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Κώστας Βοργιαζίδης: 
«Την Κυριακή 
ψηφίζουμε για 

Δήμαρχο εκείνον που 
μπορεί να οδηγήσει 
τον τόπο στο δρόμο 
της ανάπτυξης και
 της ευημερίας»

Γεωργία Μπατσαρά: 
Την Κυριακή ψηφίζουμε 

για τα παιδιά μας, 
ψηφίζουμε για τη ζωή μας

-Προσκλητήριο συμπαράταξης  και νίκης 
απηύθυνε σε όλους, στην χθεσινή ομιλία της

Μπαράζ πολεμικών δηλώσεων 
μεταξύ των υποψηφίων 
δημάρχων Αλεξάνδρειας



Μην βαρεθείτε, ψηφίστε! 
Οι υποψήφιοι εδώ και εβδομάδες με ομιλίες, 

έντυπο υλικό, προσωπικές επαφές προσπάθησαν 
να γνωστοποιήσουν τις θέσεις και το πρόγραμ-
μά τους. Από την πλευρά μας τα ΜΜΕ(και εμείς 
κρινόμαστε) δώσαμε βήμα να επικοινωνήσουν 
οι συνδυασμοί τις απόψεις τους, προκειμένου οι 
ψηφοφόροι να διαμορφώσουν μια πιο ξεκάθαρη 
άποψη. Αυτό που απομένει είναι την Κυριακή ο 
ψηφοφόρος να ασκήσει το εκλογικό δικαίωμα, 
που πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι είναι υποχρέ-
ωση για να έχει το δικαίωμα κατά την διάρκεια της 
θητείας να ασκεί κριτική. Αν βαρεθεί γιατί θα είναι 
κακός ο καιρός ή γιατί βγήκε από την υποχρέωση 
να  «σταυρώσει» τους συμβούλους την προηγού-
μενη Κυριακή, τότε απλώς αφήνει την τύχη του σε 
ξένα χέρια. Γι’ αυτό ψηφίστε!
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ΙΟΥΝΙΟΥ
Ιουστίνου φιλοσοφ. και μάρτυρος

του Σαββατοκύριακου

8 δημοσιογράφοι, 
διακεκριμένοι καθηγητές και 
αθλητές υποψήφιοι με τη Ν.Δ 

στις εθνικές εκλογές

Τα πρώτα οκτώ ονόματα υποψηφίων βουλευτών με διαφο-
ρετικές ιδεολογικές αφετηρίες ανακοίνωσε χθες η ΝΔ μετά την 
προκήρυξη των εθνικών εκλογών.

Η διακεκριμένη καθηγήτρια του ΕΜΠ ΤώνιαΜοροπού-
λουπου ανήκε την ηγεσία του φοιτητικού κινήματος κατά της 
Δικτατορίας και έχει μείνει στη μνήμη όλων ως η πρώτη φωνή 
της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, οι δημοσιογράφοι Μπάμπης
Παπαδημητρίου,ΚωνσταντίνοςΜπογδάνος και Δημήτρης
Μαρκόπουλος, ο ΤάκηςΦύσσας της χρυσής Εθνικής Ομά-
δας του 2004, αλλά και διακεκριμένοι στο χώρο τους, όπως ο 
αρχιτέκτονας ΑντώνηςΓιαννικουρής με μεγάλη εμπειρία στη 
Διοίκηση Επιχειρήσεων, η οικονομολόγος ΧριστίναΤσιλιγγί-
ρηπου έχει εξειδίκευση στην Οργάνωση Αθλητικών Επιχειρή-
σεων και έχει ασχοληθεί ενεργά με τον ερασιτέχνη Ολυμπιακό 
και η έμπειρη στη δημόσια διοίκηση ΡέναΒασιλάκη που έχει 
υπηρετήσει επί χρόνια την παράταξη της ΝΔ είναι τα πρώτα 
οκτώ ονόματα των νέων υποψηφίων βουλευτών της ΝΔ οι 
οποίοι ποτέ στο παρελθόν δεν έχουν διεκδικήσει την ψήφο για 
την είσοδό τους στη βουλή.

ΟΣύλλογοςΚαρκινοπαθώνΗμαθίας
καιο«ΛΑΟΣ»λέμεΟΧΙΣΤΟΚΑΠΝΙΣΜΑ

Με αφορμή την 
χθεσινή Παγκόσμια 
Ημέρα κατά του 
Κα π ν ί σ μ α το ς ( 3 1 
Μαΐου), ο Σύλλο-
γος Καρκινοπαθών 
Βέροιας-Ημαθίας  έ-
κανε εκστρατεία ενη-
μέρωσης, στήνοντας 
ένα σταντ μπροστά 
στα γραφεία του επί 
της οδού Καρακω-
στή 9 , όπου τα μέλη 
του εθελοντικά διέ-
νειμαν ενημερωτικό 
φυλλάδιο. Η εφημε-
ρίδα μας σε συνερ-
γασία με τον σύλλο-
γο καρκινοπαθών, 
διένειμε το ίδιο φυλλάδιο, ένθετο στην εφημερίδα, σε όλους του συνδρομητές του ΛΑΟΥ. Όπως μας δήλωσε χαρα-
κτηριστικά η πρόεδρος του συλλόγου ΜαρίναΨωμιάδου: «Ακόμη και ένας καπνιστής να κόψει το τσιγάρο από την 
δράση μας είναι επιτυχία». Να θυμίσουμε ότι το κάπνισμα είναι η πρώτη αιτία εμφάνισης του καρκίνου του πνεύμονα.  
Στην φωτογραφία οι εθελόντριες ομοιόμορφα ντυμένες με το «αντικαπνιστικό» μπλουζάκι, ποζάρουν στον φακό του 
ΛΑΟΥ, μπροστά στα γραφεία του Συλλόγου. 

25α Παύλεια και 25 χρόνια
από τη χειροτονία

του Μητροπολίτη Παντελεήμονα
Με Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στο Βήμα Αποστόλου Παύλου 

της Βέροιας στις 7.00, ξεκινούν τα ΚΕ Παύλεια από την Ιερά Μη-
τρόπολη. Προηγήθηκε η Ιατρική Εβδομάδα (27 -31 Μαΐου), αφιε-
ρωμένη στον Άγιο Λουκά τον Ιατρό με τη συνεργασία των Φορέων 
Υγείας του Νομού, ενώ το διήμερο 28 και 29 Μαΐου πανηγύρισε ο 
υπό ανέγερση Ιερός Ναός του Αγίου Λουκά Αρχιεπ. Συμφερουπό-
λεως στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας επί τη μνήμη της 
μετακομιδής των ιερών του λειψάνων του Αγίου Λουκά από την 
Συμφερούπολη της Κριμαίας στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά στη 
Βέροια. 

Αξιοσημείωτο ωστόσο είναι το γεγονός της συμπλήρωσης 25 
ετών από την χειροτονία του Μητροπολίτη Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμονα, ως Επίσκοπος και Μη-
τροπολίτης της Αποστολικής Εκκλησίας της Βεροίας.

Του ευχόμαστε με τη σειρά μας, υγεία και καλή συνέχεια στο εκκλησιαστικό του έργο!

Φιλοξενούμενος ζωντανά 
στο στούντιο του ΑΚΟΥ 99.6 
και στην ραδιοφωνική εκπομπή 
ΛΑΙΚΑ&ΑΙΡΕΤΙΚΑ ήταν χθες το 
μεσημέρι ο δήμαρχος Νάουσας 
και εκ νέου υποψήφιος Νίκος
Κουτσογιάννης. Χαρακτήρισε 
εξαιρετικό το αποτέλεσμα του 
α’ γύρου, αφού υποστήριξε ό-
τι επιστρατεύθηκαν άπαντες ε-
ναντίον του και κατηγόρησε την 
παράταξη του ανθυποψηφίου 
του ΝικόλαΚαρανικόλα ότι δη-
μιούργησε ένα κλίμα βρωμιάς 
και δυσωδίας με διαστρέβλωση 
της πραγματικότητας που δη-
λητηρίασαν το πολιτικό κλίμα. 
Αναφέρθηκε στην έγκριση των 
864.000€ μέσω του προγράμμα-
τος «Φιλόδημος» που θα διατε-
θούν για ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόμων, ενώ έβγαλε 
την είδηση ότι εγκρίθηκαν 2,3 εκ. ευρώ για την μονάδα 
επεξεργασίας νερού, που θα βελτιώσει την ποιότητα του 
πόσιμου νερού της Νάουσας. Στην συνέχεια αναφέρθηκε 
σε μια σειρά από έργα που έχουν δρομολογηθεί, όπως 
το νέο δημαρχείο, το κέντρο ανοικτού εμπορίου, ενώ ε-
πανέλαβε ότι αμέσως μετά τις εκλογές θα προκηρυχθούν 
οι διαγωνισμοί για τα 3-5 Πηγάδια, το ξενοδοχείο Βέρμιο 
στον Άγιο Νικόλαο και το Κιόσκι. Επίσης ανακοίνωσε ότι 
ξεκινά η μελέτη για  την ολική ανάπλαση του Δημοτικού 
Πάρκου που από το 1958 που κατασκευάστηκε πρέπει να 
γίνουν αλλαγές προς όφελος της πόλης. Για το θέμα της 
στάθμευσης ανέφερε ότι στο νέο δημαρχείο έχει προβλε-
φθεί υπόγειο παρκινγκ χωρητικότητας 100 θέσεων, ενώ 
τόνισε ότι με τις κυκλοφοριακές μελέτες θα προχωρήσουν 
στην δημιουργία εμπορικού πεζοδρόμου. Αναφέρθηκε 

στις καινοτομίες που ετοιμάζουν στις συγκοινωνίες μέσα 
στην πόλη και την επιτυχία της διοίκησης στο θέμα της 
καθαριότητας. Τέλος ο Ν. Κουτσογιάννης υπογράμμισε 
την σημασία της τουριστικής ανάπτυξης που θα πρέπει να 
γίνει συνεργατικά και με τον δήμο Βέροιας, προκειμένου η 
Ημαθία να γίνει ένας ελκυστικός τουριστικός προορισμός. 
Κλείνοντας την συνέντευξη, απευθύνθηκε προς τους ψη-
φοφόρους καλώντας τους να προσέλθουν στις κάλπες, να 
ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα και να ανανεώσουν 
την εμπιστοσύνη τους προς το πρόσωπό του, ώστε να 
συνεχίσει το έργο και το αναπτυξιακό πρόγραμμα που 
είναι σε εξέλιξη. Δήλωσε με νόημα ότι μένει στη Νάουσα,  
λατρεύει και γνωρίζει την πόλη του και θέλει να ολοκληρώ-
σει το έργο του, ειδικά τώρα που επιλύθηκαν προβλήματα 
που κρατούσαν τη Νάουσα πίσω.

(Ολόκληρη η συνέντευξη στο laosnews.gr και το 
video στο facebook: akou996)

ΟδήμαρχοςΝάουσαςΝίκοςΚουτσογιάννης
ζωντανάστονΑΚΟΥ99.6

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΓΙΑΤΟΥΣΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣΤΟΥΛΑΟΥ
Ενημερώνουμε τους συνδρομητές του ΛΑΟΥ, ότι την Δευτέρα 3 Ιουνίου, ημέρα που δεν κυκλοφορεί η εφη-

μερίδα μας, η ενημέρωσή σας για τα αποτελέσματα στο δήμο Βέροιας θα γίνει μέσω της  εβδομαδιαίας εφη-
μερίδας «ΒΕΡΟΙΑ», που θα σας διανεμηθεί χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Διάθεση της «ΒΕΡΟΙΑΣ» για τους 
συνδρομητές του «ΛΑΟΥ», θα γίνεται και από τα γραφεία μας στην οδό Βενιζέλου 10. 



ο Δήμαρχος και εκ νέου υποψήφιος 
Δήμαρχος Βέροιας, Κώστας Βοργιαζί-
δης, απέστειλε, την παρακάτω δήλωση, 
ενόψει του β’ γύρου των Δημοτικών 
Εκλογών, την Κυριακή 2 Ιουνίου 2019: 

«Αγαπητοί μου συμπολίτες, 
Βρισκόμαστε στο τέλος ενός προε-

κλογικού αγώνα κατά τη διάρκεια του 
οποίου πορευτήκαμε με εντιμότητα, α-
ξιοπρέπεια και χαμηλούς τόνους, κα-
ταθέτοντας παράλληλα ένα ολοκληρω-
μένο, ρεαλιστικό και κοστολογημένο 
πρόγραμμα για το μέλλον του Δήμου 
Βέροιας. 

Το αποτέλεσμα της πρώτης Κυρια-
κής και η μεγάλη πλειοψηφία που μας 
δίνει στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, 
μας δημιουργεί ταυτόχρονα τη μεγάλη 
ευθύνη να είμαστε εκείνοι που θα εγ-
γυηθούν τη σταθερότητα στην επόμε-
νη ημέρα του Δήμου μας. Σταθερότητα 
που θα προκύψει μόνο μέσα από τη βούληση για συνεργασία 
και συναίνεση.  

Το ζητούμενο αυτό, όμως, εμείς το έχουμε κάνει ήδη πράξη 
γιατί η παράταξή μας είναι μια πολυσυλλεκτική ομάδα η οποία 
απαρτίζεται από πρόσωπα που ανήκουν σε όλο το πολιτικό 
φάσμα. 

Εμείς γνωρίζουμε καλά πως να συνεργαζόμαστε. Πως να 
συνθέτουμε. Αυτό ακριβώς πρεσβεύουμε. Τη σύνθεση, την 
ενότητα και τη συστράτευση των υγειών τοπικών δυνάμεων, 
μακριά από ιδεολογικές αγκυλώσεις και κομματικές επιρροές, 
παρακινούμενοι μόνο από καθαρή αγάπη για τον τόπο και τους 
ανθρώπους του. 

Εμείς δεν έχουμε πίσω μας κανέναν κομματικό μηχανισμό με 
ό,τι αυτό συνεπάγεται.  Έχουμε όμως τη μεγαλύτερη δύναμη σε 
μια Δημοκρατία. Την εμπιστοσύνη των πολιτών. Την εμπιστοσύ-
νη όλων εσάς που πιστεύετε στη δυναμική της περιοχής μας. 
Που πιστεύετε ότι αυτός ο τόπος μπορεί να καταφέρει περισ-
σότερα. 

Καλώ λοιπόν όλους εσάς, ανε-
ξαρτήτως των πολιτικών ή κομμα-
τικών σας επιλογών και ανεξάρ-
τητα ποιο συνδυασμό επιλέξατε 
την προηγούμενη Κυριακή, να 
συνεχίσουμε μαζί τον κοινό μας 
αγώνα για μια Βέροια πιο φιλική, 
ανθρώπινη και δυναμική. 

Αγαπητοί συμπολίτες, 
Την Κυριακή 2 Ιουνίου καλεί-

στε να επιλέξετε ποιος είναι ικα-
νός να μας οδηγήσει, με σταθερό 
τιμόνι, στο δρόμο της ανάπτυξης 
και της ευημερίας. 

Γνωρίζετε πλέον καλά ποιος 
είναι ο καθένας από εμάς, τι πρε-

σβεύει και τι μπορεί να προσφέρει στον τόπο μας. Γνωρίζετε 
ποιος μπορεί να εμπνεύσει. Ποιος μπορεί να ανοίξει νέους δρό-
μους και να δώσει κίνητρα δημιουργίας. 

Όλα αυτά τα χρόνια έχουμε αποδείξει ότι ως συνδυασμός 
διαθέτουμε την απαραίτητη «γνώση» να μετατρέψουμε την αλη-
θινή μας αγάπη για τον τόπο σε αποτελεσματική «δράση» για το 
Δήμο Βέροιας.  

Έχουμε θέσει τις βάσεις. Γνωρίζουμε πλέον τα εμπόδια. 
Γνωρίζουμε όμως και τον τρόπο να τα υπερβούμε και να προ-
χωρήσουμε ακόμη πιο γρήγορα, πιο δυναμικά, πιο αποφασιστι-
κά. Με συνέπεια, με συνέχεια, με σοβαρότητα. 

Δεσμεύομαι ότι με τη δική σας δύναμη θα εξελίξουμε τη δου-
λειά που αρχίσαμε. Με δυναμισμό, τιμιότητα και ακεραιότητα θα 
συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για όσα θέλουμε να αλλάξουμε. 
Για όσα θέλουμε να βελτιώσουμε.  

Να προχωρήσουμε ακόμη πιο μακριά. Να διεκδικήσουμε 
ακόμη περισσότερα. Να συνεχίσουμε μαζί μπροστά».  
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ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ Α.Ε.

Ανακοίνωση για πρόσληψη 
εποχιακού προσωπικού

Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ – ΑΛ.Μ.ΜΕ. Α.Ε. ανακοινώνει ότι δέχε-
ται αιτήσεις για πρόσληψη εποχιακού προσωπικού για την περίοδο ροδακίνου, 
αχλαδιού και φρουτοσαλάτας 2019. Εργάτες/Εργάτριες, Χειριστές Κλάρκ/Βοηθοί 
Χειριστές Κλάρκ καθώς και παραλήπτες στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου στην 
Κουλούρα Βέροιας, κάθε Δευτέρα με Παρασκευή από 08:00 έως 15:00.

Απαραίτητα δικαιολογητικά σε φωτοτυπίες :
1. Αστυνομική ταυτότητα.
2. Πρόσφατο  εκκαθαριστικό της εφορίας ή της βεβαίωσης απόδοσης Α.Φ.Μ.)
3. Αριθ. Μητρώου Ασφαλισμένου (ΕΦΚΑ-πρώην ΙΚΑ)
4. Α.Μ.Κ.Α. 
5. Επικυρωμένο αντίγραφο Πιστοποιητικού Υγείας.
6. Βιβλιάριο καταθέσεων Τράπεζας.
ΕΠΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ (πρώην) ΟΓΑ:
-Ασφαλιστική ενημερότητα όπου να αναφέρει ότι δεν οφείλετε ληξιπρόθε-

σμες εισφορές ή πιστοποιητικό οφειλής όπου να αναφέρει ότι έχετε υπαχθεί σε 
ρύθμιση και τηρείτε αυτήν. Επιπλέον να αναφέρει μέχρι πότε έχει ισχύ η βεβαίω-
ση ή η ρύθμιση.

-Αλλοδαπούς : Διαβατήριο-Άδεια Παραμονής-Άδεια Εργασίας.
-Χειριστές Κλάρκ: Άδεια χειριστή μηχανημάτων  έργου 
-Βοηθούς Χειριστές Κλάρκ: Βεβαίωση Αναγγελίας.
Τηλέφωνο επικοινωνίας : 23310 97700, 97710, εσωτ. 133 ή 136

Κώστας Βοργιαζίδης: «Την 
Κυριακή ψηφίζουμε για 

Δήμαρχο εκείνον που μπορεί 
να οδηγήσει τον τόπο στο δρόμο 
της ανάπτυξης και της ευημερίας»

Γιατί θέλω δήμαρχο τη ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΠΑΤΣΑΡΑ, γιατί 
θέλω να γίνει η «ΒΕΡΟΙΑ ΠΡΩΤεύουσα ΠΟΛΗ»

Θέλω να πω ακόμα ένα μεγάλο «ευχαριστώ» από τα βάθη της καρδιάς μου 
σε όλους τους δημότες και τις δημότισσες για την εμπιστοσύνη και την στήριξη 
που έδειξαν στο πρόσωπό μου και στο Συνδυασμό μας «ΒΕΡΟΙΑ ΠΡΩΤΕΥ-
ΟΥΣΑ ΠΟΛΗ». Ο αγώνας όμως δεν τελείωσε. Τώρα βρίσκεται στο πιο κρίσιμο 
σημείο του. Τώρα είναι που πρέπει να αναρωτηθούμε αν μας αρκούν αυτά 
που μας έδωσε η παρούσα δημοτική αρχή ή θέλουμε κάτι παραπάνω για το 
Δήμο και την πόλη μας; Αν πρέπει να αρκεστούμε σ’αυτά ή να ανεβάσουμε τον 
πήχη ψηλότερα και να κάνουμε τη Βέροια μια πραγματικά όμορφη και καθαρή 
πόλη, το Δήμο μας ένα σύγχρονο και λειτουργικό Δήμο, όπως του αξίζει και τον 
ονειρευόμαστε. Πρώτα απ’ όλα θα πρέπει να αναλογιστούμε όλοι μας τι είδους 
δήμαρχο θέλουμε.

-  Θέλουμε ένα δήμαρχο-διαχειριστή ή ένα δήμαρχο ηγέτη και οραματιστή;
- Θέλουμε ένα δήμαρχο απλά μετριοπαθή και συγκαταβατικό ή ένα δήμαρχο 

δυναμικό, αποφασιστικό και ακούραστο;
- Θέλουμε ένα δήμαρχο που σχεδιάζει και διοικεί από το γραφείο του ή ένα 

δήμαρχο που κατεβαίνει στις γειτονιές, συζητά και ακούει τους δημότες;
- Θέλουμε ένα δήμαρχο που απλά «μπαλώνει» λακκούβες και βάφει διαβά-

σεις λίγες μέρες πριν τις εκλογές ή ένα δήμαρχο που σχεδιάζει, θεμελιώνει και 
υλοποιεί σοβαρά έργα;

- Θέλουμε ένα δήμαρχο με εμπειρία τόσο της αυτοδιοίκησης όσο και της 
κεντρικής πολιτικής σκηνής (ως βουλευτής) ή ένα δήμαρχο κλεισμένο στα στε-
γανά του Δήμου του και μόνο;

- Θέλουμε ένα δήμαρχο που να λύνει τα χρόνια προβλήματα ή ένα δήμαρχο 
που να χρονίζει τις λύσεις των προβλημάτων του Δήμου μας;

 Ας αναρωτηθούμε όλοι: Μας αρκούν τα «ψίχουλα» έργων που μας έ-
δωσε η παρούσα δημοτική αρχή ή θέλουμε κάτι παραπάνω για το Δήμο και την 
πόλη μας; Θεωρούμε αρκετά αυτά που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια ή χρεια-
ζόμαστε μια πραγματικά μεγάλη ώθηση για να ξεφύγουμε επιτέλους από αυτήν 
τη χρόνια στασιμότητα, την οποία μας καταγγέλλουν με αγανάκτηση οι κάτοικοι 
σε κάθε γωνιά του Δήμου μας. Θέλουμε μια πόλη καθαρή, φωτεινή και ασφαλή 
ή μια πόλη με υπερχειλισμένους κάδους σκουπιδιών, με αγέλες αδεσπότων, 
που να φωτίζεται μόνο τις παραμονές των εθνικών εορτών;

Ας αναρωτηθούμε επίσης: γιατί άλλες πόλεις τα κατάφεραν καλύτερα; Γιατί 
αυτή η στασιμότητα στην πόλη μας; Γιατί έχουμε μείνει τόσο πίσω;

Η παρούσα –και απερχόμενη πλέον- δημοτική αρχή είχε σχεδόν πέντε 
χρόνια για να μας δείξει τι μπορεί να κάνει, μέχρι που φτάνουν τα όρια της 
φαντασίας, της θέλησης και της ικανότητάς της. Δυστυχώς, δεν τα κατάφερε. 
Απογοήτευσε τους δημότες της και αυτό μας το φωνάζουν καθημερινά οι κάτοι-
κοι σε κάθε χωριό του Δήμου. Αποτέλεσε απλά τη συνέχεια της προηγούμενης 
δημοτικής αρχής, χωρίς να αφήσει το δικό της στίγμα, δίχως να δώσει το δικό 
της «χρώμα» στο Δήμο. Δυστυχώς για όλους μας, έχει από καιρό στερέψει από 
ενέργεια και ουσιαστικά έργα. Δεν έχει να μας δώσει άλλα…

Ο Δήμος μας ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ πλέον να αλλάξει σελίδα! Έχει ανάγκη από 
νέα νοοτροπία, φρέσκα «μυαλά», νέους ανθρώπους και χειροπιαστά έργα. Δεν 
έχουμε την πολυτέλεια να χάσουμε άλλη μια τετραετία. Μπορούμε να τον ανε-
βάσουμε εκεί που πραγματικά του αξίζει και να κάνουμε τη Βέροια ένα αληθινό 
στολίδι της Μακεδονίας. 

Ζητάμε να μας εμπιστευθείτε με την ψήφο σας την ερχόμενη Κυριακή στην 
κάλπη.

Ο Δήμος μας αξίζει περισσότερα. Εμείς μπορούμε ΚΑΛΥΤΕΡΑ!
Γεωργία Μπατσαρά

Υποψήφια Δήμαρχος Βέροιας
με το Συνδυασμό «ΒΕΡΟΙΑ ΠΡΩΤεύουσα ΠΟΛΗ»

ΝΟΔΕ ΗΜΑΘΙΑΣ: Η Γεωργία Μπατσαρά 
πρέπει να είναι η επόμενη δήμαρχος 
Βέροιας – Όλοι  μαζί σε τροχιά νίκης

Η ΝΟΔΕ Ημαθίας συγχαίρει τη Γεωργία Μπατσαρά και 
όλα τα στελέχη του συνδυασμού « Βέροια Πρωτεύουσα 
Πόλη» για την επιτυχία τους και τον αγώνα για τη δεύτερη 
Κυριακή. Ο Δήμος μπορεί και πρέπει να αλλάξει σελίδα την 
Κυριακή, επιλέγοντας τον συνδυασμό της Γεωργίας Μπα-
τσαρά και θα αγωνιστούμε για αυτό με όλες μας τις δυνάμεις. 

Ευχαριστούμε επίσης τους χιλιάδες Νεοδημοκράτες τους 
εθελοντές, τους εκλογικούς αντιπροσώπους και όλους τους φίλους της παράταξης που συνέβαλαν στην τεράστια νίκη στις ευ-
ρωεκλογές.  Μια νίκη, προπομπό για τη νίκη στις εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019 για τη λήψη της διακυβέρνησης της χώρας. 

Περήφανοι επίσης αισθανόμαστε για την πανηγυρική επικράτηση του Απόστολου Τζιτζικώστα στην Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας και για το τεράστιο ποσοστό της παράταξης στην Ημαθία, συγχαίροντας θερμά όλους τους εκλεγμένους περιφερει-
ακούς συμβούλους. 

Με όλα τα παραπάνω δεδομένα , είναι δεδομένη η τροχιά νίκης σε όλα τα επίπεδα και οφείλουμε να συνεχίσουμε δυνατά, 
ενωμένοι και συντεταγμένοι μέχρι την τελική ευθεία. 

ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΔΕ ΗΜΑΘΙΑΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΛΠΑΝΑΣ
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Από πολύ μικρή ηλικία έχουμε εκπαιδευτεί να εφαρμόζουμε ένα συγκεκριμένο τρόπο σκέψης και επί-
λυσης των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε. Μαθαίνουμε να μιμούμαστε τις τεχνικές διαχείρισης των 
κρίσεων που εφάρμοζαν οι «σημαντικοί άλλοι» του περιβάλλοντος που μεγαλώσαμε και, ασυνείδητα, 
περιοριζόμαστε σε αυτό το μοτίβο προγραμματισμού που διαμορφώνει στη συνείδησή μας το σύνολο των 
πεποιθήσεών μας. 

Οι πυρηνικές αξίες και τα επιβεβλημένα «πρέπει» ενισχύονται από τα προσωπικά βιώματα και δημι-
ουργούν έναν άκαμπτο τρόπο δράσης. Ζούμε κάτω από το ζυγό «καταναγκαστικών» πεποιθήσεων, οι 
οποίες χαράζουν την πορεία μας, χωρίς να το αντιλαμβανόμαστε. Πίσω από κάθε δυνατότητα χειρισμού 
μιας κατάστασης κρύβεται μια υποκειμενική «αλήθεια», ένα πιστεύω που συντονίζει το τελικό αποτέλεσμα 
της δράσης μας. 

Οι «αλήθειες» που ασπαζόμαστε πολλές φορές έχουν καταχωρηθεί στη συνείδησή μας χωρίς προη-
γουμένως να περάσουν από το φίλτρο της κριτικής αξιολόγησης. Είναι φωνές που ηχούν από το μακρινό 
παρελθόν και δημιουργούν πάγιους συσχετισμούς αιτίου και αποτελέσματος. Η διαδικασία μοιάζει με το 
λειτουργικό πρόγραμμα ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή, στον οποίο εισάγεις τα δεδομένα και αυτός παρά-
γει ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Με άλλα λόγια, έχουμε μάθει να σκεφτόμαστε, περιοριστικά, κάνοντας 
συσχετισμούς του τύπου: «Αν... συμβεί αυτό…», «τότε θα… προκύψει εκείνο».  Ωστόσο, όπως φαίνεται 
και από την ιστορία, ένας γρίφος μπορεί να έχει μια λύση που υπερβαίνει τον στενό τρόπο σκέψης του 
πρωταγωνιστή.

Οι πεποιθήσεις μας χτίζουν τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε την πραγματικότητα γύρω μας. Στην ουσία, 
βλέπουμε τον κόσμο ανάλογα με αυτό που πιστεύουμε μέσα μας, και κατ’ επέκταση διαχειριζόμαστε τις κρίσεις 
της ζωής μας με βάση εκείνα που υπαγορεύουν τα «κουτάκια» του μυαλού μας. Γι’ αυτό και σε πολλές περι-
πτώσεις οι άνθρωποι κάνουν τα ίδια λάθη. Επειδή έχουν ένα περιορισμένο ρεπερτόριο αντιδράσεων. 

Είμαστε οι πεποιθήσεις μας. Τόσο άρρηκτα συνδεδεμένοι με τις «αλήθειες» μας, που δυσκολευόμαστε 
να διαφοροποιηθούμε, και εξακολουθούμε να τις επιτρέπουμε να επηρεάζουν τις σκέψεις, τις επιλογές 
και τα συναισθήματά μας. Αυτό που χρειάζεται να συμβεί είναι να αναγνωρίσουμε τους περιορισμούς του 
τρόπου σκέψης μας και να αποσυνδεθούμε από τις «αλήθειες» που σήμερα δεν είναι βοηθητικές, ώστε να 
αφήσουμε χώρο στη σκέψη μας για να εξερευνήσει εναλλακτικούς τρόπους δράσης. Αυτό είναι το σημείο 
εκκίνησης για την ανακάλυψη των άπειρων κρυμμένων δυνατοτήτων εξέλιξης του εαυτού μας. 

«Η αξία του να σκέφτεσαι 
εναλλακτικά …»

Της Χρύσας Μπέκα, Ψυχολόγου – ψυχοθεραπεύτριας

«Επισκέπτεται κάποιος έναν σοφό και του 
λέει:

«Θέλω να μου διδάξεις τη σοφία σου, θέλω 
να γίνω σοφός. Θέλω κάθε στιγμή να μπορώ να 
παίρνω τη σωστή απόφαση. Τι πρέπει να κάνω 
για να ξέρω ποια είναι η κατάλληλη αντίδραση σε 
κάθε κατάσταση;»

Τότε, του λέει ο σοφός:
«Αντί να σου απαντήσω σ’ αυτό που ρωτάς, 

θα σου κάνω μια ερώτηση: Βγαίνουν από μια 
καμινάδα δύο άντρες. Το πρόσωπο του ενός είναι 
μουντζουρωμένο, του άλλου το πρόσωπο είναι 
καθαρό. Ποιός από τους δύο θα πάει να πλύνει 
το πρόσωπό του;»

«Ε, καλά, είναι ολοφάνερο» λέει ο άντρας, 
«θα πάει να πλυθεί εκείνος που το πρόσωπό του 
είναι βρώμικο».

Και ο σοφός απαντάει:
«Το προφανές δεν είναι πάντοτε η κατάλληλη 

αντίδραση. Πήγαινε και ξανασκέψου το.»
Φεύγει ο άντρας, συλλογίζεται επί δεκαπέντε 

μέρες κι επιστρέφει ικανοποιημένος για να πει 
στον σοφό:

«Τι ανόητος που ήμουν! Τώρα κατάλαβα: θα 
πάει να πλυθεί αυτός που το πρόσωπό του είναι 
καθαρό. Γιατί αυτός που έχει καθαρό πρόσωπο 
βλέπει ότι το πρόσωπο του άλλου είναι βρώμι-
κο, οπότε σκέφτεται ότι και το δικό του θα είναι 
βρώμικο. Γι’ αυτό θα πάει να το πλύνει. Αντίθετα, 
αυτός που έχει βρώμικο πρόσωπο, βλέπει ότι 

το πρόσωπο του άλλου είναι καθαρό και θεωρεί 
πως και το δικό του πρέπει να είναι καθαρό. Γι’ 
αυτό δεν θα πάει να πλυθεί.»

«Πολύ ωραία» σχολιάζει ο σοφός, «ωστόσο, 
η εξυπνάδα και η λογική δεν μπορούν πάντοτε 
να σου δώσουν μια συνετή απάντηση σχετικά με 
κάποια κατάσταση. Πήγαινε και ξανασκέψου το.»

Φεύγει ο άντρας και πηγαίνει στο σπίτι του 
για να σκεφτεί. Αφού περνούν άλλες δεκαπέντε 
μέρες, επιστρέφει και λέει στον σοφό:

«Τώρα ξέρω! Και οι δύο θα πλύνουν τα πρό-
σωπά τους. Αυτός που έχει καθαρό πρόσωπο, 
βλέποντας ότι το πρόσωπο του άλλου είναι βρώ-
μικο, νομίζει ότι και το δικό του είναι βρώμικο και 
γι’ αυτό πάει να πλυθεί. Από την άλλη, αυτός που 
έχει βρώμικο πρόσωπο, βλέποντας τον άλλο να 
πλένει το πρόσωπό του θα σκεφτεί ότι και το δικό 
του το πρόσωπο είναι βρώμικο, οπότε θα πάει κι 
αυτός να πλυθεί»

Ο σοφός κάνει μια παύση και μετά προσθέτει:
«Η αναλογία και η αντιστοιχία δεν σε βοηθάνε 

πάντοτε να φτάσεις στην σωστή απάντηση»
«Δεν καταλαβαίνω» λέει ο άντρας.
Ο σοφός τον κοιτάζει καλοσυνάτα και του λέει:
«Πως γίνεται να κατεβούν δύο άντρες από την 

καμινάδα και ο ένας να βγει με βρώμικο πρόσω-
πο ενώ ο άλλος με το πρόσωπο καθαρό;»

Jorge Bucay 
«Ο Δρόμος Της Αυτοεξάρτησης»

Έκφραση της Ψυχής 
ως σύμμαχος της Υγείας…

ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ 

Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΑΛΑΝΤΙΝ (ΜΕΤΑΓΛ. Ελληνικά)

Προβολές: Παρασκευή 31/5 – Σάββατο 1/6 - Κυριακή  
2/6 στις 18.00 

Σκηνοθεσία: ΓΚΑΪ ΡΙΤΣΙ
Σενάριο: ΤΖΟΝ ΟΓΟΥΣΤ & ΓΚΑΪ ΡΙΤΣΙ
Ηθοποιοί: ΓΟΥΙΛ ΣΜΙΘ, ΜΑΡΟΥΑΝ ΚΕΝΖΑΡΙ, ΝΑΟΜΙ 

ΣΚΟΤ, ΜΕΝΑ ΜΑΣΟΥΝΤ, ΝΑΒΙΝΤ ΝΕΓΚΑΜΠΑΝ

ΑΛΑΝΤΙΝ Υποτιλ. (στα Αγγλικά με Ελληνικούς Υπό-
τιτλους)

Προβολές:  Σάββατο 1/6 - Κυριακή  2/6 στις 20.30 
Πέμπτη 30/5 – Δευτέρα 3/6 – Τρίτη 4/6 – Τετάρτη 5/6 

στις 19.30

ΓΚΟΤΖΙΛΑ ΙΙ: Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΩΝ ΤΕΡΑΤΩΝ
GODZILLA II: KING OF THE MONSTERS

Προβολές:  Κυριακή  2/6 στις 19.00 και 21.30 
Παρασκευή  31/5 Μόνο στις 21.00
Σάββατο 1/6   Μόνο σε 3D στις 21.00
Πέμπτη 30/5 – Δευτέρα 3/6 – Τρίτη 4/6 – Τετάρτη 5/6 

στις 20.30

Σκηνοθεσία: ΜΑΪΚΛ ΝΤΑΟΥΕΡΤΙ

Σενάριο: ΜΑΪΚΛ ΝΤΑΟΥΕΡΤΙ & ΖΑΚ ΣΙΛΝΤΣ
Ηθοποιοί: ΖΑΝΓΚ ΖΙΓΙ, ΒΕΡΑ ΦΑΡΜΙΓΚΑ, ΣΑΛΙ ΧΟ-

ΚΙΝΣ, ΜΠΡΑΝΤΛΕΪ ΓΟΥΙΤΦΟΡΝΤ, ΤΣΑΡΛΣ ΝΤΑΝΣ , ΤΟ-
ΜΑΣ ΜΙΝΤΛΝΤΙΤΣ, ΚΕΝ ΓΟΥΑΤΑΝΑΜΠΕ, ΚΑΪΛ ΤΣΑΝΤΛΕΡ, 
ΜΙΛΙ ΜΠΟΜΠΙ ΜΠΡΑΟΥΝ

Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλο το πρό-
γραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ στον παρακάτω 
σύνδεσμο: 

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

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     30/5/19 - 5/6/19

Π. Παυλίδης:“Οι ΣΥΝΔΗΜΟΤΕΣ μένουμε πιστοί 
στην αρχική μας πρόταση και στόχο: Να φύγει 

αυτή η Δημοτική Αρχή που κοροϊδεύει και ξεγελά 
τον κόσμο με συναλλαγές και υποσχέσεις και 

ταυτόχρονα καταστρέφει τον τόπο”
Η δημοτική μας παράταξη αναδείχτηκε τρίτη πολιτική δύναμη στον όμορφο 

και ιστορικό Μακεδονικό Δήμο μας. 
Ως ανεξάρτητος συνδυασμός και χωρίς κομματική ταυτότητα. Με εντολή να 

αγωνιστούμε πάνω στις προτάσεις που καταθέσαμε και για το καλό του τόπου 
που ζούμε. 

Οι «ΣΥΝΔΗΜΟΤΕΣ» μένουμε πιστοί στην αρχική μας πρόταση και στόχο. 
Να φύγει αυτή η Δημοτική Αρχή που κοροϊδεύει και ξεγελά τον κόσμο με συ-
ναλλαγές και υποσχέσεις και ταυτόχρονα καταστρέφει τον τόπο. Και ταυτόχρο-
να να προχωρήσουμε σε έναν εντελώς διαφορετικό Δήμο. 

Είμαστε αποφασισμένοι να γυρίσουμε σελίδα στο χθες της απραξίας, της ανικανότητας και των 
πολιτικών ακροβασιών. Το είπαμε, θα το κάνουμε. 

Υ.Γ. 1. Αυτές τις μέρες πρωταγωνιστούν οι δολοπλόκοι, οι «άρρωστοι» σεναριογράφοι και τα ειδικά 
«παπαγαλάκια». Θέλει ιδιαίτερη προσοχή και σοβαρότητα από όσους δεν θέλουν την κοινωνία μας 
άρρωστη.

Υ.Γ 2. Αυτές τις ημέρες διακρίνεις δυο ειδών πολιτικές συμπεριφορές. Αυτούς που ασχολούνται 
αποκλειστικά για το δικό τους προσωπικό συμφέρον κάνοντας ατομικές προσεγγίσεις ως λάτρεις 
του «διαίρει και βασίλευε», της διάσπασης, της συναλλαγής, της ανταλλαγής. Και τους άλλους που 
συζητούν και είναι διατιθέμενοι να μιλήσουν για σημεία σύγκλισης προς όφελος του τόπου. Σίγουρα η 
αλαζονεία βρίσκετε στους πρώτους και μας επιβεβαιώνουν για άλλη μια φορά.

Υπό τη διεύθυνση του ικα-
νότατου πιανίστα και συνθέτη 
Αλέξανδρου Ιωσηφίδη από το 
2015, η χορωδία του « Προ-
μηθέα» ς θα παρουσιάσει ένα 
μουσικό πρόγραμμα αφιερω-
μένο στη ξενιτιά, με τον τίτλο 
«Μιλώ για τα παιδιά μου: ένα η-
θογραφικό λυρικό άσμα για την 
ξενιτιά με χορωδία, ορχήστρα, 
ποίηση και χορό», τη Δευτέρα 
3/6/2019 στις 9μ.μ., στο Χώρο 
Τεχνών Βέροιας.

Εστιάζοντας στην έννοια της 
μετανάστευσης ως σύγχρονο 
κοινωνικό φαινόμενο, ο Αλ. Ιω-
σηφίδης δημιούργησε ένα πρό-
γραμμα το οποίο με το συνδυα-
σμό χορωδίας, ορχήστρας, ποί-
ησης και χορού αναδεικνύει τις 
συνέπειες της μετανάστευσης 
τόσο γι’ αυτούς που φεύγουν όσο και γι’ αυτούς 
που μένουν στην πατρίδα. 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει έντεχνα και πα-
ραδοσιακά τραγούδια από την Ελλάδα και όχι 
μόνο. Τα κείμενα επιμελήθηκαν η Χαρούλα Καρο-
λίδου και ο Αλέξανδρος Ιωσηφίδης, ενώ ερμηνεύ-

ουν οι ηθοποιοί Όλγα Απαζί-
δου, Σοφία Γκότση και Αντώ-
νης Καρολίδης. Χορεύουν οι 
Βάσω Μιχαηλίδου, Ιορδάνης 
Μπεκτασιάδης, Μάτα Αφε-
ντούλη, Γιάννης Γαλιάτσος 
και παιδιά από το Φυτώριο 
του ΑΟΡΓ.

Την ορχήστρα αποτελούν 
οι: Ελευθερία Ματσεντίδου 
– Πιάνο Γιάννης Γεωργου-
δάκης – Κιθάρα Νίκος Λο-
λίδης – Μπουζούκι Γιάννης 
Πούλιος – ΒιολίΙ Αλεξάνδρα 
Τσιάρα – Βιολί ΙΙ Ελισάβετ 
Ριζοπούλου – Τσέλο Χρή-
στος Κουτσίδης – Φλάουτο 
/ Νέυ Λάζαρος Μπίντσης – 
Σαξόφωνο Δημήτρης Δού-
τσης – Ούτι

Κυριάκος Γερασιμίσης – 
Κανονάκι Δημήτρης Τσιγιάννης – Τρομπέτα

Αντώνης Βιγκάτο – Γαλλικό Κόρνο
Θωμάς Αναγνωστόπουλος – Κοντραμπάσο
Έλενα Μουδίρη-Χασιώτου – Κρουστά
Δημήτρης Δημάκος – Τύμπανα

«Μιλώ για τα παιδιά μου»
Συναυλία της χορωδίας Προμηθέα υπο την διεύθυνση του 

Αλέξανδρου Ιωσηφίδη, την Δευτέρα στο Χώρο Τεχνών Βέροιας



Μήνυμα ελπίδας, μήνυμα αισιοδοξίας,  μήνυμα μεγάλης νίκης, στις 
επαναληπτικές εκλογές της Κυριακής, έστειλε η Γεωργία Μπατσαρά 
ευχαριστώντας όλο τον κόσμο που παραβρέθηκε στη χθεσινή ομιλία 
της στο ΣΤΑΡ της Βέροιας , με την οποία έκλεισε την προεκλογική της 
εκστρατεία, ως υποψήφια δήμαρχος Βέροιας, περνώντας στον β’ γύρο.

Εν μέσω θερμών χειροκροτημάτων η κα Μπατσαρά στην ομιλία της 
ανέφερε: «ΣΥΜΠΟΛΙΤΙΣΣΕΣ – ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΣ Φίλοι και φίλες, σήμερα 
είναι η τελευταία προεκλογική μας συνάντηση, με την οποία πέφτει η 
αυλαία της προεκλογικής περιόδου. Μιας περιόδου μακράς, κοπιαστι-
κής και ιδιαίτερα φορτισμένης.  Είναι πραγματικά μεγάλη η χαρά και η 
συγκίνησή μου για την αποψινή σας παρουσία εδώ, για την εμπιστοσύ-
νη που δείξατε στο συνδυασμό μας, για τη στήριξή σας την προηγούμε-
νη Κυριακή και το μήνυμα της νίκης που δώσατε. 

Η αποψινή σας παρουσία  μας δίνει το μήνυμα της ελπίδας, το μή-
νυμα της αισιοδοξίας, το μήνυμα της μεγάλης νίκης, στις εκλογές της 
Κυριακής.

Φίλες και φίλοι Στέκομαι εδώ,  απέναντί σας, σας κοιτώ στα μάτια και 
σας λέω ότι τη δεύτερη Κυριακή θα είμαστε εμείς οι νικητές, θα είμαστε 
εμείς που θα κάνουμε τη Βέροιά μας πρωτεύουσα πόλη. 

Φίλες και φίλοι Πριν από μερικούς μήνες ξεκίνησε η προσπάθειά 
μας για τις δημοτικές εκλογές.  Απευθυνθήκαμε σε όλες και όλους τους 
κατοίκους του Δήμου μας και τους καλέσαμε να στηρίξουν την προσπά-
θειά μας.Παρουσιάσαμε ένα ολοκληρωμένο, ρεαλιστικό και υλοποιήσι-
μο πρόγραμμα για το πώς θα γίνει η Βέροια ομορφότερη, ανθρώπινη, 
πιο λειτουργική και φιλική στον πολίτη.Όλο αυτό το διάστημα, δώσαμε 
το παρόν σε όλα τα χωριά του δήμου μας, συναντηθήκαμε με φορείς 
και συλλόγους, ακούσαμε και καταγράψαμε τις απόψεις, τις ιδέες  και 
τις προτάσεις τους. Και προχωρήσαμε στην εκλογική μάχη, διαψεύδο-
ντας όλους τους κατευθυνόμενους ψιθύρους και τις φήμες για τη θέση 
που θα παίρναμε. Όμως εσείς είχατε άλλη άποψη. Μας τιμήσατε με την 
εμπιστοσύνη σας.Μας δώσατε την ευκαιρία να διεκδικούμε την Κυριακή 
που μας έρχεται, την ελπίδα και τη νίκη για ένα νέο δήμο. Φίλες και 
φίλοιΤι έκανε η απερχόμενη δημοτική αρχή τα 5 χρόνια που ήταν στο 
τιμόνι του δήμου μας; - Μήπως έλυσε το πρόβλημα των αδέσποτων και 
δεν πήραμε χαμπάρι; - Μήπως διόρθωσε τις κατασκευαστικές αστο-
χίες στην πλατεία Ελιάς και την πλατεία Ωρολογίου και δεν το είδαμε; 
-Μήπως κατασκεύασε τον πύργο του Ρολογιού και δεν ακούσαμε το 
χτύπο του; - Μήπως λειτούργησε κάποιο καινούριο δημοτικό πάρκινγκ 
και δεν το είδαμε; - Μήπως έκανε τουαλέτες στο βήμα του Αποστόλου 
Παύλου και δεν τις είδαμε; - Τι έκανε με το πάρκινγκ κάτω από την Ελιά 
και τις κυλιόμενες σκάλες που εδώ και χρόνια στέκουν παρατημένες; -Ή 
μήπως κατασκεύασε και ολοκλήρωσε τη γέφυρα Κούσιου; - Τι έκανε για 
την ανάδειξη του Τριποτάμου; - Τι έκανε για την ανάπλαση της  Μπαρ-
μπούτας; - Μήπως έκανε κάτι για το παλιό δικαστικό μέγαρο στην πλα-
τεία Ωρολογίου, που έχει αφεθεί στην τύχη του; - Τους προκαλούμε να 
μας πουν δημόσια ποια είναι τα έργα που οραματίστηκε,  σχεδίασε και 
ενέταξε σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα η απερχόμενη δημοτική 
αρχή! - Ποιος ήταν ο σχεδιασμός της απερχόμενης δημοτικής αρχής 
για τη Βέροια της επόμενης δεκαετίας; - Ας μας πουν έστω και ένα έργο 
που υλοποίησαν κατά τη διάρκεια της θητείας τους. - Ας μας πουν  ποιο 
καινούριο γήπεδο και αθλητική εγκατάσταση δημιούργησαν αυτά τα 
χρόνια για τη νεολαία μας. Φίλες και φίλοι Η καθημερινότητα είναι αμεί-
λικτη για την απερχόμενη δημοτική αρχή. Τη χαρακτηρίζουν τρεις λέξεις, 
αδράνεια, ατολμία, προχειρότητα. Λίγη πίσσα για να κλείσουν κάποιες 
λακκούβες, λίγα λουλουδάκια στα παρτέρια, ένα καράβι ναυαγισμένο, 
σε μια πόλη χωρίς θάλασσα. Μια πόλη παρατημένη, ένας δήμαρχος 
κουρασμένος, ένας δήμος αφημένος στην τύχη του τόσο στην πόλη 
όσο και τα χωριά. 

Φίλες και φίλοι Αυτή η εικόνα δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο. Ήρθε 
η ώρα για να αποφασίσετε αν θα μείνει ο Δήμος μας στη μιζέρια, στην 
απραξία και τη στασιμότητα, ή θα κάνει το άλμα προς τα εμπρός. Ήρθε 
η ώρα να επιλέξετε για το εάν θα συνεχιστεί η απραξία, η ατολμία και 
η αδιαφορία ή θα προχωρήσουμε μπροστά και θ’ αλλάξουμε σελίδα. 
Φίλες και φίλοι Το αύριο δεν μπορεί να περιμένει. Με αίσθημα ευθύνης 
σας κοιτάζω στα μάτια και σας λέω: Ήρθε η ώρα να αλλάξουμε ΜΑΖΙ 
σελίδα. Φίλες και φίλοι Συνδημότισσες και συνδημότες Απόψε,  εδώ, σ΄ 
αυτήν την αίθουσα, χτυπά η καρδιά του δήμου μας, η καρδιά μιας νέας 
Βέροιας. Του τόπου που αγαπάμε. Του τόπου που θέλουμε κάθε μέρα 
να γίνεται και καλύτερος.  Απόψε οι πολίτες της Βέροιας  αποφάσισαν. 
Απόψε εσείς, οι πολίτες του δήμου ψηφίσατε. Μας αξίζει μια καλύτερη 
ζωή. Μας αξίζει μια καλύτερη Βέροια. Μας αξίζει ένας καλύτερος δήμος. 
Για μάς και τα παιδιά μας. Φίλες και φίλοι Δεν είμαστε άγνωστοι  μεταξύ 
μας.  Ούτε γνωριζόμαστε σήμερα. Οι πορείες, οι διαδρομές και οι ζωές 

μας συναντιούνται σήμερα εδώ, μ’ ένα κοινό στόχο. Να παλέψουμε μαζί  
για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα. Να συγκρουστούμε με νοοτρο-
πίες και πρακτικές που έφεραν το δήμο μας στη σημερινή κατάσταση.

ΦΙΛΕΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ   Τη Δευτέρα  ένας νέος άνεμος θα πνεύσει στο 
Δήμο. Η πόρτα της Δημάρχου θα είναι ανοιχτή σε όλους τους Δημότες, 
οι συνεργάτες μου κι εγώ, θα είμαστε καθημερινά στο πλευρό σας, με 
όρεξη για δουλειά και διάθεση  για προσφορά. Δίνουμε προτεραιότητα 
στα προβλήματα της καθημερινότητας: Δίνουμε ιδιαίτερο βάρος: στη 
βελτίωση της καθαριότητας, στην πόλη και τα χωριά,  στην ασφάλεια, 
τον ηλεκτροφωτισμό, στην ολοκληρωμένη και αποτελεσματική διαχείρι-
ση των αδέσποτων,τη συχνή συντήρηση των δρόμων με τη δημιουργία 
συνεργείου άμεσης επέμβασης, τη βελτίωση της εικόνας των  πάρκων 
και των  πλατειών, τη συντήρηση και βελτίωση των χώρων άθλησης, 
την εξεύρεση νέων χώρων στάθμευσης, τη στήριξη και εύρυθμη λει-
τουργία των παιδικών σταθμών, τη συντήρηση και λειτουργία νέων 
παιδικών χαρών.Αναβαθμίζουμε την ποιότητα ζωής και δίνουμε χρώμα 
στο μουντό και γκρίζο τοπίο της πόλης. Οραματιζόμαστε μια όμορφη 
πόλη, φιλική στον πολίτη, μία σύγχρονη Ευρωπαϊκή πόλη. Δίνουμε 
πρωταρχική αξία στον πολίτη, τον άνθρωπο και τις δυνατότητές του. 
Στηρίζουμε: την ποιοτική υγεία για όλους ανεξαιρέτως τους πολίτες, 
μέσα από τις δημόσιες  και τις κοινωνικές δομές. Στηρίζουμε την παιδεία 
για όλους. Πιστεύουμε σ΄ έναν Δήμο ισχυρό που θα έχει ως κυρίαρχο 
στόχο την ανάπτυξη, την πρόοδο και την ευημερία, τη δημιουργία νέων 
θέσεων εργασίας. Που διαθέτει όραμα, γνώση, σχέδιο και προπαντός 
μεράκι, όρεξη, πάθος για δουλειά και δημιουργία. Μια δημοτική αρ-
χή  που θα λειτουργεί χωρίς στεγανά, δογματισμούς και αγκυλώσεις. 
Ανοικτή σε προτάσεις, νέες ιδέες και στόχους, με ανοιχτούς ορίζοντες  
και σύγχρονο τρόπο σκέψης. Ένα Δήμο που θα στηρίζει την ιδιωτική 
πρωτοβουλία, την επιχειρηματικότητα, τον πρωτογενή και δευτερογενή 
τομέα και τις εξαγωγές, που αποτελούν μαζί με τον τουρισμό σταθερή 
βάση ανάπτυξης της οικονομίας του τόπου μας, 
προσφοράς θέσεων εργασίας, προόδου και ευη-
μερίας. Οραματιζόμαστε ένα δήμο σύγχρονο και  
αποτελεσματικό με τη σύνταξη ενός σύγχρονου  
στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης. Δημιουργούμε 
τις κατάλληλες υποδομές για τη χρησιμοποίηση 
τεχνολογιών και καινοτομιών. Φέρνουμε το φυσι-
κό αέριο στο δήμο μας.

Στοχεύουμε στην αξιοποίηση της ακίνητης 
περιουσίας του δήμου και όλων των σύγχρονων 
χρηματοδοτικών εργαλείων.  Προωθούμε άμεσα 
σχέδιο για την τουριστική αναβάθμιση και προ-
βολή του δήμου μας και της ευρύτερης περιοχής. 
. Προβάλλουμε τον πολιτισμό μας που αποτελεί 
τη βασική συνιστώσα προσέλκυσης τουρισμού. 
Στηρίζουμε και ενισχύουμε τον αθλητισμό, τα 
σωματεία του δήμου μας και τη νεολαία μας.

ΣΥΜΠΟΛΙΤΙΣΣΕΣ – ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΣ Είναι η 
ώρα να δουλέψουμε μεθοδικά και συστηματικά 
για να γίνει η Βέροια ΠΡΩΤεύουσα Πόλη.Και 
αυτό θα το κάνουμε, όχι με λόγια, αλλά με έρ-
γα. Σας κοιτώ στα μάτια με βλέμμα καθαρό, με 
καρδιά γεμάτη από αγάπη για τον τόπο και τους 
ανθρώπους του, με όρεξη για προσφορά, πάνω 
και πέρα από κόμματα και συμφέροντα, και σας 
ζητώ να μας εμπιστευθείτε με την ψήφο σας.

Να αλλάξουμε μαζί  σελίδα στο δήμο Βέροι-
ας.Την προηγούμενη Κυριακή οι πολίτες της 
Βέροιας και όλων των περιοχών του Δήμου  έ-
στειλαν ένα ξεκάθαρο μήνυμα.Φτάνει πια η μι-
ζέρια.Φτάνει πια το πισωγύρισμα. Φτάνει πια 
η  παρακμή.Είπαν ναι οι πολίτες στην πρότασή 
μας. Επέλεξαν το δικό μας δρόμο.Το δρόμο της 
σοβαρότητας. Το δρόμο της υπευθυνότητας. Το 
δρόμο της προόδου και της ανάπτυξης.

Φίλες και φίλοι Οι προτάσεις μας και το όρα-
μά μας για ένα καλύτερο δήμο δεν σταματούν 
εδώ. Είναι πάνω και πέρα από κόμματα, συμφέ-
ροντα και σκοπιμότητες, γιατί είναι κάτι πιο βαθύ.  
Είναι οι αξίες μας και τα πιστεύω μας, είναι  η 
αγάπη μας  για τον τόπο και τους ανθρώπους 
του, για τα παιδιά μας  και τα εγγόνια μας. Την 
Κυριακή σας καλώ να προχωρήσουμε μαζί, με 

ενθουσιασμό, με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα και αγωνιστική διάθε-
ση. Σπίτι- σπίτι, πόρτα-πόρτα, γειτονιά-γειτονιά, διαδώστετο μήνυμα 
ελπίδας του συνδυασμού μας για ένα καλύτερο αύριο, κινητοποιήστε 
τους συγγενείς σας, τους φίλους σας, τους γνωστούς σας, τους γείτονές 
σας,  για την τελική νίκη.

Όπλα μας είναι το πρόγραμμά μας και η αγάπη μας για τον τόπο.
Την Κυριακή ψηφίζουμε για τα παιδιά μας, ψηφίζουμε για τη ζωή μας. 
Ψηφίζουμε «Βέροια ΠΡΩΤεύουσα Πόλη».

ΦΙΛΕΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ Απευθύνουμε προσκλητήριο συμπαράταξης  και 
νίκης σε όλους τους συμπολίτες μας, σε όποιο κόμμα και αν ανήκουν. 

Τους θέλουμε όλους μαζί μας, για μια καλύτερη Βέροια, για έναν 
δήμο όπου θα έχουν λόγο όλοι. Καμία ψήφος χαμένη. Κλείστε τα αυτιά 
σας σε ψιθύρους, πιέσεις,  υποσχέσεις και λάσπη απ΄ όπου και αν προ-
έρχονται. Δεν μας αγγίζουν.

Στην πορεία αυτή προς τη νίκη και την πρόοδο του Δήμου μας,  
κανένας δεν περισσεύει. Είναι όλοι  ευπρόσδεκτοι. Τους χρειαζόμαστε 
όλους για να πάμε τη Βέροια μπροστά.  Για να αλλάξουμε κεφάλαιο βα-
δίζοντας σε μια νέα εποχή.

Φίλες και φίλοι Πάμε όλοι μαζί για  τη νέα Βέροια. Προχωρούμε 
μπροστά όλοι μαζί ενωμένοι με δυναμισμό και όραμα. Πάμε όλοι μαζί 
για την μεγάλη ανατροπή. Πάμε όλοι μαζί ν’ αλλάξουμε σελίδα στο 
δήμο μας. Η νίκη μας θα είναι νίκη όλων των πολιτών, θα είναι νίκη της 
Βέροιας, νίκη του δήμου μας και των ανθρώπων του, γιατί ο δήμος μας 
αξίζει καλύτερα. Σας ευχαριστώ! Σας ευχαριστώ πολύ! Την Κυριακή όλοι 
ραντεβού στις κάλπες για να πανηγυρίσουμε το βράδυ όλοι μαζί την 
μεγάλη νίκη. Σας ευχαριστώ θερμά και πάλι!
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Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ «VENUS 
GROWERS» ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΤΟ 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΟΧΙΚΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:
1. Πρωτότυπο Δελτίο Αστυνομικής ταυτότητας και μια φωτοτυπία,
2. Α.Φ.Μ. (σε φωτοτυπία του εκκαθαριστικού της εφορίας  
   η της βεβαίωσης απόδοσης),
3. Αρ. Μητρώου ΙΚΑ (φωτοτυπία από ατομικό λογαριασμό),
4. Α.Μ.Κ.Α. (σε φωτοτυπία),
5. Επικυρωμένο αντίγραφο Πιστοποιητικού υγείας 
   εργαζομένων σε εργοστάσια υγειονομικού ενδιαφέροντος

6. Βιβλιάριο καταθέσεων Τράπεζας Πειραιώς σε φωτοτυπία (πρώτο το όνομα 
    του εργαζόμενου),
7. Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας (από λογαριασμό ΔΕΗ ή  τηλεφωνίας)

ΕΠΙΠΛΕΟΝ:
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΟΓΑ:
- Ασφαλιστική ενημερότητα ΟΓΑ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ:
- ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ άδειες παραμονής και εργασίας,
- ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΔΕΧΕΤΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ  ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ:

1.Τεχνίτης ή Αρχιτεχνίτης ή Εργοδηγός Μηχανικός εγκαταστάσεων 2ης ειδικότητας
2.  Αρχιτεχνίτης Μηχανικός εγκαταστάσεων 4ης ειδικότητας- Θερμαστής 
3.  Τεχνίτης ή Αρχιτεχνίτης ή Εγκαταστάτης Ηλεκτρολόγος Α΄ Ειδικότητας
4. Χειριστές Κλαρκ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ :
- Άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου  δεύτερης ειδικότητας ή
- Άδεια βοηθού χειριστή μηχανημάτων έργου

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 23310 23311, 23310 70663 εσωτερικό 141 και 123. 
Mail: venus@venusgrowers.gr,www.venusgrowers.gr 

Γεωργία Μπατσαρά: Την Κυριακή ψηφίζουμε 
για τα παιδιά μας, ψηφίζουμε για τη ζωή μας

-Προσκλητήριο συμπαράταξης  και νίκης απηύθυνε σε όλους, στην χθεσινή ομιλία της
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40NΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 2 Ιου-

νίου 2019 στον Ιερό Ναό Αγίου 
Αντωνίου Βέροιας 40ΝΘΗΜΕΡΟ 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση 
της ψυχής του πολυαγαπημένου 
μας συζύγου, πατέρα, παππού, 
αδελφού και θείου

ΙΩΑΝΝΗ
ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗ 

και καλούμε όλους όσους τι-
μούν τη μνήμη του να προσέλθουν και να ενώσουν μαζί 
μας τις δεήσεις τους προς το Θεό.

Η σύζυγος,  Τα παιδιά, Τα εγγόνια
Οι αδελφές, Τα ανήψια,  

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

40NΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 1 Ιου-

νίου 2019 στον Ιερό Ναό Αγίου 
Αθανασίου (Κοιμητήρια) Βέροι-
ας 40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
για την ανάπαυση της ψυχής του 
πολυαγαπημένου μας συζύγου, 
πατέρα, παππού και αδελφού

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΓΚΕΚΑ 

και καλούμε όλους όσους τιμούν 
τη μνήμη του να προσέλθουν και να ενώσουν μαζί μας τις 
δεήσεις τους προς το Θεό.

Η σύζυγος,  Τα παιδιά, Τα εγγόνια
Τα αδέλφια,  Οι λοιποί συγγενείς

Θα ακολουθήσει δεξίωση στην αίθουσα «ΓΑΛΗΝΗ»

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 2 Ιου-

νίου 2019 στον Ιερό Ναό Αγίου 
Αθανασίου (Κοιμητήρια) Βέροιας 
ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την 
ανάπαυση της ψυχής του πολυα-
γαπημένου μας συζύγου, πατέρα, 
παππού, αδελφού και θείου

ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΠΑΥΛΙΔΗ 

και καλούμε όλους όσους τιμούν 
τη μνήμη του να προσέλθουν και να ενώσουν μαζί μας τις 
δεήσεις τους προς το Θεό.

Η σύζυγος, Τα τέκνα,
Οι νύφες, Τα εγγόνια Τα αδέλφια, Τα ανήψια

 Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΡΟΙΑΣ, ΝΑΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ

Αρχιερατική Θεία 
Λειτουργία στο 

«Βήμα του Αποστόλου Παύλου»
Την Κυριακή του Τυφλού 2 Ιουνίου 2019  θα τελεστεί υπαίθρια Αρ-

χιερατική Θεία Λειτουργία στο«Βήμα του Αποστόλου Παύλου»  προ-
εξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βεροίας και Ναούσης 
κ. κ. Παντελεήμονος  επί τη ενάρξει των επετειακών ΚΕ΄ ΠΑΥΛΕΙΩΝ.

(Δεν θα λειτουργήσουν οι Ιεροί Ναοί Μητροπόλεως, Αγίου Σάβ-
βα-Κυριωτίσσης, Αγίου Τιμοθέου, Αγίας Παρασκευής, Αγίου Στεφάνου 
και Αγίου Σπυρίδωνος)

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως

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 διανυκτερεύσεις με πρωινό, ξεναγό και πολύ κέφι.

Δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα 23310 22676 (Δευτέρα-Τετάρτη-Πα-
ρασκευή 11.00-13.00), 6946 723186, 23310 22975 και 6978 001783.

Το Δ.Σ.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ – ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ 

ΒΕΡΟΙΑ
ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ
18.30 Τελετή αποδόσεως του Πάσχα
19.00 Υποδοχή Τιμίας Κάρας Αγ. Παντελεήμονος του Ιαματικού
19.15 Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός
ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ
7.30-10.00 Όρθρος – Πανηγυρική Θεία Λειτουργία
18.30-19.30 Εόρτιος εσπερινός – Παράκληση εις την Ανά-

ληψη του Κυρίου
Η τιμία κάρα του Αγίου θα παραμείνει στον ναό μέχρι την 

Πέμπτη το απόγευμα.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης  
Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. 
Παντελεήμων  :

 Την Κυριακή 2 Ιουνίου το πρωί θα 
ιερουργήσει στην υπαίθρια Θεία Λει-
τουργία που θα τελεστεί στο «Βήμα του 
Αποστόλου Παύλου» στη Βέροια, επί 
τη ενάρξει των επετειακών ΚΕ΄ ΠΑΥ-
ΛΕΙΩΝ.

 Την Κυριακή 2 Ιουνίου στις 7:00 
μ.μ. στα προπύλαια του Ιερού Ναού 
Αγίου Αντωνίου Πολιούχου Βεροίας θα 
υποδεχτεί την Τιμία Κάρα του Αγίου Πα-
ντελεήμονος του Ιαματικού και στην συ-
νέχεια θα χοροστατήσει στον Εσπερινό. 

Την Δευτέρα 3 Ιουνίου στις 8:00 μ.μ. 
θα τελέσει Εσπερινή Θεία Λειτουργία 
για τους μαθητές που θα διαγωνιστούν 
στις ενδοσχολικές και πανελλαδικές ε-
ξετάσεις στον Ιερό Ναό του Αγίου Αντω-
νίου Πολιούχου Βεροίας.

 Την Τρίτη 4 Ιουνίου στις 9:00 μ.μ. 
θα τελέσει Ιερά Αγρυπνία επί τη εορτή 
της Αποδόσεως του Πάσχα στον Ιερό 
Μητροπολιτικό Ναό Αγίων Αποστόλων 
Πέτρου και Παύλου Βεροίας.

 Την Τετάρτη 5 Ιουνίου στις 7:00 μ.μ. 
θα μεταφέρει την Τιμία Κάρα του Αγί-
ου Παντελεήμονος και στην συνέχεια 
θα χοροστατήσει στον Πανηγυρικό Ε-
σπερινό στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό 
Αναλήψεως του Σωτήρος και Αγίου Νε-
κταρίου Βεροίας.

 Την Πέμπτη 6 Ιουνίου το πρωί θα 
προεξάρχει στο Πολυαρχιερατικό Συλ-
λείτουργο  στον πανηγυρίζοντα Ιερό 
Ναό Αναλήψεως του Σωτήρος Κατε-
ρίνης. 

Το Σάββατο 8 Ιουνίου στις 7:00 μ.μ. 
θα χοροστατήσει στον Πανηγυρικό Ε-
σπερινό των Εγκαινίων στον Ιερό Ναό 
του Αγίου Αρσενίου του Καππαδόκου 
και του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου 
στο Πλατύ.

 Την Κυριακή 9 Ιουνίου το πρωί θα 
τελέσει τα εγκαίνια του Ιερού Ναού του 
Αγίου Αρσενίου του Καππαδόκου και 
του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου στο 
Πλατύ.

 Την Δευτέρα 10 Ιουνίου στις 6:30 
μ.μ. στον πανηγυρίζοντα υπό κατα-
σκευή Ιερό Ναό του Αγίου Λουκά του Ι-
ατρού στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά 
Βεροίας θα υποδεχτεί την δεξιά χείρα 
του Αγίου Σπυρίδωνος Επισκόπου Τρι-
μυθούντος του Θαυματουργού από την 
Ιερά Μητρόπολη Κερκύρας και στην 
συνέχεια θα λάβει μέρος στον Πολυαρ-
χιερατικό Εσπερινό.

  Την Τρίτη 11 Ιουνίου το πρωί θα 
ιερουργήσει στην πολυαρχιερατική Θεία 
Λειτουργία στον πανηγυρίζοντα υπό 
κατασκευή Ιερό Ναό του Αγίου Λουκά 
του Ιατρού στην Ιερά Μονή Παναγί-
ας Δοβρά Βεροίας και εν συνεχεία θα 
συμμετάσχει στην Ιερά Λιτανεία των 
Θαυματουργών Λειψάνων και της Ιεράς 
Εικόνας του Αγίου Λουκά.

 Την Τρίτη 11 Ιουνίου στις 7:00 μ.μ. 
θα χοροστατήσει στον μεθεόρτιο εσπε-
ρινό και στην παράκληση του Αγίου 
Λουκά του ιατρού Αρχιεπ. Συμφερου-
πόλεως στον υπό κατασκευή Ιερό Ναό 
του στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά 
Βεροίας.

 Παράλληλα θα παραστεί σε όλες 
τις εκδηλώσεις της Ιατρικής Εβδομά-
δας και των ΚΕ´ Παυλείων σύμφωνα 

με το πρόγραμμα
Σάββατο 1 Ιουνίου, ώρα 07:00 
Συνεργοί των Αποστόλων
Θεία λειτουργία – Λήξη πνευματικού 

έργου Ενοριακών Συνάξεων
(Ιερός Ναός Αγίας Λυδίας – Ασπρο-

βάλτα)
 Κυριακή 2 Ιουνίου, ώρα 07:00  
Αρχιερατική Θεία Λειτουργία – Έ-

ναρξη ΚΕ ΠΑΥΛΕΙΩΝ
(Βήμα Αποστόλου Παύλου -Βέροια)
 Δευτέρα 3 Ιουνίου, ώρα 7:00 
Διακόνισσες της Εκκλησίας
Θεία Λειτουργία- ημερίδα πρεσβυτε-

ρών και μητέρων κληρικών 
(Ιερός Ναός Αγ. Αποστόλων Πέτρου 

και Παύλου – Κύμινα)
 

Προσλήψεις συνοδών για το
 Κρατικό Κατασκηνωτικό

 Πρόγραμμα Ατόμων με Αναπηρία

Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός 
Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων ΑμεΑ Ν. 
Ημαθίας,  ενημερώνει ότι, σύμφωνα με 
την ανακοίνωση της Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.με.Α.  
προκηρύσσει το Κρατικό  Κατασκηνωτικό 
Πρόγραμμα  Ατόμων με Αναπηρία για το 
έτος 2019.

Ο Σύλλογος θα προβεί στην πρόσλη-
ψη συνοδών ( ανδρών και γυναικών ), ηλικίας 18 ετών και 
άνω, προκειμένου να διοργανώσει με τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο το πρόγραμμα προς όφελος των ατόμων με αναπη-
ρία και των οικογενειών τους.

Επιθυμητές ειδικότητες συνοδών:
-Ψυχολόγοι
-Κοινωνικοί Λειτουργοί
-Λογοθεραπευτές
-Εργοθεραπευτές
-Ειδικοί Παιδαγωγοί 
-Ειδικοί  Νηπιαγωγοί
-Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών με 

Ειδικές Ανάγκες (Ι.Ε.Κ.)  
-Νοσηλευτές
-Γυμναστές
-Φυσικοθεραπευτές
-Άτομα με εμπειρία σε Κατασκηνώσεις ΑμεΑ

Αν οι θέσεις δεν καλυφθούν από αυτές τις ειδικότητες θα 
συμπληρωθούν από άλλες.

Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να ζητούν πληροφορίες και 
να προμηθεύονται αιτήσεις, από το ΚΔΗΦ ΑμεΑ  “ Τα παι-
διά της Άνοιξης ”,  Ελ. Βενιζέλου 7 στην Αλεξάνδρεια (απέ-
ναντι από το Κέντρο Υγείας) και στο τηλέφωνο 2333027212 
καθώς και στο  

email :   info@tapaidiatisanoixis.gr  

Απαραίτητη προϋπόθεση για τους συνοδούς, μαζί με 
την αίτηση να προσκομίζουν φωτογραφία, βιογραφικό 
σημείωμα, καθώς και φωτοαντίγραφα σχετικών εγγράφων 
που αφορούν  την ταυτότητα, το Α.Φ.Μ., το ΑΜΚΑ και ΙΒΑΝ 
τραπεζικού  λογαριασμού μόνο ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ στον 
οποίο θα πρέπει οπωσδήποτε να είναι δικαιούχοι, προκει-
μένου να μην υπάρχουν καθυστερήσεις στην αποπληρωμή 
τους.

Το Δ.Σ του Συλλόγου

Η κίνηση του Μητροπολίτη



Ένα σήριαλ δηλώσεων μεταξύ των υποψηφίων δημάρχων Αλεξάν-
δρειας, εξελίχθηκε από το βράδυ της Πέμπτης, όταν ο Κώστας Ναλ-
μπάντης εξέδωσε ανακοίνωση που γνωστοποιούσε την συνάντησή του 
με τους υποψηφίους δημάρχους Πανταζόπουλο και Χαλκίδη που δεν 
προκρίθηκαν στον β’ γύρο και το περιεχόμενο των κοινών αποφάσεών 
τους. Την Παρασκευή ακολούθησε η λιτή ανακοίνωση του συνδυασμού 
του Μιχάλη Χαλκίδη που ξεκάθαρα στηρίζει την υποψηφιότητα Ναλμπά-
ντη. Ακολουθεί όμως η ανακοίνωση του Αργύρη Πανταζόπουλου που 
διαψεύδει το περιεχόμενο της συζήτησης και ότι δεν υφίσταται καμία 
συμφωνία στήριξης του Κώστα Ναλμπάντη από μέρους του. Εν συνε-
χεία απαντά και δίνει διευκρινήσεις σε νέα ανακοίνωσή του ο Κώστας 
Ναλμπάντης, ενώ τον κύκλο των ανακοινώσεων κλείνει ο Παναγιώτης 
Γκυρίνης που εξαπολύει επίθεση κατά του Κώστα Ναλμπάντη και τον 
κατηγορεί ευθέως για ψεύδη, ανακρίβειες και «χαλκευμένες» ειδήσεις. 
Ακολουθούν όλες οι ανακοινώσεις με την χρονική σειρά που εξεδόθη-
σαν και τα συμπεράσματα στην κρίση σας. 

Ανακοίνωση Κώστα Ναλμπάντη για συνάντηση
 με Πανταζόπουλο και Χαλκίδη

Από την αρχή της προ-
εκλογικής εκστρατείας και 
σε όλες τις δημόσιες τοπο-
θετήσεις μου, το βασικό 
σημείο που τόνιζα ήταν η 
επιβεβλημένη διάθεση συ-
νεργασίας με εκείνες τις 
παρατάξεις που είχαν την 
ίδια άποψη και που επίσης 
διατύπωναν προτάσεις για 
το αύριο.

Ο λαός του Δήμου, α-
ποδέχτηκε στην συντριπτι-
κή του πλειοψηφία, τα δύο 
αυτά προαπαιτούμενα και 
η κάλπη επέλεξε εμένα να 
αναμετρηθώ με τον απερ-
χόμενο δήμαρχο. 

Σήμερα κάλεσα τους  
αρχηγούς των παρατάξε-
ων, σε δημόσια συνάντηση 

συνεννόησης και συνεργασίας, στη βάση μιας μίνιμουμ προγραμματι-
κής συμφωνίας, που με εντιμότητα όλοι μαζί θα δουλέψουμε για το καλό 
του τόπου.

Στην συνάντηση παρευρέθησαν οι κ.κ. Αργύρης Πανταζόπουλος και 
Μ. Χαλκίδης. 

Αποφασίστηκε χωρίς υπόγειες συμφωνίες και χωρίς συναλλαγές 
με διαφάνεια και δημοκρατική λειτουργία παντού, να γίνουν όλα αυτά 
για να υπάρξει ένα μοντέλο συμμετοχικής διοίκησης με συγκεκριμένο 
πρόγραμμα.

Προτείναμε και αποφασίσθηκε ομόφωνα:
1. Νέα οργανωτική διάταξη των υπηρεσιών του Δήμου με σύνταξη 

νέου Ο.Ε.Υ, για να δοθεί η ευκαιρία σε κάθε υπάλληλο να ασκήσει α-
πρόσκοπτα τα καθήκοντα του.

2. Αξιοποίηση του θεσμού του Γενικού Γραμματέα του Δήμου, με 
άτομο ειδικών γνώσεων και γενικής αποδοχής.

3. Η βελτίωση της καθημερινότητας του δημότη (καθαριότητα, παιδι-
κές χαρές, πλατείες, αδέσποτα, λακκούβες, ναρκωτικά), από τον πρώτο 
κιόλας μήνα της νέας δημοτικής περιόδου.

4. Ύδρευση- αποχέτευση, βελτίωση στις υπάρχουσες υποδομές και 
επεκτάσεις εκεί που δεν υπάρχουν.

5. Συμμετοχή με στήριξη Γραφείου Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 
και Αγροτικής Ανάπτυξης, σε προγράμματα της νέας προγραμματικής 
περιόδου 2021-27.

6. Απαίτηση είναι να υπάρξει συμμετοχή στη διοίκηση από όλους 
τους συνδυασμούς, ώστε να υπάρχει συνευθύνη. 

Εμείς δεσμευόμαστε ότι ανεξαρτήτως αποτελέσματος της δεύτερης 
Κυριακής, οι προτάσεις θα γίνουν αποφάσεις και είναι δεσμευτική η υ-
λοποίησή τους από την νέα Δημοτική Αρχή.

Κώστας Ναλμπάντης

Ανακοίνωση του Μιχάλη Χαλκίδη για στήριξη Ναλμπάντη 
Επιβεβαιώνοντας τη συμφωνία, με τους αναγραφόμενους όρους, 

που δημοσιοποίησε το 
γραφείο τύπου του Κώστα 
Ναλμπάντη και που συνο-
μολογήθηκαν κατά τη συνά-
ντηση των επικεφαλής των 
παρατάξεων Πανταζόπου-
λου Αργύρη, Χαλκίδη Μιχά-
λη και Ναλμπάντη Κώστα , 
δηλώνουμε ότι στον δεύτερο 
γύρο των εκλογών, ο συν-
δυασμός "Δύναμη Ανατρο-
πής-Νέα Σελίδα", συνεπής 
με τις θέσεις του περί κα-
ταστροφικής πολιτικής της 
σημερινής Δημοτικής Αρχής, 
στηρίζει την υποψηφιότητα 
Κώστα Ναλμπάντη.

"Δύναμη Ανατροπής
 Νέα Σελίδα"

ΔΗΛΩΣΗ διάψευσης συνεργασίας με Ναλμπάντη
 από τον Αργύρη Πανταζόπουλο 

Με μεγάλη μου έκπλη-
ξη πληροφορήθηκα πριν 
λίγο την ύπαρξη ανακοίνω-
σης του Κώστα Ναλμπά-
ντη περί δήθεν συμφωνί-
ας μας, συνδιοίκησης και 
άλλων που ουσιαστικά 
θέλει να οδηγήσει σε ανύ-
παρκτο σενάριο στήριξής 
μου προς αυτόν. Επειδή το 
ήθος μου και η εντιμότητά 
μου δεν μού επιτρέπουν 
να δεχθώ τέτοια συμπερι-
φορά ξεκαθαρίζω τα εξής: 
Την Πέμπτη το πρωί με 
επίσημη ανακοίνωση του 
συνδυασμού μου τόνισα 
την δημόσια θέση μας για 
ψήφο κατά συνείδηση τη Β' 
Κυριακή. Επειδή δεν έχω 

πρόβλημα να συνομιλώ με όλους για το καλό του τόπου μας δέχθηκα 
πρόσκληση του Κ. Ναλμπάντη να συζητήσουμε για δράσεις του Δήμου 
και μόνον και τίποτε άλλο. Στη συνάντησή μας, που ήταν καθαρά ιδιω-
τική παρόντος και του Μ. Χαλκίδη, συζητήσαμε ακριβώς τα θέματα που 
πρέπει να αποτελέσουν προτεραιότητα στο Δήμο, πάντοτε σύμφωνα με 
το δικό μου πρόγραμμα που το ανέλυσα επανειλημμένα δημόσια προε-
κλογικά. Αυτό ήταν και η ιδιωτική συνάντηση τελείωσε. Καμία απολύτως 
άλλη συμφωνία δεν υπήρξε, καμία αναφορά σε συνδιοίκηση και βέβαια 
καμία συμφωνία για έκδοση ανακοίνωσης που ούτε καν αναφέρθηκε και 
εγώ δεν θα υπέγραφα, ούτε υπογράφω την αθέμιτη ανακοίνωση που 
δημοσιεύθηκε. Θεωρώ ότι η συμπεριφορά του Κ. Ναλμπάντη τον εκθέ-
τει ανεπανόρθωτα και πρέπει να ανακαλέσει άμεσα. Από την πλευρά 
μου, για να μην υπάρχει η παραμικρή σκιά, θα συναντηθώ άμεσα με 
τον κ. Παναγιώτη Γκυρίνη για να μοιραστώ και μαζί του τις προγραμμα-
τικές μου θέσεις με τις οποίες είμαι βέβαιος ότι συμφωνεί. Πάντα χωρίς 
συναλλαγές, σκιές και εκπτώσεις. Σε κάθε περίπτωση ισχύει αυτούσια η 
επίσημη ανακοίνωση του συνδυασμού μου.

Απάντηση Ναλμπάντη 
στην δήλωση Α. Πανταζόπουλου

Σε απάντηση της δήλωσης του κ. Αργύρη Πανταζόπουλου περί δια-
σποράς από μέρους μας είδησης που αφορά προγραμαμτική συμφω-
νία των τριών υποψηφίων, η οποία προέκυψε στη βάση συγκεκριμένων 
θέσεων, έχουμε να διευκρινίσουμε τα εξής:

1. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με την συμμετοχή τόσο του κ. 
Χαλκίδη όσο και του κ. Πανταζόπουλου.

2. Οι ψηφοφόροι του Δήμου μας σε ποσοστό πλέον του 70% ζήτη-
σαν με την ψήφο τους αλλαγή διοίκησης και ακριβώς αυτό αποτέλεσε 
το έναυσμα για να συγκαλέσουμε θεσμικά και επίσημα και ενώπιον της 
κοινής γνώμης αυτή την συνάντηση. 

3. Συζητήσαμε και συμφωνήσαμε βασικές αρχές και θέσεις για την 
επόμενη μέρα, ανεξάρτητα απ το αποτέλεσμα των εκλογών. Το γεγονός 
ύπαρξης της συγκεκριμένης συμφωνίας επιβεβαίωσε άλλωστε με δημό-
σια δήλωση του ο κ. Μιχάλης Χαλκίδης.

4. Δεσμευτήκαμε, ότι ανεξάρτητα από τη στάση που θα κρατήσει 
έκαστος εκ των άλλων δυο υποψηφίων που δεν συμμετέχουν στον 
δεύτερο γύρο των εκλογών, εμείς θα τους καλέσουμε σε συμμετοχική 
διοίκηση, όπως επιβάλει ο νέος νόμος ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ, που μέσω της α-
πλής αναλογικής ωθεί τους συμμετέχοντας στο νέο Δημοτικό Συμβούλιο 
να συνεργαστούν για να προκύψουν οι απαραίτητες πλειοψηφίες για 
την λήψη αποφάσεων, που θα διασφαλίζουν την εύρυθμη λειτουργία 
του Δήμου.

5. Δεν μιλήσαμε ποτέ για συνδιοίκηση, αλλά συγκεκριμένα για «συμ-
μετοχική διοίκηση», που σημαίνει ότι την επομένη ημέρα θα καλέσουμε 
τις παρατάξεις σε σύγκλιση επί των συγκεκριμένων προγραμματικών 
θέσεων και αρχών, για να διασφαλίσουμε την καλύτερη δυνατή λειτουρ-
γία του Δήμου.

6. Εμείς σε κανένα σημείο της ανακοίνωσης μας δεν αναφερόμαστε 
ούτε υπονοούμε συμφωνία στήριξης της παράταξης μας από τον κ. Α. 
Πανταζόπουλο και συνεπώς δεν έχουμε κανένα λόγο να ανακαλέσουμε 
το παραμικρό.

7. Δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε τι είναι αυτό το οποίο δεν 
διευκρινίστηκε στη συνάντηση μας και οδήγησε τον κ. Πανταζόπουλο 
στην ανακοίνωση με την οποία κάνει λόγο περί «δήθεν συμφωνίας».

8. Αθέμιτη θα ήταν η μη δημοσιοποίηση της συνάντησης και της 
προγραμματικής συμφωνίας που προέκυψε στη βάση των συγκεκριμέ-
νων δεσμεύσεων εκ μέρους μας.

9. Σε κάθε περίπτωση, σεβόμενοι την βούληση του εκλογικού σώμα-
τος, συνεχίζουμε την πορεία μας και καλούμε τους συνδημότες μας να 
επιβεβαιώσουν με την ψήφο τους την επιθυμία τους να αλλάξει ο Δήμος 
μας διοίκηση με την ρητή υπόσχεση ότι αυτά στα οποία δεσμευτήκαμε 
θα ισχύσουν μέχρι κεραίας.

Κώστας Ναλμπάντης
Υποψήφιος Δήμαρχος Αλεξάνδρειας

 «ΩΡΑ ΕΥΘΥΝΗΣ» 
 ΣΧΟΛΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΗ του Παναγιώτη Γκυρίνη στην  

ΥΠΟΤΙΘΕΜΕΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ
Ο πανικόβλητος κ. Ναλ-

μπάντης, βλέποντας τις 
τελευταίες ημέρες - μετά 
από τον πρώτο γύρο των 
δημοτικών εκλογών - την 
εμφανή στήριξη των δημο-
τών στο συνδυασμό “Ώρα 
Ευθύνης” και στο δήμαρχο 
Παναγιώτη Γκυρίνη, προ-
σπάθησε με μια μεταμε-
σονύχτια ανακοίνωσή του 
να παραπλανήσει για μια 
ακόμη φορά το σύνολο των 
συνδημοτών μας και να α-
ναφερθεί σε “προγραμμα-
τική συμφωνία” μεταξύ του 
ιδίου και των κκ Πανταζό-
πουλου και Χαλκίδη.

Χρησιμοποιώντας με 
τον τρόπο που αυτός θέλει 
μια ιδιωτική συνάντηση που όντως πραγματοποιήθηκε, προσπαθεί να 
πείσει τον κόσμο ότι “με διαφάνεια και δημοκρατική λειτουργία παντού” 
(όπως αναφέρει στη μεταμεσονύχτια ανακοίνωσή του) έχει προχωρήσει 
σε προγραμματική συμφωνία με τους δυο προαναφερόμενους υποψη-
φίους δημάρχους και επικεφαλής συνδυασμών.

Η ρητή διάψευση, πριν από λίγη ώρα, του κ. Αργύρη Πανταζόπου-
λου για όσα ισχυρίζεται ο κ. Ναμπάντης ότι… “συμφωνήθηκαν” είναι η 
μόνη απάντηση σε όλα όσα είναι γνωστά από καιρό, εδώ και 17 χρόνια, 
για τον τρόπο που λειτουργούν ο κ. Ναλμπάντης και ο πολιτικός περί-
γυρός του: με ψεύδη και ανακρίβειες - με κινήσεις, διαδόσεις και χαλ-
κευμένες “ειδήσεις” που παραπλανούν όχι μόνο τους δημότες αλλά και 
τους ίδιους τους συνεργάτες του που είναι εκτός της “ηγετικής” ομάδας 
του συνδυασμού του.

Οι δημότες του Δήμου Αλεξάνδρειας έχουν αποφασίσει από την ε-
πομένη κιόλας ημέρα των εκλογών να στηρίξουν τον Π. Γκυρίνη και την 
Ώρα Ευθύνης στη συνέχιση του έργου τους. Τα μηνύματα είναι σαφή, 
ξεκάθαρα, εμφανέστατα: ο Δήμος Αλεξάνδρειας θα πάει μπροστά, με 
τον Παναγιώτη Γκυρίνη δήμαρχο.

Προφανώς, ο κ. Ναλμπάντης αυτό το κλίμα δεν θέλει να το αντιλη-
φθεί. Και μιλά για “προγραμματικές συμφωνίες” που δεν υπάρχουν, σε 
μια προσπάθεια να πείσει και τους τελευταίους ψηφοφόρους που του 
έχουν απομείνει ότι δεν άγεται και φέρεται από τρίτους, γνωστούς επί-
δοξους σωτήρες, που τίποτε δεν έχουν κάνει όλα αυτά τα χρόνια που 
ασχολήθηκαν με την πολιτική και τον τόπο.

Στις σπασμωδικές κινήσεις του πανικόβλητου κ. Ναλμπάντη απα-
ντάμε με δυο πραγματικά γεγονότα: με την ανακοίνωση του κ. Πα-
νταζόπουλου (που διαψεύδει με κατηγορηματικό τρόπο την ύπαρξη 
οποιασδήποτε προγραμματικής συμφωνίας) και με το μηδενικό έργο 
του πρώην αντιδημάρχου κατά τη διάρκεια της θητείας του σε διάφορες 
θέσεις ευθύνης από το 2002 και μετά.

Αφήνουμε στους δημότες να κρίνουν όλα παραπάνω και τους κα-
λούμε την Κυριακή 2 Ιουνίου να κάνουν ακόμη πιο σαφές το μήνυμα 
τους προς τον κ. Ναλμπάντη, κλείνοντας στο χρονοντούλαπο της Ιστο-
ρίας τόσο αυτόν όσο και τις μεθόδους που χρησιμοποιεί.
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Μπαράζ πολεμικών δηλώσεων μεταξύ των 
υποψηφίων δημάρχων Αλεξάνδρειας



Σάββατο1 και Δευτέρα 3 Ιουνίου, από την  
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας

«Συνυπάρξεις - Δύσκολη Μνήμη»
Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας στο πλαίσιο του προγράμματος δράσης «Συνυ-

πάρξεις», συνεχίζει τον κύκλο «Δύσκολη Μνήμη» με ένα τριήμερο εκδηλώσεων για 
τον εκτοπισμό και την εξόντωση συμπολιτών μας. 

-Σάββατο, 1 Ιουνίου 2019. Νέο Μουσείο Αιγών. 20:30
Δάκρυα του χθες Μνήμες του σήμερα
Συναυλία με τη διεθνούς φήμης σοπράνο Σόνια Θεοδωρίδου. Η Βεροιώτισσα 

καλλιτέχνης θα μας υποδεχτεί  σε  ένα συναρπαστικό  μουσικό και θεατρικό ταξίδι με 
έργα των Κουρτ Βάιλ  και Μπέρτολτ Μπρεχτ.  

-Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2019. Δημαρχείο Βέροιας. Οδός 10ης Μεραρχίας. 10:00
Οι λίθοι της μνήμης Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας, σε συνδιοργάνωση με την 

Ομάδα Πολιτών Βεροίας και την υποστήριξη του ιδρύματος Heinrich Böll (παράρτη-
μα Θεσσαλονίκης) και του 1ου ΓΕΛ Βέροιας, παρουσιάζει την δράση των Λίθων της 
Μνήμης. Πρόκειται για την τοποθέτηση έξι λίθων στη μνήμη έξι Εβραίων μαθητών 
του Γυμνασίου και του εβραϊκού δημοτικού σχολείου της Βέροιας που εξοντώθη-
καν από τους Ναζί στη διάρκεια της Γερμανικής Κατοχής. Η δράση θα πραγματο-

ποιηθεί με την ενεργό 
παρουσία του Γερ-
μανού καλλιτέχνη και 
εμπνευστή της ιδέας  
Gunter Demning.

Παράλληλα, η Ε-
φορεία Αρχαιοτήτων 
Ημαθίας θα πραγμα-
τοποιήσει με το 1ο 
ΓΕΛ Βέροιας εκπαι-
δευτικές δράσεις που 
θα περιλαμβάνουν 
εργαστήρια δημιουρ-
γικής γραφής και εικα-
στικής έκφρασης, με 
θέμα την Βέροια πριν 
και κατά τον Β’ Πα-
γκόσμιο Πόλεμο. 

Στόχος των δρά-
σεων αυτών είναι η 
ανάπτυξη της κριτι-
κής και ιστορικής σκέ-
ψης, ο στοχασμός, η 
ενσυναίσθηση και ο 
αναστοχασμός των 
μαθητών για την δίω-
ξη και την εξαφάνιση 
συμπολιτών μας, επι-
κεντρώνοντας στις έξι 
μορφές των συνομη-
λίκων τους Εβραίων 
μαθητών. 

Τα προβλήματα 
των συμπυρήνων – 
κονσερβοποιησίμων 

ροδακίνων
Δ.Κ. Στυλιανίδης: 
Γεωπόνος επ. Δ/ντής Ι.Φ.Δ.

Στην εφημερίδα «ΛΑΟΣ» της 31ης Μαΐου ε.ε. δη-
μοσιεύτηκε άρθρο της Ένωσης Κονσερβοποιών Ελ-
λάδος όπου προτρέπονται οι παραγωγοί να προβούν 
σύντομα σε κανονικό αραίωμα για να μην υπάρξει 
ακαρπία.

Η προτροπή αυτή πολύ σωστή αν και λίγο καθυ-
στερημένη.

Ας μου επιτραπεί να κάνω κάποια συμπλήρωση 
στο άρθρο.

Η υπερφόρτωση των δένδρων κατά το τρέχον έτος και η καθυστέρηση του 
αραιώματος, οδηγεί σε μια μεγάλη πτώση του καλίου στα δένδρα. Η έλλειψη 
αυτή εκδηλώνεται με μεγαλύτερη ένταση στις όψιμες ποικιλίες, οι οποίες σαν συ-
νέπεια έχουν να συλλέξουν τα ροδάκινα πριν από την κανονική τους ωρίμαση, 
όταν ακόμη έχουν αρκετά πράσινο χρώμα και φυσικά δεν είναι κατάλληλα για 
κονσερβοποίηση.

Το φαινόμενο αυτό υπήρξε πολύ έντονο τον προηγούμενο χρόνο. Τονίζουμε, 
ότι και το πρόβλημα της μικροκαρπίας μπορεί να είναι έντονο και οι καρποπτώ-
σεις με τις προαναφερθείσες συνέπειες πιο σοβαρές.

Η έλλειψη καλίου είναι αυτή που δημιουργεί τα προβλήματα. Η άμεση λίπαν-
ση των δένδρων με καλιούχα λιπάσματα είναι επιβεβλημένη. Προτιμητέο θεω-
ρούμε το νιτρικό κάλιο τόσο για τη χρήση του στο έδαφος όσο και για εφαρμογή 
ψεκασμών. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για θετικά αποτελέσματα.

Σωματείο εργαζομένων 
Νοσοκομείου 

Νάουσας: Τι συμβαίνει 
στο νοσοκομείο; 

Αρνείται ο διοικητής τη 
θέση του μόνιμου 

μαιευτήρα στη Νάουσα

Εκτός των νέων μόνιμων θέσεων γιατρών που θα προκηρύ-
ξει αμέσως μετά τις εκλογές το υπουργείο Υγείας κινδυνεύει να 
μείνει η Νάουσα, αναφέρει το Σωματείο εργαζομένων του νο-
σοκομείου Νάουσας, καταγγέλλοντας τον διοικητή για ολιγωρία, 
δεδομένου ότι θα χαθούν 11 θέσεις γιατρών στην Ημαθία, όπως 
σημειώνει.

Η επιστολή-καταγγελία του Σωματείου αναφέρει:
«Από ολιγωρία του διοικητή του Νοσοκομείου, παρά τις συ-

νεχείς οχλήσεις τόσο της υποδιοικήτριας όσο και του Συλλόγου 
Εργαζομένων, η Νάουσα κινδυνεύει να μείνει εκτός των νέων 
μόνιμων θέσεων ιατρών που θα προκηρύξει αμέσως μετά τις 
εκλογές το υπουργείο Υγείας. Η ενημέρωση όλων των εμπλε-
κομένων είναι ότι ο Διοικητής αρνείται να στείλει το απαραίτητο 
αίτημα στο υπουργείο γιατί διαφωνεί με την προκήρυξη θέσης 
μαιευτήρα γυναικολόγου στο νοσοκομείο Νάουσας.

Ως Σύλλογος Εργαζομένων κρούουμε το καμπανάκι κινδύνου 
σε όλους τους ζητούμε να προχωρήσουν άμεσα οι προσλήψεις 
των 5 ιατρών της Νάουσας όπως είχαν αρχικά αποφασιστεί και 
όπως τις έχει ζητήσει η υποδιοικήτρια του Νοσοκομείου μας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΚΠΡ.ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Δ.Σ.
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΟΓΓΙΝΙΔΗΣ»
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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 
Άγιο Γεώργιο ζητάει μόνιμο υπάλ-

ληλο γραφείου με γνώσεις Λογιστικής, απαραίτητο προ-
σόν καλή γνώση αγγλικής γλώσσας σε γραπτό και 
προφορικό επίπεδο και για τις εποχιακές ανάγκες του 
προσωπικό διαλογητηρίου και 2 οδηγούς κλαρκ. 

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

ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
Συνεστίαση στην 

πιτσαρία ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ
Η Λέσχη μας, σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμά της, την Κυ-

ριακή 2 Ιουνίου 2019 το μεσημέρι θα έχει συνεστίαση στην πιτσα-
ρία ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ, στην περιοχή Ελιάς.

Η συμμετοχή κατ’ άτομο είναι 10 ευρώ και περιλαμβάνει ουζάκι 
με μεζέ, κρεατικό, ώρα προσέλευσης 13.00. Για τη συμμετοχή σας 
τηλεφωνείστε μας ή περάστε από τα γραφεία μας Ανοίξεως 90, η 
Λέσχη μας είναι ανοικτή καθημερινά 10.30-12.30 εκτός Σαββά-
του-Κυριακής, τηλέφωνο επικοινωνίας 23310 25654.

Το Δ.Σ.

Παρασκευή 14 Ιουνίου
 στο Δημαρχείο Βέροιας

«Τα Παιδιά της 
Άνοιξης» μιλούν 

ανοιχτά για 
Σεξουαλικότητα 

& Αναπηρία
Ο φιλανθρωπικός Μη 

Κερδοσκοπικός Σύλλο-
γος  Γονέων και Κηδεμό-
νων ΑμεΑ Ν. Ημαθίας 

‘’ Τα Παιδιά της Άνοι-
ξης’ ’διοργανώνει  Ημερί-
δα με θέμα: 

  ‘’Σεξουαλικότητα & 
Αναπηρία. Ας μιλήσουμε 
Ανοιχτά ‘’                        

Την Παρασκευή   14 
Ιουνίου 2019  στις 18:00 
μ. μ. 

στην αίθουσα συνε-
δριάσεων του Δήμου Βέ-
ροιας.  

Τα άτομα με αναπη-
ρία μπορούν να κάνουν 
σεξ και να το απολαύ-

σουν, όπως και τα άτομα χωρίς αναπηρίες…???
 Στην πραγματικότητα, οι άνθρωποι με αναπηρία είναι 

μέλη μίας κοινότητας με δική της κουλτούρα και κοινωνικούς 
κανόνες, με τις δικές της ιδιαίτερες συμπεριφορές και τα 
δικά της επικοινωνιακά πλαίσια, που ίσως διαφέρουν από 
εκείνα των ατόμων χωρίς αναπηρία, αλλά είναι εξίσου πλού-
σια και ενδιαφέροντα. Γ ι αυτό η συμμετοχή των γονέων και 
κηδεμόνων  και  όλων όσων εμπλέκονται με την εκπαίδευση 
των ΑμεΑ κρίνεται απαραίτητη.

Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό.



Την Τετάρτη 29 Μαίου έληξαν τα μαθήματα  
χορού όλων των τμημάτων (παιδικών, εφηβικών 
, ενηλίκων - ανδρών και γυναικών -), της χορω-
δίας,  της θεατρικής ομάδας,  εκμάθησης  της 
βλάχικης γλώσσας, καθώς και των τμημάτων 
αγιογραφίας, ψηφιδωτού και decoupage που 
λειτουργούν στο Σύλλογο.

Με την ευκαιρία αυτή οργανώθηκαν πλούσι-
ες εκδηλώσεις στο Σπίτι του Συλλόγου Βλάχων 
Βέροιας που άρχισαν στις επτά  το απόγευμα 
και ολοκληρώθηκαν  τις πρώτες μεταμεσονύκτι-
ες ώρες.  

Εκ μέρους του Δ/Σ και των διάφορων Επι-
τροπών του Συλλόγου, που τα μέλη τους ήταν 
όλα παρόντα, ο πρόεδρος του Συλλόγου Πίσκος 
Δημήτρης  ευχαρίστησε όλα τα μέλη αυτών των 
τμημάτων για τη συνεπή παρουσία τους και 
την άψογη συνεργασία με τους υπευθύνους 
και αφού τους ενημέρωσε για τις εκδηλώσεις 
του καλοκαιριού, ανανέωσε το ραντεβού για το 
φθινόπωρο. Επίσης, ο πρόεδρος του Συλλόγου 
ευχαρίστησε ιδιαίτερα όλους τους υπευθύνους 
των τμημάτων αυτών για την αφιλοκερδή, επί 
χρόνια,  προσφορά τους και το Δ/Σ του Συλλό-
γου  τιμητικά απένειμε  σε όλους αναμνηστικά 
δώρα. 

Οι παριστάμενοι - και ήταν πάρα πολλοί 
-  γεύτηκαν πλούσια εδέσματα - κρέατα και τυ-
ριά - και  άφθονο κρασί, αλλά πάνω από όλα , 
ένιωσαν  έντονες συγκινήσεις από τα βλάχικα  
τραγούδια και τους χορούς που με μοναδική α-
κρίβεια, αισθαντικότητα και αυθεντικότητα κάλυ-
ψαν όλη τη βραδιά, απτή απόδειξη για την πολύ 
σοβαρή δουλειά που κάνουν οι δάσκαλοι των 
χορευτικών τμημάτων Αντώνης Κουκουτέγος, 
Γιάννης Πλιάτσικας, Σταμάτης Χρυσής, Τασούλα 
Πίσκου, Χριστίνα Καραγιάννη,    Μαρία Γατο-
πούλου, καθώς και ο υπεύθυνος της χορωδίας 
Γιώργος Μανέκας. Ο υπεύθυνος του τμήματος 
διδασκαλίας της βλάχικης γλώσσας Τάκης Γε-
ωργίου ευχήθηκε να πάνε ακόμη καλύτερα τα 
μαθήματα της επόμενη χρονιά και παρακίνησε 
τους παρόντες  να στείλουν 
τα παιδιά τους στην εκμάθη-
ση της βλαχικής γλώσσσας. 

     Όσοι παραβρέθηκαν 
στην εκδήλωση είχαν την ευ-
καιρία να επισκεφθούν την 
έκθεση που οργάνωσαν, 
στο Χώρο εκδηλώσεων του 
Συλλόγου, οι υπεύθυνες των 

Τμημάτων Α-
γ ι ο γ ρ α φ ί α ς , 
Ψηφιδωτού και 
d e c o u p a g e .  
Ε κ τ έ θ η κ α ν 
έργα -  Άγιο-
γραφίες, Ψη-
φ ι δ ω τ ά  κ α ι 
decoupage – 
που δημιούρ-
γησαν όσοι /
ες  παρακο -
λούθησαν τα 
σχετ ικά μα -
θήματα  που 
δ ι δ ά σ κ ο υ ν 
στο Σύλλογο 
αφιλοκερδώς 
η Μαρία Καλ-
φοπούλου και 
η Γιώτα Βλα-
χοπούλου/Μη-
τρητώνη.  Η 

έκθεση , πρωτόγνωρη για τις δράσεις του Συλ-
λόγου, απέσπασε άριστες εντυπώσεις.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία 
τους πολλοί –εκλεγμένοι και μη- στις πρόσφα-
τες αυτοδιοικητικές εκλογές.

Ο   πρόεδρος     
Πίσκος Δημήτρης                                                  
Ο γεν. γραμματέας
Τσίρης  Γιώργος

Υ.Γ.  Επίκειται μια εκδήλωση αποκλειστικά 
για τα εφηβικά τμήματα, καθώς και μια εκδήλω-
ση – θεατρική παράσταση στη βλάχικη γλώσ-
σα- για τα παιδικά τμήματα. Οι ημερομηνίες θα 
ανακοινωθούν  έγκαιρα.
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ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ 
Πότε θα γίνει πρωθυπουργός ο Ταρζάν;

Σε  επαρχία της Ελλάδας με περίσκεψη είμαι,
την ίδια στιγμή που
λιοντάρια, καμηλοπαρδάλεις, ζέβρες,
 ιπποπόταμοι,
βολτάρουν στα αφρικάνικα δάση.
 
Μαθηματική εξίσωση  
λυμένη από πολυτάραχη λογοτεχνία.

Και γιατί παρακαλώ η αγριότητα της ζούγκλας
«μετακόμισε» στα  συναλλαγματικά μας ήθη;

 Και γιατί η «ηθικοπλαστική»σχέση των ιδεολογιών 
…Λιώστον τον ανταγωνιστή σου, λιώστον… 
κυριάρχησε  στην αγορά!!!

Τι είδους λεονταρισμοί είναι αυτοί χωρίς λιοντάρια;
αργεί η εξημέρωση;

Πιασμένος απ` την κλιματσίδα του Ταρζάν  
φωνάζεις 
αααουάααουουου  πιάνεις και σπάνεις 
το «ευπαθές»κλαδί 
του απέναντι ανταγωνιστή σου.

Έπειτα πάλι 
αααααάααουουου και βρίσκεις στον άμβωνα
 του Κόσμου 
«ΚΡΕΜΑΣΜΕΝΕΣ» τις λέξεις και «πειραγμένους» 
ισολογισμούς

κι` 
Έπειτα πάλι, 
αααααάααουουου κι` αλλάζουν οι κυβερνήσεις
κρατώντας όμως σταθερή 
την παραγωγή βομβών, ερπιστιοφόρων, 
κανονιών…..   
 
-Ξέρετε; η ισορροπία. 
Η ισορροπία του Κόσμου έχει ανάγκη από…
-Ξέρω ξέρω είπα, 
την ώρα που τα πουλιά 
περνούσαν αμέριμνα τα σύνορα των κρατών!

  Γιάννης Ναζλίδης

Αποχαιρετιστήριες γιορτές
στο σπίτι του Συλλόγου Βλάχων Βέροιας

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το 

άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα ό τι:
Ο ΒΑΛΤΑΔΩΡΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ του 

Νικολάου και της Δέσποινας, το γένος 
Πέκαλη, που γεννήθηκε στο Πανόραμα 
Θεσ/νίκης και κατοικεί στη Νάουσα και 
η ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΑ του 
Νικολάου και της Αναστασίας, το γένος 
Ξυνογάλου, που γεννήθηκε και κατοικεί 

στη Βέροια, πρόκειται να παντρευτούν στην Αποστολι-
κή Εκκλησία Πεντηκοστής στη Βέροια.

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

το άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώ-
δικα ό τι:

Ο ΓΡΑΜΜΑΤOΠΟΥΛΟΣ ΙΩ-
ΑΝΝΗΣ του Επαμεινώνδα και της 
Χριστίνας, το γένος Λαζαρίδη, που 
γεννήθηκε στο Τσιχιστζβάρι Μπορ-
ζόμι Γεωργίας και κατοικεί στη Βέ-
ροια και η ΘΑΛΑΛΑΙΟΥ ΖΩΗ του 
Αναστασίου και της Αικατερίνης, 

το γένος Σαζακλόγλου, που γεννήθηκε στη Βέροια 
και κατοικεί στο Μακροχώρι Ημαθίας, πρόκειται να 
παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο 
Δημαρχείο Βέροιας.



Στη συνεδρίαση που έλαβε χώρα 
το μεσημέρι της Πέμπτης 30/5, 
αποφασίστηκε η νέα μορφή του 

Κυπέλλου και εντέλει αυτή επικυρώ-
θηκε από την Επιτροπή. Το νέο σχέδιο 
του Κυπέλλου Ελλάδας περιλαμβάνει: 

1. Super league1: 14 Ομάδες 
2. Super league2: 12 Ομάδες 
3. Football League: 14 Ομάδες 

1ΗΦΆΣΗ
α) Συμμετέχουν υποχρεωτικά και οι 53 Κυπελ-

λούχοι των ΕΠΣ β) Από τις 53 ΕΠΣ εξαιρούνται οι 
6 ΕΠΣ ( ΕΠΣΔΑ-ΛΑΣΙΘΙΟΥ-ΗΜΑΘΙΑΣ- ΘΕΣΣΑΛΙΑ-
Σ-ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ και ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ), των οποίων οι 
Κυπελλούχοι ήταν ομάδες Γ΄ Εθνικής οι οποίες προ-
βιβάστηκαν στην FL και θα συμμετέχουν στο Κύπελ-
λο Ελλάδος με τις ομάδες της FL. Σύνολο ομάδων 
47. Δημιουργία 6 ζωνών με γεωγραφικά κριτήρια. 
Οι 47 Κυπελλούχοι των ΕΠΣ μετά από κλήρωση 
συγκροτούν 23 ζευγάρια από τα οποία προκύπτουν 
23 νικήτριες ομάδες. Γηπεδούχος είναι η ομάδα που 
κληρώνεται πρώτη. Οι αγώνες είναι μονοί. Η 47η 
ομάδα που παρέμεινε στην κληρωτίδα προκρίνεται 
στην επόμενη ΦΑΣΗ άνευ αγώνα. Από την 1η Φάση 
προκρίνονται 23 νικήτριες ομάδες και μια (1) άνευ 
αγώνα. Σύνολο ομάδων 24 και σύνολο αγώνων 23.

2ΗΦΑΣΗ
Συμμετέχουν οι 23 ομάδες που προκρίθηκαν από 

την 1η ΦΑΣΗ και η μια (1) ομάδα που προκρίθηκε 
άνευ αγώνα . Σύνολο 24 ομάδες. Δημιουργούνται 4 
γεωγραφικές ζώνες αποτελούμενες από 6 ομάδες. 
Μετά από κλήρωση συγκροτούν 12 ζευγάρια από τα 
οποία προκύπτουν 12 νικήτριες ομάδες. Γηπεδού-
χος ομάδα είναι η ομάδα που κληρώνεται πρώτη. Οι 
αγώνες είναι μονοί. Σύνολο αγώνων 12. 

3ΗΦΑΣΗ
Συμμετέχουν οι 12 νικήτριες ομάδες της 2ης ΦΑ-

ΣΗΣ και οι 14 ομάδες της FL. Σύνολο 26 ομάδες. 
Σχηματίζονται δυο (2) γκρουπ δυναμικότητας. Το 
πρώτο (1ο) γκρουπ δυναμικότητας αποτελείται από 
τις ομάδες (14) της FL ,και το δεύτερο (2ο) γκρουπ 
δυναμικότητας αποτελείται από τις 12 ομάδες που 
προκρίθηκαν από την 2η ΦΑΣΗ. Μετά από κλήρωση 
δημιουργούνται 13 ζευγάρια από τα οποία προκύ-
πτουν 13 νικήτριες ομάδες. Οι αγώνες είναι μονοί και 
διεξάγονται στις έδρες των αδυνάτων (2ο γκρουπ). 
Παρατήρηση: Οι δυο (2) ομάδες της FL που θα πα-

ραμείνουν στην κληρωτίδα, αφού έχει ολοκληρωθεί 
η διαδικασία της κλήρωσης θα αγωνισθούν μεταξύ 
τους με γηπεδούχο ομάδα την ομάδα που κληρώθη-
κε πρώτη. Σύνολο αγώνων 13.

4ΗΦΑΣΗ
Συμμετέχουν οι 13 ομάδες που προκρίθηκαν από 

την 3η ΦΑΣΗ και οι 12 ομάδες της SL2. Σύνολο ομά-
δων 25. Σχηματίζονται δυο γκρουπ δυναμικότητας. Το 
πρώτο (1ο) γκρουπ δυναμικότητας αποτελείται από 
τις ομάδες της SL2 και το δεύτερο (2ο) γκρουπ δυνα-
μικότητας από τις 13 ομάδες που προκρίθηκαν από 
την 3η ΦΑΣΗ. Μετά από κλήρωση δημιουργούνται 
12 ζευγάρια από τα οποία προκύπτουν 12 νικήτριες 
ομάδες. Η 13η ομάδα που παρέμεινε στην κληρω-
τίδα προκρίνεται στην επόμενη ΦΑΣΗ άνευ αγώνα. 
Οι αγώνες είναι μονοί και διεξάγονται στην έδρα των 
αδυνάτων (2ο Γκρουπ). Σύνολο αγώνων 12. 

5ΗΦΑΣΗ
Συμμετέχουν οι 12 νικήτριες ομάδες της 4ης ΦΑ-

ΣΗΣ, η μια ομάδα που προκρίθηκε άνευ αγώνα και 
οι εννέα (9) ομάδες της SL1 από την 6η έως την 14η 
θέση του βαθμολογικού πίνακα της SL1. Σύνολο 
ομάδων 22. Σχηματίζονται δυο γκρουπ δυναμικό-
τητας. Το πρώτο γκρουπ αποτελείται από τις εννέα 
(9) ομάδες της SL1 και το δεύτερο γκρουπ δυναμι-
κότητας αποτελείται από τις 13 ομάδες που προ-
κρίθηκαν από την 4 η ΦΑΣΗ. Μετά από κλήρωση 
σχηματίζονται 9 ζευγάρια από τα οποία προκύπτουν 
9 νικήτριες ομάδες. Γηπεδούχος είναι η ομάδα που 
κληρώνεται πρώτη. Παρατήρηση: Οι τέσσερις (4) 
ομάδες που θα παραμείνουν στην κληρωτίδα, αφού 
έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της κλήρωσης θα 
αγωνισθούν μεταξύ τους με γηπεδούχο ομάδα την ο-
μάδα που κληρώθηκε πρώτη.Οι αγώνες είναι διπλοί. 
Σύνολο αγώνων 22.

6ΗΦΑΣΗ
(Φάση των 16) Συμμετέχουν οι 11 ομάδες που 

προκρίθηκαν από την 5η ΦΑΣΗ και οι 5 πρώτες ο-
μάδες (θέσεις 1-5) του Βαθμολογικού πίνακα της SL. 
Σύνολο ομάδων 16. Σχηματίζονται δυο γκρουπ δυ-
ναμικότητας. Το πρώτο γκρουπ αποτελείται από τις 
οκτώ (8) πρώτες ομάδες στην βαθμολογική κατάταξη 
του πρωταθλήματος της SL περιόδου 2018-2019 και 
το δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας αποτελείται από 
τις εναπομείνασες ομάδες. Σχηματίζονται 8 ζευγά-
ρια μετά από κλήρωση και προκύπτουν 8 νικήτριες 
ομάδες. Γηπεδούχος είναι η ομάδα που κληρώνεται 
πρώτη. Οι αγώνες είναι διπλοί. Σύνολο αγώνων 16.

7ΗΦΑΣΗ
(Προημιτελικοί) Συμμετέχουν οι 8 ομάδες που 

προκρίθηκαν από 6η ΦΑΣΗ. Σχηματίζονται μετά από 
κλήρωση 4 ζευγάρια και προκρίνονται 4 ομάδες. Γη-
πεδούχος είναι η ομάδα που κληρώνεται πρώτη.Οι 
αγώνες είναι διπλοί. Σύνολο αγώνων 8. 

8ΗΦΑΣΗ
(ημιτελικοί) Συμμετέχουν οι 4 ομάδες που προκρί-

θηκαν από 7η ΦΑΣΗ.
Σχηματίζονται μετά από κλήρωση 2 ζευγάρια και 

προκρίνονται 2 ομάδες. Γηπεδούχος είναι η ομάδα 
που κληρώνεται πρώτη.Οι αγώνες είναι διπλοί. Σύ-
νολο αγώνων 4. 

ΤΕΛΙΚΟΣ
Συνολικός αριθμός αγώνων όλων των Φάσεων 

του Κυπέλλου: 110 αγώνες Συνολικός αριθμός α-
γώνων από την 5η Φάση που συμμετέχει η SL1: 50 
αγώνες 

Στη συνεδρίαση που έλαβε χώρα το μεσημέρι 
της Πέμπτης 30/5, αποφασίστηκε η νέα μορφή του 
Κυπέλλου και εντέλει αυτή επικυρώθηκε από την 
Επιτροπή.

CMYK
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τουΚυπέλλουΕλλάδος2019-2020

Φιλικό παιχνίδι έδωσε  στη Λάρισα, ο πρωτα-
θλητής της Α’ κατηγορίας της ΕΠΣ Ημαθίας, Μέγας 
Αλέξανδρος Τρικάλων.

Οι «πράσινοι» προσκλήθηκαν να αγωνιστούν 
στην φιέστα ανόδου του Ηρακλή Λάρισας, από τον 
οποίο ηττήθηκαν με σκορ 2-1 με πέναλτι στο τε-
λευταίο λεπτό του αγώνα. Το γκολ των Τρικαλινών 
σημείωσε ο Βουλγαράκης.

Μετά το τέλος του παιχνιδιού έγινε η απονομή 

του πρωταθλήματος στην ομάδα της Θεσσαλίας, 
ενώ ακολούθησε δείπνο όπου καλεσμένη ήταν και η 
αποστολή του Μ. Αλέξανδρου.

Όσον αφορά την φιέστα των Τρικάλων για την 
άνοδο στη Γ’ Εθνική, αυτή μετατέθηκε για την επό-
μενη Κυριακή 9 Ιουνίου με αντίπαλο και πάλι τον Η-
ρακλή Λάρισας, σε μια άτυπη ρεβάνς του σημερινού 
φιλικού.

πηγή. kerlidasport.gr

Φιλική ήττα των Τρικάλων στη Λάρισα 
Μια βδομάδα πίσω η φιέστα

Ο Αργεντινός ήταν ότι καλύτερο για τον φετινό 
Ηρακλή και ο άνθρωπος, ο οποίος προσπάθησε 
να κρατήσει όρθιο τον Ημίθεο.

Φέτος, σε 23 παιχνίδια σημείωσε εννιά γκολ με 
τους «κυανόλευκους», τα οποία έδωσαν μάλιστα 
βαθμούς.

Το σίγουρο είναι ότι το όνομα του 36χρονου 
φορ έπεσε στο τραπέζι των συζητήσεων για τη 

«Βασίλισσα του Βορρά», χωρίς να σημαίνει ότι 
υπήρξε οριστική απόφαση για την περίπτωσή του. 
Η Βέροια είναι να επισημοποιήσει αυτές τις μέρες 
την επέκταση συνεργασίας με τον Σάκη Θεοδοσι-
άδη.

Ο Εμάνουελ Πρόνε, πάντως, ψάχνει ήδη ομάδα 
κοντά στη Θεσσαλονίκη, αν και δεν έχει πολλές επι-
λογές. Τα Τρίκαλα  δεν τον συγκίνησαν…

Προτάθηκε στη Βέροια ο Περόνε

Στο ιστορικό «Φιλίππειο» της 
Βέροιας η Εθνική μας ομάδα 
Γυναικών έκανε το πρώτο 

βήμα για την πρόκριση στην επόμενη 
φάση του EURO 2020, επικρατώντας 
28-21 του Ισραήλ. Το αντιπροσω-
πευτικό μας συγκρότημα είχε ένα 
μέτριο πρώτο ημίχρονο, στο οποίο 
βρέθηκε πίσω στο σκορ (12-11), 
αλλά στο δεύτερο άλλαξε εντελώς 
την εικόνα του, ανέβασε τον ρυθμό 
του και «καθάρισε» το ματς σε ένα 
δεκάλεπτο (36-46) με ένα εντυπωσια-
κό σερί 9-0, μετατρέποντας το 14-15 
σε 23-15!

Κορυφαίες για την ελληνική ομάδα ήταν η τερ-
ματοφύλακας Κεπεσίδου με 17 επεμβάσεις, οι 
Τσάκαλου, Μούρνου (από 6 γκολ) -που έπαιξε κα-
τά συνθήκη αριστερό εξτρέμ- αλλά και οι Ζυγούρα, 
Γκάτζιου που σημείωσαν από πέντε τέρματα.

Επόμενος αντίπαλος για την Εθνική μας είναι 
σήμερα η Φινλανδία στις 18:00

Τα πεντάλεπτα: 1-2, 4-3, 6-6, 9-8, 10-10, 12-11 

(ημχ), 14-13, 15-18, 15-21, 17-25, 18-27, 21-28 
Ισραήλ (Ιουσεπόλσκι): Μπορονόφσκι, Λεβί 1, 

Μπεναβίντα 1, Κοέν 4, Σονέγκο, Βαρόλ, Μπαρέλ 
Μπεν Ζικρί, Ακλέρ, Ασούρι 1, Σαμάι, Ιζάκ 5, Μπα-
λαΐς, Βακράτ 6, Αμίνοφ 3, Τεπλίτσκι. 

Ελλάς (Δανήλος): Κεπεσίδου, Αργυροπούλου, 
Κουκμίση, Παναγιωτίδου 1, Γκάτζιου 5, Ζυγούρα 
5, Καραχαρίση, Ράτσικα, Βασιλειάδου, Μούρνου 
6, Καρέλα, Φράγκου, Ανδρίτσου 1, Μανιά 2, Τσά-
καλου 6, Μάστακα. Διαιτητές: Ρακίτινα – Τκάτσουκ 
(Ουκρανία). Δίλεπτα: 6-2. Πέναλτι: 2/4 - 0/2

Τοπανόραματηςδιοργάνωσης
Η βαθμολογία

1. Ελλάδα  ........................................................2
2. Λουξεμβούργο  .............................................2
3. Φινλανδία .....................................................0
4. Ισραήλ  .........................................................0

Αποτελέσματα- Πρόγραμμα
Παρασκευή31Μαΐου2019
Λουξεμβούργο- Φινλανδία  ....................... 24-27 
Ελλάδα- Ισραήλ  ....................................... 28-21

Σάββατο1ηΙουνίου2019
16:00 Λουξεμβούργο- Ισραήλ 
18:00 Ελλάδα- Φινλανδία

Κυριακή2Ιουνίου2019
15:00 Ισραήλ- Φινλανδία 
17:30 Ελλάδα- Λουξεμβούργο

Χάντμπολ

ΜεγάληνίκητηςΕθνικήςγυναικών
28-21τοΙσραήλ!!



Το γραφείο Φυσικής Αγωγής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης Ημαθίας διοργάνωσε με  επιτυχία τους  αγώνες  ΑθλοΠΑΙΔΕΙΆΣ  Στίβου 
Δημοτικών Σχολείων περιοχής Βέροιας  σχ. έτους 2018-19. Περίπου  200 
μαθητές-τριες από τα δημοτικά σχολεία του Δήμου Βέροιας αγωνίστηκαν 
στους δρόμους 50μ και 1000μ, στο άλμα σε μήκος και ύψος και στη ρίψη 
με μπαλάκι και εκτός από τις καλές επιδόσεις ένιωσαν και τη χαρά της συμ-
μετοχής. Το γραφείο Φυσικής Αγωγής Ημαθίας ευχαριστεί τους Ομοσπον-
διακούς Προπονητές κους Κελεπούρη Νικόλαο, Μηνά Κυριάκο, τον Ιατρό 
των αγώνων κο Αποστολίδη Δημήτριο την κα Κουκουτέγου Αικατερίνη και 
τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής των σχολικών μονάδων 
χάρις στους οποίους πραγματοποιήθηκαν οι αγώνες. Ευχόμαστε οι μαθητές 
και οι μαθήτριες να παραμείνουν ενεργοί στον στίβο του αθλητισμού και ευ-
χόμαστε κάθε επιτυχία και πρόοδο στην μαθητική και αθλητική τους διαδρο-
μή. Αναλυτικά τα αποτελέσματα ήταν:

ΜΠΑΛΑΚΙ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ
1 ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ 1o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ  .............. 35,65
2 ΓΚΙΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 4o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ  ........................ 18,35
3 ΚΑΖΕΠΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 5o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ  ............................ 22,77
4 ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΘΙΑ 6o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ  .......................... 27,64
5 ΓΚΕΓΚΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ 7o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ  ............................. 30,48
6 ΑΧΑΛΑ’ΪΑ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ 7o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ  .............................. 25,86
7 ΒΡΕΤΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ  8o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ  ................................. 22,52
8 ΜΑΡΑ ΚΛΕΑ 8o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ  ................................................. 23,63
9 ΤΣΑΓΓΑΡΟΥ ΣΟΦΙΑ 9o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ  .................................... 35,23
10 ΚΟΥΜΙΤΣΑΡΤΣΙ ΝΑΤΑΛΙΑ 12o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ  ....................... 28,77
11 ΜΠΟΥΤΣΑΚΤΣΗ ΜΑΡΙΝΑ 10o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ  ....................... 30,55
12 ΠΕΛΑΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 13o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ .........................  24,76
13 ΚΑΚΑΦΙΚΑ ΞΑΝΘΗ 14o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ  ................................. 28,16
14 ΧΑΪΤΙΔΟΥ ΜΥΡΤΩ 16o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ  ..................................... 40,7
15 ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ 2ο ΔΗΜ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ  ................ 24,77
16 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗ 2ο ΔΗΜ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ  ........ 30,45
17 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 3ο ΔΗΜ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ  ....... 42,97
18 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΔΗΜ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ  .................. 33,67
19 ΣΥΚΙΩΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΗΜ ΔΙΑΒΑΤΟΥ ΜΕΣΗΣ  ................. 30,2
20 ΜΟΥΡΤΙΝΑ ΕΛΕΝΑ 1ο ΔΗΜ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ  ........................ 29,68

ΜΠΑΛΑΚΙ ΑΓΟΡΙΩΝ
1 ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ  ............................. 33,5
2 ΠΑΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ  ................................... 33,59
3 ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ  .............. 39,45
4 ΜΠΑΜΠΑΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 4o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ  ......................... 40,91
5 ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 5o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ ........................  37,74
6 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 6o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ  ................................. 32,12
7 ΛΑΡΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 7o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ ......................................  33,76
8 ΚΑΝΤΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 7o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ  ................................... 29,1
9 ΜΠΛΕΤΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 8o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ  ............................ 33,66
10 ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 8o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ  .................... 33,7
11 ΠΑΣΒΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 9o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ  ........................ 43,58
12 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 10o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ  ..................... 46,68
13 ΤΖΟΡΤΖΙΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 12o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ  ................. 36,79
14 ΓΑΛΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 13o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ  ............................... 32,88
15 ΜΠΟΥΣΜΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 14o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ .................  29,44
16 ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΣΤΑΘΗΣ 14o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ ...........................  29,59
17 ΜΕΧΜΕΤ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 16o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ .............................  38,85
18 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2ο ΔΗΜ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ  .... 34,63
19 ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2ο ΔΗΜ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ ...............  40,35
20 ΓΚΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3ο ΔΗΜ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ ....................  39,08
21 ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ .......................  36,2
22 ΠΡΥΜΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜ ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ-ΤΡΙΛΟΦΟΥ ......... 18,78
23 ΤΣΟΚΟΥ ΣΕΡΤΖΙΟ ΔΗΜ ΔΙΑΒΑΤΟΥ ΜΕΣΗΣ  .......................... 31,73
24 ΧΑΤΖΗΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ 1ο ΔΗΜ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ  ..... 30,77

ΑΛΜΑΤΟΣ ΣΕ ΥΨΟΣ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ
1 ΑΓΚΟΛΙ ΚΡΙΣΤΙΑΝΑ 4o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ  ....................................... 1.00
2 ΖΗΣΕΚΑ ΟΛΥΜΠΙΑ 6o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ  ........................................ 1.10
3 ΓΚΕΚΑ ΣΟΦΙΑ 7o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ  ............................................... 1.15
4 ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 9o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ  ........................ 1.05
5 ΦΟΥΡΚΙΩΤΗ ΑΘΗΝΑ 12o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ  .................................. 1.28
6 ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 10o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ  ................................. 1.28
7 ΣΑΡΚΑΤΖΗ ΑΡΤΕΜΙΣ 2ο ΔΗΜ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ  ......................... 1.05
8 ΛΙΑΝΟΥ ΖΩΗ-ΘΕΚΛΑ ΔΗΜ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ  .................................. 1.10
9 ΤΟΣΚΑ ΡΑΦΑΕΛΑ 1ο ΔΗΜ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ  ............................... 1.10
10 ΜΗΤΣΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ 2ο ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ  ............................... 1.10

ΑΛΜΑΤΟΣ ΣΕ ΥΨΟΣ ΑΓΟΡΙΩΝ
1 ΠΑΡΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 4o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ  ...................... 1.10
2 ΒΥΖΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 6o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ   ............................................
3 ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 12o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ  ............................ 1.25
4 ΝΤΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 10o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ  ..................... 1.10
5 ΜΠΕΚΙΑΡΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 13o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ  ................. 1.05

6 ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 16o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ  ............................. 1.15
7 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ 2ο ΔΗΜ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ  ............................ 1.05
8 ΚΟΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ  .................................. 1.20
9 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΔΗΜ ΔΙΑΒΑΤΟΥ ΜΕΣΗΣ  ................. 1.05
10 ΚΟΚΟΒΙΤΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 1ο ΔΗΜ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ  .................... 1.05

ΑΛΜΑΤΟΣ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ
1 ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 1o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ ...................................  3.40
2 ΤΣΕΑ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ 1o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ .......................................  3.91
3 ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 4o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ  ................................. 3.56
4 ΒΕΡΓΟΥ ΘΩΜΑΗ 5o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ ..........................................  3.60
5 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 5o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ .................  2.58
6 ΜΠΕΛΕΓΚΟΥ ΝΤΕΑ 6o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ ......................................  3.73
7 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 7o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ  ............................. 3.98
8 ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ 7o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ  ......................... 3.52
9 ΠΑΠΠΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 8o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ  ................................... 3.15
10 ΤΣΑΝΑΚΤΣΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 8o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ  .................... 3.75
11 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ  9o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ  .............. 4.78
12 ΚΡΕΞΗ ΕΥΤΥΧΙΑ 12o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ  ....................................... 4.20
13 ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 10o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ .....................  4.10
14 ΒΕΝΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΑΝΝΑ 13o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ  .............................. 2.54
15 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΧΑΡΙΣ 14o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ  .............................. 3.32
16 ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 14o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ .......................  3.27
17 ΛΑΦΑΖΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 16o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ .............................  3.32
18 ΠΕΛΕΚΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 2ο ΔΗΜ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ ...................  3.69
19 ΜΠΡΑΝΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΑ 2ο ΔΗΜ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ  ...................... 3.99
20 ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ 3ο ΔΗΜ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ ............  3.84
21 ΘΑΡΤΟΡΙ ΕΥΤΥΧΙΑ ΔΗΜ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ................................... 3.41
22 ΜΠΑΛΤΖΗ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜ ΔΙΑΒΑΤΟΥ ΜΕΣΗΣ  ............................. 2.94
23 ΠΑΝΙΚΑ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜ ΔΙΑΒΑΤΟΥ ΜΕΣΗΣ  ................................ 2.25
24 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΑΝΝΑ 1ο ΔΗΜ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ  .......................... 4.03
25 ΤΣΑΝΑΚΤΣΙΔΟΥ ΡΑΦΑΗΛΙΑ   .................................................... 3.38

ΑΛΜΑΤΟΣ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΑΓΟΡΙΩΝ
1 ΚΥΒΕΝΤΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ ......................  3.92
2 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΒΙΤΑΛΙΟΣ 4o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ  ................. 3.50
3 ΖΙΑΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 5o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ  ..................................... 3.09
4 ΔΟΥΛΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ  ................................. 3.83
5 ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 8o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ  ................ 3.64
6 ΣΑΜΑΡΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 8o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ  .................................... 3.66
7 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 9o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ  .................. 3.87
8 ΘΕΟΔΩΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 10o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ  ................... 4.75
9 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 12o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ ...................... 3.12
10 ΒΕΝΕΤΙΚΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 13o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ ......................  3.98
11 ΜΑΝΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 14o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ ....................................  3.37
12 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 14o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ  .......................... 3.54
13 ΜΑΖΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 16o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ ...............................  3.22
14 ΜΠΡΑΝΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΗΜ ΔΙΑΒΑΤΟΥ ΜΕΣΗΣ ................  3.29
15 ΧΑΛΚΙΑΣ ΘΩΜΑΣ 1ο ΔΗΜ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ ............................. 3.66
16 ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 7ο ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ  ............................ 3.87

1000μ. ΚΟΡΙΤΣΙΑ
1 ΜΑΖΙΝΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ-ΦΑΝΟΥΡΙΑ 1o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ 2007  ........ 4’56’’
2 ΤΣΙΟΥΧΑ ΛΥΔΙΑ 1o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ 2008 ...................................  4’44’’
3 ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 4o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ 2007 ..................  5’35’’
4 ΚΟΥΔΟΥΝΑ’ ΕΛΕΝΗ 6o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ 2007  ........................... 3’56’’
5 ΖΕΖΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ 7o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ 2007  ............................... 4’10’’
6 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΙΣΑΒΕΛΛΑ 8o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ 2008  ......................... 4’07’’
7 ΜΙΣΟΚΕΦΑΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 9o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ 2006  ................ 4’22’’
8 ΤΣΑΚΝΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 12o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ 2008  ................... 5’17’’
9 ΣΚΡΑΠΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 10o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ  ................................... 4’20’’
10 ΠΑΝΤΕΡΜΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 13o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ 2008  ................... 4’49’’
11 ΑΣΒΕΣΤΑ ΜΑΡΙΑ-ΑΦΡΟΔΙΤΗ 14o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ 2007 .......... 5’38’’
12 ΜΠΙΝΙΟΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 16o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ 2007  ................... 4’50’’
13 ΜΗΤΣΙΑΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 2ο ΔΗΜ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ 2007.............  4’11’’
14 ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 8ο ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ 2007 ........................ 4’39’’
15 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΚΑΣΙΑΝΗ 1ο ΔΗΜ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ 2007 ...  4’45’’
16 ΤΣΙΛΚΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 2ο ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ 2008  ............................ 4’46’’

1000μ. ΑΓΟΡΙΩΝ
1 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ  .............................. 3’54’’
2 ΒΕΛΑ ΓΙΩΡΓΟ 1o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ  .............................................. 4’45’’
3 ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ  ............................ 3’39’’
4 ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 4o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ ..................................  3’57’’
5 ΤΖΙΜΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 5o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ......................................  3’44’’
6 ΠΙΣΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 6o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ  .............................. 4’17’’50
7 ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 7o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ .....................  3’48’’
8 ΣΑΜΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 7o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ .....................................  3’47’’
9 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 8o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ ..........................  4’21’’
10 ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ-ΑΓΓ. 8o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ .................  4’28’’
11 ΤΣΑΓΓΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 9o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ ...............................  3’55’’

12 ΤΣΙΟΥΓΓΑΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 10o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ .........................  3’41’’
13 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 12o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ ................  3’35’’
14 ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 12o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ ......................  4’42’’
15 ΜΑΡΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 12o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ  ............................... 4’19’’
16 ΜΠΟΥΓΙΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 13o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ  ....................... 4’17’’
17 ΚΟΝΚΕΖΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 14o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ .............................  4’31’’
18 ΜΑΣΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 16o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ ..........................  3’57’’30
19 ΣΑΧΠΑΤΖΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2ο ΔΗΜ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ ................  4’18’’
20 ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ 2ο ΔΗΜ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ ........  3’43’’
21 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜ ΔΙΑΒΑΤΟΥ ΜΕΣΗΣ  ............ 4’10’’
22 ΜΑΝΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1ο ΔΗΜ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ ............  4’39’’

50μ. ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ
1 ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ 4o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ  ................................7’’64
2 ΓΚΑΛΙΤΣΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 5o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ  ...............................7’’50
3 ΓΚΑΛΑΪΤΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 5o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ  ...............................7’’95
4 ΤΣΙΟΥΝΤΑ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ 6o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ  .................................8’’90
5 ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 7o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ  .............................8’’90
6 ΤΣΕΚΑΝΙ ΜΕΛΙΝΑ 7o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ  .........................................8’’20
7 ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗ ΣΟΦΙΑ 8o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ ....................................  8’’60
8 ΠΑΣΧΟΥΛΑ ΖΩΗ 8o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ  ...........................................7’’78
9 ΞΥΝΑΔΑ ΑΡΙΑΔΝΗ-ΥΠΑΤΙΑ 9o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ  ..........................7’’70
10 ΓΚΑΛΑΒΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ  .........................7’’80
11 ΣΤΑΝΚΙΔΟΥ ΘΩΜΑΗ 12o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ  .................................8’’10
12 ΝΤΕΛΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 10o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ ................................  7’’82
13 ΛΕΩΝ ΜΑΡΙΑ 14o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ .............................................  8’’00
14 ΜΑΝΩΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ 14o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ  ................................8’’15
15 ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ ΙΟΛΗ 16o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ ..................................  8’’10
16 ΚΑΦΕΤΖΗ ΓΑΒΡΙΗΛΙΑ 2ο ΔΗΜ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ  ......................8’’70
17 ΓΚΡΕΜΠΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑ 2ο ΔΗΜ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ  ...........8’’20
18 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 3ο ΔΗΜ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ  ......................8’’14
19 ΚΑΤΣΟΥΛΙ ΜΑΡΚΕΛΑ 3ο ΔΗΜ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ ......................  7’’90
20 ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ...............................7’’78
21 ΤΣΟΥΛΤΣΙΔΟΥ ΖΩΗ  ΔΗΜ ΔΙΑΒΑΤΟΥ ΜΕΣΗΣ  .........................8’’05
22 ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑ 1ο ΔΗΜ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ  ...............7’’70
23 ΧΑΤΖΗΛΕΥΤΕΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1ο ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ  ....................8’’00

ΤΕΛΙΚΟΣ
1 ΓΚΑΛΙΤΣΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 5o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ  ...............................7’’56
2 ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ 4o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ  ................................7’’64
3 ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑ 1ο ΔΗΜ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ .................  7’’54
4 ΞΥΝΑΔΑ ΑΡΙΑΔΝΗ-ΥΠΑΤΙΑ 9o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ  ..........................7’’60
5 ΠΑΣΧΟΥΛΑ ΖΩΗ 8o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ  ...........................................7’’90
6 ΓΚΑΛΑΒΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ  ...........................7’’70
7 ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ  .................................8’’10
8 ΛΕΩΝ ΜΑΡΙΑ 14o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ  ...............................................8’’00

50μ. ΑΓΟΡΙΩΝ
1 ΜΠΑΛΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑ  ...................................8’’96
2 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑ  ............................8’’78
3 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ  ............................7’’17
4 ΒΑΡΣΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 4o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ  .....................7’’50
5 ΤΣΙΦΙΝΔΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 5o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ  .........................8’’50
6 ΣΥΜΠΕΘΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 5o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ ......................  7’’60
7 ΖΑΓΙΑΚΡΥ ΒΑΣΙΛ 6o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ ..........................................  7’’77
8 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 7o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ ...............................  7’’20
9 ΤΣΕΣΜΕΛΗΣ ΡΑΦΑΗΛ-ΙΩΑΝΝΗΣ 8o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ  ................7’’71
10 ΝΤΑΜΠΑΚΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ- ΠΑΝΑΓ. 8o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ  ...........8’’65
11 ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 9o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ  ...................7’’56
12 ΜΟΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 10o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ  ................7’’15
13 ΖΗΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 12o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ  .......................8’’40
14 ΟΡΓΙΑΝΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 13o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ ...............  7’’52
15 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΛΟΥΚΑΣ 14o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ  ................................8’’16
16 ΚΟΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 14o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ  ................................8’’21
17 ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 16o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ ...........................  7’’57
18 ΤΑΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2ο ΔΗΜ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ  ...................8’’97
19 ΣΑΧΠΑΤΖΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 2ο ΔΗΜ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ  .........................  
20 ΓΙΑΝΝΙΝΑΣ ΘΩΜΑΣ 3ο ΔΗΜ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ  .........................7’’60
21 ΜΟΥΧΤΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΗΜ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ...........................7’’66
22 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜ ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ-ΤΡΙΛΟΦΟΥ  .........7’’50
23 ΤΣΙΤΙΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΔΗΜ ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ-ΤΡΙΛΟΦΟΥ ..................  8’’21
24 ΤΣΟΥΛΤΣΙΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΔΗΜ ΔΙΑΒΑΤΟΥ ΜΕΣΗΣ ................  7’’70
25 ΚΟΛΕΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1ο Δ.Σ. ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ ......................  9’’00

ΤΕΛΙΚΟΣ
1 ΜΟΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 10o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ  ..................7’’22
2 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ  ............................7’’09
3 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 7o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ  ...............................7’’82
4 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜ ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ-ΤΡΙΛΟΦΟΥ ...........  7’’50
5 ΒΑΡΣΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 4o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ  .....................7’’41
6 ΟΡΓΙΑΝΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 13o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ  .................7’’34
7 ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 9o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ  .....................7’’88
8 ΓΙΑΝΝΙΝΑΣ ΘΩΜΑΣ 3ο ΔΗΜ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ  ...........................7’’80

CMYK

111-2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 www.laosnews.grτου Σαββατοκύριακου

Σχολικοί αγώνες  ΑθλοΠΑΙΔΕIAΣ Στίβου
Δημοτικών Σχολείων Βέροιας



12 www.laosnews.gr 10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 του Σαββατοκύριακου1-2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

Γράφει 
ο  Θωμάς 
Γαβριηλίδης

Για μαρμάρινο άγαλμα 
Σατύρου στημένο

πάνω από μια βρύση, 
δίπλα στην οποία

κοιμάται ένας νεαρός
 Έρωτας.

1. Το Σάτυρο του βροντερού το γιο του Διονύσου
2. χέρι επιδέξιο έφτιαξε σ΄ ένα μονάχα μάρμαρο
3. και μ’ έναν τρόπο θεϊκό πνοή έβαλε 
στην πέτρα.
4. Ο σύντροφος των παιχνιδιών εγώ ‘μαι για 
τις Νύμφες
5. κι αντί για κόκκινο κρασί, που έχυνα 
πρωτύτερα,
6. νερό γλυκό πια χύνω μα, λαφροπατώντας
 πέρνα
7. να μην ξυπνήσεις πάρωρα τούτο το παλληκάρι
8. που χαίρεται παράδιπλα ύπνου απαλού 
τη γλύκα.

ΕΠΙΓΡΑΜΜΑ (Ε.Α. ΙΧ, 826)
ΕΙΣ ΣΑΤΥΡΟΝ ΚΡΗΝΗΙ ΕΦΕΣΤΩΤΑ,

 ΚΑΙ ΕΡΩΤΑ ΚΑΘΕΥΔΟΝΤΑ
1. Του Βρομίου Σάτυρον τεχνήσατο δαιδαλέη χειρ,
2. μούνηι θεσπεσίως πνεύμα βαλούσα λίθωι.
3. Ειμί δε ταις Νύμφαισιν ομέψιος, αντί 
δε του πριν
4. πορφυρέου μέθυος λαρόν ύδωρ προχέω.
5. Εύκηλον δ’ ίθυνε φέρων πόδα, μη τάχα κούρον
6. κινήσης, απαλώι κώματι θελγόμενον.

ΜΙΑ ΒΡΥΣΗ ΠΗΓΗ ΕΜΠΝΕΥΣΗΣ
Στην αρχαία Ελλάδα οι πόλεις φρόντιζαν να κατα-

σκευάζουν δημόσιες βρύσες (κρήνες), γενικά ευπρό-
σωπες και όχι σπάνια έργα τέχνης, δημιουργήματα 
μεγάλων καλλιτεχνών, που όχι μόνο ξεδιψούσαν 
τους περαστικούς αλλά και τους εύφραιναν, και πολ-
λές φορές μάλιστα τους ενέπνεαν κιόλας, όπως η 
κρήνη που ενέπνευσε το μεγάλο φιλόσοφο-ποιητή 
Πλάτωνα (427 π.Χ. – 348 π.Χ.).

«Η κρήνη του Πλάτωνα», όπως δηλώνει ο ίδιος, 
ήταν έργο «δαιδαλέης χειρός», χεριού δηλαδή καλλι-
τέχνη που είχε κληρονομήσει το μεγάλο ταλέντο του 
θρυλικού αρχιτέκτονα του ανακτόρου-λαβύρινθου 
της Κνωσού, του Δαίδαλου, και είχε πετύχει όχι μόνο 
να λαξεύσει αλλά και να δώσει πνοή σ’ έναν Σάτυρο, 
γιο του θεού Διόνυσου, που κρατούσε ένα κανάτι 
(πρόχου) και πρόσφερε νερό στους περαστικούς, 
και σε έναν νεαρό Έρωτα, που κοιμόταν ύπνο ελα-
φρύ δίπλα του, σε ένα μονοκόμματο μάρμαρο. Ένα 
μονολιθικό σύμπλεγμα αγαλμάτων – κρήνη – χάρμα 
οφθαλμών.

ΠΕΙΡΗΝΗ ΚΟΡΙΝΘΟΥ – ΚΑΛΛΙΡΟΗ
 ΕΝΝΕΑΚΡΟΥΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΙ ΠΙΟ ΟΝΟΜΑΣΤΕΣ ΚΡΗΝΕΣ
 ΤΗΣ ΑΡΧ. ΕΛΛΑΔΑΣ

Α΄ Η ΠΕΙΡΗΝΗ
Η κρήνη-πηγή Πειρήνη βρισκόταν επάνω στην 

Ακρόπολη της αρχαίας Κορίνθου, στον Ακροκόρινθο. 
Υπήρχαν διάφοροι μύθοι που έλεγαν πώς εμφανί-
στηκε πάνω στον Ακροκόρινθο η πηγή και γιατί ονο-
μάστηκε Πειρήνη. Ένας από αυτούς έλεγε τα εξής:

Η Πειρήνη ήταν κόρη του ποταμού Ασωπού και με 
το θεό της θάλασσας Ποσειδώνα είχε αποκτήσει δύο 
γιους, τον Λέχητα και τον Κεχρία, από τους οποίους 
πήραν τα ονόματά τους τα δύο λιμάνια της αρχαίας 
Κορίνθου (το ένα στον Κορινθιακό κόλπο και το άλλο 
στο Σαρωνικό) το Λέχαιον και οι Κεχριές.

Σ’ ένα κυνήγι της η θεά του κυνηγιού Άρτεμις σκό-
τωσε άθελά της τον Κεχρία και η μάνα του από τότε 
δε σταματούσε να θρηνεί και να χύνει ασταμάτητα 
δάκρυα, ώσπου οι θεοί τη λυπήθηκαν και τη μετα-
μόρφωσαν σε πηγή-κρήνη.

Ενδείξεις χρήσης του νερού της Πειρήνης υπάρ-
χουν από τη νεολιθική εποχή, ενώ οι πρώτες δια-
μορφώσεις σε κτίσμα κρήνης χρονολογούνται στους 
γεωμετρικούς αρχαϊκούς χρόνους.

Στην πρώιμη ρωμαιοκρατία κατασκευάστηκε μία 
πρόσοψη με δωρικούς ημικίονες που πλαισίωναν 
τοξωτά ανοίγματα μπροστά από τους παλιούς θαλά-
μους νερού. Αργότερα δημιουργήθηκε μια περιτοιχι-
σμένη ορθογώνια αυλή και στο κέντρο της διαμορ-
φώθηκε σε χαμηλότερο επίπεδο η Υπαίθριος Κρήνη.

Η τελική διαμόρφωση της κρήνης Πειρήνης έγινε 
στα βυζαντινά χρόνια, τότε που απόκτησε πρόσοψη 
μεγαλοπρεπή με μαρμάρινους κίονες και διακοσμη-
τικά επιστύλια.

Ο πατέρας της Ιστορίας Ηρόδοτος (490-425 π.Χ.) 

γράφει στο πέμπτο βιβλιο του, την Τερψιχόρη, για 
την κρήνη Πειρήνη τα εξής:

«Οι Κορίνθιοι κατοικούσαν γύρω από την ωραία 
Πειρήνη και την απόκρημνη ακρόπολη της Κορίν-
θου» (…Κορίνθιοι, οι περί καλήν Πειρήνην οικείτε και 
οφρυόεντα Κόρινθον, βιβλ. Ε. κεφ. 92).

Β΄ Η ΚΑΛΛΙΡΟΗ – ΕΝΝΕΑΚΡΟΥΝΟΣ
Η Καλλιρόη, η πηγή με την καλή ροή νερού, η πιο 

ονομαστή της Αθήνας, ανάβλυζε από τους πρόποδες 
του όρους Υμηττού και χυνόταν στον Ιλισό ποταμό 
κοντά στο ναό του Ολυμπίου Διός.

Η Αθήνα, από την εποχή που την ίδρυσε ο Θη-
σέας, υδρευόταν από την Καλλιρόη στη φυσική της 
μορφή, ώσπου στα χρόνια των Πεισιστρατιδών τα 
νερά της διοχετεύτηκαν  σε μια ομορφοχτισμένη κρή-
νη με εννέα κρουνούς και μετονομάστηκε αποκαλού-
μενη Εννεάκρουνος.

Η περίφημη για το κάλλος της Εννεάκρουνος της 
Αθήνας δε διασώθηκε, δυστυχώς, ούτε σε ερειπιώδη 
κατάσταση, όπως π.χ. η κρήνη Πειρήνη της Κορίν-
θου, αλλά, ευτυχώς, υπάρχουν πολλές αναφορές της 
στην αρχαία Ελληνική γραμματεία και απεικονίσεις 
της σε δεκάδες μελανόμορφες αττικές υδρίες του 6ου 
π.Χ. αιώνα με αντιπροσωπευτικότερη εκείνην που 
βρίσκεται τώρα στο Βρετανικό Μουσείο.

Από τις αγγειογραφίες της Εννεάκρουνης συνά-
γουμε ότι αυτή αποτελούνταν από μια τετράπλευρη 
αυλή, στης οποίας την πρόσοψη υπήρχε κιονοστοι-
χία με τέσσερις δωρικούς κίονες, ενώ στους τοίχους 
των τριών άλλων πλευρών υπήρχαν από τρεις κρου-
νοί με μορφές λεοντοκεφαλών, και πάνω από τους 
δύο ακραίους κρουνούς του τοίχου, που βρισκόταν 
απέναντι από την πρόσοψη, υπήρχαν ανθρώπινες 
μορφές, πιθανόν αγάλματα.

Από την Εννεάκρουνο Καλλιρόη έπαιρναν νερό οι 
Αθηναίοι για τις διάφορες ιεροτελεστίες και οι μελλό-
νυμφες γυναίκες για το γαμήλιο λουτρό τους.

FONTANA DI TREVI
Εφάμιλλες των αρχαίων ελληνικών κρηνών, έργα 

τέχνης, έχω δει ως τώρα μόνο σε κάποιες μεγαλου-
πόλεις της Ευρώπης, τις οποίες είχα την τύχη να επι-
σκεφθώ, με διασημότερη τη «Fontana di Trevi» (=την 
κρήνη του τριόδιου-τριών οδών) της Ρώμης.

Στην πατρίδα μας κρήνες-βρύσες μικρές αλλά 
μαρμάρινα κομψοτεχνήματα, έτυχε να δω στο νησί 
της Τήνου, τη γενέτειρα πολλών Νεοελλήνων γλυ-
πτών, μεταξύ των οποίων και του Μιχάλη Κουσκουρή 
(1886-1971), του καλλιτέχνη του πρώτου (και καλύ-
τερου) ηρώου της Βέροιας, το οποίο καταστράφηκε 
κατά την προσπάθεια μεταφοράς του από τη νότια 
πλευρά της πλατείας Ωρολογίου, όπου είχε στηθεί το 
1930, στη βόρεια πλευρά της, στα πλαίσια «κάποιας 
ανάπλασης» της πολύπαθης αυτής πλατείας (με τα 
πολλά ονόματα), στις αρχές του 1960 ή λίγο πιο πριν 
(Αναστασίου Εμμ. Χριστοδούλου «Ιστορία της Βέροι-
ας», Μάρτιος 1960, σελ. 159).

ΟΙ ΣΑΤΥΡΟΙ
Οι τραγοπόδαροι Σάτυροι, οι οποίοι μαζί με τους 

Σιληνούς (ή Σειληνούς), τις Νύμφες, τις Βάκχες και 
τις Μαινάδες, αποτελούσαν το θορυβώδη θίασο του 
θεού του κρασιού και του γλεντιού Διόνυσου, θεω-
ρούνταν από την αρχαία ελληνική μυθολογία δαίμο-
νες των βουνών και των δασών, παιδιά των πέντε 
θυγατέρων του Φορωνέα (Ησίοδος) ή, κατ’ άλλους, 
τέκνα του Ερμή και της Ιφθίμης ή, επίσης, και τέκνα 
του ίδιου του θεού Διόνυσου, άποψη που ασπαζόταν 
και ο φιλόσοφος Πλάτων, όπως φαίνεται από το επί-
γραμμά του, που μας απασχολεί.

Οι Σάτυροι είχαν το νου τους στο χορό, στο πιοτό, 
το μεθύσι και στο κυνήγι των Μαινάδων και των Βακ-
χών για να κορέσουν τα κτηνώδη ένστικτα. Εξαιτίας 
αυτής της συμπεριφοράς τους το όνομά τους κατέλη-
ξε να δηλώνει και τον λάγνο και ακόλαστο άνθρωπο, 
ενώ η μοναδική ευγενική τους απασχόληση με τη 
μουσική, την οποία υπεραγαπούσαν, συνετέλεσε 
στη μεταμόρφωσή τους, μέσω της αρχαίας ελληνικής 
τέχνης, σε όντα ευγενικά και αξιαγάπητα.

ΣΑΤΥΡΙΚΟ ΔΡΑΜΑ
Σατυρικό ονομαζόταν από τους αρχαίους Έλληνες 

ένα είδος δράματος με στοιχεία αστεία και σοβαρά 
ανάμεικτα, του οποίου ο χορός αποτελούνταν από 
ηθοποιούς μεταμφιεσμένους σε Σατύρους.

ΣΑΤΥΡΙΚΟΣ – ΣΑΤΙΡΙΚΟΣ
Τα ομόηχα επίθετα σατυρικός και σατιρικός δια-

φέρουν και ως προς την προέλευση και ως προς τη 
σημασία. Το επίθετο σατυρικός (με ύψιλον) συνδέεται 
με την αρχαία ελληνική λέξη Σάτυρος, ενώ το επίθετο 
σατιρικός (με γιώτα) συνδέεται με ένα ποιητικό είδος 
λατινικής προέλευσης, ονομαζόμενο σάτιρα, με περι-
εχόμενο σκωπτικό, περιπαιχτικό, χλευαστικό, όπως 
οι σύγχρονές μας σάτιρες.

ΠΛΑΤΩΝΟΣ «ΣΑΤΥΡΟΣ – ΒΡΥΣΗ – ΕΡΩΤΑΣ»

Γράφει ο 
Παναγιώτης 
Παπαδόπουλος
Φιλόλογος
 
29η Μαΐου 1453. Α-

πό την αποφράδα εκεί-
νη ημέρα της Τρίτης, της 
Άλωσης της Κωνσταντι-
νούπολης πέρασαν 566 
χρόνια. Είναι αιώνες 
μνήμης, δακρύων και 

πένθους. Τότε το Βυζάντιο και μαζί του ο Ελ-
ληνισμός δέχτηκε ένα θανατηφόρο χτύπημα 
και υπέκυψε στη μοίρα του. Οι καταστροφές 
και το θανατικό που σκόρπισαν το θρήνο και 
το θάνατο. Οι ηγεμόνες και οι φεουδάρχες της 
Ευρώπης σε όλη τη χιλιόχρονη ιστορία της 
Βυζαντινής Αυτοκρατορίας είχαν πάντα τα κατα-
κτητικά βλέμματά τους προς την Κωνσταντινού-
πολη και τη Μ. Α.  Η Πόλη ήταν ελκυστική για 
τον πλούτο και τον προηγμένο πολιτισμό της. 
Η Παπική εκκλησία δεν έπαυσε να σφετερίζεται 
τη διοικητική  δικαιοδοσία βαλκανικών εδαφών 
του Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολης. Οι θρη-
σκευτικές αυτές διαφορές οδήγησαν τις δυο 
μεγάλες εκκλησίες, στο γνωστό στην ιστορία 
«Σχίσμα» (16 Ιουλίου 1054). Την ημέρα εκείνη 
έγινε το πρώτο ρήγμα στις σχέσεις Βυζάντιου 
και  των Ευρωπαίων ηγετών. Θα πρέπει να το-
νιστεί εδώ ότι η ορθόδοξη εκκλησία αποτελού-
σε το συνεκτικό κρίκο της Ελληνικής κοινωνίας. 
Το γεγονός ότι όλες οι περιοχές της Μ. Ασίας 
ονομάζονταν Α. Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και η 
Κωνσταντινούπολη ως Ν. Ρώμη επηρέασε τις 
πολιτικές εξελίξεις. Οι Έλληνες χριστιανοί προ-
τιμούσαν την ονομασία Ρωμαίος-Ρωμιός και 
απέφευγαν το δηλωτικό της εθνικότητας τους, 
γιατί το όνομα «Έλλην» σήμαινε τον ειδωλολά-
τρη. 1.

Από τα παλιά χρόνια οι Ευρωπαίοι ηγεμόνες 
περίμεναν κάποια ευκαιρία για να πραγματο-
ποιήσουν τις φιλοδοξίες τους. Ζήλευαν και μι-
σούν το Βυζάντιο. Επεδίωκαν την κατάληψη και 
την καταστροφή του. Αυτό έγινε με αφορμή τις 
περίφημες Σταυροφορίες. Με τη δικαιολογία ότι 
ενδιαφέρονται για την απελευθέρωση των Αγί-
ων Τόπων πραγματοποίησαν τέσσερις εκστρα-
τείες. Η σημαντικότερη ήταν η Δ’. Οι Ευρωπαίοι 
ηγέτες εκμεταλλευόμενοι τη διεκδικητική διένεξη 
των αυτοκρατόρων Αλεξίου Γ’ και Αλεξίου Ε’ 
παρέκλιναν από το σχέδιό τους και κατέλαβαν 
την Κωνσταντινούπολη στις 13 Απριλίου1204. 
Η κατάληψη της πόλης συνοδεύτηκε με κατα-
στροφές και λεηλασίες. «Η βυζαντινή πρωτεύ-
ουσα παραδόθηκε στον μεγάλο βιασμό.: συ-
λήσεις, φόνοι, πυρκαγιές ασέλγειες, ληστείες, 
ήταν το έργο αυτών.. Οι αμύθητοι θησαυροί της 
Πόλης.. πέρασαν στα χέρια των κατακτητών και 
φορτώθηκαν στα καράβια για τις Χώρες της Δύ-
σεως». Αυτή είναι η Πρώτη Άλωση.2

 Μάιος του 1453.  Ο Μωάμεθ έχει πολιορ-
κήσει  την Πόλη και βρίσκεται προ των πυλών. 
Η μείωση του Βυζαντινού  στρατού είναι φο-

βερά επικίνδυνη. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες ,ενώ 
ακούνε τον επιθανάτιο ρόγχο των υπερασπι-
στών της Πόλης, δε συγκινούνται. Δε σπεύδουν 
να βοηθήσουν, Οι συζητήσεις στις Συνόδους  
Φεράρας-Φλωρεντίας 1438-5 Ιουλίου 1939 
απέβησαν άκαρπες εξ αιτίας των Παπικών α-
παιτήσεων. Η Ένωση όταν υπογράφτηκε ήταν 
πολύ αργά. Ο τελευταίος Αυτοκράτορας του 
Βυζαντίου είχε στη διάθεσή του μόνο 5.000 Έλ-
ληνες και 3.000 ξένους  υπό την αρχηγία του 
Γενοβέζου Ιουστινιάνη, ενώ ο Μωάμεθ διέθετε 
160.000 ενόπλους και ένα συρφετό πλιατσικο-
λόγων για τις καταστροφές.  Η επίθεση έγινε 
στις 29 Μαΐου και η Πόλη Αλώθηκε. «Το θέαμα 
ήταν φρικτό. Παντού ακούγονταν θρήνοι και 
παντού γίνονταν αρπαγές γυναικών όλων των 
ηλικιών. Αρχόντισσες, νέες κοπέλες και καλό-
γριες σέρνονταν από τα μαλλιά έξω από τις εκ-
κλησίες όπου είχαν καταφύγει ενώ έκλαιγαν και 
οδύρονταν. Ποιος μπορούσε να περιγράψει τα 
κλάματα και τις φωνές των παιδιών ή τη βεβή-
λωση των ιερών εκκλησιών. Το Άγιο σώμα και 
αίμα του Χρηστού χυνόταν στη γη. Οι Τούρκοι 
άρπαζαν τα ιερά σκεύη τα έσπαζαν ή τα κρα-
τούσαν για λογαριασμό τους. Το ίδιο έκαναν και 
με τα αναθήματα……» 3.Αυτά και πολλά άλλα, 
γράφει ο ιστορικός της εποχής, είναι το σκηνικό 
του θανάτου και του τρόμου μετά την άλωση. 
Ο Κωνσταντίνος αφού χαιρέτησε για τελευταία 
φορά, όλους τους προύχοντες και με υπερη-
φάνεια αρνήθηκε την παράδοση της Πόλης 
στους επίδοξους εισβολείς χάθηκε μέσα στους 
μαχόμενους. Κανείς δεν έμαθε το τέλος του. Η 
λαϊκή μούσα μάς παρέδωσε το θρύλο, ότι τον 
Κωνσταντίνο τον πήρε άγγελος Κυρίου και τον 
μαρμάρωσε σε άγνωστη τοποθεσία και όταν 
κάποτε κρίνει η Θεία πρόνοια θα τον αναστήσει 
στο θρόνο του.  Χαρακτηριστικοί οι τελευταίοι 
στίχοι του δημοτικού άσματος:  «Σημαίνει ο Θε-
ός, σημαίνει η γη».

.πάλι με χρόνους με καιρούς, πάλι δικά μας 
θάναι!... Μέσα από το χαλασμό παρέμεινε ζω-
ντανή η ελπίδα στην ψυχή του Χριστιανού.

  Αυτή είναι η Δεύτερη και πιο οδυνηρή άλω-
ση της Πόλης.

Η Τρίτη άλωση έγινε 6-7 Σεπτεμβρίου 1955. 
Πέρασαν από τότε 64 «χρόνια χωρίς να έ-
χουν σβήσει την ανάμνηση και τον πόνο που 
νιώσαμε εγώ και οι άλλοι όσοι είδαμε τι έγινε 
εκείνη τη φρικιαστική νύχτα της 6ης προς την 
7η Σεπτεμβρίου του 1955. Γιατί τότε ξεφυλ-
λίζεται σε σχισμένα φύλλα η ιστορία μας και 
συρρικνώνεται και χάνεται η ίδια η εθνικο-θρη-
σκευτική αυτοσυνειδησία μας και αυτογνωσία.» 
Οι θάνατοι και οι καταστροφές των ελληνικών 
καταστημάτων και οικιών ξεπέρασαν και τις 
βαρβαρότητες της νύχτας του Αγίου Βαρθολα-
μαίου. 4. Το 1964 με την απέλαση του ελληνι-
κού πληθυσμού ολοκληρώθηκε η καταστροφή 
της 4η άλωσης της Πόλης με την ανοχή πάντα 
της Ευρώπης. 

Όλα αυτά πρέπει να αποτελούν για τους 
Έλληνες πολιτικούς γνώμονας στις σχέσεις μας 
με τους Ευρωπαίους

Βιβλιογραφία
1Απόστολος Βακαλό-

πουλος.»Νέα Ελληνική 
ιστορία»(1204-1985) σελ. 
11. εκδόσεις Βάνιας1997

2. Ιστορία του Ελλη-
νικού έθνους. Τόμος 
.Θ’σελ.107

3 . Γ ε ώ ρ γ ι ο ς  Φ ρ α -
ντζής. «Η πόλις Εάλω.» 
σελ.69 εκδόσεις Νέα Σύ-
νορα-Α.Α.Λιβάνη. 4.Σε-
πτεμβριανά «Επτά ημέ-
ρες»1995

ΟΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΑΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ
« Η ΠΟΛΙΣΙΣ ΕΑΛΩ» 29 Μαΐου 1453 
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Φίλοι μου, καλή 
σας ημέρα, 

και ΧΡΙΣΤΟΣ Α-
ΝΕΣΤΗ!

την εβδομάδα 
που διανύσαμε, ή-
μουν έτοιμος να 
παραγγείλω κελε-
μπίες, για να είμαι 

ασορτί με την πόλη που ζω, η οποία παρα-
λίγο και θα γινόταν Ντουμπάι, μίλησα με την 
Γαλλιδούλα την Μπριζίτ και την προσκάλεσα 
στην πόλη μας, η οποία μπορεί, να γινότανε 
και μικρό Παρίσι, για τον δε τουρισμό της Ρώ-
μης που θα αποκτούσαμε παραλίγο, ήλθα σε 
επικοινωνία με την Μόνικα!

Λόγια, λόγια, υποσχέσεις, Μακεδονομάχοι 
και …. ήλθε η κοινωνία και έδωσε ένα βρο-
ντερό ναι, για να συνεχίσει ο Δήμαρχος, ο 
Κωστής!

Έτσι είναι φίλοι μου. 
Η κοινωνία άφησε πίσω τα παχιά λόγια 

(δεν κοστίζουνε και τίποτα!) και εκτίμησε αυτό 
που έχει, την ηρεμία, τη σιγουριά, τον καλό 
τιμονιέρη.

Εκ των υστέρων και όταν το καράβι δεν έ-
χει βουλιάξει, είναι εύκολη η απομυθοποίηση, 
που επιχειρείται από κάποιους!

Στα οικονομικά τα πήγε καλά, ε και, τι ση-
μαίνει αυτό, ισχυρίζονται πολλοί.

Εάν στην χώρα μας, φίλοι μου,
ακολουθούσαμε τη λογική που λέει ξο-

δεύω, εφόσον έχω, δεν θα είχαμε βουλιάξει!
Εάν γινότανε αλόγιστες σπατάλες, για κα-

θαρά εντυπωσιασμό και τα σχολεία δεν είχα-
νε θέρμανση, τότε τι θα λέγαμε;

Τα έσοδα του Δήμου από τον κρατικό 
προυπολογισμό, μειωθήκανε κατά 60%, δη-
λαδή εάν είχα έσοδα 1000 ευρώ, ξαφνικά 
έπεσα στα 400!

Αντιλαμβανόμαστε το μέγεθος του προ-
βλήματος;

Και εάν αυτό συνέβαινε στο σπίτι μας, τότε 
τι θα κάναμε.

Θα πηγαίναμε στο αμόρε μας και θα λέ-
γαμε, αγάπη μου, οι οικογενειακές απολαβές 
μειωθήκανε κατά 60%, έλα σε παρακαλώ να 
συζητήσουμε για τις διακοπές μας στη Μύκο-
νο ή θα μπαίνανε προτεραιότητες επιβίωσης 
της οικογένειας!

Αυτό ακριβώς συνέβη και στο Δήμο μας 
και ευτυχώς δεν «τουμπάραμε», διότι υπήρχε 
η σοβαρότητα και η υπευθυνότητα στη Δημο-
τική αρχή και αυτό εκτιμήθηκε από την κοινω-
νία στην πρώτη Κυριακή και το ίδιο θα συμβεί 
και στην δεύτερη!

Καθαρές κουβέντες, αυτό γίνεται, αυτό δεν 
γίνεται, αυτό επιτρέπεται, αυτό απαγορεύεται, 
αυτές είναι οι προτεραιότητες, αυτό θα προ-
σπαθήσουμε, αυτό θα πετύχουμε!

Θα μπορούσα να συνεχίσω με μία ωραία 
έκθεση ιδεών και τα ωραία τα ψεύτικα τα 
λόγια τα μεγάλα και με διαστημική μεταφορά 
τουριστών, και επιχειρήσεις και υπερπαραγω-
γές και …

Ως μηχανικός όμως καλώς ή κακώς δεν 
μου επιτρέπεται να το κάνω.

Επιδιώκουμε πάντα την βέλτιστη λύση και 
από τεχνικής πλευράς και από οικονομικής.

Τελειώνοντας για τις λακκούβες, οφείλω 
να σας πω ότι εγώ είμαι ο φταίχτης λόγω 
βάρους. 

Διώξτε με! 
ΚΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΘΗΤΕΙΑ ΚΩΣΤΗ!

ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΣΤΗ!
Του Ιωάννη Ιασ. Βελέντζα  Διπλ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Σ κ η ν ι κ ά , 
φώτα, ήχος, 
και οι πρώ-
τες νότες ε-
νεργοποιούν 

το κοινό. Οι προβολείς όμως τις 
περισσότερες φορές πέφτουν 
που αλλού; Μα φυσικά στους 
τραγουδιστές της ορχήστρας. 
Είναι αυτοί που θα κάνουν το 
κοινό να νιώσει άνετα άλλα ταυ-
τόχρονα θα τους αιχμαλωτίσουν. 
Οι πιο περιζήτητοι στις συνε-
ντεύξεις, ώστε να εξηγήσουν την 
τέχνη και τις προθέσεις τους. Οι 
φωνές τους καθορίζουν τη μου-
σική που κάνουν, ανεξάρτητα 
από το αν είναι καλλιτέχνες σόλο 
ή μέρος μιας μπάντας.

Πίσω από τα φώτα της σκη-
νής όμως, οι τραγουδιστές πα-
ραμένουν ένα μυστήριο. Ξέρου-
με ελάχιστα για το τι τους κάνει 
τόσο διαφορετικούς και ενώ οι 
ερευνητές έχουν βυθιστεί στο 
μυαλό πολλών τύπων μουσικών 
(πιανίστες, κιθαρίστες, ντράμερ), 
δεν έχουν προχωρήσει σε βά-
θος στο πόσο σοβαρές είναι οι 
επιπτώσεις του τραγουδιού την 
ανάπτυξη του εγκεφάλου.

Οι λίγες μελέτες έχουν απο-
καλύψει ωστόσο μερικά απί-
στευτα ευρήματα. Οι τραγου-
διστές αναπτύσσουν με εντυ-
πωσιακά διαφορετικό τρόπο 
τον εγκέφαλό τους, απ΄ ότι οι 
μουσικοσυνθέτες. Με πολλούς τρόπους, είναι 
νευρολογικά πιο κατάλληλοι για να χειριστούν 
τις πιέσεις που δέχονται, όντας το επίκεντρο 
της προσοχής από άλλους. Πιο ευτυχισμέ-
νοι, πιο παραγωγικοί, πολλοί άνθρωποι μπο-
ρούν να επιβεβαιώσουν ότι το τραγούδι είναι 
η απόλυτη χαρά και η πλήρης ελευθερία, ενώ 
τους επιτρέπει να διαχειριστούν το άγχος. Αυτό 
προέρχεται από το γεγονός, ότι το τραγούδι 
διεγείρει την παραγωγή ωκυτοκίνης, μιας χη-
μικής ουσίας που εμπλέκεται στην ευτυχία και 
τη σύνδεση. Έρευνες ατόμων που τραγουδούν 
τακτικά αναφέρουν σταθερά υψηλά επίπεδα 
συναισθηματικής σταθερότητας και ευημερίας. 
Ακόμη και οι επαγγελματίες τραγουδιστές, των 
οποίων το τραγούδι κυριολεκτικά καθορίζει την 
επιβίωσή τους, θα βιώσουν ακόμα μια αίσθηση 
χαλάρωσης και ενέργειας μετά το τραγούδι.

Εκτός από τη συναισθηματική όμως ευεξία, 
το τραγούδι μπορεί να επηρεάσει τη φυσική 
υγεία ενός ατόμου. Μελέτες έχουν βρει ότι οι 
άνθρωποι που τραγουδούν τακτικά εμφανίζουν 
αυξημένα επίπεδα εκκριτικής ανοσοσφαιρίνης 
Α, ένα αντίσωμα κρίσιμο για την υγεία των 
αναπνευστικών και πεπτικών οδών. Μελέτες 
που συγκρίνουν τα σώματα ερασιτεχνών και 
επαγγελματιών τραγουδιστών διαπίστωσαν 
ότι οι επαγγελματίες τραγουδιστές παρουσιά-
ζουν καλύτερη καρδιαγγειακή εικόνα ενώ τρα-
γουδούν, από τους ερασιτέχνες. Οι μελέτες 
όμως δεν σταματούν εδώ. Το τραγούδι  οξύνει 
επίσης τις γνωστικές ικανότητες. Θεωρώντας 
ότι  βασίζεται σε στίχους, σημασιολογία και 
σύνταξη, οι τραγουδιστές έχουν εξαιρετικές 
γλωσσικές ικανότητες. Μια μελέτη του 2009 
διαπίστωσε ότι τα κέντρα επεξεργασίας γλωσ-

σών που είναι υπεύθυνα για τη γραμματική και 
την κατανόηση αναπτύσσονται «νωρίτερα και 
πιο έντονα» σε νέους, άρτια καταρτισμένους 
τραγουδιστές, απ ‘ότι σε άλλα παιδιά.

Για όσους συνεχίζουν την εκπαίδευσή τους, 
μια άλλη μελέτη του 2009 διαπίστωσε πως οι 
μουσικοί κλασσικής παιδείας, όπως οι τραγου-
διστές της όπερας, αναπτύσσουν μια σειρά 
άλλων γνωστικών ικανοτήτων. Οι εκπαιδευ-
μένοι τραγουδιστές έχουν καλύτερη λεκτική 
και λειτουργική μνήμη , με αποτέλεσμα την 
πιο σωστή επεξεργασία πληροφοριών και τον 
σιωπηρό έλεγχο του εγκεφάλου, σύμφωνα με 
τους συγγραφείς της μελέτης. Οι τραγουδιστές 
εμφανίζουν επίσης αυξημένη ενεργοποίηση σε 
τμήματα του προμετωπιαίου φλοιού για τη δια-
τήρηση της προσοχής που κατευθύνεται από 
το στόχο μέσω της αλλαγής των αισθητηρια-
κών πληροφοριών.

Αυτές οι ικανότητες προφανώς βοηθούν 
τους τραγουδιστές όσο βρίσκονται στη σκηνή. 
Και ενώ εκπαιδεύουν τις φωνές τους, παράλ-
ληλα εκπαιδεύουν και το μυαλό τους για να 
αποτρέψουν τους περισπασμούς και να συνε-
χίσουν να επικεντρώνονται στο έργο τους.

Πέρα από την ανάπτυξη του εκφραστικού 
τους ύφους, οι τραγουδιστές αποκομίζουν μια 
σειρά από νευρολογικά, συναισθηματικά και 
γνωστικά οφέλη μέσα από την τέχνη τους. Α-
κόμα και οι ερασιτέχνες μπορούν να νιώσουν 
αυτή την απελευθέρωση, αφήνοντας χαλαρές 
απλά τις φωνητικές τους χορδές. Τα οφέλη που 
μπορούν να αποκτήσουν οι άνθρωποι μέσα 
από την εξερεύνηση της φωνής τους και τη 
χρήση της στο να φέρουν την ομορφιά στον 
κόσμο είναι πολύ περισσότερα απ ότι όλοι πι-
στεύουμε. Ας τραγουδήσουμε.

Γράφει η Ευδοξία Δαβόρα 
μουσικοπαιδαγωγός- μουσικοθεραπεύτρια

www.sonatal.gr

ΟΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΕΣ ΠΙΣΩ 
ΑΠΟ ΤΑ ΦΩΤΑ ΤΗΣ ΣΚΗΝΗΣ

Το Σάββατο 1 Ιουνίου στη Ραχιά

«Η ΝΥΧΤΑ 
ΤΩΝ ΜΥΣΤΙΚΩΝ»

Όμιλος Φίλων Θεάτρου & Τεχνών Βέροιας 
σε συνεργασία με το Ονειρόδραμα

Ο Όμιλος Φίλων Θεάτρου & Τεχνών 
Βέροιας σε συνεργασία με το Ονειρό-
δραμα σας προσκαλεί στη θεατρική πα-
ράσταση «Η ΝΥΧΤΑ ΤΩΝ ΜΥΣΤΙΚΩΝ» 
που ανεβαίνει στο θέατρο της Ραχιάς το 
Σάββατο 1η Ιουνίου στις 9μ.μ.

29 Σεπτεμβρίου 1944. Γερμανία. Σε 
ένα κελί φυλακών γινόμαστε μάρτυρες 
μιας νύχτας μυστικών δύο εκ διαμέτρου 
διαφορετικών ανθρώπων, οι οποίοι συ-
ναντιούνται για πρώτη φορά στη ζωή 
τους. Θα καταφέρει ο αδύναμος να υπε-
ρισχύσει του δυνατού; Θα μπορέσουν 
να γεφυρωθούν τεράστια πολιτικοκοι-
νωνικά χάσματα σε μία νύχτα; Τι από τα 
δύο θα νικήσουν; Η πάλη με τον φόβο 
ή η συμφιλίωση μ’ αυτόν; Τελικά τι είναι 
αυτό που έχει τη μεγαλύτερη αξία; Η 
υπεροχή του ενός απέναντι στον άλλο ή 
μία στιγμή σε μια παραλία της Μεσογεί-
ου;…. Παίζουν οι 

Κώστας Ιωαννίδης και Κώστας Κα-
ρανάτσιος

Κείμενο : Γκάμπριελ Αρουτ
Σκηνοθεσία : Γιώτης Βασιλειάδης
Πρωτότυπη Μουσική : Δημήτρης Δη-

μόπουλος
Κοστούμια : Βενετία Νάση
Φωτισμοί : Εύη Παπαμάρκου
Τηλεοπτικό Σποτ - Βιντεοσκόπηση : 

Κωνσταντίνος Μανουσαρίδης
Σκηνοθεσία Τηλεοπτικού Σποτ : Κώ-

στας Καρανάτσιος Φωτογραφία Αφίσας : Λάζαρος 
Μανουσαρίδης

Γενική Είσοδος:  5 €
Τηλ. κρατήσεων: 6974627144



  Την Πέμπτη 30/5/19 το απόγευμα το Κέντρο Υποστήριξης Ενηλίκων με ψυχικές διαταραχές του Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ. Ημαθίας, διοργάνωσε ομιλία – συζήτηση με 
θέμα τη διατροφή και τα ψυχοφάρμακα.

  Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στη Στέγη Δημιουργίας του Συλλόγου με ομιλήτριες την Ψυχίατρο Ειρήνη Τσίρκα και την Ενδοκρινολόγο Καπράρα Αθη-
νά και την παρουσία πολλών μελών και φίλων.

  Στην έναρξη ο Πρόεδρος του Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ. Ημαθίας Γιώργος Σαλιάγκας, αφού ευχαρίστησε και παρουσίασε τις ομιλήτριες, αναφέρθηκε σύντομα στην 
επίδραση των ψυχοφαρμάκων στους ψυχικά ασθενείς σε σχέση με τις παρενέργειές τους (αύξηση βάρους, ορμονικές διαταραχές κ.λ.π.) και τρόπους ελάτ-
τωσής τους μέσα από μια ισορροπημένη διατροφή.

  Στη συνέχεια η Ψυχίατρος Ε. Τσίρκα μίλησε για τη διαχρονική εξέλιξη των ψυχοφαρμάκων, στην προσπάθεια για τη μείωση των παρενεργειών τους 
που όμως ακόμα συνεχίζουν να έχουν. Αναφέρθηκε στις παρενέργειες που δημιουργούν όχι μόνο στην αύξηση του βάρους των ληπτών αλλά και σε άλλες 
επιπτώσεις που έχουν στον οργανισμό τους (ορμονικές διαταραχές, υπνηλία, έλλειψη ενεργητικότητας κ.ά.). Τόνισε όμως την προτεραιότητα που έχει η τή-
ρηση της φαρμακευτικής αγωγής από τους λήπτες και οι επιλογές για ένα τρόπο ζωής που θα αντιμετωπίζει σε ένα βαθμό τις παρενέργειες αυτές.

  Η Ενδοκρινολόγος Α. Καπράρα παρουσίασε με μεγάλη ανάλυση και σαφήνεια τα προβλήματα που προκαλεί παγκόσμια, αλλά και στη χώρα μας η 
παχυσαρκία, που αποτελεί ένα πολύ μεγάλο κίνδυνο για την εμφάνιση πολλών ασθενειών σε ζωτικά όργανα του ανθρώπινου οργανισμού (καρδιοπάθειες, 
σακχαρώδη διαβήτη κ.λ.π.).

  Αναφέρθηκε σε μια αναγκαία διατροφική ισορροπία που πρέπει να τηρείται, στην ανάγκη της καθημερινής άσκησης και γενικότερα σε ένα τρόπο ζωής 
που δεν πρέπει να ευνοεί την παχυσαρκία και τα δυσάρεστα αποτελέσματά της.

  Ακολούθησε συζήτηση με τους παρευρισκόμενους και οι δύο επιστήμονες απάντησαν 
στα ερωτήματά  τους.

  Το Δ.Σ. του Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ. Ημαθίας ευχαριστεί θερμά την Ε. Τσίρκα και την Α. Καπράρα 
για την άμεση ανταπόκρισή τους στην πρόσκλησή του και όλους όσους παραβρέθηκαν 
στην εκδήλωση.
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Παρουσίαση γαλλικών 
βιβλίων στη Βέροια από 

τον οίκο Livre Ouvert
Τη  Δ ε υ τ έ ρ α 

3 Ιουνίου 2019, 
στις 5 το απόγευ-
μα, στην αίθουσα 
εκδηλώσεων της 
Δημόσιας Βιβλι-
οθήκης της Βέ-
ροιας, θα γίνει η 
παρουσίαση των 
νέων εκπαιδευτι-
κών βιβλίων του 
εκδοτικού οίκου 
του γαλλικού βι-
βλιοπωλείου LE 
LIVRE OUVERT.

Π α ρ ά λ λ η λα , 
θα λειτουργήσει 
έκθεση με όλες τις 
νέες εκδόσεις, και 
η παιδαγωγική σύμβουλος του LE LIVRE OUVERT θα 
είναι διαθέσιμη να σας ενημερώσει για όλες τις εκδό-
σεις (4-7 το απόγευμα)

Η εκδήλωση διοργανώνεται σε συνεργασία με την 
Ένωση καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας 
Ημαθίας.

Στους καθηγητές που θα παρευρεθούν στην παρου-
σίαση θα δοθούν τιμής ένεκεν τα βιβλία καθηγητή των 
καινούργιων εκδόσεών μας.

Ελάτε στις Σχολές Γονέων 
του «’Ερασμου»

Οι Σχολές Γονέων του Συλλόγου Κοινωνικής Παρέμβασης «Έρασμος», που 
ήδη λειτουργούν, αποτελούν  έναν νέο κύκλο συμβουλευτικής και συνεργασίας 
ομάδων γονέων και ειδικών επιστημόνων του Συλλόγου μας πάνω σε καίρια 
ζητήματα που αφορούν στο παιδί, το σχολείο, την οικογένεια αλλά και ειδικότε-
ρης θεματολογίας και προβληματικής γύρω από το διαδίκτυο, την αναπηρία, τις 
εξαρτήσεις, την επικοινωνία ζεύγους και οικογένειας, το πένθος, τις φοβίες, την 
ταυτότητα, το μπούλινγκ (bullying) κτλ.

Δηλώστε τη δική σας συμμετοχή, 
Δευτέρα – Παρασκευή, 9.00 – 14.00
στο τηλ.. 23310 74073 

Η πρόεδρος
Φωστηροπούλου Γεωργία

Emai: erasmos.veria@gmail.com
Website: erasmosverias.com

Ενημερωτική ομιλία για τη διατροφή και τα 
ψυχοφάρμακα στον Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ. Ημαθίας
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 

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

το διά στη μα α πό 3-6-2019 μέχρι 9-6-2019 
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 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

του Σαββατοκύριακου

Σάββατο 1-6-2019
08:00-14:30 ΠΑΠΑΡΗ 

ΟΛΥΜΠΙΑ ΜΑΛΑΚΟΥΣΗ 4 
23310-67420

08:00-14:30 ΜΠΑΛΙΟΥ 
Θ. ΜΑΡΙΑ ΜΑΛΑΚΟΥΣΗ 
18 ΚΑΙ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΓΩΝΙΑ 
23310-29759

08:00-14:30 ΝΕΔΕΛΚΟΥ 
(ΟΥΤΑ) ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΟ-

ΡΑΒΑ 1 (δίπλα στο ΙΚΑ) 23310-66649
14:30-21:00 ΛΙΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΙΜΩΝΟΣ 

1-3 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (πιάτσα ταξί) 23310-72677
19:00-21:00 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ 1 (πρώην Κεντρικής 69) 23310-
24534 

21:00-08:00 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ 1 (πρώην Κεντρικής 69) 23310-
24534

Κυριακή 2-6-2019
08:00-14:30 ΒΕΧΤΣΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΜΜ.

ΠΑΠΠΑ 19 ΚΑΙ ΜΟΡΑΒΑ (έναντι ΙΚΑ) 23310-
64102

14:30-21:00 ΠΑΝΑΓΑΚΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕ-
ΛΟΥ 7 23310-28594

19:00-21:00 ΜΟΥΡΤΖΙΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΡΕ-
ΜΠΕΣΙΝΑΣ 20 - ΚΤΕΛ 23310-27355 

21:00-08:00 ΜΟΥΡΤΖΙΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΡΕ-
ΜΠΕΣΙΝΑΣ 20 - ΚΤΕΛ 23310-27355

     

Δευτέρα 3-6-2019
14:30-21:00 ΠΑΠΑΡΗ - ΦΥΚΑΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑ 

Λ.ΣΤΡΑΤΟΥ 27 - ΕΝΑΝΤΙ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ 23310-
23360

14:30-21:00 ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ   ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 
ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ 26 (6ο Δημοτικό σχολείο) 23310-
29101

19:00-21:00 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΟΦΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. 
ΠΙΕΡΙΩΝ 7 (απέναντι από βενζινάδικο Γαλάνη) 
23310-73324

21:00-08:00 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΟΦΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. 
ΠΙΕΡΙΩΝ 7 (απέναντι από βενζινάδικο Γαλάνη) 
23310-73324

Φαρμακεία
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  κατάστη-
μα 63 τ.μ. με πατάρι και 
υπόγειο στη Βέροια, οδός 
Τρύφωνος 3. Τηλ.: 6944 
024468 & 23810 26941.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή ενοικιάζεται 
Ανοίξεως 56, απέναντι από 
το Μουσείο, γκαρσονιέρα, 
1ΔΣΚWC, αποθήκη, κεντρι-
κή θέρμανση, σε πολύ κα-

λή κατάσταση. Τηλ.: 23310 
71653 & 6984 427753.

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ενοικιά-
ζεται μεζονέτα 3ΔΣΚ, ατο-
μική θέρμανση, πάρκιγκ, 
αποθήκη, 400,00 ευρώ. 
Euromesitiki 6945 122583.

Κ. ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ πω-
λούνται 2 διαμερίσματα από 
80 τ.μ., πακέτο, αυλή, κή-

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στον 

Προμηθέα 4ου ορόφου, 95 τ.μ. ρετιρέ, παντα-
χώθεν ελεύθερο, με απεριόριστη θέα, σε προ-
χωρημένη κατάσταση η οικοδομή. Τηλ.: 6944 
764477 & 23310 27796.

HΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΧΥΜΩΝΑΣΠΙΣ
Α.Ε.–ΚΩΝ/ΝΟΣΔΕΔΕΣΑΝΑΚΟΙΝΩ-
ΝΕΙ ΟΤΙ ΕΧΟΥΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΟΙ ΕΓ-
ΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙ-
ΚΟΥ ΓΙΑ ΑΝ.ΕΡΓΑΤΕΣ, ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ 

/ΒΟΗΘΟΥΣ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ, 
ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΗΤΕΣ.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΣΤΑ 
ΓΡAΦΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
-ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΦΜ-ΑΜΚΑ-ΑΡΙΘΜΟ
ΜΗΤΡΩΟΥ ΙΚΑ
-ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟ-

ΤΗΤΑΣ

-ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓ/
ΣΜΟ ΕΘΝΙΚΗΣ

-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΑΣ 
-ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 
-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ 

ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ   ΤΟΥ Ο.Γ.Α.
-ΔΙΠΛΩΜΑ ΒΟΗΘΟΥ  Ή ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΚΛΑΡΚ
ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ2332303100

ΗεταιρίαεπεξεργασίαςφρούτωνΗΡΑΕΠΕμε
έδρατο7,5χλμΒΕΡΟΙΑΣ-ΝΑΟΥΣΑΣ,ζητά:

01] Ηλεκτρονικό  – Ηλεκτρολόγο για μόνιμη απα-
σχόληση. 

Καθήκοντα: Χειρισμός, συντήρηση & επισκευή 
μηχανών παραγωγής. Επίβλεψη ομαλής λειτουργίας 
των γραμμών παραγωγής.  Επιθυμητή η γνώση Αγ-
γλικής γλώσσας.

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

03] Γραμματειακή υποστήριξη – Υπάλληλος Γραφείου.
Προσόντα: Γνώση χειρισμού Η/Υ και MS OFFICE, 

Ξένων γλωσσών σε γραπτό και προφορικό επίπεδο. 
Επιθυμητή η εμπειρία σε αντίστοιχη θέση. 

Αιτήσειςκαιβιογραφικάστοemail
info@irafruit.gr

ΗεταιρίαεπεξεργασίαςφρούτωνΗΡΑΕΠΕμε
έδρατο7,5χλμΒΕΡΟΙΑΣ-ΝΑΟΥΣΑΣ,ζητά:

01] Οδηγό περινοφόρου (κλαρκ).
02] Οδηγό με επαγγελματικό δίπλωμα Ε΄ κατη-

γορίας. 
Αιτήσειςκαιβιογραφικάστοemail

info@irafruit.gr

ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΕΝΟΙΚΙ-
ΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 200 
τ.μ. με υπαίθριο χώρο 
5.000 τ.μ. (παιδική χα-
ρά-μπαρ) με πλήρη ε-
ξοπλισό καφέ-ταβέρνας, 
προς Ασώματα-Νοσοκο-
μείο. Πληροφορίες από 
τον ιδιοκτήτη του ακι-
νήτου κ Δαμιανό. Τηλ.: 
6973 834067.

Από κατασκευαστική εταιρεία με έδρα την Βέροια 
Ζητείται ηλεκτρολόγος μηχανικός  
Προφίλυποψηφίου:
•Πτυχίο ΑΕΙ , ΤΕΙ 
•Εμπειρία σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις 

επιθυμητή 
•Καλή γνώση και χρήση Office.
•Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
•Καλή γνώση και χρήση AutoCAD 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, 

άδεια οδήγησης.
ΠεριγραφήΘέσηςΕργασίας:
•Ηλεκτρολογικές μελέτες .
•Σύνταξη οικονομικών προσφορών .
•Σχεδιασμός ηλεκτρομηχανολογικών εγκατα-

στάσεων .
Μισθός
Ο μισθός θα καθοριστεί αναλόγως των προ-

σόντων. Η εταιρεία θα προσφέρει την κατάλληλη 
εκπαίδευση και εξειδίκευση στον τομέα των δρα-
στηριοτήτων της.

Οι ενδιαφερόμενοι να αποστέλλουν τα βιογρα-
φικά τους στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: 
info@ergoilektriki.gr
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πο, θέρμανση, καλή κατασκευή. 
Τιμή 55.000 ευρώ συζητήσιμη. 
Τηλ.: 6974 805947.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ οι-
κόπεδο στους Γεωργιανούς 2 
στρέμματα, σε πολύ καλή θέση, 
με νερό, ρεύμα, θέα, πολύ κοντά 
στο δρόμο. Τηλ.: 6934 662478.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  αγροτεμάχιο 
2.000 μέτρα στη Βεργίνα δίπλα 
στο χωριό με 30 ετών δένδρα 
Ελιές. Τιμή 5.000 ευρώ. Τηλ.: 

6934 888738.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση εστια-
τορίου στο κέντρο της Βέροιας. 
Τηλ.: 6974 376762.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ καφενείο λόγω 
συνταξιοδότησης. Τιμή συζητή-
σιμη. Τηλ.: 6975 580533.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ENOIKIAZETAI  Διαμέρι-

σμα στο κέντρο με 3ΔΣΚ Α.Θ. 
(πέλετ) θέα 350 ευρώ. Τηλ.: 
6945122583.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μεζονέτα με 
3ΔΣΚ 2W.C., Α.Θ. αποθήκη-αυ-
λή-τζάκι-πέριξ 400 ευρώ. Τηλ.: 
6945 122583 Euromesitiki.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα 
45 τ.μ. στον Προμηθέα πλήρως ε-
πιπλωμένη (σαλόνι-ψυγείο-ηλεκτρ. 
κουζίνα-πλυντήριο ρούχων κ.λπ.), 
θερμοηχομονωτικά κουφώματα με 
σίτες και μπαλκόνια με τέντες, αυ-
τόνομη θέρμανση και air condition. 

Τηλ.: 6945 754157.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ημιεπι-

πλωμένο διαμέρισμα στην πε-
ριοχή Πασακιόσκι, 1ΔΣΚWC, 
1ος όροφος με θέα, αυτόνο-
μη θέρμανση, πόρτα ασφα-
λείας, συνθετικά κουφώματα 

καινούργια. Πληροφορίες 
κ. Παναγιώτης, τηλ.: 6978 
009149.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΝΑΟΥΣΑ ενοικιάζονται 

επαγγελματικοί χώροι στο κέ-
ντρο της πόλης, ατομική θέρ-
μανση, με W.C. Τηλ.: 23320 
24784 & 6971 779135.

ΠΙΕΡΙΩΝ ενοικιάζεται 
κατάστημα ισόγειο 90 τ.μ. 
και υπόγειο 90 τ.μ. (λει-
τουργούσε σαν καφετέ-
ρια). Τηλ.: 6949 556977.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙήΠΩΛΕΙ-
ΤΑΙ κατάστημα 90 τ.μ., Πιε-
ρίων, φαρδύ πεζοδρόμιο με 
δυνατότητα να λειτουργήσει 

ως εμπορικό, καφέ ή οτιδήποτε 
άλλο. Πάνω από το κατάστη-
μα υπάρχουν 2 γκαρσονιέρες 
στον 1ο και στον 2ο όρ. Όλα 
μαζί ενοικιάζονται 400,00 ευ-
ρώ. Τηλ.: 23310 680800.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για λο-
γιστήριο και εργάτες διαλογής 
αγροτικών προϊόντων από 
συσκαστήριο στο Διαβατό 
Ημαθίας. Άμεση πληρωμή 
και ασφάλιση. Τηλ. επικοινω-
νίας: 6972 512466 κα Νένα. 
Αποστολή βιογραφικών στο 
olympialandike@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για πε-
ριποίηση ηλικιωμένου. Τηλ.: 
6974 689456.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΚΩΔ.13118 Ενοικιάζεται ισόγεια γκαρσο-

νιέρα -Studio επί της Ανοίξεως 22 τ.μ. με αυλή 
έξω και ανακαινισμένη , σε καλή κατάσταση 
, ενοίκιο 120€ μόνο. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ 
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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: 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.23129 ΚΕΝΤΡ0, ενοικιάζεται και-
νούργια γκαρσονιέρα 44 τ.μ., 4 ος όροφος 
, κατασκευή 2002, 1 υ/δ, σαλόνι , κουζίνα 
και μπάνιο , διαθέτει αυτόνομη θέρμανση με 
ογκομετρητές  , μίσθωμα 200€. Από 30/6/19 
ελεύθερη. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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. 23456 ΠΙΕΡΙΩΝ, Γκαρσονιέρα 65 
τ.μ., κατασκευή 1985, 1 υ/δ , σαλόνι και μια 
κουζίνα ανεξάρτητη  , 1ος όροφος, βλέπει σε 
ανοιχτωσιά, είναι σε καλή κατάσταση, με συ-
ρόμενα αλουμινίου κουφώματα  και με διπλά 
τζάμια, επιμελημένης κατασκευής και με ένα 

κλιματιστικό αλλά και μια μεγάλη βεράντα, 
αυτόνομη θέρμανση με ωρομετρητές , ενοίκιο 
200€. Θα είναι ελεύθερο από 15/06/2019.

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: 23304 - ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ Ε-
ΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κομπλέ επιπλωμένη νεόδμητη 
Γκαρσονιέρα συνολικής επιφάνειας 70 τ.μ. 
Ισόγειο. Αποτελείται από 1 Υπνοδωμάτιο, και 
WC. Είναι κατασκευασμένη το 1998 και διαθέ-
τει θέρμανση αυτόνομη  - Πετρέλαιο,  δυνατό-
τητα Πάρκινγκ έξω , Κήπο ωραίο και Τζάκι, με  
Ηλ. Συσκευές, Διπλά τζάμια - Τιμή: 250 €. Από 
30/6/19 ελεύθερη.

Κωδ.105233 Σπάνια Γκαρσονιέρα 72τ.μ. 
στο κέντρο προς ενοικίαση με πολύ άνετο 
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. 24731 Στο Πασακιόσκι κομπλέ ε-

πιπλωμένο διαμ/μα 120 τ.μ., οικοδομή του 
1990  , η θέρμανση του ατομική με αντλία 
θερμότητας , επιπλωμένο συνολικά , άριστη 
κατασκευή 3 υ/δ, σαλόνι , κουζίνα και 1wc , 
ημιόροφος  ενοίκιο μόνο 300€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
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 
κατασκευασμένη το 1998 και διαθέτει θέρ-
μανση Ατομική - Πετρέλαιο,  Κουφώματα 
Συνθετικά, Πάρκινγκ, Αποθήκη , Κήπο, Τζάκι, 
A/C, Συναγερμό, Έπιπλα, Ηλ. Συσκευές, 
Διπλά τζάμια - Τιμή: 280 € .

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.105076 ΠΙΕΡΙΩΝ, Αποθήκη 90 τ.μ., 

ισόγεια, κατασκευή 78, σε καλή κατάσταση, 
ενιαίος χώρος , οι χώροι του λειτουργικοί, 
γωνιακό, σε τιμή προσφοράς 200€, Αποκλει-
στική διάθεση και υπόδειξη μόνο από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 23472 ΚΕΝΤΡΟ , Γραφείο 19 τ.μ., 

κατασκευή 1976, ημιόροφος , ανακαινισμένο 
εκ βάθρων και άψογα συντηρημένο, σε εξαι-
ρετική κατάσταση, με ατομική θέρμανση με 
κλιματιστικό , επιπλωμένο κομπλέ , με κοινό 
WC , κεντρικότατο, ενοίκιο 150€.

Κωδ: 23418 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Γραφείο εξαιρετικής προβολής και συνολικής 
επιφάνειας 42 τ.μ. στον 2 ο όροφο. Αποτελεί-
ται από 2 Χώρους, . Είναι κατασκευασμένο 
το 1991 και διαθέτει θέρμανση με Κλιματισμό 
, Κουφώματα Συνθετικά, και Ανελκυστήρα - 
Μίσθωμα 220 €.

Κωδ: 23560 - ΩΡΟΛΟΙ  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙ Γραφείο συνολικής επιφάνειας 51 τ.μ. 
1ος ορ.  Αποτελείται από 2 Χώρους, . Εί-
ναι κατασκευασμένο το 1979 και διαθέτει για 
θέρμανση Κλιματισμό τα δε κουφώματα του 
είναι αλουμινίου συρόμενα, με διπλά τζάμια , 
ενοίκιο 130 €.

Κωδ: 23610 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
κατά αποκλειστικότητα νεόδμητο Γραφείο συ-
νολικής επιφάνειας 94 τ.μ. στον 3 ο όροφο. 
Αποτελείται από 4 Χώρους, . Είναι κατασκευ-
ασμένο το 2002 και διαθέτει θέρμανση Ατομι-
κή - Πετρέλαιο, Κουφώματα Συνθετικά, Πόρτα 
Θωρακισμένη, Ανελκυστήρα, Διπλά τζάμια 
- Τιμή: 230 €.

Κωδ: 23579 - ΩΡΟΛΟΙ  Γραφείο συνολι-
κής επιφάνειας 250 τ.μ. 1ος Υπερυψωμένος. 
Αποτελείται από 5 Χώρους, . Είναι κατασκευ-
ασμένο το 1969 και διαθέτει Κουφώματα Α-
λουμινίου και Ανελκυστήρα - Τιμή: 900 €.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 22814 - ΩΡΟΛΟΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 

σε άκρως εμπορικό σημείο κατάστημα συνο-
λικής επιφάνειας 36 τ.μ. ισόγειο. Αποτελείται 
από 1 Χώρο με καλή βιτρίνα. Είναι κατασκευ-
ασμένο το 1965  και με πολύ καλό μίσθω-
μα στα 300 €. Το γραφείο μας διαθέτει την 
ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του ακινήτου 
αυτού.

Κωδ: 22887 - Επί της κεντρικής ΕΝΟΙΚΙ-
ΑΖΕΤΑΙ συνολικής επιφάνειας 57 τ.μ. Ισόγειο 
κατάστημα το οποίο αποτελείται από έναν 
ενιαίο χώρο και WC. Είναι κατασκευασμένο το 
1970 και διαθέτει Κουφώματα Αλουμινίου, Δι-
πλά τζάμια . Ενοίκιο  150 € .  Το γραφείο μας 
διαθέτει την ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
του ακινήτου αυτού.

Κωδ: 22955 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
κατά αποκλειστικότητα Κατάστημα συνολικής 
επιφάνειας 69 τ.μ. ισόγειο. Αποτελείται από 
έναν ενιαίο χώρο. Είναι κατασκευασμένο το 
1975 και διαθέτει Κουφώματα Αλουμινίου με  
Διπλά τζάμια - Τιμή: 300 €. Το γραφείο μας 
διαθέτει την ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
του ακινήτου αυτού.

Κωδ: 22849 - Στον Κόμβο της Βέροιας 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ νεόδμητο Κατάστημα συνολι-
κής επιφάνειας 600 τ.μ. Ισόγειο σε οικόπεδο 4 
στρ.  σε τιμή εξαιρετικά χαμηλή στα  2.000 €.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ: 24355 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 

κάτω από το Μπάσκετ της Εληάς ισόγειο 
πάρκινγκ συνολικής επιφάνειας 18 τ.μ. Ενοί-
κιο 50 €.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 14363 - Στην Εληά κοντά ΠΩΛΕΙ-

ΤΑΙ Γκαρσονιέρα συνολικής επιφάνειας 17 
τ.μ. στον 4 ο όροφο. Αποτελείται από 1 Υ-
πνοδωμάτιο, Κουζίνα και Μπάνιο . Είναι κα-
τασκευασμένη το 1985 και διαθέτει θέρμανση 
Κεντρική με πετρέλαιο και   απεριόριστη Θέα. 
Έχει κουφώματα Αλουμινίου και ανελκυστή-
ρα. Τιμή μόνο: 9.000 €.

Κωδ: 14297 - ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

κατά αποκλειστικότητα νεόδμητο Διαμέρισμα 
συνολικής επιφάνειας 119 τ.μ. στον 2 ο όρο-
φο. Αποτελείται από 3 Υπνοδωμάτια, Σαλόνι, 
Κουζίνα, Μπάνιο . Είναι κατασκευασμένο το 
2005 και διαθέτει θέρμανση Ατομική - Πετρέ-
λαιο, Απεριόριστη Θέα, Κουφώματα Συνθε-
τικά, Πάρκινγκ, Κήπο, Τζάκι, Διπλά τζάμια, 
Ηλιακό θερμοσίφωνα, Σκαλιά εισόδου, BBQ 
- Τιμή: 150.000€.

Κωδ: 14302 - ΩΡΟΛΟΙ  ΠΩΛΕΙΤΑΙ κα-
τά αποκλειστικότητα Διαμέρισμα συνολικής 
επιφάνειας 150 τ.μ. πολύ πολύ άνετο στον 5 
ο όροφο. Αποτελείται από 2 Υπνοδωμάτια, 
Σαλόνι, Κουζίνα, 2 Μπάνια και διαθέτει θέρ-
μανση Ατομική - Πετρελαίου , διαμπερές με 
απεριόριστη θέα, μία εξαιρετικά μεγάλη βερά-
ντα και κουφώματα καινούργια συνθετικά, δι-
αθέτει ανελκυστήρα, Αποθήκη , A/C, Έπιπλα, 
Τέντες, - Τιμή ευκαιρίας μόνο 65.000 €.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 14714 - Κέντρο στην Εληά κοντά 

, πωλείται μία πολυτελώς ανακαινισμένη 
Μονοκατοικία συνολικής επιφάνειας 94 τ.μ. 
ισόγεια. Αποτελείται από 2 Υπνοδωμάτια, 
Σαλοκουζίνα και Μπάνιο . Είναι κατασκευα-
σμένη το 1960 και διαθέτει θέρμανση Ατομική 
με Πετρέλαιο και ξυλολέβητα, Ανοιχτωσιά , 
Κουφώματα Συνθετικά, Πόρτα Θωρακισμένη, 
Τζάκι, A/C, Διπλά τζάμια, Ηλιακό θερμοσίφω-
να, Μπαλκόνια 15 τ.μ. - Τιμή: 78.000 €.

Κωδ: 105858 - ΠΑΤΡΙΔΑ Πωλείται κατά 
Αποκλειστικότητα Μονοκατοικία συνολικής επι-
φάνειας 100 τ.μ. σε 1ο όροφο Υπερυψωμένη. 
Αποτελείται από 2 Υπνοδωμάτια, Σαλόνι, ανε-
ξάρτητη μεγάλη κουζίνα και Μπάνιο, σε πολύ 
καλή κατάσταση, με εξαιρετική διαρρύθμιση, 
μαζί με Ισόγειο Κατάστημα 100τ.μ. σε οικόπε-
δο συνολικής επιφάνειας 2.315τ.μ. γωνιακό και 
με πολύ μεγάλη πρόσοψη στον δρόμο. Είναι 
κατασκευασμένη το 1980 και διαθέτει θέρμαν-
ση ατομική πετρελαίου, καινούρια κουφώματα 
αλουμινίου με διπλά τζάμια και προσφέρεται σε 
πολύ καλή τιμή όλο μαζί μόνο 75.000€.

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 €.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 14280 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά 

αποκλειστικότητα νεόδμητο Γραφείο συνολι-
κής επιφάνειας 55 τ.μ. 1ος Υπερυψωμένος. 
Αποτελείται από 2 Χώρους, . Είναι κατασκευ-
ασμένο το 2002 και διαθέτει θέρμανση Ατομι-
κή - Πετρέλαιο, Κουφώματα Συνθετικά, Πόρτα 
Θωρακισμένη, Ανελκυστήρα, Διπλά τζάμια 
- Τιμή: 55.000 €.

Κωδ.13833 ΚΕΝΤΡΟ , Μητροπόλεως 
πωλούνται γραφειακοί χώροι 1ου ορ. απο-
τελούμενοι από 3 χώρους και με δική τους 
τουαλέτα. Το συνολικό τους μέγεθος  86 τ.μ., 
κατασκευή 1976, είναι ανακαινισμένοι και σε 
πολύ καλή κατάσταση , τιμή εξαιρετικά χαμη-
λή μόνο 50.000€.

Κωδ: 14279 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά α-
ποκλειστικότητα νεόδμητο Γραφείο συνολικής 
επιφάνειας 87 τ.μ. στον 2 ο όροφο. Αποτελεί-
ται από 2 Χώρους, . Είναι κατασκευασμένο το 
2002 και διαθέτει θέρμανση Ατομική - Πετρέ-
λαιο, Απεριόριστη Θέα, Κουφώματα Συνθετι-
κά, Πόρτα Θωρακισμένη, Διπλά τζάμια - Τιμή: 
70.000 € .

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ. 14158 ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ, πωλείται 

ισόγειο κατάστημα 80 τ.μ., σε οικόπεδο 
8.000 τ.μ. , κατάλληλο και για υγειονομικού 
ενδιαφέροντος , τσιπουράδικο κ.τ.λ μέσα στη 
φύση , ιδιαίτερο ακίνητο το οποίο ευρίσκεται 
σε εξαιρετικό σημείο , είναι κατάλληλο και για 
άλλες χρήσεις και προσφέρεται σε απίστευτα 
χαμηλή τιμή, πολύ σπάνια ευκαιρία, μόνο 
70.000€.

Κωδ 14314 - Επί του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ. 
ΒΕΡΟΙΑ -ΝΑΟΥΣΑ, Πωλείται Κατάστημα 
ισόγειο 310 τ.μ. σε οικόπεδο εξαιρετικής 
προβολής 9.631 τ.μ., κατασκευή 2001, με 
καινούργια αλουμινίου κουφώματα με διπλά 
τζάμια, σε θέση περιοπής , σε προνομιακή 
τοποθεσία , με ανοιχτό πάρκινγκ μεγάλο , 
εξαιρετικής προβολής ακίνητο , κατάλληλο 
για πολλαπλές χρήσεις και σε κτήριο μονα-
δικής προβολής , σε εμπορικό δρόμο , μέσα 
σε προνομιούχο οικόπεδο, ευκαιρία μεγάλη 
χωρίς αμφιβολία. Αποκλειστική διάθεση και 
υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗ-
ΤΩΝ, τιμή 1.100.000 €.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ: 115769 - ΠΩΛΕΙΤΑΙ Αγροτεμάχιο 

πολύ κοντά στο χωριό στον Κοπανό Νάουσας 
συνολικής επιφάνειας 1830 τ.μ. στην άκρη 
του σχεδίου πόλεως Τιμή εξαιρετικά χαμηλή 
στις 9.000 €.

κωδ. 105867 Πωλείται αγροτεμάχιο 15 
στρ. στη Νέα Νικομήδεια στην περιοχή Φου-
ντουκλούκι με νερό και με ετήσια καλλιέργεια  
τιμή 15.000€ τελική. Εξαιρετική ευκαιρία. Α-
ποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ. 13547 ΤΡΙΛΟΦΟΣ, Οικόπεδο 382 

τ.μ., με εκπληκτική και ανεμπόδιστη θέα , 
πρόκειται για γωνιακό οικόπεδο το οποίο 
προσφέρεται σε τιμή πραγματικής ευκαιρίας, 
15.000€.

Κωδ: 13736 ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ, Οικόπεδο 
494 τ.μ., εντός σχεδίου πόλης , διαθέτει θέα 
απρόσκοπτη, ελαφρώς επικλινές , ευκαιρία 
χωρίς αμφιβολία και σε πολύ καλή τιμή , μόνο 
40.000€.

Κωδ 13664 ΕΡΓΟΧΩΡΙ, πωλείται οικό-
πεδο 584 τ.μ., εντός σχεδίου και με σ/δ 0,8 
ελαφρώς επικλινές , πάνω σε κεντρικό δρόμο 
και με νότιο προσανατολισμό , σπάνιο οικό-
πεδο σίγουρα , τιμή από 70.000€ τώρα μόνο 
42.000€.

κωδ 13715 ΒΕΡΓΙΝΑ, Οικόπεδο 1.070 
τ.μ., εκπληκτικό οικόπεδο, ευκαιρία χωρίς αμ-
φιβολία, σε τιμή προσφοράς μόνο 57.000€ 
Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από 
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 13730 - Ράχη ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικόπεδο 
συνολικής επιφάνειας 1350 τ.μ. εντός ζώνης 
πολύ κοντά στα Γήπεδα  Τιμή: 15.000 €.

Κωδ. 13637 ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ, Πωλείται οι-
κόπεδο 3.007 τ.μ., άρτιο και οικοδομίσημο , 
εντός ζώνης , προσφέρεται σε τιμή ευκαιρίας 
, μόνο 20.000€.

Κωδ: 13752  ΡΑΧΗ, πωλείται ένα οικόπε-
δο εντός ζώνης 5.100 τ.μ. είναι σε ανοιχτωσιά 
, κατατμείται και σε δύο οικόπεδα άρτια και 
οικοδομήσιμα , εκπληκτικό πραγματικά και 
σε άριστο σημείο , αλλά και σε τιμή πραγμα-
τικής ευκαιρίας , μόνο 35.000€. Αποκλειστική 
διάθεση και υπόδειξη από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
κωδ. 13515 ΣΠΑΝΙΟ ΧΩΡΑΦΟΙΚΟΠΕΔΟ 

κατάλληλο για Ξενοδοχείο , Κλινική η Οίκο 
Ευγηρίας και όχι μόνο  στη θέση  Καβάκια 
πάνω στο δρόμο για τη Ραχιά  12.000 τ.μ.  
αμφιθεατρικό με θέα όλον τον κάμπο της Η-
μαθίας και ορατότητα μέχρι την Θεσ/νίκη . 
Πρόκειται για οικόπεδο φιλέτο, προνομιούχο 
από κάθε άποψη , αναφέρεται μόνο σε πολύ 
σοβαρό επενδυτή , ευκαιρία χωρίς αμφιβολία, 
Υπόδειξη μόνο σε σοβαρά ενδιαφερόμενο,  
τιμή 450.000€.

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ

Αριστούχος πτυχιούχος του Τμήματος 
Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης του Πανεπιστη-
μίου Μακεδονίας, με ειδίκευση στη μονωδία, 
διδάσκει τραγούδι. Διδάσκονται όλα τα είδη ελ-
ληνικού και ξένου ρεπερτορίου (έντεχνο, λαϊκό, 
ποπ, ροκ, μιούζικαλ, κλασσικό κ.ά.). Προαιρετι-
κά 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.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ. Πωλεί-
ται γκαρσονιέρα στην 
οδό Πολυζωΐδη, κοντά 
στην Πλατεία Ωρολο-
γίου. Τιμή ευκαιρίας. 
Τηλ.: 6949 981810.

Από την MonteNoulikas ζητείται Υπάλληλος για την 
θέση Γραμματειακής υποστήριξης – βοηθός Διοίκησης για 
μόνιμη και πλήρη απασχόληση

Αρμοδιότητες:
·Γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη στο αντικείμενο 

δραστηριότητας της εταιρίας
·Διαχείριση τηλεφωνικών κλήσεων 
·Παραλαβές / αποστολές υλικών αποθήκης. Διαχείριση 

αλληλογραφίας και μεταφορών
·Υποστήριξη στις καταχωρίσεις δελτίων και στη διαχείρι-

ση του ERP
·Προγραμματισμός συναντήσεων
·Οργάνωση και συντονισμός συναντήσεων και ταξιδίων 

διοίκησης και προσωπικού
 
Προαπαιτούμενα:
·Άριστη γνώση MS Office, Η/Υ
·Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
 
Θαεκτιμηθούν:
·Γνώση του ERP της Softone
·Απόφοιτος/η ΠΕ σε διοικητικό αντικείμενο ή παρόμοιο
·Γνώση digital marketing & social media management
 
ΑπαραίτητεςΔεξιότητες:
·Ενδιαφέρον και ζήλος για δουλειά και πρόοδο
·Οργανωτικότητα και εργατικότητα
·Ευχέρεια στην επικοινωνία, στον γραπτό και προφορικό 

λόγο
·Προσαρμοστικότητα, ευελιξία και θετικό πνεύμα
·Ομαδικότητα
·Διακριτικότητα και εχεμύθεια
·Δυνατότητα εργασίας υπό πίεση λόγω αυστηρών 

deadline 
 
Προσφέρεται:
·Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών: μισθός και παροχές
·Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας σε μια δημιουργική 

ομάδα που απαρτίζεται κυρίως από νέους
Αποστολήβιογραφικώνστηνηλεκτρονική
διεύθυνση:monte@montenoulikas.gr

Tηλ.:2331067347



ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανικός αυτοκι-
νήτων από την ΤΟΥΟΤΑ Γεωρ-
γιάδη, με πτυχιο μηχανικού. Τηλ.: 
23310 62780 & 6978 770066.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μάγειρας για 
εστιατόριο στη Βέροια. Τηλ.: 
6936 163080 & 6982 283137.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ δύο άτομα 
για ελληνικό εστιατόριο στη 
Γερμανία, για σερβιτόρος και 

για μπουφέ να γνωρίζουν Γερ-
μανικά. Τηλ.: 6949 556977 & 
004917660872917.

ZHTEITAI νέος-α για γραμ-
ματέας με προσόντα: 1) πτυχίο 
οικονομικά-λογιστικά, 2) άπται-
στα Αγγλικά, 3) επιθυμητά Ισπα-
νικά, 4) πολύ καλή γνώση υπο-
λογιστών. Αποστολή βιογρα-
φικών (με φωτο): elisavet21@
yahoo.gr μέχρι 30/06/19.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο ή ζαχαρο-
πλάστης για εργασία σε εργα-
στήριο ζαχαροπλαστικής στη 
Βέροια. Τηλ.: 6974 452467.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: Μηχανικός αυτ/
του και βοηθός και οδηγός ταξί για 
αγροτικές και κτηνοτροφικές εργα-
σίες. Τηλ.: 23310 71553.

ΤΟΦΑΡΜΑΚΕΙΟΜΟΥΡ-
ΤΖΙΛΑ αναζητάει το νέο του 
συνεργάτη! Ζητείται άντρας ή 
γυναίκα.Ιδανικά βοηθός φαρ-
μακείου ή με εμπειρία στο χώ-
ρο του φαρμακείου.Πλήρης α-
πασχόληση.Αποστολή βιογρα-
φικού με φωτογραφία στο mail: 
mourtzila_pharm@hotmail.gr.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ, με γνώσεις 
Φυσικοθεραπείας, απόφοιτος 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, α-
ναλαμβάνει περιποίηση αρρώ-
στων κατ’ οίκον. Τηλ.: 23310 
25520 & 6948 798051.

ΗΕΤΑΙΡΙΑMedifreshA.E. 
με έδρα την Πετριά Σκύδρας, ε-
πιθυμεί να προσλάβει χειριστή 

περονοφόρων (κλαρκ) για εποχιακή 
απασχόληση την παραγωγική περί-
οδο Ιούνιο - Σεπτέμβριο 2019 με την 

προοπτική μόνιμης συνεργασίας. Για 
πληροφορίες καλέστε στο παρακάτω 
τηλέφωνο 23810-72200.
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΠΑΠΑΚΙΑ 35 τ.μ. επιπλωμένο καλό 150 €
ΚΕΝΤΡΟ 35 τ.μ. υπερλουξ ανακαινισμένο & επιπλωμένο 
230 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 35 τ.μ.  καλό 130 €
ΡΟΛΟΪ 40 τ.μ. 10ετίας καλό 200 €
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ 40 τ.μ. κόπλαμ επιπλωμένο θέα 180 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 50 τ.μ. επιπλωμένο καλό με θέα 200 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 50 τ.μ. επιπλωμένο 180 €
ΚΕΝΤΡΟ 57 τ.μ. ανακαινισμένο καλό 180 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 60 τ.μ. επιπλωμένο καλό 240 €
ΚΤΕΛ 65 τ.μ. ανακαινισμένο  200 €
ΠΑΠΑΓΟΥ 70 τ.μ. 10ετίας τζάκι, αποθήκη, κλειστό γκα-
ράζ 300 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 80 τ.μ. καλό με θέα 150 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 80 τ.μ. επιπλωμένο καλό 280 €
ΡΟΛΟΙ 90 τ.μ. με υποδοχή για ξυλόσομπα 200 €
ΚΕΝΤΡΟ 90 τ.μ. καλό με ατομικό λέβητα & A/C 280 €
ΦΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ 90 τ.μ. καλό 220 €
ΕΡΓΟΧΩΡΙ 90 τ.μ. 12ετίας με ατομικό λέβητα & A/C 300 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 95 τ.μ. 10ετίας με ατομικό λέβητα, θέα & 
αποθήκη 320 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 100 τ.μ. πολύ καλό 300 €
ΚΤΕΛ 110 τ.μ. επιπλωμένο καλό 270 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 115 τ.μ. καλό ντουλάπες 260 €

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΡΟΛΟΪ 20 τ.μ. καλό 7.500 €
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 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 40 τ.μ. καλό με κόπλαν 7.200 €
ΡΟΛΟΙ 45 τ.μ. καλό 18.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 45 τ.μ. ανακαινισμένο καλό 16.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 57 τ.μ. ανακαινισμένο 28.000 €
ΓΗΠΕΔΟ 55 τ.μ. 15ετίας & μισθωμένο 37.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 75 τ.μ. μισθωμένο 250 ευρώ 39.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 85 τ.μ. 20 ετών lux 73.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 87 τ.μ. πολύ καλό 39.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 90 τ.μ. καλό με 2 αποθήκες 75.000 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 95 τ.μ. καλό 40.000 €
ΒΑΡΒΑΡΕΣ 100 τ.μ.  ευκαιρία 35.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 100 τ.μ. πολύ καλό με θέα 67.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 105 τ.μ. με τζάκι, ατομ.λέβητα, θέα 46.000 €

ΤΣΕΡΜΕΝΙ 116 τ.μ. πολύ καλό 80.000 €
ΠΑΠΑΚΙΑ 120 τ.μ. νεόκτιστο λουξ 112.000 €
ΕΛΗΑ 125 τ.μ. αρχοντικό 165.000 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 135 τ.μ. 10ετίας υπερλουξ 110.000 €
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 180 τ.μ. 2 διαμερίσματα 54.000 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 240 τ.μ. υπερλούξ βίλα μισθωμένη 350.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 270 τ.μ. πολυκατοικία 125.000 €

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 65 τ.μ. πολύ καλό 1.200 €
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 96 τ.μ. πολύ καλό 1.100 €
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ 140 τ.μ. 570 €
ΕΔΕΣΣΗΣ 240 τ.μ. καλό με πάρκινγκ  1.000 €
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΧΩΡΑΦΙΩΝ
ΒΕΡΓΙΝΑ 2.000 μέτρα με ελιές κοντά στο χωριό 30 ετών 
5.000 €
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ 3.500 μέτρα με ελιές & νερό 10.500 €
ΓΑΛΑΞΙΑΣ 3.800 μέτρα με ελιές 9.000 €
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ 5.000 μέτρα με νερό 12.500 €
ΒΕΡΓΙΝΑ 14.000 μέτρα με ελιές 29.000 €
ΚΟΥΜΑΡΙΑ 5 τμχ & 2 οικόπεδα & 3 αγροτεμάχια (16.000 
μέτρα σύνολο) 25.000 €
ΜΕΛΙΚΗ 17.000 μέτρα με ακτινίδια 5 ετών 67.000 €  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ 4.000 μέτρα ενοίκιο 450 €/έτος

ΠΩΛΗΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΠΙΕΡΙΩΝ 240 μέτρα με 2 οικίες, καλό 62.000 €
ΕΡΓΟΧΩΡΙ 320 μέτρα 48.000 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 500 μέτρα 65.000 €
ΤΡΙΛΟΦΟΣ 650 μέτρα  25.000 €

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΚΕΝΤΡΟ 95 τ.μ. διαμέρισμα φωτεινό, διαμπερές 11.000 
ΚΤΕΛ 72 Τ.Μ.  διαμέρισμα ρετιρέ, θέα 18.000
ΡΟΛΟΙ 78 τ.μ. διαμέρισμα καλό 9.500
ΚΕΝΤΡΟ 33 τ.μ. γραφείο 20.000

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΣΤΡΑΤΩΝΕΣ καινουριο 112 τμ. 3ΔΣ-Κ-γκαραζ,αποθηκη 
Α.Θ 110.000€
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 υπογειο διαμερισμα  με αυλη πισω,35 τ.μ 7000€
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 40000€
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€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 1ΔΚ 25τ.μ 1ος με Θεα 9000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 1ΔΣΚ WCπροσοψη ημιοροφος 160€
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ 3ΔΣΚ  2wc Α.Θ  Θεα   350€
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ ΔΥΑΡΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ στο κεντρο με ΚΘ 300€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 1ΔΚ.Λ χωρις κοινοχ.ανωγειο 120€
ΡΟΔΩΝ 2ΔΣΚ Α.Θ. 2ος χ.ασανς. 150€
ΑΣΤΙΚΑ στoυντιο πολυτελειας με Α/C 170€
ΠΙΝΔΟΥ 2ΔΣΚ ανακαιν. Κ.Θ.270€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 1ΔΣΚ ανακαιν.2ος  Κ.Θ 170€
ΜΕΖΟΝΕΤΤΑ περιμετρικα 3ΔΣΚ τζακι,παρκιγκ,ΑΘ 400€
ΠΑΖΑΡΙ 1ΔΣΚ επιπλωμενο Θερμ/τες 140€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 1ΔΣΚ Α.Θ ημιοροφος Αλουμινιου παραθ 150€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 1ΔΣ-Κ 4ος Θερμ/τες κοπλαμ,220€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΚΤΗΜΑΤΑ κ ΟΙΚΟΠΕΔΑ  Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαν-
νη,Φυτειά,Κουμαριά.Τρίλοφο Αμμο
Παλατίτσια,Βεργίνα,Πατρίδα εργοχωρι, σε εξαιρετικά χα-
μηλές τιμες.
ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ οικοπεδο 500τ.μ με παλια κατοικια 20 τ.μ 
10000€
ΡΑΧΙΑ 3000 τ.μ ομορφο κτηματακι με ρευμα κ νερο αρτε-
σιανο 13000€

ΕΡΓΟΧΩΡΙ στην ασφαλτο προς Λαζοχωρι 6800 τ.μ 36000€ 
VAENI κοντά δυο χερσα κτηματα 8 κ 5 στρ.αρδευομενα με 
1400€ ανα στρεμμα
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ δυο οκοπεδα με σ.δ 0,8 500 και 380 τ.μ σε 
τιμη ευκαιριας
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 σοβα-
ρες 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€
Π.ΣΚΥΛΙΤΣΙ 4 στρ. για ολες τις καλλιεργειες 8000€

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 πλησιον 
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  

 ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ Ή ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ

ΖΗΤΕΙΤΑΙΟΔΗΓΟΣΓΙΑΜΟΝΙΜΗΠΡΟΣΛΗΨΗ,ΜΕΕ-
ΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΔΙΠΛΩΜΑΓ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ,ΓΙΑΔΙΑΝΟ-
ΜΗΠΡΟΪΟΝΤΩΝΣΕΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΕΣΤΙΑΣΗΣΚΑΙΣΟΥ-
ΠΕΡΜΑΡΚΕΤ.ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ.ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ
ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ,ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ76.ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
2331074443.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πιτσαδόρος 
έμπειρος για Ιταλικό εστια-
τόριο στην Κρήτη. Μισθός 
ικανοποιητικός, πλήρης α-
σφάλιση. Ωράριο συνεχές α-
πογευματινό. Βιογραφικό στο 
e-mail: volkanopizza@gmail.
com. Πληροφορίες στο: 6974 
914182 ή 28970 23648.

HΕΤΑΙΡΙΑCONTRAMARKETΙ.ΚΕ.Νάουσας ζητά ά-
μεσα προσωπικό για εργασία, με πλήρη απασχόληση για τη 
στελέχωση δύο θέσεων στα παρακάτω τμήματα:  Α) τμήμα 
πωλήσεων  Β) τμήμα κρεοπωλείου,  Απαραίτητο προσόν Δί-
πλωμα Κρεοπώλη. Για οποιεσδήποτε πληροφορίες οι ενδι-
αφερόμενοι να απευθύνονται στα τηλέφωνα 6948660090&
2461041453 και αποστολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση info@contramarket.gr
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ προσωπικό για ψητοπωλείο στη 
Βέροια. Πληρ. 6984 472747 & 6946 103988.

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

Η ε τα ιρε ία  φυλάξεων  «TS IFL ID IS
SECURITY» ζητάει 3 άτομα φύλακες , με άδεια 
εργασίας προσωπικού ασφαλείας και βιογραφικό 
για αξιολόγηση στοιχείων. Πληροφορίες με ρα-
ντεβού για συνέντευξη στα γραφεία της εταιρείας 
Θεσσαλονίκης 45, τηλ. 23310 27102.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οικιακή βοηθός για εργασία σε μο-
νοκατοικία. Η κατοικία βρίσκεται περίπου 3 χιλιό-
μετρα από το κέντρο της Βέροιας Τηλ. επικοινωνί-
ας: 23310 93066  από 13:00 έως 17:00.

ΗΕΤΑΙΡΙΑ «TSIFLIDIS SECURITY» ζητάει 
για άμεση πρόσληψη και μόνιμη απασχόληση, 
εξωτερικό πωλητή, κύριο ή κυρία με γνώσεις πω-
λήσεων και ευχέρεια λόγου, απαραίτητα στοιχεία: 
να διαθέτει  άδεια εργασίας προσωπικού ασφα-
λείας (Ι.Ε.Π.Υ.Α.), δίπλωμα αυτοκινήτου, γνώσεις 
αγγλικής γλώσσας για τους νομούς Ημαθίας και 
Θεσσαλονίκης. Παραλαβή βιογραφικών και δικαι-
ολογητικών για  αξιολόγηση στοιχείων με συνέ-
ντευξη  στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας  οδός 
Θεσσαλονίκης 45, τηλ. επικοινωνίας 23310 27102.

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

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

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ έμπειρη Ελληνίδα ζητά εργασία για 

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

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

ΚΥΡΙΑ ζητεί 24ωρη εργασία, ως εσωτερική, 
για φροντίδα ηλικιωμένων. Τηλ.: 6993 678697.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει την περιποίηση γερό-
ντων, για πρωί ή για απόγευμα, καθαριότητα 
σπιτιών, γραφείων, σκάλες. Τηλ.: 6946 479828 & 
6940 679667.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χωρίς υποχρεώσεις ζη-

τά Κυρία 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

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

ΚΑΤΣΙΚΙΑΠΩΛΟΥΝΤΑΙμε τα δικαιώ-
ματά τους. Πληροφορίες δίδονται στο τη-
λέφωνο: 23810 35234 από 9-11 το βράδυ.

ΠΩΛΕΙΤΑΙΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Πωλείται ποσοστό ή ολόκληρη επιχείρηση (best for) 

στο κέντρο της αγοράς της Βέροιας (Βενιζέλου 1), σε κα-
τάστημα συνολικού εμβαδού 300 τ.μ.

Τηλέφωνοεπικοινωνίας:6942456600

Η ΑΛΜΗ Α.Β.Ε.Ε. ζητά ΓΕΩΠΟ-
ΝΟΥΣ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥΣ ΓΕΩΠΟΝΟΥΣ 
για το εργοστάσιό της στο 5ο χλμ Αλε-
ξάνδρειας –Κρύας Βρύσης.

Βιογραφικά σημειώματα μπορούν να 
αποσταλούν στο:

Fax:2333027806και
e-mail:info@almifoods.gr

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

βολή βιογραφικών σημειωμάτων στο 
ergasiamrk@gmail.com.

Πληροφορίες στο τηλ. 6948613718.

Η εταιρία«ΚΟΡΜΟΣ»Εμπορική με 
έδρα τη Βέροια ζητά για μόνιμη προσλη-
ψη οδηγό με δίπλωμα Γ΄ κατηγορίας. 
Προϋποθέσεις: απολυτήριο Λυκείου, η-
λικία 25-30 ετών. Βιογραφικά αυτοπρο-
σώπως, 3ο χλμ. παραπλεύρως Εθνικής 
οδού Βέροιας-Θεσ/νίκης. Τηλ. επικοινωνί-
ας: 23310 62211.

ΜΕΝΤΙΟΥΜΦΑΛΙ
ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ&

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Δεν υπάρχει ζωή χωρίς προβλήματα και 

κανένα πρόβλημα χωρίς λύση... Ψάχνετε 
εδώ και πολύ καιρό μια λύση για τη ζωή σας; 
Ο κος ΦΑΛΙ σας βοηθά να λύσετε κάθε πρό-
βλημα με εχθρούς, εξετάσεις, οικογενειακά 
και εργασιακά προβλήματα, εμπόδια, σεξου-
αλικές δυσλειτουργίες, χρόνιες και άγνωστες 
παθήσεις, τύχη στον έρωτα. Λύνει τα μάγια, 
προστατεύει, εξασφαλίζει απόλυτη πίστη 
μεταξύ των συζύγων. Ο κος ΦΑΛΙ δουλεύει 
υπεύθυνα με ταχύτητα και με 100% αποτε-
λεσματικότητα. Εγγυημένα αποτελέσματα σε 
48 ώρες. Προβλέπει το μέλλον με ακρίβεια... 
Δέχεταιραντεβού.Κατασκευήπροσωπι-
κώνφυλακτών.Προβλέπει τομέλλονμε
ακρίβεια.Τηλ.:6951527208.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελματικό ακί-
νητο350τ.μ.μεθάλαμοψύξης30κ.εκ.
σε έκταση 2 στρεμμάτων. Περιφραγ-
μένο,ασφαλτ/νο,γωνιακόσεκεντρικό
δρόμο.Περιλαμβάνειδύοχώρουςγρα-
φείωνπλήρως εξοπλισμένωνμε έπι-
πλα. 3ο χλμ.Ν.Νικομήδειας-Βέροιας.
Πληρ.τηλ.:6936975803.

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ολοκληρωμέ-
νες ανακαινίσεις σπιτιών, καταστημά-
των με προσοχή στη λεπτομέρεια, πο-
λύ καλές τιμές και συνέπεια στο χρό-
νο. Τηλ.: 6944 764477 κ. Δημήτρης.



Ευνοϊκή Ρύθμιση Οφειλών 
προς τον Δήμο Βέροιας

-Αίτηση υπαγωγής μέχρι τις 17 Σεπτεμβρίου
Από τον Δήμο Βέροιας γνωστοποιείται στους πολίτες, η δυνατότητα να ρυθμίσουν με ιδιαίτερα 

ευνοϊκούς όρους  τις οφειλές τους προς το Δήμο Βέροιας  έχουν οι πολίτες, έπειτα από την ψήφιση 
στη Βουλή και δημοσίευση νομοθετικής διάταξης για την ρύθμιση οφειλών προς τους δήμους.

Πιο συγκεκριμένα βάσει των διατάξεων των άρθρων 110 έως 117 του Ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73 τ. 
Α΄/ 17.05.2019) οφειλές προς το Δήμο μας που είναι ήδη βεβαιωμένες ή και αυτές που θα βεβαιω-
θούν μέχρι και τις 17/07/2019 δύνανται να ρυθμίζονται και να καταβάλλονται κατόπιν αιτήσεως του 
οφειλέτη. Αναλόγως του αριθμού των δόσεων που θα επιλεγεί, θα υπάρχει και η αντίστοιχη απαλ-
λαγή από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής καθώς και από τα πρόστιμα λόγω 
εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους, με 
ανώτατο όριο απαλλαγής σε ποσοστό 100% στην περίπτωση εφάπαξ καταβολής και με κατώτατο 
όριο σε ποσοστό 50% σε περίπτωση επιλογής καταβολής της οφειλής σε 73-100 δόσεις.

Η αίτηση για την υπαγωγή σε πρόγραμμα ρύθμισης υποβάλλεται μέχρι την 17η Σεπτεμβρίου 
2019.   Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των είκοσι 
(20) ευρώ. Με την καταβολή της 1ης  δόσης  αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων. Επίσης, 
με την καταβολή 25% της οφειλής που έχει υπαχθεί στη ρύθμιση, είναι δυνατή η άρση των κατασχέ-
σεων που έχουν επιβληθεί  στα χέρια τρίτων ή έχουν εκδοθεί οι σχετικές παραγγελίες .

 Ο οφειλέτης εφόσον υπαχθεί 
και καταβάλει: α) το 5% της ρυθμι-
ζόμενης οφειλής ,για οφειλή μέχρι 
πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ β) το 
10% της ρυθμιζόμενης οφειλής ,για 
οφειλή από  πέντε χιλιάδες και μη-
δέν ένα  (5.000,01) ευρώ έως δέκα 
χιλιάδες (10.000) ευρώ  και γ)το 20% 
της ρυθμιζόμενης οφειλής, για οφειλή 
από  δέκα χιλιάδες και μηδέν ένα  
(10.000,01) ευρώ και πάνω, ο Δήμος 
προβαίνει σε εντολή άρσης της δέ-
σμευσης της φορολογικής ενημερό-
τητας προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ.           

Στο πλαίσιο αυτό, καλούνται οι 
ενδιαφερόμενοι πολίτες να αξιοποιή-
σουν την ευνοϊκή ρύθμιση και να τα-
κτοποιήσουν οριστικά τις οικονομικές 
τους υποχρεώσεις προς τον Δήμο 
Βέροιας.

 Για περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά με τους ιδιαίτερα ευνοϊκούς 
όρους και προϋποθέσεις ένταξης στη 
ρύθμιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να απευθύνονται τις εργάσιμες μέ-
ρες και ώρες στα τηλέφωνα της Δι-
εύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Δήμου Βέροιας: 2331350541, 
2331350519, 2331350540.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

  ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 
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ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ: 2.231.731 ευρώ 
στο Δήμο Νάουσας 

για κατασκευή Πρωτοβάθμιας 
Μονάδας Επεξεργασίας Νερού

Εγκρίθηκε χθες η χρημα-
τοδότηση της πρότασης της 
ΔΕΥΑ Νάουσας στο πλαίσιο 
του προγράμματος ΦΙΛΟ-
ΔΗΜΟΣ, για την κατασκευή 
Πρωτοβάθμιας Μονάδας Ε-
πεξεργασίας Νερού στην 
πόλη της Νάουσας, ύψους  
2.231.731 ευρώ. (ΑΔΑ: ΩΥ-
2Ψ465ΧΘ7-2ΛΨ). 

Το έργο αφορά την κατα-
σκευή μονάδας πρωτοβάθμι-
ας επεξεργασίας του νερού 
που μεταφέρεται από τις πη-
γές Αγίου Νικολάου σε ειδικές 
μονάδες κροκιδοκαθίζησης, οι 
οποίες μπορούν να απομα-
κρύνουν με επιτυχία τη θολότητα που εμφανίζεται περιοδικά στο νερό της πόλης της Νάουσας ώστε να 
εξασφαλιστεί επαρκής ποσότητα κατάλληλης ποιότητας νερό για ανθρώπινη κατανάλωση, σε συμμόρ-
φωση τόσο με την κοινοτική όσο και την εθνική νομοθεσία για το πόσιμο νερό. Η χρηματοδότηση περι-
λαμβάνει επίσης τις δαπάνες για αρχαιολογικές εργασίες και έρευνες καθώς και για την ηλεκτροδότηση 
του έργου.

«Άλλη μία σπουδαία εξέλιξη για τον Δήμο μας. Η πρότασή μας για κατασκευή της πρωτοβάθμιας 
μονάδας επεξεργασίας νερού στην πόλη της Νάουσας θα δώσει οριστική λύση στο πρόβλημα της θο-
λότητας και θα βελτιώσει ακόμη περισσότερο την ποιότητα του νερού από όπου υδρεύεται η Νάουσα. 
Με σχέδιο όραμα και μεθοδικότητα υλοποιούμε όλες μας τις εξαγγελίες και δίνουμε οριστική λύση στα 
προβλήματα. Συνεχίζουμε», δήλωσε ο Δήμαρχος Νίκος Κουτσογιάννης. 

Νέο απορριμματοφόρο 
παρέλαβε χθες ο Δήμος Αλεξάνδρειας

Την Παρασκευή, 30 Μαΐου πα-
ραλήφθηκε από το Δήμο Αλεξάν-
δρειας το πρώτο απορριμματοφόρο 
μέσω διαγωνισμού για την προμή-
θεια τριών απορριμματοφόρων (το 
ένα δορυφορικό) για τις ανάγκες 
του Δήμου.

Το όχημα τριών αξόνων και χω-
ρητικότητας 11 τόνων που παρα-
λήφθηκε σήμερα είναι εργοστασίου 
κατασκευής MAN και διαθέτει και-
νούργια υπερκατασκευή Ελληνικής 
προέλευσης (Ήφαιστος) με δυνατό-
τητα πλυσίματος των κάδων απορ-
ριμμάτων όλων των μεγεθών.

Μετά τις απαραίτητες γραφειο-
κρατικές διαδικασίες, το όχημα θα τεθεί σε επιχειρησιακή χρήση.

Τέλος, σύντομα  αναμένεται να ολοκληρωθεί η προμήθεια και ενός τέταρτου καινούργιου απορριμ-
ματοφόρου για την κάλυψη αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Αλεξάνδρειας.

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΩΡΓΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ:  

Η Ε.Κ.Ε. ξαναχτυπά 
Από τον Αγροτικό Σύλλογο Γεωργών Βέροιας δόθηκε στη δημοσιότητα η παρακάτω ανακοίνωση:
«Αυτή την φορά με την  ταπεινή προβιά του συμπαθητικού νεαρού ο οποίος « θέλει να δείξει στον 

παππού του τα αμπελοχώραφά του» . (πηγή: Λαϊκή σοφία) κεφ. Υποδείξεις περί αραιώματος των 
καρπών.

Με την προβιά του μετανοημένου δήθεν  killer Κάιν, που θέλει ν αναστήσει τον μισοπεθαμένο α-
δελφό του Αβελ. ( πηγή: Π. Διαθήκη).

Απλώνει δήθεν χέρι φιλίας και συνεργασίας στους αγρότες,  που από τις προηγούμενες χειραψίες 
μαζί της ακόμη μετρούν τα δάχτυλά τους. 

Με υποκρισία και φαρισαϊσμούς δεν χτίζονται οι ειλικρινείς σχέσεις κ. Αποστόλου. Με επικοινωνια-
κά παιχνίδια ίσως να ξεγελάτε τους αδαείς και τους άσχετους. Όχι όμως τους αγρότες. 

Εφ όσον  παραδέχεστε σύμφωνα με τα γραφόμενά σας την χρόνια υπολίπανση,  την αδυναμία 
των παραγωγών να ανταπεξέλθουν στα αρκετά μεροκάματα, και την εν γένει οικονομική τους δυσκο-
λία, θα αναγνωρίζετε προφανώς και το αίτιο. Το οποίο δεν είναι τίποτε άλλο πέρα από τις χαμηλές 
τιμές παραγωγού.  Τις οποίες εσείς μόνοι αποφασίζετε. 

Σας τονίσαμε και πέρσι. Όπως και κάθε χρόνο . Το αποτέλεσμα της παραγωγής είναι συνάρτηση 
της οικονομικής ανέχειας των γεωργών.

Η ποιότητα είναι συνάρτηση της τιμής.
Πράγματα που τα ξέρετε καλύτερα από μας. Και δεν ερχόμαστε εμείς να σας υποδείξουμε
Επομένως κάντε εσείς σωστά αυτό που πρέπει. 
Για να μπορούμε να κάνουμε και μεις καλά αυτό που ξέρουμε καλύτερα από σας.

Για τον Α.Σ.Γ. Βεροιας 
   Ο γ γραμματέας               ο πρόεδρος 

 Παπακωνσταντίνου Θ.             Χαλκίδης Α.»

Ξεκίνησαν οι εργασίες 
διαπλάτυνσης της οδού Πιερίων 

Ξεκίνησαν, την Παρασκευή 31 Μαΐου 2019, από τον ανάδοχο εργολάβο, Νικόλαο Σιουραντάνη, οι ερ-
γασίες διαπλάτυνσης της οδού Πιερίων στη Βέροια. Οι εργασίες περιλαμβάνουν διαπλάτυνση της οδού 
Πιερίων από το ύψος της οδού Μανδηλαρά μέχρι το ύψος της οδού Απόλλωνος, την κατασκευή κρασπέ-
δων και πεζοδρομίων καθώς και την ανακατασκευή στο επιθυμητό ύψος των οδών Μανδηλαρά και Απόλ-
λωνος προκειμένου να επιτευχθεί η ομαλή συναρμογή τους στο νέο τμήμα της οδού Πιερίων. 

Το χρονοδιάγραμμα προβλέπει την ολοκλήρωση των εργασιών εντός έξι μηνών από σήμερα όταν και 
αναμένεται η παράδοση του έργου με το οποίο πρόκειται να αναβαθμιστεί σημαντικά ένα κομβικό σημείο 
της πόλης τόσο αισθητικά όσο και λειτουργικά,  διασφαλίζοντας την ασφαλή και απρόσκοπτη κυκλοφορία 
των οχημάτων από και προς το κέντρο της Βέροιας. 
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