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Σε μια χώρα γεμάτη παραλίες 
οι μισοί Έλληνες αδυνατούν 

να πάνε διακοπές 
Οι μισοί Έλληνες, λένε τα στοιχεία της Eurostat, δε 

μπορούν να πάνε διακοπές ούτε για μία εβδομάδα. 
Σύμφωνα με την έρευνα, για το 2018,  το 51% των 

Ελλήνων δε μπορούσε να αντέξει οικονομικά κάποια κα-
λοκαιρινή απόδραση. Από την άλλη, εδώ και μήνες τα 
καταλύματα στα περισσότερα νησιά, στην Χαλκιδική και 
σε άλλους παραθεριστικούς προορισμούς, είναι γεμάτα, ο 
αριθμός των αναχωρήσεων από  λιμάνια και αεροδρόμια 
είναι αυξημένος, και το ερώτημα είναι ποιοι ανταποκρίνο-
νται στα δεδομένα αυτά.  Μια εξήγηση δίνει η έρευνα, στην 
οποία, ένα μεγάλο ποσοστό του κόσμου δηλώνει πως μα-
ζεύει όλο το χρόνο χρήματα για να πάει για λίγες ημέρες σε 
κάποιο νησί. Μεγάλο ποσοστό καλύπτουν επίσης οι τουρί-
στες από άλλες χώρες και ηπείρους, ενώ υπάρχουν και οι 
Έλληνες που δε μπορούν να φύγουν ούτε για μία ημέρα. 
1 στους 2 σύμφωνα με τα στοιχεία, περνούν το καλοκαίρι 
σπίτι τους, αφού στην φουλ σεζόν οι διακοπές για τον Έλ-
ληνα είναι πανάκριβες ακόμα κι αν παίρνει έναν αξιοπρεπή 
μισθό της τάξης άνω των 1000 ευρώ το μήνα.

Την ίδια  στιγμή ο ευρωπαϊκός μέσος όρος βρίσκεται 
στο 28,3%. Τη πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν η Ρουμα-
νία (58,9%), η Κροατία (51,3%) και η Κύπρος (51%). Με 
άνεση κάνουν διακοπές οι πολίτες σε Λουξεμβούργο και 
Σουηδία με τα ποσοστά των ανθρώπων που δεν μπορούν 
να πάνε διακοπές να μη ξεπερνά το 10%. 

Σε μια χώρα με χιλιάδες παραλίες ο πληθυσμός της και 
δη οι οικογένειες δεν μπορούν να απολαύσουν λίγες μέρες 
διακοπών στις γαλάζιες μας θάλασσες.

Μήπως, εκτός από τον Έλληνα, που παρόλα αυτά όλο 
και κάποια λύση θα βρει, πρέπει να ψαχτεί λιγάκι το Υ-
πουργείο και ο ΕΟΤ;
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Στοφωςένας«ολοκαίνουριος»
Μεγαλέξανδρος!

Ένα ‘ολοκαίνουριο’ πορ-
τραίτο του Μεγαλέξανδρου, 
άγνωστο ακόμη σε αρχαιο-
λόγους και φιλότεχνους, φα-
νερώνει σε ανάρτησή τηςστο 
facebook η έφορος αρχαιοτή-
των Ημαθίας, Αγγελική Κοττα-
ρίδη. Όπως περιγράφει, ήταν 
για δεκαετίες χαμένο σε μια 
σκοτεινή γωνιά της αποθήκης 
του Αρχαιολογικού Μουσείου 
Βέροιας, ανάμεσα σε κλούβες 
με κεραμική, μισοκρυμμένος 
κάτω από παλιά κονιάματα 
και ρύπους, αφού είχε χρησι-
μοποιηθεί σαν… οικοδομικό 
υλικό και βρέθηκε στα μπάζα 
κοντά σε χωριό του ημαθιώτι-
κου κάμπου!

«Πριν μερικούς, μήνες καθώς αδειάζαμε τις αποθήκες για 
τις αναπροσαρμογές, τον είδα... Παρά τις πληγές που άφησαν 
στο ωραίο του πρόσωπο οι αιώνες και η άγνοια, η λεοντίσια 
χαίτη, τα ονειροπόλα μάτια, το απαραγνώριστο βλέμμα ήταν 
εκεί... ο Αλέξανδρος που αναζητούμε τα ζωντανά του ίχνη 
στην Οικουμένη!...» τονίζει η κ. Κοτταρίδη. Υπογραμμίζοντας 
μάλιστα πως αυτός ο Αλέξανδρος θα πρωταγωνιστήσει στην 
έκθεση ‘Οικουμένης Αντίδωρο’, που μαζί με τη μεγάλη έκθεση 
‘Αιγών μνήμη’, θα ανοίξει στο τέλος του 2020 το νέο μουσείο 
των Αιγών για τους φίλους της ιστορίας και του πολιτισμού!

Στις 10.000 περίπου έφτασε ο αριθμός των θεατών 
στις φετινές 6ήμερες εκδηλώσεις του Συλλόγου «Ευστά-
θιος Χωραφάς» στην Πατρίδα, που έγιναν την προηγού-
μενη εβδομάδα και έκλεισαν με τη συναυλία της Πίτσας 
Παπαδοπούλου, του Στέλιου Διονυσίου και του Θ. Πολυ-
κανδριώτη στο μπουζούκι.

Αριθμός μεγαλύτερος από πέρυσι και μάλιστα ο κό-
σμος δεν ήταν μόνο από την Ημαθία, αλλά και από 
όμορους νομούς. Ωστόσο, οικονομικά, τα έσοδα ήταν και 
30-35% λιγότερα από πέρσι, αφού, όπως είπε ο πρόε-
δρος κ.ΑντώνηςΚαγκελίδης, οι ζημίες της αγροτικής 
παραγωγής και η θεομηνία της 10ης Ιουλίου που προη-
γήθηκε, δεν επέτρεψε μεγαλύτερη κατανάλωση σε ποτό 
και φαγητό, λόγω της οικονομικής δυσπραγίας και των 
συνεπειών από τις καταστροφές στο φυτικό κεφάλαιο του 
Νομού.

Το φετινό πρόγραμμα, που είχε και κάποιες καινοτο-
μίες στο καλλιτεχνικό μέρος, άρεσε πολύ στον κόσμο γι’ 

αυτό και ο αριθμός όσων παρακολούθησαν τις εκδηλώ-
σεις ήταν μεγαλύτερος, ενώ και αυτή τη χρονιά ο Σύλ-
λογος δέχθηκε πολλά συγχαρητήρια από τον κόσμο, για 
την οργάνωση και την εξυπηρέτηση από τους εθελοντές 
που στηρίζουν κάθε χρόνο τις εκδηλώσεις στο γήπεδο 
της Πατρίδας.

Μιλώντας για τον απολογισμό των εκδηλώσεων ο κ. 
Καγκελίδης εκτίμησε ότι είναι πολύ σημαντική η βοήθεια 
της ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. που συγχρηματοδοτεί εκδηλώσεις 
στον τομέα του εξοπλισμού (τραπεζοκαθίσματα, ήχος 
κ.λπ.), όμως, σχολίασε ότι τα κονδύλια της χρηματοδό-
τησης, για τους εξοπλισμούς, δεν θα πρέπει να δίνονται 
σε Δήμους και Συλλόγους μαζί, διότι έτσι προηγούνται 
οι Δήμοι και μένουν εκτός χρηματοδότησης οι Σύλλογοι.

Επόμενο ραντεβού, ο «Ευστάθιος Χωραφάς» δίνει 
στις 20, 21 και 22 Σεπτεμβρίου, με το τουρνουά πο-
δοσφαίρου, με τις Ακαδημίες παιδιών, στο γήπεδο της 
Πατρίδας.

Πότε ορκίζονται τα νέα Δημοτικά Συμβούλια
Βέροιας, Αλεξάνδρειας και Νάουσας

Τα καθήκοντά τους 
αναλαμβάνουν από το 
Φθινόπωρο τα νέα Δη-
μοτικά Συμβούλια που 
προέκυψαν από τις 
δημοτικές εκλογές της 
26ης Μαΐου και μετά 
τον 15Αύγουστο αρχί-
ζουν οι ορκωμοσίες.

Στο ΔήμοΒέροιας η 
νέα διοίκηση ορκίζεται τη 
Δευτέρα19Αυγούστου, 
στην Αλεξάνδρεια στις
25Αυγούστου και στη 
Νάουσα την Τετάρτη 28
Αυγούστου.

Οπότε προλαβαίνουν για λίγες ημέρες ξεκούραση και διακοπών, ώστε να επανέλθουν όλοι δριμύτεροι!

Προσοχή:Υψηλόςκίνδυνοςδασικήςπυρκαγιάς
σήμεραστηνπεριοχήμας

Από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος – Καθαριότητας και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Βέροιας, ανακοινώνεται ότι 
σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου 
Εσωτερικών σήμερα  Σάββατο 3 Αυγούστου, προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορίας κινδύνου 3) στην 
περιοχή μας.

Για το λόγο αυτό οι πολίτες θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που 
μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, το κάψιμο ξερών χόρτων και 
κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές 
συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου 
απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική 
Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

ΤηΔευτέρα
12Αυγούστου
«κληρώνει»

γιαπρόεδροΣελίου
Σε 9 ημέρες «κληρώνει» για τον νέο πρό-

εδρο του Σελίου, μετά από Τρίτη επανακα-
ταμέτρηση των ψήφων, μεταξύ ΑντώνηΠι-
τούλιακαιΓιώργουΦαρσαρώτου, από την 
οποία προέκυψε… ισοπαλία 510 σταυρών.

Η κλήρωση θα γίνει στο Πρωτοδικείο Βέ-
ροιας, τη Δευτέρα 12 Αυγούστου στις 12 το 
μεσημέρι.

Περισσότερος κόσμος από πέρσι αλλά μικρότερη η 
κατανάλωση, στις εκδηλώσεις του «Ευστάθιου Χωραφά» 

στην Πατρίδα



3www.laosnews.gr10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016του Σαββατοκύριακου 3-4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019

Συνεδριάζει εκτάκτως την Δευτέρα 
η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Βέροιας

Έκτακτη  συνεδρίαση της Οικο-
νομικής Επιτροπής Δήμου Βέροιας  
θα γίνει τη Δευτέρα  05-08-2019 
στις 11:00 π.μ., με τα εξής θέματα 
ημερήσιας διάταξης:

-Εισήγηση προς το Δημοτικό 
Συμβούλιο της 9ης Αναμόρφω-
σης Προϋπολογισμού και Ετήσιου 
Προγράμματος Δράσης (ΕΠΔ) Δή-
μου Βέροιας, έτους 2019.

-Υποβολή στο Δ.Σ. της Έκθε-
σης Εσόδων-Εξόδων & Ισολογι-
σμού του Δήμου για το χρονικό 
διάστημα από 01/01/2019 έως 
30/06/2019 (Β΄ Τριμήνου).

-Συμπλήρωση ή μη στο από 
02/11/2010 ιδιωτικό συμφωνητικό 
ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης 
«Kτηματογράφηση, Πολεοδόμηση, 
Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας και Πράξη Εφαρμογής στην Π.Ε. 25 και σε τμήματα των Π.Ε. 7 και 15 της 
πόλης Βέροιας» και ανάκληση ή μη της αριθμ.112/2019 απόφασης Ο.Ε.

-Έγκριση ή μη Διαχειριστικού Απολογισμού Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Βέροιας για το χρονικό διάστη-
μα από 01/11/2018 έως 30/04/2019.

-Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη προσωρινού αναδόχου του έργου «Συντήρηση κοι-
νοχρήστων και κοινωφελών χώρων Δ.Ε. Βέροιας (2019)».

-Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη προσωρινού αναδόχου του έργου «Διάνοιξη οδών 
Δ.Ε Απ.Παύλου (περιοχή επέκτασης Μακροχωρίου )».

-Συγκρότηση ή μη επιτροπής και κατάρτιση ή μη όρων διαγωνισμού της μελέτης «Μελέτη τμήματος οδού 
Συκιάς-Παλατιτσίων».

-Κατάρτιση ή μη όρων διαγωνισμού για ««Προμήθεια οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Βέροι-
ας» (πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)», για το ΤΜΗΜΑ 2 - ΟΜΑΔΑ Β΄: «Φορτηγά αυτοκίνητα».

-Επί αιτήματος Θ.Λουκίδου για εξώδικο συμβιβασμό για καταβολή αποζημίωσης από πρόκληση ζημιών που 
υπέστη το αυτοκίνητό της.

-Καθορισμός ή μη συμβιβαστικά αποζημίωσης επικειμένων της ιδιοκτησίας 1 της Πράξης Εφαρμογής στο 
Ο.Τ. 651α της Βέροιας.

Η Συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα λόγω άμεσης ανάγκης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού και επίσπευ-
σης της λήψης των σχετικών αποφάσεων για την άμεση παροχή των παραπάνω υπηρεσιών καθώς και για την 
επίσπευση της εκτέλεσης των παραπάνω έργων και γενικότερα για την απρόσκοπτη και εύρυθμη λειτουργία 
των υπηρεσιών του Δήμου λόγω και των αδειών του Καλοκαιριού.

Συνεδριάζει την Παρασκευή 
η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Τακτική συνεδρίαση, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής θα γίνει Παρασκευή  09-08-2019, στις 
14:30 με το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

-Εισήγηση της Ε.Π.Ζ επί των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην οδό Ακροπόλεως 
(Γέφυρα Αφών Κούσιου).

Απόψεις των ενδιαφερομένων μπορούν να κατατίθενται γραπτώς στη γραμματεία της Επιτρο-
πής Ποιότητας Ζωής κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματός του.

Συνεδρίαση της Δημοτικής
 Επιτροπής Διαβούλευσης 
για την Γέφυρα Κούσιου

Τακτική Συνεδρίαση, της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης  θα γίνει στις 08-08-2019, ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ. με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης, την  διατύπωση απόψεων επί 
των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην οδό Ακροπόλεως (Γέφυρα Αφών Κούσιου).

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την αμέσως επόμενη εργά-
σιμη ημέρα και ώρα,  οπότε θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία.

Επίσκεψη στο Νοσοκομείο 
Νάουσας και ενημέρωση 
για τα προβλήματα και 

τις ανάγκες της Μονάδας
Επισκέφθηκα χθες Παρα-

σκευή 2 Αυγούστου 2019 το Νο-
σοκομείο της Νάουσας, κατόπιν 
πρόσκλησης του Σωματείου Ερ-
γαζομένων, όπου και αρχικώς 
ενημερώθηκα από τα μέλη του 
Σωματείου για θέματα σχετικά 
με τις ανάγκες σε νοσηλευτικό 
προσωπικό.

Ανάγκες άμεσες, καθώς λή-
γουν σε λίγο χρονικό διάστημα 
μία σειρά συμβάσεων εργαζομέ-
νων και επιβάλλεται να βρεθεί 
τρόπος ανανέωσής τους, προ-
κειμένου να αποφευχθεί ο κίν-
δυνος οποιασδήποτε έλλειψης, 
που θα ορθώσει εμπόδια στην 
εύρυθμη λειτουργία του Νοσο-
κομείου και των υπηρεσιών που 
προσφέρει στους νοσούντες και 
τις οικογένειές τους.

Στην ενημέρωση, συμμετεί-
χαν και οι Ιατροί – Διευθυντές 
των κλινικών του Νοσοκομείου, 
οι οποίοι αναλυτικά με κατατό-
πισαν για τις ελλείψεις σε ιατρι-
κό προσωπικό, που δυσχεραί-
νει την αποτελεσματική παροχή 
υγειονομικής φροντίδας στους 
ασθενείς.

Είναι επιτακτική ανάγκη να 
καλυφθούν τα κενά με εξειδικευ-
μένο επιστημονικό προσωπικό 
και να διασφαλιστεί η επάρκεια 
στην παροχή άριστων υπηρεσι-
ών, που μέχρι σήμερα επιτυγ-
χάνεται χάρη στο φιλότιμο, την 
κατάθεση ψυχής και την επαγ-
γελματική ευσυνειδησία του αν-
θρώπινου δυναμικού του Νοσο-
κομείου.

Τους ευχαριστώ όλους και δε-
σμεύομαι να είμαι δίπλα στα δί-
καια αιτήματα του Νοσοκομείου, 
επ’ ωφελεία του συνόλου των 
πολιτών της Ημαθίας.

Εν συνεχεία, είχα συζήτηση 
και με την αναπληρώτρια διοι-
κήτρια της Υγειονομικής Μονά-
δας Νάουσας, του Νοσοκομείου 
Ημαθίας, κα. Ιωάννα Πέρβου, 
παίρνοντας μια πιο σφαιρική ει-
κόνα για τα ζητήματα του νοσο-
κομείου.

Λάζαρος Τσαβδαρίδης 
Βουλευτής Ημαθίας

ΔΕΥΑΒ: Κατάλληλο το νερό 
του δικτύου ύδρευσης στο Σέλι, 

μετά τον ποιοτικό έλεγχο 
που έγινε λόγω 

κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας 
Από την δημοτική   ε-

πιχείρηση ύδρευσης  απο-
χέτευσης Βέροιας και τον 
Διευθυντή κ. Θωμά  Αχτσή, 
, γνωστοποιείται ότι, μετά 
τις οχλήσεις που δέχθηκε η 
Υπηρεσία το μεσημέρι της 
Τρίτης 30/7/2019 αναφορι-
κά με κρούσματα γαστρε-
ντερίτιδας στην Τ.Κ. Κάτω 
Βερμίου (Σέλι), συνεργείο 
της ΔΕΥΑΒ με επικεφαλής 
τον Υπεύθυνο του Τμήμα-
τος Ποιοτικού Ελέγχου κ. 
Ιωάννη Παντερμαράκη, 
πραγματοποίησε δειγματο-
ληψία το πρωί της Τετάρτης 
31/7/2019 σε νερό του δι-
κτύου ύδρευσης (φούρνος 
Δ. Κόγια) και νερό από τη 
βρύση της πλατείας και τα 
δείγματα στάλθηκαν για α-
νάλυση στο διαπιστευμένο εργαστήριο της ΔΕΛΚΟΦ ΑΕ.

Τα αποτελέσματα των μικροβιολογικών αναλύσεων έδειξαν ότι το νερό του δικτύου ύδρευσης της κοινότητας 
είναι κατάλληλο για κατανάλωση, καθόσον η μικροβιακή του φόρτιση είναι μηδενική. 

Αντίθετα το νερό των εντός του οικισμού πηγών που υδροδοτούν τις βρύσες της πλατείας, που είναι εκτός του 
ελεγχόμενου από την ΔΕΥΑΒ δικτύου, παρουσίασαν λόγω και της βροχής της προηγούμενης ημέρας αυξημένο 
μικροβιακό φορτίο. Το νερό αυτό αλλά και κάθε νερό που είναι από μικρές πηγές ή βρύσες που δεν ανήκουν στο 
δίκτυο του χωριού, δεν είναι κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Το Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου της Δ.Ε.Υ.Α. Βέροιας διενεργεί σε μόνιμη βάση δειγματοληψίες και ελέγχους στο 
πόσιμο νερό των δικτύων ύδρευσης που διαθέτει, σύμφωνα με τον ετήσιο προγραμματισμό του. Το πρόγραμμα 
δειγματοληψιών και αναλύσεων του εργαστηρίου της ΔΕΥΑΒ, περιλαμβάνει σημεία αντιπροσωπευτικά όλων των 
δικτύων ύδρευσης του διευρυμένου Καλλικρατικού δήμου, με γνώμονα τη συστηματική παρακολούθηση της μι-
κροβιολογικής και φυσικοχημικής ποιότητας του πόσιμου νερού.

Οι έλεγχοι αυτοί πραγματοποιούνται είτε στο εργαστήριο ανάλυσης νερού της ΔΕΥΑΒ, είτε αναθέτονται σε συ-
νεργαζόμενα ιδιωτικά διαπιστευμένα εργαστήρια και είναι εναρμονισμένοι με την ισχύουσα νομοθεσία που αφορά 
την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.
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Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΟΝΤΑΡΙ-
ΩΝ (ΜΕΤΑΓΛ.)

THE LION KING 
Προβολές:   Καθημερινά 

στις 18.30
Σκηνοθεσία: ΤΖΟΝ ΦΑΒΡΟ
Σενάριο: TZEΦ ΝΕΪΘΕΝΣΟΝ
Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ 

ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ ΟΙ:, ΝΤΙΝΟΣ ΣΟΥ-
ΤΗΣ, ΛΙΛΑ ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, 
ΑΡΙΕΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ, ΦΟΙ-
ΒΟΣ ΡΙΜΕΝΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
ΜΑΡΙΖΑΣ, ΣΤΕΛΙΟΣ ΨΑΡΟΥΔΑ-
ΚΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟ-
ΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΛΙΟΣ, 
ΜΑΡΙΑ ΠΛΑΚΙΔΗ, ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΟΥΒΡΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΑΜΒΡΑΖΗΣ, ΑΡΓΥΡΗΣ ΚΑΝΔΥΛΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΑΧΑ-
ΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Η κλασσική ταινία της Disney από 
το 1994, ζωντανεύει ξανά, αυτή τη φορά σε μια CGI 
και live action εντυπωσιακή κινηματογραφική μίξη. 
Ο Βασιλιάς των Λιονταριών σε σκηνοθεσία του Jon 
Favreau, ταξιδεύει μέχρι την αφρικανική σαβάνα 
όπου ένας μελλοντικός βασιλιάς γεννιέται. Ο μικρός 
Simba είναι ο διάδοχος του πατέρα του, Mufasa. Δεν 
είναι όλοι χαρούμενοι στο βασίλειο, όμως, με την έ-
λευση του μικρού λιονταριού. Ο Scar, ο αδερφός του 
Mufasa -και μέχρι πρότινος διεκδικητής του θρόνου- 
έχει άλλα σχέδια. Η μάχη για τον θρόνο θα ποτιστεί 
με προδοσία, οδηγώντας την κατάσταση σε τραγω-
δία, με αποτέλεσμα να εξοριστεί ο Simba. Με την 

βοήθεια όμως των καινούργιων 
φίλων του, ο Simba θα μεγαλώσει 
και θα διεκδικήσει αυτά που του 
ανήκουν και του στέρησαν.

Sex και Ψυχανάλυση – Sibyl      
(Αντέλ Εξαρχόπουλος - Βιρζινί Ε-
φιρά) της Ζιστίν Τριέτ  

Η ταινία που αξίζει να δεις στο 
ΘΕΡΙΝΟ ΣΙΝΕΜΑ

Προβολές:   καθημερινά στις 
21.00           

*σε περίπτωση κακοκαιρίας 
η προβολή θα πραγματοποιηθεί 
στην Αιθ1 με κλιματισμό

Σκηνοθεσία: Ζιστίν Τριέτ
Σενάριο: Αρθούρ Χαραρί, Ζιστιν Τριέτ
Πρωταγωνιστούν: Βιρζινί Εφιρά, Αντέλ Εξαρχό-

πουλος, Γκασπάρ Ουλιέλ, Σάντρα Ούλερ

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΑΝΝΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 2019
ΑΠΟ ΤΗ ΣΚΗΝΟΘΕΤΙΔΑ ΤΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ «ΒΙΚΤΟ-

ΡΙΑ»
  

Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλο το 
πρόγραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ στον παρα-
κάτω σύνδεσμο: 

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

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     1/8/19 - 8/8/19
ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΗΝ ΑΙΔΗΨΟ ΓΙΑ ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΑ
Τα μέλη και οι φίλοι της Λέσχης όσοι επιθυμούν να πάρουν μέρος στις φετινές περιόδους 

ιαματικών λουτρών να δηλώσουν συμμετοχή στο τηλέφωνο 23310 25654, κινητό 6976953683 
Β΄περίοδοι 19-26 Αυγούστου 2019.

Το Δ.Σ.

Πάρτυ 
νεολαίας 

στην 
Φυτειά
Ο Ε.Μ.Σ. Φυτειάς 

σας προσκαλεί στο 
πάρτυ νεολαίας του 
συλλόγου στις 3 Αυ-
γούστου , στο τρανό 
πηγάδι στη Φυτειά Η-
μαθίας. Άφθονη μου-
σική , ποτό και χορός 
σε ένα Disco & trash 
πάρτυ με επιτυχίες των 
80s 90s 00s αλλά και 
σύγχρονα τραγούδια. 
Να μη λείψει κανείς. 

Είσοδος 5 ευρώ με 
ποτό

Σάββατο 10 Αυγούστου
Ποντιακή – 

λαϊκοδημοτική
 βραδιά 

στη Μικρή Σάντα
Ο Μορφωτικός – Πολιτιστικός Σύλλογος Μ. Σάντας οργα-

νώνει βραδιά με λύρα και τραγούδι τον Παναγιώτη Κωνστα-
ντινίδη, κλαρίνο τον Γιώργο Γκουτζιλίκα, τραγούδι παραδοσι-
ακό τον Βασίλη Γκουτζιλίκα, πλήκτρα τον Μάκη Σιδηρόπουλο, 
κρουστά τον Διονύση Νικολαΐδη και μπουζούκι τον Αντώνη 
Στογιαννόπουλο, στην αυλή του σχολείου Μ. Σάντας.

Σας περιμένουμε όλους στο όμορφο χωριό μας για να γλε-
ντήσουμε παρέα.

       
Το Δ.Σ. Μ.Σάντας

Γιορτή παραδοσιακής πίτας 
την Κυριακή 

στην πλατεία του Σελίου

Γιορτή παραδοσιακής πίτας στη κεντρική πλατεία του Σελίου, την Κυρια-
κή 4 Αυγούστου στις 12 το μεσημέρι διοργανώνει ο Π. Τ. Ο. Σελίου με την 
συνδρομή των γυναικών του χωριού που είναι έτοιμες να σας κεράσουν να 
γευτείτε παραδοσιακές πίτες όπως Τσουκνιδόπιτα-Μάρσινα, Γαλατόπιτα, χορ-
τόπιτα και άλλες ενώ  ο Πολιτιστικός Τουριστικός  Όμιλος Σελίου θα προσφέρει 
επιπλέον πίτες σε όσους επισκεφθούν εκείνη την ημέρα το χωριό. 



Η απόφαση της κυβέρνησης της 
ΝΔ και της υπουργού Παιδείας Νί-
κης Κεραμέως να αναστείλει το θε-
σμό των διετών Πανεπιστημιακών 
προγραμμάτων για απόφοιτους Ε-
ΠΑΛ, θεωρώντας ότι προβαίνει σε 
«διόρθωση στρεβλώσεων» του συ-
στήματος, αποτελεί ένα πλήγμα για 
την εκπαίδευση και για το μέλλον 
των αποφοίτων ΕΠΑΛ, από τους 
οποίους, ουσιαστικά στερεί την ευ-
καιρία να σπουδάσουν δωρεάν και 
τους οδηγεί στα ιδιωτικά ΙΕΚ.

Τα διετή προγράμματα υπό την 
εποπτεία των Πανεπιστημιακών Ι-
δρυμάτων για αποφοίτους ΕΠΑΛ 
είχαν διασφαλισμένους πόρους και 
προωθούνταν με ταχύτατους ρυθ-
μούς. Είχαν σχεδιαστεί στα πρότυ-
πα άλλων επιτυχημένων ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών συστημάτων όπως 
στη Γαλλία. 

Ο θεσμός αποτελεί μια διεθνώς κατοχυρωμένη πρακτική που εφαρ-
μόζεται σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, στο πλαίσιο του οποίου ενισχύεται 
η συνεργασία της επιστημονικής κοινότητας με την τοπική αυτοδιοίκηση, 
τους παραγωγικούς φορείς και τους κοινωνικούς εταίρους. Οι απόφοιτοι 
των διετών προγραμμάτων θα είχαν πτυχίο επιπέδου 5 χωρίς άλλες διαδι-
κασίες πιστοποιήσεων.

Προσωπικά, είχα καταθέσει πρόταση και υπήρχε συνεργασία με το 
Υπουργείο Παιδείας, το Διευρυμένο Διεθνές Πανεπιστήμιο και τους διευ-
θυντές των ΕΠΑΛ Ημαθίας, για την ίδρυση διετών προγραμμάτων στον 
Νομό, όπως:

Για την Βέροια:  
-Διετές Πρόγραμμα ειδίκευσης στη Ζωική Παραγωγή (βοο-

τροφία)
-Διετές Πρόγραμμα Δενδροκομίας
-Διετές Πρόγραμμα κηπευτικών και
-Διετές Πρόγραμμα Διαχείρισης Οργανικών Αποβλήτων,
Για την Αλεξάνδρεια:

-Διετές Πρόγραμμα στα Φυ-
τά Μεγάλης Καλλιέργειας- Βιο-
μηχανικά Φυτά και

-Διετές Πρόγραμμα στη Γε-
ωργία Ακριβείας

Και για τη Νάουσα:
-Διετές Πρόγραμμα Οινολο-

γίας ή Δενδροκομίας και
-Διετές Πρόγραμμα ειδίκευ-

σης στις Ανανεώσιμες Πηγές 
Ενέργειας και δη στην Υδροη-
λεκτρική.

Η απόφαση του υπουργεί-
ου Παιδείας για την αναστολή 
των διετών προγραμμάτων ε-
παγγελματικής εκπαίδευσης 
στα Πανεπιστήμια, αποσκοπεί 
στην απόσυρση της ποιοτικής 
και αναβαθμισμένης δημόσιας 

επαγγελματικής εκπαίδευσης προς όφελος των ιδιωτικών ΙΕΚ, υλοποιώ-
ντας τη θέση για “ποιοτική εκπαίδευση για λίγους, μαζική εκπαίδευση για 
τους πολλούς”.

Εκτιμώ ότι όλοι οι θεσμικοί φορείς του Νομού Ημαθίας πρέπει να αντι-
δράσουν στην αναστολή της  έναρξης λειτουργίας των διετών προγραμμά-
των επαγγελματικής εκπαίδευσης στα ΑΕΙ, για το ακαδημαϊκό έτος 2019 – 
2020, που  αποσκοπεί στην αποδυνάμωση της δημόσιας επαγγελματικής 
εκπαίδευσης προς όφελος των ιδιωτικών ΙΕΚ. 

Προσωπικά, υπερασπίζομαι οτιδήποτε θετικό είχε ξεκινήσει για τον τό-
πο μας και κινδυνεύει να ξηλωθεί ή να μην προχωρήσει από τη σημερινή 
κυβέρνηση, προκαλώντας μεγάλο πλήγμα στην Εκπαίδευση.
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 
ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ

της ΔΕΗ Α.Ε., εφιστά 
την ΠΡΟΣΟΧΗ και προειδοποιεί ότι 

η κοίτη του ποταμού Αλιάκμονα
θεωρείται ΣΥΝΕΧΩΣ ΥΠΟ ΡΟΗ
ακόμη και όταν δεν υπάρχει νερό

και γίνεται ΑΠΟΤΟΜΑ
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ. Μη πλησιάζετε στο

νερό, μη κολυμπάτε, μη
χρησιμοποιείτε πλωτά μέσα.

Αλ. Καραγιαννίδης
Δ/ντης Συγκροτήματος Αλιάκμονα

ΑΔΑ: 64ΔΟΩ9Ο-73Μ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΣΤΟ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ                                                     

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ                                                                            
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ                                      
Τμήμα: Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας  
Πληρ.: Ν. Γκοτσίδης 
Τηλ.:  23313-50621 FAX:  2331021777

Βέροια  31-07-2019     
Αρ. πρωτ: 18530

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε φανερή προφορική πλειοδοτική 
δημοπρασία η εκποίηση τμήματος του με αρ. 36  αγροτεμάχιου 
οριστικής Διανομής 1931, εμβαδού Ε=1.511,30 τ.μ. αγροκτήματος 
Βεροίας .  

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στις 16 Αυγούστου 2018, ημέρα 
Παρασκευή , στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βέ-
ροιας, ενώπιον  της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών 
που ορίστηκε με την αριθ. 19/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβου-
λίου και σύμφωνα με τους  όρους που καταρτίστηκαν με την αριθ. 
113/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του  Δήμου Βέροιας, 
και ώρα:  10:00 – 11:00.

Ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό  των 
4.100,00  € .

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά 
που μνημονεύονται στο άρθρο 8 της Λεπτομερούς διακήρυξης.

Περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στη Διαύγεια, θα δημοσι-
ευθεί  σε δυο ημερήσιες και μία εβδομαδιαία εφημερίδα του Νομού. 
Η περίληψη και η λεπτομερής διακήρυξη θα αναρτηθούν στην  επί-
σημη ιστοσελίδα του Δήμου Βέροιας www.veria.gr, και στον πίνακα 
ανακοινώσεων του Δήμου Βέροιας .  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να λάβουν γνώση της λεπτομερούς διακήρυξης από το τμήμα Αξιο-
ποίησης Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου, στη διεύθυνση Βικέλα 4, 
γραφείο 7 και 5 , 3ος όροφος και στα τηλ. 2331350589-50578  κατά 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Φρόσω Καρασαρλίδου: Απαράδεκτη η αναστολή 
του θεσμού των διετών Πανεπιστημιακών 

Προγραμμάτων για αποφοίτους ΕΠΑΛ
-Ποιες προτάσεις είχε καταθέσει για τα ΕΠΑΛ Βέροιας, Νάουσας και Αλεξάνδρειας
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ΚΗΔΕΙΑ
Kηδεύτηκε χθες Παρασκευή 2 

Αυγούστου 2019 στις 6.00 μ.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγ. Αθανασίου 
(Κοιμητήρια) Βέροιας η Αναστα-
σία Μεταλλίδου σε ηλικία 80 
ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΟΥΡΑΝΟΣ

40NΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 3 Αυγού-

στου 2019 στον Ιερό Ναό Αγίου 
Σάββα (Κυριωτίσσης) Βέροιας 
40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για 
την ανάπαυση της ψυχής του πο-
λυαγαπημένου μας πατέρα,  παπ-
πού και αδελφού

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡ.
ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗ 

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

Τα παιδιά, Τα εγγόνια
 Τα ανήψια,  Οι λοιποί συγγενείς

ETHΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 4 Αυ-

γούστου 2019 στον Ιερό Ναό Α-
γίου Αθανασίου Βέροιας ΕΤΗΣΙΟ 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση 
της ψυχής του πολυαγαπημένου 
μας συζύγου, πατέρα, παππού και 
αδελφού

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΜΠΕΣΙΝΑ 

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

Η σύζυγος, Τα παιδιά, 
Τα εγγόνια, Τα αδέλφια

  Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

ETHΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 4 Αυγού-

στου 2019 στον Ιερό Ναό Αγίας 
Τριάδας «ΠΕΛΕΚΑΝ» στο Κομνή-
νιο Ημαθίας ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥ-
ΝΟ για την ανάπαυση της ψυχής 
της

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ
ΓΙΑΒΡΟΓΛΟΥ 

και καλούμε όλους όσους τιμούν τη μνήμη της να προ-
σέλθουν και να ενώσουν μαζί μας τις δεήσεις τους προς το 
Θεό.

Η ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ «ΠΕΛΕΚΑΝ»

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 4 Αυγού-

στου 2019 στον Ιερό Ναό Αγίου 
Γεωργίου Βέροιας ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗ-
ΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση της 
ψυχής του πολυαγαπημένου μας 
συζύγου, αδελφού και θείου

ΙΩΑΝΝΗ ΝΙΚ.
ΒΟΛΚΟΥ 

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

Η σύζυγος,  
Τα αδέλφια, Τα ανήψια

Οι λοιποί συγγενείς

40NΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 4 Αυγού-

στου 2019 στον Ιερό Ναό Αγίων 
Αναργύρων Βέροιας 40ΝΘΗΜΕ-
ΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανά-
παυση της ψυχής του πολυαγα-
πημένου μας υιού, αδελφού και 
εξάδελφου

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΘΕΟΛ.
ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ 

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

Η μητέρα, Ο αδελφός, 
Τα εξαδέλφια, Οι λοιποί συγγενείς

Δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 4 Αυγού-

στου 2019 στον Ιερό Ναό της Μη-
τρόπολης Βέροιας ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗ-
ΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση της 
ψυχής του πολυαγαπημένου μας 
συζύγου, πατέρα, παππού, αδελ-
φού και θείου

ΠΑΡΑΣΧΟΥ (Πάρη) ΧΑΡ.
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 

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

Η σύζυγος, 
Τα τέκνα, Τα εγγόνια, Το δισέγγονο,

Ο αδελφός, Τα ανήψια, Οι λοιποί συγγενείς
Δεξίωση θα δοθεί στο «Στάσου Μύγδαλα»

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΠΑΝΗΓΥΡΗ Ι.  Ν.  ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ 

ΣΩΤΗΡΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ & ΑΓΡΥΠΝΙΑ
Από την ενορία των Αγίων Αναργύρων Βεροίας γίνεται γνωστό ότι την προ-

σεχή Τρίτη 6 Αυγούστου στα πλαίσια του εορτασμού της Δεσποτικής εορτής της 
Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χριστού, πανηγυρίζει το ομώνυμο παρεκκλήσι 
της ενορίας που βρίσκεται την οδό Μ. Αλεξάνδρου.

Οι ιερές ακολουθίες θα τελεστούν σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:
Δευτέρα  5 Αυγούστου
7:00 μ.μ. Πανηγυρικός Εσπερινός – Αρτοκλασίες –Λιτανεία.
9:30 μ.μ. Αγρυπνία (Όρθρος – Θ. Λειτουργιά – Ευλογία Σταφυλίων).
Τρίτη 6 Αυγούστου
7:30 π.μ. Όρθρος – Θ. Λειτουργία – Ευλογία και διανομή σταφυλιών.
7:00 μ.μ. Εσπερινός – Παράκληση Παναγίας.
Να σημειωθεί ιδιαίτερα ότι το βράδυ της Δευτέρας, στον πανηγυρίζοντα ναό 

θα τελεστεί Αγρυπνία που θα ξεκινήσει στις 9:30.

Η κίνηση του Μητροπολίτη
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, 

Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων :
Το Σάββατο 3 Αυγούστου στις 7:00 μ.μ. 

θα χοροστατήσει στον Εσπερινό στην «έξω 
Μεταμόρφωση» Ναούσης.

Την Κυριακή 4 Αυγούστου το πρωί θα ιε-
ρουργήσει στον Ιερό Ναό Τιμίου Προδρόμου 
Καστανιάς.

Την Κυριακή 4 Αυγούστου στις 7:00 μ.μ. 
θα χοροστατήσει στον Εσπερινό και στην 
Παράκληση της Θεοτόκου στον Ιερό Ναό Κοι-
μήσεως της Θεοτόκου Σελίου.

Την Δευτέρα 5 Αυγούστου στις 7:00 μ.μ. 
θα χοροστατήσει στον Μέγα Πανηγυρικό Ε-
σπερινό στην πανηγυρίζουσα Ιερά Μονή της 
Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χριστού Μου-
τσιάλης.

Την Τρίτη 6 Αυγούστου το πρωί θα ιερουρ-
γήσει στον πανηγυρίζοντα Ιερό Μητροπολι-
τικό Ναό της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος 
Χριστού Ναούσης και θα τελέσει Χειροτονία 
Διακόνου.

Την Τρίτη 6 Αυγούστου στις 7:00 μ.μ. θα 
χοροστατήσει στον Εσπερινό και στην Παράκληση της Θεοτόκου στον Ιερό Ναό 
Κοιμήσεως της Θεοτόκου Κλειδίου.

Την Τετάρτη 7 Αυγούστου το πρωί θα ιερουργήσει στην Αγκαθιά επί τη εορτή 
του Αγίου Νικάνορος.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ «ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ»
 ΠΕΛΕΚΑΝ

Κομνήνιο Βέροιας
Πρόγραμμα 15 Αύγουστου

ΙΕΡΩΝ ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΩΝ
ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ
ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ «ΠΕΛΕΚΑΝ»

ΣΤΟ ΚΟΜΝΗΝΙΟ ΩΡΑ 6.30
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ΟΦΕΙΛΗ ΣΤΑ ΟΝΕΙΡΑ...
Μια μέρα, 
που ψηλά θ` ανεμίζουν τα  «ανεξεταστέα αισθήματα», 
τα «εκτός πραγματικότητας», τα, τα, τα …
εεεεε, αυτά χρειάζομαι εγώ!!!
Την 28η Οκτωβρίου των ονείρων.
τους αειθαλείς πόθους 
που θα ταξιδεύουν  με πλοία στη Γραμμή 
της  Νοσταλγίας. 

Μετά ,… 
Ανάμεσα στα βράδια και τον πληθυντικό αριθμό                          
Ανάμεσα στις λεωφόρους και τους ξυλοκόπους, 
Ανάμεσα στα χρηματιστήρια  και τον Ρομπέν 
των δασών,
 
είδα  
την βάρκα που αναζητούσε τ` άστρα του 
Παπαδιαμάντη.
Που βρήκε την αγάπη συνωμοτούσα με τα γένη 
των θηλυκών ,  
και τα φοβισμένους επιβάτες της σκιάς τους.
Στην τζαμαρία των ματιών μου,
ξενιτεμένα αισθήματα.
πρωτοστατούσαν στις διαδηλώσεις εναντίον 
της παρηγοριάς.

Ήμουν σε έκρυθμη κατάσταση. 
«Φέρτε μπροστά» τους κρυμμένους  
εαυτούς σας είπα. 
 Αναστάσιμη  δύναμη των ΟΝΕΙΡΩΝ ερμήνευσε…
Που είδα τους Beatles  στις αυλές των σχολείων, 
Που είδα την…φοιτητριούλα που σ` έχει ερωτευθεί…,
Που είδα
Που είδα 
Που είδα…
και που είδα τον ΚΟΣΜΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ,
στα όνειρα το χρωστώ, 
στα όνειρα το οφείλω είπα!!!

  Γιάννης Ναζλίδης

Φίλοι μου, καλή 
σας ημέρα, 

σήμερα αποφά-
σισα να ασχοληθώ 
με τον Μητροπολίτη 
Μόρφου, κ. Νεόφυ-
το, ο οποίος εδώ και 
ημέρες, δέχεται ένα 
απίστευτο μπού -
λινγκ από δημοσι-
ογράφους και λοι-
πούς φωστήρες και 
ουδείς ασχολείται, 
ουδείς ενδιαφέρεται. 

Μόνο εάν δέχεται μπούλινγκ, η άλλη πλευ-
ρά μας πιάνουν οι ευαισθησίες και πρέπει να 
εφαρμοστούν οι νόμοι.

Όχι μπούλινγκ, αλλά τον έχετε λειώσει, τον 
έχετε διαλύσει, προσπαθείτε να τον εξαφανί-
σετε. Πως, όμως να μην συμβεί κάτι τέτοιο, 
αφού ούτε και οι ίδιοι, οι άλλοι οι «άγιοι»,  δεν 
παίρνουν θέση, ή εάν μιλήσουν, τότε άλλα λό-
για να αγαπιόμαστε. Ψέματα και αγαπουλίτσες 
και όλα ντάξει μωρέ!

Πως είναι δυνατόν να μιλήσει κάποιος με 
κριτικό πνεύμα, για την ομοφυλοφιλία, το α-
γαπημένο θέμα των «προοδευτικών» της ε-
ποχής μας!

Και μάλιστα διάφοροι που έχουν θεσούλες 
κοσμικές, παρουσιάζονται και απαιτούν να 
πάρει πίσω αυτά που υποστηρίζει, διότι λέει 
θίγονται οι σχέσεις και τα δικαιώματα.

Ναι, ανόητοι, θίγονται αλλά πνευματικά, 
διότι άλλοι οι νόμοι των κοσμικών ανθρώπων 
και άλλος ανόητοι ο πνευματικός νόμος του 
Θεού.

Η Εκκλησία γελοίοι δεν έχει κοσμικό χαρα-
κτήρα (ζήτω οι αγαπούλες!), για να την χαρα-
κτηρίζει ο καθένας όπως γουστάρει. Δεν είναι 
λέει προοδευτική, οπότε για να γίνει «κάντε 
ελεύθερα εκτρώσεις». Σκοτώστε ελεύθερα, 
δεν έγινε και τίποτα.

Άλλωστε αυτό που σκοτώσατε, δεν ήταν 
«κανονικός» άνθρωπος, δεν είχε αυτοκίνητο, 
δεν είχε καλή επαγγελματική, διευθυντική θέ-
ση, γυναίκα και γκόμενα, για να τιμηθεί από 
την κοσμική δυτική κοινωνία!

Λοιπόν κύριοι φωστήρες της γνώσης με 
ράσα και χωρίς για δώστε βάση στα ακόλου-
θα:

«η αγωγή των παιδιών αρχίζει από την 
ώρα της συλλήψεώς τους. Το έμβρυο ακούει 
και αισθάνεται μέσα στην κοιλιά της μητέρας 
του. Ναι, ακούει και βλέπει με τα μάτια της 
μητέρας. Αντιλαμβάνεται τις κινήσεις και τα 
συναισθήματά της, ….»,

«εάν η μάνα δεν θέλει το έμβρυο, αν δε 
το αγαπάει, αυτό το αισθάνεται και δημιουρ-
γούνται τραύματα στην ψυχούλα του, που το 
συνοδεύουν σε όλη του τη ζωή»,

«επειδή δεν αγαπιέσθε, το παιδί σας που 
θα γεννηθεί θα έχει προβλήματα»

«τι κάνουμε με το παιδί μας γέροντα, που 
είναι γεμάτο ανασφάλεια και φοβίες; Εσείς 
φέρετε εξ’ ολοκλήρου την ευθύνη για αυτό. 
Εκ κοιλίας μητρός του δημιουργήσατε, με τις 
κακές μεταξύ σας σχέσεις, όλα αυτά τα ψυχι-
κά τραύματα που θα κουβαλά σε όλη του τη 
ζωή».

«να μιλούν στο παιδί τους, να το χαιδεύουν 
επάνω από την κοιλιά τους. Το έμβρυο τα αι-
σθάνεται μυστικά αυτά … και συνέχιζε τα άγια 
συναισθήματα της μάνας και η αγία ζωή της, 
αγιάζουν το παιδί της από την ώρα της συλλή-
ψεώς τους ακόμη».

«αυτό που σας λέω, είναι πολύ βασικό. Για 
αυτό θέλω πολύ να το προσέξετε. Η φροντίδα 
των γονέων για το παιδί, αρχίζει από τότε που 
αυτό βρίσκεται μέσα στην κοιλιά της μητέρας 
του, ναι από τότε».

Τα παραπάνω, φίλοι μου είναι λόγια του 
Αγίου Πορφυρίου, σχετικά με την ανατροφή 
των παιδιών. Και όπως βλέπετε, επιμένει ότι η 
ανατροφή ξεκινά από την κοιλιά της μάνας και 
όχι τη δική μου, που είναι και χοντρούλα, αλλά 
πιστέψτε με, φίλοι μου δεν φταίω εγώ.

Στα πλαίσια της αγαπολογίας της καθη-
μερινής, αγαπώ και εγώ τα μπιφτέκια και τα 
σουβλάκια. Σιγά μην αγαπήσω την «άθλια» 
νηστεία, που ταλαιπωρεί το κορμί μου. Δεν θέ-
λω αντιρρήσεις. Δεν θα μου λέτε, όχι. Άλλωστε 
εγώ ψηφίζω, όχι ο μεγάλος από πάνω!

Λοιπόν, εάν δεν συμφωνείτε με τον Άγιο, 
να το πείτε εξ’ αρχής και να ασκήσετε κριτική 
στα λεγόμενά του.

Σε τελική ανάλυση να μην το κάνατε Άγιο.
Από τη στιγμή που τον ανακηρύξατε με δό-

ξες και τιμές, κοσμικές, τότε να υποστηρίζετε 
και αυτά που λέει και ο συγκεκριμένος, αλλά 
και οι υπόλοιποι. ΄

Αυτό είναι το καθήκον σας. 
Σε αντίθετη περίπτωση, ψεύδεστε, ακολου-

θώντας τα κοσμικά πρέπει και όχι τα πρέπει 
του Κυρίου μας.

Για να μας επισκεφθεί φίλοι μου, το Άγιο 
Πνεύμα και να φωτίσει και εμάς και τους δι-
κούς μας και όλους μας, θα πρέπει να ζούμε 
στο φώς και όχι στο σκοτάδι και στις πάσης 
φύσεως ακολασίες.

Έτσι έχουν τα πράγματα και σε όποιον 
αρέσει.

Βέβαια επειδή είμαστε κοσμικοί και σε κα-

μία περίπτωση πνευματικοί, πονηρά σκεπτό-
μενοι, θέλουμε την ακολασία που προσφέρει 
ηδονή, αλλά ταυτόχρονα και το Άγιο Πνεύμα, 
για να μας λύνει όλα τα προβλήματα και να 
μας δίνει.

Όλα θα γίνονται με τα θέλω τα δικά μας, 
αλλιώς δεν παίζουμε και σκασίλα Του μεγάλη 
του Μεγάλου από πάνω!

Α ρε καιμένε χοντρέ, ανθρωπάκο!
Το πρόβλημα φίλοι μου, με τον Μητροπο-

λίτη, ήταν ότι ένα θέμα, για το οποίο μιλούσε 
πνευματικά, το πήρανε οι μάγκες και το μετα-
τρέψανε σε σαρκικό, κληρονομικό. 

Και πριν σας αποχαιρετήσω, «πάρτε» και 
μία γεύση ομοφυλοφιλίας, από την περιγραφή 
της πορείας της ψυχής προς τον ουρανό και 
τις επιθέσεις που δέχεται από τα διαβολάκια 
και την προσπάθεια από τα αγγελάκια, να α-
νακτήσουν τον έλεγχο.

«… πηγαίνοντας λοιπόν παραπάνω, βρέ-
θηκε μπροστά μας το τελώνιο της αρσενοκοιτί-
ας, που εξετάζει εκείνους που σμίγουν ο ένας 
με τον άλλο και αμαρτάνουν. …Τριγύρω τους 
ήταν πολλή και αφόρητη δυσωδία και εκεί πά-
νω βρίσκοταν ένα τραπέζι, που πάνω του ήταν 
ξαπλωμένος αυτός. Οι δε άγιοι άγγελοι μου 
έλεγαν ότι αυτός ο καταραμένος δράκος πολ-
λές ψυχές κατατρώγει, εκείνων που κάνουν τα 
ακάθαρτα θελήματά του και δεν μετανοούν να 
εξομολογηθούν και πεθαίνουν αμετανόητοι,…
και συνεχίζει, ενώ πλησιάζαμε στην πύλη του 
ουρανού, μου είπαν οι καλοί μου σύντροφοι 
ότι πολλές ψυχές καθημερινά αναβαίνουν α-
ναεμπόδιστα μέχρις εδώ και πλησιάζουν να 
προσκυνήσουν τον <θρόνο του Θεού, αλλά με 
το να έχουν κάνει την ευχ΄σριστη στους διαβό-
λους αυτή πράξη της ομοφυλοφιλίας, γκρεμί-
ζονται κάτω από αυτό τελώνιο».

(απόσπασμα από το βιβλίο ¨τα μετά το 
θάνατο), Γρηγορίου μαθητή οσίου Βασιλείου, 
σελίδες 66 και 67, το τελώνιο της αρσενοκοι-
τίας».

Βέβαια ο τελικός Κριτής βρίσκεται επάνω 
και Αυτός αποφασίζει, άλλωστε δεν πρέπει να 
ξεχνάμε ότι για την αμαρτία κατέβηκε στη γη, 
για αυτό πολλές οι πόρνες, οι ληστές, οι … 
που σωθήκανε.

Πάντως γήινοι που πιστεύετε ότι είστε πα-
νίσχυροι και ανίκητοι, όπως εσείς όλοι μαζί και 
ο καθένας χωριστά, λέτε στον επίσκοπο, πως 
τόλμησες και μας αμφισβήτησες, να θυμάστε 
ότι την φοβερή ώρα της κρίσης, έτσι ακριβώς 
ο μεγάλος από πάνω, θα πει και σε εσάς και 
σε όλους μας, « πως τολμήσατε και με αμφι-
σβητήσετε»!

ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ ΠΑΤΡΙΔΑ!

ΠΩΣ ΤΟΛΜΗΣΑΤΕ ΚΑΙ ΜΕ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΑΤΕ!!!
Του Ιωάννη Ιασ. Βελέντζα  Διπλ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
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του Σαββατοκύριακου

Το “9ο Zagori Mountain Running,  ολοκληρώθηκε, αφήνοντας 
τις καλύτερες εντυπώσεις σε αθλητές κι επισκέπτες

Ισχυρό μήνυμα ευαισθητοποίησης για τη νόσο της Κυστικής Ίνωσης από βεροιώτισσα ομιλήτρια
“Ένας θεσμός, αθλητισμού και πολιτισμού, πρεσβευτής σημαντικών κοινωνικών μηνυμάτων”

H 9η συνεχόμενη διοργάνωση 
του μεγαλύτερου ορεινού αγώνα 
τρεξίματος στην Ελλάδα, Zagori 
Mountain Running 2019, που 
πραγματοποιήθηκε από τις 19 έ-
ως τις 21 Ιουλίου, ολοκληρώθηκε 
με μεγάλη επιτυχία, φιλοξενώντας 
φέτος 2.300 Έλληνες και ξένους 
αθλητές από 37 διαφορετικές χώ-
ρες και πάνω από 12.000 επισκέ-
πτες, στον όμορφο τόπο του Ζα-
γορίου. Το αγωνιστικό τριήμερο, 
προσέφερε και φέτος  μια ανεπα-
νάληπτη αθλητική εμπειρία στους 
συμμετέχοντες, στο καταπράσινο 
τοπίο των μονοπατιών της Τύμ-
φης και του Ζαγορίου. Οι αθλητές 
των τεσσάρων αγώνων της διορ-
γάνωσης  80km, 44+km, 21km& 
10 km δοκιμάστηκαν σε δύσκο-
λες τεχνικά διαδρομές, διέσχισαν 
πετρόκτιστα γιοφύρια, μονοπάτια 
ασύγκριτης ομορφιάς,  βρέθηκαν 
στην καρδιά του επιβλητικού φα-
ραγγιού του Βίκου και στη μεγάλη 
αγκαλιά του σπάνιας αρχιτεκτονι-
κής του Γεωπάρκου Βίκου- Αώου.

Το φετινό Zagori Mountain 
Running όχι μόνο διατήρησε αλλά 
αύξησε την συμμετοχή των αθλη-
τών, επιβεβαιώνοντας την αντα-
πόκριση που απολαμβάνει ως μια 
από τις κορυφαίες αθλητικές διορ-
γανώσεις ορεινού τρεξίματος τόσο 
στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώ-
πη. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και 
φέτος, πολλές  παράλληλες δρά-
σεις  με κοινωνικό και περιβαλ-
λοντικό χαρακτήρα, έλαβαν χώρα 
στο Τσεπέλοβο και τους Κήπους 
κατά τη διάρκεια του τριημέρου, 
προσελκύοντας ακόμα περισσό-
τερους επισκέπτες, ενώ αξίζει να 
σημειωθεί ότι στο πλαίσιο της συ-
νεχούς αναβάθμισης των παρεχό-
μενων υπηρεσιών, η διοργάνωση 
κατήρτισε και υλοποίησε αναλυτι-
κό σχέδιο για την ιατρική κάλυψη 
των αγώνων, διασφαλίζοντας την 
υγεία των δρομέων κατά τη διάρ-
κεια της συμμετοχής τους. 

Εντυπωσιακάνέαρεκόρ,
στα80kmκαιτα44km

Από τις φετινές αθλητικές ε-
πιδόσεις, δεν έλειψαν τα ρεκόρ, 
ανεβάζοντας ακόμη πιο ψηλά τον 
πήχη της διοργάνωσης.

Η πρώτη εκκίνηση δόθηκε το 
Σάββατο 20 Ιουλίου, στις 4:30 π.μ 
στο Τσεπέλοβο Ζαγορίου, με ό-
λους τους αθλητές να συμμετέ-
χουν στην απόλυτη πρόκληση 
ορεινού τρεξίματος, της  απαιτη-
τικής διαδρομής του TeRA80km. 
Το νήμα του τερματισμού έκοψε 
πρώτος  ο Δημήτρης Σελέτης 
(KassimisTraining) σημειώνο-
ντας χρόνο 8:18:06’’, ο οποίος 
αποτελεί νέο ρεκόρ αγώνα! Δεύ-
τερος τερμάτισε ο  Φώτης Ζησι-
μόπουλος  (KassimisTraining)
με χρόνο8:55:19’’,ενώ στην τρίτη 
θέση βρέθηκε ο Eυάγγελος Νού-
λας (KassimisTraining)με χρόνο 
9:21:53’’.

Στις γυναίκες, την πρώτη θέση 
κατέκτησε η Katarzina Cekoska 
με χρόνο 11:21:55’’. Στη δεύτερη 
θέση τερμάτισε η Αντριάνα Βασι-
λάτου ( Tecnika Hellas) με χρόνο 
11:27:06’’, ενώ την τρίτη θέση στο 
βάθρο συμπλήρωσε η Ντέπυ Ση-
μαντράκου (Kourkourikis Training 
Group)με χρόνο 13:11:39’’.

Στις 6:00 π.μ., ξεκίνησαν οι 
δρομείς του αγώνα  Marathon+44 

km από το Τσεπέλοβο Ζαγορί-
ου. Μετά από έναν πολύ ωραίο 
αγώνα σε μια απαιτητική διαδρο-
μή ,πρώτος  τερμάτισε ο Θανά-
σης Παγουνάδης( SALOMON 
HELLAS) με χρόνο 4:29:12’’, 
σημειώνοντας νέο ρεκόρ αγώ-
να. Στη δεύτερη θέση τερμάτισε 
ο Απόστολος Τζουμάκας (Fifth 
Element Running Team)με χρόνο 
04:50:29’’, ενώ στην τρίτη θέση 
της γενικής κατάταξης βρέθηκε 
ο Nίκος Ροδόπουλος (Tecnika 
Hellas) με χρόνο 04:50:52’’.

Στις γυναίκες, η Βηθλεέμ Σα-
πίου (Tecnika Hellas)τερμάτι-
σε πρώτη με χρόνο  05:55:53’’, 
στη δεύτερη θέση βρέθηκε η Nί-
κη Ζιώγα (GTS Team) με χρό-
νο 06:13:14’’και την τρίτη θέση 
της γυναικείας κατάταξης κα-
τέκτησε η Ξένια Καζιμίροβα 
(KassimisTraining) με χρόνο 
06:53:26’’.

HalfMarathon21km&Entry
Race10km

Την Κυριακή 21 Ιουλίου η 
γιορτή τους αθλητισμού και του 
ορεινού τρεξίματος μεταφέρθη-
κε στους Κήπους Ζαγορίου, ό-
που στις 8:00 π.μ. ξεκίνησε ο 
αγώνας Half Marathon21 km.  
Στην πρώτη θέση  τερμάτισε ο 
Γιώργος Διαλεκτός (Salomon 
Hellas) με χρόνο 01:43:41’’, ση-
μειώνοντας νέο ρεκόρ αγώνα ,  
δεύτερος ήταν ο Nικόδημος  Νι-
κολακέας (All Terain Runners-
FifthElementRunningTeam) με 
χρόνο 01:50:16’’και  τρίτος  ο 
Σωτήρης Παπαποστόλου(Fifth 
Element Running Team) με χρόνο 
01:50:22’’.

Στην κατηγορία των γυναικών 
πρώτη τερμάτισε  η Δήμητρα Τσα-
λοκώστα με χρόνο 02: 00:42’’, 
δεύτερη ήταν η Παναγιώτα Ράπτη 
(MyAthlete-ChozenTeam) με χρό-
νο02: 27:50’’ ενώ στην τρίτη θέση 
τερμάτισε η  Δήμητρα Χαιροπού-
λουμε χρόνο 02:29:55’’.

Μία ώρα αργότερα, δόθηκε η 
εκκίνηση του  αγώνα  των 10km 
, με την συμμετοχή εκατοντάδων 
δρομέων !  1ος σημειώνοντας  
νέο ρεκόρ αγώνα, έκοψε το νή-
μα ο Θανάσης Μπαρμπαγιάννης 
(Fifth Element Running Team) με 
χρόνο 0:44:48,  2ος ήταν ο Αλέ-
ξανδρος Δημάκος (Ν.Ο Πάργας)
με χρόνο 0:48:29’’ και 3ος  τερμά-
τισε ο Γιάννης Σταλίκαςμε χρόνο 
0:49:29΄΄. Πολύ δυνατές ήταν και 
οι γυναίκες που έτρεξαν στα μο-
νοπάτια των 10km, με την Δήμη-
τρα Ανδρούτσου (PhysioActiv)να 
κόβει πρώτη το νήμα του τερμα-
τισμού σε 0:55:48’’. 2η με χρόνο 
0:59:11’’ ήταν η Βασιλική Τζίμα, 
ενώ στην 3η θέση του βάθρου 
ανέβηκε η Eιρήνη Κουτσιμάνη με 
χρόνο 01:00:27’’.

Τρέξανεμετηνψυχήτους
οιμικροίδρομείς

του«ΖAGORAKIRACE»
Ο παιδικός αγώνας « Zagoraki 

Race 1km», με την υποστήριξη 
του Μεγάλου Χορηγού του αγώνα 
, του  Φυσικού Μεταλλικού Νερού 
ΖΑΓΟΡΙ, ξεκίνησε από το Τσεπέ-
λοβο το απόγευμα του Σαββάτου 
και ολοκληρώθηκε με ιδιαίτερη ε-
πιτυχία καθώς οι μικροί δρομείς  
έτρεξαν και χάρηκαν την συμμετο-
χή τους  σε έναν αγώνα που χα-

ρίζει χαμόγελα και τονίζει τη χαρά 
της συμμετοχής, της ομαδικότητας 
και της άθλησης από τις νεαρές 
ηλικίες.

ΠαράλληλεςΕκδηλώσεις&
δράσειςγιατηνπροστασίατου

περιβάλλοντος
Η  διοργάνωση, σε συνεργα-

σία με τον Μεγάλο Χορηγό, «Φυ-
σικό Μεταλλικό Νερό ΖΑΓΟΡΙ» , 
προγραμμάτισαν σημαντικές εκ-
δηλώσεις ευαισθητοποίησης κα-
τά το διήμερο των αγώνων. Για 
μία ακόμη χρονιά, το  μοναδικό 
παγκοσμίως και ενεργειακά αυ-
τόνομο «Φωτοβολταϊκό Κινητό 
Ολοκληρωμένο Κέντρο Ανταπο-
δοτικής Ανακύκλωσης» , μεταφέρ-
θηκε και φέτος στο Τσεπέλοβο και 
τους Κήπους. Αθλητές κι επισκέ-
πτες είχαν την ευκαιρία να ανα-
κυκλώσουν όλες τις συσκευασίες 
οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν κατά 
τη διάρκεια του αθλητικού τριημέ-
ρου. Με αυτό τον τρόπο, ο στό-
χος για μηδενικό περιβαλλοντικό 
αποτύπωμα του Zagori Mountain 
Running, επιτεύχθηκε με μεγάλη 
επιτυχία. Σε συνέχεια της δράσης 
περιβαλλοντικής υπευθυνότητας, 
ο Εθνικός Φορέας Ανταποδοτικής 
Ανακύκλωσηςπροσέφερε δώρα 
μέσω κλήρωσης στους συμμετέ-
χοντες που ανακύκλωσανπλα-
στικές, γυάλινες και συσκευασίες 
αλουμίνιου.

Στιγμές χαράς και διασκέδα-
σης χάρισε σε μικρούς και μεγά-
λους, η δράση αναρρίχησης σε 
τεχνητή πίστα στο πλαίσιο του 
event Zagori Climbing Academy 
by «The North Face» ενώ η  «The 
North Face» με τον Μάριο Γιαννά-
κου και το Φυσικό Μεταλλικό Νε-
ρό «Ζαγόρι», εκπαίδευσαν  τους 
μικρούς explorers σε ένα διαφο-
ρετικό camp, το οποίο στήθηκε 
στον χώρο της Zagori Expo.

Ισχυρόκοινωνικό
μήνυμακαιευαισθητοποί-

ησηγιατηνόσοτηςΚυστικής
Ίνωσης-ΗγονέαςαπότηνΒέ-
ροιαπουμίλησεγιατηνόσο

Η My Adventure, διοργανώ-
τρια εταιρεία του Zagori Mountain 
Running, δίνοντας έμφαση στην 
στήριξη των κοινωνικά ευπαθών 
ομάδων, δημιούργησε ένα συλ-
λεκτικό βραχιολάκι  με το μήνυ-

μα «Respect the Mountains- Run 
and win CF», το οποίο εντυπωσί-
ασε και εξαντλήθηκε σε σύντομο 
χρονικό διάστημα. Τα χρήματα τα 
οποία συγκεντρώθηκαν από την 
πώλησή του θα διατεθούν  στο 
Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σο-
φία» – Τμήμα Κυστικής Ίνωσης.  
Πολύ δυνατή στιγμή για την διορ-
γάνωση ήταν η ομιλία της Μαρ-
κέλλαςΜήτσου (αναλυτικά η ο-
μιλία στη σελ. 8), μιας μητέρας 
από τη Βέροια, που έχει παιδί με 
κυστική ίνωση, η οποία μέσα α-
πό τα προσωπικά της βιώματα, 
προσπάθησε να ευαισθητοποιή-
σει το κοινό. Στο τέλος της ομιλίας 
της ευχαρίστησε τους διοργανω-
τές για την υποστήριξή τους, ενώ 
προέτρεψε τον κόσμο να κάνει 
την εξέταση στον προγεννητικό 
έλεγχο, αφού η έγκαιρη διάγνωση 
σώζει ζωές. Η διοργάνωση του 
Zagori Mountain Running 2019 με 
αυτόν τον τρόπο, κάνει ένα πρώτο 
βήμα για την ενημέρωση του κοι-
νού και τη στήριξη του Τμήματος, 
µε την ελπίδα ότι το μέλλον στην 
αντιμετώπιση της νόσου θα είναι 
αισιόδοξο και φωτεινό.

Επίσης, μέρος των εσόδων 
από την πώληση του ανανεωμέ-
νου συλλεκτικού Buff της διορ-
γάνωσης, το οποίο αποτυπώνει 
με ζωηρά χρώματα την σπάνια 
πανίδα του Ζαγορίου,  θα διατε-
θούν στο Εθνικό Πάρκο Β. Πίν-
δου,συνεισφέροντας στο έργο για 
την προστασία και διατήρηση της 
βιοποικιλότητας.

Τέλος, η Οργανωτική Επι-
τροπή του 9ου Zagori Mountain 
Running συμμετέχει στην μεγάλη 
προσπάθεια του συλλόγου «Ό-
ραμα Ελπίδας» να μεταδοθεί μέ-
σα από τη διοργάνωση, μήνυμα 

ανθρωπιάς κι αλληλεγγύης για 
την προσέλκυση όσο το δυνατόν 
περισσότερων εθελοντών δοτών 
μυελού των οστών στην Ελλάδα! 
Σε συνέχεια της περσυνής επιτυ-
χίας της ενέργειας, ένας μεγάλος 
αριθμός ανθρώπων ενημερώθηκε 
και φέτος σχετικά με τη διαδικασία 
ενώ 130 αθλητές κι επισκέπτες 
έγιναν  εθελοντές δότες.

Ο τεχνικός διευθυντής και ε-
μπνευστής της ιδέας  του αγώνα 
Βασίλης Τζουμάκας, σημείωσε 
για το 9οZagoriMountainRunning: 
«Το Zagori Mountain Running εί-
ναι αναμφισβήτητα πλέον ένας 
θεσμός αθλητισμού και πολιτι-
σμού που όλοι όσοι συμμετέχουν 
σε αυτόν, τον αναμένουν κάθε 
χρόνο με προσμονή. Αξίζουν φυ-
σικά, συγχαρητήρια στους 2300 
αθλητές, αλλά και στην πολύτιμη 
και αναντικατάστατη ομάδα εθε-
λοντών που κάθε χρόνο βρίσκεται 
στο πλευρό μας για να φέρουμε 
σε πέρας την πολυπληθέστερη 
ορεινή αθλητική διοργάνωση της 
χώρας. Ευχαριστούμε από καρ-

διάς για την εμπιστοσύνη που μας 
επιδεικνύουν όλα αυτά τα χρόνια 
όχι μόνο οι αθλητές αλλά και ο-
λόκληρη η τοπική κοινωνία που 
αγκαλιάζει και προσμένει να «τρέ-
ξει» μαζί μας αυτό το τριήμερο. 
Δεν ξεχνούμε φυσικά, τους χο-
ρηγούς μας αλλά και όλους τους 
συντελεστές, που χωρίς τη δική 
τους συνεισφορά και υποστήριξη, 
η δύναμη και το εκτόπισμα αυ-
τής της διοργάνωσης δεν θα ήταν 
ποτέ τόσο μεγάλο. Ήδη επεξερ-
γαζόμαστετις επόμενες κινήσεις 
μας για την επόμενη επετειακή 
μας διοργάνωση το 2020. Ολο-
κληρώνοντας πλέον 10 χρόνια 
από την έναρξη αυτής της πρω-
τοβουλίας και τους 300 περίπου 
δρομείς που έσπευσαν να  συμ-
μετέχουν πρώτη φορά στο πρώτο 
ZagoriMountainRunning, στόχος 
μας είναι να αποδείξουμε ότι είμα-
στε μια κορυφαίαδιοργάνωση που 
κάθεχρόνο ανεβάζει πάντα τον 
πήχη ψηλότερα, συναγωνιζόμενη 
αντίστοιχες παγκόσμιες διοργα-
νώσεις».



Πριν λίγες ημέρες έπεσε η αυλαία του Zagori Mountain 
Running 2019, που εκτός από το αγωνιστικό μέρος έδωσε 
έμφαση και στην στήριξη των κοινωνικά ευπαθών ομάδων. 
Δημιούργησε ένα συλλεκτικό βραχιολάκι  με το μήνυμα 
«Respect the Mountains- Run and win CF», τα χρήματα 
από τις πωλήσεις του οποίου διατέθηκαν   στο Νοσοκομείο 
Παίδων «Η Αγία Σοφία» – Τμήμα Κυστικής Ίνωσης.  Καλε-
σμένη των διοργανωτών ήταν η Μαρκέλλα Μήτσου, μια μη-
τέρα από τη Βέροια, που έχει παιδί με κυστική ίνωση και η 
οποία μέσα από αθλητικές εκδηλώσεις προσπαθεί εδώ και 
χρόνια να ενημερώσει τον κόσμο για τη νόσο. Στην ομιλία 
που έκανε προσπάθησε μέσα από τα προσωπικά της βιώ-
ματα, να ευαισθητοποιήσει το κοινό και με απλά λόγια να 
μάθουν ποια είναι η κυστική ίνωση. Αναλυτικά είπε:

Κυστική Ίνωση – cystic fibrosis  στα αγγλικά.
Η κυστική ίνωση αποτελεί την συχνότερη κληρονομική νόσο 

και στην Ελλάδα.  Κύριο χαρακτηριστικό της είναι η εμφάνιση 
ιδιαίτερα παχύρευστων και αφυδατωμένων εκκρίσεων σε διά-
φορα όργανα, γεγονός που οδηγεί στην σταδιακή καταστροφή 
τους.

Έχω ένα παιδί με κυστική ίνωση.  Σημαίνει πολλά, ταυτόχρο-
να όμως δεν σημαίνει και κάτι ιδιαίτερο, μια που δυστυχώς αρρώστιες και απροσδόκητα 
δυσάρεστα γεγονότα χτυπάνε την πόρτα μας συνέχεια.  

Ο δικός μας γολγοθάς άρχισε από την κύηση, όταν στην αμνιοπαρακέντηση βρέθηκε 
ότι το έμβρυο έχει μία μετάλλαξη του γονίδιου της κυστικής ίνωσης - τίποτα δεν ξέραμε 
τότε, δεν είχαμε καν ακούσει ότι υπάρχει τέτοια αρρώστια.  Ζήτησαν να δώσουμε αίμα 
οι γονείς για να δουν αν υπήρχε και δεύτερη μετάλλαξη (όταν έχεις δύο νοσείς) αλλά 
δυστυχώς δεν τα έστειλαν στο Τμήμα Γενετικής του Νοσοκομείου Παίδων Αγία Σοφία 
στην Αθήνα αλλά σε κάποιο ιδιωτικό εργαστήριο  που δεν κάλυπτε μεγάλο ποσοστό των 
μεταλλάξεων. Το αποτέλεσμα ήταν να μη διαγνωσθεί το νόσημα προγεννητικά. 

Γεννιέται το παιδί, κάνω εξετάσεις για μεταβολικά νοσήματα (τυχαία, γιατί το προ-
τείνουν ως προαιρετικό από την κλινική) και τα αποτελέσματα δείχνουν υψηλό δείκτη 
αυτής της νόσου.  Μπαίνω στην διαδικασία να ψάξω πού θα κάνω τους απαραίτητους 
ελέγχους και χάρη στον τότε Διευθυντή του Τμήματος Κυστικής Ίνωσης του Νοσοκομείου 
Παίδων Αγία Σοφία, κ. Ντουντουνάκη, μαθαίνω πριν ακόμη σαραντίσω ότι το παιδί μου 
νοσεί από αυτή την αρρώστια. Σύμφωνα με τα τότε Ευρωπαϊκά δεδομένα το 50% αυτών 
των παιδιών πέθαινε πριν τα δεκαοχτώ.

 Ξεκινώντας λοιπόν με αυτό το θλιβερό ποσοστό, ξεκινάμε ΚΑΙ τη ζωή μας.  Καθη-
μερινές φυσιοθεραπείες, φάρμακα, νοσηλείες, αγωνίες, εξετάσεις αίματος...  Αγωνία κα-
θημερινή.  Να πηγαίνεις διακοπές και να φεύγεις άρον άρον καταλήγοντας στην κλινική.  
Ό,τι και να πω θα είναι λίγο για αυτά που έχουμε περάσει.  Εικόνες που μου έχουν μείνει 
χαραγμένες είναι όταν τον άφηνα από την αγκαλιά μου στην πόρτα του χειρουργείου, 
όπου τον έπαιρναν για να του περάσουν τις «υποδοχές» (για να γίνει κατανοητό) για την 
ενδοφλέβια αγωγή και μου τον έφερναν με τα χεράκια και τα ποδαράκια στους νάρθηκες 
και στους επιδέσμους - αφού τα φάρμακα ήταν ισχυρά για τις φλεβίτσες του και δεν άντε-
χαν.  Έχει ακόμη ανεπαίσθητα σημάδια στα χέρια του.

 Πέρα όμως από 
όλα αυτά και τις δύ-
σκολες στιγμές, το 
χτύπημα του κινητού 
βλέποντας το νού-
μερο του σχολείου, 
τους πόνους του, τα 

«πρέπει» της αγωγής που δεν γίνονται πάντα σωστά, τα προ-
βλήματα στην υπόλοιπη οικογένεια και στη δουλειά λόγω όλων 
αυτών των συνθηκών, υπάρχουν και τόσες υπέροχες στιγμές, υ-
πέροχη ΖΩΗ.  Δεν σκέφτομαι τι μας περιμένει.  Δεν στέκομαι στο 
αν θα έχω τα φάρμακα που του δίνουν την παράταση.  Δεν θέλω 
να επεξεργάζομαι ότι υπάρχει θεραπεία που θα τον βοηθούσε και 
κοστίζει χιλιάδες ευρώ τον μήνα.  Αν θα χρειασθεί μεταμόσχευση 
ή πότε θα πάθει διαβήτη ή θα σπάνε εύκολα τα κόκκαλά του.

 Το σημερινό μου «Θέλω» είναι η καλή κατάσταση του παιδιού 
μου.  Και αυτό είναι τόσο μα τόσο σημαντικό, γιατί όταν θα έρθει 
η θεραπεία δεν θα είναι αργά.  Μπορεί να ακούγεται απλό, όμως 
ειλικρινά είναι τεράστιος άθλος.  Άθλος που μόνο με αρωγούς το 
Τμήμα Κυστικής Ίνωσης του Νοσοκομείου Παίδων Η Αγία Σοφία 
μπορούμε και το καταφέρνουμε.  Όταν πηγαίνουμε στο προγραμ-
ματισμένο ραντεβού είναι σαν να πηγαίνουμε σε φίλους.  Αγωνι-
ούν για τη σπιρομέτρησή μας σαν να αναπνέουν αυτοί για μας.  
Βλέπουν το κάθε παιδί σαν δικό τους και όχι σαν απλό περι-
στατικό ή νούμερο στατιστικής.  Όντας το μεγαλύτερο τμήμα της 
Ελλάδας λειτουργεί σαν οικογένεια.  Πώς μπορώ να μην θέλω 
να στηρίξω όσους μας στηρίζουν σ’ αυτόν τον αγώνα μας; Πώς 

μπορώ να μη θέλω να υποστηρίξω στην προσπάθειά τους το 
Τμήμα να μπορεί να προσφέρει ό,τι καλύτερο απαιτείται για τη νόσο των ασθενών τους;   
Η τωρινή διευθύντρια, κα Λούκου, και οι συνεργάτες της κάνουν ότι καλύτερο μπορούν, 
όμως χρειάζονται και αυτοί τη στήριξή μας για ακόμη καλύτερα αποτελέσματα.

Γι αυτό λοιπόν βρίσκομαι σήμερα εδώ.  Το run and win CF (cystic fibrosis λέγεται η 
κυστική ίνωση στα αγγλικά) γίνεται κινητήριος δύναμη στη στήριξη του νοσοκομείου.  Η 
αμέριστη βοήθεια της διοργανώτριας εταιρείας MY ADVENTURE EVENT ORGANIZER 
PRO, οι άνθρωποί της – η κυρία Μάρα Καλογήρου και ο κύριος Βασίλης Τζουμάκας - 
με το κοινωνικό τους έργο, την ευαισθητοποίησή τους για τη νόσο, την καθιστούν πολύ-
τιμο σύμμαχο των παιδιών.

Θέλοντας να συνοψίσω, οφείλω να 
συμβουλεύσω τους νέους να κάνετε 
όλους τους προγεννητικούς ελέγχους 
(στο τμήμα Γενετικής του Παίδων Αγία 
Σοφία ο πλήρης έλεγχος της κυστικής 
ίνωσης κοστίζει 350 ευρώ).  Μία απλή 
αιματολογική εξέταση ανιχνεύει τις πι-
θανές μεταλλάξεις του γονιδίου και δί-
νει την δυνατότητα στους υποψήφιους 
γονείς να γνωρίζουν αν θα πρέπει να 
κάνουν έλεγχο στο έμβρυο.  Η προ-
γεννητική διάγνωση πραγματοποιείται 
μόνο εφόσον και τα δύο μέλη του ζευ-
γαριού είναι φορείς.  

Μην ξεχνάτε,η πρόληψη, η έγκαιρη 
διάγνωση, η σωστή παρακολούθηση 
είναι ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ.  Κάντε μία εξέταση 
παραπάνω!  Η γνώση σώζει ζωές.

Γνώση και στήριξη κάνουν θαύμα-
τα.  Θαύματα για αυτά τα παιδιά.  Ο-
πότε τρέξτε αύριο, run, run and win 
Cystic Fibrosis!
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ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ ΠΟΝΤΙΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ
Με βαθιά θλίψη πληροφορηθήκαμε την απώλεια του 

Ολυμπιονίκη και Επίτιμου μέλους του Σωματείου μας 
Γιώργου Ποζίδη. Η συμβολή του ανθρώπου αυτού στις 
ενέργειες διάσωσης της Εθνικής Βιβλιοθήκης Αργυρουπό-
λεως υπήρξε καθοριστική και η συνεχής στήριξή του στις 
προσπάθειες της Λέσχης, ήταν πολύτιμη. 

Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευξείνου 
Λέσχης Ποντίων Νάουσας - Εθνικής Βιβλιοθήκης Αργυ-
ρουπόλεως «Ο Κυριακίδης» εκφράζουν τα ειλικρινή τους 
συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
  Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός  Σύλλογος Φί-

λων   Κέντρου Μέριμνας Ατόμων  Ειδικών Δεξιοτήτων  Δ. 
Βέροιας ευχαριστεί θερμά τα ΑΣΤΙΚΑ ΚΤΕΛ Βέροιας Α.Ε  
για την οικονομική δωρεά τους εις μνήμην του συναδέλ-
φου Αρκάδιου Λούρη.

 Ο Θεός ας τον αναπαύσει. 
 Η Πρόεδρος του Συλλόγου
 και Εθελόντρια Διευθύντρια

 Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα

ΔΗΜΟΣΙΟ ΙΕΚ ΒΕΡΟΙΑΣ: 
Εγκρίθηκαν 8 νέες  
ειδικότητες για το 

Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2019
Μετά από απόφαση της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, 

κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης, στο ΔΗΜΟΣΙΟ ΙΕΚ ΒΕΡΟΙΑΣ εγκρίνεται η 
έναρξη των παρακάτω 8 νέων ειδικοτήτων για το Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2019:

1. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ - ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF)
2. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΡΤΟΠΟΙΟΣ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
3. ΤΕΧΝΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
4. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙ-

ΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
5. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
6. ΦΥΛΑΚΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
7. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕ-

ΝΙΑΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ -ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΟΦΩΝ - ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΓΝΩ-
ΣΙΑ)

8. ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
Η έγκριση λειτουργίας των τμημάτων των ως άνω ειδικοτήτων θα γίνει εφό-

σον συγκεντρωθεί ικανός αριθμός εγγραφών καταρτιζόμενων κατά τη διάρκεια 
των ηλεκτρονικών εγγραφών που θα ανακοινωθεί με νέο δελτίο τύπου και ανα-
μένεται μετά τις 19 Αυγούστου.

Επισημαίνουμε ότι η μόνη προϋπόθεση για να μπορέσει κάποιος υποψήφι-
ος να καταθέσει αρχική ηλεκτρονική αίτηση επιλογής ειδικότητας είναι να είναι 
κάτοχος απολυτηρίου Λυκείου ή πτυχίου επιπέδου 03 για παλαιούς απόφοιτους 
και επιπέδου 04 για νέους απόφοιτους. Όριο ηλικίας δεν υπάρχει και η φοίτηση 
είναι δωρεάν. 

Το ΙΕΚ Βέροιας θα είναι κλειστό από 3 έως και 16 Αυγούστου, το τηλέφωνο 
επικοινωνίας είναι το 2331071743 (ωράριο λειτουργίας Ιούλιο-Αύγουστο: 9.30-
15.30, Σεπτέμβριο-Ιούνιο: 13.00-20.00). 

Μπορείτε επίσης να ενημερώνεστε και από το ιστολόγιο του ΔΙΕΚ: https://
iekverias.blogspot.com

« Τα Παιδιά 
της Άνοιξης » 
ευχαριστούν
O Φιλανθρωπικός μη Κερδο-

σκοπικός Σύλλογος Γονέων και 
Κηδεμόνων ΑμεΑ Ν. Ημαθίας, το 
Μικτό Κέντρο Διημέρευσης - Η-
μερήσιας Φροντίδας, Απασχόλη-
σης και Κατάρτισης (ΑμεΑ) 

 οι ωφελούμενοι και το προ-
σωπικό, ευχαριστούν θερμά:

-Τον κύριο Τόλη Οικονομό-
πουλο από την Αλεξάνδρεια για 
την προσφορά γεύματος προς 
τους ωφελούμενους.

-Ανώνυμο κύριο από τη Βέ-
ροια για την προσφορά πρωϊνού 
προς τους ωφελούμενους.

-Τον φούρνο από το Πλατύ 
για τη συνεχή προσφορά του σε 
ψωμί για τη διατροφή των ωφε-
λουμένων.

‘‘Στηρίζουμε το έργο μας στη 
συμμετοχή σας’’

 ΤΟ  Δ.Σ. 
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ  

Μαρκέλλα Μήτσου: Μια βεροιώτισσα μητέρα μιλά για 
την Κυστική Ίνωση στο Zagori Mountain Running 2019
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Η διοίκηση του Φίλιππου Βέροιας 
βρίσκεται στην ευχάριστη θέση 
να ανακοινώσει την έναρξη 

της συνεργασίας της με τον ακραίο, 
Στέλιο Τζιουμάκα. Η απόκτηση του 
διεθνούς άσου του Ηρακλή Πετοσφαί-
ριση 2015,  για την ομάδα μας έχει 
εξέχουσα σημασία, καθώς οι «ερυθρό-
λευκοι» της Βέροιας, παρά το ενδιαφέ-
ρον που έδειξαν κι άλλα σωματεία για 
την απόκτησή του, θα είναι η δεύτερη 
ομάδα στην καριέρα του ταλαντούχου 
αθλητή, ο πατέρας του οποίου έχει 
καταγωγή από την Ημαθία.

Ο ταλαντούχος αθλητής βρέθηκε πρόσφατα στη 
Βέροια, όπου γνωρίστηκε με τα περισσότερα μέλη 
της διοίκησης και υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με 
το Φίλιππο Βέροιας.

Καλωσορίζουμε  τον  Στέλιο Τζιουμάκα  στην ομά-
δα μας και του ευχόμαστε μία επιτυχημένη χρονιά με 
υγεία και διακρίσεις.

ΣτέλιοςΤζιουμάκας
Ο Στέλιος Τζιουμάκας, γιός του διακεκριμένου 

προπονητή, Σωκράτη Τζιουμάκα και αδελφός του 
διεθνή πρωταθλητή, Γιώργου Τζιουμάκα, είναι γεννη-
μένος στη Θεσσαλονίκη στις 14/03/1998, αγωνίζεται 
ως ακραίος και έχει ύψος 1.93μ.

Το εντυπωσιακό στην καριέρα του ταλαντούχου 
άσου είναι ότι μοναδική ομάδα που αγωνίστηκε μέ-
χρι σήμερα ήταν ο Ηρακλής, κάτι που δίνει ασφαλώς 
περισσότερη αξία στην επιλογή του να συνεχίσει την 
καριέρα του στον Φίλιππο Βέροιας!

Με τα χρώματα του «Γηραιού», από έφηβος το 

2013 μέχρι και την περσινή 
σεζόν έχει πολλές διακρίσεις, 
εκ των οποίων ξεχωρίζουν οι 
εξής: 1η θέση στο Πανελλήνιο 
Πρωτάθλημα Παίδων 2013, 
Πρωταθλητής Παίδων ΕΠΕΣΘ 
2014 και MVP του F4, Πρωτα-
θλητής Εφήβων ΕΠΕΣΘ 2014, 
4η θέση στο Πανελλήνιο Πρω-
τάθλημα Εφήβων 2014, 3η θέ-
ση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλη-
μα Παίδων 2014 και βράβευσή 
του ως καλύτερος server του 
F4, πρωταθλητής και MVP της 
τελικής φάσης του Πανελλήνιου 
Πρωταθλήματος Εφήβων 2018.

Αγωνίστηκε ως διεθνής με 
τις Εθνικές Εφήβων, όπου ήταν 
βασικό στέλεχος στο Βαλκανικό 

Πρωτάθλημα 2014 της Ρουμανίας, ενώ ως παίκτης 
στην Εθνική Παίδων  συμμετείχε στο Βαλκανικό 
Πρωτάθλημα 2014 στα Σκόπια.

Στo φετινό Grand Slam τουρνουά μπιτς βόλεϊ IOS 
OPEN ONE* STAR στο πλαίσιο του World Tour της 
FIVB  κατέλαβε την 5η θέση με συμπαίκτη τον Ιάσο-
να Κανέλλο.

Στις πρώτες του δηλώσεις ως αθλητής του Φίλιπ-
που Βέροιας Βόλεϊ ο Στέλιος Τζιουμάκας δήλωσε τα 
εξής:

«Αποδέχτηκα την πρόταση του Φίλιππου Βέ-
ροιας, χωρίς δεύτερη σκέψη… Η παρουσία του 
Δημήτρη Πιτούλια στη διοίκηση αποτελεί για μένα 
εγγύηση, όπως εξάλλου και η συνέπεια, αλλά και 
η σημαντική προσφορά σε όλη αυτή την σπουδαία 
προσπάθεια, ενός νέου ανθρώπους με «φρέσκιες» 
και «ανοιχτόμυαλες» αντιλήψεις, όπως ο Αντιδήμαρ-
χος, Θεόφιλος Κορωνάς.

Μια προσπάθεια, από την οποία το άθλημά μας 
θεωρώ ότι θα έχει μόνο όφελος και μακάρι να βρει 
σύντομα κι άλλους μιμητές.

 Είμαι πολύ χαρούμενος, όχι μόνο γιατί είναι η 
πρώτη μεταγραφή της καριέρας μου, αφού από τότε 
που ξεκίνησα το βόλεϊ παίζω στον Ηρακλή, αλλά για-
τί πάω στην ομάδα μιας πόλης, που είναι η γενέτειρα 
του πατέρα μου, μιας και κατάγεται από τη Φυτειά 
Ημαθίας.

Ως στόχο, έχουμε ξεκάθαρα την άνοδο στην 
Volleyleague και πιστεύω πως το ρόστερ μας μπορεί 
να τον φέρει εις πέρας, με επιτυχία. Το γεγονός ότι, 
εκτός από τρία παιδιά, γνωρίζω πολύ καλά τους υ-
πόλοιπους συμπαίκτες μου, με τους οποίους έχουμε 
αγωνιστεί και παλιότερα μαζί, είναι πολύ σημαντικό, 
αφού έχουμε πολύ καλή «χημεία» και θεωρώ ότι 
με τη στήριξη του κόσμου μας στο γήπεδο και τη 
σιγουριά που αποπνέει η διοίκηση, θα φτάσουμε το 
στόχο μας».

πηγή: kerkidasport.gr

Στις 9 Αυγούστου θα πραγ-
ματοποιηθεί η κλήρωση της 
πρώτης φάσης του Κυπέλλου 

Ελλάδας, με τη συμμετοχή των 
Κυπελλούχων των ΕΠΣ.Η ΕΠΣ Ημα-
θίας θα εκπροσωπηθεί σε αυτόν τον 
θεσμό μόνο από την ΠΑΕ ΒΕΡΟΙΑ, 
η οποία ήταν και η κυπελλούχος την 
περίοδο 2018-2019. Και αυτό γιατί, 
δεν προβλέπεται από την προκήρυ-
ξη του κυπέλλου, από την στιγμή 
που η «Βασίλισσα» θα πάρει μέρος 
ως ομάδα της Football League, να 
εκπροσωπήσει την ΕΠΣΗ ο φιναλίστ 
του Ημαθιώτικου τελικού Μ. Αλέξαν-
δρος Τρικάλων.

Από εκεί και πέρα, βάσει των αρχικών υπολογι-
σμών, 47 ομάδες επρόκειτο να μπουν στην κληρωτί-
δα, χωρισμένες σε ομίλους με γεωγραφικά κριτήρια. 
Όμως, κάτι τέτοιο δεν θα συμβεί.

Αν και φέτος η συμμετοχή των Κυπελλούχων των 
ΕΠΣ, όπως και όλων των ομάδων των επαγγελματι-
κών κατηγοριών, είναι υποχρεωτική, κάποιες ομάδες 
δεν δήλωσαν συμμετοχή. Η πρώτη ομάδα που δεν 
δήλωσε συμμετοχή ήταν ο Θρίαμβος Σερβιανών, 
Κυπελλούχος της ΕΠΣ Ηπείρου. Η ομάδα που υ-
ποβιβάστηκε πέρυσι από τη Γ’ Εθνική αποφάσισε 
να μη δηλώσει συμμετοχή, με την ΕΠΟ να στέλνει 
έγγραφο στη φιναλίστ του τελικού Κυπέλλου της Ε-
ΠΣ Ηπείρου ΑΕ Μικρασιατών, εάν επιθυμεί να πάρει 
τη θέση του. Όμως η απάντηση ήταν αρνητική και η 
ηπειρώτικη Ένωση θα εκπροσωπηθεί μόνο από τον 

ΠΑΣ Γιάννινα στο Κύπελλο.
Η δεύτερη ομάδα που δεν δήλωσε συμμετοχή 

στο Κύπελλο είναι ο Αστέρας Ιτέας. Ο Κυπελλούχος 
Φωκίδας αντιμετωπίζει διοικητικά προβλήματα και 
επέλεξε να μην δηλώσει συμμετοχή. Η ΕΠΟ και πάλι 
στράφηκε προς τον φιναλίστ του τελικού της ΕΠΣ 
Φωκίδας και πρωταθλητή της Ένωσης, Απόλλωνα 
Ευπαλίου. Η απάντηση ήταν θετική και ο Απόλλων 
δήλωσε συμμετοχή και κατέθεσε όλα τα διαδικαστικά 
έγγραφα και θα βρεθεί στην κλήρωση της ΕΠΟ στις 
9 Αυγούστου εκπροσωπώντας τη Φωκίδα.

Αλλαγή όμως είχαμε και στην ΕΠΣ Ζακύνθου. Με 
έγγραφό της η Eπιτροπή διοργανώσεων της Ελλη-
νικής Ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας γνωστοποίησε 
στην ΕΠΣ Ζακύνθου, ότι η ομάδα του Κατασταρίου 
δεν θα συμμετέχει στην εν λόγω διοργάνωση και την 
θέση της θα πάρει η φιναλίστ του θεσμού που είναι η 
ομάδα του ΑΠΣ Ζάκυνθος 1961.

πηγή: kerkidasport.gr

Στον ΦΙΛΙΠΠΟ Β. και ο ταλαντούχος 
διεθνής Στέλιος Τζιουμάκας

ΜόνοηΒΕΡΟΙΑθαεκπροσωπήσει
τηνΕΠΣΗστονθεσμότουκυπέλλου

Ελλάδος

ΒΕΡΟΙΑ: 2η μέρα προετοιμασίας στα 
3-5 Πηγάδια - Τυχερός στην ατυχία 

του ο Ταϊρης 
Την δεύτερη μέρα προετοιμασίας διανύουν σήμερα οι ποδοσφαιριστές της «Βασίλισσας του βορρά» στα 

3-5 Πηγάδια της Νάουσας. Οι «κυανέρυθροι» προπονήθηκαν χθες το απόγευμα για πρώτη φορά στο βουνό, 
ενώ σήμερα συνεχίζουν το βασικό στάδιο της προετοιμασίας τους με διπλή προπόνηση. Στις 8 το πρωί έκα-
ναν τρέξιμο σε δύο γκρουπ και στη συνέχεια βάρη, ενώ το απόγευμα θα προπονηθούν στο γήπεδο με μπά-
λα. Όλοι οι παίκτες βρίσκονται κανονικά στην διάθεση του Σάκη Θεοδοσιάδη με εξαίρεση τον τραυματία Λά-
μπρο Ταϊρη, ο οποίος τελικά ήταν... τυχερός στην ατυχία του, αφού η αξονική στην οποία υποβλήθηκε έδειξε 
ότι το χτύπημα στο χέρι ήταν πιο ελαφρύ και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις ενδέχεται να επανέλθει στο γήπεδο 
σε περίπου 10 ημέρες.                                                                                                  πηγή: kerkidasport.gr
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ

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

τά το διά στη μα α πό 5-8-2019 μέχρι 11-8-
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

Σάββατο 3-8-2019
08:00-14:30 ΝΕ-

ΔΕΛΚΟΥ (ΟΥΤΑ) ΑΙ-
ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΟΡΑΒΑ 
1 (δίπλα στο ΙΚΑ) 
23310-66649

08:00-14:30 ΠΑ-
ΜΠΟΥΚΙΔΟΥ ΕΛΕ-
ΝΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 45 
23310-26757

08:00-14:30 ΚΟΥΡΚΟΥΤΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΠΙΝ-
ΔΟΥ 15 ΚΑΙ ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ ΓΩΝΙΑ 23310-65931 

14:30-21:00 ΠΑΝΑΓΑΚΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΒΕΝΙ-
ΖΕΛΟΥ 7 23310-28594

19:00-21:00 ΤΕΡΜΕNΤΖΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. Ε-
ΔΕΣΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΩΝΙΑ 
23310-60279

21:00-08:00 ΤΕΡΜΕNΤΖΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. Ε-
ΔΕΣΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΩΝΙΑ 
23310-60279

Κυριακή 4-8-2019
08:00-14:30 ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΗΡΑΣ 10 (κοντά στα ΚΤΕΛ) 23310-62989
14:30-21:00 ΚΟΥΠΑΤΣΙΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΒΙΚΕ-

ΛΑ 10 - ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΩΝΙΑ 23310-28491
19:00-21:00 ΠΑΠΑΡΗ Χ. ΟΛΥΜΠΙΑ ΜΑΛΑ-

ΚΟΥΣΗ 4 23310-67420
21:00-08:00 ΠΑΠΑΡΗ Χ. ΟΛΥΜΠΙΑ ΜΑΛΑ-

ΚΟΥΣΗ 4 23310-67420

Δευτέρα 5-8-2019
16:00-21:00 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΑΪΒΑΛΙΟΥ 2 & ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ - ΚΕΝΤΡΟ 
ΠΡΟΜΗΘΕΑ 23310-66812

16:00-21:00 ΤΥΡΙΝΤΖΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΕΞΩ-
ΘΕΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 
23310-25000

19:00-21:00 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ 6 (πλατεία αστικών,διπλ. Στα 
ΚΤΕΛ) 23310-63620

21:00-08:00 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ 6 (πλατεία αστικών,διπλ. Στα 
ΚΤΕΛ) 23310-63620

Φαρμακεία

Κεραυνοί από την Superleague 2 
η οποία διαμηνύει ότι δεν μπορεί να 
ξεκινήσει το πρωτάθλημα με τέτοιες 
συνθήκες

 Σε μία ανακοίνωση την οποία υ-
πογράφει ο Λεωνίδας Λεουτσάκος η 
SuperLeague 2 τονίζει ότι οι τρέχου-
σες συνθήκες στο τηλεοπτικό δεν εί-
ναι κατάλληλες για την διεξαγωγή της 
διοργάνωσης.

 
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
 «Σας καλούμε να προβείτε το 

συντομότερο δυνατό σε πρόσκλησή 
μας για την υπογραφή του οριστικού 
κειμένου της Σύμβασης, σύμφωνα με 
τα συμπεφωνημένα (ήτοι, καταβολή 
ποσού 1.500.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ 
σε έκαστη εκ των τριών ομάδων: Α-
πόλλων Σμύρνης, ΠΑΣ Γιάννινα και 
Λεβαδειακός και ποσού 850.000 
ευρώ πλέον ΦΠΑ σε έκαστη εκ των 
λοιπόν εννέα ομάδων που θα συμμετάσχουν στη 
Superleague 2).

 Σε διαφορετική περίπτωση, οι ομάδες της 

Superleague 2, στο σύνολό τους, δηλώνουν πλέον 
απερίφραστα και με σαφή τρόπο ότι η διεξαγωγή 
του πρωταθλήματος καθίσταται πλέον ανέφικτη, 
γεγονός για το οποίο φέρετε αποκλειστικά ευθύνη».

Super League 2 προς ΕΡΤ: 
«Ανέφικτη η διεξαγωγή
του Πρωταθλήματος»

ΤασυγχαρητήριατωνSL2καιFL
στιςελληνικέςομάδες

Η δήλωση του προέδρου της Ένωσης Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου Α2 και Β Εθνικής Ποδοσφαί-
ρου, Λεωνίδα Λεουτσάκου. Αναλυτικά:

«Θα θέλαμε να εκφράσουμε τα συγχαρητήριά μας στις τρεις ελληνικές ομάδες που εξασφάλισαν ση-
μαντικές προκρίσεις στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της UEFA.

Σε μια εξαιρετικά σημαντική σεζόν για το ελληνικό ποδόσφαιρο κάθε νίκη, κάθε πρόκριση, κάθε βαθ-
μός είναι πολύτιμα.

Ευχόμαστε οι ελληνικές επιτυχίες να συνεχιστούν για όλες τις ομάδες μας –ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό, ΑΕΚ, 
Ατρόμητο, Άρη- και στο τέλος των προκριματικών φάσεων η Ελλάδα να πανηγυρίζει την πολλαπλή της 
εκπροσώπηση στους ομίλους του Champions League και του Europa League».
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Κ. ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 

πωλούνται 2 διαμε-
ρίσματα από 80 τ.μ., 
πακέτο, αυλή, κήπο, 
θέρμανση, καλή κατα-
σκευή. Τιμή 55.000 ευ-

ρώ συζητήσιμη. Τηλ.: 
6974 805947.

ΚΟΜΝΗΝΩΝ, Αγ. 
Παρασκευή, πωλείται 
διαμέρισμα 98 τ.μ., 
2ΔΣΚWC, 5ος όρ., 
κεντρική θέρμανση, 
γωνιακό, διαμπερές, 
μεγάλα μπαλκόνια, 
θέση στάθμευσης. 
Τηλ.: 6977 435166, 
23310 61205 & 23310 
62776.

ΝΑΟΥΣΑ, κέντρο, 
πλατεία Καρατάσου, 
πωλείται διαμέρισμα 
75 τ.μ., 2ΔΣΚWC, 1ος 
όρ., ανακαινισμένο. 
Τηλ.: 6987 376116.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο κέ-
ντρο διαμέρισμα 100 

τ.μ. με 3ΔΣΚ 2WC, 
2ος όροφος, 55.000 
ευρώ. Euromesi t ik i 
2331500844.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕ ΙΤΑ Ι  κ τ ή -
μα στη Βεργ ίνα 9 
στρέμματα με πομώ-
να. Πληρ. τηλ.: 6948 
949616.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ αγρο-
τεμάχια 16,5 στρέμμα-
τα στο Μαυροδένδρι 
(Καράτσαλι) Βέροιας, 
με ροδακινιές, διάφο-
ρες ποικιλίες και πο-
μώνα και μπεκάκια. 
Τηλ.: 6942 202465.

ΕΥΚΑΙΡΙΑΠΩΛΕΙ-
ΤΑΙ οικόπεδο στους 
Γεωργιανούς 2 στρέμ-
ματα, σε πολύ καλή 
θέση, με νερό, ρεύμα, 
θέα, πολύ κοντά στο 
δρόμο.  Τηλ. :  6934 
662478.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ καφενείο 
λόγω συνταξιοδότη-
σης. Τιμή συζητήσιμη. 
Τηλ.: 6975 580533.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΕΝΟ Ι Κ Ι Α ΖΕ ΤΑ Ι 
διαμέρισμα 3ου ορό-
φου 130 τ.μ., 3ΔΣΚΜ 
και W.C., πλήρως α-
νακαινισμένο με όλες 
τις λευκές ηλεκτρικές 

συσευές, 2 inverter 
κλιματιστικά, σαλόνι, 
τραπεζαρία, ντουλάπα, 
θωρακισμένη πόρτα, 
συνθετικά κουφώματα, 
τζάκι, αυτόνομη θέρ-
μανση πετρελα΄΄ιου, 
θέση parking. Τιμή 350 
ευρώ. Τηλ. επικοινω-
νίας: 6977 658822, 
6944 281124.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισό-
γειο διαμέρισμα 76 τ.μ., 
πραγματικός λουλου-
δότοπος με καοριφέρ, 
κλιματισμό, δίχως κοι-
νόχρηστα, επί της οδού 
Ερμού και Γρεβενών 11 
γωνία στη Βέροια. Τηλ.: 
6949 215864.

ENOIKIAZETAI Δι-
αμέρισμα στο κέντρο 
με 3ΔΣΚ Α.Θ. (πέλετ) 
θέα 350 ευρώ. Τηλ.: 
6945122583.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ56, ε-

νοικιάζεται κατάστημα 
30 τ.μ., με W.C. Τηλ.: 
23310 62064 & 6937 

388027.
ΝΑΟΥΣΑ ενοικιά-

ζονται επαγγελματικοί 
χώροι στο κέντρο της 
πόλης, ατομική θέρμαν-
ση, με W.C. Τηλ.: 23320 
24784 & 6971 779135.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλλη-
λος να γνωρίζει μισθο-
δοσία κατά προτίμηση 
του προγράμματος 
Epsilon για Λογιστικό 
Γραφείο. Τηλ.: 23310 
76870 & 6932 245383.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα 
έως 35 ετών για εργα-
στήριο ζαχαροπλαστι-
κής, με εμπειρία. Τηλ.: 
23310 22174.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία να 
αναλάβει την περιποί-
ηση και φροντίδα ηλι-
κιωμένης κυρίας στην 
Αγ. Βαρβάρα Ημαθίας. 

Τηλ.: 2331300216.
ΗΕΤΑΙΡΙΑΛΟΥΚΙ-

ΔΗΣΡΑΚ ζητάει επαγ-
γελματία οδηγό. Τηλ.: 
23310 41794.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ αδειού-
χος  φαρμακοποιός 
για συστέγαση – απο-
συστέγαση σε φαρ-
μακείο της Πιερίας. 
Επικοινωνία στο  e-
mailtopalido@gmail.
com και στο τηλέφωνο 
6979221583.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  αρτο -
ποιός για εργασία σε 
φούρνο στην Πατρίδα. 
Η εξοικείωση στο ε-
πάγγελμα απαραίτητη. 
Ωράριο 02.00-10.00 
τετραήμερο, κ. Χρή-
στος 6944 271012.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα 
για σέρβις και για κουζί-
να από ψητοπωλείο στο 
Μακροχώρι. Τηλ.: 23310 
43222, μετά τις 6.00 μ.μ.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ Ε-
ΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κα-
τάστημα 200 τ.μ. 
με υπαίθριο χώρο 
5.000 τ.μ. (παιδι-
κή χαρά-μπαρ) με 
πλήρη εξοπλισό κα-
φέ-ταβέρνας, προς 
Ασώματα-Νοσοκο-
μείο. Πληροφορίες 
από τον ιδιοκτήτη 
του ακινήτου κ Δα-
μιανό. Τηλ.: 6973 
834067.

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.

του Σαββατοκύριακου

Ενοικιάζονται-Πωλούνταιδιαμερίσματα
στηνΣκιώνηΧαλκιδικής

Στη Νέα Σκιώνη Χαλκιδικής ε-
νοικιάζονται διαμερίσματα 70 τ.μ. 
2ΔΣΚWC, εξοπλισμένα καθώς 
και μεζονέτες 70 τ.μ. 2ΔΣΚWC ε-
ξοπλισμένες. Επίσης πωλούνται 
διαμερίσματα από 45 τ.μ. έως 70 
τ.μ. και μεζονέτες 70 τ.μ. με κατα-
σκευή από πέτρα. Πληρ. τηλ.: 6944 644220, 6974 957264 & 23740 71607. Τιμές 
ευκαιρίας.

Π Ω Λ Ε Ι Τ Α Ι 
αγροτεμάχιο έ-
κτασης επτάμισι 
(7,5) στρεμμά-
των στο Π. Σκυ-
λίτσι. Πληρ. τηλ.: 
6946255050.
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ZHTEITAI άτομο με πείρα 
και γνώσεις Αγγλικών, για μό-
νιμη εργασία, ως σερβιτόρος 
σε εστιατόριο στη Βέροια. Τηλ.: 
6974 064888 & 23310 71590.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νεαρός για 
διανομή με δικό του μη-
χανάκι για κατάστημα ε-
στίασης στη Βέροια. Τηλ.: 
6986 885352.

Η  Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α

«TSIFLIDIS SECURITY» 
ζητάει για άμεση πρόσλη-
ψη και μόνιμη απασχό-
ληση, εξωτερικό πωλητή, 
κύριο ή κυρία με γνώσεις 
πωλήσεων και ευχέρεια 
λόγου, απαραίτητα στοι-
χεία: να διαθέτει  άδεια 
εργασίας προσωπικού α-
σφαλείας (Ι.Ε.Π.Υ.Α.), δί-
πλωμα αυτοκινήτου, γνώ-

σεις αγγλικής γλώσσας 
για τους νομούς Ημαθίας 
και Θεσσαλονίκης. Παρα-
λαβή βιογραφικών και 
δικαιολογητικών για α-
ξιολόγηση στοιχείων με 
συνέντευξη  στα κεντρι-
κά γραφεία της εταιρεί-
ας  οδός Θεσσαλονίκης 
45, τηλ. επικοινωνίας 
23310 27102.

ZHTEITAI νέος-α για 
γραμματέας με προ-
σόντα: 1) πτυχίο οικο-
νομικά-λογιστικά, 2) 
άπταιστα Αγγλικά, 3) 
επιθυμητά Ισπανικά, 4) 
πολύ καλή γνώση υπο-
λογιστών. Αποστολή βι-
ογραφικών (με φωτο): 
elisavet21@yahoo.gr 
μέχρι 30/06/19.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ προσω-
πικό για ψητοπωλείο 
στη Βέροια. Πληρ. 6984 
472747 & 6946 103988.

ΖΗΤΟΥΝΤΑ Ι :  1 ) 
οδηγός με επαγγελ-
ματικό ή ερασιτεχνι-

κό δίπλωμα, 2) κοπέλα 
για υπάλληλο γραφείου, 
3) εργατοτεχνίτες για ε-

πιχείρηση στη Βέροια. 
Τηλ.: 6974 312313 - 6974 
814606.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
κωδ.23332 ΚΕΝΤΡ0 ΒΕΡΟΙΑΣ, Γκαρ-

σονιέρα επιπλωμένη μικρή 27 τ.μ., μικτά και 
22 τ.μ. καθ. κατασκευή 78 , 2 ος όροφος, σε 
μέτρια κατάσταση , έχει ατομική θέρμανση 
με κλιματιστικό και το ενοίκιο της 120 €. Α-
ποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ  από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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: 106232 - ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, ΕΝΟΙΚΙ-
ΑΖΕΤΑΙ Γκαρσονιέρα συνολικής επιφάνειας 
60 τ.μ. Ημιώροφος. Αποτελείται από 1 Υπνο-
δωμάτιο, Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο . Είναι κα-
τασκευασμένο το 1984 και διαθέτει θέρμανση 
με κλιματιστικό και έναν θερμοπομπό, έχει 
καινούργια συνθετικά κουφώματα με διπλά 
τζάμια, τέντες, θωρακισμένη πόρτα εισόδου, 
σε πολύ καλή κατάσταση, φρεσκοβαμμένο, 
διαμπερές, με μηνιαίο μίσθωμα 220 €.

Κωδ: 12868 Κέντρο ενοικιάζεται καινούρ-
γιο  διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 65τ.μ. 
στο ισόγεια , είναι σαν μονοκατοικία ανεξάρ-
τητο , χωρίς κοινόχρηστα , έτος ανακαίνισης 
2012 με 2 υ/δ , Σαλόνι, Κουζίνα ξεχωριστή , 
χαμηλοτάβανη  , 1 Μπάνιο και 1 WC.  Διαθέ-
τει θέρμανση Ατομική με Πετρέλαιο η ευπρέ-
πεια των χώρων δεδομένη , με καινούργια 
συνθετικά κουφώματα με διπλά τζάμια  Τιμή 
220€. Κατοικίδια όχι .

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.24374 ΩΡΟΛΟΙ , Διαμέρισμα 107 
τ.μ., κατασκευή 1991, 2 υ/δ, 5 ος όροφος , 
με εκπληκτική θέα , εξαιρετικής ποιότητας , 
σε οικοδομή πολυτελούς κατασκευής , έχει 
ανεξάρτητη μεγάλη κουζίνα, διαθέτει τέντες 
και δύο ντουλάπες , είναι σε προνομιούχα 
θέση και διαμπερές,  με κεντρική θέρμανση 
πετρελαίου , το δε μίσθωμα του είναι 280€. 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙ-
ΞΗ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗ-
ΤΩΝ. Θα είναι ελεύθερο και επισκέψιμο από 
20/07/2019.

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 κα-
τασκευασμένη το 1998 και διαθέτει θέρμανση 
Ατομική - Πετρέλαιο,  Κουφώματα Συνθετικά, 
Πάρκινγκ, Αποθήκη , Κήπο, Τζάκι, A/C, Συνα-
γερμό, Έπιπλα, Ηλ. Συσκευές, Διπλά τζάμια 
- Τιμή: 280 €.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.14543 ΠΙΕΡΙΩΝ στην Βοσπόρου 

29  ενοικιάζεται ισόγεια μικρή αποθήκη 4 
τ.μ., κατασκευή 2011, σε καλό σημείο ε-
νοίκιο 25€ μόνο. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ 
και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙ-
ΝΗΤΩΝ.

Kωδ. 22964 Στην ΚΑΛΛΙΘΕΑ, ενοικι-
άζεται μεγάλη και φθηνή υπόγεια αποθήκη 
150 τ.μ., κατασκευή 1986. Μπαίνει και αυτ/
το μέσα , ενοίκιο μόνο 100€. Αποκλειστική 
διάθεση και διαχείριση από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 22832 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 

Γραφείο συνολικής επιφάνειας 15 τ.μ. Ημι-
ώροφος Υπερυψωμένος. Αποτελείται από 
1 Χώρο με δικό του  wc  . Είναι κατασκευ-
ασμένο το 1976 και διαθέτει Κουφώματα 
Αλουμινίου συρόμενα, - Τιμή: 100 €.

Kωδ. 22876 ΚΕΝΤΡΟ ΒΕΡΟΙΑΣ, κο-
μπλέ ανακαινισμένο γραφείο 19 τ.μ. ένας ενι-
αίος χώρος , 1 ος όροφος, θέρμανση με κλι-
ματιστικό το δε  μίσθωμα του μόνο στα 125€,

Κωδ: 22838 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Γραφείο συνολικής επιφάνειας 25 τ.μ. 1ος 
Υπερυψωμένος. Αποτελείται από 1 Χώρο, 
και WC. Είναι κατασκευασμένο το 1976 και 
διαθέτει θέρμανση Ατομική - Πετρέλαιο, - Τι-
μή: 150 € .

Κωδ: 22754 - ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΩΡΟ-
ΛΟΓΙΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ σπάνιας προβολής 
γραφείο συνολικής επιφάνειας 38 τ.μ. 1ος 
Υπερυψωμένος. Αποτελείται από 2 χώρους 
και έχει δικό του WC.  Έχει κουφώματα Α-
λουμινίου συρόμενα , με ανελκυστήρα και-
νούργιο , διαθέτει επίσης και A/C - Ενοίκιο  
200 €.Το γραφείο μας διαθέτει την ΠΛΗΡΗ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του ακινήτου αυτού.

Κωδ: 22769 - Στο Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙ Γραφείο συνολικής επιφάνειας 38 τ.μ. 
1ος ορ. . Αποτελείται από 2 Χώρους,  Είναι 
κατασκευασμένο το 1980 και διαθέτει Κου-
φώματα Αλουμινίου συρόμενα  με διπλά τζά-
μια και μία αποθήκη - Τιμή: 150 € .

Κωδ. 22843 ΚΕΝΤΡ0 ενοικιάζεται στα 
ΚΤΕΛ κοντά επαγγελματική στέγη προβολής 
συνολικά  180 τ.μ., σε πρώτο και δεύτερο 
όροφο επικοινωνούν εσωτερικά , με ατομική 
θέρμανση πετρελαίου , κατάλληλο για φροντι-
στήριο και όχι μόνο , μίσθωμα συνολικά  500€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 106023 ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 

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

Κωδ 105261 Ενοικιάζεται κατάστημα 
στον Πεζόδρομο της Βέροιας κατάλληλο και 

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

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

Κωδ.105426 Ενοικιάζεται κατάστημα 
μεγάλο 80 τ.μ. στη Βέροια περιοχή Εργο-
χωρίου πάνω σε κεντρικό δρόμο με αύλιο 
χώρο στην εξαιρετικά χαμηλή τιμή των 300€. 
Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 106195 ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Κατάστημα 105τ.μ. Ισόγειο και 20τ.μ. πατάρι, 
με πολύ μεγάλη βιτρίνα, σπάνιας προβολής, 
σε εμπορικό δρόμο, κατάλληλο για πολλα-
πλές χρήσεις, με WC, μίσθωμα πολύ λογικό 
μόνο 500€. Αποκλειστική διάθεση και υπό-
δειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ: 24355 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 

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

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 23981 - ΚΤΕΛ Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

Γκαρσονιέρα συνολικής επιφάνειας 30 τ.μ. 
καθ. στον 2 ο όροφο. Αποτελείται από Σαλο-
νοκουζίνα, Μπάνιο και WC. Είναι κατασκευα-
σμένη το 1975 και διαθέτει θέρμανση Ατομική 
με κλιματιστικό, Κουφώματα συνθετικά και-
νούργια με διπλά τζάμια, Πόρτα Ασφαλείας 
με τρίαινα, Ανελκυστήρα, Έπιπλα, Ηλ. Συ-
σκευές - Τιμή κομπλέ 17.000 €.

Κωδ: 105971 ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
Διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 77 τ.μ. 
μικτά και 66τ.μ. καθ., στον 2ο όροφο. Αποτε-
λείται από 2 Υπνοδωμάτια, Σαλόνι, Κουζίνα, 
Μπάνιο . Είναι κατασκευασμένο το 1981 και 
διαθέτει ατομική θέρμανση με θερμοσυσ-

σωρευτές, προσφέρεται σε πολύ καλή τιμή 
μόνο: 40.000 €. Πληροφορίες μόνο στην 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.105837  Σπάνιο καινούργιο διαμέ-
ρισμα στην Ακρόπολη με 110 τ.μ. μικτά και 
100τ.μ. καθ., κατασκευής του 2005, 3ου ορ. 
με θέα τον κάμπο της πόλης με 3δσκλ, ατο-
μική θέρμανση πετρελαίου και ένα τεράστιο 
γκαράζ αποθήκη 78 τ.μ. συνολικό τίμημα 
120.000 €. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 105855 - ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΣΤΟ 
ΤΣΕΡΜΕΝΙ πωλούνται μαζί δυο οροφοδιαμε-
ρίσματα ανακαινισμένα πολυτελώς συνολικής 
επιφάνειας 230 τ.μ. 2 επιπέδων τα οποία 
επεκτείνονται σε 1ο και 2ο όροφο. Ο 1ος 
όροφος αποτελείται από σαλόνι, κουζίνα, 4 
υπνοδωμάτια και μπάνιο, είναι κατασκευα-
σμένος το 1978 και ανακαινίστηκε το 2015. 
Και τα δυο διαμερίσματα διαθέτουν θέρμαν-
ση Ατομική Πετρελαίου, Απεριόριστη Θέα, 
Κουφώματα Συνθετικά, Πάρκινγκ, Αποθήκη 
20 τ.μ., Τέντες, Διπλά τζάμια, Ηλιακό θερμο-
σίφωνα μόνο για τον 3ο όροφο, είναι χωρίς 
ανελκυστήρα, με μπαλκόνια 30 τ.μ. προσφέ-
ρονται σε πολύ καλή τιμή μόνο 85.000 € και 
τα δυο μαζί. 

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ. 12825 Πωλείται  διατηρητέα Μο-

νοκατοικία 85  τ.μ., στο κέντρο της πόλης , η 
οποία και χρήζει επισκευών κατασκευή 1953, 
2 υ/δ, Ισόγεια, σε οικόπεδο 160 τ.μ. σε πολύ 
καλό σημείο , τιμή μόνο 28.000€.

.Κωδ. 13572 Πωλείται στα Καβάσιλα Η-
μαθίας Μονοκατοικία 120 τ.μ. επί του κεντρι-
κού δρόμου σε οικόπεδο 419 τ.μ. σε εξαιρετι-
κά χαμηλή τιμή μόνο 55.000€. Αποκλειστική 
ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 13262 - ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
κατά αποκλειστικότητα νεόδμητη μονοκα-
τοικία συνολικής επιφάνειας 120 τ.μ. σε 2 
επίπεδα . Αποτελείται από 3 Υπνοδωμάτια, 
Σαλονοκουζίνα, Μπάνιο και WC. Είναι κατα-
σκευασμένη το 2001 και διαθέτει θέρμανση 

Ατομική - Πετρέλαιο, έχει απεριόριστη Θέα, 
τα κουφώματα αλουμινίου και μία  αποθήκη. 
Έχει κήπο , Τζάκι , BBQ, και ηλ. Συσκευές, 
Μπαλκόνια 24 τ.μ. - Τιμή: 210.000 € .

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 13152 - ΩΡΟΛΟΙ Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

Αποθήκη συνολικής επιφάνειας 280 τ.μ. σε 
υπόγειο χώρο . Αποτελείται από ενιαίο  χώρο 
με εύκολη πρόσβαση.  Διαθέτει θέρμανση 
Ατομική  με Πετρέλαιο, - Τιμή: 30.000 € .

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 114902 - ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΠΩΛΕΙ-

ΤΑΙ Γραφείο συνολικής επιφάνειας 33 τ.μ. 
στον 1 ο όροφο. Αποτελείται από 1 Χώρο, 
και WC. Είναι κατασκευασμένο το 1970 και 
διαθέτει Ανελκυστήρα - Τιμή: 14.000 €. Το 
γραφείο μας διαθέτει την ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙ-
ΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του ακινήτου αυτού.

Κωδ: 114901 - ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ Κέντρο 
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά αποκλειστικότητα Γραφείο 
συνολικής επιφάνειας 45 τ.μ. στον 1 ο όρο-
φο. Αποτελείται από 1 Χώρο, και WC. Είναι 
κατασκευασμένο το 1970 και διαθέτει Ανελ-
κυστήρα - Τιμή: 21.000 €. Το γραφείο μας 
διαθέτει την ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
του ακινήτου αυτού.

Κωδ: 116070 ΚΕΝΤΡΟ στην αρχή της 
Βενιζέλου ΠΩΛΕΙΤΑΙ επαγγελματική στέγη 
συνολικής επιφάνειας 90 τ.μ. στον 3 ο όρο-
φο. Πρόκειται για ένα μοναδικό ακίνητο, εξ 
ολοκλήρου ανακαινισμένο το οποίο αποτελεί-
ται από τρεις γραφειακούς χώρους, ένα μπά-
νιο πολυτελείας καθώς και αποθήκη. Έχει 
καινούργια συνθετικά κουφώματα με διπλά 
ενεργειακά τζάμια τεσσάρων εποχών, ευρί-
σκεται σε πολυκατοικία αξιώσεων, με άνετους 
χώρους , ατομική θέρμανση φυσικού αερίου, 
θωρακισμένη πόρτα εισόδου και αποτελεί 
ευκαιρία χωρίς αμφιβολία, τιμή: 89.000 €. 
Ιδανικό ακίνητο για κάποιον που αναζητεί κάτι 
μοναδικό στην καρδιά της πόλης. Υπόδειξη 
μόνο σε σοβαρά ενδιαφερόμενο.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 12745 - Κοντά στην οδό Σαλαμίνος 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 
2183 τ.μ. Τιμή: 33.000 €.

Κωδ: 13297 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ Κατά-
στημα συνολικής επιφάνειας 53 τ.μ. Ισόγειο. 
Αποτελείται από 1 Χώρο, . Είναι κατασκευα-
σμένο το 1956 και διαθέτει θέρμανση Ατομική 
- Πετρέλαιο, A/C - Τιμή: 50.000 €.

Κωδ. 12783 ΚΕΝΤΡΟ , πωλείται Κατά-
στημα 65 τ.μ. Ισόγειο, κατασκευή 1974, οι 
χώροι του λειτουργικοί, σε προνομιακή το-
ποθεσία , κατάλληλο για πολλαπλές χρήσεις 
, με μεγάλη βιτρίνα , σε πολύ καλή τιμή μόνο 
30.000€, Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη 
μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ: 106027  ΡΑΧΗ στην περιοχή ΜΑ-

ΓΟΥΛΑ, ΠΩΛΕΙΤΑΙ Αγροτεμάχιο συνολικής 

επιφάνειας 5.625 τ.μ. γωνιακό, κατάλληλο 
για ανέγερση βίλας, σε πολύ καλή τιμή μόνο 
20.000 €. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη 
μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ: 12756 ΕΡΓΟΧΩΡΙ, Οικόπεδο 120 

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

Κωδ. 12763  Στο Πανόραμα Βέροιας 
πωλείται  οικόπεδο 464τ.μ., εντός σχεδίου  , 
άρτιο και οικοδομήσιμο , διαθέτει θέα απρό-
σκοπτη προς τη Βέροια, για απαιτητικούς 
αγοραστές , σε άριστο σημείο και σε τιμή 
προσφοράς , μόνο 60.000€. ¨Έχει και ισχύ-
ουσα άδεια ανέγερσης για δύο Μεζονέτες 
έτοιμη η οποία και  είναι εκτός τιμής.

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

Κωδ.12902 Οικόπεδο στο Μακροχώρι 
972 τ.μ. Ευρίσκεται  στη μέση του χωριού 
, με ευχάριστη θέα, πράγματι εκπληκτικό 
οικόπεδο, σε άριστο σημείο και σε τιμή εκ-
πληκτικά συμφέρουσα ,  σχεδόν χαρίζεται , 
μόνο 48.000€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από 
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

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

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
κωδ. 13515 ΣΠΑΝΙΟ ΧΩΡΑΦΟΙΚΟΠΕ-

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

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ
Αριστούχος πτυχιούχος του Τμήματος 

Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης του Πανεπι-
στημίου Μακεδονίας, με ειδίκευση στη μονω-
δία, διδάσκει τραγούδι. Διδάσκονται όλα τα εί-
δη ελληνικού και ξένου ρεπερτορίου (έντεχνο, 
λαϊκό, ποπ, ροκ, μιούζικαλ, κλασσικό κ.ά.). 
Προαιρετικά διδάσκεται πιάνο και κιθάρα για 
τη συνοδεία του τραγουδιού. Προετοιμασία 

για εισαγωγή σε μουσικές σχολές. Πρώτο μάθημα ΔΩΡΕΑΝ. Τιμές 
προσιτές. Τηλ.: 6980 202881.

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

ΨΥΓΕΙΑ-ΔΙΑΛΟΓΗΤΗΡΙΑ

ΠΑΤΡΙΔΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
Ζητείται υπάλληλος γραφείου με γνώσεις 

λογιστικής για εργασία στην Πατρίδα Ημαθί-
ας. Τηλ.: 23310 51840, 6947 420720 & 6944 
306862.

του Σαββατοκύριακου

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η εταιρία Σ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥΚΑΙΣΙΑΟ.Ε.που δρα-

στηριοποιείται στο χώρο του χονδρικού εμπορίου, 
ζητά να προσλάβει πωλήτρια με δίπλωμα οδήγησης 
ΙΧ αυτοκινήτου, με έδρα και περιοχή ευθύνης το 
νομό Ημαθίας. Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: 
logistirio@oikobros.gr.



Η  ε τα ιρ ε ί α  φυ -
λάξεων «TSIFLIDIS
SECURITY» ζητάει 3 ά-
τομα φύλακες , με άδεια 
εργασίας προσωπικού 
ασφαλείας και βιογρα-
φικό για αξιολόγηση 
στοιχείων. Πληροφορίες 
με ραντεβού για συνέ-
ντευξη στα γραφεία της 
εταιρείας Θεσσαλονίκης 
45, τηλ. 23310 27102.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΑΘΑΡΙΖΩ  παλιά 

σπίτια, υπόγεια, αποθή-
κες και ΑΓΟΡΑΖΩ παλιά 
αντικείμενα. Αγοράζω 
και χαλκό και μπρού-
ντζο. Τηλ.: 6948 861867 
κ. Στράτος.

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 Ημ/ υπογειο διαμερισμα  με αυλη πισω,37 τ.μ 7000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 1ος με 3ΔΣΚ ασανσερ,+θεση σταθ.67000€
ΑΓΟΡΑ , 85 τ.μ με θεα,ασανσερ,. Χρηζει ανακαιν. 55000€
Β.ΜΟΥΣΕΙΟ Μονοκ.με οικ.160 τ.μ 45000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 42 τ.μ 1ΔΣΚ  ανωγειο λουξ,24000€
EΔΕΣΣΗΣ σε οικοδομη 28 ετων  92 τ.μ 2ΔΣΔΚ αποθηκη 72000€
ΑΣΤΙΚΑ 40 τ.μ 3ος 1ΔΣΚ Μπανιο, προσοψης  22000€
ANΟΙΞΕΩΣ πλησιον Μον/κια διπατη με οικ.220 τμ 60000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 1ΔΚ 25τ.μ 1ος με Θεα 9000€
ΚΕΝΤΡΟ 100τ.μ 6ος 2ΔΣΚ Α.Θ τζακι 45000€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 110τ.μ ωραιο διαμ. χ.ασανσερ με 3Δ-
ΣΚ2WC 60000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ 70 τ.μ 2ος με Κ.Θ, θεα 250€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 3ΔΣΚ  2wc Α.Θ  Θεα   350€
EΠΙΠΛΩΜΕΝΟ 2ΔΣΚ  Θεα,Α.Θ  από 1/8 -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€
ΡΟΔΩΝ 1ΔΣΚ επιπλωμενο με ηλ.συσκευες Α.Θ 230€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ  1ΔΣΚ ανακαιν.2ος  Κ.Θ 170€
ΠΑΖΑΡΙ 1ΔΣΚ επιπλωμενο Θερμ/τες 140€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 1ΔΣ-Κ 4ος Θερμ/τες κοπλαμ,220€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
ΚΤΗΜΑΤΑ κ ΟΙΚΟΠΕΔΑ  Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,-
Φυτειά,Κουμαριά.Τρίλοφο Αμμο
Παλατίτσια,Βεργίνα,Πατρίδα εργοχωρι, σε εξαιρετικά χαμηλές τιμες.
ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ οικοπεδο 500τ.μ με παλια κατοικια 20 τ.μ 10000€
ΚΡΕΒΑΤΑΣ 6500 τ.μ βιομηχανικο οικοπεδο 65000€
ΡΑΧΙΑ 3000 τ.μ ομορφο κτηματακι με ρευμα κ νερο αρτεσιανο 13000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙ στην ασφαλτο προς Λαζοχωρι 6800 τ.μ 36000€
Π.ΣΚΥΛΙΤΣΙ θεση «Μεγα δασος »  4 στρεμ.7600 €
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
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 3στρ.διπλα στα τελευταια σπιτια 8000€ 
ΛΑΖΟΧΩΡΙ  κοντα στις Σ.Γραμμες 4 στρ  χερσο 12000€
ΠΑΤΡΙΔΑ  ομορα οικ.σ.δ 0,8  2600+2600 τ.μ επικλινη   Ευ-
καιρια 70000€
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€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ καταστημα μοναδικο 150+150 
ΔΙΠΛΑ ΡΕΒΑΝΙ Χοχλιουρου καταστημα 95 τ.μ 90000€
ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ Αγορά,  85 τ.μ χρηζει ανακ  Ιατρειο 60000€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 40 τ.μ για Ιατρειο-Τεχνικο γραφειο 1ος με 
ασανσερ 20000€                                                                                                           

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
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ αγορα από τα καλυτερα  150+150 τ.μ 3500€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ ισόγεια αποθ.180 τ.μ 200€
ΓΚΑΡΑΖ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ – ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ  17τ.μ 100€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ επαγ.καταστημα 150+150+100 1800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ κοντα  κατστημα  42 τ.μ+υπογ+παταρι 450€ 
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 τ.μ 250€
ΚΤΕΛ   Πολύ ωραια Θεση 60 τ.μ  +υπογειο 350€
ΠΙΕΡΙΩΝ αρχες  70 τ.μ +παταρι 300€
ΑΠΟΘΗΚΗ 100τ.μ  με αυλη προς Πατριδα 120€
ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ

ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ, ΠΡΟΣ  ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
Ή ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙ-
ΡΕΙΑ ζητάει έμπειρο 
Πολιτικό Μηχανικό 
για εργοτάξιο οικο-
δομικού έργου στην 
Καβάλα. Απαραίτη-
τη γνώση αγγλικών, 
AutoCAD. Βιογραφι-
κά στο iderm@tee.
gr, πληροφορίες στο 
2591024022 ΔΕΡ-
ΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ Α.Ε.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελματικό ακίνητο
350τ.μ.μεθάλαμοψύξης30κ.εκ.σεέκταση
2στρεμμάτων.Περιφραγμένο, ασφαλτ/νο,
γωνιακόσε κεντρικόδρόμο.Περιλαμβάνει
δύοχώρουςγραφείωνπλήρως εξοπλισμέ-
νωνμε έπιπλα. 3οχλμ.Ν.Νικομήδειας-Βέ-
ροιας.Πληρ.τηλ.:6936975803.



ΚΥΡΙΑαναλαμβάνει την περιποίη-
ση γερόντων και παιδιών, καθαριότη-
τα γραφείων, σπιτιών και σκάλες. Τηλ. 
6943994643.

ΚΥΡΙΑ έμπειρη Ελληνίδα ζητά ερ-
γασία για φύλαξη παιδιού ή ηλικιωμέ-
νης. Τηλ.: 6934 162137.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Φιλόλογος, με φρο-

ντιστηριακή πείρα και εξειδίκευση 
στην Έκθεση, παραδίδει ιδιαίτερα 
μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου-Λυ-
κείου (μεμονωμένα και σε γκρουπ). 
Τιμές προσιτές και αποτελέσματα εγ-
γυημένα. Τηλ.: 6973 707829.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΦΙΛΟΛΟΓΟΣ (πτυ-
χιούχος κλασσικής φιλολογίας) με 
πολυετή φροντιστηριακή πείρα, πα-
ραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθη-
τές γυμνασίου και λυκείου. Θερινά 
μαθήματα προετοιμασίας για το γυ-
μνάσιο και τις πανελλήνιες εξετάσεις. 
Τιμές προσιτές. Τηλ.: 6973 387996 & 
2331304510.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διπλό κρεβάτι ελαφρώς 

μεταχειρισμένο μαζί με το στρώμα, 
σε άριστη κατάσταση. Τηλ.: 6938 
436951.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γραφείο επαγγελματι-
κό γερμανικής κατασκευής με φορι-
αμό και τρεις πολυθρόνες σε άριστη 
κατάσταση. Τηλ. επικοινωνίας: 6973 
827192.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: 1 μηχανή ψυγείου, 1 ψησταριά με 3 σούβλες, 1 ψησταριά διπλή 
υγραερίου και διανομέας με φιάλες, μαχαι-
ροπήρουνα, πιάτα και πιατέλες, διάφορα 
διακοσμητικά και παλιά κρασιά. Τηλ.: 6946 
952173.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χωρίς υποχρεώσεις ζητά 

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
Η βιομηχανία ΑΛΜΗΑ.Β.Ε.Ε. ζητά 

εποχικό προσωπικό για τις ανάγκες της 
παραγωγής του επόμενου εξαμήνου.

Συγκεκριμένα:
•Εργάτες και εργάτριες για το τμήμα 

παραγωγής
•Χειριστές ανυψωτικών μηχανημά-

των (κλαρκ)
Οι ενδιαφερόμενοι / ενδιαφερόμενες 

μπορούν να καταθέτουν αιτήσεις στην 
έδρα της επιχείρησης, στο 5ο χλμ. Αλε-
ξάνδρειας – Κρύας Βρύσης.

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται α-
πό φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Τηλέφωνοεπικοινωνίας:2333027800
email:info@almifoods.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ολοκληρωμένες 
ανακαινίσεις σπιτιών, καταστημάτων με 
προσοχή στη λεπτομέρεια, πολύ καλές τι-
μές και συνέπεια στο χρόνο. Τηλ.: 6944 
764477 κ. Δημήτρης.
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Από την επιχείρησηΗΡΑΕΠΕ
με έδρα στο 7,5 χλμ Βέροιας – Νάου-
σας ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις 
μόνιμου προσωπικού για το συσκευ-
αστήριο (εργάτες – συσκευάστριες – 
χειριστή / βοηθό χειριστή Κλαρκ) 

Δικαιολογητικά σε φωτοτυπίες
1)Αστυνομική ταυτότητα 
2)Εκκαθαριστικό Εφορίας
3)Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ 
4)ΑΜΚΑ
5)Πιστοποιητικό Υγείας
6)Αριθμό τραπεζικού λογαριασμού
Για τους αλλοδαπούς: Διαβατήριο 

- Άδεια παραμονής – Άδεια εργασίας
Π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς  σ τ ο 

τηλ:2331093066 email:
info@irafruit.gr, irafruit@otenet.gr



Κοινωνικό τιμολόγιο: Εκ νέου 
αιτήσεις για χιλιάδες δικαιούχους

Έπεσε η αυλαία  για τις φορολογικές δη-
λώσεις και ως εκ τούτου οι δικαιούχοι του 
κοινωνικού τιμολογίου της ΔΕΗ (ΚΟΤ Α’ και 
ΚΟΤ Β’) θα πρέπει εκ νέου να υποβάλλουν 
αίτηση προκειμένου να αξιολογηθεί εκ νέου 
η υπαγωγή τους, με βάση τα στοιχεία του 
φορολογικού έτους 2018.

Οι καταναλωτές έχουν δύο επιλογές για 
να ενταχθούν στο κοινωνικό τιμολόγιο της 
ΔΕΗ. Το ΚΟΤ Α και το ΚΟΤ Β. Στην πρώτη 
κατηγορία εντάσσεστε σε περίπτωση που 
λαμβάνετε ΚΕΑ (Κοινωνικό Εισόδημα Αλλε-
λεγγύης) ενώ στην δεύτερη ομάδα 
εάν πληροίτε συγκεκριμένα εισοδη-
ματικά κριτήρια.

Για να ενταχθεί κάποιος στην 
πρώτη κατηγορία (ΚΟΤ Α), στο Κοι-
νωνικό Τιμολόγιο της ΔΕΗ απαιτείται 
εγκεκριμένη αίτηση ΚΕΑ (κοινωνι-
κό εισόδημα αλληλεγγύης) που έχει 
εγκριθεί το τελευταίο δίμηνο - μια 

διαδικασία που μπορεί να γίνει και ηλεκτρονικά από το 
σπίτι.Οι αιτήσεις γίνονται μετά το τέλος των φορολογικών 
δηλώσεων.

Για την ένταξη στο ΚΟΤ Β εξετάζονται εκ νέου τα προ-
βλεπόμενα κριτήρια, ανεξάρτητα αν κάποιος κρίθηκε δικαι-
ούχος του Κοινωνικού Μερίσματος.

Για βελτιωτικές αλλαγές στο σύστημα 
των Πανελλαδικών εξετάσεων του 2020 
έκανε λόγο η  υπουργός Παιδείας Νίκη Κε-
ραμέως, σε συνέντευξη που παραχώρησε 
στον τηλεοπτικό σταθμό «Open”. Όπως 
ανέφερε, «το εύκολο θα ήταν να πούμε 
ότι καταργούμε το σύστημα του ΣΥΡΙΖΑ. 
Δεν το κάνουμε, κρατάμε το σύστημα και 
θα ανακοινώσουμε έναν εξορθολογισμό 
της ύλης”.

Όπως έκανε γνωστό θα μειωθεί η ύλη 
στα μαθήματα, θα ανακοινωθούν κάποιες 
αλλαγές που αφορούν τη συνεξέταση Νέ-
ων και Λογοτεχνίας και θα καταργηθεί η 
κατηγοριοποίηση «πράσινων» και «κόκκι-
νων» σχολών. Πρόσθεσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ με 
αυτόν τον τρόπο χώριζε τις σχολές σε δυο 
κατηγορίες, σε αυτές που κάποιος έμπαι-
νε χωρίς πανελλαδικές και σε κάποιες με 
πανελλαδικές. Η υπουργός προανήγγειλε 
το τέλος της κατηγοριοποίησης των τμη-
μάτων σε «πράσινα» και «κόκκινα» ενόψει 
των πανελλαδικών που θα διεξαχθούν την ερχόμενη χρονιά.  

 «Με το σύστημα που έδωσαν φέτος, θα δώσουν με το ίδιο και 
του χρόνου. Απαρεγκλίτως όσοι έδωσαν φέτος, θα δώσουν και 
του χρόνου με τα ίδια μαθήματα. Για όσους μπαίνουν φέτος στη 
Γ’ Λυκείου, δεν θα αλλάξουμε όλα όσα έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά με-
λετάμε αλλαγές. Κρατάμε το σύστημα για τα παιδιά που μπαίνουν 
φέτος στη Γ’ Λυκείου και θα ανακοινώσουμε σήμερα ή τη Δευτέρα 
μια μείωση της ύλης, θα ανακοινώσουμε αλλαγές στην εξέταση 
των Νέων και της Λογοτεχνίας και τρίτο και σημαντικότερο θα 
καταργήσουμε τις πράσινες και κόκκινες σχολές. Διαφωνούμε με 
την κατηγοριοποίηση των σχολών και το ότι βάζουμε τους φοιτη-
τές να μαντέψουν οι μαθητές πώς θα μπουν σε σχολές που δεν 
χρειάζονται εξετάσεις», ανέφερε η υπουργός Παιδείας.

Για την  κατάργηση του πανεπιστημιακού ασύλου και τις «κα-
ταγγελίες» ότι θα αστυνομοκρατούνται τα Πανεπιστήμια είπε: 

«καταργούμε το καθεστώς βίας κι ανομίας. Πώς ενισχύουμε την 
ελεύθερη διακίνηση ιδεών; Με το να τιμωρήσουμε τις αξιόποινες 
πράξεις. Η κατεύθυνσή μας είναι να θωρακίσουμε το άσυλο. 
Αν υπάρχει σήμερα ένας χώρος, που ενίοτε δεν μπορεί να μι-
λήσει κάποιος ελεύθερα, είναι το Πανεπιστήμιο. Να μπορούν 
να ασκούν όλες τις αρμοδιότητες οι εισαγγελείς όπως σε όλους 
τους δημόσιους χώρους. Στο Πανεπιστήμιο δεν μπορεί να κάνεις 
κάποιος ό,τι θέλει. Θέλουμε να προστατεύσουμε τους φοιτητές, 
τους καθηγητές και το προσωπικό στα Ιδρύματα. Κι όσους κατα-
φεύγουν στο Πανεπιστήμιο ύστερα από αξιόποινες πράξεις που 
έχουν κάνει απ’ έξω…».

Τέλος, σχετικά με τη νέα σχολική χρονιά τέλος, η υπουργός 
διαβεβαίωσε ότι «τα βιβλία θα είναι σε όλα τα σχολεία και για 
τους εκπαιδευτικούς, προχωράμε στους διορισμούς για την ειδι-
κή αγωγή και μετά θα πάμε στους μόνιμους».

www.laosnews.gr 10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

CMYK

του Σαββατοκύριακου3-4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 201916

«Έφυγε» αιφνίδια 
από την ζωή στα 63 του, 

ο Ολυμπιονίκης 
της Ελληνορωμαϊκής 

πάλης Γιώργος Ποζίδης
- Σοκαρισμένος ο Αντώνης Καγκελίδης 
που μιλούσε ευδιάθετα στο τηλέφωνο 

μαζί του, λίγη ώρα πριν... 

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 63 ετών άφησε προχθές  ο Ολυμπιονίκης 
και επιχειρηματίας Γιώργος Ποζίδης, την ώρα βρισκόταν με παρέα σε μια 
ταβέρνα σε περιοχή της  Θεσσαλονίκης, όταν ξαφνικά αισθάνθηκε αδιαθεσία 
η οποία επέβη μοιραία αφού εξέπνευσε πριν φθάσει  με το ασθενοφόρο που 
τον μετέφερε  στο « Παπανικολάου».

Ο Ποζίδης γεννήθηκε το 1956 στην Μαυροπηγή Κοζάνης. Ήταν αστυνο-
μικός στο επάγγελμα και είχε ασχοληθεί από πολύ νέος με τον αθλητισμό. 
Διακρίθηκε ως 6ος Ολυμπιονίκης της Ελληνορωμαϊκής πάλης στους Ολυμπι-
ακούς του Λος Άντζελες το 1984 ενώ είχε κερδίσει δύο χάλκινα μετάλλια σε 
ευρωπαϊκά πρωταθλήματα (1981,1984), τέταρτη θέση σε παγκόσμιο πρωτά-
θλημα (1983), δεύτερος στους Μεσογειακούς Αγώνες του 1979.

Διετέλεσε πρόεδρος της ομοσπονδίας πάλης, ενώ ήταν και ιδιοκτήτης νυ-
χτερινών κέντρων διασκέδασης στη Θεσσαλονίκη.

Σοκαρισμένος από τον αιφνίδιο θάνατο του πόντιου φίλου του, ο πρόεδρος 
του Συλλόγου «Ευτάθιος Χωραφάς» της Πατρίδας, Αντώνης Καγκελίδης ο 
οποίος χθες μιλούσε μαζί του στο τηλέφωνο για να κλείσει ένα μεγάλο όνομα 
του λαϊκού τραγουδιού για τις εκδηλώσεις του 2020 στην Πατρίδα. Στην τελευ-
ταία τους συνομιλία ο Ποζίδης ήταν πολύ ευδιάθετος και μάλιστα υποσχέθηκε 
στον Καγκελίδη ότι σύντομα θα περνούσε από την Πατρίδα να τον δει και να 
τα πούνε από κοντά. Και σε λίγη ώρα (το απόγευμα) που επικοινώνησε εκ 
νέου μαζί του, το τηλέφωνο το σήκωσε κάποιος άλλος και τον ενημέρωσε ότι 
ο Ποζίδης δεν ζει πλέον… 

Η κηδεία του Γιώργου Ποζίδη θα γίνει σήμερα Σάββατο 3 Αυγούστου στις 
12 το μεσημέρι από τον Ιερό Ναό της Αγίας Σοφίας στην Θεσσαλονίκη.

Ποιες αλλαγές ετοιμάζει 
το Υπουργείο Παιδείας 

σε Λύκεια και Πανεπιστήμια
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