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Ενημερωτική επίσκεψη
 του Κώστα Καλαϊτζίδη
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 Γεωργία Μπατσαρά: 
«Πρώτοι απ’ την πρώτη, 
και τη δεύτερη Κυριακή»

-Έδωσε επόμενο ραντεβού την Παρασκευή 
24 Μαΐου στο ΑΙΓΕΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ

Το εκλογικό της κέντρο 
εγκαινίασε η υποψήφια 

Δήμαρχος Βέροιας

Ο Νίκος Μωυσιάδης, 
νέος πρόεδρος 
στο δημοτικό 

συμβούλιο Βέροιας

Γιώργος Ουρσουζίδης: 
Πληρώνονται 

σήμερα 
οι τευτλοπαραγωγοί

Χάντμπολ Α1 Ανδρών
Νίκη και βήμα παραμονής 

για τον Φίλιππο 26-19 
τον Άρη Νικαίας
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Το Διοικητήριο Ημαθίας 
από όνειρο να γίνει έργο 

Με αφορμή την χθεσινή ραδιοφωνική συνέντευξη 
του αντιπεριφερειάρχη Κώστα Καλαιτζίδη στον ΑΚΟΥ 
99.6, ήρθε στην επιφάνεια και πάλι το θέμα του Διοικη-
τηρίου. Ο αντιπεριφερειάρχης έφτασε στο σημείο να πει 
ότι ντρέπεται που δεν μπόρεσαν να υλοποιήσουν την 
δημιουργία του διοικητηρίου της Ημαθίας που είναι και 
το προσωπικό του όνειρο. Πραγματικά είναι κάτι που 
έχει ειπωθεί και από προηγούμενες διοικήσεις, αλλά 
δυστυχώς παραμένει όνειρο. Τα 42 στρέμματα δίπλα 
από το δικαστικό μέγαρο περιμένουν τα συνεργεία να 
πιάσουν δουλειά, ωστόσο η αδυναμία χρηματοδότησης 
είναι το βασικό και σημαντικότερο εμπόδιο. Με τόσα 
προγράμματα μέσω ΕΣΠΑ να τρέχουν και την ανάγκη 
να συμμαζευτούν οι υπηρεσίες της αντιπεριφέρειας σε 
ένα κτίριο για να υπάρξει καλύτερη λειτουργικότητα και 
οικονομία, πραγματικά πρέπει να είναι ένας από τους 
βασικούς στόχους της επόμενης διοίκησης.
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Ελένη Γλύκατζη Αρβελέρ: 
«Είναι πολύ πιθανό,

ο Μ. Αλέξανδρος να είναι 
θαμμένος στη Βεργίνα»

«Ο Μέγας Αλέξανδρος 
των Βυζαντινών - Που είναι 
θαμμένος ο Μέγας Αλέξαν-
δρος;» λέγεται το τελευταίο  
βιβλίο της  Ελένης Γλύκατζη 
Αρβελέρ που κυκλοφόρησε 
πριν λίγες ημέρες από τις 
Εκδόσεις Gutenberg και στο 
οποίο  υποστηρίζει την πιθα-
νότητα ο Μ. Αλέξανδρος να 
είναι θαμμένος στη Βεργίνα.

Γράφει χαρακτηριστικά: 
«Για τους Βυζαντινούς, ο Α-
λέξανδρος ως αρχετυπικός 
ήρωας, αήττητος κατά πα-
ντός εχθρού, ως πρότυπο 

του απόλυτου ήρωα κατά τον ομηρικό τρόπο, δεν μπορεί παρά 
να έχει βίο μυθικό και να είναι υπεράνθρωπα τα κατορθώματά 
του». Επαναφέρει επίσης την βάσιμη –όπως τη χαρακτηρίζει- 
υπόθεση ότι ο τάφος ΙΙ της Βεργίνας που βρέθηκε ασύλητος 
δεν ανήκει στον Φίλιππο Β΄, αλλά στον ίδιο τον Αλέξανδρο. Δεν 
ανήκει στον πατέρα, αλλά στο γιο. Προαναγγέλλει, μάλιστα, νεό-
τερες εκτιμήσεις επί του θέματος χάρη σε νέες μελέτες και νέους 
μεθόδους, που βρίσκονται σε εξέλιξη. Σύμφωνα με την Αρβελέρ 
«αν και η ιστορία των χρόνων μετά το θάνατο του Αλέξανδρου 
είναι πολύπλοκη ο συνδυασμός των αναφορών που υπάρχουν 
στις πηγές σε με νεότερα δεδομένα, αλλά και επανεκτίμηση των 
ευρημάτων δεν αποκλείουν. ο Αλέξανδρος να είναι θαμμένος 
στην ιδιαίτερη πατρίδα του, στις Αιγές, τη σημερινή Βεργίνα». 
Μάλιστα, αναφέρεται και στον Μανόλης Ανδρόνικο, ο οποίος 
έφερε στο φως τα ευρήματα της Βεργίνας… 

Με την άποψή της περί ταφής του Αλέξανδρου στην Μα-
κεδονία, η κα Αρβελέλ είναι αναμενόμενο ότι προκαλεί αντι-
δράσεις αρχαιολόγων, ζητώντας προφανώς από ειδικούς, 
αρχαιολόγους, ανασκαφείς και ιστορικούς να απαντήσουν στην 
άποψη της. 

«Μονόδρομος»
γιατηνΓεωργία

Μία ταμπέλα που σηματοδοτεί τον «μονόδρο-
μο» βρισκόταν δίπλα στο «βήμα» και στο μικρό-
φωνο της ΓεωργίαςΜπατσαρά, στα εγκαίνια 
του εκλογικού της κέντρου, το βράδυ του περα-
σμένου Σαββάτου. Στο τέλος της ομιλίας της και 
ενώ ο ρυθμός και ο παλμός ανέβαινε με τα συν-
θήματα νίκης που έστελνε η υποψήφια δήμαρχος 
Βέροιας, η Συρμούλα Τζήμα που είναι υποψήφια 
του συνδυασμού, φωνάζει «Γεωργία και η ταμπέ-
λα ακόμα λέει ότι είμαστε μονόδρομος…».

Το σχόλιο το «έπιασε» στον αέρα η κα Μπα-
τσαρά και το έκανε σύνθημα ξεσηκώνοντας α-
κόμα περισσότερο, τόσο τους υποψήφιους όσο 
και τον κόσμο που της έδωσε ένα θερμό χειρο-
κρότημα.

Κ.Καλαιτζίδης:Όνειρομουηδημιουργία
ΔιοικητηρίουγιατηνΗμαθία

Ζωντανά στο στούντιο του ΑΚΟΥ 99,6 και στην ραδιοφωνική εκπομπή ΛΑΙΚΑ&ΑΙΡΕΤΙΚΑ βρέθηκε ο αντιπερι-
φερειάρχης Ημαθίας και υποψήφιοςπεριφερειακόςσύμβουλοςΚώσταςΚαλαιτζίδης. Επεσήμανε ότι έχει την 
ανάγκη του σταυρού, λόγω της αλλαγής του Κλεισθένη για να επανεκλεγεί και υπογράμμισε ότι στην απόφασή του να 
κατέλθει και σε αυτές τις εκλογές έπαιξε ρόλο το γεγονός ότι θέλει να ολοκληρωθεί το όμορφο και δημιουργικό ταξίδι 
που ξεκίνησε από το 2014 με τον ΑπόστολοΤζιτζικώστα, όταν και του εμπιστεύθηκε την θέση της αντιπεριφέρειας. 
Πρέπει να συνεχισθεί η πετυχημένη πορεία και το έργο που έφερε 140 εκατομμύρια μέσω ΕΣΠΑ στην Ημαθία και συ-
νολικά έχει την Περιφέρειά μας από τις πιο πετυχημένες στην Ευρώπη σε απορρόφηση κονδυλίων. Υπογράμμισε με 
νόημα ότι για να διεκδικήσεις χρήματα για την Ημαθία πρέπει να ξέρεις και τον «δρόμο». Η εμπειρία που έχει από δύο 
θητείες στον πρώτο βαθμό και δύο θητείες στον δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης είναι σημαντικό εφόδιο για να γνωρίζει 
την λειτουργία και τα προβλήματα και να μπορεί να βρίσκει λύσεις. Τέλος ο αντιπεριφερειάρχης με αυτοκριτική διάθε-
ση μίλησε για την ανεκπλήρωτη υπόσχεση της προηγούμενης θητείας που είναι η δημιουργία διοικητηρίου που λείπει 
από την Ημαθία. Έχουν γίνει προσπάθειες που δεν τελεσφόρησαν λόγω χρηματοδότησης, αλλά τόνισε ότι είναι κάτι 
που θα προσπαθήσει να φέρει εις πέρας, αφού είναι το όνειρό του. 

Γ. Μπατσαρά: Υποψήφιος, μου είχε προτείνει 4 χρόνια 
αντιδημαρχία για να είμαι μαζί του!

Η υποψήφια δήμαρχος Βέροιας ΓεωργίαΜπατσαρά ήταν προσκεκλημένη χθες το μεσημέρι ζωντανά στο στού-
ντιο του ΑΚΟΥ 99,6 και στην ραδιοφωνική εκπομπή ΛΑΙΚΑ&ΑΙΡΕΤΙΚΑ. Ιδιαίτερα ευχαριστημένη από τις παρουσίες 
στα εγκαίνια του εκλογικού κέντρου του συνδυασμού και ειδικότερα των ανθρώπων της Ν.Δ., που όπως τόνισε είναι 
πάντα δίπλα της. Ωστόσο ανέφερε ότι παρόλο που δεν κρύβει την κομματική της ταυτότητα, την επομένη των εκλο-
γών ως εκλεγμένη δήμαρχος αισθάνεται ότι θα είναι δήμαρχος για όλους τους πολίτες της Βέροιας, αφού τα προβλή-
ματα του δήμου δεν έχουν χρώμα. Αποκάλυψε ότι επικεφαλής υποψήφιος άλλου συνδυασμού της είχε κάνει πρόταση 
να κατέβει μαζί του και μάλιστα με αντάλλαγμα αντιδημαρχία για 4 χρόνια! Δήλωσε ότι διαθέτει κουλτούρα συνεργα-
σίας, που εξάλλου απαιτείται με τον Κλεισθένη, ωστόσο δεν θα μπορούσε σε καμία περίπτωση να προχωρήσει σε 
κανένα είδος συνεννόησης.

Καινούργια σημαία στο δικαστικό μέγαρο 
Με ενέργειες του ΔικηγορικούΣυλ-

λόγουΒέροιας σε συνεργασία με την 
επιτροπή διαχείρισης του Δικαστικού 
Μεγάρου, αντικαταστάθηκε η ελληνική 
σημαία που βρίσκεται στην κύρια είσο-
δό του, λόγω φθοράς. Υπήρχαν σχόλια 
τους τελευταίους μήνες για την κακή 
κατάσταση του εθνικού συμβόλου στο 
χώρο απονομής της δικαιοσύνης και ά-
μεσα προχώρησαν στην αντικατάσταση 
της παλαιάς και φθαρμένης σημαίας. 
Μπορεί να ακούγεται ως δευτερεύου-
σας σημασίας ενέργεια, ωστόσο η κακή 
εικόνα της ελληνικής σημαίας είναι κάτι 
που δεν μας τιμά ως πολίτες της χώρας 
και γι αυτό είναι βασική υποχρέωση των 
υπηρεσιών όχι μόνο να αναρτούν το 
εθνικό σύμβολο, αλλά και να φροντίζουν 
να είναι σε καλή κατάσταση.
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Γιώργος Ουρσουζίδης: 
Θα λειτουργήσει και φέτος
 το Εργοστάσιο Ζαχάρεως 

στο Πλατύ Ημαθίας 
- Σε αντίθεση με όσα προέβλεψαν οι Κασσάνδρες
Με πρωτοβουλία του 

Υπ. Γεωργίας κ. Σταύρου 
Αραχωβίτη και του Αν. Υπ. 
Οικονομίας και Ανάπτυξης 
κ. Στέργιου Πιτσιόρλα, ε-
γκρίθηκε η προβλεπό-
μενη ήσσονος σημασίας 
ενίσχυση από Εθνικούς 
πόρους (de minimis) των 
τευτλοπαραγωγών, ύψους 
1 εκατομμυρίου ευρώ, 
όπως ενημερώνει τα το-
πικά ΜΜΕ, ο βουλευτής 
ΣΥΡΙΖΑ Ημαθίας, Γιώργος 
Ουρσουζίδης.

      Η όλη διαδικασία 
πίστωσης βρίσκεται στο 
τελικό στάδιο, δηλαδή, ο-
λοκληρώθηκε η διαδικασία 
δημοσίευσης στο Εθνικό 
Τυπογραφείο (ΚΑΔ 20745 /17.4.1019) με την έκδοση του σχετικού  ΦΕΚ Β1365 / 19.4.1019 και έπεται η κα-
ταβολή από τον ΟΠΕΚΕΠΕ του ποσού που αναλογεί στον κάθε καλλιεργητή. 

      Οι τευτλοπαραγωγοί θα δουν τα αναλογούντα χρήματα στους λογαριασμούς  τους  σήμερα  Μ. Τρίτη, 
23 Απριλίου.

Ο κ. Ουρσουζίδης, προσθέτει επίσης ότι «το μεγάλο πρόβλημα που προέκυψε κατά τη φετινή περίοδο, 
στην καλλιέργεια ακτινιδίων, δαμάσκηνων και βερίκοκων, που ανάγεται σε αίτια εκτός κανονισμού του ΕΛ-
ΓΑ, μετά την ολοκλήρωση της συγκομιδής και αφού αξιολογηθούν τα στοιχεία, θα ενταχθούν επίσης στις 
ήσσονος σημασίας ενισχύσεις (de minimis) ή και σε Πολιτική Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης (ΠΣΕΑ), εφόσον 
απαιτηθεί».

Συναντήσεις και επαφές 
της υποψήφιας 

Ευρωβουλευτή, Ελένης 
Παναγιωταρέα στην Ημαθία

Για την επίσκεψη της υποψήφιας Ευρωβουλευτή της ΝΔ,  Ελένης Παναγιωταρέα στην Ημαθία, ενημερώ-
νει ο πρόεδρος της ΝΟΔΕ Ημαθίας, Παν. Παλπάνας: 

« Με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και των τοπικών φορέων, θεσμικούς παράγοντες της επι-
χειρηματικότητας και στελέχη της ΝΔ συναντήθηκε η Ελένη Παναγιωταρέα, υποψήφια Ευρωβουλευτής της 
ΝΔ, κατά την περιοδεία της στην Βέροια και την Πέλλα.

Η κ. Παναγιωταρέα είχε κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον κ. Κώστα Καλαϊτζίδη, Αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας, 
με τον οποίον συζήτησαν για τα κύρια προβλήματα της περιοχής και για τους τρόπους με τους οποίους 
μπορεί η Ευρώπη να στηρίξει την ελληνική περιφέρεια. Συναντήθηκε επίσης με την υποψήφια δήμαρχο Γ. 
Μπατσαρά και τους συμβούλους της.

Στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ημαθίας την υποδέχθηκε ο Πρόεδρος κ. Γ. Μπίκας και τα 
μέλη της Διοικητικής Επιτροπής με τους οποίους η υποψήφια Ευρωβουλευτής είχε εφ’ όλης της ύλης συ-
ζήτηση. Αναφέρθηκε στους τρόπους αντιμετώπισης της στασιμότητας της αγοράς και των εξαγωγών, τονί-
ζοντας την αναγκαιότητα η Ελλάδα να εφαρμόσει πλέον τη δική της οικονομική πολιτική για να αναδείξει τα 
ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα. Απαντώντας σε ερώτηση αναφορικά με τη Συμφωνία των Πρεσπών, η Ε. 
Παναγιωταρέα είπε πως η συγκεκριμένη συμφωνία δεν θα έπρεπε να έχει φτάσει στη Βουλή των Ελλήνων 
προς κύρωση, τονίζοντας πως αποτελεί εθνική ήττα.

 Νωρίτερα, επισκέφθηκε τον Μητροπολίτη Βέροιας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων με τον ο-
ποίον συζήτησαν για τον ρόλο της εκκλησίας στην κρίσιμη περίοδο που διανύει η χώρα και για τη σημαντική 
βοήθεια που έχει προσφέρει στις αδύναμες κοινωνικές ομάδες, ενώ στα γραφεία της ΝΟΔΕ Ημαθίας συζή-
τησε για τις τρέχουσες με τον Πρόεδρο κ. Π. Παλπάνα και τα μέλη του ΔΣ». 

Ενημερωτική επίσκεψη
 του Κώστα Καλαϊτζίδη
 στο Σφαγείο Βέροιας 

-Εξέφρασε την  ικανοποίησή του για την 
τροφοδοσία της αγοράς, ενόψει Πάσχα

Επίσκεψη στο Βιομηχα-
νικό Σφαγείο Βέροιας ενόψει 
της προετοιμασίας για την κα-
τάλληλη τροφοδοσία της αγο-
ράς για τη γιορτή του Πάσχα 
πραγματοποίησε την Κυριακή, 
ο αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας 
Κώστας Kαλαϊτζίδης. Παρουσία 
εκπροσώπων της Κτηνιατρικής 
υπηρεσίας, του Σφαγείου, των 
κτηνοτροφικών φορέων της πε-
ριοχής, παραγωγών και εμπό-
ρων κρέατος, συζητήθηκαν θέ-
ματα που σχετίζονται με την ο-
μαλή  τροφοδοσία της αγοράς, 
την προώθηση της ντόπιας 
παραγωγής και την αντιμετώ-
πιση τυχόν προβλημάτων που 
μπορεί να δημιουργηθούν από 
το παρεμπόριο και παράνομες 
διακινήσεις σφάγιων.

Από την πλευρά του Κώστα 
Καλαϊτζίδη ιδιαίτερη έμφαση 
δόθηκε στη διασφάλιση των 
συνθηκών υγιεινής και ασφάλει-
ας του κρέατος, στην επάρκεια 
για την έγκαιρη τροφοδοσία της 
αγοράς αλλά και στην τελική τι-
μή των προϊόντων του, ώστε να 
είναι προσιτά σε όλους τους κα-
ταναλωτές. Για μια ακόμη φορά 
διαπιστώθηκε ότι το Βιομηχα-
νικό Σφαγείο Βέροιας λειτουρ-
γεί με υποδειγματικό τρόπο και με πλήρη διασφάλιση της ποιότητας των κρεάτων του, από κάθε άποψη. 
Παράλληλα οι κτηνοτρόφοι της Ημαθίας και ο τοπικός εμπορικός κλάδος που ασχολείται με την παραγωγή 
και τη διακίνηση του ντόπιου κρέατος εγγυώνται την άριστη ποιότητα των κρεάτων που προέρχονται από τη 
Βέροια και την Ημαθία (αμνοερίφια, μοσχάρι και χοιρινά) και καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να 
κρατούν χαμηλά τις τιμές. 

Ο αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας Κώστας Καλαϊτζίδης εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την ενημέρω-
ση που είχε, ευχαρίστησε όλους τους παριστάμενους για την προσπάθεια που κάνουν και τους έδωσε συγ-
χαρητήρια. Επισκεπτόμενος και τη γραμμή παραγωγής ευχαρίστησε το ίδιο όλους τους εργαζόμενους στο 
Βιομηχανικό Σφαγείο Βέροιας και τους ευχήθηκε υγεία και καλό Πάσχα.

Στην ενημερωτική επίσκεψη του Κώστα Καλαϊτζίδη στο Βιομηχανικό Σφαγείο Βέροιας συμμετείχαν και οι: 
Μπέλλας Ιωάννης Πρόεδρος Δ..Σ Βιομηχανικού Σφαγείου Ημαθίας Α.Ε.Β.Ε., Μπέλλας Δημήτρης Μέλος Δ.Σ 
Βιομηχανικού Σφαγείου Ημαθίας Α.Ε.Β.Ε., Κόβας Δημήτριος Πρόεδρος Βοοτροφικού Συλλόγου Βέροιας, 
Κύρτσιος Στέργιος Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης αιγοπροβατοτρόφων, Κουτσιώφτης Δημήτριος Αντιπρό-
εδρος Βοοτροφικού Συλλόγου Βέροιας, Σίμος Στέλιος Γενικός Γραμματέας Βοοτροφικού Συλλόγου Βέροιας, 
Κόβας Φώτιος Δικηγόρος-Νομικός Σύμβουλος Βιομηχανικού Σφαγείου Ημαθίας, Καδόγλου Σταύρος έμπο-
ρος κρεάτων, Φακαλής Ιωάννης κτηνίατρος Τμήματος Κτηνιατρικής Π.Ε Ημαθίας.

Ο Νίκος Μωυσιάδης, 
νέος πρόεδρος στο δημοτικό 

συμβούλιο Βέροιας
Με 28 ψήφους 

και 6 λευκά ψη-
φοδέλτια, εκλέ-
χθηκε πρόεδρος 
του δημοτ ικού 
συμβουλίου Βέ-
ροιας ο Νίκος 
Μωυσιάδης, στη 
συνεδρίαση της 
Μ .  Δ ε υ τ έ ρ α ς . 
Στην πρώτη του 
δ ή λ ω σ η  μ ε τ ά 
την εκλογή του ο 
νέος πρόεδρος 
ευχαρίστησε τον 
δήμαρχο Κώστα 
Βοργιαζίδη για 
την επιλογή και 
το σώμα για την 
εκλογή του. 

«Το σημερινό 
αξίωμα είναι το πιο ουσιαστικό από όλα όσα πέρασα, ολοκληρώνοντας τη διαδρομή μου μετά από τρεις 
θητείες. Θα προσπαθήσω με όλες του τις δυνάμεις για την εφαρμογή του κανονισμού του δημοτικού συμ-
βουλίου, με ισοτιμία, ισονομία ίση μεταχείριση, για ένα δημοτικό συμβούλιο πρότυπο ομαλής δημοκρατικής 
λειτουργίας. Θα κάνω τα πάντα για τιμήσω την επιλογή σας» τόνισε αναλαμβάνοντας τον νέο του ρόλο ο κ. 
Μωυσιάδης.



Θερμό χειροκρότημα 
για την θεατρική παράσταση του 

Προμηθέα «Ένα φιλάκι είναι...λίγο» 
Τη Δευτέρα 15 Απριλί-

ου 2019 η Κεντρική Θεα-
τρική Σκηνή του Προμηθέα 
παρουσίασε την παράστα-
ση «Ένα φιλάκι είναι...λί-
γο» σε απόδοση κειμένων 
και σκηνοθεσία Διονύση. 
Καρολίδη.

«Ήταν αυτή η συνέχεια 
μιας θεατρικής διαδρομής 
που ξεκίνησε πριν από 37 
χρόνια με στόχο να ενδυ-
ναμώσουμε το ερασιτε-
χνικό θέατρο στην πόλη 
μας και να μοιραστούμε με 
ανθρώπους που αγαπούν 
το θέατρο αξίες και συναι-
σθήματα που μόνο αυτό 
μπορεί να δημιουργήσει. 

Η προσπάθεια αυτή 
δε θα ευδοκιμούσε χωρίς 
τους ανθρώπους που και 
φέτος μας βοήθησαν, τους 
οποίους νιώθουμε την α-
νάγκη να ευχαριστήσουμε 
ολόψυχα. Ηθοποιοί και συ-
ντελεστές, καταβάλλοντας 
συστηματική προσπάθεια και διαθέτοντας λιγοστά μέσα, κατάφεραν για ακόμη μια φορά να δημιουργήσουν μια άρτια παράσταση, αντάξια 
των προσδοκιών. Σημαντική επίσης η συμβολή των χορηγών αλλά και όσων συνέβαλαν με το δικό τους τρόπο να ξεπεραστεί το όποιο πι-
θανό πρόβλημα, να καλυφτεί κάθε ανάγκη.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ σ’ όλους εσάς που μας αγκαλιάσατε για ακόμη μια φορά τόσο θερμά. 
Η προσέλευση του κόσμου καθώς επίσης και τα συγκινητικά λόγια, αποδεικνύει έμπρακτα την αγάπη του προς το έργο μας και μας 

δίνουν το κίνητρο να συνεχίσουμε αυτή τη θεατρική διαδρομή. Το ερασιτεχνικό θέατρο δίνει τη χαρά της δημιουργίας και αποτελεί μια «μά-
σκα οξυγόνου» για τον καθένα μας. Είναι ιδιαίτερα σημαντική η στήριξη και η ενθάρρυνση κάθε ερασιτεχνικής προσπάθειας!» αναφέρει 

στο ενημερωτικό 
του δελτίο ο «Προ-
μηθέας»

Η παράσταση 
«Ένα φιλάκι ειναι...
λίγο» θα παρουσι-
αστεί και σε άλλες 
περιοχές στα πλαί-
σια της καλοκαιρι-
νής περιοδείας.

Επόμενη στάση 
θα είναι το Σάββα-
το 15 Ιουνίου στα 
Παλατίτσια Ημαθί-
ας.
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ΠΩΣ ΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΤΕ ΤΟ ΔΡΑΚΟ ΣΑΣ 
3 (ΜΕΤΑΓΛ.)

HOW TO TRAIN YOUR DRAGON 3 
Προβολές:  καθημερινά  στις 17.15
Σενάριο/Σκηνοθεσία: ΝΤΙΝ ΝΤΕΜΠΛΟΥΑ

AFTER – ΜΕΤΑ
Προβολές:   Πέμπτη 18/4 στις 20.30    
Παρασκευή 19/4  στις 19.15
Σάββατο 20/4  στις 19.15 και 21.30 
Κυριακή 21/4  στις 19.15  
Μ. Δευτέρα 22/4 - Μ. Τρίτη 23/4 στις 20.30  
 Μ. Τετάρτη 24/4 στις 19.15    
 Σκηνοθεσία: ΤΖΕΝΙ ΓΚΕΪΤΣ
Σενάριο: ΣΟΥΖΑΝ ΜακΜΑΡΤΙΝ
Ηθοποιοί: ΤΖΕΝΙΦΕΡ ΜΠΙΛΣ, ΠΙΤΕΡ ΓΚΑ-

ΛΑΧΕΡ, ΣΕΛΜΑ ΜΠΛΕΡ, ΤΖΟΣΕΦΙΝ ΛΑΝ-
ΓΚΦΟΡΝΤ, ΧΙΡΟ ΦΑΪΝΣ ΤΙΦΙΝ

H ΚΑΤΑΡΑ ΤΗΣ ΓΙΟΡΟΝΑ (THE CURSE OF 
LA LLORONA)

Πρωταγωνιστούν:  Λίντα Καρντελί-
νι (Netflix/ “Bloodline,” “Avengers: Age 
of Ultron,”), Ρέιμοντ Κρουζ (TV/ «Major 
Crimes»),  Πατρίτσια Βελάσκεζ (TV/ «The L 
Word,” “The Mummy”),  Μαρισόλ Ραμίρεζ 
(TV/ “NCIS: Los Angeles”),   

Σ ιν  Πάτρικ  Τόμας (“Barbershop”, 
“Halloween: Resurrection”), Τζέινι Λιν Κί-
ντσεν (“Selfless”) και ο  Ρομάν Χρίστου.

Προβολές:   Πέμπτη 18/4 στις 19.30 και 
21.30    

Προβολές: Πέμπτη 18/4 στις 19.30 και 21.30
Παρασκευή 19/4  στις 21.30
Σάββατο 20/4 στις 19.15 και 21.30

Κυριακή 21/4  στις 19.30 και 21.30
Μ. Δευτέρα 22/4 - Μ. Τρίτη 23/4 - Μ. Τετάρ-

τη 24/4   στις 21.00  

ΕΚΔΙΚΗΤΕΣ: Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΡΑΞΗ
AVENGERS: ENDGAME
(Η προπώληση Ξεκίνησε)
Πρεμιέρα:  Προβολές: Μ. Τετάρτη στις 

18.00 και 21.30
Σκηνοθεσία: ΑΝΤΟΝΙ & ΤΖΟ ΡΟΥΣΟ
Σενάριο: ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ ΜΑΡΚΟΥΣ & ΣΤΙΒΕΝ 

ΜακΦΙΛΙ
Ηθοποιοί: ΓΚΟΥΙΝΕΘ ΠΑΛΤΡΟΟΥ, ΣΚΑΡ-

ΛΕΤ ΓΙΟΧΑΝΣΟΝ, ΠΟΛ ΡΑΝΤ, ΚΡΙΣ ΕΒΑΝΣ, 
ΡΟΜΠΕΡΤ ΝΤΑΟΥΝΙ ΤΖΟΥΝΙΟΡ, ΤΖΟΝ ΦΑ-
ΒΡΟ, ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ ΣΤΑΝ, ΤΖΟΣ ΜΠΡΟΛΙΝ, 
ΤΖΕΡΕΜΙ ΡΕΝΕΡ, ΚΡΙΣ ΧΕΜΣΓΟΥΟΡΘ, ΕΒΑ-
ΝΤΖΕΛΙΝ ΛΙΛΙ, ΜΠΡΙ ΛΑΡΣΟΝ, ΕΛΙΖΑΜΠΕΘ 
ΟΛΣΕΝ, ΤΟΜ ΧΟΛΑΝΤ, ΜΠΡΑΝΤΛΕΪ ΚΟΥΠΕΡ, 
ΜΑΡΚ ΡΑΦΑΛΟ, ΤΣΑΝΤΓΟΥΙΚ ΜΠΟΟΥΖΜΑΝ, 
ΝΤΕΪΒ ΜΠΑΟΥΤΙΣΤΑ, ΠΟΜ ΚΛΕΜΕΝΤΙΕΦ, ΜΙ-
ΣΕΛ ΦΑΪΦΕΡ, ΤΙΛΝΤΑ ΣΟΥΪΝΤΟΝ

 Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για 
όλο το πρόγραμμα του ΚινηματοΘέατρου 
ΣΤΑΡ στον παρακάτω σύνδεσμο:

 http://www.cinestar.gr 
http://www.facebook.com/cinestarveria 

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     18/4/19 - 24/4/19

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ
Μια εκδήλωση που 

δύσκολα θα ξεχαστεί

Το Σάββατο 20 Απριλίου στο Χώρο Τεχνών του Δήμου Βέροιας, ο μη 
κερδοσκοπικός  σύλλογος κοινωνικής παρέμβασης με το διακριτικό τίτλο 
«ΕΡΑΣΜΟΣ» οργάνωσε μια εκδήλωση που δύσκολα θα την ξεχάσουμε, όσοι 
παραβρεθήκαμε σ’ αυτήν.

Ολόκληρη η παράσταση είχε  ως σημείο αναφοράς την ΑΓΑΠΗ. Συντελε-
στές της υπέροχης αυτής παράστασης ήταν:

1. Η παιδική χορωδία Μελίκης.
2. Η χορωδία ενήλικων Μελίκης.
3. Το Μουσικό Σύνολο.
4. Το χορευτικό τμήμα του Πολιτιστικού Συλλόγου Νέων Νεοκάστρου.
Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια και ευχαριστίες σε όλους αυτούς τους συντε-

λεστές, που κράτησαν, περισσότερο από δύο ώρες, αμείωτο το ενδιαφέρον  
του ακροατηρίου και το έκαναν να νιώσει βαθιά στην ψυχή του  το υπέροχο 
συναίσθημα της ΑΓΑΠΗΣ.

Το ακροατήριο εξεδήλωσε τις ευχαριστίες, την αγάπη και το θαυμασμό 
του με ζωηρά παρατεταμένα χειροκροτήματα.

Τέλος θερμά συγχαρητήρια και ευχαριστίες αξίζουν στην ακούραστη πρόε-
δρο του Συλλόγου και μέλος του Συνδέσμου μας κ. Φωστηροπούλου Γιούλη, 
η οποία συνέλαβε την ιδέα και υλοποίησε την εκδήλωση αυτή, την οποία και 
άνοιξε με μια μεστή, περιεκτική και συγκινητική ομιλία.

Θα είναι μεγάλη παράλειψη, εάν δεν ευχαριστήσω για την υπέροχη  πλα-
κέτα που μας χάρισαν, η οποία θα κοσμεί το Γραφείο του Συνδέσμου μας.        

 Με θαυμασμό
 Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Πολιτικών

Συνταξιούχων Ν. Ημαθίας
 ΓΚΟΓΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Πρόσκληση 
σε 

μουσική 
εκδήλωση

Το Δ.Σ.του Αδελφάτου Γηροκομείου Βέροι-
ας, σας προσκαλεί στην Μουσική Παράστα-
ση- Αφιέρωμα , στον ΧΡΗΣΤΟ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥ-
ΛΟ.

 Μαζί του ο Στέλιος Διονυσίου και η  Ζωή 
Παπαδοπούλου .

 Κυριακή  12 Μα`ί`ου 2019 , ώρα 8.30 μ.μ. 
στο Χώρο Τεχνών Δήμου Βέροιας.

Τα έσοδα θα διατεθούν για τις ανάγκες του 
Σωσσιδείου Γηροκομείου Βέροιας.

   Η Πρόεδρος του Αδελφάτου 
Γηροκομείου Βέροιας

        Ευδοξία 
Χατζηευστρατιάδου - Μούρτζιου
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Κ. Βοργιαζίδης: 
«Συμμερίζομαι τις ανησυχίες 

του εμπορικού κόσμου»
-Περιοδεία του εκ νέου υποψηφίου Δημάρχου στην αγορά της Βέροιας

Περιοδεία στην αγορά και τους βασικούς 
εμπορικούς δρόμους της Βέροιας πραγματο-
ποίησε, το πρωί του Σαββάτου 20 Απριλίου 
2019, ο Δήμαρχος και εκ νέου υποψήφιος 
Δήμαρχος Βέροιας, Κώστας Βοργιαζίδης, 
μαζί με μεγάλη ομάδα υποψηφίων του συν-
δυασμού του «Δράση με Γνώση». Στα ε-
μπορικά καταστήματα συζήτησε με τοπικούς 
επαγγελματίες για τις δυσκολίες που αντιμε-
τωπίζουν λόγω του δυσμενούς οικονομικού 
περιβάλλοντος των τελευταίων ετών, για τις 
πρωτοβουλίες που πήρε η διοίκησή του στο 
Δήμο Βέροιας για την ενίσχυση της τοπικής 
αναπτυξιακής προοπτικής καθώς και για όσα 
σχεδιάζονται για την επόμενη τετραετία με 
σκοπό να τονώσουν την εμπορική δραστη-
ριότητα στην περιοχή. Ο κ. Βοργιαζίδης στο 
πέρασμά του από τις τοπικές καφετέριες είχε 
επίσης την ευκαιρία να συναντήσει και να 
συνομιλήσει με νέους της περιοχής, αφου-
γκραζόμενος τους προβληματισμούς και τις 
ανησυχίες τους για το επαγγελματικό τους 
μέλλον.  

Με την ολοκλήρωση της περιοδείας τους 
στην αγορά της Βέροιας ο υπ. Δήμαρχος 
προέβη στην παρακάτω δήλωση: «Συμμερί-
ζομαι τις ανησυχίες του εμπορικού κόσμου 
της πόλης αλλά και τους προβληματισμούς 
των νέων που δε ζητούν κάτι περισσότερο 
από το αυτονόητο, δηλαδή ευκαιρίες εργα-
σίας στον τόπο τους για ένα αξιοπρεπές 
μέλλον. Είναι χρέος της τοπικής αυτοδιοίκη-
σης να δημιουργεί, στο βαθμό που της επι-
τρέπουν οι δυνατότητες και οι αρμοδιότητές 
της, πραγματικές συνθήκες ανάπτυξης και 
προοπτική. Η πεποίθησή αυτή αποτέλεσε 
και αποτελεί οδηγό για εμένα και την παρά-
ταξη μου.

Ως Δημοτική Αρχή και πα-
ρά τις βαθιές και επίμονες επι-
πτώσεις της οικονομικής κρίσης 
προσπαθήσαμε με οργανωμένο 
σχέδιο να αναδείξουμε τα σημα-
ντικότερα πλεονεκτήματα και τις 
μεγαλύτερες αρετές του τόπου 
μας. Ολοκληρώσαμε και δρο-
μολογήσαμε έργα και υποδομές 
για τη βελτίωση της καθημερινό-
τητας αλλά και την ενίσχυση της 
αναπτυξιακής προοπτικής της 
περιοχής μας. Συνεργαστήκαμε 
και χτίσαμε συμμαχίες με τοπι-
κούς και περιφερειακούς φορείς 
αλλά και με εθνικά και διεθνή 
δίκτυα για το σχεδιασμό και την 
υλοποίηση δράσεων που έχουν 
ως στόχο την καλλιέργεια πραγ-
ματικών συνθηκών ανάπτυξης.  

Ήμασταν αυτοί που βάλλαμε 
στην κυριολεξία την πόλη στον 
τουριστικό χάρτη της χώρας, με τη Βέροια να 
αποκτά σταδιακά διακριτή ταυτότητα και ανα-
γνωρισιμότητα εντός κι εκτός χώρας. Ήμα-
σταν αυτοί που επένδυσαν για πρώτη φορά 
στον εορταστικό τουρισμό με τη λειτουργία 
χριστουγεννιάτικου θεματικού πάρκου στην 
Εληά και τις δεκάδες ανοιχτές εκδηλώσεις 
που έφεραν επιπλέον επισκέψεις και έσοδα 
στην πόλη. Ήμασταν αυτοί που σε συνερ-
γασία με τον Εμπορικό Σύλλογο Βέροιας 
καθιερώσαμε νέες δράσεις για την ενίσχυση 
της τοπικής αγοράς όπως η «Λευκή Νύχτα» 
ενώ ολοκληρώσαμε την ανάπλαση μεγάλου 
τμήματος του κεντρικού πεζόδρομου της πό-
λης με σκοπό τη λειτουργική και αισθητική α-
ναβάθμιση της καρδιάς της εμπορικής ζώνης 

της πόλης.  
Επιπλέον, εξασφαλίσαμε την ανάπλαση 

των διατηρητέων συνοικιών Κυριώτισσας, 
Μπαρμπούτας και Παναγίας Δεξιάς και δρο-
μολογήσαμε παρεμβάσεις στην Πλατεία Ω-
ρολογίου, έργα που αναμένεται να αλλάξουν 
ριζικά την εικόνα της πόλης, δημιουργώντας 
ένα καλύτερο και πιο φιλικό περιβάλλον για 
τους κατοίκους και τους επισκέπτες της κα-
θώς και ευνοϊκότερες συνθήκες για την ανά-
πτυξη εμπορικών δραστηριοτήτων. 

Εμείς όταν λέμε ότι είμαστε δίπλα στους 
επαγγελματίες και τους νέους της περιοχής, 
το εννοούμε. Όχι στα λόγια αλλά στην πρά-
ξη. Κι αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε και 
την επόμενη ημέρα. Με όραμα, με ρεαλιστικό 
σχέδιο, με αγάπη για τον τόπο» 

Σε τοπικές κοινότητες της Δ.Ε. Δοβρά και 
συγκεκριμένα στη Φυτειά, τον Τρίλοφο και 
την Πατρίδα, συνέχισε την περιοδεία του, 
την Κυριακή 21 Απριλίου 2019, ο Δήμαρχος 
και επικεφαλής του συνδυασμού «Δράση με 
Γνώση», Κώστας Βοργιαζίδης, ολοκληρώνο-
ντας τον πρώτο κύκλο επισκέψεών του στις 
τοπικές κοινότητες του Δήμου Βέροιας. 

Συνοδευόμενος από πλήθος υποψηφίων 
του συνδυασμού του, ο υπ. Δήμαρχος εί-
χε την ευκαιρία να συζητήσει από κοντά με 
κατοίκους, επαγγελματίες και παραγωγούς 
των παραπάνω οικισμών για τα κυριότερα 
ζητήματα που τους απασχολούν αλλά και τις 
ανησυχίες τους για το αναπτυξιακό μέλλον 
μιας περιοχής που στηρίζεται σε τεράστιο 
ποσοστό στον πρωτογενή τομέα παραγωγής 

και ιδιαίτερα στην καλλιέργεια αμπελιών και 
ροδάκινου. 

Με αφορμή τις επαφές που είχε στη Φυ-
τειά, τον Τρίλοφο και την Πατρίδα, ο Κώστας 
Βοργιαζίδης απέστειλε την παρακάτω δήλω-
ση:

«Κατά τις επισκέψεις μου στις τοπικές 
κοινότητες της Δ.Ε Δοβρά άκουσα με προ-
σοχή τα ζητήματα που έθεσαν οι κάτοικοι και 
διαπίστωσα για ακόμη μια φορά την κοινή 
αγωνία των περισσοτέρων για ουσιαστικότε-
ρη στήριξη του αγροτικού κόσμου από την 
Πολιτεία. Αν και η άσκηση αγροτικής πο-
λιτικής ανήκει στην κεντρική εξουσία, τους 
διαβεβαίωσα ότι στους αγώνες και στον κα-
θημερινό τους μόχθο θα έχουν πάντα ένα 
ουσιαστικό συμπαραστάτη, τη διοίκησή μας 

στο Δήμο της Βέροιας. Για εμάς η ύπαιθρος 
είναι η κινητήριος δύναμη στην οικονομική 
μηχανή της περιοχής και θα αποτελεί πάντα 
προτεραιότητα στο σχεδιασμό του συνδυα-
σμού μας. Με γνώμονα αυτή την αρχή πο-
ρευόμαστε όλα αυτά τα χρόνια, προωθώντας 
έργα και δράσεις που βοηθούν στη βελτίωση 
των συνθηκών ζωής της υπαίθρου και υ-
ποστηρίζουν την τοπική παραγωγή όπως η 
αναμενόμενη ένταξη του έργου αγροτικής ο-
δοποιίας στον Τρίλοφο, την καρδιά της αμπε-
λουργικής ζώνης του Δήμου μας. Στην ίδια 
κατεύθυνση θα συνεχίσουμε και τα επόμενα 
χρόνια, σχεδιάζοντας λύσεις ουσίας και όχι 
εντυπώσεων». 

#συνεχίζουμε_μαζί_μπροστά

Αλεξάνδρα 
Ανανιάδου – Βαφείδου

Υποψήφια δημοτική 
σύμβουλος με τον συνδυασμό 

«Δράση με γνώση»

Γεννήθηκα στην Κοζάνη το 1962 και κατοικώ στη 
Βέροια από το 1967 μέχρι σήμερα. Είμαι παντρεμένη με 
τον πολιτικό μηχανικό και εργολάβο, Γιώργο Βαφείδη.

Μετά το Λύκειο σπούδασα στη Θεσσαλονίκη σε Σχο-
λή Βρεφονηπιοκόμων, κάνοντας την πρακτική μου στο 
Νοσοκομείο Αγία Σοφία ενώ από τα 18 μου εργάζομαι 
συνεχόμενα, στον ιδιωτικό τομέα και στην Αγορά της 
Βέροιας, μέχρι πρότινος.  Ανέπτυξα κοινωνική δραστη-
ριότητα με τη συμμετοχή μου σε Συλλόγους και Φορείς. 
Υπήρξα μέλος του Δ.Σ. του Ομίλου Φίλων Θεάτρου και 
Τεχνών Βέροιας, εγγεγραμμένο μέλος στον Όμιλο Προ-
στασίας Παιδιού και στον «Έρασμο», ενώ  τα τελευταία 
6 χρόνια είμαι μέλος  του Φωνητικού Οργανικού Συνό-
λου «Μονόγραμμα», στο οποίο εκλέχθηκα για δεύτερη 
φορά, πρόεδρος. Η χορωδία μας  διοργανώνει κάθε 
χρόνο εκδηλώσεις για φιλανθρωπικούς σκοπούς και πα-
νελλήνια Φεστιβάλ.

Με επίγνωση και υπευθυνότητα, δέχτηκα την πρό-
ταση του Κώστα  Βοργιαζίδη, να κατέβω ως υποψήφια 
δημοτική σύμβουλος  με τον συνδυασμό του «Δράση με 
γνώση», γιατί  με ενδιαφέρει να συμμετέχω στα δρώμε-
να του τόπου μου ενεργά και με ατομική ευθύνη.

Προσωπικά ονειρεύομαι μια οργανωμένη,  ελκυστική  
και φιλόξενη πόλη,  τόσο για τους κατοίκους όσο και για 
τους επισκέπτες, ικανή να στηρίξει  τους ανθρώπους της 
και την τοπική της οικονομία.

Σ αυτή την προσπάθεια ζητώ την στήριξή σας και 
ειλικρινά δεσμεύομαι να τιμήσω την εμπιστοσύνη σας.

Αλεξάνδρα Ανανιάδου – Βαφείδου
Τηλέφωνο 6974784423
Email alexandraananiadou86@gmail.com

Περιοδεία του Κώστα Βοργιαζίδη 
σε οικισμούς της Δ.Ε. Δοβρά 

Ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος των επισκέψεων του υπ. Δημάρχου σε τοπικές κοινότητες
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ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΩΝ ΡΑΦΑΗΛ, ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΣ
ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΗΣ–ΓΡΙΒΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΝΗΓΥΡΕΩΣ
ΛαμπροΔευτέρας–ΛαμπροΤρίτης

Η Ιερά Μονή Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου & Ειρήνης Γου-
μενίσσης (Γρίβας), ετοιμάζεται να τιμήσει τους Νεοφανείς 
Αγίους Ραφαήλ, Νικόλαο και Ειρήνη την παρθένο, τη Δευτέ-
ρα και την Τρίτη του Πάσχα.

Ολημερίς το Μοναστήρι είναι ανοικτό.
Την παραμονή ΛαμπροΔευτέρα 29 Απριλίου, στις  5.30 

μ.μ. θα γίνει ο πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός.
Τη ΛαμπροΤρίτη 30 Απριλίου το πρωί, θα τελεσθεί 

Όρθρος, Αρχιερα¬τι¬κή Λειτουργία και λιτανεία των ιερών 
λειψάνων των Νεοφανών Μαρτύρων.

Θα εκτεθεί σε προσκύνηση τμήμα από την Τιμία Μαρτυ-
ρική Κεφαλή του Αγίου Ραφαήλ (από τη δεξιά υπερόφρυο 
περιοχή). 

Το απόγευμα της Λαμπροτρίτης, στις 5 μ.μ. θα ψαλεί 
Παράκληση των Νεοφανών Αγίων, και στις 8 μ.μ. οι Χαιρε-
τισμοί του Αγίου Ραφαήλ.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ανακοινώνεται από τον Ιερό Ναό της Υπαπαντής του 

Χριστού Βεροίας ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της μεγάλης 
τεσσαρακοστής στο παρεκκλήσιο του Αγίου Προκοπίου, 
που βρίσκεται επί της οδού Λυκούργου 3 στην πλατεία 
Κόρακα

θα τελείται
όρθρος-Θεία Λειτουργία και μνημόσυνο  κάθε Σάββα-

το πρωΐ 7.30-9.30 π.μ.
και προηγιασμένη Θεία Λειτουργία κάθε Τετάρτη α-

πόγευμα 18.00-20.00 π.μ.

ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

Περιφορά Επιταφίου 
στο Γηροκομείο Βέροιας

  Την Μ.Παρασκευή 26 Απριλίου 2019 και ώρα 
5.00 μ.μ. , θα γίνει περιφορά Επιταφίου στο Γηρο-
κομείο Βέροιας καθώς επίσης και το Μ.Σάββατο 27 
Απριλίου 2019 και ώρα 12.00 μεσημβρινή  , θα τελε-
στεί η ακολουθία της πρώτης Ανάστασης του Κυρίου 
στον Ι.Ν.Υψώσεως Τιμίου Σταυρού του Γηροκομείου 
Βέροιας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ 
Μ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Ι.Ν. ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ

«ΠΕΛΕΚΑΝ»
Μεγάλη Τρίτη
Απόγευμα: Ακολουθία του 
Νυμφίου, Τροπάριο της 
Κασσιανής ώρα 6.30 μ.μ.
Μεγάλη Πέμπτη
Απόγευμα: Ακολουθία των Πα-

θών, Δώδεκα (12) Ευαγγέλια ώρα 
6.30 μ.μ.

Μεγάλη Παρασκευή
Πρωί: ΑΠΟΚΑΘΗΛΩΣΗ ώρα 10 π.μ.
απόγευμα: Περιφορά Επιταφίου 6.30 μ.μ.
Μέγα Σάββατο
Πρωί: Θεία Λειτουργία, ώρα 7.30-10 π.μ.
Βράδυ: Ακολουθία της ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ώρα 11 νυκτερινή κωδωνοκρουσία

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ

ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ ΙΕΡΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΜΕΓΑΛΗΣ 

ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 2019
ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ
08:00 π.μ- 09:00 π.μ. Προηγιασμένη 
θεία Λειτουργία
07:00 μ.μ.- 08:45 μ.μ. Η Ακολουθία του Νυμφίου
ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ
06:00 μ.μ.- 07:00 μ,μ. Το Μυστήριο του Ιερού 
Ευχελαίου.
07:00 π.μ.-08:45 μ.μ. Η Ακολουθία του Ιερού 
Νιπτήρος.
ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ
08:00 π.μ.- 10:15 π.μ. Η Θεία Λειτουργία 
του Μεγάλου Βασιλείου.
07:00 μ.μ.-10:30 μ.μ. Η Ακολουθία των Αγίων 
Παθών.
ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
09:00 π.μ.-11:00 π.μ. Η Ακολουθία των Μεγάλων Ωρών.
11:00 π.μ.-12:30 μ.μ. Ο Εσπερινός της Αποκαθηλώσεως
07:00 μ.μ.- 10:30 μ.μ. Η Ακολουθία του Επιτάφιου 
Θρήνου. (Εξοδος Επιταφίου 09:00 μ.μ.)
ΜΕΓΑ ΣΑΒΒΑΤΟ
08:00 π.μ.-10:15 π.μ. Ο Εσπερινός και η 
Θεία Λειτουργία.
11:00 μ.μ. 12:00 Κρούση κωδώνων - 
Ακολουθία της Αναστάσεως.
12:00 νυχτερινή Η τελετή της Αναστάσεως.
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
12:15 π.μ. - 02:30 π.μ. Ο Όρθρος και η 
Θ. Λειτουργία του Πάσχα.
11:00 π.μ. Ο Μέγας Εσπερινός του Πάσχα ΑΓΑΠΗ

Ο Μητροπολίτης Βε-
ροίας, Ναούσης και Κα-
μπανίας κ. Παντελεήμων 

Την Μεγάλη Τρίτη 
23 Απριλίου το πρωί 
θα τελέσει Προηγιασμέ-
νη Θεία Λειτουργία στον 
Ιερό Ναό Προφήτου Η-
λιού Ταγαροχωρίου. 

Την Μεγάλη Τρίτη 
23 Απριλίου στις 7:30 
μ.μ. θα χοροστατήσει 
στην Ακολουθία του 
Νυμφίου στον Ιερό Ναό 
Αγίου Αντωνίου Πολιού-
χου Βεροίας.

 Την Μεγάλη Τετάρ-
τη 24 Απριλίου το πρωί θα τελέσει 
Προηγιασμένη Θεία Λειτουργίαστον Ιε-
ρό Ναό Αγίας Τριάδος Δασκίου.

 Την Μεγάλη Τετάρτη 24 Απριλίου 
στις 7:30 μ.μ. θα χοροστατήσει στην 
Ακολουθία του Νιπτήρος στον Ιερό Ναό 
Αγίου Σάββα-Κυριωτίσσης Βεροίας.

 Την Μεγάλη Πέμπτη 25 Απριλίου 
το πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό Ναό 
Αγίας Παρασκευής Κοπανού.

 Την Μεγάλη Πέμπτη 25 Απριλίου 
στις 7:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στην 
Ακολουθία των Παθών στον Ιερό Μη-
τροπολιτικό Ναό Μεταμορφώσεως του 
Σωτήρος Χριστού Ναούσης.

 Την Μεγάλη Παρασκευή 26 Απρι-
λίου το πρωί θα χοροστατήσει στην 
Ακολουθία των Μεγάλων Ωρών και της 
Αποκαθήλωσης του Κυρίου στον Ιερό 
Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως της Θε-
οτόκου Αλεξανδρείας.

 Την Μεγάλη Παρασκευή 26 Απρι-
λίου στις 7:00 μ.μ. θα χοροστατήσει 
στην Ακολουθία του Επιταφίου Θρήνου 
στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίων Α-
ποστόλων Πέτρου και Παύλου Βεροίας. 

Το Μεγάλο Σάββατο 27 Απριλίου 
το πρωί θα ιερουργήσει στον Παλαιό 
Μητροπολιτικό Ναό των Αγίων Αποστό-
λων Παύλου και Πέτρου Βεροίας.

 Το Μεγάλο Σάββατο 27 Απριλίου 
στις 11:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στην 
Ακολουθία της Παννυχίδος στον Ιερό 
Μητροπολιτικό Ναό Αγίων Αποστόλων 
Πέτρου και Παύλου Βεροίας. Εν συ-
νεχεία θα προεξάρχει στην τελετή της 
Αναστάσεως στην Πλατεία Ελιάς στη 
Βέροια και έπειτα θα ιερουργήσει στον 
Μητροπολιτικό Ναό Βεροίας.

 Την Κυριακή του Πάσχα 28 Απρι-
λίου στις 10:30 π.μ. θα χοροστατήσει 
στον Μέγα Πανηγυρικό Εσπερινό της 
Αγάπης στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό 
Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου 
Βεροίας και στις 6:00 μ.μ. στην Ιερά 
Μονή Τιμίου Προδρόμου Ναούσης.

 Την Δευτέρα της 
Διακαινησίμου 29 Α-
πριλίου το πρωί θα 
ιερουργήσει στον πα-
νηγυρίζοντα Ιερό Ναό 
Αγίου Γεωργίου Βεροί-
ας.

 Την Δευτέρα της 
Διακαινησίμου 29 
Απριλίου στις 6:00 
μ.μ. θα χοροστατήσει 
στον Εσπερινό στο Ι-
ερό Παρεκκλήσιο των 
Αγίων Ραφαήλ, Νικο-
λάου και Ειρήνης Λου-
τρού. 

Την Τρίτη της Δια-
καινησίμου 30 Απριλίου το πρωί θα 
ιερουργήσει στον Ιερό Ναό Τιμίου Προ-
δρόμου και Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου 
και Ειρήνης Παλαιοχωρίου. 

Την Τρίτη της Διακαινησίμου 30 
Απριλίου στις 6:00 μ.μ. θα χοροστα-
τήσει στον εσπερινό και στην παράκλη-
ση του Αγίου Λουκά του ιατρού στην 
Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά.

 Την Τετάρτη της Διακαινησίμου 1 
Μαΐου το πρωί θα ιερουργήσει στην 
Ιερά Μονή Αγίων Πάντων Βεργίνας, 
επί τη εορτή της Αγίας Ματρώνας εκ 
Ρωσίας.

 Την Τετάρτη της Διακαινησίμου 
1 Μαΐου στις 6:00 μ.μ. θα χοροστατή-
σει στον εσπερινό στον πανηγυρίζοντα 
Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου στα Ριζώ-
ματα.

 Την Πέμπτη της Διακαινησίμου 2 
Μαΐου το πρωί θα ιερουργήσει στον 
Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Ναούσης, επί 
τη εορτή των Αγίων Πέντε Ναουσαίων 
Ιερομαρτύρων.

 Την Πέμπτη της Διακαινησίμου 2 
Μαΐου στις 6:00 μ.μ. θα χοροστατήσει 
στον Μέγα Πανηγυρικό Εσπερινό της 
Ζωοδόχου Πηγής στο Καθολικό της 
Ιεράς Μονής Παναγίας Δοβρά. 

Την Παρασκευή της Διακαινησί-
μου 3 Μαΐου το πρωί θα ιερουργήσει 
επί τη εορτή της Ζωοδόχου Πηγής στο 
Καθολικό της Ιεράς Μονής Παναγίας 
Δοβρά.

 Την Παρασκευή της Διακαινησί-
μου 3 Μαΐου το απόγευμα θα συνο-
δεύσει την Ιερά Εικόνα της Παναγίας 
Σουμελά στην Ιερά Μητρόπολη Φλω-
ρίνης.

 Το Σάββατο της Διακαινησίμου 4 
Μαΐου το πρωί θα ιερουργήσει στον 
Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Αρκοχωρίου, 
όπου θα εορτάσει την μνήμη των Αγίων 
Αυταδέλφων Μαρτύρων Αγάπης, Ειρή-
νης και Χιονίας.

 

Η κίνηση 
του Μητροπολίτη

KHΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Κυριακή 21 Απρι-

λίου 2019 στις 11.30 π.μ. από τον 
Ιερό Ναό Μητροπόλεως Βέροιας ο 
Παναγιώτης Μιχ. Ελευθεριάδης σε 
ηλικία 86 ετών.

Ο «ΛΑΟΣ» εκφράζει στους οικεί-
ους του ειλικρινή συλλυπητήρια.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

KHΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Κυριακή 21 Απριλί-

ου 2019 στις 12.00 από τον Ιερό Ναό 
Υπαπαντής στη Βέροια ο Στέλιος Γε-
ωρ. Οικονομίδης σε ηλικία 86 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

KHΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε το Σάββατο 20 Απριλί-

ου 2019 στις 5.00 μ.μ. από τον Ιερό 
Ναό Αγίου Αντωνίου Βέροιας ο Θω-
μάς Εμ. Παπαθωμάς σε ηλικία 88 
ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

Ιερός Ναός Αγίων Αναργύρων Βεροίας

ΒΡΑΔΙΝΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΝΥΜΦΙΟΥ & 
ΝΙΠΤΗΡΟΣ ΤΗΝ Μ. ΕΒΔΟΜΑΔΑ 2019

Από τον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων Βεροίας γίνεται γνωστό 
ότι, την Μ. Δευτέρα, την Μ. Τρίτη και την Μ. Τετάρτη από τις 21.00 
και μέχρι τις 22:30, στον Παλαιό Ναό των Αγίων Αναργύρων (που 
βρίσκεται παραπλέυρως του Νέου Ναού) θα τελεστούν βραδινές 
ακολουθίες του Νυμφίου και του Νιπτήρος, σύμφωνα με το παρα-
κάτω πρόγραμμα:

Μ. Τρίτη: Ακολουθία Νυμφίου 21:00 – 22:30
Μ. Τετάρτη: Ακολουθία Νιπτήρος 21:00 – 22:30
Μ’ αυτόν τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα να εκκλησιαστούν 

όσοι από τους πιστούς εργάζονται  νωρίτερα ή όσοι αδυνατούν να 
παρακολουθήσουν τις απογευματινές ακολουθίες.

ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ



Διπλή γιορτή για τον συνδυασμό της , “Βέροια, ΠΡΩΤεύουσα ΠΟΛΗ”, χα-
ρακτήρισε την βραδιά του περασμένου Σαββάτου του Λαζάρου, η υποψήφια 
δήμαρχος Γεωργία Μπατσαρά, αφού μαζί με τα εγκαίνια του εκλογικού της κέ-
ντρου, στην οδό Μητροπόλεως, έκανε και την παρουσίαση του ψηφοδελτίου της. 
Μετά την τελετή του αγιασμού η κα Μπατσαρά ευχαρίστησε τον κόσμο για την 
παρουσία του, τιμώντας τον συνδυασμό της, που παίρνει δύναμη και κουράγιο 
να συνεχίσει, όπως τόνισε,  τον έντιμο και αξιοπρεπή αγώνα τον οποίο εδώ και 
κάποιους μήνες έχει ξεκινήσει.Η υποψήφια δήμαρχος δέχθηκε θερμά χειροκρο-
τήματα, κυρίως στα σημεία που οι τόνοι ανέβαιναν με τα νικητήρια συνθήματα.

Στην ομιλία της η κα Μπατσαρά ανέφερε: «Σα να ήταν χθες, όταν  το Νοέμ-
βριο ήρθε εδώ ο κύριος Τσιάρας, ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας 
της Ν.Δ. για να μου παράσχει τη στήριξη της Ν.Δ. ως υποψήφιας δημάρχου Βέ-
ροιας και ακολούθησε η ομόφωνη απόφαση της δικής μας ΝΟΔΕ, ΔΗΜΤΟ, ΟΝ-
ΝΕΔ.Σαν να ήταν χθες όταν στις 19 Φεβρουαρίου ανακοινώσαμε ενώπιόν σας, 
σε μια ασφυκτικά γεμάτη αίθουσα, το όνομα και το λογότυπο του συνδυασμού 
μας, τις βασικές αρχές και αξίες μας, τους βασικούς άξονες του προγράμματός 
μας, δηλαδή την Ιδρυτική μας Διακήρυξη, καθώς και 18 από τους υποψήφιους 
και τις υποψήφιες δημοτικούς μας συμβούλους.  Δε θα αφιερώσω ούτε λόγια, 
ούτε χρόνο, ούτε ενέργεια για να αναφερθώ στο τι ακολούθησε από τότε μέχρι 
σήμερα, όσον αφορά τα σχόλια των συνυποψηφίων  μας, γιατί για μας συνυπο-
ψήφιοι είναι και όχι αντίπαλοι. Αντίπαλοι είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει 
ο τόπος και οι άνθρωποι.Άλλωστε, όπως συνηθίζω να λέγω, είμαι αρκετά μεγάλη 
πια, για να ασχοληθώ με τα πολύ μικρά και ασήμαντα. Με τους πολύ μικρούς 
και ασήμαντους, αναφέρομαι φυσικά σε …συμπεριφορές. Εξάλλου η κοινωνία 
καταλαβαίνει, οι πολίτες έχουν αισθητήριο, βγάζουν τα δικά τους συμπεράσματα 
κι ο τόπος μας είναι πολύ μικρός και τα γεγονότα αποτελούν την τρανή απόδειξη 
για το ποιος είναι ο καθένας μας, ποια είναι η ιστορία του, η πορεία του και πού 
βαδίζει.  Και να! Βρισκόμαστε, πάλι σήμερα εδώ, όλοι μαζί, διαψεύδοντας τους 
ευσεβείς πόθους κάποιων.Βρισκόμαστε εδώ και ξεκινάμε πλέον και επίσημα τον 
προεκλογικό μας αγώνα, με τις ευχές και τις ευλογίες της εκκλησίας μας και τις 
δικές σας ευχές που προστίθενται σ’  αυτές.  Με τη βοήθεια του Θεού, εγκαινι-
άσαμε το εκλογικό μας κέντρο, τη βάση μας, το ορμητήριο του αγώνα μας. Εδώ 
μαζευόμαστε, εδώ θα μαζευόμαστε και εσείς όλοι, τώρα που το μαθαίνετε, εδώ 
θα γίνονται οι συναντήσεις μας, οι συζητήσεις, οι ζυμώσεις, θα μας δίνετε τις 
συμβουλές σας αλλά θα κάνετε και τις παρατηρήσεις σας, ώστε να γινόμαστε κά-
θε μέρα και καλύτεροι, πιο δυνατοί, ώσπου να φτάσουμε στον τελικό μας στόχο, 
την 26η Μαΐου 2019. ΠΡΩΤΟΙ ΑΠ’ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ και ΠΡΩΤΟΙ ΚΑΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ.

Γιατί αυτός είναι ο μοναδικός μας στόχος. Ο στόχος ο δικός μου και των υπέ-
ροχων και μοναδικών ανθρώπων που κοσμούν το ψηφοδέλτιό μας.

Σ’  όλους αυτούς είναι αφιερωμένη η αποψινή εκδήλωση. Και νομίζω ότι εί-
ναι το ελάχιστο που μπορούμε να τους προσφέρουμε από πλευρά μας, σα μια 
αναγνώριση και μια τιμή για τον αγώνα που δίνουν, για τις θυσίες που κάνουν 
αφιερώνοντας τον ελεύθερό τους χρόνο σ’ έναν ανιδιοτελή, έντιμο αγώνα, στε-
ρούμενοι την οικογένειά τους. Από την πρώτη στιγμή που ιδρύσαμε τη Βέροια 
ΠΡΩΤεύουσα ΠΟΛΗ η ομάδα μας κάθε μέρα μεγαλώνει και δυναμώνει.Δυνα-
μώνει και ‘’πεισμώνει’’ δημιουργικά. Εδώ και κάποιες βδομάδες, ξεκινήσαμε μια 
περιοδεία σ ’όλα τα χωριά και όλους τους οικισμούς του δήμου μας, με στόχο να 
γνωριστούμε με τους κατοίκους, να τους σφίξουμε το χέρι, ν’ αναπτύξουμε μια 
σχέση αλληλεπίδρασης, μα προπαντός ν’ ακούσουμε τα προβλήματά τους.

 Πιο πολλά, όμως, είναι τα παράπονα για την απουσία της δημοτικής αρχής, 
την έλλειψη ενδιαφέροντος για την επίλυση των προβλημάτων τους.   

Και αυτά δε μας τα είπαν μόνο οι απλοί πολίτες, μα και οι πρόεδροι των 
κοινοτήτων. «Κουραστήκαμε να ζητούμε, να λέμε, να παρακαλούμε. Δυστυχώς, 
κανείς δε μας ακούει. Απλά προβλήματα παραμένουν άλυτα. Και τα απλά και τα 
μικρά συνθέτουν τα μεγάλα». Γι’ αυτό εμείς δε θα τάξουμε «λαγούς με πετραχή-

λια», δε θα πούμε μεγάλα λόγια, δε θα διεκδικήσουμε την ψήφο σας, χτίζοντας 
πάνω στο λαϊκισμό και τον εθνικισμό. Εμείς χτίζουμε πάνω στην αλήθεια και το 
πρόγραμμά μας, θα έχει σα βάση αυτά που μας λένε οι πολίτες, θα είναι ένα 
πρόγραμμα λειτουργικό, ρεαλιστικό και προπαντός υλοποιήσιμο και θα κυκλο-
φορήσει σε λίγες μέρες. Θα ασχοληθούμε με τα μικρά που συνθέτουν τα μεγάλα.

Θα κερδίσουμε τη μάχη της καθημερινότητας, για να γίνει η Βέροια ΠΡΩΤεύ-
ουσα ΠΟΛΗ, καθαρή, ευημερούσα, ασφαλής.

Και αφού εξασφαλίσουμε αυτό, παράλληλα θα δουλέψουμε και για τα μεγά-
λα, τα δύσκολα. Θα θέσουμε τις βάσεις, τα θεμέλια για να είναι το εποικοδόμημα 
σίγουρο και σταθερό, ανθεκτικό στο χρόνο, στις απαιτήσεις του παρόντος και 
στις προκλήσεις του μέλλοντος.Και όλα αυτά, βέβαια, δε θα γίνουν μόνο από μέ-
να. Ούτε μόνη μου θα διοικήσω το δήμο, όταν με το καλό μας επιλέξετε ως την ε-
πόμενη δημοτική αρχή.Μαζί μου θα έχω κάποιες και κάποιους από αυτή την άξια 
ομάδα. Περνάει από το γραφείο μας κόσμος, ψηφοφόροι και βλέπουν τις κάρτες 
των υποψήφιων Πολλούς και πολλές τους γνωρίζουν.Ξέρετε τι μου λένε? Μακάρι 
να μπορούσαμε να τους ψηφίσουμε όλους και όλες. Δυστυχώς, όμως, δε γίνεται.
Εσείς θα επιλέξετε αυτούς και αυτές που νομίζετε ότι είναι οι καλύτεροι και οι 
καλύτερες. Είμαι περήφανη για όλους και για όλες. Είναι όλοι τους άξιοι άνθρω-
ποι, εργαζόμενοι, δεν επέλεξαν να είναι υποψήφιοι για να αποκατασταθούν αλλά 
για να προσφέρουν. Είναι όλοι τους άφθαρτα, έντιμα άτομα που διακρίνονται 
για την ποιότητα και την ακεραιότητα του χαρακτήρα τους και είναι καταξιωμένα 
και διακεκριμένα στον επαγγελματικό τους χώρο και την κοινωνία. Ο καθένας 
διαθέτει τη δική του πορεία και ιστορία. Ο συνδυασμός μας συνθέτει δημιουρ-
γικά τη γνώση, την εμπειρία, το ρεαλισμό, την υπομονή και τη <<σοφία>> των 
παλαιοτέρων και μεγαλύτερων, με την ορμή, τη ζωντάνια, τον αυθορμητισμό, τον 
ενθουσιασμό, το ρομαντισμό της νιότης. Οι υποψήφιοι και οι υποψήφιες δημο-
τικοί μας σύμβουλοι καλύπτουν γεωγραφικά όλο το δήμο, ασκούν διαφορετικά 
επαγγέλματα, προέρχονται από διαφορετικές κοινωνικές τάξεις και ηλικίες. Τρεις 
από αυτούς, δυο άντρες και μια κοπέλα, είναι μόλις 24 ετών. Τα νιάτα για τα νιάτα 
Κοινός παρονομαστής όλων μας, είναι η αγάπη για τον τόπο και τους ανθρώ-
πους του. Η διάθεση για σκληρή συλλογική δουλειά και προσφορά, για να γίνει 
η Βέροια ΠΡΩΤεύουσα ΠΟΛΗ. Γιατί ο δήμος μας αξίζει καλύτερα».  Στα εγκαίνια 
παρόντες ήταν, ο βουλευτής Απόστολος Βεσυρόπουλος, ο αντιπεριφερειάρχης 
Κώστας Καλαϊτζίδης, οι περιφερειακοί σύμβουλοι Νίκη Καρατζιούλα, Θεόφιλος 
Τεληγιαννίδης , Στάθης Σαρρηγιαννίδης,  ο πολιτευτής Τάσος Μπαρτζώκας, οι 
υποψήφιοι περιφερειακοί σύμβουλοι Ολυμπία Σουγιουλτζή , Απόστολος Νεστο-
ρόπουλος,  Σοφία Υφαντίδου, ο πρόεδρος, μέλη και στελέχη της ΝΟΔΕ, στελέχη 
του Μητρώου της Ν.Δ, οπρ. Βουλευτής Στέφανος Κυριαζόπουλος,. κ.α., ενώ διαβά-
στηκε επιστολή-χαιρετισμός του πρώην βουλευτή της Ν.Δ. Λάζαρου Τσαβδαρίδη.

Οι υποψήφιοι
 Κλείνοντας η υποψήφια δήμαρχος παρουσίασε αλφαβητικά τους υποψήφι-

ους συμβούλους του συνδυαμού της:
Αλεξίου Κατερίνα Υπάλληλο Ο.Α.Ε.Δ. Βέροιας
Βασιλειάδη Κώστα Τραπεζικό Υπάλληλο
Βύζα Καλλιόπη  (Πόπη) Επιχειρηματία
Γεροντίδη Αθανάσιο Δημοτικό Υπάλληλο, Προπονητή ΚΑΡΑΤΕ- 
                                    KICKBOXING, Εθνικό Διαιτητή ΚΑΡΑΤΕ.
Γαλιτσιάδου Μαρία Νοικοκυρά
Γεωργιάδη Κωνσταντίνο Ιδιωτικό Υπάλληλο
Δαγαλέα Αθανάσιο Τουριστικό Υπάλληλο
Δασκαλοπούλου Ελένη Υπάλληλο Ο.Α.Ε.Δ. Βέροιας
Ευαγγελόπουλο Χρήστο Φυσικοθεραπευτή
Ζιώγα  Δημήτριο Καθηγητή
Ζουλούμη Δήμητρα Ιατρό
Κακαγιάννη Θεόδωρο Καθηγητή
Καρατζιούλα  Κατερίνα Επιχειρηματία
Κασιάρα Ιουλιάνα-Ισαμπέλα Επιχειρηματία
Κατσικάρη Ιουλιάνα Ιατρό
Κελεσίδη Ευστάθιο Ελεύθερο επαγγελματία
Κύρτσιο Στέργιο Κτηνοτρόφο
Λαζόπουλο Νίκο Αγρότη

Λιλιόπουλο Κωνσταντίνο Επιχειρηματία Αγρότη
Λιόλιου  Αντιγόνη Διακοσμήτρια
Μελιόπουλο Θωμά Επιχειρηματία
Μιχαηλίδου Σταυρούλα Εκπαιδευτικό Φυσική Αγωγή
Μουρτζίλα Βασιλική Συνταξιούχο Τράπεζας Πειραιώς
Μπάκου Αμαλία Νοσηλεύτρια
Μπραϊνατλή  Αργύρη Αγρότη
Ορταντζόγλου Μιρέλα  Δικηγόρο
Παζάρα Αντώνιο Συνταξιούχο ΟΑΕΕ
Παπακωνσταντίνου Γιώτη Αγρότη
Παλουκίδη Κωνσταντίνο Πολιτικό Μηχανικό Επιχειρηματία
Παναγιωτίδη Κυριάκο Επιχειρηματία
Παπαδόπουλο Αργύρη  Ηλεκτρολόγο Εγκαταστάσεων
Παπαδόπουλο Κλήμαντο Εκπαιδευτικό
Παπαδόπουλο Κωνσταντίνο Επιχειρηματία
Παπαδοπούλου Αικατερίνη Αισθητικό-makeupartist 
Παρασκευά Κωνσταντίνο Στρατιωτικό
Πατσιαβούρα Νίκο Επιχειρηματία 
Πετρίδου Τουτουντζίδου Ανθούλα Εκπαιδευτικό
Πυρινό Δημήτριο Εκπαιδευτικό
Σαββίδη Γεώργιο Νοσηλευτή
Σαμαρά Αντώνιο Ιατρό
Σαρηγιαννίδη Σάββα Ιδιωτικός Υπάλληλο
Σασσάλου Άννα Αισθητικό-makeup artist 
Σισμανίδου Ειρήνη Εκπαιδευτικό
Σοφιανίδη Μάνο Δικηγόρο
Στάμο Σωτήριο Δάσκαλο
Συρόπουλο Δημήτριο Ελεύθερο Επαγγελματία
Τζήμα Συρμούλα Δικηγόρο-Καθηγήτρια Νομικών και Πολιτικών Επιστημών
Τζιβαντλή Ροδούλα Φυσικοθεραπεύτρια
Τζιώνα Δήμητρα Στρατιωτικό
Τριανταφυλλίδη Νίκο Δικηγόρο
Τσαουσίδη Τέλη  Επιχειρηματία
Τσιούντα Χρήστο Πρώην Δήμαρχο Δοβρά
Τσίρη Γεώργιο Καθηγητή
Τσιρογιάννη Δημήτριο Αγρότη
Χατζηπαναγιωτίδη Αλέξανδρο Αστυνομικό
Μπατσαρά  Ηλία  Δημόσιο Υπάλληλο, για την Κοινότητα Πολυδένδρου
Κουπίδη Θεόφιλο Αγρότη, για την Κοινότητα Πατρίδας
Μπαμπέτσα Κωνσταντίνο Αγρότη για την Κοινότητα Δασκίου

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ
1. Αθανασιάδης Χρυσοβαλάντης, Τουριστικά Επαγγέλματα
2. Αραμπατζή Αικατερίνη, Γυμνάστρια
3. Καραβασίλη Κυριακή, Πτυχιούχος Νοσηλευτικής –Ιδιωτ. Υπάλληλος.
4. Κοτσαμπαρασίδου Ανατολή, Οικιακά
5. Κούφα Μαρία, Ιδιωτ. Υπάλληλος
6. Μαυρόπουλο Θωμά, Γυμναστής
7. Παπαδόπουλος Αναστάσιος, Ελεύθερος Επαγγελματίας
Φίλοι και φίλες, αυτοί είναι οι υπέροχοι άνθρωποι από τους οποίους σας 

καλούμε να επιλέξετε. Ιδιαίτερα, καλούμε τους νέους, να είναι παρόντες στις κάλ-
πες, να ψηφίσουν για το δήμο τους αυτούς που θα κρατάνε στα χέρια τους, τις 
τύχες της πόλης τους, του χωριού τους, για τα επόμενα τέσσερα χρόνια, για να 
μη φοβούνται, όπως λέει και το τραγούδι, <<όλα αυτά που θα γίνουν για εμένα, 
χωρίς εμένα>>. Φίλοι και φίλες, Σας θέλουμε κοντά μας στις 26 Μαΐου. Σας θέ-
λουμε μαζί μας για να κάνουμε τη Βέροια ΠΡΩΤεύουσα ΠΟΛΗ.Ζητάμε την ψήφο 
σας, γιατί έχουμε την καλύτερη ομάδα, την καλύτερη διάθεση για προσφορά 
και μόνο.Γιατί ο δήμος μας αξίζει καλύτερα. Για να είμαστε ΠΡΩΤΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΠΡΩΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΙ ΚΑΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ. Σας ευχαριστώ θερμά. Σας 
ευχαριστούμε θερμά όλοι μας από τα βάθη της καρδιάς μας. Επόμενο ραντεβού 
την προπαραμονή των εκλογών.Την Παρασκευή, 24 Μαΐου, στις 8 το βράδυ, στο 
ΑΙΓΕΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ. Σας ευχαριστώ και πάλι από βάθους καρδίας.
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Το εκλογικό της κέντρο εγκαινίασε η υποψήφια Δήμαρχος Βέροιας
 Γεωργία Μπατσαρά: «Πρώτοι απ’ την 

πρώτη, πρώτοι και τη δεύτερη Κυριακή»
-Έδωσε επόμενο ραντεβού την Παρασκευή 24 Μαΐου στο ΑΙΓΕΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ

Ευχαριστίες προς την 
Διεύθυνση Αστυνομίας και 

την  Τροχαία Βέροιας
Ευχαριστούμε θερμά τη Διεύθυνση Αστυνομίας Ημαθίας, με δι-

ευθυντή τον κύριο Σιμούλη Χρήστο, το Τμήμα Τροχαίας Βέροιας και 
προσωπικά το Διοικητή Αστυνόμο Β’ Ιωσήφ Παρούτογλου καθώς και 
τον Υπαστυνόμο Β’ Καϊλόγλου Χαράλαμπο ως επικεφαλή των μέτρων 
Τροχαίας που έλαβαν για την ομαλή διεξαγωγή των εγκαινίων του 
εκλογικού μας κέντρου στις 20 Απριλίου 2019, καθώς και όλο το προ-
σωπικό που συμμετείχε.

Με εκτίμηση
Γεωργία Μπατσαρά

Υποψήφια Δήμαρχος Βέροιας
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Ωράριο αποκομιδής 
απορριμμάτων στη Νάουσα 

Μ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Η Αποκομιδή των απορριμμάτων και των ανακυκλώ-
σιμων υλικών θα γίνει κανονικά όπως ορίζει το πρόγραμμα.

Μ.ΣΑΒΒΑΤΟ:Η πρωινή αποκομιδή των απορριμμάτων θα γίνει κανονι-
κά όπως ορίζει το πρόγραμμα και  η Νυχτερινή αποκομιδή των απορριμ-
μάτων στο κέντρο της Νάουσας, θα γίνει στις 17:00 το απόγευμα, και όχι 
στις 22:00 το βράδυ.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ: Λόγω Αργίας δεν θα γίνει αποκομιδή απορριμ-
μάτων και ανακυκλώσιμων υλικών.

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ:  Λόγω Αργίας δεν θα γίνει αποκομιδή απορ-
ριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών.

1η ΜΑΪΟΥ(Πρωτομαγιά): Λόγω της εργατικής πρωτομαγιάς δεν θα 
γίνει αποκομιδή απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών.

Π α ρ α κ α -
λούμε όλους 
τους δημότες 
να σεβαστούν 
το πρόγραμμα 
της υπηρεσίας 
καθαριότητας  
για το καλύτε-
ρο αποτέλεσμα 
στο Δήμου μας.

Μια σημαντική εκδήλωση για τα παιδιά, 
με την παρουσία του Toli Lerios

Την Τρίτη 16 Απριλίου 2019,ο σύλλογος «Πρωτο-
βουλίας για το Παιδί» είχαν την χαρά και την τιμή να 
υποδεχτούν στο ΕΠΑΛ Βέροιας τον Τόλη Λέριος ο 
οποίος συζήτησε με τους μαθητές του ΕΠΑΛ και της 
Πρωτοβουλίας. 

Ο Απόστολος «Τόλη» Λέριος είναι ένας «κατά συρ-
ροή» επιχειρηματίας, σημαντικός μέντορας νεοσύ-
στατων επιχειρήσεων (startups) παγκοσμίως και  έχει 
συνεργαστεί με εταιρείες - κολοσσούς (Facebook, 
Microsoft, Sun Microsystems κλπ.). Έχει διδάξει σε 
Πανεπιστήμια και έχει δώσει διάφορες διαλέξεις ως 
προσκεκλημένος ομιλητής. Κατέχει 22 διπλώματα 
ευρεσιτεχνίας από το Γραφείο Διπλωμάτων Ευρε-
σιτεχνίας και Εμπορικών Σημάτων των Ηνωμένων 
Πολιτειών.

Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να του κάνουν διά-
φορες ερωτήσεις:  από το πώς προστατεύονται τα 
δεδομένα τους στα social media μέχρι το πώς μπο-
ρούν να κατοχυρώσουν τις ιδέες τους συζητώντας με 
υποψήφιους συνεταίρους και χρηματοδότες, αλλά και 
σε ποιους τομείς μπορούν να υπάρξουν ευκαιρίες για 
νέες επιχειρήσεις στην Ελλάδα σήμερα. 

Την εκδήλωση διοργάνωσε η Ελληνική Εταιρία Ε-
πιστημόνων και Επαγγελματιών Πληροφορικής και Ε-
πικοινωνιών [ΕΠΥ] Παράρτημα Μακεδονίας-Θράκης, 
σε συνεργασία με την  «Πρωτοβουλία για το Παιδί» 
και το 1ο Εργαστηριακό Κέντρο Βέρoιας.

Μετά το πέρας της ο Τόλη Λέριος επισκέφτηκε το 
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας της Πρωτοβουλίας και 
γνωρίστηκε με τα μικρότερα παιδιά, δηλώνοντας τη 
χαρά και τη διάθεσή του για περαιτέρω επικοινωνία.

Τα Δ.Σ. της «Πρωτοβουλίας» ευχαριστεί τον προ-
σκεκλημένο, την κυρία Λία Τερζίδου που είχε την ιδέα 
της πρόσκλησης και τον κύριο Νίκο Ουσουλτζόγλου 
Διευθυντή του 1ου ΕΠΑΛ για την φιλοξενία και την 
άψογη διεξαγωγή της εκδήλωσης,.

Πασχαλινές ευχές 
του Γηροκομείου Βέροιας

Τα Διοικητικά Συμβούλια του Αδελφάτου Γηροκομείου 
Βέροιας και της Μ.Φ.Η. «Σωσσίδειο Γηροκομείου Βέροι-
ας», οι Ηλικιωμένοι ,η Διεύθυνση και το Προσωπικό του 
Γηροκομείου Βέροιας σας εύχονται Καλή Ανάσταση και 
Καλό Πάσχα.

Το Άγιο Φως της Αναστάσεως ας φωτίσει τις ψυχές ό-
λων μας.

Η Πρόεδρος Αδελφάτου Γηροκομείου Βέροιας 
Ευδοξία Μούρτζιου - Χ``Ευστρατιάδου 

Η Πρόεδρος Μ.Φ.Η.«ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ 
ΒΕΡΟΙΑΣ» Μαρία Κάτσιου 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ του 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
Το Δ.Σ.και οι Τρόφιμοι της Μ.Φ.Η.``Σωσσίδειο Γη-

ροκομείο Βέροιας``, ευχαριστούν θερμά: 
-Τον Σύλλογο Καθηγητών 1ο ΓΕΛ Βέροιας,για την 

δωρεά του ποσού των 215 Ε,στην μνήμη του συνα-
δέλφου τους Βασιλείου Τραπέρα.

-Την κ.Λα`ί`δου-Κωστοπούλου Ειρήνη,για την ευ-
γενική προσφορά ενός πλήρους γεύματος,εις μνήμη 
του συζύγου της Δημητρίου Λα`ί`δη ,με την συμπλή-
ρωση 1 έτους από τον θάνατό του.

-Ανώνυμο Κύριο,για την ευγενική προσφορά ψα-
ριών ,για τις ανάγκες του Γηροκομείου Βέροιας.

-Το Ιχθυοπωλείο κ.Ι.Τσιλιγκερίδη,για την ευγενική 
προσφορά 10 Kgr Γαλεού,για τις ανάγκες του Γηρο-
κομείου Βέροιας.  

-Ανώνυμες Κυρίες,για την ευγενική προσφορά ε-
νός πλήρους γεύματος,για τις εορτές του Πάσχα.

-Την κ.Βιβή Παυλίδου,για την ευγενική προσφορά 
ενός πλήρους γεύματος,εις μνήμη της μητέρας της 
Σοφούλας Σιδηροπούλου-Παυλίδου,με την συμπλή-
ρωση 27 έτη από τον θάνατό της.

-Τον Σύλλογο Καθηγητών 4ου Γυμνασίου Βέροι-
ας,για την δωρεά του ποσού των 50 Ε,αντί στεφά-
νου,στην μνήμη Στυλιανού Βασιλείου,πατέρα της 
αγαπημένης συναδέλφου τους ,Δήμητρας Βασιλείου.

-Τον κ.Κων/νο Μπίκα,για την ευγενική προσφορά 
1 αναπηρικού καροτσιού,για τις ανάγκες του Ιδρύμα-
τος.

-Τον κ.Δημήτρη Τραπεζανλή,για την ευγενική προ-
σφορά 120 αυγών και ζαρζαβατικών, για τις Άγιες 
Ημέρες του Πάσχα.

-Την κ.Σταυρούλα Μιχαηλίδου,για την ευγενική 
προσφορά καφέ ,κουλουράκια και τσουρέκια για τους 
Ηλικιωμένους του Γηροκομείου Βέροιας.

                             Εκ της Δ/νσεως 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ
ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΞΗΡΟΛΙΒΑΔΟΥ
ΛΟΥΤΡΟΥ 1- ΒΕΡΟΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Μετά από την υπ’ αριθμ. 2 / 05-04-2019 απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού Διαχειρίσε-
ως Συνιδιοκτησίας Ξηρολιβάδου, καλούνται τα Μέλη του 
παραπάνω Συνεταιρισμού, σε Γενική Συνέλευση για την 
12/05/2019 ημέρα Κυριακή και ώρα 11 π.μ., που θα λάβει 
χώρα στο κτήριο του «Λαογραφικού Συλλόγου Βλάχων 
Βέροιας» επί της οδού Εβραίων Μαρτύρων 1 Βέροια, για 
την συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω 
θεμάτων.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1) Υποβολή έκθεσης ελεγκτών βιβλίων Συνεταιρισμού 

χρήσεως 2018.
2) Έγκριση Οικονομικών καταστάσεων - Ισολογισμού 

Συνεταιρισμού χρήσεως 2018.
3) Απαλλαγή Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών από 

κάθε ευθύνη για την υπόλογο χρήση 2018.
4) Ορισμός δύο (2) ελεγκτών και δύο (2) αναπληρωμα-

τικών ελεγκτών βιβλίων Συνεταιρισμού χρήσεως 2019 και 
καθορισμός αμοιβής αυτών.

5) Διάφορες προτάσεις - ανακοινώσεις.
Σε περίπτωση μη απαρτίας, η επαναληπτική Γενική 

Συνέλευση θα γίνει στις 19/05/2019 την ίδια ημέρα και ώρα, 
στον ίδιο τόπο, με τα ίδια θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Βέροια 15-04-2019
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΥΚΟΛΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
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Πασχαλινές ευχές του 
υπ. Δημάρχου Βέροιας Αντώνη 
Μαρκούλη και των υποψηφίων 
συμβούλων του συνδυασμού 
«Προτεραιότητα στον Πολίτη»

Το μήνυμα του Πάσχα είναι 
ένα μήνυμα επιστροφής στην 
ελπίδα, στην αισιοδοξία και 
στην αλληλεγγύη. Ευχόμαστε 
σε όλες και σε όλους χρόνια 
πολλά, καλό Πάσχα και καλή 
Ανάσταση.

Ο υπ. Δήμαρχος
 Δ. Βέροιας Α

ντώνης Μαρκούλης
& οι υποψήφιοι σύμβουλοι 

του συνδυασμού «Προτεραιό-
τητα στον Πολίτη»

Αντώνης Μαρκούλης: «Το 
ψέμα έχει κοντά ποδάρια»

Σε απάντηση της ανακοίνωσης του Κ. Βοργιαζίδη με τίτλο «Ίδιες ευκαιρίες και δικαιώματα σε κάθε γωνιά του δήμου» 
ο υποψήφιος δήμαρχος Βέροιας Αντώνης Μαρκούλης σχολιάζει τα εξής:

«-Οδικό δίκτυο εγκαταλειμμένο.
-Αποχετευτικό δίκτυο ανύπαρκτο.
-Αρχαιότητες αφημένες να χορταριάζουν.
Στη Βεργίνα ο επισκέπτης κινδυνεύει να βρεθεί ενώπιον του... αρχαιολογικού ευρήματος της εκροής των βόθρων!
Στον δε «νεολιθικό οικισμό» της Νικομήδειας ο επισκέπτης κινδυνεύει να χαθεί στα χωράφια... 
Οι ορεινές κοινότητες απολαμβάνουν τη «στοργή» της απερχόμενης δημοτικής αρχής, μόλις λίγες εβδομάδες πριν 

από τις εκλογές, άγνωστες για τα προηγούμενα πέντε χρόνια...
Και με περίσσιο θράσος ο Δήμαρχος αξιώνει την αναγνώριση των κατοίκων στο όψιμο ενδιαφέρον του, ενώ όλοι γνω-

ρίζουν ότι κανένα σημαντικό πρόβλημα δεν επιλύθηκε όλο το προηγούμενο διάστημα.
Όμως οι δημότες έχουν και μνήμη και κρίση. Και θα κρίνουν αναλόγως τη «στοργή» του Δημάρχου.
Και θα εμπιστευθούν το ρεαλιστικό και κοστολογημένο πρόγραμμα του συνδυασμού μας».

Με αγιασμό «άνοι-
ξε» το βράδυ του πε-
ρασμένου Σαββάτου 
το εκλογικό του κέ-
ντρο στην οδό Εληάς, 
ο υποψήφιος δήμαρ-
χος Βέροιας Αντώνης 
Μαρκούλης, επικεφα-
λής του συνδυασμού 
«Προτεραιότητα στον 
πολίτη». 

Η βουλευτής Φρό-
σω Καρασαρλίδου, ο 
Δημήτρης Χαμπίδης, 
ο συντονιστής της Ν.Ε. 
του ΣΥΡΙΖΑ Τ. Κωστό-
πουλος, υποψήφιοι και 
φίλοι του συνδυασμού 
παραβρέθηκαν ή πέ-
ρασαν από το εκλογι-
κό κέντρο για ευχές.

Αγιασμός 
στο εκλογικό 
κέντρο του 

Αντ. Μαρκούλη



Η Εστία 
Ρουμλουκιωτών 

αναβίωσε για 5η φορά 
το Πασχαλιάτικο 

έθιμο των Λαζαρίνων

Το πρωί του Σαββάτου του Λαζάρου,  μια ομάδα από νεαρά κορίτσια από την Εστία 
Ρουμλουκιωτών Αλεξάνδρειας, τραγούδησε και χόρεψε με Λαζαριάτικα τραγούδια σ’ 
όλη την πόλη της Α-
λεξάνδρειας  .

Η ομάδα αρχικά 
πήρε ευχή από την 
εκκλησία της Πανα-
γίας στην Αλεξάν-
δρεια μετά το πέρας 
της λειτουργίας και 
στη συνέχεια κατευ-
θύνθηκε σε σπίτι της 
ενορίας του Αγίου Α-
λεξάνδρου.

Τέλος οι Λαζαρί-
νες πέρασαν από 
την κεντρική οδό της 
Αλεξάνδρειας (οδό 
Βετσοπούλου) και 
όλοι μαζί, Λαζαρίνες 
και τα υπόλοιπα μέ-
λη της Εστίας.

Το έθιμο έλαβε 
χώρα για 5η φο-
ρά από την Εστία 
Ρουμλουκ ιωτών , 
ώστε να γνωρίσουν 
τα παιδιά μέσω της 
αναπαράστασης το 
έθιμο, όπως γίνο-
νταν παλιά.
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Η Εύξεινος Λέσχη 
Βέροιας διοργανώνει 

και φέτος 
το «Καλάθι Αγάπης» 

Ό πω ς  κ ά -
θε χρόνο έτσι 
και φέτος, στα 
π λα ί σ ι α  τω ν 
δράσεων αλ -
ληλεγγύης   και 
ενόψει των εορ-
τών του Πάσχα, 
η  ΕΥΞΕΙΝΟΣ 
ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙ-
ΑΣ σε συνεργα-
σία με τα ΜΑΖΙ 
ΜΑΡΚΕΤ  διορ-
γανώνουν  το 
«ΚΑΛΑΘΙ   ΑΓΑ-
ΠΗΣ». 

Στην προσπάθεια να στηρίξουμε έμπρακτα τους συ-
νανθρώπους μας, συγκεντρώνουμε προϊόντα τα οποία 
είναι απαραίτητα για κάθε νοικοκυριό και θα ανακουφί-
σουν άπορους συμπολίτες μας που ζουν κάτω από τα 
όρια της φτώχιας. 

Ας στηρίξουμε λοιπόν αυτήν την προσπάθεια και ας 
δείξουμε την αγάπη και την αλληλεγγύη που οι καιροί 
απαιτούν. Γιατί μόνο όλοι μαζί... μπορούμε. 

Συγκέντρωση τροφίμων :
• ΕΥΞΕΙΝΟΣ  ΛΕΣΧΗ  ΒΕΡΟΙΑΣ 
   Λ. Πορφύρα 1 στο Πανόραμα
• ΜΑΖΙ  ΜΑΡΚΕΤ,  Μ.ΜΠΟΤΣΑΡΗ 62 
• ΜΑΖΙ  ΜΑΡΚΕΤ,  ΠΙΕΡΙΩΝ 63

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η «Tasty Fruit» δέχε-

ται δηλώσεις για το έτος 
2019 σε παραγωγές ρο-
δάκινων, νεκταρινιών, 
βερικόκων, κερασιών 

και συμπύρηνων.
Για όσους παραγωγούς επιθυμούν και ενδιαφέ-

ρονται να συμβληθούν με Συμβολαϊακή γεωργία να 
επικοινωνήσουν μέχρι τις 15-04-2019 

Πληροφορίες στα τηλέφωνα:  
• 2331072700 
• 6945105091 Στέφανος Αποστολίδης

-Κεντρικό:  Τέρμα Ρωσοπροσφύγων (Β) Βέροια
-Υποκατάστημα 1: Επισκοπής Νάουσας
-Υποκατάστημα 2:  Μελίκης Ημαθίας

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΔΟΒΡΑ
(ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ)
«Ο ΖΥΓΟΣ»

Ο Α.Σ. «ΖΥΓΟΣ» με έδρα στον Ά-
γιο Γεώργιο ζητάει μόνιμο υπάλληλο γραφείου με γνώσεις 
Λογιστικής, απαραίτητο προσόν καλή γνώση αγγλικής 
γλώσσας σε γραπτό και προφορικό επίπεδο και για τις 
εποχιακές ανάγκες του προσωπικό διαλογητηρίου και 
γεωπόνο (ή παραλήπτη). 

Πληροφορίες στο τηλ. 23310 51093 και 
στο email: aszygos@gmail.com

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πρωτοβουλίας 

για το Παιδί ευχαριστεί θερμά:
1.Την μεσίτρια κυρία Βαρβάρα Ανδρονικίδου για 

τη δωρεά ποσού 200€.
2. Ανώνυμη κυρία για τη δωρεά ποσού 200€ στη 

μνήμη του συζύγου της.
3. Τον Σύλλογο Καθηγητών του 2ου ΓΕΛ Βεροίας, 

για τη δωρεά ποσού 130€.
4. Τον Σύλλογο Καθηγητών του 4ου Γυμνασίου 

Βεροίας, για τη δωρεά ποσού 50€ αντί στεφάνου, 
στη μνήμη Βαρβάρας Καραΐσκου, μητέρας της α-
γαπημένης υποδιευθύντριας του Σχολείου Τάνιας 
Καραΐσκου.

5. Τον Σύλλογο Καθηγητών του 4ου Γυμνασίου 
Βεροίας, για τη δωρεά ποσού 50€ αντί στεφάνου, 
στη μνήμη Απόστολου Παπαδόπουλου, πατέρα του 
αγαπημένου τους συναδέλφου Μανόλη Παπαδόπου-
λου.

6. Τους μαθητές του 2ου ΓΕΛ για τη συγκέντρωση 
και προσφορά μεγάλης ποσότητας τροφίμων.

7. Τους μαθητές του 5ου ΓΕΛ για τη συγκέντρωση 
και προσφορά μεγάλης ποσότητας τροφίμων.

8. Ανώνυμη κυρία για τη δωρεά ποσού 40€.
9. Το ζαχαροπλαστείο “Special” επί της οδού Πιε-

ρίων, για την προσφορά πραλίνας και μαρμελάδας.
10.Το ιχθυοπωλείο  Ψιψίκα-Τερτιβανίδη, για την 

προσφορά 5 κιλών ψαριών.
11. Το Super Market «Πρωτέας»  επί της οδού Α-

νοίξεως, για την προσφορά 60 κιλών πατάτας.
12. Τα Super Market ΕΛΟΜΑΣ για την προσφορά 

60 κρουασάν.
13. Το Super Market «ΑΒ Βασιλόπουλος» για την 

προσφορά τροφίμων.
14. Την κυρία Δέσποινα Τσεχελίδου, για την προ-

σφορά επιτραπέζιων και άλλων παιγνιδιών.
ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.



Η στελέχωση 
του ψηφοδελτίου 

συνεχίζεται

Από τον συνδυασμό “Ώρας Ευθύνης”, ανακοινώνονται τα εξής:
«Η βαθιά πίστη ότι το ψηφοδέλτιο της “Ώρας Ευθύνης” είναι το πληρέστερο και το μοναδικό που μπορεί πραγματικά να επιτύχει το καλύτερο δυνατό για το Δήμο 

μας φέρνει κοντά μας ολοένα και περισσότερους συνδημότες μας, που δηλώνουν την πρόθεσή τους να συμμετάσχουν στο ψηφοδέλτιο της νίκης και στην κοινή προ-
σπάθεια για ένα καλύτερο αύριο για τον τόπο. 

Αλλάξαμε πολλά και είμαστε έτοιμοι να αλλάξουμε ακόμη περισσότερα, αφού σκοπός μας είναι συνεχίζουμε να θέτουμε τις βάσεις για ένα Δήμο καλύτερο.

Είμαστε την ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε τη συμμετοχή του Χρήστου Λαμπρόπουλου στο ψηφοδέλτιο της “Ώρας Ευθύνης”καθώς και  του Ηλία Μαρτσελου 
και του Βασίλη Κίτσα στο συνδυασμό μας.

Τους καλωσορίζουμε και τους ευχόμαστε καλή επιτυχία.
Όλοι μαζί συνεχίζουμε.»

Απαγόρευση επαγγελματικής και ερασιτεχνικής αλιείας 
στους ποταμούς, παραποτάμους, χειμάρρους 

και λοιπά ρέοντα ύδατα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
Το τμήμα Αλιείας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει την απαγόρευση ενάσκησης 

επαγγελματικής και ερασιτεχνικής αλιείας στους ποταμούς, παραποτάμους, χειμάρρους και λοιπά ρέοντα ύδατα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
για το έτος 2019, με σκοπό την προστασία της αναπαραγωγής των ιχθυοπληθυσμών. 

Πιο συγκεκριμένα, με την αρ. 251421(883)/17-4-2019 (ΑΔΑ: ΨΗΔΟ7ΛΛ-1Γ8) Απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας, απαγορεύεται η ενάσκηση επαγγελματικής και ερασιτεχνικής αλιείας ιχθύων και λοιπών υδρόβιων ζώων, με κάθε μέσο και εργα-
λείο, για την προστασία της αναπαραγωγής των ιχθυοπληθυσμών αυτών, στους ποταμούς Αξιό, Αλιάκμονα, Γαλλικό, Εδεσσαίο, Στρυμόνα, Λουδία και 
Αγγίτη μέχρι τα όρια με το Νομό Δράμας (θυρόφραγμα οικισμού Συμβολής) και όλους τους παραπόταμους, χειμάρρους, ρυάκια, γεωφράγματα και υδά-
τινα κανάλια αυτών, καθώς και σε όλα τα λοιπά ρέοντα ύδατα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, συμπεριλαμβανομένης της τεχνητής λίμνης Άγρα, 
από την Τρίτη 23 Απριλίου 2019 και ώρα 12 μ.μ. μέχρι και την Πέμπτη 06 Ιουνίου 2019 και ώρα 12 μ.μ.

Οι αστυνομικές αρχές και οι δασικές υπηρεσίες έχουν την αρμοδιότητα τήρησης - εφαρ-
μογής της απόφασης απαγόρευσης στην περιοχή αρμοδιότητάς των. 

Οι παραβάτες διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Περισσότερες πληροφορίες στα αρμόδια Τμήματα Αλιείας των περιφερειακών ενοτή-

των:
1. Π.Ε. Ημαθίας: 23313 50123  2. Μ.Ε. Θεσσαλονίκης: 2313 330382

3. Π.Ε. Κιλκίς: 23413 
50153  4. Π.Ε. Πέλλας: 
23813 51256 

5.  Π.Ε.  Πιερ ίας: 
23513 51141 

6.  Π.Ε.  Σερρών: 
23213 55248
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Ενώπιος 
ενωπίω

 
Ε ίμαστε πλέον 

λίγες μέρες πριν την 
ημέρα που οι συμπο-
λίτες μας θα κληθούν 
να αποφασίσουν για 
τα πρόσωπα που 
θα αναλάβουν τις 
τύχες του τόπου για 
τα επόμενα τέσσερα 
χρόνια.

Νομίζω ότι οι πο-
λίτες έχουν δικαίωμα 
να ενημερωθούν για 
τα πεπραγμένα της 

σημερινής δημοτικής αρχής και τις προτάσεις 
όλων για το αύριο, εμείς δε οι επικεφαλής των 
συνδυασμών έχουμε την υποχρέωση να μετά-
σχουμε στην γιορτή αυτή της δημοκρατίας.

Προτείνω λοιπόν.
Ανοιχτό δημόσιο διάλογο όλων όσοι διεκδι-

κούν την θέση του Δημάρχου, ενώπιος ενωπίω. 
Σε ότι με αφορά δεν θέτω καμία επιφύλαξη για 
το μέσο, την διάρκεια και  τους ερωτώντες δημο-
σιογράφους. 

Όμως θα ήθελα παράλληλα να επισημάνω, 
ότι άρνηση του οιοδήποτε, πολύ περισσότερο 
του σημερινού Δημάρχου Παναγιώτης Γκυρίνη, 
θα αποτελεί μια ομολογία αδυναμίας να σταθεί 
στο ύψος των περιστάσεων. Προφανώς και η μη 
συμμετοχή, είναι πολιτικός λόγος, λόγος παραί-
τησης...

Υπενθυμίζω την φράση του θυμόσοφου λα-
ού μας, όποιος φοβάται τις σπίθες, δεν γίνεται 
σιδεράς...

Μιχάλης Χαλκίδης 
Υποψήφιος Δήμαρχος 
Δήμου Αλεξάνδρειας.
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Ένας από τους «αφανείς ήρωες» στη 
Βέροια ήταν ο τεχνικός διευθυντής, Γιώρ-
γος Μεταξάς, με μεγάλο μερίδιο στην επι-
λογή παικτών, το «στήσιμο» του ρόστερ 
και το «χτίσιμο» της ομάδας. Άλλοτε εκ-
πρόσωπος παικτών, καλός γνώστης του 
χώρου, νιώθοντας δικαιωμένος για τις επι-
λογές που έγιναν και τα αλματώδη βήματα 
προόδου της «Βασίλισσας» (σε λίγους 
μήνες, σε αντίξοες συνθήκες), ο Μεταξάς 
ξετυλίγει στον«arenafm.gr» το… κουβάρι 
της δύσκολης αλλά επιτυχημένης χρονιάς, 
στην πρώτη του συνέντευξη από τότε που 
ανέλαβε τα καθήκοντά του. Με εγκώμια για 
το ρόστερ (και ειδικά τους έμπειρους, τους 
αρχηγούς και κυρίως τον Αλέξανδρο Βερ-
γώνη), με ειδική αναφορά και «στάση» στο 
ρόλο και την προσφορά του προπονητή, 
Σάκη Θεοδοσιάδη.

-Τέλος καλό, όλα καλά για τη Βέροια. 
Πόσο δύσκολη ήταν αυτή η άνοδος για 
την ομάδα, δεδομένων των συνθηκών 
που είχαν διαμορφωθεί το προηγούμε-
νο καλοκαίρι;

«Δεν υπήρχε τίποτα το προηγούμενο 
καλοκαίρι. Σε κάθε επίπεδο, δημιουργή-
σαμε τα πάντα από το μηδέν. Στην αρχή 
υπήρχαν μόνο εμπόδια και προβλήματα. 
Ένα δύσβατο μονοπάτι, το οποίο όμως 
άπαντες ήταν διατεθειμένοι να περπατή-
σουν. Στη 1 Αυγούστου έγινε η γενική συ-
νέλευση, την επομένη ήρθε ο τότε προπο-
νητής Νίκος Παπανώτας και εγώ και 6 του 
μηνός έγινε η πρώτη προπόνηση. Από τον 
Αύγουστο ως τώρα, στη Βέροια έγινε ένα 
μικρό θαύμα. Η ομάδα «στήθηκε» χωρίς 
να υπάρχει τίποτα στο… υπέδαφος. Η 
Επιτροπή Σωτηρίας του Ερασιτέχνη προ-
σπάθησε και κράτησε ζωντανά το κεντρικό 
γήπεδο και τους αγωνιστικούς χώρους στο 
προπονητικό κέντρο του Ταγαροχωρίου. 
Δεν υπήρχε όπως αντιλαμβάνεστε χρόνος 
δημιουργίας ομάδας σε νορμάλ συνθήκες. 
Μας πίεζε πολύ ο χρόνος και δεν είχαμε 
την πολυτέλεια της πίστωσης χρόνου».

-Σε ελάχιστες μέρες συγκροτήθηκε έ-
να ρόστερ, που διαρκώς εμπλουτιζόταν 
και τελικά μπόρεσε να κόψει πρώτο το 
νήμα, σε ένα πολύ δύσκολο όμιλο…

«Υπήρχαν μόνο δελτία νεαρών, από 
την Κ19 της Βέροιας που έπαιζε πέρυσι 

στη Φούτμπολ Λιγκ και επιστροφές παι-
κτών από δανεισμούς. Έπρεπε κάποιοι να 
επιλεγούν για να μείνουν, με ποδοσφαιρι-
κή δικαιοσύνη, αλλά δεν είχαν παραστά-
σεις για πρωταθλητισμό στη Γ´ Εθνική. 
Δεν ξέραμε επιπλέον, ποιοι ήθελαν να 
μείνουν, έφυγαν όσοι ήθελαν να φύγουν. 
Έπρεπε να προσαρμοστούμε γρήγορα σε 
αυτά τα δεδομένα, για να γίνει μια αντα-
γωνιστική ομάδα. Σε έναν από τους πιο 
δύσκολους από τους 8 ομίλους στην κατη-
γορία. Υπήρχαν ζητήματα λειτουργικά. Με 
τη συνδρομή όλων, διοίκησης, επιτελεί-
ου, προσωπικού, για να λειτουργήσουμε 
αρχικά…. υποφερτά και στη συνέχεια να 
βελτιωθούμε οργανωτικά και να αρχίσουμε 
να θυμίζουμε ομάδα που να σέβεται τον ε-
αυτό της. Αυτό που είχαμε στο μυαλό μας, 
ήταν να δημιουργήσουμε το κατάλληλο 
περιβάλλον εργασίας για τους ποδοσφαι-
ριστές και τους προπονητές, ώστε απερί-
σπαστοι να αφοσιώνονται στα αγωνιστικά 
τους καθήκοντα»

.-Ποια η συμβολή της οικογένειας 
Μπίκα και της διοίκησης γενικότερα, 
στην… αναγέννηση τις ιστορικής ομά-
δας από τις «στάχτες» της;

«Η οικογένεια Μπίκα και η διοίκηση 
ήταν οι θεματοφύλακες της όλης προσπά-
θειας. Έχουν διαφορετική αισθητική και 
φιλοσοφία για τον τρόπο που πρέπει να 
προσεγγίζουν τη λειτουργία μιας ομάδας. 

Αυτό που χαρακτη-
ρίζει τον οργανισμό 
μας, με μια λέξη, εί-
ναι ο σεβασμός. Στα 
αποδυτήρια ,  στο 
προπονητικό κέντρο, 
σε όλα. Έγιναν τερά-
στια βήματα προό-
δου οργανωτικά, η ε-
ξέλιξη ήταν ραγδαία, 
αλλά σταθερή. Είναι 
άνθρωποι των πρά-
ξεων και των έργων, 
δεν «πουλάνε» υ-
ποσχέσεις, δεν λει-
τουργούν με μεγάλα 
λόγια. Όταν δόθηκε 
εντολή να ξεκινήσου-
με, ήταν κάτι που 
έγινε αιφνιδιαστικά, 
αλλά δεν έπρεπε να 
γίνει πρόχειρα. Με 
τον τότε τεχνικό Νίκο 
Παπανώτα δουλέψα-
με στην προσέλκυση 
παικτών, παρότι ή-
ταν αργά, είχε προ-
χωρήσει το καλοκαί-
ρι και η μεταγραφική 
περίοδος. Η «δεξα-
μενή» παικτών όπως 
αντιλαμβάνεστε ήταν 
πιο περιορισμένη».

-Με τι κριτήρια 

έγινε η επιλογή παικτών; Τελικά κατα-
φέρατε να φέρετε στην ομάδα έμπει-
ρους παίκτες, κάποιοι εκ των οποίων 
όπως οι Βεργώνης και Μαραγκός, που 
έπαιξαν με τη Βέροια και στη Σούπερ 
Λίγκα…

«Σταδιακά δημιουργήθηκε ένας ισχυ-
ρός και ανταγωνιστικός αγωνιστικός «κορ-
μός», μέρα με τη μέρα, που στην πορεία 
έγινε ομάδα. Ήταν μεγάλη επιτυχία η έλευ-
ση Μαραγκού και Βεργώνη, επειδή τους 
πείσαμε να έρθουν στα δύσκολα. Ήρθαν 
όταν ακόμα δεν υπήρχε τίποτα… όρθιο. 
Είναι παιδιά από τη Βέροια, ξέρουν τι πρε-
σβεύει η Βασίλισσα, την υπηρέτησαν και 
στη Σούπερ Λιγκ. Τιμά αρχικά τους ίδιους, 
διότι ανέλαβαν την ηγετική ευθύνη, πήραν 
ρίσκα και απέρριψαν προτάσεις. Ήταν δύ-
σκολο γενικά να φέρουμε αρχικά μεγάλα 
ονόματα, υπήρχε σχετική δυσπιστία, για 
τον τρόπο λειτουργίας και τους στόχους. 
Τους δυο συγκεκριμένους τους θέλαμε 
για μπροστάρηδες και «σημαίες», ήταν 
εκεί σχεδόν από την αρχή, μαζί με τους 
Μπακάλη, Κυριακίδη, Σκαθαρούδη, Μπλέ-
τσα, Τσικόπουλο, τον Κανούλα που ήταν 
πρώτος σκόρερ μας, τον γκολκίπερ Κοντο-
γουλίδη και τα άλλα τα παιδιά. Ήταν όλοι 
καθοριστικοί και συνέβαλαν ενεργά στην 
επανεκκίνησή μας».

-Ο στόχος της άμεσης επανόδου στη 
Φούτμπολ Λιγκ υπήρχε από την πρώτη 
μέρα ή «γεννήθηκε» στην πορεία;

«Ξεκινήσαμε με χαμηλούς τόνους. Ο 
στόχος της ανόδου πάντα υπήρχε, αλλά 
δε θέλαμε να το βροντοφωνάζουμε από 
το ξεκίνημα. Ίσως το μαρτύρησαν κάποιες 
μεταγραφές και το όνομά μας, αλλά δεν 
το δηλώσαμε ανοιχτά. Έπρεπε να στηθεί 
η ομάδα με ηρεμία. Να δουλέψει και να 
μάθει πρώτα να… μπουσουλάει και μετά 
να περπατάει, για να δούμε και αν μπο-
ρεί να τρέξει. Αυτή είναι η σωστή σειρά. 
Είμαστε σύλλογος χαμηλών τόνων, δεν 
θέλαμε ούτως η άλλως να δημιουργού-
με εντυπώσεις. Προτιμήσαμε να μιλάμε 
με έργα, να βάλουμε πρώτα βάσεις και 
θεμέλια. Ξέραμε καλά τις δυσκολίες του 
εγχειρήματος, αλλά είχαμε μεγάλη πίστη. 
Γνωρίζαμε οτι αν ήμασταν ανταγωνιστικοί 
ως το Δεκέμβρη, μετά θα γινόταν η τελική 
αντεπίθεση, όπως και έγινε στην πράξη. 
Φάνηκε με τις προσθήκες του χειμώνα και 
την πορεία μας. Δεν ξεκινήσαμε καλά, κάτι 
που μπορεί εν μέρει να δικαιολογηθεί».

-Αλλάξατε σχετικά νωρίς προπονη-
τή, τον Οκτώβριο, 5η αγωνιστική μετά 
το 2-2 με τα Κουφάλια στη Χαλκηδόνα. 
Τότε ήρθε ο Σάκης Θεοδοσιάδης. Ποιος 
ο ρόλος και το μερίδιό του στην πορεία 
προς την κορυφή;

«Κρίθηκε οτι έπρεπε να γίνει αλλαγή 
προπονητή. Το ρόστερ ήταν κοινό κατά 
80% και για τους δυο προπονητές. Από 
την αρχή ως το τέλος. Με την έλευση του 
Θεοδοσιάδη άλλαξαν τα πάντα. Ο Σάκης 

δε ζήτησε πίστωση χρόνου, δηλώνοντας 
έτοιμος να δουλέψει με το ρόστερ που 
παρέλαβε και αυτό τον τιμά. Ο κόουτς 
απέδειξε σε προηγούμενες ομάδες του 
οτι ξέρει να πρωταγωνιστεί, διέθετε ένα 
«backround» και μια προπονητική διαδρο-
μή που μας έδινε την ελπίδα οτι θα μπο-
ρούσε να κάνει ο,τι και στην Αναγέννηση 
Καρδίτσας και τον Απόλλωνα Λάρισας. 
Σιγά-σιγά μπήκαμε σε άλλη τροχιά. Αλ-
λάξαμε εικόνα. Ο προπονητής δούλεψε 
πολύ με τους συνεργάτες στην ψυχολογία 
των παικτών. Πέρασε τη φιλοσοφία του, οι 
παίκτες μας ήταν καλοί δέκτες, ανταποκρί-
θηκαν στις νέες απαιτήσεις και αυτό ήταν 
ξεκάθαρο στην εικόνα μας. Κάναμε μεγά-
λο σερί και επιστρέψαμε από το «μείον 
6». Η Βέροια είναι μια πόλη που έχει δει 
πράγματα στο ποδόσφαιρο, υπήρχαν α-
παιτήσεις και πίεση. Αρχικά ο κόσμος ήταν 
επιφυλακτικός, ίσως και να είναι ακόμη. 
Έπρεπε να είμαστε αντάξιοι του ονόματος 
και της ιστορίας της Βασίλισσας, που έ-
πρεπε να αναγεννηθεί».

-Ποια νίκη θεωρείτε ως «σταθμό»; 
Καταλύτη στην πορεία προς τον τίτλο;

«Αναμφίβολα εκείνη με τον Άρη Παλαι-
οχωρίου, με 2-0 εντός στον πρώτο γύρο. 
Ήταν τότε ο βασικός ανταγωνιστής και 
πρωτοπόρος. Δεν είχαμε άλλα περιθώρια 

και πλησιάσαμε την κορυφή, σε αγώνα δι-
πλής αξίας. Τότε πιστέψαμε ολοκληρωτικά 
οτι μπορούμε να ελπίζουμε σε καλύτερο 
αύριο. Μέρα με τη μέρα, η ποιότητα της 
ομάδας, ο χαρακτήρας και η εμπιστοσύνη 
εντός των αποδυτηρίων, μας οδήγησαν 
εκεί που μας οδήγησαν. Ήταν καθοριστική 
λοιπόν, κατά την προσωπική μου άποψη, 
η συμβολή του Θεοδοσιάδη στη μεταμόρ-
φωση της ομάδας».

-Θέλετε να αφιερώσετε κάπου την 
άνοδο;

«Αφιερώνω την επιτυχία σε όλους τους 
συντελεστές της. Διοίκηση, προπονητές 
και ποδοσφαιριστές. Οι παίκτες ωστόσο, 
είναι οι πραγματικοί πρωταγωνιστές και 
εκφραστές της προσπάθειας, στο δικό μου 
το μυαλό τουλάχιστον. Αυτοί οδήγησαν τη 
Βέροια στην κορυφή και χάρισαν την άνο-
δο. Διοτι ότι και να κάνουμε εμείς, διοίκηση 
και επιτελείο, όσο οργανωμένος και να 
είσαι, οι ποδοσφαιριστές είναι οι πραγμα-
τικοί πρωταγωνιστές και εκφραστές της 
προσπάθειας. Δεν μπορούσα να μην αφιε-
ρώσω την άνοδο στα παιδιά μου και στους 
λίγους αλλά αληθινούς φίλους που έχω».

-Φοβηθήκατε ποτέ την αποτυχία; Υ-
πήρχαν διακυμάνσεις και κακές πα-
ρενθέσεις αυτούς τους μήνες, όπως 
φυσικά σε κάθε ομάδα…

«Όχι, προσωπικά δε φοβήθηκα την α-
ποτυχία. Η ευθύνη ήταν μεγάλη και για μέ-
να και για όλους. Υπήρχε άγχος, αλλά δεν 
χάσαμε την πίστη και τον προσανατολισμό 
μας. Ξέραμε τι θέλαμε. Θα μπορούσα να 
βρω ελαφρυντικά, αλλά οι δικαιολογίες 
είναι για τους μέτριους. Αυτό που έχω να 
πω είναι ότι τρέφω σεβασμό και εκτίμηση 
σε όλο το δυναμικό. Νιώθουμε δικαιωμένοι 
και γι’ αυτό το Γενάρη δεν έφυγε κανείς 
βασικός και έμπειρος. Γι’ αυτό ήταν λίγες 
και συγκεκριμένες οι μεταγραφές το χει-
μώνα. Μπορούσαμε να κάνουμε μια-δυο 
ακόμα προσθήκες, αλλά δε βρήκαμε αυτά 
που ακριβώς θέλαμε. Τους εμπιστευτήκα-
με και μας εμπιστεύτηκαν στα δύσκολα, 
σε μια κρίσιμη καμπή. Ακούστηκαν πολλά, 
αλλά σεβαστήκαμε τους ποδοσφαιριστές, 
το γεγονός οτι έδωσαν το 100% από την 
πρώτη μέρα. Όσοι έφυγαν ήταν είτε επιλο-
γή τους, είτε δική μας, συν τα παιδιά που 
δόθηκαν δανεικοί. Αυτό που μας οδήγησε, 
λειτούργησε σαν πυξίδα για εμάς, ήταν το 
οικογενειακό κλίμα. Το οποίο «έφτιαξε» ο 
προπονητής, με τις γνώσεις του, την πο-
δοσφαιρική του δικαιοσύνη, την ακεραιότη-
τά του. Η αύρα της ομάδας οφείλεται εκεί. 
Ήταν όλοι έτοιμοι και πρόθυμοι να παλέ-
ψουν ο ένας για τον άλλο, με μεγάλη συνέ-
πεια σε ότι ζητήθηκε. Υπήρχαν δύσκολες 
στιγμές αυτούς τους μήνες, όπως είναι 
λογικό. Παρά τα όποια εμπόδια παραμεί-
ναμε προσηλωμένοι στον στόχο. Μείναμε 
όρθιοι και ενωμένοι. Με τον Σάκη κάναμε 
μόνο δυο ήττες σε 21 αγώνες. Εννοείται 
πως δοκιμαστήκαμε ως οργανισμός, αλλά 
λειτουργήσαμε όπως έπρεπε».

-Προφανώς, με βάση τα όσα κατα-
θέτετε, είναι προτεραιότητα η επέκταση 
αυτής της επιτυχημένης συνεργασίας;

«Ακριβώς, είναι σαφής επιθυμία μας να 
ανανεώσει, είναι άλλωστε ο «καπετάνιος» 
μας. Έχει την απόλυτη εκτίμηση και σεβα-
σμό μου. Η αποστολή του ήταν δύσκολη, 
αλλά την έφερε εις πέρας».

-Από τις μονάδες του ρόστερ, θέλετε 
να κάνετε… στάση και «focus» σε κά-
ποιους «σημαιοφόρους», πρωτεργάτες 
της πορείας πρωταθλητισμού;

«Όλοι οι παίκτες ήταν σημαντικοί, άπα-
ντες καταθέσαν τον καλύτερο τους εαυτό, 
όσο και όποτε χρειάστηκε. Σε μια ομάδα 
άλλωστε όλοι προσφέρουν και βάζουν το 
λιθαράκι τους. Με μπροστάρηδες βεβαίως 
τους μεγαλύτερους. Καμία ομάδα δεν έχει 
μόνο βασικούς, η καλή ομάδα φαίνεται 
από το βάθος και την διάρκεια που έχει. 
Ειδική μνεία θα ήθελα να κάνω όμως στον 
Αλεξανδρο Βεργώνη, τον αρχηγό μας, με 
όλο τον σεβασμό στα υπόλοιπα παιδιά. 
Ο Αλέξανδρος με την ποιότητα του χαρα-
κτήρα του, την ακεραιότητα και την αξιο-
πρέπειά του, ήταν ο άνθρωπος που με τη 
σοφία του βοήθησε όλους τους συμπαί-
κτες του. Ανταποκρινόμενος πλήρως στο 
βάρος της ευθύνης που είχε ως πρώτος 
αρχηγός».

-Πλέον η Βέροια «πατά» στο… χάρ-
τη της παραπάνω κατηγορίας. Μπορού-
με να μιλήσουμε για στοχεύσεις;

«Εσείς καλά κάνετε και ρωτάτε, αλλά 
είναι κάτι αόριστο και υποθετικό ακόμα. 
Δεν ξεκαθάρισε απόλυτα το τοπίο, δεν 
υπάρχουν δεδομένα. Ουσιαστικά δεν ξέ-
ρουμε σε ποια κατηγορία θα παίξουμε, 
λόγω της εκκρεμότητας με την αναδιάρ-
θρωση. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι με 
βεβαιότητα τώρα, Απρίλιο μήνα, για την 
επόμενη χρονιά. Προέχει να συμφωνή-
σουμε με τον προπονητή και ανάλογα με 
την κατηγορία, η διοίκηση θα θέσει τους 
στόχους και τη φιλοσοφία της και εμείς 
μαζί με τον προπονητή θα οριοθετήσουμε 
τη στρατηγική για να πετύχουμε τους στό-
χους που θα έχουν τεθεί».
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Γιώργος Μεταξάς: “Η άνοδος ήρθε
γιατί η Βέροια ήταν καλύτερη ομάδα»

Συνέντευξη στον arenafm.gr
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Μπορεί οι υποχρεώσεις της για 
το πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής 
τυπικά να έχουν τελειώσει, 

όμως οι παίκτες της «Βασίλισσας» 
συνεχίζουν κανονικά τις προπονή-
σεις. Και αυτό γιατί τους περιμένει 
ένας τελικός, αυτός του κυπέλλου της 
ΕΠΣΗ, ο οποίος κατά πάσα πιθανότη-
τα θα διεξαχθεί το Σάββατο 4/5 ή την 
Κυριακή 5/5.

Όμως υπάρχει και η περίπτωση διεξαγωγής α-
γώνων μπαράζ, μεταξύ των πρωταθλητών των ο-
κτώ ομίλων της Γ’ Εθνικής, για το εισιτήριο που θα 
πάρουν δύο ή τέσσερις εξ’ αυτών, ώστε να αγωνι-
στούν στην νέα κατηγορία που καθιερώνεται, ελέω 
αναδιάρθρωσης, την Super League 2, ύστερα από 
αίτημα των περισσότερων ομάδων που είναι άμεσα 
ενδιαφερόμενες.

Έτσι μέχρι να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα, εκ των 
πραγμάτων είναι υποχρεωμένος ο Σάκης Θεοδοσιά-
δης να κρατήσει σε εγρήγορση τους παίκτες του και 

μετά τον τελικό του κυπέλλου, με καθημερινές προ-
πονήσεις, αλλά και φιλικά παιχνίδια.

Για δύο ματς μάλιστα ο αντίπαλος έχει βρεθεί. 
Πρόκειται για την πρωταθλήτρια του 3ου ομίλου, την 
επίσης ιστορική Καβάλα και μάλιστα με το σκεπτικό 
οι δύο ομάδες, να γιορτάσουν στα μεταξύ τους εντός 
έδρας παιχνίδια, την επάνοδό τους στα Εθνικά πρω-
ταθλήματα.

Μετά την σημερινή Σαββατιάτικη πρωινή προπό-
νηση, οι παίκτες πήραν ρεπό για την Κυριακή και θα 
επανέλθουν στις προπονήσεις από την Δευτέρα.

Το ιατρικό δελτίο, την εβδομάδα μετά το τελευταίο 
παιχνίδι πρωταθλήματος στον Εύοσμο, ήταν αρκετά 
φορτωμένο, αφού δεν συμμετείχαν στον κανονικό 
ρυθμό προπονήσεων οι τραυματίες Βεργώνης, που 
μετά τον τραυματισμό του στο ματς με τον Αγροτικό 
Αστέρα ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα, ο Χαντζά-
ρας που είχε ενοχλήσεις στην φτέρνα, ο Λεφίδης 
για τον οποίο τελείωσε η σαιζόν, λόγω των ενοχλή-
σεων που έχει στους προσαγωγούς, ο Ιωάννου ο 
οποίος βρίσκεται στο στάδιο προετοιμασίας μετά 
την εγχείρηση και ο Τρούπκος που ήταν άρρωστος 
και κλινήρης, ενώ επέστρεψε στις προπονήσεις την 
Παρασκευή ο Κοντογουλίδης που ανάρρωσε.

πηγή: kerkidasport.gr

Ολοκληρώθηκε, με την διεξα-
γωγή της 30ης αγωνιστικής, 
η κανονική διάρκεια του 

πρωταθλήματος της Α’ κατηγορίας 
της ΕΠΣ Ημαθίας. Στην πρώτη θέση 
τερμάτισε ο Μέγας Αλέξανδρος Τρι-
κάλων με 79 βαθμούς, κερδίζοντας 
εύκολα με 4-0 την ουραγό Αγ. Βαρ-
βάρα, ενώ δεύτερος αναδείχθηκε ο 
ΠΑΟΚ Αλεξάνδρειας (75 β.) μετά το 
δύσκολο διπλό που πήρε στο Παλαι-
οχώρι με 1-0.

Στην τρίτη θέση «σκαρφάλωσε» το Ροδοχώρι 
που κέρδισε με 3-0 το Πλατύ, αφήνοντας 4η τη 
Νάουσα που αναδείχθηκε ισόπαλη χωρίς τέρματα 
στην Αγ. Μαρίνα.

Έτσι, τα ζευγάρια των πλέι οφ θα είναι: Μ. 
Αλέξανδρος Τρικάλων - Νάουσα και ΠΑΟΚ Αλεξάν-
δρειας - Ροδοχώρι.

Όσον αφορά τα πλέι άουτ, η Επισκοπή πέρασε 
εντυπωσιακά από τη Νάουσα κερδίζοντας με 6-2 

τον τοπικό Αχιλλέα και κατέλαβε την 11η θέση, ενώ 
μία θέση πιο κάτω βρίσκεται το Παλαιοχώρι που 
ηττήθηκε όπως προαναφέραμε από τον ΠΑΟΚ. Οι 
υπόλοιπες δύο ομάδες που θα πάρουν μέρος στα 
πλέι άουτ είναι η Μελίκη και η Μαρίνα, που ήταν 
γνωστές από την προηγούμενη αγωνιστική.

Τα ζευγάρια των πλέι άουτ είναι: Επισκοπή - 
Μαρίνα και Παλαιοχώρι - Μελίκη.

Στα υπόλοιπα -βαθμολογικά αδιάφορα- παιχνί-
δια της ημέρας, ο Κοπανός αναδείχθηκε ισόπαλος 
2-2 με τη Χαρίεσσα, το Μακροχώρι επικράτησε με 
σκορ 2-1 της Μελίκης, ενώ η Μαρίνα κέρδισε εντός 
έδρας με 3-0 το υποβιβασμένο Κλειδί.

 
Α’ΕΠΣΗ-30ηαγωνιστική

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Ροδοχώρι - Πλατύ:  .......................................3-0
Αγ. Μαρίνα - Νάουσα:  .................................0-0
Μαρίνα - Κλειδί:  ...........................................3-0
Μακροχώρι - Μελίκη:  ...................................2-1
Τρίκαλα - Αγ. Βαρβάρα:  ...............................4-0
Κοπανός - Χαρίεσσα:  ..................................2-2
Αχιλλέας Ν. - Επισκοπή:  ..............................2-6
Παλαιοχώρι - ΠΑΟΚ Αλεξ.:  ..........................0-1

πηγή. kerkidasport.gr

Με το βλέμμα στον τελικό της ΕΠΣΗ, 
αλλά και την πιθανή διεξαγωγή αγώνων 

μπαράζ για την άνοδο στην S.L. 2

Α’ ΕΠΣ Ημαθίας

Όλαθακριθούνσταπλέιοφ
καιπλέιάουτστηνΑ1κατηγορία

Τα ζευγάρια
των μπαράζ της Γ’ 
Εθνικής με τις 8 
δευτεραθλητριες 

Πραγματοποιήθηκε χθες 
Δευτέρα το μεσημέρι στα 
γραφεία της ΕΠΟ η κλή-

ρωση των δευτεραθλητών της 
Γ’ Εθνικής. Γνωστά έγιναν τα 
τέσσερα ζευγάρια που θα διεκδι-
κήσουν την άνοδο στη Football League και τα οποία θα τεθούν 
αντιμέτωπα σε διπλές αναμετρήσεις, στις 5 και 12 Μαΐου. 

Τα ζευγάρια είναι:
ΠΟ Τρίγλιας- Νέστος Χρυσούπολης

Νίκη Βόλου-Θεσπρωτός
Διαγόρας Ρόδου-Καλαμάτα

Αιολικός-Ιωνικός
Παράλληλα, η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ζήτησε από την ΚΕΔ να ορι-

στούν διαιτητές από τη Super League, για τα τέσσερα παιχνίδια των μπαράζ.
Τέλος, η κλήρωση πραγματοποιήθηκε με αριθμούς και όχι με τα ονόματα των ομά-

δων, καθώς υπήρξε μερική επικύρωση της βαθμολογίας.
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Μακριά από τον καλό του εαυτό 
βρέθηκε στις Σέρρες ο Φίλιπ-
πος. Η Βεροιώτικη ομάδα, δεν 

κατάφερε να πιάσει τα συνηθισμένα 
της στάνταρ και έχασε με 85-62. Ο 
Φίλιππος δεν μπόρεσε να βρει ρυθμό 
και έχασε την επαφή με το σκορ από 
την αρχή του ματς. Οι γηπεδούχοι 
ξέφυγαν στο σκορ ενώ ο Φίλιππος δεν 
κατάφερε να ανακάμψει σε κανένα 
σημείο του παιχνιδιού.

ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 25-14, 46-29, 64-48, 85-62
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Σιταρίδης – Λουλουδιάδης
ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡΡΩΝ (Σίσκος): Κάτος 6 (2), Σιδερίδης 

11 (3), Γεωργιανός 7 (1), Δαλαγκόζης 3 (1), Κακιού-
ζης 24, Παπαδόπουλος, Καραμπέκης 22 (2), Θολιώ-
της 5 (1), Φώτογλου 2, Γκούτζιας 5.

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (Γκίμας): Παπαδόπουλος 
4, Τσεσμετζίδης, Σισμάνης, Πονόπουλος, Βάλλιος 9 
(1), Τσιακλάγκανος 2, Καβαργύρης 2, Κοθράς 22 (2), 
Παραπούρας 7 (1), Σουτζόπουλος 6 (1), Καντάρκος 
10.

ΔηλώσειςΔημήτρηΓκίμα
«Συγχαρητήρια στην ομάδα των Ικαρων Σερρων 

για τη δίκαιη νίκη. Συγχαρητήρια στον κοουτς κ. 
Σισκο. . Ευχαριστούμε πολύ τη διοίκηση για τη φι-
λοξενία. 

Δυστυχώς σήμερα πάθαμε φουιτ. Δεν υπάρχει 
τομέας του παιχνιδιού που να ανταπεξήλθαμε. Ητ-
τηθήκαμε κατά κράτος κι εμφανίστηκαμε πνευματικά 
ανέτοιμοι. 

Αυτό όμως ΔΕΝ ΔΙΑΓΡΑΦΕΙ όσα έχει κάνει η 
ομάδα μας ούτε βέβαια ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΙ ΤΟ ΜΕΛ-
ΛΟΝ. Πιστεύουμε και στηρίζουμε τους παίκτες μας. 
Έχουμε την ευκαιρία να ξεκουραστούμε λίγο να αλ-

λάξουμε λάστιχο και να συνεχίσουμε. Σήμερα χάθηκε 
μια μάχη αλλά ο πόλεμος δεν έχει κριθεί. 

Καλή Ανάσταση σε όλους.»

Αποτελέσματα
Χαλκηδόνα – Φαίακας  .............................. 79-65
Έσπερος Λαμίας – Στρατώνι  .................... 74-64
Γέφυρα – Αγρίνιο  ...................................... 73-57
Ίκαροι Σερρών – Φίλιππος Βέροιας  ......... 85-62
Ελευθερούπολη – Μαχητές Πειραματικού  43-41
Ανατόλια – Νίκη Βόλου ...........................  108-62
Ερμής Λαγκαδά – Μακεδονικός  ...............115-66
ΧΑΝΘ-Φάρσαλα  ....................................... (22/4)

Ηβαθμολογία
1) Ανατόλια  .....................................................52 
2) Ελευθερούπολη  ..........................................46
3) ΑΟ Αγρινίου  ................................................46
4) Φίλιππος Βέροιας  .......................................43
5) Ερμής Λαγκαδά  ..........................................42
6) ΧΑΝΘ  .........................................................41
7) Μαχητές Πειραματικό Πεύκων  ....................41
8) Χαλκηδόνα  .................................................40
9) Εσπερος Λαμίας  .........................................39
10) ΚΣ Γέφυρας  ..............................................38
11) ΓΣ Φαρσάλων  ...........................................37
12) Ικαροι Σερρών  ..........................................37
13) Στρατώνι  ...................................................37
14) Νίκη Βόλου  ...............................................37
15) Φαίακας Κέρκυρας  ...................................37
16) Μακεδονικός  .............................................32

Επόμενηαγωνιστική(28η,5/5):
Αγρίνιο – ΧΑΝΘ
Φίλιππος Βέροιας – Γέφυρα
Στρατώνι – Ικαροι Σερρών
Φάρσαλα – Ελευθερούπολη
Μαχητές Πειραματικού Πεύκων – Ανατόλια
Νίκη Βόλου – Ερμής Λαγκαδά
Μακεδονικός – Χαλκηδόνα
Φαίακας Κέρκυρας – Εσπερος Λαμίας

Πιο κοντά στην παραμονή της 
στην κατηγορία είναι η Μελί-
κη. Επικράτησε στο κρίσιμο 

ματς της Καλαμπάκας με 55-46 και 
συνεχίζει με αξιώσεις την πορεία της 
προς την παραμονή. Στις 5 Μαίου το 
Ημαθιώτικο ντέρμπι ΑΟΚ Βέροιας- 
ΓΑΣ Μελίκης. Η Μελίκη ήταν καλύτε-
ρη, ήταν συνέχεια μπροστά στο σκορ 
και στο δεύτερο ημίχρονο δημιούρ-
γησε διαφορά που την συντήρησε 
μέχρι το τέλος.

Διαιτητές: Γαζέτας-Βασιλόπουλος
Δεκάλεπτα: 13-12, 27-22, 45-37, 55-46
ΜΕΛΙΚΗ (Ασλανίδης): Λιόλιος 16(3), Μαυρίδης 

Β. 8(1), Κυριακού, Σαζακλίδης 11(1), Λέφας 4, Κα-
ρατζάς, Πεϊμανίδης, Σταυρουλάκης 5(1), Κοτζαμπά-
σης 11(1), Εσερπόγλου, Λαπατούρας, Ρογγότης.

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ (Κωνσταντινίδης): Μασάδης 5, 
Μπαλωμένος, Τούλας, Σπανός, Γαϊτανίδης 6, Πα-
ουλεάνου, Σούλκο 10(2), Γκάτζιας 9, Οικονόμου, 
Παπακώστας 7, Κιουρτζίδης 9.

Βαριά ήττα ο ΑΟΚ
Βαριά ήττα γνώρισε στα Γιάννενα ο ΑΟΚ. ¨Εχα-

σε με 90-61. Η Βεροιώτικη ομάδα έμεινε πίσω στο 
σκορ από το πρώτο μέρος και στο δεύτερο ημίχρο-
νο η διαφορά άνοιξε ακόμη και πάνω από τους 30 
πόντους.

Διαιτητές: Σελεβός-Παπαθανασίου
Δεκάλεπτα: 20-11, 42-27, 72-40, 90-61
ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Τσουκανέλης-Τσαμπαλάς): 

Καννής 9, Ζαμπέτης 9(1), Σαχπατζίδης 2, Πρε-
μέτης 2, Αντωνίου 19(1), Πουρνάρας 14, Χρύσης 
11(1), Μάκης 5 Παπανικολάου, Θυμνιός, Φίλιος 

7(1), Θώδης 12
ΑΟΚ (Ταγγίδης): Τρομπούκης, Καραθανάσης 

2, Γιοβανόπουλος, Γκανάς 11(3), Καραϊσαρίδης, 
Αβραμίδης 13(4), Ιωαννίδης 7(1), Κασάμπαλης, 
Στογιαννόπουλος, Στοΐτσης 12(1), Ντουλαβέρης 6, 
Χαραλαμπάκης 10.

Αποτελέσματα
ΑΓΣ Ιωαννίνων-ΑΟΚ Βέροιας  .................90-61
ΓΑΣ Μελίκης-ΑΟ Καλαμπάκας ................ 55-48
Τιτάνες Παλαμά-Δόξα Λευκάδας ............. 64-72
Πρωτέας Γρεβ-Νικόπολη Πρέβεζ .  83-43 (17/4)
Ικαροι Τρικάλων-ΠΑΣ Γιάννινα ............... 58-84
Ολυμπιακός Β-Εύαθλος Πολυκ ............... 75-59
Ρεπό: Μαντουλίδης

Ηβαθμολογία
1. Πρωτέας Γρεβενών ..................................41
2. ΠΑΣ Γιάννινα  ...........................................41
3. Δόξα Λευκάδας  ........................................40
4. ΑΓΣ Ιωαννίνων  ........................................38
5. Ικαροι Τρικάλων  .......................................33
6. Ολυμπιακός Βόλου  ..................................33
7. Τιτάνες Παλαμά  .......................................32
8. Μαντουλίδης  ............................................30
9. Εύαθλος Πολυκάστρου  ............................30
10. ΓΑΣ Μελίκης  ..........................................30
11. ΑΟ Καλαμπάκας  ....................................30 
12. ΑΟΚ Βέροιας  .........................................27
13. Νικόπολη Πρέβεζας  ...............................24

Ηεπόμενηαγωνιστική(25η,5/5):
ΑΟΚ Βέροιας-Μελίκη
Δόξα Λευκάδας-ΑΓΣ Ιωαννίνων
Νικόπολη Πρέβεζας-Τιτάνες Παλαμά
ΠΑΣ Γιάννινα-Πρωτέας Γρεβενών
Εύαθλος Πολυκάστρου-Ικαροι Τρικάλων
Μαντουλίδης-Ολυμπιακός Βόλου
Ρεπό: ΑΟ Καλαμπάκας

Μπάσκετ Β’ Εθνική
ΉτταγιατονΦίλιπποστιςΣέρρες

85-62απότουςΊκαρους
Δηλώσεις Δ. Γκίμα

ΜπάσκετΓ’Εθνική
Σωτήρια νίκη της Μελίκης 55-46

την Καλαμπάκα
ΒαριάήττατουΑΟΚΒέροιας

Ισοφάρισαν τη σειρά των αγώνων με τον ΓΑΣ Αλεξάνδρειας οι Αετοί 
Βέροιας. Μετά από μία εξαιρετική αμυντική παρουσία, που συνοδεύτη-
κε από ένα πολύ αποτελεσματικό τρίτο δεκάλεπτο, οι «ασπρόμαυροι» 
έφτασαν στο τελικό 62-38, σκορ που αντικατοπτρίζει σε μεγάλο βαθμό 
την εικόνα του αγώνα.

Για ακόμη μία φορά τη φετινή σεζόν, η ομάδα του Ντάνη Τυριακίδη 
απέδειξε πως δίκαια βρέθηκε στην πρώτη τετράδα του πρωταθλήμα-
τος. Σε ένα παιχνίδι που ουσιαστικά ήταν «τελικός» για τους Αετούς 
(η ήττα έδινε το εισιτήριο για τον τελικό στους αντιπάλους), οι παίκτες 
που χρησιμοποιήθηκαν έδωσαν το 110% των δυνατοτήτων τους και 
έφτασαν στην τελική επικράτηση.

Μετά από ένα ισορροπημένο πρώτο δεκάλεπτο (13-11), οι γηπε-
δούχοι ανέβασαν την απόδοση τους και προηγήθηκαν στο πρώτο 
ημίχρονο με 32-23.

Το δεκάλεπτο που ουσιαστικά «κλείδωσε» τη νίκη για τους Αετούς 

ήταν το τρίτο, στο οποίο το επιμέρους σκορ ήταν 21-9 και μετέτρεψαν 
σε τυπική διαδικασία τα τελευταία λεπτά του αγώνα.

Πρώτος σκόρερ για τους Αετούς ήταν ο Μάκης Ιωσηφίδης, ο οποί-
ος σημείωσε 20 πόντους και τον ακολούθησε ο Σωκράτης Χατζηχαρί-
σης που έφτασε τους 13.

Το τελευταίο παιχνίδι της σειράς έχει οριστεί το Σάββατο 4/5 και 
ώρα 18.00 στην έδρα του ΓΑΣ Αλεξάνδρειας, με τον νικητή να περνά 
στον τελικό των play off.

Τα δεκάλεπτα: 13-11, 32-23, 53-32, 62-38
Αετοί Βέροιας: Τσιμτσιρίδης 5, Χρήστου, Κασάπης 2, Παπαδόπου-

λος Δ. 4 (1), Γκεκόπουλος 4, Χρυσάφης 7 (1), Γαβριηλίδης 2, Χατζηχα-
ρίσης 13, Ιατρού 5, Ιωσηφίδης 20 (3)

ΓΑΣ Αλεξάνδρειας: Μπαλιάκας, Αβραμίδης 5, Μπίσκας 9, Σιδηρό-
πουλος 4, Ζησιός 1, Ευθυμιόπουλος 1, Κεσίδης 1, Καρκάρας 8, Πρό-
ιος, Καραγιάννης, Χερκελετζής 4, Παπαγερίδης 5 (1).

ΕΚΑΣΚΕΜ Α’ ΠΛΕΊ ΟΦ

Νίκη 62-38 με εξαιρετική άμυνα για τους Αετούς Βέροιας
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Η Βέροια 2017 επικράτησε με 
32-24 της Πυλαίας για την 18η 
αγωνιστική της Α1 Γυναικών. 

Οι γηπεδούχες επέβαλαν τον ρυθμό 
τους από την αρχή και πήραν από το 
ξεκίνημα διαφορά πέντε τερμάτων 
την οποία και διατήρησαν για όλο το 
πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο μέρος 
τα πράγματα δεν άλλαξαν. Η Βέροια 
κράτησε τη διαφορά απέναντι στην 
Πυλαία και πήρε τη νίκη με σκορ 
32-24. Η νίκη αυτή της δίνει το δικαί-
ωμα για Ευρωπαική συμμετοχή αφού 

αυτός ήταν και ο στόχος του προέ-
δρου της ομάδας Γιάννη Χασιώτη.

ΒΕΡΟΙΑ 2017 – ΠΥΛΑΙΑ 32-24
Τα πεντάλεπτα: 3-1, 7-2, 10-5, 11-6, 15-9, 17-13 

(ημ) 22-15, 22-15, 23-15, 26-19, 28-20, 29-24, 32-24
ΒΕΡΟΙΑ 2017: (Χαραλαμπίδης) Τσιομπάνου 14, 

Κοτζαχρήστου, Κονέσκι 5, Στάμου, Βαφειάδου, Δε-
λησάββα 2, Ταϊρίδου, Τσιτλακίδου 1, Ανδρονικίδου 1, 
Ματαρώνα 6, Νταβίντοβιτς 3.

ΠΥΛΑΙΑ: (Σκανδάλης) Μαλέα, Νικολάου 3, Μό-
σχου, Κουκμίση 6, Βράμπα 2, Παραστατίδου, Κοπα-
νέλου, Καγκελάρη, Δημητρακοπούλου 1, Σουμτάκη, 
Αθανασοπούλου 4, Σελεμίδου 4, Κούπα 2, Πετρίδου, 
Στεφανίδου 2.

Διαιτητές: Λινάρδος, Νικολαΐδης, Πέναλτι: 5/6, 
3/4, Δίλεπτες: 4/2

Μεγάλο βήμα για την 
παραμονή του στην κα-
τηγορία έκανε ο Φίλιπ-
πος. Στον πρώτο αγώνα 
πλέι άουτ, κέρδισε στην 
Βέροια τον Άρη Νικαίας 
με 26-19 και χρειάζεται 
μια ακόμη νίκη για να ε-
ξασφαλίσει και οριστικά 
την παραμονή του Αγω-
νιστικά, μετά το 20λπτο 
ο Φίλιππος έλεγξε το 
παιχνίδι, δημιούργησε 
ένα προβάδισμα 5-6 
τερμάτων το οποίο συ-
ντήρησε μέχρι το τέλος.

Το παιχνίδι ξεκίνησε 
με κοντρόλ ρυθμό και 
πολύ δύναμη στις άμυνες., αφού το πρώτο 
πεντάλεπτο το σκορ ήταν 0-0 . Στο τελευταίο δε-
κάλεπτο του πρώτου μέρους όμως, ο Φίλιππος 
εγκλώβισε τον αντίπαλο, για εννέα λεπτά τον 
κράτησε χωρίς γκολ και βρίσκοντας ευκολότερα 
τον δρόμο προς τα δίχτυα μετέτρεψε το 8-7 του 
21’ σε 13-7 στο ημίχρονο.

Ο Φίλιππος διατήρησε τον έλεγχο και στην 
αρχή του  δεύτερο ημίχρονο. Με τον αέρα της δι-
αφοράς που δημιούργησε στο πρώτο μέρος, δι-
ατήρησε το προβάδισμά του και προηγήθηκε με 
14-7 στο 31’ και 19-13 στο 42’. Από εκεί και μετά 
οι Βεροιώτες αντιμετώπισαν πρόβλημα στο σκο-
ράρισμα και ο Άρης Νικαίας «ροκάνισε» την δια-
φορά και μείωσε 20-18 στο 52’. Την λύση στην 
Βεροιώτικη δυστοκία έδωσε ο Παντελίδης με 
τέρμα από δύσκολη θέση και έγραψε το 21-18. 
Ακολούθησε τέρμα του Τσίμπουλα που ανέβασε 
το σκορ στο 22-18 ενώ απόκρουση πέναλτι του 
Κορωνά και βολίδα του Κωστακίδη έγραψαν το 
23-18 στο 55’. Ο Άρης προσπάθησε να μειώσει 
όμως μια νέα απόκρουση πέναλτι, του Καλλιαρί-
δη κι ένα τέρμα του Παντελίδη στον αιφνιδιασμό 
διαμόρφωσαν το σκορ στο 24-19 στο 58’. 

Σε γενικές γραμμές ο Φίλιππος ήταν κα-
λύτερος και αν δεν υπήρχε το μεγάλο άγχος 
στους νεαρούς παίκτες τότε το σκορ θα έπαιρνε 
ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις . Δεν θα πρέπει να 
φοβηθούν στο 2ο παιχνίδι που θα διεξαχθεί την 
Μ. Τετάρτη στην Αθήνα αφού σαν ομάδα μπορούν 
να πετύχουν και 2η νίκη και να παραμείνουν στην 
κατηγορία 

Πεντάλεπτα: 0-0, 3-2, 4-5, 8-7, 10-7, 13-7 (ημ), 
16-10, 18-13, 19-15, 20-17, 23-18, 26-19

ΦΙΛΙΠΠΟΣ: (Παυλίδης) Τζίμπουλας 1, Ταρα-
μονλής, Παντελίδης 4, Τάσκοβιτς 2, Λιακόπου-
λος, Καλλιαρίδης, Τριανταφυλλίδης, Κωστακίδης 
5, Αποστολίδης 5, Κουκουτσίδης 1, Δάσκαλος, 
Κορωνάς Θ. 1, Φιλόσογλου 2, Παπαδόπουλος 4, 
Τζωρτζίνης 1, Χατζημασούρας.

ΑΡΗΣ: (Μελετάκος) Λαδάκης 5, Αθανασίου 5, 
Βλάχος, Μελετάκος 3, Γρηγοράκης, Μουλιάτος, 
Γρηγοράκης Δ. 4, Ασβεστάς 1, Παπαδόπουλος, 

Ταυλαρίδης, Χάρμπας, Μιμίκος, Χουρσουντιάν, Χα-
ραλάμπους 1, Αμανατίδης, Βλαχοθανάσης.

Διαιτητές: Νάσκος, Χαρίτσος, Δίλεπτες: 5/8, κόκ-
κινες: Μιμίκος (51’ τρίτη δίλεπτη), πέναλτι: 4/5 4/6 

Οι διαιτητές σημείωσαν στο φύλλο αγώνα: «Α)
Στο 50.49 του αγώνα αποβλήθηκε με κόκκινη κάρ-
τα ο αθλητής της Β΄ομάδας Μιμίκος Κων/νος, για 
επικίνδυνο παιχνίδι και δεν κρατήθηκε το δελτίο 
του παραπάνω αθλητή. Β)Στο 54.42 του αγώνα 
πετάχτηκε στον αγωνιστικό χώρο μπάλα προερ-
χόμενη από την κερκίδα και καθώς την κατοχή της 
μπάλας την είχε η ομάδα Β. Το παιχνίδι διακόπηκε 
στιγμιαία και ξεκίνησε αμέσως»

*Επίσης  στο ημίχρονο τιμήθηκε και η ομάδα 
χιπ χοπ του Φιλίππου που εξασφάλισε την συμ-
μετοχή της στο παγκόσμιο πρωτάθλημα που θα 
διεξαχθεί στην Αριζόνα των ΗΠΑ.

Α1γυναικών
Άνετα η Βέροια 2017

νίκησε την Πυλαία 32-24

Χάντμπολ Α1 Ανδρών

Νίκηκαιβήμαπαραμονήςγιατον
Φίλιππο26-19τονΆρηΝικαίας

Με εύκολη νίκη ολοκλήρωσε 
την χρονιά ο Φίλιππος. Κέρ-
δισε με 20-28 τους Κύκλω-

πες στην Αλεξανδρούπολη και κατέ-
λαβε την 7η θέση. Το ματς κρίθηκε 
στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Φίλιππος 
με περισσότερες λύσεις στην επίθε-
ση, ξέφυγε στο σκορ και έφθασε σε 
μια άνετη νίκη.

Πεντάλεπτα: 2-1, 4-2, 7-5, 8-7, 9-11, 11-12 (ημ), 
12-15, 13-18, 15-21, 16-24, 19-25, 20-28.

Διαιτητές: Ουζούνης, Παρασκευούδης
ΚΥΚΛΩΠΕΣ: Παντίδου, Μανασή, Χωρινού 7, 

Βαρσάμη Σ. 4, Λαμπίδη 4, Σολακούδη, Νικόλοβα 
5, Σαββαλάκη Δ., Καλαϊτζή, Δαλή, Βαρσάμη Μ., 
Παρασχάκη.

ΦΙΛΙΠΠΟΣ: (Τσικίνας) Νάτσο 2, Κατσικαρώνη, 
Εμμανουηλίδου 10, Καραμήτσου 1, Γιαννοπούλου 
5, Θεοδοσοπούλου Β. 1, Σπυριδοπούλου 2, Γαβρι-

ηλίδου Δ., Παντελίδου, Γεωργιάδου 3, Γαβριηλίδου 
Δ., Θεοδοσοπούλου Σ., Νούσια 4, Ζουμπουλίδου, 
Βασιλειάδου.

Α1Γυναικών(18ηαγωνιστική)
Βέροια 2017 - Πυλαία  ............................ 32-24
Πανόραμα- Αναγέννηση Άρτας  .............. 34-40
Μέγας Αλέξανδρος- ΠΑΟΚ  .................... 10-33
ΟΦΝ Ιωνίας- ΓΑΣ Καματερού  ................ 23-25
Κύκλωπες – Φίλιππος  ........................... 20-28

Βαθμολογία
ΠΑΟΚ  ......................................................... 34
Ν. Ιωνία  ...................................................... 30
Αναγέννηση Άρτας  ...................................... 28
Βέροια 2017  ................................................ 25
Μ. Αλέξανδρος  ............................................ 16
Πυλαία  ........................................................ 14
Φίλιππος  ..................................................... 12
Πανόραμα  ................................................... 10
Καματερό ......................................................  7
Κύκλωπες .....................................................  2

Χάντμπολ Α1 Γυναικών

Κύκλωπες - Φίλιππος 20-28

5oς ο Στάμος στο Βαλκανικό 
Πρωτάθλημα βάδην, 7η η Μποχώρη 

στο Παν/νιο Πρωτάθλημα Βάδην
Το Σάββατο 20 Απριλίου 

έγινε  στην Αλεξανδρούπολη 
το Βαλκανικό Πρωτάθλημα 
βάδην και παράλληλα το Παν/
νιο Πρωτάθλημα βάδην 20χλμ. 
Ανδρών/Γυναικών. Στα 10χλμ. 
βάδην των εφήβων ο αθλητής 
του Φιλίππου Βέροιας Τάσος 
Στάμος κατέλαβε την 5η θέση 
με μεγάλο ατομικό ρεκόρ.

Ο αθλητής του Νίκου Κελε-
πούρη τερμάτισε σε 46’:17». 
Παράλληλα, στο Παν/νιο Πρω-
τάθλημα 20χλμ. Γυναικών η 
αθλήτρια του Βικέλα Βέροιας 
Δήμητρα Μποχώρη τερμά-
τισε στην 7η θέση σε χρόνο 
1:46’:34».

Ο Γ. Γραμματέας του Φιλίππου Γρηγόρης
Παπαιωάννου τίμησε τον γιατρό Στέργιο
Παπαδημητρίου για την ιατρική στήριξη

των τμημάτων του Φιλίππου 
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Πασχαλινό παζάρι 
χειροποίητης λαμπάδας

από τα  ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ, πιστά στο ραντεβού τους, 

όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, ετοίμασαν με πολλή 
φροντίδα αγάπη και μεράκι 

                       Πασχαλινές Χειροποίητες Λαμπάδες 
εμπνευσμένες, φτιαγμένες για καλό σκοπό… 
Οι πιο ιδιαίτερες λαμπάδες που θα φωτίσουν το βρά-

δυ της Ανάστασης.
Το παζάρι της χειροποίητης λαμπάδας  θα πραγμα-

τοποιηθεί 
στην  πλατεία Δημαρχείου στη Βέροια
Από 18/4/2019-24/4/2019
Ώρες: 10:00 π.μ.-20:00 μ.μ.
Σας περιμένουμε μικρούς και μεγάλους να συμμετέ-

χετε στις βιωματικές δράσεις μας 
Παρασκευή 19/4/2019 & ώρα  10:00 π.μ. -12:00 π.μ. 
Γίνε κι Εσύ Καλλιτέχνης
Φτιάξε τη δική σου Λαμπάδα στο ‘’πιτς φυτίλι’’ κι ε-

μείς σου  τη χαρίζουμε 
Βιωματικό Εργαστήρι Μαρμαρογραφίας
Μ. Δευτέρα  22/4/2019 & ώρα 10:00 -12:00 π.μ.
Ζαχαροπλάθουμε για καλό σκοπό
 Τα Παιδιά της Άνοιξης στήνουν υπαίθριο εργαστήρι 

ζαχαροπλαστικής ,φτιάχνουν παραδοσιακό νηστήσιμο 
χαλβά και τρατάρουν τον κόσμο.  

Η παρουσία σας θα μας γεμίσει ιδιαίτερη χαρά κα-
θώς με κάθε αγορά σας ενισχύετε το έργο μας. 

Τα έσοδα θα διατεθούν για κάλυψη αναγκών της δο-
μής καθώς και για δράσεις κοινωνικού και ψυχαγωγικού 
χαρακτήρα. Στηρίζουμε το έργο μας στη συμμετοχή σας !

Όλες οι Λαμπάδες μας διατίθενται στη συμβολική τιμή 5,00 ευρώ /τμχ

Το Δ.Σ. του Συλλόγου

Πενθήμερη εκδρομή 
με τη Φιλόπτωχο

Η Φιλόπτωχος Αδελφότης Κυριών Βέ-
ροιας, διοργανώνει πενθήμερη εκδρομή, με 
πολύ οικονομική τιμή,  στο Βελιγράδι- Νό-
βισαντ - Βιέννη – Βουδαπέστη, στις  8-12 
Μαϊου  2019. Η εκδρομή περιλαμβάνει τέσ-
σερις διανυκτερεύσεις με πρωινό, ξεναγό  
και …πολύ κέφι για διασκέδαση. Δηλώσεις 
συμμετοχής στα τηλέφωνα: 23310 64731 ( 
πρωινές ώρες) 6946425960,  6944311079,  
6938755785

Τα έσοδα από την εκδρομή θα διατεθούν 
για τις ανάγκες του συσσιτίου.

ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

3ήμερη εκδρομή
Ο Όμιλος Προστασίας Παιδιού Βέροιας διοργανώνει 3ήμερη 

εκδρομή (12-13-14/6/2019) στη Ναύπακτο, Δελφούς, Αράχωβα, 
Γαλαξίδι και Μεσολόγγι. Η εκδρομή περιλαμβάνει 2 διανυκτερεύ-
σεις με πρωινό, ξεναγό και πολύ κέφι.

Δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα 23310 22676 (Δευ-
τέρα-Τετάρτη-Παρασκευή 11.00-13.00), 6946 723186, 23310 
22975 και 6978 001783.

Το Δ.Σ.

Ευχαριστήριο
Ο Όμιλος Προστασίας Παιδιού ευχαριστεί:
1. Τους υιούς του Γεωργίου Γαλλίκα, Ιωάννη και Μιχάλη Γαλλίκα για τη με-

γάλη προσφορά τους σε κρέας.
2. Τον κ. Μιχάλη Κελεπούρη για την προσφορά του ποσότητας τυριού.
3. Την κ. Σαλαπασίδου Κατερίνα για την προσφορά της σε τσουρέκια.
4. Την κ. Δαληγκάρου-Ασλανίδου Αναστασία για την προσφορά της σε λα-

μπάδες.
5. Την κ. Αμπρικίδου-Γκιουλέκα Μαίρη για τη δωρεά της σε 30 κιλά ζάχαρη.
6. Το παραδοσιακό παντοπωλείο της κ. Σίσκου Σοφίας για την προσφορά 

της σε ζυμαρικά.
7. Την κ. Σοφία Κασελούρη για την προσφορά της σε τρόφιμα.
8. Τα καταστήματα Σκλαβενίτη για τη δωρεά τροφίμων αξίας 100 ευρώ.

Εως τις  26 Απριλίου
Πασχαλιάτικο Bazaar 

από την «Πρωτοβουλία 
για το Παιδί»

    Η Πρωτοβουλία για το Παιδί ανακοινώ-
νει τη διεξαγωγή του τακτικού Πασχαλιάτικου 
Bazaar της, που γίνεται στο επί της οδού Π. 
Τσαλδάρη 30 κατάστημα, έως και τη Μ. Παρα-
σκευή 26 Απριλίου 2019.

Το εφετινό Bazaar συμπίπτει  με τη συ-
μπλήρωση 11 χρόνων  δράσης του Οργα-
νισμού μας, στον τομέα της φροντίδας και 
προστασίας παιδιών σε ανάγκη και σε κίν-
δυνο. Μέσα στο διάστημα αυτό, φιλοξενήθη-
καν στο Σπίτι της Βεργίνας δεκάδες παιδιά, 
πολύ περισσότερα διημέρευσαν στο Κέντρο 
Ημερήσιας Φροντίδας της Βέροιας, ενώ εκα-
τοντάδες συμπολίτες μας με προσωπικά και 
οικογενειακά προβλήματα δέχθηκαν υπηρε-
σίες Κοινωνικού Λειτουργού και Ψυχολόγου 
από το Κέντρο Αναφοράς και παροχής συμ-
βουλευτικής. Από εφέτος λειτουργεί η Στέγη 
Ημιαυτόνομης Διαβίωσης Νέων της Βέροιας, 
ενώ συνεχίζει την πολύ σημαντική λειτουργία 
της η νεότευκτη επίσης Δομή του Κέντρου Θε-
ραπείας Τραύματος. Ταυτόχρονα, επιχειρήθη-
κε με πολλές μικρές και μεγάλες εκδηλώσεις 
η ενημέρωση του κοινού σε ζητήματα άμεσου 
κοινωνικού ενδιαφέροντος. Το έργο αυτό πραγματοποιήθηκε χάρις στην άμεση και έμμεση 
υποστήριξη μεγάλου αριθμού συμπολιτών μας, κοινού και εθελοντών.

Με την απαράμιλλη σε συνέπεια, σταθερότητα και ποιότητα εργασία των τμημάτων 
Bazaar των εθελοντριών της, η Πρωτοβουλία για το Παιδί ετοίμασε και παρουσιάζει και εφέ-
τος με υπερηφάνεια τις δημιουργίες τους: λαμπάδες και πασχαλιάτικα αναμνηστικά, χρηστικά 
αντικείμενα και τεχνουργήματα, εδέσματα και χειροτεχνήματα, όλα σε εξαιρετικά προσιτές 
τιμές, απευθυνόμενη στους φίλους της από όλη την Ημαθία και προσδοκώντας, όπως κάθε 
φορά, στην ανταπόκρισή τους.

Το Πασχαλιάτικο Bazaar θα είναι ανοικτό, τις καθημερινές από 9:00  έως  14:00   και από  
17:00 έως 20:30   και το Σαββατοκύριακο από 10:00 έως 15:00.    
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 

Απρίλιος 2019 
Το συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ κα τά 

το διά στη μα α πό 22-4-2019 μέχρι 28-4-
2019 θα εί ναι το ε ξής: Αυ τό μα τος τη λε φω νη-
τής βλα βών: τηλ. 2331021814.

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

Από το ΚΤΕΛ Ν. Ημαθίας ανακοινώνεται ότι το 
νέο πρόγραμμα δρομολογίων από Θεσσαλονίκη 
προς Βέροια διαμορφώθηκε ως εξής:

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα, 

Λουδίας, Αλεξάνδρεια, Βρυσάκι, Καμποχώρι, Καλο-
χώρι, Καβάσιλα, Σταυρός, Μακροχώρι

Προορισμός: Βέροια
 5:35,  6:45, 7:30, 8:15, 9:15, 10:45, 12:30 13:45, 

14:45, 15:45, 16:45, 17:45, 18:45,  20:15,  21:30
ΤαχείεςΘεσσαλονίκη–Βέροια–Νάουσακα-

θημερινέςαπόΔευτέραμέχριΠαρασκευή
Πρόγραμμα δρομολογίων
6:15, 8:15, 9:15, 10:15, 11:15, 12:15, 13:15, 

14:15, 15:15, 16:15, 17:15, 18:15, 19:15, 20:45
Βέροια-Θεσσαλονίκηόλαταδρομολόγια
Αφετηρία:Βέροια
Ενδιάμεσοισταθμοίμη ταχείας:  Μακροχώρι, 

Σταυρός, Καβάσιλα, Καλοχώρι, Καμποχώρι, Βρυσά-
κι, Αλεξάνδρεια, Λουδίας, Χαλκηδώνα, Σίνδος

ΕνδιάμεσοιΣταθμοί ταχείας: Κουλούρα, Νησέ-
λι, Κλειδί, Διόδια Μαλγάρων

Προορισμός: Θεσσαλονίκη
ΑπόΔευτέραέωςΠαρασκευή
5:30, 6:20, 6:30 ΤΑΧΕΙΑ, 7:00 ΤΑΧΕΙΑ, 7:15, 

7:45 ΤΑΧΕΙΑ, 8:00, 8:45 ΤΑΧΕΙΑ, 9:00, 9:45 ΤΑ-
ΧΕΙΑ, 10:30, 10:45 ΤΑΧΕΙΑ, 11:45 ΤΑΧΕΙΑ, 12:00, 
12:45 ΤΑΧΕΙΑ, 13:00, 13:45 ΤΑΧΕΙΑ, 14:00, 14:45 
ΤΑΧΕΙΑ, 15:00, 15:45 ΤΑΧΕΙΑ, 16:00, 16:45 ΤΑ-
ΧΕΙΑ, 17:00, 17:45 ΤΑΧΕΙΑ, 18:15, 19:30 ΤΑΧΕΙΑ, 
19:45, 20:45, 21:30

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΣΑΒΒΑΤΟΥ
Βέροια–Θεσσαλονίκη6:45Δ, 7:45T, 8:00,8:45T

,9:30,9:45T,10:30,11:30, 11:45T,12:30,13:30,13:45T, 
1 4 : 3 0 , 1 4 : 4 5 T , 1 5 : 3 0 , 1 6 : 3 0 ,  1 7 : 3 0 , 
17:45T,18:30,19:30T,20:00, 21:30

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ–ΒΕΡΟΙΑ: 7:00,8:30, 9:15T,10:00,1
0:15T,11:00,11:15T, 12:00,13:00,13:15T,14:00,15:00 
1 5 : 1 5 T , 1 6 : 0 0 , 1 6 : 1 5 T , 1 7 : 0 0 , 1 8 : 0 0 
19:00,19:15T,20:15,20:45T, 21:30

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΥΡΙΑΚΩΝ
ΒΕΡΟΙΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: 6:30, 8:00, 9:30,  10:30,  

11:30, 12:30,  13:30, 14:30, 15:30Τ,  16:30,17:30Τ, 
18:30,19:30Τ, 20:30, 21:30

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ–ΒΕΡΟΙΑ: 7:00, 8:00, 9:30, 11:00, 
12:00,13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00Τ, 18:00, 
19:00Τ,20:15,21:00Τ,  21:30

Για πληροφορίες το επιβατικό κοινό μπορεί να 
απευθύνεται: Σχετικά με τα δρομολόγια Βέροιας - Θεσ-
σαλονίκης και αντίστροφα στο τηλέφωνο 23310-22342  

Σχετικά με τα τοπικά δρομολόγια στο τηλέφωνο 
23310-23334 Επίσης, για όλα τα δρομολόγια, όπως 
και άλλες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του υπερα-
στικού ΚΤΕΛ Ν. Ημαθίας www.ktelimathias.gr και 
www.ktel-imathias.gr

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

Τηλ. κέντρο  23313 50100  
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη  23313 50102
Πυροσβεστική   23310199,23310 68400  
Νοσοκομείο κέντρο  23313 51100
Νοσοκομείο πληροφορίες 23313 51210
Νοσοκομείο ραντεβού 23313 51400
ΕΚΑΒ 166  
ΔΕΥΑΒ 2331078.824
ΔΕΥΑΒ Βλάβες 2331021.814 
ΔΕΔΔΗΕ (βλάβες) από σταθερό 1050
ΔΕΔΔΗΕ (βλάβες) σταθερό και κινητό 
 2331021111
ΔΕΔΔΗΕ (λοιπές υπηρ.) 2331074800  
ΟΤΕ Βλάβες  121 κλήση από σταθερό 
ΟΤΕ Βλάβες 13888 κλήση από κινητό
ΚΤΕΛ (Υπεραστικά)  2331022.342
ΚΤΕΛ  14505  
ΚΤΕΛ (Αστικά)  2331022.282  
ΟΣΕ  2331024.444  
ΕΛΤΑ 23310 20664
ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ  2331062.555 - 2331062.666  
ΤΑΞΙ (πιάτσα ΚΤΕΛ) 23310-75151
ΔΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ (Γραμματεία) 23313 53124
 23313 53125
ΤΕΛΕΤΩΝ ΚΥΠΡΑΙΟΥ 2331070.050
ΤΕΛΕΤΩΝ Γ. ΚΟΥΡΕΑ 2331074222
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ 2331024891, 2331023322
Α’ ΚΑΠΗ  2331028.664  
Β’ ΚΑΠΗ  2331021.286
Δασαρχείο Βέροιας 231330-9636 έως 9640
και  231330-9642 έως 9650
Δ/νση Δασών  2331026385, 26394
Δ/νση Υγείας-Πρόνοιας 23310 78296, 78297
Τμήμα Συγκοινωνιών:  2331353416, 7
Τελωνείο  2331072.256  
Ιδιωτικό ΚΤΕΟHELLAS
(Πολυκλαδικά Λύκεια)  2331060.066
Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Βέροιας (Μακροχώρι) 2331043.333
Β’Σ.Σ. τηλ. κέντρο  2331032.611
Στρατολογικό Γραφείο   2310894463,
  2310894562  
ΟΑΕΔ  2331026.888  
Οργ. Εργατικής Κατοικίας  2331073353
Εθν. Οργαν. Πρόνοιας 2331024.598  
ΤΟΕΒ  2331024.669  
"Πρωτοβουλία για το παιδί" 2331072303
(Κέντρο αναφοράς περιστατικού)
Δημ. Βιβλ Ζωγιοπούλου» 2331024.879  
Αλσος Παπάγου  2331072.654  
I. Mητρόπολη  2331022270
ΔΗΠΕΘΕ  2331078140
ΚΕΠΑ (ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΩΝ) 2331078100
Οδική Βοήθεια 
HELLAS SERVICE  2331060919
Οδική Βοήθεια EXPRESS SERVICE  1154
Οδική Βοήθεια INTERAMERICAN  168

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΔ/ΝΣΗΗΜΑΘΙΑΣ
Διευθυντής:  2331072.222, 76.615
Α’ Υποδ/ντής:  2331020.240, 76.612
Β’ Υποδ/ντής:  2331076.611
Υπασπιστής:  2331076.610, 76.613
Κέντρο Άμεσης Επέμβασης: 100,  
 2331025.197, 76.625 FAX: 23.333

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΤΜΗΜΑΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής: . . . . . . . . . . . . 2331070.655, 2331076.645
Υποδιοικητής:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.642
Αξ/κός Υπηρεσίας: . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.643
Γραμματεία: . . . . . . . . . . 2331076.646, 2331076.647
Διαβατήρια: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2331076650
 Ταυτότητες: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2331076659

ΤΜΗΜΑΑΣΦΑΛΕΙΑΣΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής: . . . . . . . . . . . . 2331070.588, 2331076.655
Υποδιοικητής:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.658
Αξ/κός Υπηρεσίας: . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.653
Γραμματεία: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.656
Γραφείο Αλλοδαπών: . . . . . . . . . . . . . . 2331076.657

ΤΜΗΜΑΤΡΟΧΑΙΑΣΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής: . . . . . . . . . . . . 2331071.071, 2331076.665
Υποδιοικητής:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.667
Αξ/κός Υπηρεσίας: . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.669
Γραμματεία: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.663
Γραμ. (Μοτοποδήλατα): . . . . . . . . . . . . 2331076.664
Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Γεωργιανών. . . .2331098000

Δήμος Βέροιας Δημοτική Ενότητα Βέροιας
Γραφείο Δημάρχου: . . . . . . . . . . . . . . . . .2331350505
Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης και Οικονομικών: . .2331350632
Τμήμα Καθαριότητας-Ανακυκλώσιμων υλικών . . . . .

2331350634, 2331350595
Τμήμα Πράσινου-Δασών . . . . . . . . . . . . .2331350606
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας: . . . . . . . . .2331350618
Αντιδήμαρχος Παιδείας: . . . . . . . . . . . . . 2331353511
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου: . . . . .2331350536
Γραφείο Δημοτολογίων:. . . . . . . . . . . . . .2331350550
Γραφείο Ληξιαρχείου: . . . . . . . . . . . . . . .2331350546
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου: . . . . . . .2331350529
Γραφ Αδειών Καταστημάτων: . . . . . . . . .2331350564
Κ.Ε.Π.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2331350000
Δημοτική Αστυνομία . . . . . . . . . . . . . . . .2331350610

Δήμος Νάουσας  Δημοτική Ενότητα Νάουσας
Δημαρχείο: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2332 3 50300
Fax:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2332 0 24260
ΚΕΠ:  . . . . . . . . . . . . 2332 3 50000 , 2332 3 50011 , 
2332 3 50015 , 2332 3 50016 

Δήμος Αλεξάνδρειας
Δημαρχείο Αλεξάνδρειας: . . . . . . . . . . .2333 3 50100
Δημοτολόγιο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23333 50150
Ληξιιαρχείο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23333 50130
Πρωτόκολλο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23333 50151
Διεύθυνση Διοικ. Υπηρεσιών . . . . . . . . . .23333 50144
Γραφείο Προσωπικού. . . . . . . . . . . . . . . .23333 50122
Γραφείο Δημ. Συμβουλίου . . . . . . . . . . . .23333 50142

Χρήσιμα Τηλέφωνα
Μ. Τρίτη 23-4-2019

13:30-17:30ΤΕΡΜΕNΤΖΗ&ΣΙΑΟ.Ε.
ΕΔΕΣΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΩ-
ΝΙΑ 23310-60279

21:00-08:00 ΤΥΡΙΝΤΖΗΣΑΝΕΣΤΗΣ
ΕΞΩΘΕΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕ-
ΡΟΙΑΣ 23310-25000

Φαρμακεία

Με μεγάλο ενδιαφέρον από 
τους δρομείς συνεχίζεται η υπο-
βολή δηλώσεων συμμετοχής για 
τον «17 ο Δρόμο Θυσίας» που 
διοργανώνει ο Δήμος Ηρωικής 
Πόλης Νάουσας στο πλαίσιο του 
εορτασμού της 197ης Επετείου 
του Ολοκαυτώματος της πόλης, 
την Κυριακή 12 Μαΐου 2019 με 
ελεύθερη συμμετοχή για όλους, 
αθλητές και μη. Η εκκίνηση του 
αγώνα θα γίνει στην Πλατεία Κα-
ρατάσου στις 10:00 το πρωί.

Ο αγώνας περιλαμβάνει παι-
δική διαδρομή απόστασης 1.000 
μέτρων, καθώς και την κλασική 
και μεγάλη διαδρομή 5.400 και 
10.800 μέτρων αντίστοιχα, οι ο-
ποίες διέρχονται από ιστορικά ση-
μεία της πόλης.

Η προκήρυξη του αγώνα, ο 
χάρτης της διαδρομής και η υπο-
βολή

συμμετοχών γίνεται μόνο ηλε-
κτρονικά μέσω της ειδικής φόρ-
μας συμμετοχής στην ιστοσελίδα 
του Δήμου Νάουσας στον ακόλου-
θο σύνδεσμο www.naoussa.gr/

application/form είτε ακολουθώ-
ντας το σχετικό εικονίδιο.

1. Στην παιδική διαδρομή 
1.000μ. (μαθητές-μαθήτριες) μέ-
χρι την Πέμπτη 9 Μαΐου 2019.

2. Στην κλασική διαδρομή 
(5.000μ.) και τη μεγάλη διαδρομή 
(10.000μ.), μέχρι την την Πέμπτη 
9 Μαΐου 2019.

Σε όλους τους συμμετέχο-
ντες της κλασικής διαδρομής των 
5.400μ. και της μεγάλης διαδρο-
μής (10.800μ.) θα δοθούν ανα-
μνηστικά μετάλλια συμμετοχής. Σε 
όλες τις κατηγορίες, της κλασικής 
(5.400μ.) και της μεγάλης διαδρο-
μής (10.800μ.) θα απονεμηθούν 
μετάλλια στους τρεις (3) πρώτους 
καθώς και κύπελλα στους πρώ-
τους των παραπάνω κατηγοριών. 
Σε όλους τους συμμετέχοντες της 
παιδικής διαδρομής θα δοθούν 
διπλώματα και μετάλλια συμμε-
τοχής.

Πληροφορίες: Γραφείο Πολιτι-
σμού & Αθλητισμού, Δημαρχίας 
30, Tηλ. 23323

50338-50360, e-mail:

Στις 12 Μαίου ο 17ος 
Δρόμος Θυσίας:

Με μεγάλο ενδιαφέρον 
συνεχίζεται η υποβολή
δηλώσεων συμμετοχής
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Κ. ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ  πω-
λούνται 2 διαμερίσματα από 
80 τ.μ., πακέτο, αυλή, κήπο, 
θέρμανση, καλή κατασκευή. 
Τιμή 55.000 ευρώ συζητήσι-
μη. Τηλ.: 6974 805947.

ΚΕΝΤΡΟ πωλείται διαμέ-
ρισμα 2ΔΣΚ καθιστικό, W.C., 
μεγάλη βεράντα, πλήρως 
ανακαινισμένο, θέα, διαμπε-

ρές, 4ος όρ. Τιμή 79.000 ευ-
ρώ. Τηλ.: 23310 68080.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτεμάχιο 
7.000 τ.μ., τοποθεσία ΤΟΥΜΠΑ, 
στο Μακροχώρι Βέροιας. Τηλ.: 
6977 692769 & 23310 41588.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 320 
τ.μ. στο Εργοχώρι, άρτιο και 
οικοδομήσιμο, περιφραγ-
μένο. Τηλ.: 6936727365 και 

6972021312.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ  ο ι κόπεδο 

14.500 τ.μ., Σ.Δ. 0,2, επί της 
περιφερειακής οδού σε εξαι-
ρετιή τιμή. Μόνο σοβαρές 
προτάσεις. Ώρες επικοινωνί-
ας: 09.00-14.00. Τηλ.: 6945 
122583. Euromesitiki.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΕΝΟΙΚ ΙΑΖΕΤΑ Ι  δ ι α -
μέρισμα 3ΔΣΚ με πέλετ, 
θέα, σε εξαιρετική κατά-
σταση. Τηλ.: 6945 122583 
EUROMESITIKI.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέ-
ρισμα με 1 δωμάτιο, σαλόνι 
και χωριστή κουζινα, W.C., 

ανακαινισμένο, καινούργια 
κουφώματα, ντουλάπα και 
ατομική θέρμανση (πετρέ-
λαιο), 200 ευρώ. Τηλ.: 6973 
735020, 23310 68080.

ΡΟΛΟΪ ενοικιάζεται κτί-
σμα ανεξάρτητο με 5 χώ-

ρους, κατάλληλο για φρο-
ντιστήριο ή άλλη χρήση, 2 
W.C., φαρδιές σκάλες, χω-
ρίς κοινόχρηστα, διαμπερές, 
φωτεινό. Τιμή εξαιρετική 
420,00 ευρώ. Τηλ.: 23310 
68080.

HΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΧΥΜΩΝΑΣΠΙΣΑ.Ε.
–ΚΩΝ/ΝΟΣΔΕΔΕΣΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΟΤΙ 
ΕΧΟΥΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ Ε-
ΠΟΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΑΝ.ΕΡΓΑΤΕΣ, 
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ 

/ΒΟΗΘΟΥΣ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ, ΤΕΧΝΗ-
ΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΗΤΕΣ.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΣΤΑ ΓΡA-
ΦΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
-ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΦΜ-ΑΜΚΑ-ΑΡΙΘΜΟ
ΜΗΤΡΩΟΥ ΙΚΑ
-ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
-ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓ/ΣΜΟ Ε-

ΘΝΙΚΗΣ
-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΑΣ 
-ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 
-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΑΣΦΑ-

ΛΙΣΜΕΝΟΥΣ   ΤΟΥ Ο.Γ.Α.
-ΔΙΠΛΩΜΑ ΒΟΗΘΟΥ  Ή ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΚΛΑΡΚ.

ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ2332303100

ZHTOYNTAI
-Βοηθός Λογιστή
-Οδηγός Λεωφορείου
Αδειούχος χειριστής κλαρκ
-Μηχανικός εργοστασίου
-Αποθηκάριος
-Εργατικό προσωπικό (άνδρες, γυναίκες)
Προϋπηρεσία θα εκτιμηθει. Υποβολή βιογραφι-

κών σημειωμάτων στο ergasiamrk@gmail.com. 
Πληροφορίες στο τηλ. 6948613718.

Η ΑΛΜΗΑ.Β.Ε.Ε. ζητά ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ ΒΙ-
ΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ για το ερ-
γοστάσιό της στο 5ο χλμ Αλεξάνδρειας –Κρύας 
Βρύσης. Επιθυμητά προσόντα:

Γνώσεις Βιομηχανικών εγκαταστάσεων, Βιο-
μηχανικού αυτοματισμού, πίνακες – κυκλώματα.

Γνώση Αγγλικών.
Βιογραφικά σημειώματα μπορούν να αποστα-

λούν στο: Fax : 23330 27806 και
e-mail: info@almifoods.gr

Η ΑΛΜΗΑ.Β.Ε.Ε. ζητά ΧΗΜΙΚΟ (ΑΕΙ) ή ΤΕ-
ΧΝΟΛΟΓΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΤΕΙ) gια τη θέση του 
Αναλυτή Χημείου στο τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου 
του Εργοστασίου της (5ο χλμ Αλεξάνδρειας Κρύ-
ας-Βρύσης, Αλεξάνδρεια)

Απαιτούμενα προσόντα: καλή γνώση Η/Υ, κα-
λή γνώση Αγγλικής, επιπλέον  

γνώση Γερμανικής γλώσσας θα εκτιμηθεί.
Εμπειρία σε εργαστήρια χημικά ή μικροβιολο-

γικά, επιθυμητή.
Αποστολή Βιογραφικού έως 30/04/2019:          
Fax : 2333027806
E-mail: info@almifoods.gr

Ηεταιρία «ΚΟΡΜΟΣ»Εμπορική με έδρα τη 
Βέροια ζητά για μόνιμη προσληψη οδηγό με δί-
πλωμα Γ΄ κατηγορίας. Προϋποθέσεις: απολυτήριο 
Λυκείου, ηλικία 25-30 ετών. Βιογραφικά αυτοπρο-
σώπως, 3ο χλμ. παραπλεύρως Εθνικής οδού Βέ-
ροιας-Θεσ/νίκης. Τηλ. επικοινωνίας: 23310 62211.

Η εταιρεία Α. Πόδας 
α.ε.ε. Επίσημος Έμπο-
ρος και Επισκευαστής 
αυτοκ ινήτων ΤΟΥΟΤΑ 
για τον νομό Ημαθίας 
ενδιαφέρεται να καλύψει 
την παρακάτω θέση με 

έδρα τη Βέροια:
ΤεχνικόςΣύμβουλος
Επιθυμητά Προσόντα
•Πτυχίο ΤΕΙ μηχανολογίας
•Ηλικία έως 32 ετών
•Επικοινωνιακή ικανότητα
•Προϋπηρεσία στο χώρο (όχι απαραίτητη) 
•Γνώση Η/Υ , Αγγλικά
Η αποστολή των βιογραφικών σημειωμάτων 

να γίνεται προς 
το email n.galanis@toyotapodas.gr
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ημιεπιπλω-
μένο διαμέρισμα στην περιοχή 
Πασακιόσκι, 1ΔΣΚWC, 1ος όρο-

φος με θέα, αυτόνομη θέρμανση, 
πόρτα ασφαλείας, συνθετικά κου-
φώματα καινούργια. Πληροφορί-

ες κ. Παναγιώτης, τηλ.: 6978 
009149.

ΚΑΛΛΙΘΕΑ ,  Κηρύνε ιας 
1, ενοικιάζεται διαμέρισμα 
96 τ.μ., 2ΔΣΚWC, 2ος όρ., 
μεγάλα μπαλκόνια, θέα, 
κεντρική θέρμανση. Δια-
θέσιμο από 10 Απριλίου. 
Τηλ.: 6983 288903 & 23310 
71564.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μονο-
κατοικία 130 τ.μ. στο Πα-
νόραμα, Ρωσσοπροσφύ-
γων 38, μεζονέτα, ατομική 
θέρμανση, τζάκι, αποθήκη, 
εντοιχ. ντουλάπες, αυλή, 
μπάρμπεκιου, θέα, χωρίς 
κοινόχρηστα. Τηλ.: 6977 
094350 & 6936 554258.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙήΠΩΛΕΙ-

ΤΑΙκατάστημα 90 τ.μ., Πιερίων, 
φαρδύ πεζοδρόμιο με δυνατότη-
τα να λειτουργήσει ως εμπορικό, 
καφέ ή οτιδήποτε άλλο. Πάνω 
από το κατάστημα υπάρχουν 2 
γκαρσονιέρες στον 1ο και στον 
2ο όρ. Όλα μαζί ενοικιάζονται 
400,00 ευρώ. Τηλ.: 23310 
680800.

ΝΑΟΥΣΑ ενοκιάζονται ε-
παγγελματικοί χώροι, γραφεία, 
με ατομική θέρμανση. Πληρο-
φορίες στο τηλ.: 23320 24784 & 
6971 779135.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ 105772 ΚΕΝΤΡ0, ενοικιάζεται μικρή 

γκαρσονιέρα 25 τ.μ., κατασκευή 77, 1 υ/δ, 
Υπερυψωμένο, ενοίκιο 130 €.

Κωδ: 24263 ΓΗΠΕΔΟ, επιπλωμένη  κο-
μπλέ , γκαρσονιέρα 30 τ.μ., κατασκευή 1982, 
1 χώρος ,  2 ος όροφος, βλέπει σε ανοιχτωσιά 
, ανακαινισμένη κομπλέ, σε άψογη κατάστα-
ση, συνθετικά κουφώματα με διπλά τζάμια, 
ατομική θέρμανση με κλιματιστικό και με μία 
ντουλάπα, ενοίκιο 140€.

Κωδ: 106134 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
ανακαινισμένη Γκαρσονιέρα συνολικής επιφά-
νειας 30 τ.μ. στον 2 ο όροφο. Αποτελείται από 
έναν ενιαίο χώρο, Κουζίνα και Μπάνιο . Είναι 
κατασκευασμένη το 1970 και ανακαινίστηκε 
το 2018. Διαθέτει θέρμανση με κλιματιστικό, 
Κουφώματα Συνθετικά με διπλά τζάμια, Πόρτα 
Θωρακισμένη, Ανελκυστήρα, Έπιπλα, Ηλ. 
Συσκευές, σε πολύ καλή τιμή μαζί με ρεύμα 
και νερό στα 220 €.

Κωδ: 23981 - ΚΤΕΛ Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑ-
ΖΕΤΑΙ Γκαρσονιέρα συνολικής επιφάνειας 30 
τ.μ. καθ. στον 2 ο όροφο. Αποτελείται από 
Σαλονοκουζίνα, Μπάνιο και WC. Είναι κα-
τασκευασμένη το 1975 και διαθέτει θέρμαν-
ση Ατομική - Πετρέλαιο, Κουφώματα Ξύλινα, 
Πόρτα Ασφαλείας με τρίαινα, Ανελκυστήρα, 
A/C, Έπιπλα, Ηλ. Συσκευές - Τιμή: 180 €.

Κωδ: 24695 ΚΕΝΤΡ0, Γκαρσονιέρα 44 
τ.μ., καθ.  κατασκευή 1996, 1 υ/δ, 1 ος όρο-
φος,  σε άψογη κατάσταση, αλουμινίου κου-
φώματα  με διπλά τζάμια, άριστη κατασκευή, 
με υλικά ανώτερης ποιότητας, με  αυτόνομη 
θέρμανση με ωρομετρητές , ενοίκιο 200€. Θα 
είναι ελεύθερο από 15/04/2019.

Κωδ.23367 ΚΑΛΛΙΘΕΑ, Γκαρσονιέρα 50 
τ.μ., επιπλωμένη κομπλέ , κατασκευή 1978, 1 
υ/δ, 1 ος όροφος, καλοδιατηρημένη, σε καλή 
κατάσταση, ατομική θέρμανση με υπέρυθρες , 
μηδαμινά κοινόχρηστα  ,  άνετοι χώροι, 180€.

κωδ. 23693 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Επιπλω-
μένο διαμέρισμα 70 τ.μ., κατασκευή 2001, 2 
υ/δ, 1 ος όροφος, νεόδμητο και με εξωτερικά 
κουφώματα καινούργια, με καινούριο κλιματι-
στικό inverter, διαθέτει και όλες τις ηλεκτρικές 
συσκευές καθώς και μία ντουλάπα, σε πο-
λύ καλή γειτονιά και με πολύ λίγα κοινόχρη-
στα, μίσθωμα 240€. Θα είναι ελεύθερο από 
1/03/2019. Αποκλειστική διάθεση και διαχείρι-
ση από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ. 12796 Ενοικιάζεται διαμ/μα στην 
Αγία Κυριακή  71 τ.μ. 2ος ορ. με 2δσκλ , 
διαθέτει ατομική θέρμανση πετρελαίου , δεν 
υπάρχει ασανσέρ και είναι φωτεινό με νότιο 
προσανατολισμό , ενοίκιο 200€.

Κωδ.105233 Σπάνια Γκαρσονιέρα 72τ.μ. 
στο κέντρο προς ενοικίαση με πολύ άνετo 
σαλόνι , ξεχωριστή κουζίνα και 1υ/δ με μια 
μεγάλη ντουλάπα ,  2ος όροφος σε πολύ 
αξιόλογη οικοδομή , η θέρμανση της με δύο 
κλιματιστικά Inverter. ενοίκιο 220€.

Κωδ. 12829 Ενοικιάζεται σπάνιο διαμ/
μα κομπλέ επιπλωμένο , πολύ κοντά στην 

Εληά  80 τ.μ. μικτά και 73 τ.μ. καθ. σε καλή 
κατάσταση , προσεγμένο με 2δσκλ με και-
νούργια συνθετικά κουφώματα και διπλά 
τζάμια , η θέρμανση του ατομική με θερμο-
συσσωρευτές και νυχτερινό ρεύμα , και δύο 
κλιματιστικά Buderus διαθέτει αποθήκη και 
ηλιακό θερμοσίφωνα  τιμή ευκαιρίας μόνο 
280€.Από 15/5/19 διαθέσιμο . Αποκλειστική 
ΔΙΑΘΕΣΗ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.23202 ΚΕΝΤΡ0, ενοικιάζεται κο-
μπλέ ανακαινισμένο διαμέρισμα 82 τ.μ., με 
2 υ/δ, σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο, 3ος όροφος, 
καλοδιατηρημένο πράγματι , έχει αλουμινίου 
κουφώματα με διπλά τζάμια, καλαίσθητο, 
ατομική θέρμανση με 4 κλιματιστικά inverter, 
ηλιακό θερμοσίφωνα, αποθήκη και με η-
λεκτρικές συσκευές στην κουζίνα , ενοίκιο 
250€.Θα είναι ελεύθερο από 1/03/2019. Υ-
πόδειξη μόνο σε σοβαρά ενδιαφερόμενο. 
Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από 
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 24727 ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ, ενοικιάζεται 
ισόγειο διαμέρισμα 95 τ.μ., καθ. με κοινόχρη-
στα μόνο το ρεύμα της σκάλας , κατασκευή 
1980, 2 υ/δ, πολύ άνετο , αυτόνομη θέρμανση 
με ωρομετρητές και με αποθήκη μέσα , τιμή 
τελική 230€, Αποκλειστική διάθεση και διαχεί-
ριση απο την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.12778  ΑΝΩ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ ενοικιάζε-

ται κομπλέ επιπλωμένη γωνιακή Μονοκατοικία  
με 117 τ.μ., κατασκευή 1994 , διαθέτει 3 υ/δ,  
πολυτελούς κατασκευής , ατομική θέρμανση 
πετρελαίου, διαθέτει τζάκι ,  ηλιακό , BBQ δο-
ρυφορική κεραία και αποθήκη , έχει μεγάλο 
κήπο με δένδρα , περιφραγμένο , σε οικόπεδο 
800 τ.μ. επιτρέπονται κατοικίδια μόνο στην 
αυλή  , τιμή 350€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ και 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 23483 - Λευκόπετρα ΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙ νεόδμητη Μονοκατοικία κομπλέ επιπλω-
μένη συνολικής επιφάνειας 200 τ.μ. σε δύο 
επίπεδα . Αποτελείται από 2 Υπνοδωμάτια, 
Σαλόνι, Κουζίνα, 1 Μπάνιο και WC. Είναι κα-
τασκευασμένη το 1998 και διαθέτει θέρμανση 
Ατομική - Πετρέλαιο,  Κουφώματα Συνθετικά, 
Πάρκινγκ, Αποθήκη , Κήπο, Τζάκι, A/C, Συνα-
γερμό, Έπιπλα, Ηλ. Συσκευές, Διπλά τζάμια 
- Τιμή: 280 € .

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.116034 ΚΤΕΛ Βέροιας, ενοικιάζεται 

αποθήκη 120 τ.μ., με καλή πρόσβαση από 
την είσοδο της οικοδομής , σε ημιυπόγειο , 
τιμή πολύ χαμηλή μόνο 100€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 22754 - ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΩΡΟ-

ΛΟΓΙΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ σπάνιας προβολής 
γραφείο συνολικής επιφάνειας 38 τ.μ. 1ος 
Υπερυψωμένος. Αποτελείται από 2 χώρους 
και έχει δικό του WC.  Έχει κουφώματα Αλου-

μινίου συρόμενα , με ανελκυστήρα καινούργιο 
, διαθέτει επίσης και A/C - Ενοίκιο  200 €.Το 
γραφείο μας διαθέτει την ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙ-
ΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του ακινήτου αυτού.

Κωδ. 116007 Ενοικιάζεται  γραφειακός 
χώρος κομπλέ ανακαινισμένος στην Πλ. Ωρο-
λογίου με 50 τ.μ. 2 χώροι , 1ος ορ. φωτεινός , 
κατάλληλος για κάθε χρήση με δικό του WC 
και με πολύ λογικό τίμημα στα 230€.

Κωδ. 14025 Ενοικιάζεται στον πεζόδρομο 
της Βέροιας μεγάλη Επαγγελματική Στέγη 
213 τ.μ. αποτελούμενη από  7 χώρους ανε-
ξάρτητους , φωτεινούς σε εξαιρετικά καλή 
κατάσταση με 2 WC και ασανσέρ , μηνιαίο 
μίσθωμα 700€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 106023 ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 

Κατάστημα συνολικής επιφάνειας 25 τ.μ. Ι-
σόγειο. Αποτελείται από 1 Χώρο, και WC. 
Βρίσκεται σε μεγάλο εμπορικό δρόμο και σε 
σημείο εξαιρετικής προβολής, σπάνιο κατά-
στημα, με πολύ λογικό μίσθωμα μόνο 250€. 
Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από 
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 106001 ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
κοντά στον Αγ. Αντώνιο, κατά αποκλειστικό-
τητα Κατάστημα συνολικής επιφάνειας 50 τ.μ. 
Ισόγειο. Αποτελείται από 1 Χώρο, και WC. 
Είναι κατασκευασμένο το 1970 και διαθέτει 
θέρμανση Κλιματισμός, - Τιμή: 200 €.

Κωδ: 106084 - ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙ Κατάστημα συνολικής επιφάνειας 55 τ.μ. 
Ισόγειο, επί της Μητροπόλεως, σε πολύ καλό 
σημείο. Αποτελείται από έναν ενιαίο Χώρο και 
WC. Είναι ένα κατάστημα εξαιρετικής προβο-
λής, κατάλληλο για πολλαπλές χρήσεις και υ-
γειονομικού ενδιαφέροντος. Θα είναι ελεύθερο 
από 1/05/2019, με μηνιαίο μίσθωμα τα 550€. 
Υπόδειξη μόνο σε σοβαρά ενδιαφερόμενο 
μισθωτή. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη 
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ 105261 Ενοικιάζεται κατάστημα 
στον Πεζόδρομο της Βέροιας κατάλληλο και 

για υγειονομικού ενδιαφέροντος 62 τ.μ.  καθ.. 
τιμή πολύ λογική στα 400€. Αποκλειστική ΔΙΑ-
ΘΕΣΗ  από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 115091 - Τριπόταμος ΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙ κατά αποκλειστικότητα Κατάστημα συνο-
λικής επιφάνειας 80 τ.μ. Ισόγειο. Αποτελείται 
από 3 χώρους και WC. Είναι κατασκευασμένο 
το 2003 και διαθέτει Απεριόριστη Θέα και πο-
λύ μεγάλο οικόπεδο ,  Τιμή: 200 €.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ: 23469 ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ ενοικιάζεται 

Πάρκινγκ 15τ.μ. κλειστό με άνετη πρόσβαση 
με μηνιαίο μίσθωμα μόνο 50€.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 105971 ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

Διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 77 τ.μ. μι-
κτά και 66τ.μ. καθ., στον 2ο όροφο. Αποτε-
λείται από 2 Υπνοδωμάτια, Σαλόνι, Κουζίνα, 
Μπάνιο . Είναι κατασκευασμένο το 1981 και 
διαθέτει ατομική θέρμανση με θερμοσυσσω-
ρευτές, προσφέρεται σε πολύ καλή τιμή μόνο: 
40.000 €. Πληροφορίες μόνο στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.116110  ΠΩΛΕΙΤΑΙ οροφοδιαμ/μα  
στο κέντρο της Βέροιας με 3υ/δ , 95 τ.μ., καθ.  
και 105 τ.μ. μικτά κατασκευή 1971, 1 ος όρο-
φος, ανακαινισμένο εκ βάθρων, σε πολύ καλή 
κατάσταση με καινούργια συνθετικά κουφώ-
ματα και με διπλά τζάμια, χωρίς ανελκυστήρα, 
οι χώροι του λειτουργικοί και η θέρμανση ανε-
ξάρτητη , η πρόσβαση του άνετη , με θωρακι-
σμένη πόρτα και σε κεντρικότατο σημείο, τιμή 
ευκαιρίας , μόνο 60.000€. Αποκλειστικά από 
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.116087 ΚΕΝΤΡΟ , κοντά στην Εληά 
πωλείται  διαμέρισμα 113 τ.μ., 3 υ/δ, Ημιόρο-
φος , έχει αλουμινίου συρόμενα κουφώματα 
, είναι επιμελημένης κατασκευής και σε μία 
όμορφη πολυκατοικία, με κουζίνα ανεξάρτητη 
και με κεντρική θέρμανση πετρελαίου αλλά 
και με δύο αποθήκες , σε θέση περιοπής σί-
γουρα, με θωρακισμένη πόρτα , τιμή 45.000€. 

Αποκλειστική διάθεση και διαχείριση από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 106006 ΜΕΤΟΧΙ ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά 

αποκλειστικότητα Μονοκατοικία Υπερυψω-
μένη συνολικής επιφάνειας 55 τ.μ. και 55τ.μ. 
υπόγειο χτισμένη σε ένα ελαφρώς επικλινές 
οικόπεδο συνολικού εμβαδού 490τ.μ. Αποτε-
λείται από 1 Υπνοδωμάτιο, Σαλόνι, Κουζίνα, 
Μπάνιο. Είναι κατασκευασμένη το 1997 και 
διαθέτει θέρμανση Ατομική Πετρελαίου, έναν 
πολύ ωραίο κήπο και μεγάλη βεράντα, δίνεται 
σε τιμή ευκαιρίας μόνο 65.000 €.

Κωδ: 106148 ΡΑΧΗ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διπλο-
κατοικία συνολικής επιφάνειας 260 τ.μ. σε 
οικόπεδο 750τ.μ., η οποία αποτελείται από 2 
ανεξάρτητα οροφοδιαμερίσματα σε ημιόροφο 
και 1ο όροφο με 130τ.μ. το καθένα αντίστοιχα. 
Ο κάθε όροφος διαθέτει 3 Υπνοδωμάτια, Σα-
λόνι, Κουζίνα, Μπάνιο, καινούργια συνθετικά 
κουφώματα με διπλά τζάμια, πολύ άνετους 
χώρους, με ωραία διαρρύθμιση, με πολυτέ-
λεια και ζεστασιά.  Όλα μαζί σε τιμή πραγμα-
τικής ευκαιρίας μόνο 200.000€. Αποκλειστική 
διάθεση και υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 13151 - ΩΡΟΛΟΙ πωλείται αποθή-

κη συνολικής επιφάνειας 420 τ.μ. Ημιυπόγειο. 
Αποτελείται από 6 Χώρους, και WC. Είναι 
κατασκευασμένη το 1974 - Τιμή: 80.000 €.

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
κωδ.1116 Πωλείται στο Κέντρο  νεόδμητο 

γραφείο ενός χώρου , συνολικής επιφάνειας 
40 τ.μ. στον 2 ο όροφο. Είναι κατασκευασμέ-
νο το 1991 και διαθέτει θέρμανση Ατομική με 
κλιματιστικό  και Κουφώματα Αλουμινίου με  
Διπλά τζάμια , καθώς και μία θέση στάθμευ-
σης. Τιμή: 42.000 €.

Κωδ: 1114 - ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
Γραφείο συνολικής επιφάνειας 51 τ.μ. στον 1 ο 
όροφο. Αποτελείται από 1 Χώρο, και WC. Είναι 
κατασκευασμένο το 1975 και διαθέτει Κου-
φώματα Αλουμινίου και Ανελκυστήρα - Τιμή: 
25.000 €..Το γραφείο μας διαθέτει την ΠΛΗΡΗ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ  του ακινήτου αυτού.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ. 12783 ΚΕΝΤΡΟ , πωλείται Κατά-

στημα 65 τ.μ. Ισόγειο, κατασκευή 1974, οι 
χώροι του λειτουργικοί, σε προνομιακή τοπο-
θεσία , κατάλληλο για πολλαπλές χρήσεις , 
με μεγάλη βιτρίνα , σε πολύ καλή τιμή μόνο 
30.000€, Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη 
μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ. 105097 ΦΑΝΑΡΙΑ ΚΥΠΡΟΥ, Κατά-
στημα 70 τ.μ., κατασκευή 90, ενιαίος χώρος , Ι-
σόγειο, γωνιακό, κατάλληλο για πολλαπλές χρή-
σεις , ευκαιρία χωρίς αμφιβολία, σε πολύ καλή 
τιμή, Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο 
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, τιμή 20.000 €.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ: 106027  ΡΑΧΗ στην περιοχή ΜΑ-

ΓΟΥΛΑ, ΠΩΛΕΙΤΑΙ Αγροτεμάχιο συνολικής 
επιφάνειας 5.625 τ.μ. γωνιακό, κατάλληλο 
για ανέγερση βίλας, σε πολύ καλή τιμή μόνο 
25.000 €. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη 
μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

κωδ. 105867 Πωλείται αγροτεμάχιο 15 
στρ. στη Νέα Νικομήδεια στην περιοχή Φου-
ντουκλούκι με νερό και με ετήσια καλλιέργεια  
τιμή 25.000€. Εξαιρετική ευκαιρία. Αποκλειστι-
κή ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
 Κωδ: 12756 ΕΡΓΟΧΩΡΙ, Οικόπεδο 120 

τ.μ., άρτιο οικοδομήσιμο , ελαφρώς επικλινές 
, σε απίστευτα χαμηλή τιμή, Αποκλειστική 
διάθεση από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ευ-
καιρία χωρίς αμφιβολία, μόνο 15.000 €.

Κωδ. 12763  Στο Πανόραμα Βέροιας πω-
λείται  οικόπεδο 464τ.μ., εντός σχεδίου  , άρτιο 
και οικοδομήσιμο , διαθέτει θέα απρόσκοπτη 
προς τη Βέροια, για απαιτητικούς αγοραστές 
, σε άριστο σημείο και σε τιμή προσφοράς , 
μόνο 60.000€. ¨Έχει και ισχύουσα άδεια ανέ-
γερσης για δύο Μεζονέτες έτοιμη η οποία και  
είναι εκτός τιμής.

Κωδ: 12764 ΑΚΡΟΠΟΛΗ πωλείται οικό-
πεδο 505 τ.μ. γωνιακό ανατολικό με σ/δ 0,8 
κατάλληλο και για οικοδομή , τιμή 50.000€.

Κωδ: 12745 - Κοντά στην οδό Σαλαμίνος 
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 
2183 τ.μ. Τιμή: 33.000 €.

Κωδ.12902 Οικόπεδο στο Μακροχώρι 
972 τ.μ. Ευρίσκεται  στη μέση του χωριού , 
με ευχάριστη θέα, πράγματι εκπληκτικό οι-
κόπεδο, σε άριστο σημείο και σε τιμή εκπλη-
κτικά συμφέρουσα ,  σχεδόν χαρίζεται , μόνο 
48.000€.Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕ-
ΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.12734  ΑΓΚΑΘΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ πωλεί-
ται οικόπεδο 4.420 τ.μ.  τ.μ., μέσα στο χωριό, 
εντός σχεδίου άρτιο και οικοδομήσιμο, με , σε 
πολύ καλή γειτονιά μόνο 50.000€ όλο μαζί. 
Πωλείται και το μισό στις 25.000€ Αποκλει-
στική διάθεση και υπόδειξη μόνο από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ. 12878 ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ,  κοντά στην 
εκκλησία του Αγίου Γεωργίου , πωλείται με-
γάλο χωραφοοικόπεδο 6.850 τ.μ., το οποίο 
ευρίσκεται στην επέκταση του σχεδίου και 
μάλιστα στο 2ο στάδιο , μετατρέπεται σε δύο 
οικοδομικά τετράγωνα εξαιρετικό για επένδυ-
ση, ευρίσκεται σε δύο δρόμους και πάνω σε 
άσφαλτο , τιμή όλο από 85.000€, τώρα μόνο 
18.000€.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στον Προμηθέα 

4ου ορόφου, 95 τ.μ. ρετιρέ, πανταχώθεν ελεύθερο, με 
απεριόριστη θέα, σε προχωρημένη κατάσταση η οικο-
δομή. Τηλ.: 6944 764477 & 23310 27796.

ΔΑΣΚΑΛΑ, πτυχιούχος Παιδαγωγικού Α.Π.Θ., κά-
τοχος πτυχίου Proficiency και Συστήματος Γραφής τυ-
φλών Braille, τελειόφοιτος της Ελληνικής Νοηματικής 
Γλώσσας και φοιτήτρια Μεταπτυχιακού Προγράμματος 
Ειδικής Αγωγής, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε παιδιά 
Δημοτικού (παιδιά με προβλήματα ακοής και μαθησι-
ακές δυσκολίες). Τιμές προσιτές. Τηλ. Επικοινωνίας: 
6943908929.

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ολοκληρωμένες ανακαινίσεις 
σπιτιών, καταστημάτων με προσοχή στη λεπτομέρεια, πο-
λύ καλές τιμές και συνέπεια στο χρόνο. Τηλ.: 6944 764477 
κ. Δημήτρης.

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ

Αριστούχος πτυχιούχος του Τμήματος 
Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης του Πανε-
πιστημίου Μακεδονίας, με ειδίκευση στη 
μονωδία, διδάσκει τραγούδι. Διδάσκονται ό-
λα τα είδη ελληνικού και ξένου ρεπερτορίου 
(έντεχνο, λαϊκό, ποπ, ροκ, μιούζικαλ, κλασ-

σικό κ.ά.). Προαιρετικά διδάσκεται πιάνο και κιθάρα για τη συνοδεία 
του τραγουδιού. Προετοιμασία για εισαγωγή σε μουσικές σχολές. 
Πρώτο μάθημα ΔΩΡΕΑΝ. Τιμές προσιτές. Τηλ.: 6980 202881.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Κύριος ή κυρία 22 έως 42
ετών να αναλάβει μέρος

δικτυακής εταιρίας
στην περιοχή της Ημαθίας.
Πληροφορίες μόνο κατόπιν 

ραντεβού στο 6988161363.

H εταιρεία ΗΡΑ ΕΠΕ, που δραστηριοποιείται στην εμπορία 
αγροτικών προϊόντων, με έδρα το 7,5 χλμ Βέροιας - Νάουσας 
αναζητά άτομο για τη στελέχωση θέσης της Γραμματειακής Υ-
ποστήριξης – Υπάλληλο Γραφείου

Προσόντα: 
•Γνώση χειρισμού Η/Υ και προγραμμάτων του MS Office
•Γνώση ξένων γλωσσών σε γραπτό και προφορικό επίπεδο
•Επιθυμητή η εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
•Ομαδικό πνεύμα, υπευθυνότητα
Βιογραφικά σημειώματα μπορούν να αποσταλούν στο e-

mail: info@irafruit.gr  και fax: 2331093476
Τηλ.Επικοινωνίας:2331093066

ΕΥΚΑΙΡΙΑ. Πω-
λείται γκαρσονιέρα 
στην οδό Πολυζωΐ-
δη, κοντά στην Πλα-
τεία Ωρολογίου. Τι-
μή ευκαιρίας. Τηλ.: 
6949 981810.

ΑΠΟΤΟΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ«ΔΙΑΚΡΙΣΗ»
ZHTEITAI καθηγητής Κοινωνιολογίας. Kατάθεση 

βιογραφικού-επικοινωνία: Φροντιστήριο «Διάκριση», 
Βενιζέλου 48, τηλ. 23310 75710.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επι-
χείρηση με άδεια 
ΚεΔιΒιΜι και κομ-
μωτηρίου στο έντρο 
της Βέροιας. Τηλ.: 
6974 550616.



ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ σερβιτόρος/α 
από την πιτσαρία BISTRO 
49 για πλήρη απασχόληση. 
Πληροφορίες στο τηλέφω-
νο: 23310 66665 και 6983 
060023-6983 060024 κ. Αρ-
γύρης.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ πλανόδιοι μι-
κροπωλητές για νησί, 50,00 ή 
70,00 ή 100,00 ευρώ ημερησίως. 
Προϋπόθεση να έχουν δικό τους 
μεταφορικό μέσο. Τηλ.: 6945 
003564.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ προσωπικό για 
ψητοπωλείο στη Βέροια. Πληρ. 
6984 472747 & 6946 103988.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ καμαριέρα για 
ξενοδοχείο στη Βέροια (δεν α-
παιτείται προϋπηρεσία). Γνώ-
ση βασικών αγγλικών θα εκτι-
μηθεί. Τηλ.: 6948 457059.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ζητά να προσλάβει: 1) Άνδρα ή 
γυναίκα έως 45 ετών, ως χειριστή 
υπολογιστή με γνώσεις το ΚΕΦΑ-
ΛΑΙΟ, 2) Οδηγό έως 45 ετών με 
δίπλωμα Γ΄, 3) Αποθηκάριο έως 
45 ετών. Τηλ.: 6947 021868.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός ΤΑΧΙ 
με ειδική άδεια. Τηλ.: 23310 
71553.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: 1) οδηγός 
με επαγγελματικό ή ερασιτε-
χνικό δίπλωμα, 2) κοπέλα για 
υπάλληλο γραφείου, 3) εργα-
τοτεχνίτες για επιχείρηση στη 
Βέροια. Τηλ.: 6974 312313 - 
6974 814606.

Η εταιρεία φυλάξεων
«TSIFLIDIS  SECURITY» 
ζητάει 3 άτομα φύλακες , με 
άδεια εργασίας προσωπικού 
ασφαλείας και βιογραφικό για 
αξιολόγηση στοιχείων. Πληρο-
φορίες με ραντεβού για συνέ-
ντευξη στα γραφεία της εται-
ρείας Θεσσαλονίκης 45, τηλ. 
23310 27102.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οικιακή βοηθός 
για εργασία σε μονοκατοικία. 
Η κατοικία βρίσκεται περίπου 
3 χιλιόμετρα από το κέντρο 
της Βέροιας Τηλ. επικοινωνίας: 
23310 93066  από 13:00 έως 
17:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από αντιπρο-
σωπεία αυτοκινήτων στη Βέ-
ροια Ηλεκτρολόγος αυτοκινή-
των. Τηλ.: 6945 141478.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ «TSIFLIDIS
SECURITY» ζητάει για άμεση πρό-
σληψη και μόνιμη απασχόληση, 
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 30 τ.μ. με ντουλάπα 130 €
ΚΤΕΛ 35 τ.μ. επιπλωμένο 150 €
ΚΤΕΛ 38 τ.μ. ανακαινισμένο λουξ 180 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 45 τ.μ. επιπλωμένο 150 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 45 τ.μ. ανακαινισμένο καλό με θέα 200 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 45 τ.μ. καλό με ντουλάπα 140 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 50 τ.μ. ανακαινισμένο καλό 200 €
ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 50 τ.μ. lux 220 €
ΚΕΝΤΡΟ 55 τ.μ. ανακαινισμένο καλό 180 €
ΕΛΗΑ 65 τ.μ. 12ετίας με τζάκι & κλειστό γκαράζ 260 €
ΠΑΠΑΓΟΥ 70 τ.μ. 10ετίας τζάκι, αποθήκη, κλειστό 
γκαράζ 300 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 80 τ.μ. καλό με θέα 150 €
ΕΛΗΑ 85 τ.μ. τέντες, ηλιακό, A/C 200 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 85 τ.μ. καλό επιπλωμένο 280 €
ΑΚΡΟΠΟΛΗ 90 τ.μ. 10ετίας με τζάκι & θέα 300 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 90 τ.μ. καλό 200 €
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ 90 τ.μ. καλό 220 €
ΕΡΓΟΧΩΡΙ 90 τ.μ. 12ετίας με ατομικό λέβητα & ηλιακό 
300 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 95 τ.μ. 12ετίας με ατομικό λέβητα, θέα, 
πάρκινγκ 360 €
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 100τ.μ. διαμπερές με θέα 220 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 100 τ.μ. πολύ καλό 300 €
ΚΤΕΛ 110 τ.μ. επιπλωμένο 280 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 110 τ.μ. με ατομικό λέβητα, τζάκι, θέα 320 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 115 τ.μ. καλό ντουλάπες 260 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 140 τ.μ. 10ετίας λουξ, θέα 500 €
ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ 200 τ.μ. μονοκατοικία επιπλωμένη 
τζάκι θέα 300 €

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΡΟΛΟΪ 20 τ.μ. καλό 7.000 €
ΡΟΛΟΪ 35 τ.μ.  καλό 11.000 €
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ 2 γκαρσονιέρες 34 τ.μ. & 18 τ.μ. 16.000
ΚΤΕΛ 38 τ.μ. επιπλωμένο & μισθωμένο 17.000 €
ΡΟΛΟΪ 45τ.μ. καλό με κόπλαν 18.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 45 τ.μ. ανακαινισμένο καλό 16.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 57 τ.μ. ανακαινισμένο 28.000 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 70 τ.μ. 18.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 72 τ.μ. ρετιρέ ευκαιρία 18.000 €

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 75 τ.μ. μισθωμένο 250 ευρώ 39.000 €
ΡΟΛΟΪ 76 τ.μ. ευκαιρία 35.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 85 τ.μ. 20 ετών lux 73.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 87 τ.μ. πολύ καλό 39.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 90 τ.μ. 10ετίας lux παρκινγκ & αποθήκη 
67.000 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 95 τ.μ. καλό 40.000 €
ΡΟΛΟΪ 110 τ.μ. θέα 27.000 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 116 τ.μ. πολύ καλό 80.000 €
ΕΛΗΑ 125 τ.μ. αρχοντικό 165.000 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 135 τ.μ. 10ετίας υπερλουξ 125.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 270 τ.μ. πολυκατοικία 125.000 €

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 25 τ.μ. καλό 400 €
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70 τ.μ. πολύ καλό 1.200 €
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 280 τ.μ. πολύ καλό 2.200 €
ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 140 τ.μ. καλό 1.200 €

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ&ΠΩΛΗΣΕΙΣΧΩΡΑΦΙΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ 4.000 μέτρα ενοίκιο 400 € / έτος
ΛΑΖΟΧΩΡΙ 3.000 μέτρα με νεκταρίνια 7 ετών 6.000 €
ΛΑΖΟΧΩΡΙ 7.000 μέτρα στον κεντρικό δρόμο 16.000 €
ΒΕΡΓΙΝΑ 14.000 μέτρα με ελιές 28.000 €
ΤΡΙΛΟΦΟΣ 7.500 μέτρα 17.000 €
ΜΕΛΙΚΗ 17.000 μέτρα με ακτινίδια 5 ετών 68.000 €

ΠΩΛΗΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΕΡΓΟΧΩΡΙ 320 μέτρα 48.000 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 520 μέτρα 70.000 €
ΑΣΩΜΑΤΑ 700 μέτρα επάνω στο δρόμο 110.000 €
ΒΑΡΒΑΡΕΣ 800 μέτρα στο δρόμο με 100 τ.μ. οικία 
35.000 €
ΒΑΡΒΑΡΕΣ 1.500 μέτρα ευκαιρία 32.000 €

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ συνεργάτης, νέος ψυκτικός ή μηχανολόγος 
για συνεργασία σε επιχείρηση ψυκτικών και ηλεκτρομη-
χανολογικών εργασιών και πωλήσεων. Η προϋπρεσία και 
εμπειρία μη απαραίτητη. Τηλ. επικοινωνίας: 23310 62225.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 1.700 
τμ. με κτίσμα δυόροφο σε τιμή 
ευκαιρίας, περιοχή Κομνήνιο

ΠΩΛΕΙΤΑΙ τριόροφη οι-
κοδομή και κατάστημα με υ-
πόγειο σε οικόπεδο 280 τ.μ. 
περιοχή Παπάγου στα μπετά 
100 τ.μ. ο κάθε όροφος

ΠΩΛΕΙΤΑΙ παλιά κατοικία 
στην παλιά πόλη (πίσω από 
Μητρόπολη 280 τ.μ. οικόπεδο 
οικοδομήσιμο σε τιμή ευκαιρίας

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δύο διαμε-
ρίσματα Πιερίων καινούργια 90 
τ.μ. και 115 τ.μ. με 2Δ, Σ, ΝΑ και 
θέση στάθμευσης και με 3Δ Σ/
ΝΑ με κλειστό γκαράζ (ημιτελές) 
85.000 ευρώ και 110.000 ευρώ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι ποτιστι-
κό 11 στρέμματα στη Μελίκη (πε-

ριοχή Μαυραγκές και Καρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 

κέντρο 2Δ, Σ, Κ, WC, 4ος όρο-
φος 90 τ.μ., 55.000 ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ επι-
πλωμένα διαμερίσματα κέντρο 
με 2 και Σ, Κ 80 τ.μ. και 110 
τ.μ. 280 ευρώ και 400 ευρώ και 
200 ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσο-
νιέρα κέντρο 35 τ.μ., 40 τ.μ. από 
120 ευρώ, 160 ευρώ, 180 ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρι-
σμα κέντρο, 1Δ, Σ, Κ, WC και 
με 2Δ, Σ, Κ, WC από 180 ευρώ 
και 220 ευρώ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ κέντρο Μη-
τροπόλεως δύο διαμερίσματα 90, 
100 τ.μ. , 2ος και 3ος όροφος, 
60.000 ευρώ και 70.000 ευρώ

ΑΜΕΣΗΠΩΛΗΣΗΉΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑΑΚΙΝΗΤΑ
ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΣΤΡΑΤΩΝΕΣ καινουριο 112 τμ. 3ΔΣ-Κ-γκαραζ,αποθηκη 
Α.Θ 120000€
ΑΚΡΟΠΟΛΗ με θεα καινουριο +παρκιγκ,Α.Θ. 2ΔΣΚ 85000€
ΚΕΝΤΡΟ κοντα,4ΔΣΚ2 WC +παρκιγκ Θεα,καινουριο 170000€
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ  85 τ.μ σε οικοπ.160 τ.μ διατηρητεα 28000€
ΠΑΖΑΡΙ Καινουριο 120 τ.μ με παρκιγκ 3ΔΣΚ 140000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 1ος με 3ΔΣΚ ασανσερ,+θεση σταθ.67000€
ΑΓΟΡΑ πρ.Ηλια,85 τ.μ με θεα,ασανσερ,. 50000€
Β.ΜΟΥΣΕΙΟ Μονοκ.με οικ.160 τ.μ 35000€
ΠΑΤΡΙΔΑ 100 τ.μ +καταστ.100 τ.μ +οικ 2500 70000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 42 τ.μ 1ΔΣΚ  ανωγειο λουξ,24000€
ΣΤΑΥΡΟΣ –Μονοκατοικια+οικ.500 τ.μ 24000€
EΔΕΣΣΗΣ σε οικοδομη 28 ετων  92 τ.μ 2ΔΣΔΚ αποθηκη 72000€
ΑΣΤΙΚΑ 20 τ.μ προσοψη , στουντιο 10000€
ANΟΙΞΕΩΣ πλησιον Μον/κια διπατη με οικ.220 τμ 60000€
ΑΡΧ.ΜΟΥΣΕΙΟ Ημιυπογειο 65 τ.μ 2ΔΚWC 7000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ 1ΔΣ-Κ Ημ/πλωμενο.1ος 200€
ΕΜ.ΠΑΠΠΑ 4ος ρετιρε Χ.Θ με ασανς.220€
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ 3ΔΣΚ 2wc Α.Θ Θεα 350€
ΠΑΤΡΙΔΑ δυοροφη μον/κια με οικοπ. 2500 τ.μ 250€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑ 1Δ-Σ-Κ αποθ. Α.Θ ανωγειο ΛΟΥΞ 250€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 1ΔΚ.Λ χωρις κοινοχ.ανωγειο 120€
ΡΟΔΩΝ 2ΔΣΚ Α.Θ. 2ος χ.ασανς. 150€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 2ΔΣΚ Θεα,Ωρ/ση,κλιμα. Μεγαλα μπαλκονια 280€
ΠΙΝΔΟΥ 2ΔΣΚ ανακαιν. Κ.Θ.270€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ  1ΔΣΚ ανακαιν.2ος  Κ.Θ170€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 1Δ-ΣΚ ανωγειο καλο 160€
ΠΑΤΡΙΔΑ Μονοκατοικια διοροφη ,κηπος,Αυτ.Θ 250€
ΜΕΖΟΝΕΤΤΑ περιμετρικα 3ΔΣΚ τζακι,παρκιγκ,ΑΘ 400€
ΠΑΖΑΡΙ 1ΔΣΚ επιπλωμενο Θερμ/τες 140€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 1ΔΣ-Κ 4ος Θερμ/τες κοπλαμ,220€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΚΤΗΜΑΤΑ κ ΟΙΚΟΠΕΔΑ  Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκο-
γιαννη,Φυτειά,Κουμαριά.Τρίλοφο Αμμο
ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ οικοπεδο 500τ.μ με παλια κατοικια 
15000€
Παλατίτσια,Βεργίνα,Πατρίδα εργοχωρι, σε εξαιρετικά χαμηλές

ΡΑΧΙΑ 3000 τ.μ ομορφο κτηματακι με ρευμα κ νερο αρ-
τεσιανο 13000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙ στην ασφαλτο προς Λαζοχωρι 6800 τ.μ 
40000€ τωρα 36000€
ΜΕΛΙΚΗ παραγωγικο κτημα 7000τ.μ με βανες περιοχη «Μελιο»
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 3στρ.διπλα στα τελευταια σπιτια 8000€ 
ΛΑΖΟΧΩΡΙ  κοντα στις Σ.Γραμμες 4 στρ  χερσο 12000€
ΠΑΤΡΙΔΑ 2600 τ.μ επικλινες οιοπεδο Ευκαιρια 35000€
ΠΕΡ/ΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ φιλέτο 14.400 στρ στην ασφαλτο 
σοβαρες προτασεις
ΑΣΩΜΑΤΑ 5 στρ.αρτιο οικοδομησιμο με Θεα,50000€
ΣΚΟΤΙΝΑ 350 με  μετρα από παραλια για τροχοσπ.με 
νερο 12000€ 
ΠΛΑΚΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ κοντα στην παραλια 900 τ.μ 16000€
ΜΟΥΣΤΑΛΗ διπλα στην Εγνατια 6,5 στρ 26000€
ΝΗΣΙ Ημαθιας 7350 τ.μ χερσο με βανες,2000 το στρεμμα

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

ΕΜ.ΠΑΠΠΑ καταστημα 40τ.μ  ευκαιρια,25.000€
Π.ΙΩΑΚΕΙΜ καταστημα-γινεται γκαραζ,  25 τ.μ  18000€
ΔΙΠΛΑ ΡΕΒΑΝΙ Χοχλιουρου καταστημα 95 τ.μ 90000€
ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ Αγορά, 85 τ.μ χρηζει ανακ. Ιατρειο 60000€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 33 τ.μ για Ιατρειο-Τεχνικο γραφειο  
1ος με ασανσερ 22000€                                                                                                           

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑ της πόλης αποθ.χώροι από100ως1500 
τ.μ  από 150 εως 2000€
ΓΡΑΦΕΙΑ  καινουρια ΛΟΥΞ για δικηγορους  75 τ.μ πλη-
σιον Πιεριων 300€ ΕΚ33
ΑΝΟΙΞΕΩΣ ισόγεια αποθ.180 τ.μ 200€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ επαγ.καταστημα 150+150+100 1800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 350 τμ προνομοιακη θεση Σοβαρες προτασεις
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 120 τ.μ 1ος καινουριο για 2 Ιατρεια 550€
ΑΣΤΙΚΑ  στην πλατεια 40 τ.μ+υπογειο 80 τ.μ+οροφος 
50 τ.μ 550€
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡ.78 τ.μ +παταρι 35 250€
ΚΤΕΛ  Πολύ ωραια Θεση 60 τ.μ  +υπογειο   350€

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,

ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ Ή ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ

Graphic Designer.Το δημιουργικό γραφείο τελεία 
design με έδρα τη Βέροια Ημαθίας αναζητεί άτομο με 
ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ γνώση των προγραμμάτων 
Illustrator & Photoshop (Adobe CC). Θα εκτιμηθεί η εξοι-
κείωση σε περιβάλλον MAC.

Απαιτούμενα:
2-3 χρόνια προϋπηρεσία
Ηλικία 22- 30 ετών
Πτυχίο Γραφιστικής
Άριστη γνώση Photoshop, Illustrator
Πρακτικότητα, ταχύτητα
Τα καθήκοντα της θέσης περιλαμβάνουν:
Σχεδιασμό δημιουργικού για πλήθος εφαρμογών όπως 

packaging, αφίσας, λογότυπου κ.α.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στο 

email: info@tsamitros.gr
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εξωτερικό πωλητή, κύριο ή κυρία με γνώσεις πωλήσεων 
και ευχέρεια λόγου, απαραίτητα στοιχεία: να διαθέτει  
άδεια εργασίας προσωπικού ασφαλείας (Ι.Ε.Π.Υ.Α.), 
δίπλωμα αυτοκινήτου, γνώσεις αγγλικής γλώσσας για 
τους νομούς Ημαθίας και Θεσσαλονίκης. Παραλαβή βιο-
γραφικών και δικαιολογητικών για  αξιολόγηση στοιχείων 
με συνέντευξη  στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας  οδός 
Θεσσαλονίκης 45, τηλ. επικοινωνίας 23310 27102.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για βραδινή εργασία σε 
καφέ-μπαρ στα Παλατίτσια Ημαθίας. Τηλ.: 6987 
740743.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για αρτοζαχαροπλαστείο στη 
Βέροια, με δίπλωμα για μηχανάκι. Τηλ.: 6986 740172.

ΗΕΤΑΙΡΙΑ Louki-dis PAck ΖΗΤΑ μόνιμο προ-
σωπικό. Πληροφορίες τηλ.: 23310 41794.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για Delivery και κοπέλα για 
τύλιγμα στο ψητοπωλείο ΓΙΑΝΝΗΣ. Πληροφορίες 
κ. Γιώργος - 6984 472747.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κρεοπώλης για εργαστήριο κρεά-
των. Πληροφορίες κ. Γιώργος 6984 472747.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ έμπειρη Ελληνίδα ζητά εργασία για 

φύλαξη παιδιού ή ηλικιωμένης. Τηλ.: 6934 162137.
ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ αναλαμβάνει την περιποίη-

ση γερόντων, περιποίηση 
τραυμάτων, κατακλήσεις 
για πρωί ή απόγευμα. Τηλ.: 
6973 356712.

ΚΥΡΙΑ ζητεί 24ωρη ερ-
γασία, ως εσωτερική, για 
φροντίδα ηλικιωμένων. Τηλ.: 
6993 678697.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει την 
περιποίηση γερόντων, για 
πρωί ή για απόγευμα, καθα-
ριότητα σπιτιών, γραφείων, 
σκάλες. Τηλ.: 6946 479828 & 
6940 679667.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ απόφοιτη 

του ΑΠΘ με ειδίκευση στις 
κλασικές σπουδές και εμπει-
ρία παραδίδει ιδιαίτερα μαθή-
ματα σε μαθητές δημοτικού, 
γυμνασίου και λυκείου. Τιμή 7-
10 ευρώ. Τηλ.: 6940 117353.

ΔΑΣΚΑΛΑ  με  δ ιδα -
κτική εμπειρία και εξει-
δίκευση στις μαθησιακες 
δυσκολίες καθώς και κά-
τοχος άδειας διδασκαλίας 
αγγλικών παραδίδει μαθή-
ματα σε παιδιά δημοτικού 
και γυμνασίου. Τμές πολύ 
προσιτές. Τηλ. επικοινωνί-
ας: 6980 973819.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χω-

ρίς υποχρεώσεις ζητά Κυ-
ρία έως 50 ετών για οοβαρή 
σχέση. Τηλ.: 6984 040769.

ΓΡΑΦΕΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ. Μαγαζί 80 τμ και υπόγειο 90 τμ με εξωτερι-
κό χώρο που ανήκει στο κατάστημα τιμή 350€ ( κωδ ΕΜ140)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΠΩΛΕΙΤΑΙ . Περιοχή Πιερίων.Ανεξάρτη-
τη οικοδομή που αποτελείται ,από Ισόγειο μαγαζί 90 τ.μ 1ο 
και 2ο όροφο απο μία γκαρσονιέρα. Τιμή πώλησης 250000€. 
Τιμή ενοικίασης όλης της οικοδομής  500€( Π2Δ17)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
Διαμέρισμα 1ου ορόφου 95 τ.μ. καθαρό με 3ΔΣΚ μπάνιο, 
διαμπερές, ατομική θέρμανση. Χρήζει ανακαίνισης. Τιμή 
32.000 ευρώ.
Διαμέρισμα 2ου ορόφου με άνετες σκάλες σε καλή κατάστα-
ση γινεται με τρια δωμάτια, σαλοκουζίνα, μπάνι στα φανάρια 
Κύπρου κοντά. Πολύ ευχάριστο και άνετο. Τιμή 35.000 ευρώ.
Διαμέρισμα 3ου ορ.περιοχή ρολόϊ με 2 δωμάτια σαλόνι κου-
ζίνα  μπάνιο, βεράντα μεγάλη. Τιμή 33.000€!!( κωδ Π2Δ32)
Περιοχή Ελιάς. Διαμέρισμα 1ου ορόφου , 90 τ.μ., 2 δω-
μάτια,σαλόνι ,κουζίνα, μπάνιο.Γιά επαγγελματική στέγη 
η κατοικία. Πολύ ιδιαίτερο σε πολύ επίκαιρο σημείο Τιμή 
120.000€(κωδ ΠΔ24)
Στο κέντρο. Διαμέρισμα 2ου ορόφου με ανοιχτωσιά, 2Δ 
Σαλοκουζίνα, μπάνιο, ατομική θέρμανση, διαμπερές. Τιμή 
60000€( κωδ Π2Δ31)
Στο Ρολόι. Με 2 δωμάτια , σαλοκουζίνα, μπάνιο ανακαινισμέ-
νο ,στον τρίτο όροφο χρήζει ανακαίνισης. Τιμή 50000€( κωδ 
Π2Δ6)
Σε κεντρικό σημείο διαμέρισμα 2ου ορόφου  με 3ΔΣΚμπάνιο, 
ανακαινισμένο, με θερμοσυσωρευτές . Τιμή 70000€(κωδ-
ΠΔ21)
 Πάνω από το Πασά Κιόσκι. Διαμέρισμα που καλύπτει όλες 
τισ απαιτήσεις, 2ου ορόφου, με 3 ΔΣΚ,μπάνιο, wc,τζάκι ,με 
ωραίες βεράντες και BBQ, απεριόριστη θέα, ωρομέτρηση, 
κλειστό γκαράζ. Τιμή 140000€(κωδ ΠΔ27)

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
Μονοκατοικία ιδιαίτερα προσεγμένη ,μαιζονετα, σαλόνι, κου-
ζινα, τραπεζαρία wc στο πρώτο επίπεδο και 3 Δ Μπάνιο στο 
δεύτερο.Στο ισόγειο γκαράζ και χώρος προσεγμένος για κάθε 
χρήση. Ενεργειακό τζάκι και θέρμανση πετρελαίου. Μεγάλα 
μπαλκόνια με θέα. Τιμή170000€(κωδ ΚΜ30)
Μονοκατοικία βαριάς κατασκευής στο Πανόραμα σε 350τμ 
οικόπεδο. Σε ένα επίπεδο 3 υπνοδωμάτια σαλόνι με τζάκι 
τραπεζαρία κουζίνα WC και μπάνιο με τζακούζι. Στον επάνω 
όροφο υπάρχει και 4ο δωμάτιο σοφίτα. Θέρμανση ατομική 
ενδοδαπέδια με αντλία θερμότητας και καυστήρα πετρελαί-
ου. Στο ισόγειο στα 100τμ γκαρσονιέρα και βοηθητικοί χώ-

ροι. Αυλή με BBQ κλπ. Τιμή 250.000€(κωδ ΠΜ11)

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
Κέντρο, ανακαινισμένο διαμέρισμα 2ου ορόφου 2ΔΣΚΜπά-
νιο, ατομική θέρμανση πετρελαίου. Τιμή 270€
Στο Δημαρχείο, υπέροχο διαμέρισμα 3ου ορόφου με 3Δ-
ΣΚουζίνα μεγάλη, χώρια σαλόνι, δύο τουαλέτες, ατομική 
θέρμανση. Τιμή 360€
Στο Ρολόι, 2ος, άνετες σκάλες,2ΔΣΚΜπάνιο,ατομική θέρμαν-
ση πετρελαίου. Τιμή 200€
20ς όροφος, μεγάλο, άνετο διαμέρισμα, 2ΔΣΚουζίνα μεγάλη, 
κεντρική θέρμανση, διαμπερές με θέα. Τιμή 250€
Γραφείο υπέροχο στην οδό Ελιάς, 2ου ορόφου με έξι χώ-
ρους, κατάλληλο και για συστέγαση, πολύ άνετο. Τιμή 420€
Γραφείο στην οδό Καρακωστή με τρεις χώρους κατάλληλο 
για κάθε χρήση. Τιμή 250€
Περιοχή Ακρόπολης.Καινούργιο διαμέρισμα με 2ΔΣΚWC, 
2ος όροφος, θέα, με ντουλάπα, τζάκι, αποθήκη,  ατομική 
θέρμαση. Τιμή 300€ (κωδ 124)

ΧΩΡΑΦΙΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ
Χωραφοοικόπεδο 3416τ.μ  προς Αγιο Γεώργιο τιμή 16000ευ-
ρώ(κωδΧΠ1)
Περιοχή Πατρίδας 10 στρέμματα 25000ευρώ(κωδ ΧΠ2)
Περιοχή Βικέλα .Οικόπεδο 990τ.μ 40000ευρώ(κωδΟΠ1) τιμή 
συζητήσιμη.
Στο Μετόχι οικόπεδο εντός σχεδίου 1200τμ, 40000ευρώ(κωδ 
ΟΠ2)
Περιοχή Τριλόφου, 6,5 στρέμματα με κτίσμα 165τ.μ, ενοίκιο 
500ευρώ, πώληση 150000ευρώ(κωδ ΧΠ3)
Προς Μέσση, 2 στρέμματα με αποθήκη 190τ.μ 60000ευ-
ρώ(κωδ ΧΠ4)
Αγροτεμάχιο, περιοχή παλιά Λυκογιάννη, 15250τ.μ με δέν-
δρα 8 ετών, 140 συμπήρινα, 140 εμπορικά, με μπεκάκια 
Τιμή 30000ευρώ (κωδ ΧΠ6)
Περιοχή Λαζοχώρι με Πατρίδα 20132τ.μ με ροδάκινα σε πα-
ραγωγή(4 ποικιλίες) τιμή 60000ευρώ(κωδ ΧΠ7)
Προς Λαζοχώρι, 15500τ.μ και 16000 τ.μ ,κοινόχρηστο, με 
μικρό αγροτόσπιτο, αποθήκη, και δένδρα (κεράσια και ρο-
δάκινα σε παραγωγή)αυτόματο πότισμα και προστασία από 
χαλάζι, τιμή 60000ευρώ (κωδ ΧΠ8)

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
-Κωδ. 94 Πωλείται οικόπεδο στην Ραχιά 386 τ.μ. άρτιο και οικοδομήσι-
μο με θέα, τιμή πώλησης 20.000 ευρώ.
-Κωδ. 95 Πωλείται οικόπεδο στη Βέροια, 1.017 τ.μ. κοντά στο κέντρο 
άρτιο και οικοδομήσιμο, τιμή πώλησης 220.000 ευρώ.
-Κωδ. 16 Πωλείται κατάστημα στη Βέροια κοντά στα ΛΟυτρά 40 τ.μ. 
με πατάρι και W.C., τιμή πώλησης 30.000 ευρώ.
-Κωδ. 15 Πωλείται κατάστημα στο Ρολόϊ 40 τ.μ. ισόγειο με 40 τ.μ. 
υπόγειο, τιμή πώλησης 30.000 ευρώ.
-Κωδ. 116 Πωλείται χωράφι πολύ κοντά στη Βέροια 10 στρ. με ροδάκι-
να, ποτίζεται με σταγονίδια, τιμή πώλησης 35.000 ευρώ.
-Κωδ. 115 Πωλείται 2 στρ. χωράφι στο Φράγμα σε πολύ καλό σημείο, 
τιμή πώλησης 9.000 ευρώ.
-Κωδ. 72 Πωλείται οικόπεδο στη Ραχιά 396 τ.μ. με θέα σε πολύ καλό 
σημείο, τιμή πώλησης 16.000 ευρώ.
-Κωδ. 197 Πωλείται διαμ. στο κέντρο 103 τ.μ., 3ος όροφος με ασαν-
σέρ, με 2Υ/Δ, κουζίνα, καθιστικό, σαλόνι, W.C. Έχει πολύ ωραία θέα, 
μεγάλα μπαλκόνια. Τιμή πώλησης 52.000 ευρώ
-Κωδ. 201 Πωλείται διαμ. στο κέντρο 74 τ.μ., 1ος όρ. με ασανσέρ, έχει 2Υ/Δ, 
σαλόνι, κουζίνα, W.C., ατομική θέρμανση. Τιμή πώλησης 40.000 ευρώ.
-Κωδ. 91 Πωλείται μονοκατοικία στον Άγιο Γεώργιο 200 τ.μ. σε 4 
στρεμ. οικόπεδο. Έχει 4 Υ/Δ, σαλοκουζίνα, W.C., βεσέ, τζάκι, σκεπή, 
συνθετικά κουφώματα, 2 καυστήρες για πετρέλαιο και υγραέριο. Είναι 
πλήρως ανακαινισμένη. Τιμή πώλησης 120.000 ευρώ.
-Κωδ. 84 Πωλείται μονοκατοικία στον Τριπόταμο 120 τ.μ. σε 220 τ.μ. 
οικόπεδο. Έχει 2 Υ/Δ, σαλόνι, κουζίνα, W.C., Χρίζει μερικής ανακαίνι-
σης. Τιμή πώλησης 40.000 ευρώ.
-Κωδ. 70 Πωλείται μονοκατοικία στους Γεωργιανούς 50 τ.μ. σε 468 
τ.μ. οικόπεδο. Βρίσκεται στο κέντρο του χωριού. Χρίζει ανακαίνισης. 
Τιμή πώλησης 25.000 ευρώ.
-Κωδ. 91 Πωλείται οικόπεδο στην Φυτειά 1525 σε πολύ καλό σημείο. 
Τιμή πώλησης 20.000 ευρώ.
-Κωδ. 69 Πωλείται οικόπεδο στο Εργοχώρι 500 τ.μ. γωνιακό. Τιμή 
πώλησης 140.000 ευρώ.
-Κωδ. 90 Πωλείται οικόπεδο στο Σέλι, 330 τ.μ. πολύ κοντά στο κέντρο. 
Τιμή πώλησης 16.000 ευρώ.
-Κωδ. 04 Πωλείται γκαρσονιέρα στο κέντρο της Βέροιας 40 τ.μ., 1ος 
όρ., έχει 1Υ/Δ, σαλοκουζίνα, W.C. Είναι πλήρως ανακαινισμένο. Τιμή 
πώλησης 32.000 ευρώ.
-Κωδ. 19 Πωλείται γκαρσονιέρα ημιυπόγεια στο κέντρο 60 τ.μ. Τιμή 
πώλησης 14.000 ευρώ.
-Κωδ. 100 Πωλείται χωράφι στον Τριπόταμο, 5.800 τ.μ. με δέντρα ρο-
δάκινα, πολύ νέα, έχει σταγονίδια. Τιμή πώλησης 20.000 ευρώ.
-Κωδ. 71 Πωλείται χωράφι στο 7.5 χλμ. 4 στρ. Τιμή πώλησης 50.000 ευρώ.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
-Πωλείται οικόπεδο στη Ραχιά 400 τ.μ., μέσα στο χωριό, κέντρο, 
18.000 ευρώ. ΚΩΔ. 72
-Πωλείται οικόπεδο 1.950 τ.. στους Γεωργιανούς με ρεύμα, νερό, 
θέα, 42.000 ευρώ. ΚΩΔ. 84

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ αποθήκη κοντά στ κάντρο 220 τ.μ., 50.000 ευρώ.

Τα ακίνητα που δημοσιεύονται είναι ένα μικρό
δείγμα της ποικιλίας ακινήτων που διαθέτουμε

Ζητούνται για αγορά από τους πελάτες μας χωράφια, 
κεντρικά καταστήματα, μονοκατοικίες, διαμερίσματα

Προσφοράτηςεβδομάδας
1. Πωλείταιδιαμ.100τ.μ.2οςόρ.στηνΠλατεία

ΑγίουΑντωνίουδιαμπερές.Μπορείναδιαμορφω-
θείσε2γκαρσονιέρες.Τιμήπώλησης:45.000ευρώ

2. Πωλείταιδιαμ. επί τηςΜητροπόλεως65 τ.μ.
πλήρωςανακαινισμένο.Τιμήπώλησης:28.000ευρώ

3. ΠωλείταιοικόπεδοστηΡαχιά500τ.μ.πανο-
ραμικό.Τμήπώλησης:17.000ευρώ.

4.Πωλείταιχωράφι3.500τ.μ.μεελιέςπολύκο-
ντάστηΒέροια,μενερόκαιρεύμα.Τιμήπώλησης:
14.000ευρώ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ της 
Κλασικής Φιλολογίας 
του Αριστοτελείου Πανε-
πιστημίου Θεσσαλονί-
κης, με εξειδίκευση στην 
Ειδική Αγωγή, παραδί-
δει ιδιαίτερα μαθήματα 
σε παιδιά Γυμνασίου 
και Λυκείοιυ σε Αρχαία 
Ελληνικά, Έκθεση, Λα-
τινικά και Νεοελληνική 
Λογοτεχνία. Πολύ προ-
σιτές τιμές. Τηλ. επικοι-
νωνίας: 6974 430782.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 73 τμ ΑΝΑΚΑΙ-
ΝΙΣΜΕΝΟ 2ΔΣΚΧΛΚ. ΚΕΝΤΡΟ € 30.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 105 τμ ΑΝΑΚΑΙ-
ΝΙΣΜΕΝΟ 2ΔΣΚΧΛΚ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΑΤΟΜ.
ΛΕΒΗΤΑ, ΗΛΙΑΚΟ, ΤΖΑΚΙ,ΘΕΑ, ΑΝΑΚΑΙ-
ΝΙΣΜΕΝΟ. ΤΙΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 87 τμ 3ΔΣΚ-
ΧΛΚ. 1Ος ΟΡΟΦΟΣ ΚΕΝΤΡΟ € 35.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 90 τμ 3ΔΣΚ-
ΧΛΚ. 2Ος ΟΡΟΦΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ € 35.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 87τ 3ος 2Δ-
ΣΚΧΛΚ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΛΟΥΞΠΛΗΣΙ-
ΟΝ ΠΙΕΡΙΩΝ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 105 τ.μ.3ος-
3ΔΣΚΧΛΚ ΔΙΑΜΠΕΡΕΣ ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝ-
ΣΗ,ΘΕΑ,ΠΑΡΚΙΝ,ΠΑΠΑΓΟΥ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 145τ.μ.4ος 
3ΔΣΤΚΧΛΚCW ΛΟΥΞ ΤΖΑΚΙ ΑΤ.ΘΕΡ-
ΜΑΝΣΗ,ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ.ΘΕΑ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙAΜΕΡΙΣΜΑ 60τ.μ.1ΔΣΚ-
ΧΛΚΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΠΛΗΣΙΟΝ ΑΣΤΙΚΑ.
ΠΩΝΟΥΝΤΑΙ:2 ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ 1ΔΚ-
ΧΛΚ 1ος και 2ος 15.000€ ΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 155τ.μ.3Δ-
ΣΤΚΧΛΚWC ΛΟΥΞ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 130τ.μ.3ος 
ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 150τ.μ.Ε-
ΝΤΟΣ 1ΣΤΡ. ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΟΥΠΕΡ 
ΛΟΥΞ ΡΑΧΙΑ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 50τ.μ.2ος 
ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΕΝΤΡΟ-ΑΠΟΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 85 τ.μ.2ΔΣΚ-
ΧΛΚ 2ος ΤΣΕΡΜΕΝΙ 40.000€
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 35τ.μ.ΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΟΙΚΟΠΕΔΟ 840τ.μ. ΠΑΠΑΚΙΑ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΟΙΚΟΠΕΔΟ 145τ.μ.ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΟΙΚΟΠΕΔΟ 209τ.μ.ΠΑΠΑΓΟΥ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΧΩΡΑΦΙ 4200τ.μ.ΠΑΝΟΡΑΜΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 320Τ.Μ. 

ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟ Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι : Δ Ι Α Μ Ε Ρ Ι Σ Μ Α 
100τ.μ.2ος ΘΕΑ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΑΓΙΑ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ΔΣΚ-
ΧΛΚ ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΟ ΘΕΑ 220€ 
ΚΑΛΛΙΘΕΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ :ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 3Δ-
ΣΤΚΧΚΛ ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝ-
ΣΗ,ΤΖΑΚΙ,ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 55τ.μ.
1ΔΣΚΧΛΚ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΑΠΟΘΗ-
ΚΗ,ΘΕΣΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣΠΛΗΣΙΟΝ Α-
ΣΤΥΝΟΜΙΑΣ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΕΠΙΠΛΩ-
ΜΕΝΟ ΛΟΥΞ ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 65τ.μ.1Δ-
ΣΚΧΛΚ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ 180€ ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 65τ.μ.
1ΔΣΚΧΛΚ,ΤΖΑΚΙ,ΘΕΑ,ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ΔΣΚΧΛ-
ΚΑ ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΟ(ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΓ-
ΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ)250€ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ ΕΠΙ-
ΠΛΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΑΛΑΞΙΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 110τ.μ.Ε-
ΠΙΠΛΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΟ 
ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 70τ.μ.Υ-
ΠΟΓΕΙΟ 60τ.μ.ΠΑΤΑΡΙ 55τ.μ. ΑΝΑΚΑΙ-
ΝΗΣΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 65τμ.ΜΕ 
ΠΑΤΑΡΙ ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 60τ.μ.Υ-
ΠΟΓΕΙΟ 55τμ.ΠΑΤΑΡΙ 40τμ.ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙAΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ΔΣΚ-
ΧΛΚ,2ος ΤΖΑΚΙ,ΤΕΝΤΕΣ,ΧΩΡΙΣ ΚΟΙ-
ΝΟΧΡΗΣΤΑ,200€ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ:ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΝΑΚΑΙ-
ΝΗΣΜΕΝΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ.

www.mesitikoveria.gr

Junior Creative Director. Το δημιουργικό γραφείο τε-
λεία design με έδρα τη Βέροια Ημαθίας αναζητεί Junior C. 
Director με ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ γνώση των προγραμμάτων 
Illustrator & Photoshop (Adobe CC). Θα εκτιμηθεί η εξοικείωση 
σε περιβάλλον MAC.

Απαιτούμενα:
5-10 χρόνια προϋπηρεσία
Ηλικία 28- 40 ετών
Πτυχίο Γραφιστικής
Άριστη γνώση Photoshop, Illustrator
Πρακτικότητα, ταχύτητα
Δεξιότητες επικοινωνίας, συνέπειας, ομαδικότητας, διαχείρι-

σης χρόνου, και υψηλής αντίληψης.
Τα καθήκοντα της θέσης περιλαμβάνουν:
Σχεδιασμό δημιουργικού για πλήθος εφαρμογών όπως 

packaging, αφίσας, λογότυπου κ.α.
Εποπτεία ομάδας, Client Manager, Διεκπεραίωση Project κ.α.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στο email: 

info@tsamitros.gr

ΖΗΤΕΙΤΑΙ τεχνολόγος ακτινολόγος
μεγνώσειςκλασικήςακτινολογίαςγια
εργασίαπλήρουςαπασχόλησηςσεΔι-
αγνωστικόκέντρο.Αποστολήβιογραφι-
κώνστοe-mail:aktinoveria@otenet.gr

ΖΗΤΕΙΤΑΙ στέλεχος πωλήσεων από την Panini Α.Ε., απαραίτητα 
χαρακτηριστικά:

Τουλάχιστον 5 έτη εμπειρίας στον χώρο των τρόφιμων (FMCG) 
Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης  
Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες 
Δυνατότητα ταξιδιών  
Γνώση Η / Υ (MS Office, Er)
Αποστόλη βιογραφικών: info@panini-foods.gr

ΖΗΤΕΙΤΑΙΟΔΗΓΟΣΓΙΑΜΟ-
ΝΙΜΗΠΡΟΣΛΗΨΗ,ΜΕΕΠΑΓ-
ΓΕΛΜΑΤΙΚΟΔΙΠΛΩΜΑΓ΄ΚΑ-
ΤΗΓΟΡΙΑΣ,ΓΙΑΔΙΑΝΟΜΗΠΡΟ-
ΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΕΣΤΙΑΣΗΣΚΑΙ ΣΟΥΠΕΡΜΑΡ-
ΚΕΤ.ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙΠΡΟΫΠΗΡΕ-
ΣΙΑ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑΑΥΤΟΠΡΟ-
ΣΩΠΩΣ,ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 76. ΤΗΛ.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:2331074443.

Η εταιρία επεξεργασίας φρούτων
ΗΡΑΕΠΕμε έδρα το 7,5χλμΒΕΡΟΙΑ-
Σ-ΝΑΟΥΣΑΣ,ζητά:

01] Ηλεκτρονικό  – Ηλεκτρολόγο για 
μόνιμη απασχόληση. 

Καθήκοντα : Χειρισμός, συντήρηση & 
επισκευή μηχανών παραγωγής. Επίβλε-
ψη ομαλής λειτουργίας των γραμμών πα-
ραγωγής.  Επιθυμητή η γνώση Αγγλικής 
γλώσσας.

02] Γεωπόνο για μόνιμη απασχόληση.  
Επιθυμητή  η προϋπηρεσία σε ανάλογη 
θέση.  Γνώση Αγγλικής γλώσσας και Η/Υ

03] Γραμματειακή υποστήριξη – Υ-
πάλληλος Γραφείου.

Προσόντα : Γνώση χειρισμού Η/Υ και 
MS OFFICE, Ξένων γλωσσών σε γραπτό 
και προφορικό επίπεδο. Επιθυμητή η ε-
μπειρία σε αντίστοιχη θέση. 

Αιτήσειςκαιβιογραφικάστοemail:
info@irafruit.gr



Επιχορήγηση ύψους 150 εκατ. ευρώ για 
τη χρηματοδότηση έργων και επενδυ-
τικών δραστηριοτήτων των Δήμων της 

χώρας, που εντάσσονται στους αναπτυξιακούς 
άξονες προτεραιοτήτων του προγράμματος 
«Φιλόδημος ΙΙ», εγκρίθηκε με απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών, Αλέξη Χαρίτση.

Για την κατανομή του ποσού λαμβάνονται 

για πρώτη φορά υπόψη δημογραφικά, γεω-
μορφολογικά και οικονομικά χαρακτηριστικά, 
όπως η έκταση, ο πληθυσμός και η μεταβολή 
πληθυσμού, η ανεργία, το κατά κεφαλήν ακα-
θάριστο εγχώριο προϊόν σε επίπεδο δήμου και 
περιφέρειας, ο αριθμός οικισμών, η νησιωτικό-
τητα και η ορεινότητα, καθώς και οι περιφερει-
ακές ανισότητες.

Επιλέξιμες είναι οι κάθε είδους δράσεις 
που εξυπηρετούν τους αναπτυξιακούς 
άξονες του Προγράμματος και ειδικότερα:

• Την τοπική ανάπτυξη και την προ-
στασία περιβάλλοντος με την κατασκευή, 
βελτίωση και συντήρηση έργων τεχνικών 
υποδομών, προστασίας του περιβάλλο-
ντος και αναβάθμισης της ποιότητας ζω-
ής, χρηματοδότηση των σχετικών μελετών 
και προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού 
και μηχανημάτων.

• Τις κοινωνικές και πολιτιστικές υποδο-
μές και δραστηριότητες με την κατασκευή, 
βελτίωση και συντήρηση διοικητικών, κοι-
νωνικών, αθλητικών και πολιτιστικών υπο-
δομών και χρηματοδότηση των σχετικών 
μελετών.

 Σε επίπεδο Ημαθίας ο Δήμος Βέροιας 
επιχορηγείται με 742.600, ο Δήμος Αλεξάν-
δρειας με 461.800 και ο Δήμος Νάουσας 
με 375.700 ευρώ.

Όπως τόνισε ο κ. Χαρίτσης «μέσα από 
το χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «ΦιλόΔη-
μος» υλοποιούνται σε όλη τη χώρα, έργα 

που χρόνιζαν εδώ και δε-
καετίες και αφορούν σε 
υποδομές κρίσιμες για τη 
βελτίωση ζωής των πο-
λιτών και τη δίκαιη ανά-
πτυξη των τοπικών κοι-
νωνιών. Είναι η πρώτη 
φορά που υλοποιούνται 
τόσο σημαντικά έργα σε 
στενή συνεργασία με 
τους ΟΤΑ, με βάση συ-
γκεκριμένα αιτήματα και 
δεν μοιράζονται χρήματα 
δεξιά και αριστερά, όπως 
γινόταν στο παρελθόν».
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Με 150 εκατ. ευρώ επιχορηγούνται οι Δήμοι 
της χώρας από το Πρόγραμμα «ΦιλόΔημος ΙΙ»

-Μεταξύ αυτών και οι τρεις Δήμοι της Ημαθίας, με 1,5 εκ.ευρώ
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