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Ήρθε η ώρα
της κάλπης!

Την Κυριακή το βράδυ θα γνωρίζουμε ποιος θα 
κυβερνήσει το ελληνικό καράβι για την επόμενη 
τετραετία. Καλές οι δημοσκοπήσεις, οι πολιτικές α-
ναλύσεις και προβλέψεις, αλλά ήρθε η ώρα της κάλ-
πης! Στις 7 το πρωί θα σφραγιστούν άδειες και στις 7 
το απόγευμα θα ανοίξουν για να μετρηθεί η βούληση 
του ελληνικού λαού. Σημαντικό ωστόσο, είναι να 
έχουμε αποτέλεσμα με την μέγιστη δυνατή  συμμετο-
χή του κόσμου για να είναι αντιπροσωπευτικό και να 
εκφράζει την συνολική βούληση. Καλές οι παραλίες 
και οι βουτιές, αλλά την Κυριακή ψηφίζουμε και απο-
φασίζει ο καθένας για το μέλλον και τις επιλογές του. 
Η αποχή δεν είναι πολιτική έκφραση, αλλά φυγή, 
που σίγουρα δεν πρόκειται να δώσει λύση στα προ-
βλήματα. Γι’ αυτό όλοι ψήφο στη κάλπη!
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Σισώη του μεγάλου, Αρχίππου, Φιλήμονος

του Σαββατοκύριακου

Αύριο
«μιλάει»
στηνκάλπη
οΕλληνικός

λαός
17 κόμματα και 68 υποψήφι-

οι οι βουλευτές διεκδικούν την 
ψήφο των ημαθιωτών στις ε-
κλογές της Κυριακής 7 Ιουλίου. 
Από σήμερα οι πολιτικοί σιω-
πούν, για να μιλήσει αύριο ο 
λαός.

Οι κάλπες ανοίγουν στις 
7.00 το πρωί και κλείνουν στις 

7.00 το βράδυ και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΥΠ.ΕΣ., το πρώτο ασφαλές επίσημο αποτέλεσμα θα έχει μεταδοθεί μέ-
χρι τις 9.30 με 10.00 το βράδυ.

Και μην ξεχνάμε: Συμμετέχουμε με την ψήφο μας, που είναι το πλέον δημοκρατικό δικαίωμα, και βάζουμε 2 σταυρούς 
στο ψηφοδέλτιο της επιλογής μας, για την Ημαθία.

Φρ. Καρασαρλίδου:
”Όποιος ασχολείται χρόνια

με την πολιτική νομοτελειακά 
θα διαφθαρεί”

Για τον αυτοσκοπό της πολιτικής ρωτήθηκε η Φρόσω Κα-
ρασαρλίδου στη χθεσινή εκπομπή «Λαϊκά και Αιρετικά» του 
ΑΚΟΥ 99.6. Κατά την άποψή της, όπως είπε, το πολιτικό προ-
σωπικό πρέπει να έχει περιορισμένες θητείες. «Η πολιτική δεν 
είναι επάγγελμα, δεν είναι υγιές αυτό. Ένας άνθρωπος όταν έ-
χει αποφασίσει να είναι συνεχώς στο πολιτικό προσκήνιο είναι 
βέβαιο ότι την πορεία της ζωής του κάποια στιγμή θα διαφθα-
ρεί προκειμένου να κατακτήσει αυτό που επιθυμεί».

ΜήπωςοιλίθοιμνήμηςέξωαπότοΔημαρχείο
έπρεπεναμιλούνεκαιΑγγλικά;

Προσφάτως, ένα γκρουπ τουριστών ήταν συγκεντρωμένο έξω από το δημαρχείο, επί της οδού Μητροπόλεως και 
ήταν σκυμμένοι στο πεζοδρόμιο. Προσπαθούσαν να διαβάσουν τις επιγραφές  στους πρόσφατα τοποθετημένους 
«χρυσούς» λίθους της μνήμης, αφιερωμένους  στην μνήμη των 6 εβραιόπουλων της Βέροιας που εξοντώθηκαν κατά 
τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Δυστυχώς οι επιγραφές είναι μόνο στα ελληνικά και καθίσταται αδύνατο για τον ξένο επι-
σκέπτη να καταλάβει περί τίνος πρόκειται. Η μεγάλη επισκεψιμότητα στην πόλη μας, ειδικά από τουρίστες εβραϊκής 
καταγωγής, καθιστά αναγκαίο να τοποθετηθεί τουλάχιστον μια επεξηγηματική ταμπέλα παραπλεύρως στην αγγλική 
γλώσσα, αφού η γλώσσα που χρησιμοποιείται επί των λίθων είναι μόνο η ελληνική. Γιατί μιλούμε για τουριστική ανά-
πτυξη, αλλά ξεχνούμε τα βασικά…

Οι πρωτοτυπίες των πολιτικών συγκεντρώσεων

Οι δύο μεγάλες πολιτικές συγκεντρώσεις των υποψη-
φίων της Ν.Δ., Λάζαρου Τσαβδαρίδη και Τάσου Μπαρτζ-
ώκα είχαν και πρωτοτυπίες στο κομμάτι της επικοινωνια-
κής τους πολιτικής.

Στην εκδήλωση του Λάζαρου Τσαβδαρίδη στο ξε-
νοδοχείο «Αιγές Μέλαθρον» υπήρχε και απόδοση της 
ομιλίας του στη νοηματική γλώσσα, ενώ παρατηρήσαμε 
μια διαφορετική, από τις συνηθισμένες, επικοινωνία και 
προβολή του προφίλ του, ως υποψήφιος, προς τους πο-
λίτες κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας.

Στην εκδήλωση του ΤάσουΜπαρτζώκα, μια ομάδα 
νέων, άντρες και γυναίκες, επικοινώνησαν το μήνυμα 
«ψηφίζω Τάσο», στα μπλε μπλουζάκια που φορούσαν 
με το σήμα της Ν.Δ. και τον πλαισίωσαν με τη φρεσκάδα 
της ηλικίας επάνω στη σκηνή του ΣΤΑΡ, όταν τελείωσε η 
ομιλία του, ενώ στην έξοδο υπήρχε ένας «μπουφές» με 
κανάτες και ποτήρια με κρύο νερό και λεμονάδες για να 
δροσίζεται ο κόσμος, από τη ζέστη λόγω των υψηλών 
θερμοκρασιών… Καιρός να αλλάζει σιγά-σιγά η πεπατη-
μένη και ο ίδιος μπούσουλας προβολής και να βλέπουμε 
καινούργιες προτάσεις.

Καιρός, όμως, να αλλάζει και η άσκηση της πολιτικής στην ουσία της, με περισσότερο σεβασμό στους πολίτες, 
όταν αυτοί που εκλεγούν αναλάβουν την εξουσία.



«Ο αέρας είναι στα πανιά μας. Είμαστε σίγουροι για το αποτέλεσμα, θέλω να μην ξεχνάμε ότι σ’ αυτή την κάλπη, κάθε 
ψήφος μετράει. Κι όσο πιο ισχυρή είναι η Ν.Δ. το βράδυ της Κυριακής, τόσο μεγαλύτερη δύναμη θα έχω προσωπικά, να 
δουλέψω για λογαριασμό σας εντός και εκτός Ελλάδος», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης χθες το απόγευμα μιλώντας σε πο-
λίτες, στελέχη και φίλους της Ν.Δ., στην «kori» της Εληάς.

Σ’ ένα σύντομο πέρασμα από τη Βέροια, έγινε δεκτός με ενθουσιασμό από τον κόσμο, παρουσία των έξι υποψηφίων του 
Νομού, του Περιφερειάρχη Απόστολου Τζιτζικώστα, του Αντιπεριφερειάρχη Κώστα Καλαϊτζίδη, του προέδρου της ΝΟΔΕ, 
στελεχών και αιρετών της Ν.Δ. κ.ά.

Ο κ. Μητσοτάκης παρότρυνε τον κόσμο, να μην επιτρέψει σε φίλους, γνωστούς και αναποφάσιστους ψηφοφόρους, «να 
χαραμίσουν την επιλογή τους σε μικρά κόμματα, τα οποία εξέφρασαν την οργή μιας προηγούμενης περιόδου, όπως είπε, 
για να προσθέσει: «Και μην πιστεύετε τους διάφορους πατριδοκάπηλους που σας δελεάζουν με ψεύτικες υποσχέσεις. Η μό-
νη δύναμη ασφάλειας, σιγουριάς και σταθερότητας που μπορεί να κάνει τις ζωές σας καλύτερες, είναι η Ν.Δ. Κι αυτό το μή-
νυμα θέλω να φτάσει μέχρι το τελευταίο σπίτι, μέχρι τον τελευταίο αναποφάσιστο», ο κ. Μητσοτάκης, εκτίμησε ότι το βράδυ 
της Κυριακής θα είναι το τέλος μιας διαδρομής και το ξεκίνημα μιας νέας πορείας, με μια μεγάλη και ισχυρή Νέα Δημοκρατία.

«Τον λόγο μου τον τήρησα. Η Ν.Δ. σήμερα είναι μακράν, η πρώτη πολιτική δύναμη στη χώρα και απομένει να κάνουμε 
το τελικό βήμα» πρόσθεσε, καλώντας τους πολίτες και κυρίως τη νεολαία που εμπιστεύθηκε τόσο τον ίδιο όσο και το κόμμα, 
να στηρίξουν δυναμικά την παράταξη στην κάλπη. Τόνισε επίσης ότι η Ν.Δ. θα «καθαρίσει» τα Πανεπιστήμια από μπαχα-
λάκηδες και εμπόρους ναρκωτικών, θα τροφοδοτήσει την ανάπτυξη, θα μειώσει τους φόρους και θα διαπραγματευτεί για 
καλύτερες μέρες στη χώρα.

Ο κ. Μητσοτάκης συγχάρηκε τους «εκλεκτούς υποψήφιους της Ημαθίας», όπως είπε, καθώς και τη ΝΟΔΕ και τις Τοπικές 
Επιτροπές, τους οποίους κάλεσε να οργανώσουν και να διασφαλίσουν την απρόσκοπτη εκλογική διαδικασία.

Κλείνοντας, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη δυναμική της Ν.Δ. που αποτελεί και «προσωπική του δικαίωση» και 
δήλωσε ότι χρέος του, είναι πλέον να ενώσει τους Έλληνες σ’ ένα κοινό όραμα και σ’ ένα κοινό σχέδιο.
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ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ Α.Ε.

Ανακοίνωση για πρόσληψη 
εποχιακού προσωπικού

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

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

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

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

Κάλεσμα συσπείρωσης για ισχυρή αυτοδυναμία 
απηύθυνε χθες στους Ημαθιώτες ο Κυρ. Μητσοτάκης
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Μοναδική σε όγκο και σε παλμό η συγκέντρωση των πολιτών της 
Ημαθίας στην κεντρική πολιτική ομιλία του Αν. Τομεάρχη Οικονομικών 
της Νέας Δημοκρατίας και υποψηφίου βουλευτή Ημαθίας κ. Απόστολου 
Βεσυρόπουλου.

Εκατοντάδες πολίτες κατέκλυσαν τους χώρους των εγκαταστάσεων 
του κτήματος Αλέξανδρος, εκφράζοντας τη στήριξη και την εμπιστοσύνη 
τους στον υποψήφιο βουλευτή.

Ο Απόστολος Βεσυρόπουλος επισήμανε ότι, «στις 7 Ιουλίου η Ημα-
θία, η Μακεδονία θα στείλουν το μήνυμα της πιο μεγάλης νίκης. Στις 7 
Ιουλίου έχουμε μία και μοναδική επιλογή: την Ισχυρή και Αυτοδύναμη 
Ελλάδα. Ήρθε η ώρα να τραβήξουμε μια μεγάλη κόκκινη γραμμή με 
το παρελθόν. Ήρθε η ώρα η Ελλάδα να κοιτάξει μπροστά. Είναι η ώ-
ρα της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Είναι η ώρα 
των πολιτών. Η Νέα Δημοκρατία έρχεται για να ενώσει τους Έλληνες. 
Έρχεται για να αλλάξει τη χώρα. Έρχεται για να βάλει ένα τέλος στον 
παραλογισμό της υπερφορολόγησης. Και μαζί με τη Νέα Δημοκρατία 

επιστρέφουν στη χώρα η λογική, η αλήθεια και η ελπίδα. Την Κυριακή 
θα ξημερώσει μια νέα μέρα για την Ελλάδα και την Ημαθία».

Ο κ. Βεσυρόπουλος έκανε ειδικές αναφορές στις προγραμματικές 
θέσεις της Νέας Δημοκρατίας για τη μείωση των φόρων, για την ανά-
πτυξη του πρωτογενούς τομέα ενώ έθεσε ως προτεραιότητες για την 
Ημαθία τη σύνδεση του οδικού άξονα Πατρίδα - Νάουσα με την Εγνατία 
Οδό, το έργο του ανισόπεδου κόμβου της Νάουσας και της σύνδεσης 
του με την υφιστάμενη οδό και την κατασκευή δικτύου άρδευσης στη 
δεξιά όχθη του Αλιάκμονα ( Βεργίνα - Μελίκη - Αιγίνιο). Έκανε λόγο για 
ένα νέο αναπτυξιακό σχέδιο που θα βάλει την Ημαθία στο χάρτη της 
τουριστικής ανάπτυξης, αξιοποιώντας το ιστορικό και πολιτιστικό μας 
κεφάλαιο.

Ο Απόστολος Βεσυρόπουλος, κάτω από τα συνεχή χειροκροτήματα 
και τις θερμές εκδηλώσεις των πολιτών, έκλεισε την ομιλία του λέγο-
ντας:

«Στα 7 χρόνια που είμαι βουλευτής, τίμησα την εντολή που μου δώ-

σατε. Τίμησα την εμπιστοσύνη που μου δείξατε. Έδωσα μάχες, μέσα 
και έξω από τη Βουλή για την Ημαθία, για τον απλό πολίτη. Στάθηκα 
κοντά σε αυτό τον πολίτη γιατί σε αυτόν οφείλω τα πάντα. Δεν ξεχνώ 
ότι ο απλός πολίτης, όλοι εσείς, είστε αυτοί που στηρίξατε και στηρίζετε 
την προσπάθειά μου. Την επόμενη μέρα θα είμαστε μαζί. Όπως μαζί 
προχωρήσαμε μέχρι σήμερα. Με όλους εσάς, τους απλούς πολίτες της 
Ημαθίας, τους υπέροχους και μοναδικούς ανθρώπους του τόπου μας. 
Την αγάπη, τη στήριξη και την εμπιστοσύνη σας θα την τιμήσω και πάλι 
στο ακέραιο. Θα την ανταποδώσω με έργα και πράξεις. Έχουμε μια δυ-
νατή σχέση, μια σχέση με διάρκεια μέσα στο χρόνο. Είμασταν μαζί στα 
δύσκολα. Δώσαμε μάχες μαζί. Νικήσαμε μαζί.

Θα νικήσουμε και πάλι μαζί. Για να γίνει κυβέρνηση η Νέα Δημοκρα-
τία με Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Την Κυριακή σας ζητώ 
και πάλι μια δυνατή εντολή. Για να είμαι η δική σας δυνατή και καθαρή 
φωνή στην Ημαθία».

Απ. Βεσυρόπουλος: Την αγάπη, τη στήριξη και την 
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Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ «VENUS 
GROWERS» ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 

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

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

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

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

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

ΕΠΙΠΛΕΟΝ EKTOΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΕΙΟ Ο ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ:

1. Χειριστές Κλαρκ

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

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

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 23310 23311, 23310 70663 εσωτερικό 141 και 123. 

εμπιστοσύνη σας, θα την τιμήσω και πάλι στο ακέραιο

ΑΠ. ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: «Ερχόμαστε για να δώσουμε ανάσα 
και ελπίδα στον εμπορικό κόσμο και στους επαγγελματίες»

Συνάντηση με εκπρό-
σωπους του εμπορικού κό-
σμου είχε ο Αν. Τομεάρχης 
Οικονομικών και υποψήφιος 
βουλευτής Ημαθίας κ. Από-
στολος Βεσυρόπουλος.

Στη συνάντηση, που 
πραγματοποιήθηκε σε ιδιαί-
τερα φιλικό και εποικοδομη-
τικό κλίμα, συζητήθηκαν τα 
προβλήματα του εμπορικού 
κόσμου με κύρια αιχμή την 
υπερφορολόγηση, τις υψη-
λές ασφαλιστικές εισφορές, 
τις οφειλές που έχουν δημι-
ουργηθεί προς την Εφορία 
και τα ασφαλιστικά ταμεία 
λόγω της κρίσης αλλά και τα 
«κόκκινα δάνεια».

Ο κ. Βεσυρόπουλος α-
ναφέρθηκε στις δεσμεύσεις της Νέας Δημοκρατίας για τη μείωση των φορολογικών συντελεστών και την σταδιακή κα-
τάργηση του τέλους επιτηδεύματος ενώ επισήμανε ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θα μειώσει τις ασφαλιστικές 
εισφορές για κύρια σύνταξη από το 20% στο 15%.

Ο Αν. Τομεάρχης Οικονομικών επισημαίνει σε δήλωση του ότι, η ρύθμιση της κυβέρνησης για τις 120 δόσεις είναι 
χωρίς αντίκρισμα αφού έχει κόφτες που συνδέονται με το εισόδημα ενώ για να ενταχθούν στη ρύθμιση οι οφειλέτες θα 
πρέπει πρώτα να εξοφλήσουν ή να τακτοποιήσουν κατά νόμιμο τρόπο τις οφειλές που άφησαν απλήρωτες μέσα στο 
2019.

Ο κ. Βεσυρόπουλος στη δήλωση του τονίζει:
«Η Νέα Δημοκρατία έρχεται για να δώσει ανάσα και διέξοδο στον εμπορικό κόσμο και τους επαγγελματίες. Να δώ-

σει τη δυνατότητα, σε όσους έχουν οφειλές, να τις αποπληρώσουν και να ενταχθούν στην κανονικότητα. Η ρύθμιση 
των 120 δόσεων θα πρέπει να αφορά όλους τους πολίτες. Όσοι έχουν οφειλές μέχρι 20.000 ευρώ να μπορούν να ε-
ντάσσονται σε αυτήν χωρίς καμία προϋπόθεση. Στόχος μας είναι μια συνολική ρύθμιση που να περιλαμβάνει όχι μόνο 
τις οφειλές προς την Εφορία, τα Ασφαλιστικά ταμεία και προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης αλλά και για 
τα «κόκκινα» δάνεια».
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Στην ιστορία κάθε έθνους, υπάρ-
χουν οι στιγμές των μεγάλων αποφά-
σεων. Οι στιγμές που επιλέγεις ανά-
μεσα στην επένδυση στο μέλλον ή την 
επιστροφή στο παρελθόν. Οι Έλληνες 
έχουν βρεθεί αρκετές φορές μπροστά 
σε τέτοια διλήμματα. 

Σήμερα είμαστε μπροστά σε μια 
τέτοια απόφαση. Οι συνθήκες μέσα 
στις οποίες καλούμαστε να λάβουμε 
αυτή την απόφαση είναι οι καλύτερες 
των τελευταίων οκτώ ετών. Αφήσαμε 
πίσω μας τα μνημόνια, έχουμε ξανά 
ανάπτυξη στον τόπο, η ανεργία μειώ-
νεται συνεχώς και έχουμε καταφέρει να 
είμαστε εξασφαλισμένοι για το άμεσο 
μέλλον, εξασφαλίζοντας ένα σημαντικό 
απόθεμα 35 δις στα δημόσια ταμεία, 
για να μην μπορεί ποτέ κανείς ξανά να 
εκμεταλλευτεί την ανάγκη της χώρας για δανεισμό. Δηλα-
δή, να μη μπορεί κανείς ξανά, όπως συνέβη επανειλημ-
μένα αυτά τα χρόνια, να εκβιάσει την Ελλάδα.

Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν υπάρχουν μπροστά μας 
δύο επιλογές. Η μία είναι να προχωρήσουμε όλοι μαζί 
μπροστά στη νέα εποχή της πατρίδας μας. Ελεύθεροι, 
κυρίαρχοι και πάνω απ’ όλα αποφασισμένοι να χτίσουμε 
την πατρίδα μας σε νέα, πολύ πιο γερά θεμέλια. Με ακό-
μα περισσότερες και καλύτερες δουλειές, με ανάπτυξη για 
όλους και σεβασμό στο φυσικό μας πλούτο, με ασφάλεια 
και αλληλεγγύη για κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα, με 
ένα κράτος σύγχρονο και λειτουργικό. Αυτό είναι το πρό-
γραμμα που καταθέτει ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία 
σε αυτές τις εκλογές. Αυτό είναι το σχέδιο που σας ζητώ 
να υλοποιήσουμε όλοι μαζί, με μια κυβέρνηση που θα 
ενώσει όλες τις δημιουργικές και παραγωγικές δυνάμεις 
του τόπου. Κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα από τη Θρά-
κη ως την Κρήτη, κάθε εργαζόμενο, κάθε συνταξιούχο και 
κάθε νέο άνθρωπο που οφείλουμε να του εξασφαλίσουμε 
ότι θα ζήσει μια καλύτερη ζωή σε μια νέα Ελλάδα που βα-
δίζει στο μέλλον με ασφάλεια και προοπτική.

Η άλλη επιλογή, είναι η επιστροφή στην παλιά Ελλά-
δα της αναξιοπρέπειας, στην Ελλάδα της λιτότητας, της 
αδικίας, της φτώχειας. Όσοι μας οδήγησαν στη σύγχρονη 
εθνική ταπείνωση των μνημονίων, σήμερα εμφανίζο-
νται ως λυτρωτές. Μάλιστα, δεν τολμούν να μιλήσουν 
ξεκάθαρα για το πρόγραμμα τους. Μονάχα, αναμασούν 
ανώδυνες ατάκες, κάνουν γενικόλογες αναφορές, για 
να κρύψουν τις πραγματικές τους προθέσεις. Δηλαδή, 
να συνεχίσουν το έργο που άφησε στη μέση η κυβέρνη-

ση Σαμαρά το 2014, που βύθισε 
στην απόγνωση κάθε ελληνική 
οικογένεια. 

Μας κατέκλυσαν εδώ και τέσ-
σερα χρόνια με μια πρωτοφανή 
εκστρατεία ψέματος, μας δίχασαν 
τις στιγμές που η πατρίδα έκανε 
ιστορικά βήματα για την αναβάθ-
μιση της θέσης της στα Βαλκάνια 
και την Ευρώπη. Μας χώρισαν 
σε εθνικόφρονες και προδότες, οι 
άνθρωποι που εδώ και 14 χρόνια 
έχουν παραδώσει με τον πιο επί-
σημο τρόπο το όνομα Μακεδονία 
στους γείτονες, χωρίς κανέναν 
προσδιορισμό και φυσικά χωρίς 
κανέναν όρο για την αλλαγή της 
συνταγματικής τους ονομασίας, 
όπως όριζε η εθνική γραμμή της 

χώρας μας. Αντίθετα, εμείς επιβάλλαμε στους γείτονες 
μας, με την Συμφωνία των Πρεσπών, αυτά που όριζε η 
εθνική μας γραμμή. Αυτά που ορίζει το χρέος και η αγάπη 
μας για την πατρίδα μας και την ιστορία της Μακεδονίας 
μας.

Στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα, έλεγε πολύ 
εύστοχα κάποτε ένας αείμνηστος πολιτικός της συντηρη-
τικής παράταξης. Ο λαός μας, την Κυριακή ελεύθερα και 
κυρίαρχα θα αποφασίσει για την επόμενη μέρα της πα-
τρίδας μας. Θα αποφασίσει ελεύθερα, χωρίς καταναγκα-
σμούς, εκβιασμούς και πιέσεις όπως αυτές που ζήσαμε 
τα χρόνια των μνημονίων και της τρόικα.

Ζητώ από κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα, πρωτί-
στως να πάει την Κυριακή να ψηφίσει. Να μην αφήσει 
άλλους να αποφασίσουν για τη δική τους ζωή. Και πριν 
τη κρίσιμη επιλογή, ο καθένας και η καθεμιά να σκεφθεί, 
να θυμηθεί, να αποφασίσει με ένα και μοναδικό κριτήριο. 
Το πιο απλό απ’ όλα, αλλά και το πιο μεγάλο. βάζοντας 
πρώτα και πάνω από όλα όχι τη κομματική προτίμηση 
αλλά τη ζωή μας.

Τη δική μας, των γονιών μας, των παιδιών μας.
Γιατί για τον εργαζόμενο, η ασφάλεια στην εργασία, το 

ύψος του μισθού του είναι η ζωή του. Για τον συνταξιού-
χο, η σύνταξή του είναι η αξιοπρέπειά του. Για τον νέο οι 
σπουδές και η δυνατότητα να δουλέψει στη πατρίδα του, 
είναι τα όνειρά του.

Ας μην εμπιστευτούμε ξανά τη ζωή, την αξιοπρέπεια, 
τα όνειρά μας σε αυτούς που μας τα γκρέμισαν. Είναι στο 
χέρι μας να μη γυρίσουμε πίσω. Είναι στο χέρι μας να 
βάλουμε πρώτα τη ζωή μας.

Στέργιος Καλπάκης*: Είσαι νέος;  
5 + 1 λόγοι για να ψηφίσεις 

ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία
1. Γιατί μέχρι το τέλος του 2018 δημι-

ούργησε 380.000 νέες θέσεις εργασίας μει-
ώνοντας την ανεργία των νέων κατά 13% και 
στοχεύει στη δημιουργία 500.000 νέων θέσεων 
εργασίας που θα μειώσουν το ποσοστό ανεργί-
ας στο επίπεδο του ευρωπαϊκού μέσου όρου.

2. Γιατί αύξησε τον κατώτατο μισθό κατά 
11% και κατήργησε τον υποκατώτατο μισθό, 
κάτι που οδήγησε σε αύξηση του μισθού για 
νέους έως 25 ετών κατά 25%, και σχεδιάζει να 
αυξήσει κι άλλο το κατώτατο μισθό: 7,5% το 
2020 και 7,5% το 2021. 

3. Γιατί μείωσε την αδήλωτη εργασία 
στο 9% και δεσμεύεται να εξαλείψει την παρα-
βατικότητα στους χώρους δουλειάς. Ούτε μία 
ώρα απλήρωτη εργασία!

4. Γιατί δημιούργησε το μεγαλύτερο Τα-
μείο Συμμετοχών στην Ευρώπη για νεοφυείς 
και καινοτόμες επιχειρήσεις με 500 εκ. ευρώ, 
διέθεσε 250 εκ. ευρώ για υποτροφίες, και σχεδι-
άζει να ενισχύσει νέους επιστήμονες, επιχειρη-
ματικότητα και καινοτομία με 15 δις ευρώ εντός τετραετίας.

5. Γιατί αύξησε τις δαπάνες για την έρευνα για πρώτη φορά στο 1% του ΑΕΠ, σχεδι-
άζει να δημιουργήσει 10.000 θέσεις νέων ερευνητών έως το 2021 και να αυξήσει τις δαπά-
νες για την παιδεία στο 5% του ΑΕΠ (ευρωπαϊκός μέσος όρος) εντός τετραετίας.

6. Γιατί κάλυψε όλο το απαιτούμενο εκπαιδευτικό προσωπικό στην Ειδική Αγωγή και 
σχεδιάζει να πραγματοποιήσει 15.000 μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών σε βάθος τριετί-
ας με τους πρώτους 4.500 στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση εντός του 2019.

*Υπ. Βουλευτής Ημαθίας ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία

Πρώτα η ζωή μας
Άρθρο  του πρωθυπουργού και προέδρου 

του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξη Τσίπρα
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Από την κεντρική πολιτική του εκδήλωση στην καρδιά της αγοράς της Βέροιας

Φώτης Κουτσουπιάς: 
«Θα αγωνιστώ για την Ημαθία»

Την Πέμπτη 4/7 σε κεντρικό καφέ στην καρδιά της αγοράς της Βέροιας πραγματοποιήθηκε η συγκέντρωση του Φώτη Κουτσουπιά υποψήφιου βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στο Νομό Ημαθίας. 
Μπροστά σε ένα πολυπληθές ακροατήριο ο Φώτης παρουσίασε το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας που αφορά γενικά στη χώρα και ειδικότερα στο Νομό. 
Με το γνωστό του δυναμισμό εξήγησε για ποιους λόγους πρέπει να επιτευχθεί η αυτοδυναμία την νέας Δημοκρατίας. Αναφέρθηκε διεξοδικά στα αδιέξοδα που δημιούργησε η διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και πα-

ρουσίασε τις διέξοδους που προσφέρει το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη. 
Μιλησε για τα θέματα της παιδείας, της υγείας και της ασφάλειας. Οι εξειδικευμένες ανάγκες της περιοχής στα ζητήματα της Γεωργίας και της Κτηνοτροφίας αναπτύχθηκαν με σαφήνεια. 
Η αποφασιστικότητα που διακρίνει τις πράξεις του Φώτη Κουτσουπιά αποτυπώθηκε και στο λόγο του όταν μιλούσε για τον τρόπο με τον οποίον θα αγωνιστεί για την Ημαθία.
Σκοπός του να αναδείξει τις δυνατότητες του νόμου και να βοηθήσει να ξεπεραστούν οποίες δυσλειτουργίες έχουν εμποδίσει την ανάπτυξη. Μια ανάπτυξη που θα έρθει όπως είπε και μέσα από την αναγέννη-

ση της μεσαίας τάξης της ραχοκοκαλιάς της ελληνικής κοινωνίας και μοχλού ανάπτυξη της οικονομίας.
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Συνάντηση της Νίκης με επιχειρηματίες Επίσκεψη Μητσοτάκη στη Βέροια

Το απόγευμα της Παρασκευής 5/7/2019 την Βέροια επισκέφθηκε ο Πρόεδρος 
της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης, στα πλαίσια μιας περιοδείας στη 
Βόρεια Ελλάδα, λίγες μόλις ώρες πριν την Κυριακή της εκλογικής νίκης της Νέας 
Δημοκρατίας, όπως όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν. 

Αναφέρθηκε στα προβλήματα της χώρας και στις προτάσεις της Νέας Δημο-
κρατίας επισημαίνοντας την αδυναμία της σημερινής κυβέρνησης να επιλύσει τα 
προφανώς αρνητικά. Πιο συγκεκριμένα αναφέρθηκε στο πανεπιστημιακό άσυλο 
καθώς και στην μετεξέλιξη του, από έννοια προστασίας της ελεύθερης σκέψης, 
σε προστασία της ελεύθερης διακίνησης ναρκωτικών και μεταβολή των πανεπι-
στημιακών χώρων, σε χώρο προχωρημένης παρανομίας. 

Μαζί του ήταν και ο Περιφερειάρχης Απόστολος Τζιτζικώστας, ο οποίος είχε 
την ευκαιρία να συναντήσει την πρώην στενή του συνεργάτιδα, περιφερειακή 
Σύμβουλο Ν. Καρατζιούλα, η οποία σήμερα διεκδικεί μια θέση στο Κοινοβούλιο. 

Δήλωσε σίγουρος για την εκλογική της επιτυχία, ενώ μίλησε μαζί της για 
θέματα πρακτικής και ανανέωσε το ραντεβού για τη Δευτέρα το πρωί με άλλους 
ρόλους. 

Συνάντηση ανταλλαγής απόψεων με επιχειρηματίες 
του Νομού είχε η υποψήφια βουλευτής Νίκη Καρατζι-
ούλα. Στη συνάντηση μετείχαν μεγάλος αριθμός ονο-
μάτων του επιχειρηματικού κόσμου του τόπου μας. Η 
συζήτηση είχε ως αντικείμενο τις πολιτικές που πρέπει 
να ακολουθηθούν ώστε οι επιχειρήσεις να μπουν σε 
τροχιά θετικών αποτελεσμάτων και δια του τρόπου 
αυτού να αρχίσει η οικονομική ανάκαμψη, η μείωση της 
ανεργίας και η κανονικότητα στη χώρα.

Από τις πολλές και ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις 
των παρισταμένων, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε 
η τοποθέτηση του «πολιτικού της προϊσταμένου» Κώ-
στα Καλαϊτζίδη, ο  οποίος περιέγραψε με τα καλύτερα 
λόγια την πενταετή τους συνεργασία, μίλησε για τον 
δυναμισμό και την αποτελεσματικότητα της Νίκης  και 
της ευχήθηκε καλή επιτυχία.

 Η στήριξη που απλόχερα παρείχαν στην υποψήφια 
βουλευτή Νίκη Καρατζιούλα είναι και η καλύτερη απόδειξη της εκλογικής της επιτυχίας.

Η Νίκη Καρατζιούλα πολιτικά ικανοποιημένη και ανθρωπίνως συγκινημένη, ζήτησε επανάληψη της συνάντησης όταν και εφ’ όσον οι 
πολίτες της Ημαθίας της αναθέσουν αυξημένες ευθύνες.

Λίγες ώρες αναμένουν από τη νίκη της Νέας Δημοκρατίας!

Η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για άτομα ευπαθών κοινωνικά 
ομάδων, είναι αναγκαία και επιβεβλημένη και αντικατοπτρίζει τις ενερ-
γείς προσπάθειες κοινωνικής πολιτικής.

Προτεραιότητα μου ήταν πάντα η ενεργή υποστήριξη και ενίσχυση 
δομών και φορέων που εξυπηρετούν αυτούς τους σκοπούς, με πράξεις 
και όχι λόγια. 

Η ανεργία και η ανέχεια έπληξε πρωτίστως το πιο ευπαθές και ευά-
λωτο κομμάτι πληθυσμού, αυτό που έχει και περισσότερο την καθημε-
ρινή ανάγκη όλων μας. 

Στην Ημαθία με την παντελή έλλειψη δομών δημόσιας ψυχικής υγεί-
ας, συμμετέχοντας ως Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου του Κοι-
ΣΠΕ Ημαθίας «Δεσμός» και σε συνεργασία με τον ΣΟΦΨΥ και λοιπούς 
φορείς και συλλόγους, αγωνίστηκα στην πράξη με άξονες το παρακάτω 
τετράπτυχο:

• Εργασία & Αποκατάσταση 
• Αξιοπρέπεια 
• Αυτονομία 
• Δικτύωση & Συνεργασία
Για τους λόγους αυτούς θα συνεχίσω να αγωνίζομαι με στόχο:
• την παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας υψηλής ποιότητας για την 

κάλυψη των αναγκών του πληθυσμού της Ημαθίας, την ισότιμη πρό-
σβαση και τη διασφάλιση  των δικαιωμάτων τους 

• τη δημιουργία, τον προγραμματισμό και την εκτέλεση προγραμμά-
των πρόληψης των ψυχικών διαταραχών και προαγωγής της ψυχικής 
υγείας με ένα στρατηγικό σχεδιασμό επιστημονικά τεκμηριωμένο

• την προαγωγή και την επάνοδο των ασθενών στους κοινωνικούς 

τους ρόλους και την κοινωνική τους ενσωμάτωση και επανένταξη
• το δικαίωμα στην αποτελεσματική θεραπεία, το δικαίωμα στην 

καθημερινή ζωή στην κοινότητα και το δικαίωμα στην εργασία, καθώς 
αποτελούν αναφαίρετα δικαιώματα των ατόμων και πρέπει να διασφα-
λίζονται.

ΖΗΤΑΩ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΚΟΥΣΤΕΙ Η ΦΩΝΗ ΣΑΣ!

ΖΗΤΑΩ ΤΗΝ ΨΗΦΟ ΣΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΤΥΧΟΥΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ!
ΕΣΥ ΕΧΕΙΣ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΗ!

ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΝΔ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΙΚΗ ΚΑΡΑΤΖΙΟΥΛΑ

ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Υποψήφιος βουλευτής Ημαθίας

 Συμμετέχουμε - Ψηφίζουμε 
- Συναποφασίζουμε

 
Στις κρίσιμες εκλογές της Κυριακής 7 Ιουλίου, 

ψηφίζουμε ΟΛΟΙ για το μέλλον της πατρίδας 
μας.

Συμμετέχουμε – Συναποφασίζουμε – Συμ-
βάλλουμε –Συνδιαμορφώνουμε, το σήμερα και 
το αύριο της χώρας και των παιδιών μας.

Δεν είμαστε αμέτοχοι.
Δεν αφήνουμε να αποφασίζουν για εμάς χω-

ρίς εμάς.

Αγαπητές συμπολίτισσες, αγαπητοί συμπο-
λίτες,

Μετά από δέκα χρόνια θυσιών, μπορούμε 
να χαράξουμε τις δικές μας πολιτικές, με τις δι-
κές μας δυνάμεις και δεν πρέπει να γυρίσουμε 
πίσω. Την Κυριακή αποφασίζουμε αυτές τις 
πολιτικές της επόμενης περιόδου για την χώρα 
και την Ημαθία. 

 Στις επερχόμενες εκλογές σας καλώ να στα-
θείτε στο πλευρό μου. Να συμπαραταχθούμε 
στον αγώνα για την επικράτηση της προοδευτι-
κής - δημοκρατικής έκφρασης στο νομό μας και 
της νίκης του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία. 

Η έξοδος της Ελλάδας από τα μνημόνια να 
συμβολίσει στην πράξη, με έργο και αποτελέ-
σματα, την έξοδο του νομού μας από χρόνια 
προβλήματα, βάζοντας προτεραιότητες και σχεδιάζοντας εφαρ-
μόσιμες πολιτικές. Γι’ αυτό χρειάζεται γνώση, δύναμη, ισχυρή 

διεκδίκηση στο κέντρο των αποφάσεων. 
Προσωπικά έχω τη δυνατότητα και έχω 

αποδείξει ότι μπορώ να φέρω αποτελέσματα. 
Καθώς στα δύσκολα για τον τόπο μας δεν έκα-
να ποτέ πίσω, στη νέα εποχή που ξημερώνει, 
όπου φαίνονται ήδη νέες ευκαιρίες και προο-
πτικές, σας καλώ να πάμε μαζί.  

Σας καλώ να δώσουμε μαζί τον αγώνα της 
αλληλεγγύης και των ίσων δυνατοτήτων, όπως 
έκανα από τη θέση του Υφυπουργού. Για την 
κοινωνική προστασία. Για την εργασία και την 
ισόρροπη -όχι μονομερή και για λίγους μόνο- 
ανάπτυξη. Για την Ελλάδα της προόδου, και 
της Δημοκρατίας. Για την Ελλάδα της Κοινω-
νικής Δικαιοσύνης με κυρίαρχο τον πολίτη και 
μόνον αυτόν. 

Για την Ελλάδα των Πολλών, την Ημαθία της προοπτικής, 
μέσα από τη Νέα Νίκη στις 7 του Ιούλη. 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ: Με πράξεις και όχι λόγια 

Ά. Τόλκας: « Το έργο μας, 
διαβατήριο για τη νέα εποχή! »

Mήνυμα του Υφυπουργού Μετανάστευσης, πριν ανοίξουν οι κάλπες
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Συνέντευξη έδωσε 
στο Πρώτο Θέμα 

ο υποψήφιος βουλευτής 
της Ν.Δ. Τάσος Μπαρτζώκας

 - «Ο λαός τιμωρεί το ψέμα και τη 
δημαγωγία», δήλωσε μεταξύ άλλων

Το  ξ ε κ ά -
θαρο μήνυμα 
που έστε ιλε 
ο  ελλην ικός 
λαός στις Ευ-
ρωεκλογές και 
στις Περιφερει-
ακές εκλογές 
ε π ι σ η μ α ί ν ε ι 
ο υποψήφιος 
βουλευτής της 
Νέας  Δημο -
κρατίας, Τάσος 
Μπαρτζώκας, 
τονίζοντας ό-
τι «οι πολίτες 
έχουν αντιλη-
φθεί πόσο μας 
κόστ ισαν  ο ι 
αυταπάτες» του ΣΥΡΙΖΑ, χαρακτηρίζοντας καταστροφική την πολιτική που ακο-
λούθησε επί 4,5 χρόνια το κυβερνών κόμμα.

Ο υποψήφιος της Νέας Δημοκρατίας στην Ημαθία αναφέρθηκε επίσης στο 
πρόγραμμα του κόμματός του, τονίζοντας ότι είναι ένα «ρεαλιστικό και εφαρμό-
σιμο πρόγραμμα», που «βασίζεται στην αλήθεια». Όπως δήλωσε, μέσα από το 
συγκεκριμένο πρόγραμμα θα επιτευχθεί μία «έκρηξη» επενδύσεων, μέσω των 
οποίων θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας.

(Oλόκληρη η συνέντευξη στο laosnews.gr)

Στον απόηχο της μεγάλης συγκέντρωσης 
του Τάσου Μπαρτζώκα στη Βέροια

Ιδιαίτερη αίσθηση και θετικά σχόλια προκά-
λεσε η μαζική συμμετοχή ανθρώπων της νέας 
γενιάς στην χθεσινή μεγαλειώδη συγκέντρωση 
του υποψήφιου βουλευτή της ΝΔ Τάσου Μπαρ-
τζώκα στη Βέροια.

Η υποψηφιότητα ενός ανθρώπου της γενιάς 
τους και οι προοπτικές που αυτή γεννά, ήταν 
η αφορμή που έψαχναν αυτοί και πολλοί άλλοι 
νέοι για να ενδιαφερθούν ξανά για τα κοινά και 
την πολιτική. 

Δεν ήταν όμως μόνο οι νέοι που ενεργοποι-
ήθηκαν ξανά. Το όλο κλίμα και η αισιοδοξία που 
γεννάται μέσα από την φρεσκάδα των προσώ-
πων της νέας γενιάς που έρχεται δίνει και στους 
ανθρώπους των προηγούμενων γενιών ελπίδα  
και τους συμπαρασέρνει ο ενθουσιασμός της 
νιότης. 

Δεν είναι απλά ότι η Ημαθία την Κυριακή 
θα ψηφίσει για να αλλάξει σελίδα και να φέρει 
νέα και φρέσκα πρόσωπα στο προσκήνιο. Το 
σημαντικότερο είναι ότι γεννιέται μια γλυκιά προσδοκία ότι θα έρθουν καλύτερες μέρες για την Ημαθία, τη Μακεδονία, την 
Ελλάδα. Καλύτερες μέρες μέσα από την ανανέωση προσώπων και πολιτικών, που πάντα όμως στέκονται με σεβασμό 
στο παρελθόν και σε όσα σπουδαία έχουν  επιτευχθεί. 

Η Ημαθία και ολόκληρη η χώρα μετά την 7η Ιουλίου μπορεί να ελπίζει. Είναι πλέον στα χέρια της καθεμιάς και του 
καθενός η επιλογή. Η επιλογή για πρόσωπα φρέσκα, αλλά και έμπειρα, για πρόσωπα άφθαρτα, αλλά και δυναμικά, για 
πρόσωπα με όραμα, αλλά και ικανότητες. 

Στις 7 Ιουλίου η επιλογή είναι μία: Νέα Δημοκρατία, για αλλαγή σελίδας στη χώρα και Τάσος Μπαρτζώκας, για μια Ημα-
θία περήφανη ξανά!

Μήνυμα του Τάσου Μπαρτζώκα 
για τις εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019

Ήρθε η σειρά σου…
Ημαθιώτισσα, Ημαθιώτη, 

Τις ημέρες του προεκλογικού αγώνα είπαμε και γράψαμε πολλά. Ακόμα περισσότερα είπαμε και κάναμε τα τελευ-
ταία 4,5 χρόνια, μετά την ισχυρή εντολή που μου έδωσες με την ψήφο σου το 2015, να παλεύω καθημερινά για τα 
συμφέροντα του τόπου μας.

 
Τώρα είναι η σειρά σου να μιλήσεις… Είναι η σειρά σου να πάρεις την τύχη στα χέρια σου!

Την Κυριακή σε καλώ να προσέλθεις στην κάλπη και να ψηφίσεις με το χέρι στην καρδιά, αλλά και τη λογική. 

Την Κυριακή σε καλώ να ψηφίσεις το κόμμα της υπευθυνότητας και να δώσεις ένα ηχηρό μήνυμα ανανέωσης και 
αλλαγής. 

Την Κυριακή σε καλώ να ψηφίσεις Νέα Δημοκρατία και να στηρίξεις την υποψηφιότητά μου, επαναδιατυπώνοντας 
την εντολή σου για μια δυνατή και αποτελεσματική εκπροσώπηση, με σύγχρονη ματιά και νέες ιδέες. 

Την Κυριακή 7 Ιουλίου αλλάζουμε… Σε θέλω δίπλα μου!
Με εκτίμηση,

Τάσος Μπαρτζώκας
Υποψήφιος Βουλευτής Ημαθίας με τη Νέα Δημοκρατία
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ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Σάββατο 6 

Ιουλίου 2019 στις 10.00 π.μ. α-
πό τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασί-
ου (Κοιμητήρια) Βέροιας ο Κων/
νος Αναστ. Τσομπλεκτσής σε 
ηλικία 62 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Παρασκευή 5 

Ιουλίου 2019 στις 5.00 μ.μ. από 
τον ΙΕρό Ναό Αγίου Αθανασίου 
(Κοιμητήρια) Βέροιας η Αναστα-
σία Συμ. Νοχουτίδου σε ηλικία 
78 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 7 Ιου-

λίου 2019 στον Ιερό Ναό Αγ. Α-
ντωνίου Βέροιας ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗ-
ΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση της 
ψυχής της πολυαγαπημένης μας 
μητέρας και γιαγιάς

ΕΥΘΑΛΙΑΣ
ΜΙΧΑΛΙΑ 

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

 Τα παιδιά, Τα εγγόνια
 Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

Ανακοίνωση

Επίσης όσοι Συμπολίτες μας έχουν φάρμακα που 
δεν χρειάζονται , μπορούν  να τα  προσφέρουν για  
το  Γηροκομείο Βέροιας ,στο υπόγειο της Δημοτικής 
Αγοράς.

ΓΡΑΦΕΙΟ 
 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 

Σας  ενημερώνουμε,ότι λειτουργεί γραφείο  στο υπόγειο της Δη-
μοτικής Αγοράς (Γ.Γενηματάς),για τις ανάγκες του Αδελφάτου Γηρο-
κομείου Βέροιας και επίσης υπάρχουν τραπεζικοί λογαριασμοί προς 
οικονομική ενίσχυση του Γηροκομείου Βέροιας, στην ALPHA  BANK .

Αρ.Λογ: 829 00 2001 000024 , IBAN:  GR78 0140 8290 8290 
0200 1000 024 και του ΑΔΕΛΦΑΤΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ, 
Αρ.Λογ.:830 00 2001 000070 , ΙΒΑΝ: GR80 0140 8300 8300 0200 
1000 070.

   Οι δωρεές και οι χορηγίες για το Γηροκομείο Βέροιας  , εκπί-
πτουν από την Εφορία.  

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
  Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός  Σύλλογος 

Φίλων   Κέντρου Μέριμνας Ατόμων  Ειδικών Δεξιοτήτων  
Δ. Βέροιας ευχαριστεί θερμά τους κάτωθι για τις δωρεές 
τους:

1. Την επιχείρηση ΜΠΟΥΝΤΖΙΩΛΑ  για την προσφορά 
κρέατος για τις ανάγκες του Κέντρου 

2. Το κατάστημα ΜΕΤΡΟ του κ. Ουρδουλίδη  για την 
δωρεά ρούχων για τα παιδιά του Κέντρου. 

 Η Πρόεδρος του Συλλόγου 
και Εθελόντρια Διευθύντρια

 Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα

Το ΚΕΜΑΕΔ ζητά 
εργοθεραπευτή/τρια και Κοινωνική Λειτουργό
Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος Φίλων Κέντρου Μέριμνας 

Ατόμων Ειδικών Δεξιοτήτων Δήμου Βέροιας ζητά εργοθεραπευτή – εργοθερα-
πεύτρια   & Κοινωνική Λειτουργό για την κάλυψη των αναγκών του προγράμ-
ματος του.

Επικοινωνία: 2331022223 8:00π.μ. εως 13:00μ.μ.  
Για το Δ.Σ.

Η Εθελόντρια  Διευθύντρια 
και Πρόεδρος του Συλλόγου

Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ 
ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ

Τήν Δευτέρα 8 Ἰουλίου 2019  ἑορτή τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Προκοπί-
ου πανηγυρίζει ὁ ὁμόνυμος ἱερός Ναός πού βρίσκεται ἐπί τῆς ὁδοῦ Λυκούρ-
γου 3 στή Βέροια. (Πλατεῖα Κόρακα). Οἱ Ἱερές Ἀκολουθίες θὰ τελεσθοῦν κατά 
τὸ ἀκόλουθο πρόγραμμα.

ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 ΩΡΑ 19.00-20.30
Πανηγυρικός ἑσπερινός μετά ἀρτοκλασίας.

 ΔΕΥΤΕΡΑ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 ΩΡΑ 07.00-10.00
Πανηγυρικός ὄρθρος καί  Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιω-

τάτου Μητροπολίτου Βεροίας κ.κ. Παντελεήμονος.

ΔΕΥΤΕΡΑ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 ΩΡΑ 19.00-20.00
 Ἑσπερινός καί παράκληση τοῦ Ἁγίου Προκοπίου.
Ὁ ναός τοῦ Ἁγίου Προκοπίου θά εἶναι ἀνοικτός τήν Κυριακή 7-7-2019 ἀπό 

18.00 ἔως 22.30 μ.μ. καί τό Σάββατο 8-7-2019 ἀπό 07.00 π.μ.  ἔως 22.30 
μ.μ. γιά νά ἔχουν τήν δυνατότητα οἱ πιστοί νά προσκυνήσουν τό λείψανο τοῦ 
Ἁγίου Προκοπίου.

IEΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ
 - ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ

ΑΓΡΥΠΝΙΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ 8/7/2019

ΑΓ. ΜΗΤΡΟΦΑΝΟΥΣ
 ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ

από τις 9.00 μ.μ. μέχρι τις 12.30 π.μ.

Στην Ιερά Μονή 
Μεταμορφώσεως Μουτσιάλης
Εγκαίνια Ι. Ν. Μεταμορφώσεως 

του Σωτήρος και Οσίου 
Παϊσίου του Αγιορείτου

Το Σάββατο 6 Ιουλίου 2019 θα τελεστούν τα Εγκαίνια του Ιερού 
Ναού Μεταμορφώσεως του Σωτήρος και Οσίου Παϊσίου του Αγιορεί-
του στην Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως Μουτσιάλης., σύμφωνα με το 
παρακάτω πρόγραμμα:

Σάββατο 6 Ιουλίου, 7:00 π.μ.
Όρθρος, Ακολουθία των Εγκαινίων και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία 

προεξάρχοντος του Σεβασιωτάτου Μητροπολίτου Βεροίας, Ναούσης 
και Καμπανίας κ. Παντελεήμονος.

H κίνηση του 
Μητροπολίτη

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναού-
σης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων:

Το Σάββατο 6 Ιουλίου το πρωί θα τελέσει τα 
εγκαίνια του Ιερού Ναού του Οσίου Παϊσίου του 
Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του 
Σωτήρος Μουτσιάλης.

Το Σάββατο 6 Ιουλίου στις 7:00 μ.μ. θα χοροστα-
τήσει στον Πανηγυρικό Εσπερινό στην Ιερά Μονή 
Αγίας Κυριακής Λουτρού. 

Την Κυριακή 7 Ιουλίου το πρωί θα ιερουργήσει 
στην πανηγυρίζουσα Ιερά Μονή Αγίας Κυριακής 
Λουτρού.

Την Δευτέρα 8 Ιουλίου το πρωί θα ιερουργήσει 
στο Ιερό Παρεκκλήσιο του Αγίου Προκοπίου Βεροί-
ας (Ενορίας Υπαπαντής).



Λάζαρος Τσαβδαρίδης
Η Νοηματική γλώσσα στην πρώτη γραμμή της Κεντρικής 

Προεκλογικής μου Ομιλίας!
Γιατί θεωρώ ότι η εδραίωση της καθολικής προσβασιμότητας των κωφών και 

βαρηκόων στην επικοινωνία, είναι αναγκαία, ως ελάχιστο δείγμα σεβασμού προς τη 
συγκεκριμένη κατηγορία συνανθρώπων μας.

Οι ευπαθείς κοινωνικές ομάδες συμπολιτών μας εξάλλου, πάντα αποτελούσαν και 
πάντα θα αποτελούν προτεραιότητά μου.

Ως Βουλευτής Ημαθίας είχα προχωρήσει σε σειρά παρεμβάσεων για την βελτί-
ωση των συνθηκών της καθημερινότητάς τους, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα 
την επίλυση ενός χρόνιου αιτήματος του Σχολείου Ειδικής Αγωγής Νάουσας - της 
απόκτησης ενός καινούργιου λεωφορείου, ειδικά διαμορφωμένου για τη μεταφορά 
παιδιών με ειδικές 
ανάγκες.

Μεγάλη η συγκίνηση όταν είδα να χαιρετίζει με βίντεο την κεντρική προεκλογική μου ο-
μιλία ο Αντιπρόεδρος της ΝΔ, ο Υπουργός, ο Βουλευτής και εγκάρδιος φίλος μου, Άδωνις 
Γεωργιάδης - Adonis Georgiadis.

Τον ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου, γιατί παρά τον εξαιρετικά απαιτητικό προε-
κλογικό αγώνα που και ο ίδιος δίνει, βρήκε χρόνο να μου στείλει τις ευχές του. 

Του εύχομαι ολόψυχα καλή επιτυχία.

Ένα μέρος μόνο της μεγάλης ομάδας των εθελοντών συνερ-
γατών μου. 

Με τη δική τους πολύτιμη βοήθεια, την αδιάκοπη προσπά-
θεια και την ουσιαστική στήριξη, η προεκλογική διαδρομή μέχρι 
και τις 7 του Ιουλίου ήταν γεμάτη χαμόγελα. 

Τους ευχαριστώ και αυτούς, μαζί με τους χιλιάδες ακόμη 
αθόρυβους υποστηρικτές και φίλους στα μήκη και τα πλάτη του 
νομού.

Λάζαρος Τσαβδαρίδης
ΕΣΥ στη Βουλή
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η «Tasty Fruit» δέ-

χεται δηλώσεις για το 
έτος 2019 σε παραγω-
γές ροδάκινων, νεκτα-
ρινιών, βερικόκων, κε-

ρασιών και συμπύρηνων.
Για όσους παραγωγούς επιθυμούν και ενδια-

φέρονται να συμβληθούν με Συμβολαϊακή γεωρ-
γία να επικοινωνήσουν μέχρι τις 15-04-2019 

Πληροφορίες στα τηλέφωνα:  
• 2331072700 
• 6945105091 Στέφανος Αποστολίδης

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

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

Ο Α.Σ. «ΖΥΓΟΣ» με έδρα στον 
Άγιο Γεώργιο ζητάει μόνιμο υπάλ-

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

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

ΓΙΑΤΙ ΨΗΦΙΖΩ 
ΛΑΖΑΡΟ ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗ 

 
• Επειδή η ειλικρί-

νεια, η ευθύτητα, η 
αμεσότητα, η οξυδέρ-
κεια και ο δυναμισμός 
αποτελούν βασικά 
χαρακτηριστικά της 
προσωπικότητας του. 
Επειδή «ΔΕΝ ΜΑΣΑΕΙ 
ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ», «ΔΕΝ 
ΜΑΣΑΕΙ» και ο λόγος 
του είναι «σπαθί»

 
• Επειδή αποτελεί 

ζωντανό κύτταρο του 
Νομού μας με διαρκή 
και μόνιμη παρουσία 
στην οικονομική, κοι-
νωνική, αθλητική και 

πολιτιστική ζωή του τόπου μας 
 
• Επειδή με την παρουσία του στα έδρανα της Βουλής και όχι μόνο, έχει αναδείξει, 

προτείνει και στηρίξει μία σειρά μέτρων για τον αγρότη, τον επαγγελματία, τον εργαζόμε-
νο, τον νέο, τον άνεργο, τον συνταξιούχο και τον πολύτεκνο 

 
• Επειδή δεν είναι μόνο πολιτικός με εκτεταμένη γνώση για τα προβλήματα αλλά και 

τις λύσεις που έχει ανάγκη ο τόπος μας. ΕΙΝΑΙ ΠΡΩΤΙΣΤΩΣ μάχιμος δικηγόρος με μακρά 
επαγγελματική διαδρομή και νομική εμπειρία πάνω στα θέματα που απασχολούν την 
Ημαθία

 
• Επειδή έχει «βαρύ» ακαδημαϊκό βιογραφικό, με 2 πανεπιστημιακά πτυχία, ένα μετα-

πτυχιακό, θέση υποψηφίου διδάκτορα της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστη-
μίου Θράκης και άριστη γνώση 2 ξένων γλωσσών 

 
• Επειδή δεν είναι και δεν υπήρξε ποτέ παιδί του κομματικού σωλήνα. Είναι ένας από 

εμάς, παιδί της γειτονιάς και του μόχθου, παιδί της διπλανής πόρτας.
 
• Επειδή με τα χρόνια της επιτυχημένης παρουσίας του στη Βουλή, έχει αποκτήσει 

σημαντική εμπειρία αλλά και μεγάλη αναγνωρισιμότητα, στοιχεία τα οποία ΚΑΙ ΘΕΛΕΙ ΚΑΙ 
ΜΠΟΡΕΙ να τα αξιοποιήσει ακόμη περισσότερο για την ανάπτυξη του τόπου μας

 
• Επειδή θα είναι ο δικός μας Βουλευτής, ο δικός μας άνθρωπος και θα έχει τις «πόρ-

τες ανοιχτές» προκειμένου να απευθυνόμαστε σε αυτόν για οτιδήποτε μας απασχολεί
 
• Επειδή ψηφίζοντας τον Λάζαρο, είναι σαν να πηγαίνεις ΕΣΥ, σαν να μιλάς ΕΣΥ, σαν 

να διεκδικείς ΕΣΥ, στη Βουλή των Ελλήνων.
 Λάζαρος Τσαβδαρίδης

ΕΣΥ στη Βουλή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ   ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ    :   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ                                                        
ΓΡΑΦΕΙΟ  :    ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Βέροια  5-7-2019                                                           
Αριθ.Πρωτ.:  τ.τ. 16395

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Για  την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. 
Ο Δήμος Βέροιας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει με σύμβα-

ση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δεκαοκτώ 
(18) άτομα για την κάλυψη πρόσκαιρων αναγκών λειτουργίας 
των υπηρεσιών του, ύστερα από την αρ. 475/2019 απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας  και σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 206 του ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α΄/28-6-07), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και των αριθ. 31575/13-9-99, 
2447/15-1-2003 εγκυκλίων ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. για τις εξής ειδικότη-
τες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη 
χρονική διάρκεια:

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 
ετών και να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 169 του 
ν.3584/07.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα 
γραφεία της υπηρεσίας μας, στην οδό Μητροπόλεως 46 και ει-
δικότερα στο Γραφείο Προσωπικού  (αριθ. Γραφείου: 11) εντός 
προθεσμίας πέντε (5) ημερών, που αρχίζει από την επόμενη 
ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές 
εφημερίδες (δηλ. από 8-7-2019 έως 12-7-2019).

Η ανωτέρω ανακοίνωση έχει αναρτηθεί ολόκληρη στη 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ:61ΨΛΩ9Ο-Τ7Ψ) και στον πίνακα ανακοι-
νώσεων του Δήμου Βέροιας, από όπου οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να πληροφορούνται για τα κατά νόμο τυπικά 
προσόντα κατάληψης των θέσεων και τα απαιτούμενα δι-
καιολογητικά που πρέπει να υποβάλουν.                             

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

Από την επίσκεψη μου
στην αγορά της Αλεξάνδρειας

Πιστεύουμε 
στην Ελλάδα, 
που μοχθεί, που 
παράγει. Σεβό-
μαστε το υγιές 
εμπόριο και την 
υγιή επιχειρημα-
τικότητα. Ειδικά 
την μικρομεσαία. 

Προτάσσουμε 
την ανάγκη μείω-
σης της φορολογίας και των ασφαλιστικών εισφορών. 

Πιστεύουμε στη μείωση του συντελεστή φορολογίας επι-
χειρήσεων από 28% σε 20% που θα διευρύνει τις ευκαιρίες 
απασχόλησης, κόντρα στην φορολογική εξόντωση, που δίνει 
για λίγο, ψίχουλα σε λίγους.

Σας ευχαριστώ όλους για τη στήριξη και τις θερμές ευχές 
σας. 

Η Ημαθία αξίζει να γίνει και θα γίνει Πρωταγωνίστρια 
ξανά.
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Ο Ο.Κ.Α. ΒΙΚΕΛΑΣ και η Ένωση Αθλητικών Σωματείων 
Κεντρικής Μακεδονίας (Ε.Α.Σ. ΣΕΓΑΣ) σε συνδιοργάνωση 
με την Επιτροπή διοίκησης του Εθνικού Χιονοδρομικού 
Κέντρου Σελίου, το τμήμα Αθλητισμού Κ.Α.Π.Α. του Δήμου 
Βέροιας, το Εμπορικό Επιμελητήριο Βέροιας και τον Σύλ-
λογο Δρομέων Βέροιας προκηρύσσουν τον ορεινό αγώνα 
«Seli mountain running 24,4χλμ & Vertical race 1,5χλμ», 
το Σάββατο 24 Αυγούστου και την Κυριακή 25 Αυγού-
στου. Παράλληλα θα υπάρξουν και άλλου είδους αθλητικά 
happenings όπως παιδικοί αγώνες 1.3χλμ (Δημοτικών), 
2.2χλμ (Γυμνασίων) και αγώνας ανωμάλου δρόμου 5.5χλμ 
εντός της περιοχής του χιονοδρομικού Κέντρου.

Με την υποστήριξη του ΣΧΟ (Συλλόγου Χιονοδρό-
μων Ορειβατών), του Πολιτιστικού & Τουριστικού Ομίλου 
Σελίου, της ΛΕΜΟΒ, της ομάδας motors Sports Team 
(Riverenduro), του Συλλόγου Μακροχωρίου «ΨΗΦΙΔΩ-
ΤΟ», της ΕΡΒΑΝ, του Σύλλογου ΜΑΣ Καλλιθέας Βέροιας 
και την Ομάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών Καλαμαριάς

Αγώνας:Selimountainrunning24,4χλμ
1. Περιγραφή διαδρομής Seli mountain running 24,4χλμ: 
Ο Αγώνας είναι 24,4χλμ με θετική υψομετρική 1123μ. Η 

εκκίνηση του αγώνα θα γίνει στην βάση του χιονοδρομικού 
κέντρου σε υψόμετρο 1500μ και οι δρομείς θα κατευθυν-
θούν αρχικά με μια μικρής κλίσης κατηφόρα μήκους 400μ 
για να βγουν αμέσως μετά από ανηφόρα μήκους 900μ 
στην δασική διασταύρωση για τα πριόνια του Βερμίου σε 
υψόμετρο 1660μ. Θα ακολουθήσουν διαδρομές μέσα σε 
μονοπάτια με ανηφοροκατηφορικές κλίσεις τις περισσό-
τερες φορές κομμάτια του μονοπατιού Ε4. Οι δρομείς θα 
φτάσουν στη περιοχή «πριόνια» του Βερμίου (όπου είναι 
και το χαμηλότερο υψομετρικά σημείο 1150μ) και θα συνε-
χίσουν σε μία ειδική διαδρομή τρέχοντας συνέχεια ανηφο-
ροκατηφορικά για να επιστρέψουν από παράπλευρα μονο-
πάτια της ζώνης πυρασφάλειας-συνεχόμενη ανηφόρα-για 
να φτάσουν στο ψηλότερο σημείο 1775μ (βάση παλιάς 
καρέκλας) και να κατευθυνθούν έπειτα από ένα απότομο 
κατηφορικό κομμάτι μέσα από ένα κλειστό δασικό μονο-
πάτι προς με κατεύθυνση τον τερματισμό (βάση χιονοδρο-
μικού). Όλο το τρέξιμο θα γίνει στην σκιά των φύλλων των 
δένδρων της οξιάς και των πανύψηλων πευκόδενδρων 
των πριονιών του Βερμίου εκτός ενός κομματιού από τα 
19.2χλμ εως τα 22.7χλμ που αγγίζουν την κορυφή της 
κεντρικής πίστας του χιονοδρομικού αποζημιώνοντας τους 
δρομείς μ’ ένα υπέροχο αλπικό τοπίο

2. Τόπος Εκκίνησης: Βάση χιονοδρομικού κέντρου 
Σελίου (1500μ υψόμετρο) 

3. Τόπος τερματισμού: Βάση χιονοδρομικού κέντρου Σελίου
4. Ημερομηνία διεξαγωγής: Κυριακή 25 Αυγούστου 2019
5. Ώρα Εκκίνησης: 9:30πμ
6. Διαδρομή - Χρονομέτρηση: 24400μ (ορεινή διαδρο-

μή). Η χρονομέτρηση θα γίνει ηλεκτρονικά.
7. Τροφοδοσία: Στη διαδρομή θα υπάρχουν σταθμοί 

τροφοδοσίας: 1ος Σταθμός στο 4.5χλμΝερά, 2ος Σταθμός 
στο 8,4χλμ. (νερό + ισοτονικά + σταφίδες, φρούτα, κρα-
κεράκια), 3ος Σταθμός στο13χλμ (νερό + saltstick), 4ος 
Σταθμός 18χλμ (νερό + ισοτονικά + σταφίδες, φρούτα, 
κρακεράκια), 5ος Σταθμός στο 22,5χλμ (νερό + καραμέ-
λες + κρακεράκια) και στον τερματισμό νερό.

* Οι σταθμοί τροφοδοσίας θα είναι ταυτόχρονα και 
σημεία ελέγχου. Οι αθλητές είναι υποχρεωμένοι να έχουν 
σε εμφανές σημείο τον αριθμό τους, ώστε να τους κατα-
γράφουν οι κριτές. Σε περίπτωση που κάποιος αθλητής 
φέρει τον αριθμό κάτω από ρούχα, θα πρέπει φτάνοντας 
στο σταθμό ελέγχου να φροντίσει να επιδείξει τον αριθμό 
του. Άρνηση επίδειξης του αριθμού σημαίνει αποκλεισμό.

8. Δικαίωμα συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έ-
χουν όλοι οι αθλητές και αθλήτριες, άνω των 18 ετών, οι 
οποίοι θα τρέξουν με δική τους ευθύνη και θα πρέπει να 
έχουν εξεταστεί πρόσφατα από ιατρό και θα υπογράψουν 
τσεκάροντας την πρωτότυπη υπεύθυνη δήλωση που θα 
εμφανιστεί αμέσως μετά την καταχώρηση των στοιχείων 
στην φόρμα εγγραφής. ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ: οι 
δρομείς θα πρέπει να έχουν εξεταστεί από γιατρό πριν 
από τη συμμετοχή τους λόγω και της ιδιαιτερότητας του 
αγώνα. Δεν θα ζητηθούν ιατρικές βεβαιώσεις για κανέναν 
αθλητή/τρια, αφού όλοι οι συμμετέχοντες/ουσες αγωνίζο-
νται με δική τους αποκλειστική ευθύνη και οι ανήλικοι με 
ευθύνη των κηδεμόνων τους.

9. Δηλώσεις συμμετοχής: Οι ατομικές δηλώσεις συμ-
μετοχής θα γίνονται υποχρεωτικά μέσω της ιστοσελίδας 
της διοργάνωσης Selimountainrunning, στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση selimountainrunning.gr/registrations/race24km 
συμπληρώνοντας την αντίστοιχη φόρμα εγγραφής. Το κό-
στος συμμετοχής είναι 10€ κατά άτομο και 8€ οι ομαδικές 
εγγραφές κατά άτομο εφόσον στην ομαδική δήλωση η 
ομάδα δηλώσει 10 δρομείς. Τα χρήματα θα καταθέτονται 
στη Τράπεζα Πειραιώς στον λογαριασμό: GR86 0172 2430 
0052 4308 8273 808 στο όνομα: ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ & ΑΘΛΗ-
ΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ,

θα πρέπει με την κατάθεση των χρημάτων να δηλώσετε 
το ονοματεπώνυμό σας και την απόσταση που θα αγωνι-
στείτε οπωσδήποτε. Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να 
γίνουν το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 16-8-2019. Τυχόν 
ακύρωση συμμετοχής έως την Παρασκευή 10-8-2019 στο 
e-mail του συλλόγου: syldrover@gmail.com. 

ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ: Οι σύλλογοι που επιθυμούν 
να δηλώσουν ομαδικά, να κατεβάσουν το πρωτότυπο αρ-
χείο xls ακολουθώντας την ηλεκτρονική διεύθυνση www.
selimountainrunning.gr/bulk και αφού συμπληρώσουν 
όλα τα πεδία να αποστείλουν το αρχείο στο email του 
Συλλόγου δρομέων Βεροίας: syldrover@gmail.com

10. Ηλικιακές κατηγορίες & Έπαθλα: Θα βραβευθούν 
οι τρεις (3) πρώτοι άνδρες και οι τρεις (3) πρώτες γυναίκες 
της γενικής κατάταξης, καθώς και οι αντίστοιχοι νικητές των 
ηλικιακών κατηγοριών οι οποίες είναι οι ακόλουθες:

Για τους άνδρες: 18 έως 34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-
54, 55- 59, 60-64 & 65 και άνω

Για τις γυναίκες: 18 έως 34,35-44, 45-54, & 55 και άνω
Επίσης θα δοθούν έπαθλα στις 3 πρώτες νικήτριες 

ομάδες (συλλόγους) με την προϋπόθεση να έχουν τερ-
ματίσει τουλάχιστον 5 δρομείς από την κάθε ομάδα (5 
δρομείς θα βαθμολογηθούν). Πρωταθλήτρια ομάδα θα 
είναι αυτή που θα συγκεντρώσει τους λιγότερους βαθ-
μούς. Η σειρά της γενικής κατάταξης του κάθε δρομέα θα 
είναι και οι βαθμοί που θα συγκεντρώνει. Σε περίπτωση 
ισοβαθμίας, νικήτριαθα είναι η ομάδα που ο τελευταίος 
δρομέας της δηλ. ο 6ος θα έχει καλύτερη κατάταξη από 
τον τελευταίο της ομάδας που ισοβαθμεί.

Σε όλους τους δρομείς που θα τερματίσουν θα δοθεί μετάλ-
λιο.    

Οι νικητές της γενικής κατηγορίας δεν εξαιρούνται 
από τις ηλικιακές

Χρηματικό έπαθλο 200 ευρώ θα δοθεί στον 1ο νικητή 
άνδρα δρομέα και το χρηματικό έπαθλο των 200€ στην 
πρώτη γυναίκα.

11. Αναμνηστικά δώρα: Στους τερματίσαντες θα δοθεί 
τεχνικό μπλουζάκι.

12. Παραλαβή αριθμών: Η παραλαβή των αριθμών 
των αθλητών θα γίνει την Κυριακή 25/8 στην αφετηρία 
(Γραμματεία διοργάνωσης) μεταξύ 8:00πμ και 9:00 πμ, 
αλλά και το Σάββατο 24/8 και ώρα 17:00 και 21:00 . 
Στην πίσω μεριά των αριθμών θα υπάρχει τυπωμένη μια 
φόρμα ιατρικών πληροφοριών όπου θα αναγράφονται, 
λεπτομέρειες επαφών έκτακτης ανάγκης, φαρμακευτική 
αγωγή ή/και οποιεσδήποτε Ιατρικές υποδείξεις. Θα δο-
θούν οδηγίες πριν τον αγώνα, που θα ζητούν από όλους 
τους δρομείς να συμπληρώσουν τη παραπάνω φόρμα 
στοπίσω μέρος του αριθμού τους.

Αγώνας:VerticalRace1250m
1. Περιγραφή διαδρομής: Ο Αγώνας είναι απόστασης 

1250μ. με υψομετρική 240μ. Η εκκίνηση του αγώνα θα 
γίνει στην βάση του χιονοδρομικού κέντρου σε υψόμετρο 
1500μ. και οι δρομείς θα κατευθυνθούν με κατευθείαν 
ανάβαση την κεντρική πίστα «Ολυμπιάδα» καταλήγοντας 
στη κορυφή παλιάς καρέκλας με υψόμετρο 1740μ. Καθό-
λη την διάρκεια του Vertical τα καρεκλάκια του Χιονοδρο-
μικού θα δουλεύουν δωρεάν δίνοντας την ευκαιρία στους 
θεατές να παρακολουθούν όλο τον αγώνα ανάβασης 
1250μ. αλλά και να εξασφαλίσουν την επιστροφή των 
δρομέων στην Βάση.

Αγώνας : Ορεινός αγώνας ανωμάλου δρόμου 5.5χλμ
1. Περιγραφή διαδρομής 5,5χλμ ανωμάλου δρόμου: 

Ο Αγώνας είναι 5.5χλμ με θετική υψομετρική 202μ. Η εκ-
κίνηση του αγώναθα γίνει στην βάση του χιονοδρομικού 
κέντρου σε υψόμετρο 1500μ και οι δρομείς θα κατευθυν-
θούν αρχικά με μια μικρής κλίσης κατηφόρα μήκους 400μ 
για να βγουν αμέσως μετά από ανηφόρα μήκους 900μ 
στην δασική διασταύρωση για τα πριόνια του Βερμίου σε 
υψόμετρο 1666μ μέσα σε μονοπάτια με ανηφοροκατηφο-
ρικές κλίσεις και να κατευθυνθούν προς το πυροφυλάκιο 
ανηφορικά, αμέσως μετά για 2 χλμ περίπου μέτριας κλί-
σης διαδρομή και τα τελευταία 1600μ κατηφορικά μέσα 
από ένα κλειστό δασικό μονοπάτι προς τον τερματισμό 
(βάση χιονοδρομικού). Όλο το τρέξιμο θα γίνει στην σκιά 
των φύλλων των δένδρων της οξιάς και των πανύψηλων 
πευκόδενδρων των πριονιών του Βερμίου.

Αγώνας: Παιδικός αγώνας ηλικιών από 6 έως 12 ετών 
ανωμάλου δρόμου 1300μ.

1. Περιγραφή διαδρομής 1300μ ανωμάλου δρόμου: Ο 
Αγώνας είναι 1300μ με μικρές υψομετρικές διαφορές στην 
πίστα του Langlauf, στην περιοχή τα βάσης του Χιονοδρο-
μικού. Οι νεαροί δρομείς θα κάνουν την πίστα 1 φορά.

Αγώνας: Παιδικός αγώνας ηλικιών από 13 έως 15 
ετών, ανωμάλου δρόμου 2200μ

1. Περιγραφή διαδρομής 2.2χλμ ανωμάλου δρόμου: 
Ο Αγώνας είναι 2200μ με μικρές υψομετρικές διαφορές 
στην πίστα του Langlauf, στην περιοχή της βάσης του 
Χιονοδρομικού. Οι νεαροί δρομείς θα κάνουν την πίστα 2 
φορές. Για εικόνα διαδρομής δείτε τον αγώνα 1300μ του 
αγώνα παιδιών Δημοτικού Σχολείου

2. Τόπος Εκκίνησης: Βάση χιονοδρομικού κέντρου 
Σελίου (1500μ υψόμετρο) 

3. Τόπος τερματισμού: Βάση χιονοδρομικού κέντρου Σελίου
4. Ημερομηνία διεξαγωγής: Κυριακή 25 Αυγούστου 2019
5. Ώρα Εκκίνησης: 10:00 πμ    
6. Διαδρομή - Χρονομέτρηση: 2200μ (ορεινή διαδρο-

μή). Η χρονομέτρηση θα είναι χειρός.
7. Τροφοδοσία: στον τερματισμό θα δοθούν νερά
8.Δικαίωμα συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν 

τα παιδιά 13 έως 15 ετώντων τάξεων του Γυμνασίου.
9.Δηλώσεις συμμετοχής: Οι δηλώσεις Συμμετοχής θα 

γίνουν το Σάββατο 24/8 από της 16:30 έως και τις 19:30 στην 
Γραμματεία του αγώνα  και την Κυριακή 25/8 το πρωί από τις 
7:30πμ έως 9:00πμ. Την εγγραφή θα την κάνουν οι γονείς. 

Η Συμμετοχή των μαθητών του Γυμνασίου θα είναι 
δωρεάν.

Υπεύθυνη δήλωση ότι «επιτρέπω στον γιο/κόρη μου 
να συμμετάσχει στον αγώνα 2200μ και ότι το παιδί έχει 
εξεταστεί πρόσφατα από γιατρό» θα υπογράψει ο κηδε-
μόνας την ημέρα παραλαβής του αριθμού συμμετοχής 
του παιδιού του.

10. Έπαθλα μαθητών: Στους τρεις πρώτους και στις 
τρεις πρώτες των κατηγοριών αγοριών και κοριτσιών θα 
δοθούν μετάλλια και διπλώματα.

Μετάλλια θα δοθούν επίσης σε όλους τους τερματίσα-
ντες δρομείς των Γυμνασίων

ΓΕΝΙΚΑΘΕΜΑΤΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Ιατρική υποστήριξη: Ιατροί θα υπάρχουν στην εκκίνη-

ση στην διαδρομή και στον τερματισμό. 
Ώρα Απονομών: Οι απονομές των επάθλων όλων των 

αγωνισμάτων της διοργάνωσης θα γίνουν την Κυριακή 
25/8 στις 12:30 πμ

Pastaparty: Το Βράδυ του Σαββάτου 24/8 μετά το τέλος 
των απογευματινών αγώνων θα ακολουθήσει pastaparty. 

Το pastaparty θα γίνει αμέσως μετά το vertical στο Σαλέ 
Βέρμιοπου βρίσκεται ακριβώς μπροστά από την εκκίνηση 
και τον τερματισμό των αγωνισμάτων.

Μπουφές με φαγώσιμα στο τέλος του αγώνα των 
24,4χλμ την Κυριακή 25 Αυγούστου. Μπουφές με διάφο-
ρα φαγώσιμα (πίτες – τυροκομικά προϊόντα – snacks – 
χαλβάς, φρούτα και διάφορα άλλα διατροφικά προϊόντα) 
θα περιμένει τους δρομείς στον τερματισμό για να τους 
δώσει την χαμένη ενέργεια.

Περίπτερα ομάδων & Συλλόγων: Η διοργάνωση θα 
δώσει την δυνατότητα σε προπονητικά team και συλλό-
γους να στήσουν να περίπτερα τους (κιόσκια) για να προ-
ωθήσουν την δουλειά τους η τους αγώνες τους, σε συγκε-
κριμένο σημείο κοντά στην εκκίνηση. Και μόνο για την δι-
αφύλαξη του ιματισμού των δρομέων αξίζει τον κόπο. Οι 
ομάδες και οι σύλλογοι που θα αποφασίσουν να στήσουν 
περίπτερα θα πρέπει να το δηλώσουν στην διοργάνωση 
10 μέρες νωρίτερα δηλαδή έως της 16 Αυγούστου

ΤΕΧΝΙΚΕΣΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. ΓΕΝΙΚΑ: Οι αθλητές είναι υποχρεωμένοι να σεβα-

στούν στο ακέραιο τους κανονισμούς που περιγράφονται 
παρακάτω. Είναι επίσης υποχρεωμένοι να υπακούσουν 
στις υποδείξεις των κριτών του αγώνα. Η μη συμμόρ-
φωση με τους κανονισμούς ή τις υποδείξεις επισύρει 
πάντα την ποινή του αποκλεισμού. Οι κριτές του αγώνα 
όταν αντιληφθούν παραβάσεις των κανονισμών, τις κα-
ταγράφουν και ενημερώνουν τους παραβάτες. Κάθε άλλο 
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο από τη διοργάνωση έχει τη 
δυνατότητα να καταγράψει επίσης όποια παράβαση 
υποπέσει στην αντίληψή του και να την υποβάλει προς 
εξέταση στην Επιτροπή Αγώνα.

2. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΘΛΗΤΗ: Κάθε αθλητής φέρει τον αριθ-
μό αγώνα (bib) πάνω του, τον οποίο και είναι υποχρεω-
μένος να έχει πάνω σε εμφανές σημείο στην εμπρόσθια 
όψη της μπλούζας του. Ο αριθμός πρέπει να παραμείνει 
σε όλη τη διάρκεια του αγώνα χωρίς να διπλωθεί, α-
ποκρύβοντας έτσι οποιοδήποτε στοιχείο αναγράφεται 
πάνω στον αριθμό (χορηγοί, λογότυπα κλπ). Ουσιαστική 
αλλοίωση του αριθμού, η οποία ενδέχεται να προκαλέσει 
σύγχυση στους υπεύθυνους καταγραφής των Σταθμών 
τιμωρείται με αποκλεισμό. Στην πίσω μεριά των αριθμών 
θα υπάρχει τυπωμένη μια φόρμα ιατρικών πληροφοριών 
όπου θα αναγράφονται, λεπτομέρειες επαφών έκτακτης 
ανάγκης, φαρμακευτική αγωγή ή/και οποιεσδήποτε Ιατρι-
κές υποδείξεις. Θα δοθούν οδηγίες πριν τον αγώνα, που 
θα ζητούν από όλους τους δρομείς να συμπληρώσουν τη 
παραπάνω φόρμα στο πίσω μέρος του αριθμού τους.

3. ΣΗΜΑΝΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ: Η σήμανση της διαδρο-
μής που τοποθετείται από τη Διοργάνωση, είναι προσω-
ρινή, με στόχο την εξυπηρέτηση των αθλητών και μετά 
τον αγώνα θα αφαιρεθεί μέρος αυτών όπως οι κορδέλες 
και θα παραμείνει η βασική σήμανση για να οριοθετεί μό-
νιμα ένα αναγνωρισμένο μονοπάτι. 

4. ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ: Επιτρέπεται εξωτερική υλική 
βοήθεια (τροφή, ρουχισμός, μπατόν) προς τους αθλητές. Ε-
πιτρέπεται η συνοδεία των αθλητών από πρόσωπα που δεν 
φέρουν αριθμό αγώνα. Η συνοδεία του αθλητή από οικεία 
πρόσωπα στα τελευταία μέτρα της διαδρομής επιτρέπεται.

5. ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΜΕΣΑ: Επιτρέπεται η χρήση μπατόν 
πεζοπορίας. Επίσης, επιτρέπεται η κατοχή και χρήση 
χάρτη, πυξίδας, GPS, κινητού τηλεφώνου ή ασυρμάτου 
(VHF). Αν κάποιος χαθεί στο δάσος το νούμερο 112 είναι 
αυτό που θα βοηθήσει στην ανεύρεση του. Γι αυτό είναι 
καλό να έχετε τα τηλεφωνά μαζί σας 

6. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ: Απαγορεύεται αυστηρά η απόρρι-
ψη κάθε είδους αντικειμένων κατά μήκος της διαδρομής, 
όπως πλαστικά μπουκάλια ή οποιοδήποτε άλλο υλικό 
συσκευασίας στερεάς ή υγρής μορφής τροφής που κα-
ταναλώνουν οι αθλητές στη διάρκεια του αγώνα. Σε κάθε 
σταθμό τροφοδοσίας υπάρχει ειδικός πλαστικός σάκος 
απορριμμάτων. Όλοι οι αθλητές είναι υποχρεωμένοι να 
ρίχνουν απορρίμματα μέσα στο σάκο. Απόρριψη υλικών 
συσκευασίας ή άλλων μη οργανικών απορριμμάτων σε 

οποιοδήποτε σημείο της διαδρομής πέρα από τα προκα-
θορισμένα, επισύρει ποινή αποκλεισμού. Η διοργάνωση 
θα τοποθετήσει 100μ μετά τους σταθμούς τροφοδοσίας 
και άλλους κάδους με κριτές για να δώσει τη ευκαιρία 
στους δρομείς να τρέξουν και να μην σταματήσουν στους 
σταθμούς, υποχρεωτικά όμως στους κάδους αυτούς θα 
πετάξουν τα πλαστικά μπουκάλια ή τα σκουπίδια από 
πιθανή χρήση Gel η οτιδήποτε άλλο σκουπίδι.

7. ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ: Οι αθλητές είναι υπο-
χρεωμένοι να κινούνται στο μονοπάτι χωρίς να σχημα-
τίσουν ομάδες που εκτείνονται σε πλάτος, εμποδίζοντας 
έτσι τους αθλητές που θα ήθελαν να προσπεράσουν. Ό-
ταν κάποιος αθλητής ειδοποιείται ότι πρέπει να κάνει στην 
άκρη για να προσπεραστεί, θα πρέπει να παραμείνει 
στην ανηφορική (εσωτερική) πλευρά της πλαγιάς.

8. ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ: Η συντόμευση (κό-
ψιμο) της διαδρομής απαγορεύεται και τιμωρείται με 
αποκλεισμό. Ο κάθε αγωνιζόμενος έχει την ευθύνη και υ-
ποχρεούται να παρακολουθεί προσεκτικά τα προειδοποι-
ητικά σήματα σε συγκεκριμένα τμήματα του μονοπατιού, 
τα οποία δείχνουν ένα απαγορευμένο κόψιμο/διαδρομή.

9. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ: Ενστάσεις για οποιοδήποτε λόγο γίνο-
νται μόνο από τον ίδιο τον αθλητή, το αργότερο 30 λεπτά 
μετά τον τερματισμό του. 

10. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ / ΑΝΑΒΟΛΗ: Αν 
παραστεί ανάγκη (εξαιρετικά επικίνδυνες καιρικές συνθή-
κες), οι Διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να τροποποι-
ήσουν τη διαδρομή ή και να αναβάλλουν για μικρό χρονι-
κό διάστημα την εκκίνηση, προκειμένου να μη θέσουν σε 
κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα των αθλητών.

11. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ: Η Επιτροπή δεν ευθύ-
νεται για τον θάνατο, τραυματισμό ή οποιαδήποτε βλάβη 
της υγείας των αγωνιζομένων, οι οποίοι υποβάλλοντας 
την αίτηση συμμετοχής, δηλώνουν ότι γνωρίζουν τους 
κινδύνους που υπάρχουν στο ορεινό περιβάλλον και βε-
βαιώνουν ότι η κατάσταση της υγείας τους είναι καλή και 
τους επιτρέπει να αγωνιστούν, έχουν δε πρόσφατα εξετα-
στεί από γιατρό γι’ αυτό το θέμα. Την υπεύθυνη δήλωση 
ότι έχουν εξεταστεί από γιατρό πρόσφατα υπογράφουν 
ηλεκτρονικά όταν πραγματοποιούν την δήλωση τους 
Οι ίδιοι οι αθλητές είναι υποχρεωμένοι να προβαίνουν 
τακτικά σε ιατρικό προληπτικό έλεγχο, ώστε να ελέγχουν 
την κατάσταση της υγείας τους. Η Επιτροπή αποποιείται 
κάθε ευθύνη σχετικά με τη σωματική ακεραιότητα των 
αθλητών, οι οποίοι θα πρέπει να συμπεριφερθούν υπεύ-
θυνα σε σημεία της διαδρομής όπου ο κίνδυνος πτώσης 
με δυσάρεστα ή μοιραία αποτελέσματα είναι αυξημένος. 

12. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ: Οι διοργανωτές 
διατηρούν το δικαίωμα τροποποίησης των κανονισμών 
διεξαγωγής του αγώνα, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση.

ΔΙΑΜΟΝΗ
Η διοργάνωση επιδιώκοντας να δημιουργήσει εκτός 

από αγωνιστικό και τουριστικό κίνητρο, φρόντισε να εξα-
σφαλίσει τις χαμηλότερες τιμές απ όλα τα κοντινά καταλύ-
ματα στην περιοχή του Σελίου.

Κατασκήνωση δρομέων και επισκεπτών: Η διοργάνω-
ση έχει φροντίσει να βρει κατάλληλο χώρο ώστε ο κατα-
σκηνωτής να βρίσκεται κοντά στις εκδηλώσεις αλλά και σε 
οργανωμένο κατάστημα εστίασης. Επίσης θα μεριμνήσει 
ώστε να υπάρχει στην περιοχή της κατασκήνωσης ψη-
σταριά για να μπορέσουν οι κατασκηνωτές να ψήσουν τα 
κρέατα τους, αλλά και σε περίπτωση βροχής εναλλακτικό 
χώρο ώστε να μπουν οι σκηνές σε περίπτωση βροχής

1. Καταφύγιο Ε4 (Πρώην ΕΟΣ Θεσσαλονίκης) τη-
λέφωνο επικοινωνίας για κρατήσεις: ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ 
ΝΙΚΟΣ 6983583609

2. ΞΕΝΩΝΑΣ ΚΑΡΑΦΩΛΑΣ, 2331049111 (Εντός του 
χωριού Σελίου 1500μ από την εκκίνηση) 

3. ΣΕΛΕΥΚΟΣ, 6974924444 (Εντός του χωριού Σελί-
ου 2000μ από την εκκίνηση)

4. LECHALET, 6978250831 (Εντός του χωριού Σελίου 
1400μ από την εκκίνηση)

5. ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ (Ενοικιαζόμενα δωμάτια), 
2331049204 (Εντός του χωριού Σελίου 1500μ από την εκκίνηση) 

6. ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΚΑΨΑΛΗΣ, 2331044471 (15χλμ από 
το Χιονοδρομικό κέντρο – χώρος εκκίνησης)

7. ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΑΘΗΝΑ, 2331049666 ΚΟΥΜΑΡΙΑ 
(11χλμ από το Χιονοδρομικό κέντρο – χώρος εκκίνησης) 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
website αγώνα: www.selimountainrunning.gr
Γενικός Υπεύθυνος: ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, 

6972240184
Τεχνικός Υπεύθυνος: ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΣ, 

6973534440
Υπεύθυνοι διαδρομής:  ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ( 

6972240184 ),  ΤΡΙΠΟΛΙΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΚΩΣΤΑΣ, Πρόεδρος επιτροπης χιονοδρο-

μικού κέντρου Σελίου
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ, Πρόεδρος Κ.Α.Π.Α. Δήμου 

Βέροιας
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, Γραμματέας Συλλόγου 

δρομέων Βέροιας
ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΣ, Αντιπρόεδρος Συλλόγου Δρο-

μέων Βέροιας (6973534440)
ΤΡΙΠΟΛΙΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, Εθνικού Χιονοδρομικού 

Κέντρου Σελίου
ΚΟΥΚΟΥΤΕΓΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, Πρόεδρος του Συλλό-

γου χιονοδρόμων ορειβατών Βέροιας (6974432150)
ΟπρόεδροςτουΟ.Κ.Α.Βικέλας

Κώστας Γιοβανόπουλος
ΟπρόεδροςτουΕ.Α.Σ.ΣΕΓΑΣ

Δημητριάδης Γιώργος
ΟπρόεδροςΚΑΠΑ
Διαμάντης Στέργιος

ΟπρόεδροςτουΣυλλόγουΔρομέωνΒέροιας
Βασίλης Τσιάρας

Προκήρυξη Seli mountain running 24km & Vertical race
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CMYK

του Σαββατοκύριακου

Την πρόκριση στα προημιτελικά του 
EURO 2019 που διεξάγεται στο Στάρε Για-
μπλόνκι της Πολωνίας εξασφάλισε η Εθνική 
Γυναικών με την νίκη της 2-0 (14-13, 23-12) 
επί της Ουκρανίας στην αυλαία της Β’ φάσης 
(Β’ όμιλος). Το αντιπροσωπευτικό μας συ-
γκρότημα έδειξε μεγάλα ψυχικά αποθέματα 
και είχε πίστη για την νίκη- πρόκριση και 
πήρε την 3η θέση του ομίλου στην τριπλή 
ισοβαθμία (στους 4 πόντους) με Ουκρανία 
και Γερμανία, η οποία τελικά έμεινε εκτός.

Οι ελληνίδες αθλήτριες ήταν αποφασι-
σμένες για το αποτέλεσμα και τήρησαν τον 
όρκο νίκης που έδωσαν μαζί με τις προπο-
νήτριες τους Μαρία Καραντώνη και Σοφία 
Δημητρίου την προηγούμενη ημέρα στο ξε-
νοδοχείο. Παρά τα προβλήματα, την απου-
σία της Μάγδας Κεπεσίδου -που ήταν όμως 
στις κερκίδες να στηρίζει με την φωνή της 
την ομάδα- και την βροχή που δυσκόλεψε τις 
προσπάθειες, η Ελλάδα έδειξε σε όλους ότι 
είναι «πολύ σκληρή για να πεθάνει».

Το πρώτο σετ ήταν οριακό, παρά το αρ-
χικό προβάδισμα της Εθνικής μας, αφού 
η Ουκρανική ομάδα πέρασε μπροστά λίγο 
πριν το φινάλε με 13-12. Ωστόσο η κίνηση- 
ματ της Μαρίας Καραντώνη να δώσει φανέ-
λα specialist στην Κερλίδη έκρινε το ματς με 
την νεαρή αριστερόχειρα να σκοράρει από 
την γωνία πέντε δευτερόλεπτα πριν το φινά-
λε για το 14-13!

Στο δεύτερο σετ η Ελλάδα πήρε από την 
αρχή προβάδισμα το οποίο διαχειρίστηκε 
άψογα, έχοντας και πάλι καλή άμυνα υπό τις 
οδηγίες της Σοφίας Δημητρίου και πήρε το 
σετ με 23-12, έχοντας κορυφαία την Μάστα-
κα (14 πόντους), ενώ και η Ράτσικα βοήθησε 
σημαντικά με κρίσιμες επεμβάσεις και ένα 
πέναλτι μεταξύ άλλων.

ΜεΟλλανδίαστους«8»
Η Ελλάδα θα παίξει στον προημιτελικό με 

την Εθνική Ολλανδίας στις 18:00 στο γήπε-
δο 2 με μετάδοση από το ehftv.

Η Εθνική είχε νικήσει την Ολλανδία στο 
EURO του Ζάγκρεμπ το 2017 με επέμβαση 
της Αποστολίνας Δημητρίου στο τελευταίο 
σουτ-άουτ, ένα αποτέλεσμα που έδωσε στην 
ομάδα μας την 6η θέση και την πρόκριση 
στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Καζάν, το 
οποίο κατέκτησε τον Ιούλιο του 2018.

Η Ολλανδία είναι πολύ καλή και σταθερή 

ομάδα, στην πρώτη φάση είχε 3 νίκες- 1 
ήττα από την Κροατία, ενώ κέρδισε και την 
Νορβηγία.

Στην δεύτερη φάση νίκησε όλα τα παιχνί-
δια της με Πολωνία, Πορτογαλία και Ουγγα-
ρία, παίρνοντας την 2η θέση στην ισοβαθμία 
πίσω από την Κροατία.

Πρόγραμμα-Αποτελέσματα
Τρίτη 2 Ιουλίου
Α’ φάση (Γ’ όμιλος)
Ελλάδα- Ελβετία 2-0 (24-15, 27-18)
Ελλάδα- Σλοβενία 2-0 (16-9, 22-4)
Ιταλία- Ελλάδα 0-2 (16-28, 10-13)
Τετάρτη 3 Ιουλίου
Α’ φάση (Γ’ όμιλος)
Ισπανία- Ελλάδα 1-2 (12-20, 18-16, 8-2)
Β’ φάση (Β’ όμιλος)
Ελλάδα- Γερμανία 1-2 (16-14, 12-14, 6-7)
Πέμπτη 4 Ιουλίου
Β’ φάση (Β’ όμιλος)
Δανία- Ελλάδα 2-0 (21-16, 17-16)
Παρασκευή 5 Ιουλίου
Β’ φάση (Β’ όμιλος)
Ελλάδα- Ουκρανία 2-0 (14-13, 23-12)
Προημιτελικά
18:00 Ελλάδα- Ολλανδία

Βαθμολογίες
Α’ φάση

Γ’ ομίλου (σε 4 παιχνίδια)
Ισπανία  ................................................8
Ελλάδα  ................................................6
Ιταλία  ...................................................4
 ...............................................................
Ελβετία  ................................................2
Σλοβενία  ..............................................0
 
Β’ φάση
Β’ όμιλος
Ισπανία  ..............................................10
Δανία  ...................................................8
Ελλάδα  ................................................4
Ουκρανία  .............................................4
 ...............................................................
Γερμανία  ..............................................4
Ιταλία  ...................................................0
 
Συνθέσεις
Ελλάδα- Ουκρανία 2-0
Ελλάδα (Καραντώνη- Δημητρίου): Ποιμε-

νίδου, Καλοϊδή, Κερλίδη 6, Σκάρα 4, Μούρ-
νου 7, Ν. Κεπεσίδου, Δημητρίου 6, Μάστακα 
14, Διακογιάννη.

Ουκρανία: Χότρα 10, Μοροζένκο 6, Ντιά-
μπλο 3, Χορένκο 2, Λισένκο 2, Ζόρια 2, 
Άντριτσουκ, Χορβιάσκα, Λάιουκ, Βορόνκο.

Διαιτητές: Ρούπτσιτς- Μπότιντσαν (Κροα-
τία), Παρατηρητής: Ράκονγιατς (Σερβία)

Αποβολές: 1-0

Ο έμπειρος τεχνικός επιστρέφει 
μετά από 15 χρόνια στο τεχνικό 
επιτελείο του συλλόγου της Θεσ-
σαλονίκης.

Πριν  λ ίγες  ημέρες το  e-
handball.gr κατέγραψε τη διάθεση 
ανασυγκρότησης που παρατηρεί-
ται στις τάξεις του Άρη, με στόχο 
την καλύτερη οργάνωση του τμή-
ματος χάντμπολ. Η πρώτη ανακοί-
νωση αφορά την ένταξη του Αντώ-
νη Τσολάκου στο τεχνικό επιτελείο 
των «κίτρινων» και σύμφωνα με 
πληροφορίες εκτός από την ανδρι-
κή ομάδα την οποία αναλαμβάνει 
μαζί με τον Νίκο Μωυσή, θα έχει 
και την ευθύνη της νέας ομάδας 
των παμπαίδων Α’, η οποία φέτος 
αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Θεσ-
σαλονίκης στην κατηγορία των πα-
μπαίδων Β’.

ΗανακοίνωσητουΆρη
Ο Α.Σ. ΑΡΗΣ και η συντονιστική 

επιτροπή του τμήματος χειροσφαί-
ρισης είναι στη ευχάριστη θέση να 
ανακοινώσουν την ένταξη του Α-
ντώνη Τσολάκου, πλαισιώνοντας 
το τεχνικό team  του συλλόγου μας 
μαζί με τον κ. Μωυσή Νίκο και την 
κ. Τσομπανίδου Χρύσα. Ακόμα θα 
θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον 
πρώην προπονητή της ανδρικής 
ομάδας μας κ. Καρυπίδη Αντώνη 
για την προσπάθεια που κατέβαλε 
την αγωνιστική περίοδο που μας 
πέρασε και του ευχόμαστε καλή 
συνέχεια την καριέρα του.

Τοwhoiswho
τουΑντώνηΤσολάκου

Ο Αντώνης Τσολάκος έχει δια-
γράψει μια ιδιαίτερη πορεία στο χώ-
ρο του ελληνικού χάντμπολ, τόσο 
ως αθλητής όσο και ως προπονη-
τής. Γεννήθηκε το 1965 στη Βέροια, 
γνώρισε το χάντμπολ σε νεαρή ηλι-
κία και αποτέλεσε μέλος της ομάδας 
του Φιλίππου Βέροιας, που πρωτα-
γωνίστησε τη δεκαετία του ’80. Ως 
αθλητής κατέκτησε τέσσερα πρωτα-
θλήματα (1986, 1988, 1989, 1990) 
και ένα κύπελλο Ελλάδος (1985). 
Αγωνίστηκε επίσης στη ΓΕ Βέροιας 
και στο Ζαφειράκη Νάουσας. Είχε 11 
συμμετοχές στην Εθνική ανδρών και 
19 συμμετοχές στα αντιπροσωπευ-
τικά συγκροτήματα νέων και εφή-
βων. Η πορεία του στους πάγκους 
ξεκίνησε στο Ζαφειράκη Νάουσας 
(1996-2000) και συνεχίστηκε σε Ά-
ρη (2000-04), Θερμαϊκό (2004-05) 
και Διομήδη Άργους (2006-09). Πα-
ράλληλα, εργάστηκε στις Εθνικές 
ομάδες εφήβων και νέων από το 
2000 έως το 2003, ως συνεργάτης 
του Τάκη Σκούφα. Τον Φεβρουάριο 
του 2014 εντάχθηκε στο τεχνικό ε-
πιτελείο του ΠΑΟΚ κατακτώντας το 
πρωτάθλημα και το κύπελλο Ελλά-
δος το 2015. Την διετία 2016-17 είχε 
την τεχνική καθοδήγηση της ΧΑΝΘ 
με αξιοπρόσεκτα αποτελέσματα (ά-
νοδος στη Handball Premier, συμμε-
τοχή στο final four του Κυπέλλου Ελ-
λάδος), ενώ στη σεζόν που ολοκλη-
ρώθηκε ήταν στον Φοίβο Συκεών.

Beach Handball

Ψυχάρες!
Η Εθνική Γυναικών προκρίθηκε στους «8» της Ευρώπης 

με νίκη 2-0 επί της Ουκρανίας

Στον Άρη ο βεροιώτης 
Αντώνης Τσολάκος
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Ολοκληρώνεται αυτό το Σαβ/κο στον «Λαό» η ιστορία 
των βουλευτικών εκλογών στην Ημαθία από το 1952 μέχρι το 
2015. Στο σημερινό φύλλο η έρευνα του Απόστολου Ιωσηφί-
δη περιλαμβάνει στοιχεία, για τα κόμματα, τους υποψηφίους, 
τους ψήφους που έλαβαν και τους εκλεγμένους βουλευτές 
στο Νομό μας, από το 2000 έως τις εκλογές του 2015.

ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
ΣΤΗΝ ΗΜΑΘΙΑ (Μέρος Γ΄ )

Εκλογές της 9 Απριλίου 2000
Εκλογική Περιφέρεια: Νομός Ημαθίας
Έδρες: 4
Εγγεγραμμένοι: 137.038
Ψήφισαν: 110.179
Έγκυρα: 108.042
Υποψήφιοι Βουλευτές (οι εκλεγέντες *)  
ΠανελλήνιοΣοσιαλιστικόΚίνημα(ΠΑΣΟΚ)47.571
     Χρυσοχοΐδης Μιχαήλ 21.937 
     Γικόνογλου Μόσχος 7.496 
     Γεωργιάδης Αθανάσιος 7.373 
     Σιδηρόπουλος Αναστάσιος 4.648
     Χατζηιωαννίδης Βασίλειος 4.132 
ΝέαΔημοκρατία(ΝΔ)47.247
     Χαλκίδης Μιχαήλ* 14.968 
     Φωτιάδης Ηλίας* 9.433 
     Κυριαζόπουλος Στέφανος 8.774 
     Καραπαναγιωτίδης Στέφανος 7.316 
     Βασιάδης Αναστάσιος 5.222 
ΚομμουνιστικόΚόμμαΕλλάδας(ΚΚΕ)5.433
     Μπόσκου Μαρία 2.327 
     Ουζουνίδου Μορφω 863 
     Χατζηθεοδωρίδης Χαράλαμπος 604 
     Ιακωβίδης Ηλίας 502 
     Τσεχελίδης Γεώργιος 341 
ΔημοκρατικόΚοινωνικόΚίνημα(ΔΗΚΚΙ)3.322
     Χρυσοστομίδης Εμμανουήλ 1.004 
     Ηλιάδης Ηλίας 664 
     Δημητριάδης Δαμιανός 423 
     Φιλιππίδης Δαμιανός 312 
     Τάτσικας Κωνσταντίνος 291 
ΣυνασπισμόςτηςΑριστεράς&τηςΠροόδου2.301
     Γιαννούλης Φίλιππος 699 
     Γκαβαϊσές Κωνσταντίνος 293 
     Διάκογλου Ιωάννης 291 
     Μπούρας Δημήτριος 208 
     Μπόφτσης Χρήστος 141 
ΔημοκρατικήΠεριφερειακήΈνωση805
     Αμοιρίδης Αλέξανδρος  
     Ιορδανίδης Δημήτριος  
     Μάρτος Δημήτριος  
     Χατζηκώστας Αθανάσιος  
ΈνωσηΚεντρώων379
     Μερτεβεντζής Ιωάννης  
     Μπέης Κωνσταντίνος  
     Παραστατίδης Αναστάσιος  
     Συμεωνίδης Μιχαήλ  
ΔημοσθένηςΒεργής-ΈλληνεςΟικολόγοι246
     Ασλάνης Δημήτριος  
     Θεοδωροπούλου Ευσταθία  
     Καραβία Ουρανία  
     Τζαβάρας Σταύρος  
ΠρώτηΓραμμή141
     Θεοδοσόπουλος Ελευθέριος  
ΚομμουνιστικόΚόμμαΕλλάδαςΜαρξιστικό-Λενινι-

στικό(ΚΚΕμ-λ)105
     Βοζίκη Ελένη  
     Κυζιρίδης Αναστάσιος  
ΕθνικήΣυμμαχία98
     Μιχαλόπουλος Ιωάννης  
Μαρξιστικό-ΛενινιστικόΚομμουνιστικόΚόμμαΕλλά-

δας(Μ-ΛΚΚΕ)60
     Δουΐτσης Χρήστος  
ΚόμμαΕλληνισμού58
     Στεφανίδου Φερσούλα  
ΜέτωποΡιζοσπαστικήςΑριστεράς(ΜΕΡΑ)39
     Μπαμίχας Νικόλαος  
ΑγωνιστικόΣοσιαλιστικόΚόμμαΕλλάδας(ΑΣΚΕ)34
     Κεφαλογιάννης Κωνσταντίνος  
ΟργάνωσηγιατηνΑνασυγκρότησητουΚΚΕ(ΟΑΚΚΕ)23
     Στεφοπούλου Αργυρώ  
ΛοιπάΚόμματα3
ΕθνικόΠατριωτικόΜέτωπο(ΕΠΑΚ)
     Σούμπουρος Γεώργιος  
     Ολυμπισμός  
     Παπαστέργιος Αθανάσιος  
*** Η ανάρτηση των αποτελεσμάτων των εκλογών 2000 

στον διαδικτυακό τόπο του ΥΠΕΣ περιορίζεται στην πα-
ράθεση της επίδοσης των Κομμάτων (δεν παραθέτει την 
σταυροδοσία των υποψηφίων Βουλευτών). Η παρατιθέμενη 
σταυροδοσία προέρχεται από την ανακοίνωση του οικείου 
Πρωτοδικείου, όπως δημοσιεύθηκε στην Εφ. «Λαός» (πε-
ριλαμβάνει μόνον τους υποψηφίους των μεγαλύτερων σε 
εκλογική δύναμη Σχηματισμών).

Εκλογές της 7 Μαρτίου 2004
Εκλογική Περιφέρεια: Νομός Ημαθίας
Έδρες: 4
Εγγεγραμμένοι: 138.257
Ψήφισαν: 113.966
Έγκυρα: 111.729
Υποψήφιοι Βουλευτές (οι εκλεγέντες *)  
ΝέαΔημοκρατία(ΝΔ)51.944
     Χαλκίδης Μιχαήλ* 18.361 
     Φωτιάδης Ηλίας* 10.968 
     Καραπαναγιωτίδης Κωνσταντίνος 10.680 
     Κουτσαντάς Γεώργιος 7.605 

     Παγκάκος Γεώργιος 2.645 
ΠανελλήνιοΣοσιαλιστικόΚίνημα(ΠΑΣΟΚ)40.053
     Χρυσοχοΐδης Μιχαήλ* 17.297 
     Σιδηρόπουλος Αναστάσιος* 9.417 
     Γικόνογλου Αθανάσιος 8.177 
     Μαρκοβίτης Γρηγόριος 5.093 
     Μωραλίδης Χρήστος 2.745 
ΚομμουνιστικόΚόμμαΕλλάδας(ΚΚΕ)5.967
     Ταμπάκη-Σοφρόνωφ Ιωάννα 1.744 
     Τρεμπελής Χρήστος 1.546 
     Παπαδοπούλου Μαρία 675 
     Κούγκας Αριστοτέλης 618 
     Κωνσταντίνου Θωμάς 409 
ΛαϊκόςΟρθόδοξοςΣυναγερμός(ΛΑΟΣ)3.975
     Βαφείδης Στέφανος 1.156 
     Βαϊνάς Ιωάννης 839 
     Θεοδοσόπουλος Ελευθέριος 619 
     Μηδούρης Δημήτριος 350 
     Στεφανίδου Φερσούλα 280 
ΣυνασπισμόςΡιζοσπαστικήςΑριστεράς(ΣΥΡΙΖΑ)2.106
     Γιαννούλης Φίλιππος 577 
     Πύρκας Αργύριος 259 
     Γωνιάδης Οδυσσεύς 196 
     Ορφανίδης Κωνσταντίνος 182 
     Μπούρας Δημήτριος 167 
ΔημοκρατικόΚοινωνικόΚίνημα(ΔΗΚΚΙ)1.828
     Υφαντίδου Αρετή 447 
     Δημητριάδης Δαμιανός 375 
     Κωτοπούλης Κωνσταντίνος 170 
     Τάτσικας Κωνσταντίνος 156 
     Τάντσης Αναστάσιος 73 
ΈνωσηΚεντρώων285
     Μερτεβεντζής Ιωάννης  
     Νανόπουλος-Νάνος Δημήτριος  
     Παραστατίδης Αναστάσιος  
     Συμεωνίδης Μιχαήλ  
ΚομμουνιστικόΚόμμαΕλλάδαςΜαρξιστικό-Λενινι-

στικό(ΚΚΕμ-λ)149
     Κοτίδης Κωνσταντίνος  
     Σκορδάνης Στέφανος  
ΑντικαπιταλιστικήΣυμμαχία84
     Δούκα Βασιλική  
ΜέτωποΡιζοσπαστικήςΑριστεράς(ΜΕΡΑ)84
     Μπαμίχας Νικόλαος  
Μαρξιστικό-ΛενινιστικόΚομμουνιστικόΚόμμαΕλλά-

δας(Μ-ΛΚΚΕ)82
     Ιωακειμίδης Χρήστος  
ΕλληνικόΜέτωπο71
     Ορφανίδης Γρηγόριος  
ΑγωνιστικόΣοσιαλιστικόΚόμμαΕλλάδας(ΑΣΚΕ)37
     Κουπίδου Βαρβάρα  
ΟργάνωσηγιατηνΑνασυγκρότησητουΚΚΕ(ΟΑΚΚΕ)35
     Στεφοπούλου Αργυρώ  
Μεμονωμένοιυποψήφιοι29
*** Η ανάρτηση των αποτελεσμάτων των εκλογών 2004 

στον διαδικτυακό τόπο του ΥΠΕΣ περιορίζεται στην πα-
ράθεση της επίδοσης των Κομμάτων (δεν παραθέτει την 
σταυροδοσία των υποψηφίων Βουλευτών). Η παρατιθέμενη 
σταυροδοσία παρουσιάζεται όπως δημοσιεύθηκε στην Εφ. 
«Λαός» (περιλαμβάνει μόνον τους υποψηφίους των μεγαλύ-
τερων σε εκλογική δύναμη Σχηματισμών, και δεν καλύπτει το 
σύνολο των Εκλογικών Τμημάτων, αλλά 288/290 για την ΝΔ 
και το ΠΑΔΟΚ, 284/290 για τον ΛΑΟΣ, 283/290 για το ΚΚΕ, 
266/290 για το ΔΗΚΚΙ, και 255/290 για τον Συνασπισμό).

Εκλογές της 16 Σεπτεμβρίου 2007
Εκλογική Περιφέρεια: Νομός Ημαθίας
Έδρες: 4
Εγγεγραμμένοι: 138.900
Ψήφισαν: 111.743
Έγκυρα: 108.811
Υποψήφιοι Βουλευτές (οι εκλεγέντες *)  
ΝέαΔημοκρατία(ΝΔ)46.600
     Χαλκίδης Μιχαήλ* 22.053 
     Φωτιάδης Ηλίας* 16.253 
     Τσαβδαρίδης Λάζαρος* 10.692 
     Γκιουρτζής Ιωάννης 9.165 
     Βλαχόπουλος Κωνσταντίνος 8.177 
     Σκουμπόπουλος Χρήστος 6.417 
ΠανελλήνιοΣοσιαλιστικόΚίνημα(ΠΑΣΟΚ)42.485
     Σιδηρόπουλος Αναστάσιος* 17.055 
     Γικόνογλου Αθανάσιος 12.730 
     Μούρνος Δημήτριος 11.350 
     Ταχματζίδης Δημήτριος 8.923 
     Χαρίση Αντωνία 7.779 
     Τόλκας Άγγελος 7.427 
ΚομμουνιστικόΚόμμαΕλλάδας(ΚΚΕ)8.248
     Ταμπάκη-Σοφρόνωφ Ιωάννα 2.973 
     Τρεμπελής Χρήστος 2.696 
     Παπαδοπούλου Μαρία 1.677 
     Ζωγράφου Όλγα 1.568 
     Αλευράς Χρήστος 1.228 
     Παυλίδης Ιορδάνης 954 
ΛαϊκόςΟρθόδοξοςΣυναγερμός(ΛΑΟΣ)5.053
     Βαφείδης Στέφανος 1.679 
     Αναστασιάδης Σπυρίδων 1.302 
     Ζαφειράτου Αικατερίνη 954 
     Σακλάς Ξενοκράτης 871 
     Γκαντήρης Απόστολος 706 
     Μηδούρης Δημήτριος 410 
ΣυνασπισμόςΡιζοσπαστικήςΑριστεράς(ΣΥΡΙΖΑ)3.430
     Καρανίκα Ξανθίππη 958 
     Μάρας Θωμάς 599 
     Μουρατίδης Γεώργιος 542 
     Γιαλαμάς Αναστάσιος 534 
     Μόρας Γεώργιος 496 
     Ντίνας Χάρης 390 

ΔημοκρατικήΑναγέννηση1.138
     Κωνσταντινίδης Θεοφάνης 396 
     Κωνσταντούδης Βασίλειος 343 
     Γιώτας Κωνσταντίνος 331 
ΟικολόγοιΠράσινοι877
     Μαγγανάρη Ασημίνα 365 
     Καναβάς Δημήτριος 183 
     Παρίσης Αθανάσιος 143 
     Ροδαφηνός Γεώργιος 90 
ΈνωσηΚεντρώων264
     Κατρανίδης Τηλέμαχος 80 
     Κωνσταντινίδου Χρυσή 59 
     Κατσίκας Νικόλαος 57 
     Μερτεβεντζής Ιωάννης 31 
ΚομμουνιστικόΚόμμαΕλλάδαςΜαρξιστικό-Λενινι-

στικό(ΚΚΕμ-λ)229
     Κοτίδης Κωνσταντίνος 104 
     Σκορδάνης Στέφανος 76 
Μαρξιστικό-ΛενινιστικόΚομμουνιστικόΚόμμαΕλλά-

δας(Μ-ΛΚΚΕ)168
     Ιωακειμίδης Χρήστος 59 
     Παπαδόπουλος Χαράλαμπος 59 
ΦιλελεύθερηΣυμμαχία102
     Ζαφειρακοπούλου Αικατερίνη 32 
ΕνωτικήΑντικαπιταλιστικήΑριστερά(ΕΝΑΝΤΙΑ)102
     Φρυσσά Γρηγορία 33 
     Αρβανιτίδης Γεώργιος 27 
     Βυθούλκας Παύλος 17 
     Λύκος Επαμεινώνδας 16 
ΟργάνωσηγιατηνΑνασυγκρότησητουΚΚΕ(ΟΑΚΚΕ)65
     Στεφοπούλου Αργυρώ 9 
ΜέτωποΡιζοσπαστικήςΑριστεράς(ΜΕΡΑ)65
     Κεχαγιάς Γεώργιος 16

Εκλογές της 4 Οκτωβρίου 2009
Εκλογική Περιφέρεια: Νομός Ημαθίας
Έδρες: 4
Εγγεγραμμένοι: 138.093
Ψήφισαν: 107.932
Έγκυρα: 105.007
Υποψήφιοι Βουλευτές (οι εκλεγέντες *)  
ΠανελλήνιοΣοσιαλιστικόΚίνημα(ΠΑΣΟΚ)45.483
     Σιδηρόπουλος Αναστάσιος* 19.382 
     Γικόνογλου Αθανάσιος* 14.038 
     Τόλκας Άγγελος* 11.676 
     Μούρνος Δημήτριος 10.434 
     Ταχματζίδης Δημήτριος 8.101 
     Χαρίση Αντωνία 7.595 
ΝέαΔημοκρατία(ΝΔ)38.858
     Χαλκίδης Μιχαήλ* 17.700 
     Τσαβδαρίδης Λάζαρος 17.292 
     Φωτιάδης Ηλίας 9.878 
     Μπατσαρά Γεωργία 6.417 
     Ιακωβίδου Ολυμπία 3.971 
     Μπρανιώτης Γρηγόριος 2.648 
ΚομμουνιστικόΚόμμαΕλλάδας(ΚΚΕ)7.257
     Ταμπάκη-Σοφρόνωφ Ιωάννα 2.681 
     Τρεμπελής Χρήστος 1.854 
     Παπαδοπούλου Μαρία 1.573 
     Καρτσιούνης Γεώργιος 1.495 
     Ζωγράφου Όλγα 1.212 
     Αλευράς Χρήστος 1.101 
ΛαϊκόςΟρθόδοξοςΣυναγερμός(ΛΑΟΣ)6.469
     Γιαννούτσου Σταυρούλα 1.914 
     Σακλάς Ξενοκράτης 1.766 
     Βαφείδης Στέφανος 1.687 
     Μανωλοπούλου Ελισάβετ 977 
     Μπέκας Δημήτριος 849 
     Τσιάρτας Χρήστος 775 
ΣυνασπισμόςΡιζοσπαστικήςΑριστεράς(ΣΥΡΙΖΑ)3.320
     Γιαλαμά Γεωργία 913 
     Καρανίκα Ξανθίππη 738 
     Μουρατίδης Γεώργιος 566 
     Μόρας Γεώργιος 490 
     Χαμπίδης Δημήτριος 464 
     Κιοσέογλου Ελευθέριος 291 
ΟικολόγοιΠράσινοι1.439
     Ζουμπουλίδου Ελένη 546 
     Βερβερίδης Κωνσταντίνος 363 
     Λογγινίδης Παναγιώτης 215 
     Κυρίμης Χρήστος 138 
ΔημοκρατικήΑναγέννηση562
     Ιωσηφίδης Νικόλαος 288 
     Ρότζιου Δέσποινα 238 
ΔημοσθένηςΒεργήςΈλληνεςΟικολόγοι280
     Κωτσίδου Ευθυμία 137 
ΈνωσηΚεντρώων247
     Ιωακειμίδης Αθανάσιος 67 
     Κωνσταντινίδου Χρυσή 48 
     Μέσκας Δημήτριος 32 
     Συμεωνίδης Μιχαήλ 25 
ΛαϊκόςΣύνδεσμοςΧρυσήΑυγή247
     Χλωρίδης Θεόδωρος 125 
ΑντικαπιταλιστικήΑριστερή Συνεργασία για την

Ανατροπή(ΑΝΤΑΡΣΥΑ)203
     Κολοβού Μαρία 37 
     Παπαδοπούλου Δέσποινα 35 
     Καλαϊτσίδης Θεόδωρος 25 
     Κερεστετζή Βασιλεία 20 
     Ματίκας Λάμπρος 15 
     Παντσής Νικόλαος 8 
ΚομμουνιστικόΚόμμαΕλλάδαςΜαρξιστικό-Λενινι-

στικό(ΚΚΕμ-λ)156
     Αβουζουκλκίδου Δήμητρα 53 
ΚοινωνίαΠολιτικήΠαράταξηΣυνεχιστώντουΚαπο-

δίστρια142
     Λουτσίδου Αθανασία 57 

Μαρξιστικό-ΛενινιστικόΚομμουνιστικόΚόμμαΕλλά-
δας(Μ-ΛΚΚΕ)131

     Ιωακειμίδης Χρήστος 35 
Δημοκρατικοί101
     Παπασταϊκούδης Παναγιώτης 41 
ΕργατικόΕπαναστατικόΚόμμα79
     Αλεβιζόπουλος Αριστόβουλος 20 
ΟργάνωσηγιατηνΑνασυγκρότησητουΚΚΕ(ΟΑΚΚΕ)33
     Οικονομάκη Αρετή 5

Εκλογές της 6 Μαΐου 2012
Εκλογική Περιφέρεια: Νομός Ημαθίας
Έδρες: 4
Εγγεγραμμένοι: 137.302
Ψήφισαν: 96.922
Έγκυρα: 94.538
Υποψήφιοι Βουλευτές (οι εκλεγέντες *)  
ΝέαΔημοκρατία(ΝΔ)20.221
     Τσαβδαρίδης Λάζαρος 10.647 
     Βεσυρόπουλος Απόστολος 6.966 
     Μπατσαρά Γεωργία 4.501 
     Γιαννούτσου Σταυρούλα 3.311 
     Πατσίκας Ζήσης 2.592 
     Μάμαλης Χρήστος 2.458 
ΠανελλήνιοΣοσιαλιστικόΚίνημα(ΠΑΣΟΚ)15.524
     Τόλκας Άγγελος* 6.636 
     Σιδηρόπουλος Αναστάσιος 5.262 
     Γικόνογλου Αθανάσιος 3.486 
     Μπαλτατζίδου Θεοδώρα 3.112 
     Σιδηροπούλου Χρυσάνθη 1.561 
     Καρανικολοπούλου Τριανταφυλλιά 813 
ΣυνασπισμόςΡιζοσπαστικήςΑριστεράς(ΣΥΡΙΖΑ)12.267
     Καρανίκα Ξανθίππη* 2.900 
     Σιδηροπούλου Κυριακή 2.725 
     Μόρας Γεώργιος 2.157 
     Ορφανίδης Κωνσταντίνος 2.019 
     Χαμπίδης Δημήτριος 1.804 
     Πύρκας Κωνσταντίνος 1.552 
ΑνεξάρτητοιΈλληνες11.771
     Γιοβανόπουλος Κωνσταντίνος* 3.731 
     Αλδάκου Μαρία 3.549 
     Κυριακίδης Γεώργιος 2.414 
     Γαλλίκας Νικόλαος 2.037 
     Γιάγκογλου Αντώνιος 1.436 
     Ταραλάς Χρήστος 696 
ΚομμουνιστικόΚόμμαΕλλάδας(ΚΚΕ)8.532
     Ταμπάκη-Σοφρόνωφ Ιωάννα* 2.558 
     Καρτσιούνης Γεώργιος 2.357 
     Τσίτσης Αθανάσιος 2.306 
     Ζωγράφου Όλγα 1.796 
     Πουρσανίδου Σοφία 1.568 
     Μπόμπολης Νικόλαος 1.016 
ΛαϊκόςΣύνδεσμοςΧρυσήΑυγή7.283
     Σταύρου Ηλίας 2.435 
     Πατσαλής Αθανάσιος 2.184 
     Τσώρη Δήμητρα 1.702 
     Τσιουλής Βασίλειος 1.298 
ΔημοκρατικήΑριστερά(ΔΗΜΑΡ)5.633
     Τσαπαρόπουλος Πέτρος 1.470 
     Γιαννούλης Φίλιππος 1.272 
     Τσέλιος Σταύρος 1.105 
     Γιαννούση-Αυγερινού Φανή 932 
     Μαραντίδης Αθανάσιος 548 
     Μεντίρογλου Φωτεινή 458 
ΛαϊκόςΟρθόδοξοςΣυναγερμός(ΛΑΟΣ)2.961
     Τσιάρτας Χρήστος 714 
     Αγγελής-Χατζηπαυλίδης Νικόλαος 702 
     Βαρακλής Γεώργιος 545 
     Λογγιζίδου Αλεξάνδρα 523 
     Ιωαννίδης Ιωάννης 475 
     Βραχάς Γεώργιος 293 
ΟικολόγοιΠράσινοι2.001
     Παπουλίδου Μαρία 657 
     Αγγελόγλου Ιωάννης 561 
     Κουντουνιώτης Δημήτριος 299 
     Χαλαγιάννης Ιωάννης 191 
ΔημοκρατικήΣυμμαχία-ΝτόραΜπακογιάννη1.151
     Αυγέρος Αντώνιος 448 
     Λιολιόπουλος Νικόλαος 311 
     Ρηγάκη Χριστίνα 159 
     Κυρζίδη Γιωρήντα-Αλεξία 154 
ΚίνημαΔενΠληρώνω1.005
     Ηλία Πηνελόπη 347 
ΑντικαπιταλιστικήΑριστερή Συνεργασία για την

Ανατροπή(ΑΝΤΑΡΣΥΑ)971
     Μουσκεφτάρα Αναστασία 215 
     Σουνάπογλου Θωμάς 199 
     Πασχούλας Κωνσταντίνος 194 
     Γαβριηλίδου Μαρίνα 140 
     Παρχαρίδου Μαρία 93 
     Γιάννοβιτς Σεβαστή 89 
ΔημιουργίαΞανά-ΘάνοςΤζήμερος892
     Νέμπι Καταλίνα-Ντιάνα 364 
Δράση-ΦιλελεύθερηΣυμμαχία852
     Ιωάννου Αρετή 327 
ΈνωσηΚεντρώων679
     Ζόμπολα Ανδριανή 160 
     Χατζηνικολάου Μαρία 133 
     Συμεωνίδης Μιχαήλ 115 
     Κατσίκας Νικόλαος 106 
ΚόμμαΠειρατώνΕλλάδας657
     Κύρου Ηλίας 305 
ΚοινωνίαΠολιτικήΠαράταξηΣυνεχιστώντουΚαπο-

δίστρια591
     Παναγιωτίδης Αναστάσιος 361 
ΚοινωνικήΣυμφωνία572
     Κωστογλίδου Γεωργία-Παρθένα 275 

ΟιΒουλευτικέςεκλογέςστην
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Ημαθίααπότο2000μέχριτο2015
     Πινίδου Σοφία 214 
ΣύνδεσμοςΕθνικήςΕνότητας438
     Ντούφας Βασίλειος 244 
ΚΚΕ(μ-λ)Μ-ΛΚΚΕΕκλογικήΣυνεργασία272
     Μαυρόπουλος Βασίλειος 98 
     Μωραϊτοπούλου Μαρία 75 
ΕΕΚ-Τροτσικστές-ΕργατικόΕπαναστατικόΚόμμα139
     Μπάτζιου Ουρανία 37 
ΟργάνωσηΚομμουνιστώνΔιεθνιστώνΕλλάδας(ΟΚΔΕ)68
     Ζιβιλδή (Λαχάνη) Ευδοξία 27 
ΟργάνωσηγιατηνΑνασυγκρότησητουΚΚΕ(ΟΑΚΚΕ)58
     Οικονομάκη Αρετή 7

Εκλογές της 17 Ιουνίου 2012
Εκλογική Περιφέρεια: Νομός Ημαθίας
Έδρες: 4
Εγγεγραμμένοι: 137.324
Ψήφισαν: 91.798
Έγκυρα: 90.893
Υποψήφιοι Βουλευτές (οι εκλεγέντες *)  
ΝέαΔημοκρατία(ΝΔ)27.411
     Τσαβδαρίδης Λάζαρος*  
     Βεσυρόπουλος Απόστολος*  
     Μπατσαρά Γεωργία*  
     Γιαννούτσου Σταυρούλα  
     Πατσίκας Ζήσης  
     Κυριακίδης Γεώργιος  
ΣυνασπισμόςΡιζοσπαστικήςΑριστεράς(ΣΥΡΙΖΑ)-Ε-

νωτικόΚοινωνικόΜέτωπο21.477
     Καρανίκα Ξανθίππη  
     Σιδηροπούλου Κυριακή  
     Μόρας Γεώργιος  
     Ορφανίδης Κωνσταντίνος  
     Χαμπίδης Δημήτριος  
     Πύρκας Κωνσταντίνος  
ΠανελλήνιοΣοσιαλιστικόΚίνημα(ΠΑΣΟΚ)13.510
     Τόλκας Άγγελος  
     Σιδηρόπουλος Αναστάσιος  
     Γικόνογλου Αθανάσιος  
     Μπαλτατζίδου Θεοδώρα  
     Σιδηροπούλου Χρυσάνθη  
     Καρανικολοπούλου Τριανταφυλλιά  
ΑνεξάρτητοιΈλληνες8.003
     Γιοβανόπουλος Κωνσταντίνος*  
     Γαλλίκας Νικόλαος  
     Γιάγκογλου Αντώνιος  
     Ταραλάς Χρήστος  
     Πελεκίδου Ελένη  
     Πρεπουτσίδης Γεώργιος  
ΛαϊκόςΣύνδεσμοςΧρυσήΑυγή7.199
     Σταύρου Ηλίας  
     Πατσαλής Αθανάσιος  
     Τσώρη Δήμητρα  
     Τσιουλής Βασίλειος  
     Σαρηγιαννίδης Γρηγόριος  
ΔημοκρατικήΑριστερά(ΔΗΜΑΡ)4.465
     Τσαπαρόπουλος Πέτρος  
     Γιαννούλης Φίλιππος  
     Τσέλιος Σταύρος  
     Μαραντίδης Αθανάσιος  
     Μεντίρογλου Φωτεινή  
ΚομμουνιστικόΚόμμαΕλλάδας(ΚΚΕ)3.898
     Ταμπάκη-Σοφρόνωφ Ιωάννα  
     Τσίτσης Αθανάσιος   
     Καρτσιούνης Γεώργιος  
     Μπόμπολης Νικόλαος   
     Πουρσανίδου Σοφία  
     Ζωγράφου Όλγα  
ΛαϊκόςΟρθόδοξοςΣυναγερμός(ΛΑΟΣ)1.592
     Τσιάρτας Χρήστος  
     Αγγελής-Χατζηπαυλίδης Νικόλαος  
     Βαρακλής Γεώργιος  
     Λογγιζίδου Αλεξάνδρα  
     Ιωαννίδης Ιωάννης  
     Βραχάς Γεώργιος  
ΔημιουργίαΞανά-Δράση-ΦιλελεύθερηΣυμμαχία952
     Ιωάννου Αρετή  
     Κοσιώρη Γεωργία  
     Ράπτης Ολύμπιος  
     Κυμηνά Σοφία  
ΟικολόγοιΠράσινοι587
     Αγγελόγλου Ιωάννης   
     Κακάρογλου Ευάγγελος  
     Χαλαγιάννης Ιωάννης  
     Παπουλίδου Μαρία  
     Κωστοπούλου Ειρήνη  
     Παντόπουλος Πέτρος  
ΚίνημαΔενΠληρώνω422
     Ηλία Πηνελόπη  
ΈνωσηΚεντρώων294
     Ζόμπολα Ανδριανή  
     Κατσίκας Νικόλαος   
     Συμεωνίδης Μιχαήλ  
     Χατζηνικολάου Μαρία  
ΚοινωνίαΠολιτικήΠαράταξηΣυνεχιστώντουΚαπο-

δίστρια282
     Παναγιωτίδης Αναστάσιος  
ΚόμμαΠειρατώνΕλλάδας234
     Κύρου Ηλίας  
ΑντικαπιταλιστικήΑριστερή Συνεργασία για την

Ανατροπή(ΑΝΤΑΡΣΥΑ)228
     Γιάννοβιτς Σεβαστή   
     Μουσκεφτάρα Αναστασία   
     Παπαχρυσοστομίδης Λάζαρος  
     Παρχαρίδου Μαρία   
     Σουνάπογλου Θωμάς  
ΕθνικήΕλπίδα210

     Βασιλειάδης Ευγένιος  
     Αναστασιάδης Σπυρίδων  
     Γιώτας Βασίλειος  
ΚΚΕ(μ-λ)Μ-ΛΚΚΕΕκλογικήΣυνεργασία129
     Ιωακειμίδης Χρήστος  
     Μωραϊτοπούλου Μαρία  
*** Στις εκλογές του Ιουνίου 2012 δεν ίσχυσε ο σταυρός 

προτίμησης, αλλά η λίστα: «Σε περίπτωση που οι βουλευτι-
κές εκλογές διενεργούνται μέσα σε δεκαοκτώ μήνες από τις 
προηγούμενες, δεν εφαρμόζονται για τις εκλογές αυτές οι 
περί εκλογής βουλευτών με σταυρό προτίμησης διατάξεις 
του παρόντος {= Π.Δ. 26/2012}, αλλά οι περί σειράς κατα-
λήψεως εδρών διατάξεις (λίστα) του Π.Δ. 152/1985, που 
επαναφέρονται σε ισχύ και εφαρμόζονται κάθε φορά για την 
περίπτωση αυτή» (άρθρο 72 § 11 του Π.Δ. 26/2012).

Εκλογές της 25 Ιανουαρίου 2015
Εκλογική Περιφέρεια: Νομός Ημαθίας
Έδρες: 4
Εγγεγραμμένοι: 135.534
Ψήφισαν: 93.441
Έγκυρα: 91.396
Υποψήφιοι Βουλευτές (οι εκλεγέντες *)  
ΣυνασπισμόςΡιζοσπαστικήςΑριστεράς(ΣΥΡΙΖΑ)31.021
     Λαπαβίτσας Κωνσταντίνος* 13.396 
     Καρασαρλίδου Ευφροσύνη* 6.603 
     Ουρσουζίδης Γεώργιος* 6.363 
     Αντωνίου Χρήστος 6.059 
     Παπαγιαννούλη Ευαγγελία 5.552 
     Χαμπίδης Δημήτριος 5.160 
ΝέαΔημοκρατία(ΝΔ)26.387
     Βεσυρόπουλος Απόστολος*  11.025 
     Τσαβδαρίδης Λάζαρος 10.487 
     Μπαρτζώκας Αναστάσιος 6.696 
     Μπατσαρά Γεωργία 4.639 
     Γιοβανόπουλος Κωνσταντίνος 3.743 
     Εμμανουηλίδης Απόστολος 2.459 
ΛαϊκόςΣύνδεσμοςΧρυσήΑυγή6.834
     Τσακίρης Μιχαήλ 3.379 
     Τσιουλής Βασίλειος  1.545 
     Χασιώτης Γεώργιος 1.249 
     Τσιορλίνη Μαρία 1.160 
     Χουζάνα Άννα 726 
     Χλωρίδης Θεόδωρος 485 
ΑνεξάρτητοιΈλληνες-ΕθνικήΠατριωτική Συμμαχί-

α-ΑΚΚΕΛ-Λευκό-Πυρ.Ελλ.4.916
     Παπαδοπούλου Αδαμαντία-Ελένη 1.704 
     Γαλλίκας Νικόλαος 1.269 
     Δημητριάδης Γεώργιος 942 
     Γουλτίδης Αλέξανδρος 917 
     Μακρυγιάννης Χρήστος 531 
     Μαλλιάρος Ηλίας 155 
ΠανελλήνιοΣοσιαλιστικόΚίνημα(ΠΑΣΟΚ)4.819
     Καραβασίλης Φώτιος 1.701 
     Απατσίδης Ιωάννης 1.478 
     Βασιλειάδου Ιφιγένεια  1.245 
     Ζησέκα Δήμητρα 1.012 
     Ιγνατιάδης Αναστάσιος 428 
ΤοΠοτάμι4.582
     Κουπίδης Σωτήριος 1.401 
     Ιωσηφίδου-Αποστόλου Παναΐλα 1.040 
     Σπανίδου Αφροδίτη 834 
     Μοσχόπουλος Ιωάννης 769 
     Λιόλιος Θωμάς 556 
     Τόλιος Αναστάσιος 521 
ΚομμουνιστικόΚόμμαΕλλάδας(ΚΚΕ)4.501
     Παπαδοπούλου Μαρία 1.265 
     Ταμπάκη-Σοφρόνωφ Ιωάννα 1.246 
     Ζοπουνίδης Γεώργιος 1.176 
     Τσίτσης Αθανάσιος  1.076
     Ζωγράφου Όλγα 749 
     Ιακωβίδης Ηλίας 623 
ΈνωσηΚεντρώων2.300
     Δαμιανίδης Πολυχρόνης 738 
     Κουζιώρτης Θωμάς 579 
     Μαυροδόντη Αργυρώ 378 
     Σουλουτζιδάκη Βιργινία-Παρασκευή 346 
Τελεία-ΑπόστολοςΓκλέτσος1.900
     Στανίση Αικατερίνη 1.035 
     Ζαρκάδας Χρήστος 617 
     Δίμπαλας Νικόλαος 343 
ΚίνημαΔημοκρατώνΣοσιαλιστών(ΚΙΔΗΣΟ)1.712
     Τόλκας Άγγελος 1.081 
     Λαμπίρη Άννα 384 
     Ασλάνογλου Στυλιανός 330 
     Βαλσάμης Χρήστος 154 
     Πετρακόπουλος Ευστράτιος 126 
ΛαϊκόςΟρθόδοξοςΣυναγερμός(ΛΑΟΣ)1.452
     Σακλάς Ξενοκράτης 496 
     Αγγελή Χριστίνα 383 
     Τσιάρτας Χρήστος 293 
     Φωτόπουλος Αλέξανδρος 208 
     Μηδούρης Ιωάννης 178 
     Σουκιάς Δημήτριος 155 
ΑντικαπιταλιστικήΑριστερή Συνεργασία για την

Ανατροπή(ΑΝΤΑΡΣΥΑ)-ΜΑΡΣ395
     Κουβακάς Γεώργιος 165 
     Γιάννοβιτς Σεβαστή 153 
Πράσινοι-ΔημοκρατικήΑριστερά328
     Σπίγκου Άννα 88 
     Φωκά Θεοδώρα 82 
     Ποζίδης Παύλος 69 
     Χαλαγιάννης Ιωάννης 49 
ΚΚΕ(μ-λ)Μ-ΛΚΚΕΕκλογικήΣυνεργασία93
     Καρβαγιώτη Αναστασία 28 
     Μωραϊτοπούλου Μαρία 24 
ΈνωσηΔημοκρατικήςΕθνικήςΜεταρρύθμισης(ΕΔΕΜ)81

     Παπαδημητρίου Ευφροσύνη 30 
ΕΕΚ-Τροτσικστές-ΕργατικόΕπαναστατικόΚόμμα43
     Μουχτόγλου Κυριακή 12 
ΟργάνωσηΚομμουνιστώνΔιεθνιστώνΕλλάδας(ΟΚΔΕ)32
     Λαχάνης Τηλέμαχος

Εκλογές της 20 Σεπτεμβρίου 2015
Εκλογική Περιφέρεια: Νομός Ημαθίας
Έδρες: 4
Εγγεγραμμένοι: 135.836
Ψήφισαν: 81.286
Έγκυρα: 79.368
Υποψήφιοι Βουλευτές (οι εκλεγέντες *)  
ΣυνασπισμόςΡιζοσπαστικήςΑριστεράς(ΣΥΡΙΖΑ)27.204
     Καρασαρλίδου Ευφροσύνη*  
     Ουρσουζίδης Γεώργιος*  
     Αντωνίου Χρήστος*  
     Παπαγιαννούλη Ευαγγελία  
     Τσιάνος Δημήτριος  
     Τουτουντζίδου Μαριάνθη  
ΝέαΔημοκρατία(ΝΔ)21.876
     Βεσυρόπουλος Απόστολος*   
     Τσαβδαρίδης Λάζαρος  
     Μπαρτζώκας Αναστάσιος  
     Μπατσαρά Γεωργία  
     Γιοβανόπουλος Κωνσταντίνος  
     Εμμανουηλίδης Απόστολος  
ΛαϊκόςΣύνδεσμοςΧρυσήΑυγή7.347
     Τσακίρης Μιχαήλ  
     Τσιουλής Βασίλειος   
     Μαρουφίδου Μαρία  
     Μπαλτατζίδης Νικόλαος  
     Γρηγοριάδου Ευαγγελία  
ΔημοκρατικήΣυμπαράταξη(ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)5.424
     Καραβασίλης Φώτιος  
     Απατσίδης Ιωάννης  
     Ακριβόπουλος Λεωνίδας  
     Βασιλειάδου Ιφιγένεια   
     Τσιλογιάννης Κωνσταντίνος  
     Γκιόνογλου Χαράλαμπος  
ΚομμουνιστικόΚόμμαΕλλάδας(ΚΚΕ)4.076
     Παπαδοπούλου Μαρία  
     Ταμπάκη-Σοφρόνωφ Ιωάννα  
     Ζοπουνίδης Γεώργιος  
     Τσίτσης Αθανάσιος   
     Ζωγράφου Όλγα  
     Ιακωβίδης Ηλίας  
ΈνωσηΚεντρώων3.142
     Δαμιανίδης Πολυχρόνης  
     Δίμπαλας Νικόλαος  
     Λαμπίδης Ιωάννης  
     Καραμπουλάτ Ελένα  
     Καλιάνης Βασίλειος  
ΑνεξάρτητοιΈλληνες-ΕθνικήΠατριωτικήΣυμμαχία2.837
     Παπαδοπούλου Αδαμαντία-Ελένη  
     Βέτσος Ανδρέας  
     Λιάτος Θωμάς-Νέστωρ  
     Δημητριάδου Σμαρώ  
     Μαλλιάρος Ηλίας  
     Περιφανόπουλος Αντώνιος  
ΛαϊκήΕνότητα2.501
     Αποστολόπουλος Αθανάσιος  
     Αργυρίου Ιωάννης  
     Ηλιάδης Νικόλαος  
     Κιοσέογλου Ελευθέριος  
     Χατζοπούλου Ελένη  
     Χαρίση Μαρία  
ΤοΠοτάμι2.303
     Κουπίδης Σωτήριος  
     Ιωσηφίδου-Αποστόλου Παναΐλα  
     Σπανίδου Αφροδίτη  
     Μοσχόπουλος Ιωάννης  
     Λιόλιος Θωμάς  
     Τόλιος Αναστάσιος  
Κοινωνία856
     Κοτίδης Βασίλειος  
ΑΝΤΑΡΣΥΑ-ΕΕΚ604
     Κουβακάς Γεώργιος  
     Μόχλας Θεοχάρης  

     Γιάννοβιτς Σεβαστή  
     Παπαχρυσοστομίδης Λάζαρος  
ΕνιαίοΠαλλαϊκόΜέτωπο(ΕΠΑΜ)521
     Αραμπατζής Βασίλειος  
     Τσενεκίδης Ιωάννης  
ΔημιουργίαΞανά-ΘάνοςΤζήμερος439
     Χολέβα Βασιλική  
ΚΚΕ(μ-λ)Μ-ΛΚΚΕΕκλογικήΣυνεργασία142
     Καρβαγιώτη Αναστασία  
     Μωραϊτοπούλου Μαρία  
ΟργάνωσηγιατηνΑνασυγκρότησητουΚΚΕ(ΟΑΚΚΕ)51
     Μαστοράκη Ροζέλλα  
ΟργάνωσηΚομμουνιστώνΔιεθνιστώνΕλλάδας(ΟΚΔΕ)45
     Λαχάνης Τηλέμαχος  
*** Στις εκλογές του Σεπτεμβρίου 2015 δεν ίσχυσε ο 

σταυρός προτίμησης, αλλά η λίστα: «Σε περίπτωση που οι 
βουλευτικές εκλογές διενεργούνται μέσα σε δεκαοκτώ μήνες 
από τις προηγούμενες, δεν εφαρμόζονται για τις εκλογές 
αυτές οι περί εκλογής βουλευτών με σταυρό προτίμησης 
διατάξεις του παρόντος {= Π.Δ. 26/2012}, αλλά οι περί σειράς 
καταλήψεως εδρών διατάξεις (λίστα) του Π.Δ. 152/1985, που 
επαναφέρονται σε ισχύ και εφαρμόζονται κάθε φορά για την 
περίπτωση αυτή» (άρθρο 72 § 11 του Π.Δ. 26/2012).

Εκλογές της 7 Ιουλίου 2019
Εκλογική Περιφέρεια: Νομός Ημαθίας
Έδρες: 4
Πρόκειται για την 68η εκλογική αναμέτρηση (για την α-

νάδειξη Βουλής) από συστάσεως Ελληνικού Κράτους, αλλά 
είναι μόλις η τρίτη φορά κατά την οποία οι βουλευτικές εκλογές 
διεξάγονται κατά μήνα Ιούλιο: έχουν προηγηθεί οι εκλογές του 
1844 (που διεξήχθησαν τμηματικά σε διάφορες εκλογικές πε-
ριφέρειες, με συνολική διάρκεια περίπου ένα εξάμηνο!), και οι 
εκλογές του 1875 (στις 18-21 Ιουλίου). Και επειδή οι δυο προη-
γούμενες «ιουλιανές» βουλευτικές εκλογές είχαν γίνει στην «πα-
λιά Ελλάδα», οι σημερινές εκλογές του 2019 είναι, για τις «Νέες 
Χώρες» οι πρώτες που διεξάγονται Ιούλιο μήνα. Ενώ, στις 7 του 
μηνός έχουν διενεργηθεί οι εκλογές: της 7 Απριλίου 1885, της 7 
Φεβρουαρίου 1899, της 7 Νοεμβρίου 1926 και της 7 Μαρτίου 
2004.  Τέλος, ο Ιούλιος ήταν ο μήνας δυο δημοψηφισμάτων: του 
«νόθου» δημοψηφίσματος της 29 Ιουλίου 1973 που προκήρυξε 
το δικτατορικό καθεστώς της 21 Απριλίου 1967, και του δημοψη-
φίσματος της 5 Ιουλίου 2015 (με την «διπλή» ανάγνωση και την 
αντίστοιχη «εφαρμογή» του αποτελέσματός του).-

Εκλογές 2000
http://eklogesapps.ypes.gr/ekloges/content/gr/

elec_data/2000NE_per_res.asp?per_id=12
ΑρχείοΕφημερίδας«Λαός»,φ.28-03-2000,31-

03-2000,11-04-2000,12-04-2000,13-04-2000.
 Εκλογές 2004
http://eklogesapps.ypes.gr/ekloges/content/gr/

elec_data/2004NE_per_res.asp?per_id=12
ΑρχείοΕφημερίδας«Λαός»,φ.05-03-2004,07-

03-2004,08-03-2004.
 Εκλογές 2007
http://ekloges-prev.singularlogic.eu/v2007/

pages/index.html?periferia_data.html?id=12
 Εκλογές 2009
http://ekloges-prev.singularlogic.eu/v2009/

pages/index.html?lang=el&go=periferia_data.
html%3Fid%3D12

 Εκλογές 2012-Μάιος
http://ekloges-prev.singularlogic.eu/v2012a/

public/index.html#{%22cls%22:%22level%22,%
22params%22:{%22level%22:%22ep%22,%22
id%22:12}}

 Εκλογές 2012-Ιούνιος
http://ekloges-prev.singularlogic.eu/v2012B/

public/index.html#{%22cls%22:%22level%22,%
22params%22:{%22level%22:%22ep%22,%22
id%22:12}}

 Εκλογές 2015-Ιανουάριος
http://ekloges-prev.singularlogic.eu/v2015a/v/

public/index.html#{%22cls%22:%22level%22,%
22params%22:{%22level%22:%22ep%22,%22
id%22:%2212%22}}

 Εκλογές 2015-Σεπτέμβριος
http://ekloges-prev.singularlogic.eu/v2015b/v/

public/index.html#{%22cls%22:%22level%22,%
22params%22:{%22level%22:%22ep%22,%22
id%22:%2212%22}}

Πηγές:

Εκλογές της 16 Φεβρουαρίου 1964
(Συμπληρωματικά του Α΄ μέρους της έρευνας)
Εκλογική Περιφέρεια: Νομός Ημαθίας
Έδρες: 4
Εγγεγραμμένοι: 72.420
Ψήφισαν: 61.789
Έγκυρα: 61.534
Υποψήφιοι Βουλευτές (οι εκλεγέντες *)  
ΈνωσιςΚέντρου33.122
     Παπαδάκης-Στάικος Ιωάννης* 10.816 
     Γιαμάς Ιωάννης* 9.662 
     Παπαδόπουλος Φιλοκτήμων* 8.941 
     Κατσάνος Γρηγόριος 2.949 
ΣυνασπισμόςΕΡΕ-Προοδευτικών18.937
     Χατζηδημητρίου Δημήτριος* 5.728 
     Βλαχόπουλος Δημήτριος 5.262 
     Παναγιωτίδης Νικόλαος 4.832 
     Τσαμπάζης Ιωάννης 2.585 
ΕνιαίαΔημοκρατικήΑριστερά(ΕΔΑ)9.475
     Αληχανίδης Ιωάννης 6.699 
     Αναστασόπουλος Κωνσταντίνος 1.232 
     Κιάου Ευθυμία 1.021 
     Μαργαρίτης Αντώνιος 241 
Μεμονωμένοιυποψήφιοι
     Κυριακίδης Λάμπρος -- 
Πηγή:
Υπουργείο Εσωτερικών, «Αποτελέσματα των 

Βουλευτικών Εκλογών της 16ης Φεβρουαρίου 
1964», έκδ. Εθνικού Τυπογραφείου, 1965.
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  Φίλοι μου, καλή σας ημέρα, 
ήταν μία μέρα του Δεκέμβρη του ’67 

(σας μαρτύρησα και την ηλικία μου!), η κυ-
ρά Φωφώ πονούσε και εγώ ήθελα να βγω. 

Αν και άκουγα για χούντα και δικτατορία, 
δεν  φοβήθηκα και ξεμπούκαρα. 

Το κρύο ήταν τρομερό, αλλά πάλι δεν 
φοβήθηκα. Τη βρήκαμε τη λύση. Ονομά-
στηκα Βελέντζας! 

Στη συνέχεια, όταν ο κόσμος με κοιτού-
σε παράξενα και μου τραγουδούσε “ήταν 
ένας γάιδαρος με μεγάλα αυτιά”, πάλι δεν 
φοβήθηκα. 

Αργότερα που «έφαγα» την πρώτη μου χυλόπιτα, πάλι δεν τρο-
μοκρατήθηκα. 

Επίσης δεν τρόμαξα, όταν το πρώτο φιλί, μου το έδωσε μία που 
έμοιαζε της Μέργκελ και στη συνέχεια όταν έλαβα ένα γράμμα από 
τον κ. Σόιμπλε, στο οποίο κατέληγε: «χοντρούλη σε γουστάρω»! 

Μετά από καιρό που η πρώτη μου κοπέλα ήταν ξανθιά (μη φωνά-
ζετε σας αγαπάμε!), πάλι δεν φοβήθηκα. 

Δεν το έβαλα στα πόδια, όταν στο πρώτο ραντεβού με τη μετέπει-
τα γυναίκα της ζωής μου, ήταν και η πεθερά μαζί μας! 

Δεν τρομοκρατήθηκα, όταν η γυναίκα μου, ένα βροχερό πρωινό, 
μου είπε είμαι έγκυος και στη συνέχεια μου το είπε ξανά και ξανά και 
ξανά.

Λοιπόν φίλοι μου,  σκέφτηκα τί πραγματικά φοβάμαι και κατέλη-
ξα.

φοβάμαι, τους αδίστακτους  επαγγελματίες μαυρογιαλούρους, 
φοβάμαι, τους πωρωμένους που δεν πιστεύουν σε τίποτα, 
φοβάμαι, αυτούς που δεν έχουν ούτε ιερό ούτε όσιο,
φοβάμαι, τους παθολογικούς ψεύτες, που με άνεση εξαπατούνε 

ολόκληρο λαό,
φοβάμαι τον άνθρωπο που μιλά για το θάνατο συνανθρώπων 

μας και γελά,
φοβάμαι, …
εσένα, φοβάμαι Αλέξη και την παρέα σου, για αυτό και εγώ μαζί 

με τους υπόλοιπους Έλληνες, θα φωνάξω: «ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ - ΤΕ-
ΛΟΣ»!

Απαίδευτε, ανεπίδεκτε μαθήσεως,
όταν μιλάς με συνεργάτες σου, μπορείς να πιάνεις ότι θέλεις, 

όπως ακριβώς έκανες και με αρχηγούς κρατών που σε επισκεφθή-
κανε, όταν όμως μιλάς για τους νεκρούς πιλότους της Ελληνικής 
Πολεμικής Αεροπορίας, οφείλεις να σηκώνεσαι και να «έρχεσαι» σε 
στάση προσοχής και να αποτίεις φόρο τιμής και όχι να χασκογελάς, 
ως χαζοχαρούμενο δεκαπεντάχρονο!

Γιατροί γίνονται πολλοί, μηχανικοί επίσης, δικηγόροι το ίδιο, πρω-
θυπουργοί επίσης, αεροπόροι της Πολεμικής Αεροπορίας όμως, 
γίνονται ελάχιστοι.

Γίνονται αυτοί που είναι έτοιμοι να θυσιάσουν τη ζωή τους για να 
προστατεύσουν τους συνανθρώπους τους και όχι να γελάνε μαζί 
τους!

Κινδυνεύουν καθημερινά για να διαφυλάξουν την πατρίδα μας, 
για να προστατεύσουν εμένα, τα παιδιά μου, εσένα, τα παιδιά σου 
και ας τα στέλνεις σε ιδιωτικά σχολεία (να μην ξεχνιόμαστε!), … σε 
τελική ανάλυση κινδυνεύουν, για να έχει το δικαίωμα ένας πρωθυ-
πουργός να χασκογελά με το θάνατό τους!

Αλέξη πριν σε αποχαιρετήσω και σου ευχηθώ στο καλό και να 
μην μας γράφεις, θα σου περιγράψω το τελευταίο μου όνειρο.

Ενώ ροχαλίζω και κυνηγώ ένα ταψί μπακλαβά, εμφανίζεται μία 
ωραία, αψηλή, τσιριμπίμ, τσιριμπόμ, και χοντρούλη σε γουστάρω, 
ευσωμούλη σε θαυμάζω, τι ωραία που τα λες, και ξαφνικά ορμά και 
γίνεται ένας χαμός.

Μωρό μου ατελείωτο και τι κορμάρα είναι αυτή και αχ και βαχ 
και φωνές και ξαφνικά πετάγομαι και αντικρίζω την κυρά …, με ποια 
ήσουνα και τι κάνατε!

Τρώγαμε μπακλαβά, … στην αρχή, μετά μας αρέσανε τα μακα-
ρόνια με κιμά, είπαμε να το γυρίσουμε στο σάμαλι και δεν ξέρω, δεν 
κατάλαβα!

Και εκείνη την ώρα χτυπά το τηλέφωνο και η κολλητή της κυράς, 
σε έξαλλη κατάσταση, φώναζε χωρίζω, διότι έπιασε τον άνδρα της, 
στα πράσα, με ποια νομίζεις Αλέξη. 

Με τη δική μου, στον ύπνο μου!
Και σε ρωτώ, απερχόμενε, είναι το ίδιο στον ύπνο μου, με τον 

ξύπνιο μου!

Και εάν δεν κατάλαβες τι εννοώ, άλλο να μιλάς και να γράφεις 
επιστολές για τη Μακεδονία και άλλο να υπογράφεις και 
να δίνεις.

Άλλο εάν θέλεις, ο εν δυνάμει προδότης και άλλο ο 
προδότης!

Και σε τελική ανάλυση εάν δεν καταλαβαίνεις τι γίνεται, 
διάβασε επιστολές του Ιησού, της Εύας, του Αδάμ, του 
Μωυσή, κυκλοφορούν πολλές και σε μορφή Άρλεκιν, για 
να ξεχνιέσαι!

Αλέξη μου σταματώ εδώ, διότι πρέπει να προλάβω να 
μαζέψω μερικά σκουπίδια, για να έχω να τρώω. Μην τα 
πάρει όλα ο φίλος μου ο Νικόλας!

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ - ΤΕΛΟΣ!

ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ ΠΑΤΡΙΔΑ!

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ - ΤΕΛΟΣ!!!
Του Ιωάννη Ιασ. Βελέντζα  Διπλ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

 

Η ψήφος του Ελύτη.
ή όπως το στάχυ μεταβάλλει 
την σοφία του σε άρτο…

Τώρα στο μακρινό νησί κανένα σπίτι 
δεν υπήρχε πια,
μόνο αν φυσούσε απο νοτιά
στη θέση του έβλεπες ένα μοναστήρι,
που ψηλά το συνέχιζαν τα σύννεφα
κι` από κάτω,
τα πρασινωπά νερά που `γλείφαν τα τοιχιά
με τις βαριές μεγάλες σιδερόπορτες.

Καλόγεροι έψελναν και μελετούσαν
κι` ούτε που μου άνοιγε κανείς 
να ξαναδώ σε τι μεριές μεγάλωσα,
σε τι μεριές με μάλωνε η μητέρα μου 
και για ποιου τη χάρη 
το φωτόδενδρο υπάρχει ακόμη!

Από κάπου ο καπνός περνούσε
από το βλέμμα του Αγίου Ισίδωρου 
ίσως…

Έφερνα γύρους κι έβγαζα φως κοκκινωπό
απ` το νάχω παιδευτεί 
και απ’ το νάμαι μόνος.

Τέλος, επροχωρούσα μέσα στο φως
όπως ο Ιησούς Χριστός και όλοι οι ερωτευμένοι.

Θάρρος: Ο ουρανός αυτός είναι
και τα πουλιά του εμείς,
όσοι αλλού δεν μοιάζουμε.

Θάλασσα Δημητριακή
γαίες και αχανή  μέρη της πανσέληνου.
 
Το ελάχιστο θέλησα και με τιμώρησαν με το πολύ!

 
  Γιάννης Ναζλίδης

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το άρ-

θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα ό τι:
Ο ΚΟΓΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Δημητρίου 

και της Αθανασίας, το γένος Καμπούρη, 
που γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέροια 
και η ΠΑΣΧΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ του Αναστασίου 
και της Αικατερίνης, το γένος Τσιαπάρα, 

που γεννήθηκε στη Θεσ/νίκη και κατοικεί στη Βέροια, 
πρόκειται να παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο στη 
Βέροια.

Δήμος Βέροιας
Στελεχώνεται από 

ψυχολόγο το Γραφείο 
Συμβουλευτικής για 
ΔΩΡΕΑΝ υπηρεσίες 

σε όλους τους δημότες 
Από το Δήμο Βέροιας ανακοινώνεται η λειτουργία Γραφείου Συμ-

βουλευτικής και Ψυχολογικής Στήριξης, το οποίο στελεχώνεται από 
ψυχολόγο και απευθύνεται ΔΩΡΕΑΝ σε όλους τους δημότες Βέροιας 
με σκοπό την προαγωγή της ψυχικής υγείας και τη διασφάλιση της 
καλύτερης ποιότητας ζωής.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι οι εξής:
• Ψυχολογική υποστήριξη και συμβουλευτική σε άτομα, οικο-

γένειες και ζευγάρια  
• Συνεργασία με υπηρεσίες και φορείς του Δήμου Βέροιας
• Συνεργασία με την τοπική σχολική κοινότητα (εκπαιδευτικοί, 

γονείς, μαθητές) για αντιμετώπιση περιπτώσεων που χρήζουν στήρι-
ξης και οργάνωση ενημερωτικών συναντήσεων πάνω σε κοινωνικά 
θέματα

• Συνεργασία με τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου
Στόχος είναι η πρόληψη και ίσως η καταστολή προβλημάτων που 

αφορούν στην ψυχική υγεία των συμπολιτών μας και ιδιαίτερα των 
οικονομικά ασθενέστερων, οι οποίοι αδυνατούν να απευθυνθούν σε 
ιδιώτες.

Το Γραφείο Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Στήριξης λειτουργεί 
καθημερινά (Δευτέρα έως Παρασκευή) και ώρες 08:00 – 14:00. Η 
ψυχολόγος δέχεται με προγραμματισμένα ραντεβού.

Τηλέφωνο επικοινωνίας:2331 3 53818
Διεύθυνση: Σταδίου 51 (έναντι γηπέδου) 



ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ:

«Η Ν.Δ. ετοιμάζει να 
δώσει στις τράπεζες τα 
λεφτά που μαζεύτηκαν 

με τον κόπο και τον 
ιδρώτα του ελληνικού λαού»

  Αποκαλύπτουν  κάπου κάπου σημεία του κρυφού τους σχεδίου στη ΝΔ, 
για τους δικούς τους βέβαια λόγους είτε ιδιοτέλειας είτε κρίσης ειλικρίνειας είτε 
ανοησίας και απρονοησίας, τη στιγμή που το σύνθημά τους σε ότι αφορά την 
ενημέρωση του λαού είναι: «Η άγνοια είναι δύναμη».

  Δήλωσε λοιπόν ο γνωστός Μπάμπης Παπαδημητρίου, υποψήφιος 
βουλευτής με τη ΝΔ, πως αυτό που θέλουν είναι οι τράπεζες να χρησιμο-
ποιήσουν ένα μεγάλο κομμάτι από τα κεφάλαια που έχει δεσμεύσει ο Πρωθυ-
πουργός στο μαξιλάρι των 37 δις. ευρώ. Πως ο Μητσοτάκης, εφόσον ο λαός 
του δώσει την εντολή, θα πάει σε μια πιστοληπτική γραμμή. Ας μην ξεχνάμε 
και τα όσα είπε πριν λίγες μέρες ό έτερος Καππαδόκης,  ο Χάρης Θεοχάρης, 
ότι εάν η ΝΔ γίνει κυβέρνηση θα επιστρέψει το «μαξιλάρι ασφαλείας». 

 Εδώ και μέρες ο Αλέξης Τσίπρας ρωτά επίμονα τον κ. Μητσοτάκη και 
απάντηση δεν παίρνει, αναφορικά με το γιατί λέει πως πρέπει να δελεάσει 
τους εταίρους με κύμα μεταρρυθμίσεων για να πέσουν τα πλεονάσματα αφού 
η κυβέρνηση το έχει ήδη καταφέρει καταθέτοντας μέρος των χρημάτων που 
υπάρχουν σε ειδικό λογαριασμό, ώστε να γίνουν στοχευμένες ελαφρύνσεις 
και να υπάρξει στήριξη του λαού μας. Χθες αποκαλύφτηκε περίτρανα το γιατί. 
Ετοιμάζονται να πάρουν τα λεφτά που μαζεύτηκαν με τον κόπο και τον ιδρώτα 
του ελληνικού λαού και να τα δώσουν στις τράπεζες και στους τραπεζίτες. 
Όμως, όπως με έμφαση τόνισε ο Πρωθυπουργός από την Πάτρα:  «αυτά τα 
χρήματα τα εξασφαλίσαμε με κόπο και θυσίες, για να μη μπορεί ποτέ κανείς 
πια να εκβιάσει την Ελλάδα. Δεν είναι απλά απόθεμα ρευστότητας. Είναι α-
πόθεμα εθνικής κυριαρχίας, δημοκρατίας» και συμπλήρωσε «αν βάλουν χέρι 
στις θυσίες μας, τότε θα ξαναγυρίσουμε πίσω στα μνημόνια».                                                     

 Σχέδιό τους είναι η πιστοληπτική γραμμή στήριξης δηλαδή αυτό που ήθε-
λε ο κ. Στουρνάρας και που η κυβέρνηση κατάφερε να αποφύγει. 

 Ας γνωρίζει 
καλά ο λαός μας 
πως: Η πιστο-
ληπτική γραμμή 
στήριξης την ο-
ποία έχει κατα-
στρώσει ο ESM 
προβλέπει εκτός 
των άλλων κείμε-
νο μνημονίου κα-
τανόησης, αλλά 
και ελέγχους, ση-
μαίνει αναγκαστι-
κά επιστροφή στα 
μνημόνια,  επι -
στροφή στο 2014 
και για τους πο-
λίτες νέα μέτρα, 
προαπαιτούμενα 
και νέα επιτρο-
πεία. «Άιντε φτου 
κι απ’ την αρχή» 
όπως θα έλεγε ο 
Άκης Πάνου…

Γράφει ο 
Παναγιώτης 
Παπαδόπουλος
Φιλόλογος
 
    Στην αρχαία Ελλάδα, στην 

Αθήνα, που γεννήθηκε η Δημο-
κρατία γίνονταν πολλές συζητή-
σεις στην αγορά ( πλατεία) για 
διάφορα φιλοσοφικά και άλλα θέ-

ματα  που  αφορούσαν την πόλη και λεγόταν πολιτική 
συζήτηση. Εκεί ο κάθε πολίτης έπαιρνε το λόγο και συ-
ζητούσαν όλοι μαζί τα προβλήματα της πόλης. Έπρεπε 
ο  πολίτης να γνωρίζει και  να συμμετέχει σε όλες τις 
διαδικασίες λειτουργίας του πολιτεύματος. Ο τρόπος 
όμως επίλυσης των προβλημάτων της πόλης απαιτού-
σε  κομματική συζήτηση. Το κάθε κόμμα είχε το δικό του 
τρόπο. Κάπως έτσι επαναλαμβανόταν η συζήτηση για τη  
διαδικασία της λειτουργίας των κομμάτων. Και σήμερα το 
ίδιο συμβαίνει. Κάθε κόμμα έχει το δικό του πρόγραμμα 
και πιστεύει  ότι έτσι  θα επιτύχει τη λύση προβλημάτων 
της πόλης και της χώρας. Αυτό όμως στην πραγματι-
κότητα ανατρέπονταν. Οι προσωπικές και κομματικές 
αυθαιρεσίες κατά την άσκηση των καθηκόντων  των 
μελών της εκτελεστικής και της νομοθετικής  εξουσίας 
από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα  δεν έλειψαν ποτέ.  
Παρατηρήθηκαν πολλές καταχρήσεις  των κομμάτων και 
ο χρηματισμός μελών τους. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα 
τις δυσάρεστες συνέπειες μέρους του ελληνικού λαού 
. Πολλοί αναγκάστηκαν, να μεταναστεύσουν σε άλλες 
Ευρωπαϊκές κυρίως χώρες και  να προσφέρουν εκεί τις 
πολύτιμες γνώσεις τους. Το κακό είναι ότι το γεγονός αυ-
τό   να εκπατρίζονται  οι νέοι επιστήμονες συμβαίνει και 
σήμερα  . Το Ελληνικό δημόσιο δαπάνησε εκατομμύρια 
για τις σπουδές των επιστημόνων αυτών που μετανά-
στευσαν .Αποτέλεσμα πολλές δημόσιες  υπηρεσίες στην 
Ελλάδα  στο παρελθόν  ακόμη και σήμερα  στερούνται 
του απαραίτητου προσωπικού. 

Με την έλλειψη προσωπικού δημιουργούνται πολλά 
προβλήματα με  δυσάρεστες εντυπώσεις στον πολίτη 
που περιμένει να έχει αγαθές σχέσεις με το κράτος και 
να υποστηρίζεται από αυτό. Ένα από τα σοβαρότερα 
προβλήματα της κακής λειτουργίας των δημοσίων υ-
πηρεσιών είναι ο αυθαίρετος τρόπος πρόσληψης του 
προσωπικού.

     Προσλαμβάνονται υπάλληλοι  στο δημόσιο και 
στις ευρύτερες υπηρεσίες των ΔΕΚΟ, άνθρωποι χωρίς 
τα απαραίτητα προσόντα παρά μόνο την κομματική τους 
ταυτότητα. Είναι ανίκανοι  στην πραγματικότητα να υπη-
ρετήσουν τον πολίτη από τη θέση που κατέχουν. Με τον 
τρόπο αυτό της πρόσληψης  μένουν έξω νέοι πτυχιούχοι 
με πανεπιστημιακές περγαμηνές, οι οποίοι  παραγκωνί-

ζονται, και  αναγκάζονται να μεταναστεύουν. Το ερώτημα 
που προκύπτει είναι. Δεν το βλέπουν αυτό οι ταγοί των 
εκάστοτε κυβερνήσεων με τους παχυλούς μισθούς και 
τα ειδικά προνόμια και υπόσχονται ανάπτυξη με διοικητι-
κούς υπάλληλους  από γυάλινα πόδια.

  Ένα άλλο γεγονός που υποβαθμίζει τον Ελληνικό 
λαό είναι η παρουσία των υποψηφίων και  επί μέρες στα 
δελτία ειδήσεων να αυτό-επαναλαμβάνονται. Αυτή η κω-
μωδία με τους εκλογικούς λόγους και τις ατέλειωτες συ-
γκεντρώσεις μας έχει κουράσει. Κάποτε να περιοριστεί 
στο ελάχιστο. Είναι ένας  δαπανηρός αποκριάτικος χαρ-
τοπόλεμος σε βάρους του ελληνικού λαού, που βασικό 
στόχο έχει τις εντυπώσεις. Οι υποψήφιοι  Έλληνες δεν 
είναι ανεπίδεκτοι μαθήσεως. Στα κράτη της Ευρώπης, 
που υποτίθεται ότι ανήκουμε , ελάχιστοι λόγοι γίνονται. « 
Ο πολιτικός δεν πρέπει να επιδεικνύεται με τα λόγια που 
λέει αλλά με τα έργα που πράττει». (Πυθαγόρας από τη 
Σάμο, φιλόσοφος της αρχαιότητος)  Ούτε πρέπει να υ-
πάρχουν  γραφεία των Βουλευτών στις περιφέρειές τους. 
Το γραφείο του βουλευτού δεν είναι υπηρεσία  ευρέσεως 
εργασίας. Έργο του Βουλευτή είναι  η κατάρτιση και ψή-
φιση κατάλληλων νόμων για την ανάπτυξη και λειτουργία 
του κράτους. Έχει δικαίωμα να   ζήσει με την οικογένειά 
του το Σάββατο-Κυριακή. Αρκεί μόνο το γραφείο της 
Νομαρχιακής Επιτροπής του Κόμματος που ανήκει για 
θέματα κλαδικά όχι προσωπικά. Οι κομματικές αυθαιρε-
σίες είχαν και έχουν δυσάρεστες συνέπειες. Δύο ιστορικά  
παραδείγματα παρέχουν κάποια εξήγηση.

 Το 401 π.χ. ο περιφερειακός  σατράπης(διοικητής) 
της Περσίας  για να εκδικηθεί τον αδελφό του γρήγορα 
συγκέντρωσε 13.000 μισθοφόρους Έλληνες που κα-
τοικούσαν στα παράλια της Μ. Α. από διάφορες πόλεις 
της Ελλάδος. που εγκαταλείψαν περιφρονημένοι από 
την πατρίδα τους. Από τη Σπάρτη  ήταν περίπου 700. 
Βρέθηκαν εκεί, είτε διωγμένοι από αντίθετα κόμματα της 
εξουσίας στην πατρίδα τους ή μετανάστες για να εργα-
σθούν ως μισθοφόροι σε ξένους στρατούς. ( Είναι οι 
13.000 του Ξενοφώντα που για συντομία ονομάστηκαν 
Μύριοι, 10 χιλιάδες).  Ένα άλλο περιστατικό συνέβαινε 
μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα. Μετά τις εκλογές οι 
δημόσιοι υπάλληλοι του ηττηθέντος κόμματος διώχνο-
νταν από τα υπουργεία και η κυβέρνηση προσλάβανε 
δικούς ανθρώπους-ψηφοφόρους στη θέση τους. Οι 
απολυμένοι κατάφευγαν στην πλησιέστερη πλατεία και 
έκλαιγαν τη μοίρα τους. Η πλατεία ονομάστηκε Πλατεία 
Κλαυθμόνος(του κλάματος) Να θυμίσουμε ότι η πρώτη 
της ονομασία ήταν «Πλατεία 25ης Μαρτίου» προς τιμήν 
της Ελληνικής Επανάστασης του 1821. Ακολούθησε η 
ονομασία «Πλατεία Δημοκρατίας» ενώ στα τέλη Ιουνίου 
του 1989 μετονομάστηκε σε «Πλατεία Εθνικής Συμφιλιώ-
σεως», όνομα που δεν χρησιμοποιείται. 

 Καλό καλοκαίρι

17του Σαββατοκύριακου του Σαββατοκύριακου 6-7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 www.laosnews.gr

ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ

Διακοπές στην Αιδηψό 
για ιαματικά λουτρά

Τα μέλη και οι φίλοι της λέσχης όσοι επιθυμούν 
να πάρουν μέρος στις φετινές περιόδους ιαματικών 
λουτρών να δηλώσουν συμμετοχή στο τηλέφωνο 
23310 25654. Α΄ ΠΕΡΙΟΔΟΙ 9-16 ΙΟΥΛΙΟΥ, κιν. 
6976 953683.

Το Δ.Σ.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΥΡΥΘΜΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ 

  « Η πολιτική είναι τέχνη της ψευδολογίας» 
Βολταίρος

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το 

άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα 
ό τι:

Ο ΔΙΑΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του 
Παναγιώτη και της Γεωργίας, το γέ-
νος Τόπη, που γεννήθηκε και κατοικεί 
στη Βέροια και η ΡΑΓΓΟΥ ΠΑΝΑ-
ΓΙΩΤΑ ΡΑΦΑΗΛΙΑ του Δημητρίου 
και της Μάρθας, το γένος Δουλκερί-

δου, που γεννήθηκε στη Θεσ/νίκη και κατοικεί στη 
Βέροια, πρόκειται να παντρευτούν με θρησκευτικό 
γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγ. Κων/νου και 
Ελένης στο Διαβατό Ημαθίας.
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Στα ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΙΩΤΙΚΑ 2019 η «ΜΙΕΖΑ»
Ο Μορφωτικός 

Σύλλογος Κοπα-
νού «Η ΜΙΕΖΑ» 
συμμετείχε στο 
Φεστ ιβάλ  ΑΜ -
ΜΟΥΛΙΑΝΙΩΤΙΚΑ 
2019, στην Αμ-
μουλιανή Χαλκιδι-
κής, το Σάββατο 
29 Ιουνίου 2019. 
Ένα τριήμερο γε-
μάτο παράδοση 
καθότι στο Φεστι-
βάλ συμμετείχαν 
12 χορευτικά από 
όλη την Ελλάδα 
και την Κύπρο, ό-
που στο τέλος των 
εμφανίσεων έγι-
ναν όλοι μαζί μια 
παρέα χορεύοντας 
μέχρι τις πρώτες 
πρωινές ώρες.

Το τμήμα πα-
ραστάσεων του 
συλλόγου μας για 
ακόμη μία φορά έ-
κλεψε τις εντυπώ-
σεις με την άψογη 
εμφάνιση του και 
το χειροκρότημα 
του κόσμου το α-
πέδειξε περίτρα-
να. 

Η αποστολή 
μας επέστρεψε 
γεμάτη όμορφες 
εμπειρίες και ει-
κόνες καθώς συν-
δυάσαμε παρά-
δοση και αναψυ-
χή. Τα παιδιά ήρ-
θαν σε επαφή με 
τα ήθη, τα έθιμα 
και τους χορούς 
από διάφορα μέ-
ρη της Ελλάδος 
και της Κύπρου.

Συγχαίρουμε 
και ευχαριστούμε 
τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αμμουλιανής για την άρτια διοργάνωση και τη θερμή φιλοξενία που μας χάρισαν 
και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για μελλοντικές εκδηλώσεις!

Για το Δ.Σ.
Η Πρόεδρος Στάρχου Π.

Η Γεν. Γραμματέας Διτσόλα Σ.

«Λύρες στις Πηγές» στο κατάμεστο 
Άλσος του Αγίου Νικολάου

Στ ο ν  κ α τ ά -
μεστο χώρο του 
Άλσους του Αγίου 
Νικολάου πραγ-
ματοποιήθηκε το 
Σάββατο 29 Ιου-
νίου 2019, για 4η 
συνεχή χρονιά η 
εκδήλωση «Λύ-
ρες στις Πηγές» 
από την Εύξεινο 
Λέσχη Ποντίων 
Νάουσας – Εθνι-
κή Βιβλ ιοθήκη 
Αργυρουπόλεως 
«Ο Κυριακίδης». 
Φέτος, δίπλα από 
τα δροσερά και 
τρεχούμενα νερά 
του ποταμού οι 
παρευρισκόμενοι 
απόλαυσαν ένα 
μουσικό ταξ ίδ ι 
γεμάτο εικόνες 
και μνήμες από 
το παρελθόν, μέ-
σα από τις φω-
νές του Γρηγόρη 
Μπιθικώτση και 
της Μαίρης Δού-
τση ,  υπό  την 
καθοδήγηση και 
επιμέλεια του Κώ-
στα Καλδάρα και 
με την συνοδεία 
μίας εξαιρετικής 
ορχήστρας απο-
τελούμενης από 
μουσικούς της 
πόλης (Αποστό-
λης Ζαφειρίου, 
Πάνος Παπαδό-
πουλος, Τρύφων 
Μπάιτσης, Βαγγέλης Δερβόκης , Κώστας Διαμαντής και Βαγγέλης Ψαθάς).

 Παρευρέθηκαν μεταξύ άλλων ο Βουλευτής Ημαθίας κ. Βεσυρόπουλος, ο Δήμαρχος Νάουσας κ. 
Κουτσογιάννης, οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Βαλσαμίδης, Καρανάτσιος και κα. Τάκη, ο νεοεκλεγέντας Δήμαρχος κ. 
Καρανικόλας, αρκετοί απερχόμενοι και νέοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, εκπρόσωποι του περιφερειακού τμήματος 
Νάουσας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, του Ομίλου «Γενίτσαροι και Μπούλες», του Πολιτιστικού Συλλό-
γου «Πυρσός», του Λυκείου Ελληνίδων Νάουσας, του Συλλόγου Λευκαδίων «Αγία Παρασκευή», του Συλλό-
γου Πατρίδας «Ευστάθιος Χωραφάς», του Συλλόγου Άνω Ζερβοχωρίου «Ποντιακά Νιάτα» και του Συλλόγου 
Πολιτισμού «ενCanto».

«Βραδιά Χορού» της Ευξείνου 
Λέσχης Ποντίων Νάουσας

Την Τετάρτη 26 Ιουνίου πραγματοποιήθηκαν στο Δημοτικό Θέατρο Νάουσας, παρουσία πλήθους κόσμου, οι δύο παραστάσεις των 
τμημάτων κλασικού και σύγχρονου χορού της Ευξείνου Λέσχης Ποντίων Νάουσας, με τίτλο «Βραδιά Χορού». Αρχικά την εκδήλωση 
χαιρέτησαν, ο πρόεδρος Φανιάδης Φώτης και ο νεοεκλεγέντας Δήμαρχος Νάουσας κ. Νικόλας Καρανικόλας, αναφερόμενοι και οι δύο 
στις πολυποίκιλες εκδηλώσεις και δράσεις του συλλόγου, καθώς και στο πλούσιο έργο του. Στη συνέχεια την σκηνή «κατέλαβαν» οι 
μαθητές και οι μαθήτριες των τμημάτων, οι οποίοι παρουσίασαν ένα εκτενές πρόγραμμα με χορογραφίες κλασικού και σύγχρονου 
μπαλέτου, character και Hip Hop, υπό την καθοδήγηση των διδασκόντων των τμημάτων Μπράτση Χριστίνας, Αναστασιάδου Γαλήνης 
και Δαβουρτζίκα Άννας. Επίσης, αξίζει να αναφερθεί ότι στην εκδήλωση συμμετείχε και η ομάδα “Hooligang”, που κατέλαβε για 3η συ-
νεχή χρονιά την πρώτη θέση στο πανελλήνιο διαγωνισμό Hip Hop.
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 

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

τά το διά στη μα α πό 8-7-2019 μέχρι 14-7-
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 6-7-2019
08:00-14:30 ΖΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 

ΚΟΝΙΤΣΗΣ 15 ΚΑΙ ΕΜΜ. ΖΑΧΟΥ ΓΩΝΙΑ(περ 

ΚΤΕΛ) 23310-62163

08:00-14:30 ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΗΡΑΣ 10 (κοντά στα ΚΤΕΛ) 23310-62989

08:00-14:30 ΛΕΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΡΕ-

ΜΠΕΣΙΝΑΣ 21 (κοντά στο ΙΚΑ) 23310-74374

14:30-21:00 ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 48 & ΚΟΝΙΤΣΗΣ ΓΩΝΙΑ 23310-

71601

19:00-21:00 ΠΟΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙ-

ΟΣ ΠΙΕΡΙΩΝ 44 23310-26914

21:00-08:00 ΠΟΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙ-

ΟΣ ΠΙΕΡΙΩΝ 44 23310-26914

Κυριακή 7-7-2019
08:00-14:30 ΚΟΥΡΚΟΥΤΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 

ΠΙΝΔΟΥ 15 ΚΑΙ ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ ΓΩΝΙΑ 23310-

65931

14:30-21:00 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΟΦΙΑ & ΣΙΑ 

Ο.Ε. ΠΙΕΡΙΩΝ 7 (απέναντι από βενζινάδικο 

Γαλάνη) 23310-73324

19:00-21:00 ΘΩΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΝΙΖΕ-

ΛΟΥ 82 23310-67530

21:00-08:00 ΘΩΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΝΙΖΕ-

ΛΟΥ 82 23310-67530

 

Δευτέρα 8-7-2019
14:30-21:00 ΜΟΥΡΤΖΙΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΡΕ-

ΜΠΕΣΙΝΑΣ 20 - ΚΤΕΛ 23310-27355

14:30-21:00 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΟΦΙΑ & ΣΙΑ 

Ο.Ε. ΠΙΕΡΙΩΝ 7 (απέναντι από βενζινάδικο 

Γαλάνη) 23310-73324

19:00-21:00 ΜΠΑΛΙΟΥ Θ. ΜΑΡΙΑ ΜΑΛΑ-

ΚΟΥΣΗ 18 ΚΑΙ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΓΩΝΙΑ 23310-

29759

21:00-08:00 ΜΠΑΛΙΟΥ Θ. ΜΑΡΙΑ ΜΑΛΑ-

ΚΟΥΣΗ 18 ΚΑΙ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΓΩΝΙΑ 23310-

29759

Φαρμακεία

Τις προτάσεις 
του για την 
αλλαγή κανονι-

σμών του ελληνικού 
ποδοσφαίρου, για 
να προφυλαχθούν 
όσοι απασχολούνται 
σε αυτό, κατέθεσε ο 
Πανελλήνιος Σύνδε-
σμος Αμειβομένων 
Ποδοσφαιριστών.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση: 
«Ο Π.Σ.Α.Π. τάσσεται υπέρ 

του διαλόγου, που αποσκο-
πεί στη βελτίωση των εργα-
σιακών συνθηκών των μελών 
του, αλλά και του ελληνικού 
ποδοσφαίρου. Με γνώμονα 
αυτό, πρότεινε στους αρμό-
διους φορείς μία σειρά αλλα-
γών σε Κ.Ι.Μ.Π., ασφαλιστικό 
και εγγυητικό ταμείο, οι οποίες 
αποβλέπουν σε αρμονικότερη 
συνεργασία των ποδοσφαιρι-
στών με τις Π.Α.Ε. 

1) 8ΗΜΕΡΗΕΞΩΔΙΚΗΟ-
ΧΛΗΣΗ

Ο Π.Σ.Α.Π. επιθυμεί την κα-
τάργηση ή έστω τροποποίηση 
της 8ημερης εξώδικης όχλη-
σης που ισχύει από πέρσι, ύ-
στερα μάλιστα από ΜΟΝΟΜΕ-
ΡΗ αλλαγή των κανονισμών 
και παρότι από το 2008 έχουν 
υπογραφεί συλλογικές συμβά-
σεις εργασίας μεταξύ Π.Σ.Α.Π. 
και εταίρων (Super League, 
Football League). 

Για αυτό προτείνει τρεις βα-

σικές εναλλακτικές κατευθύν-
σεις. 

α) Σε περίπτωση που δια-
τηρηθεί, να μην ισχύει κατά τις 
δύο μεταγραφικές περιόδους 
(από 01/01 έως 31/01 και α-
πό 01/07 έως 31/8 εκάστου 
έτους). 

β) Ο ποδοσφαιριστής να 
διατηρεί το δικαίωμα να εμεί-
νει στη λύση του συμβολαίου 
του διεκδικώντας μόνο τα δε-
δουλευμένα του, ακόμη και σε 
περίπτωση που του καταβλη-
θούν τα χρήματα που του ο-
φείλονται, στο διάστημα των 8 
ημερών από την κοινοποίηση 
της πρόθεσής του να προσφύ-
γει στην αθλητική δικαιοσύνη. 

γ) Την πλήρη κατάργηση 
της 8ημερης εξώδικης όχλη-
σης και την αύξηση των χρο-
νικών ορίων για τη μη καταβο-
λή εκ μέρους των Π.Α.Ε. των 
οφειλόμενων ποσών για την 
κοινωνική ή ιδιωτική ασφάλι-
ση του ποδοσφαιριστή ή της 
προβλεπόμενης, από το συμ-
βόλαιο των συμβαλλόμενων 
μελών, δόσης. 

2)ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Η ύπαρξη ασφαλιστικού 

συμβολαίου για τα μέλη του, 
αποτελεί για τον Π.Σ.Α.Π. μία 
αυτονόητη δέσμευση/υποχρέ-
ωση των Π.Α.Ε. Σε αυτό το 
ζήτημα προτείναμε τα εξής: 

α) Να μην ξεκινά το οποιο-
δήποτε πρωτάθλημα, που δεν 
θα υπάρχει ασφαλιστήριο συμ-
βόλαιο σε ισχύ. 

β) Οι παίκτες να έχουν το 
δικαίωμα προσφυγής σε περί-

πτωση που δεν καλύπτονται 
ασφαλιστικά, τόσο οι ίδιοι ό-
σο και τα προστατευμένα μέλη 
τους (σύζυγος, τέκνα), από τις 
ομάδες που αγωνίζονται. 

3)ΕΓΓΥΗΤΙΚΟΤΑΜΕΙΟ
Τα τελευταία χρόνια έχουμε 

γίνει μάρτυρες νέων… τάσων 
που επικρατούν στο ελληνικό 
ποδόσφαιρο. Πιο χαρακτηρι-
στικό παράδειγμα είναι όταν 
Π.Α.Ε. εξαγοράζουν το Α.Φ.Μ. 
άλλων με αποτέλεσμα τόσο 
τα μέλη μας, όσο και πλήθος 
εργαζομένων (υπάλληλοι, 
προμηθευτές κτλ), να μην λαμ-
βάνουν τα χρήματα που τους 
οφείλονται. 

Παράλληλα συχνά συνα-
ντάμε, δυστυχώς, και περιπτώ-
σεις αποχώρησης ομάδων εν 
μέσω της αγωνιστικής σεζόν, 
με ανάλογα αποτελέσματα. 

Τα σχετικά φαινόμενα απο-
κτούν εσχάτως μορφή «χιο-
νοστιβάδας» και λόγω αυτού 
προτείναμε ως Π.Σ.Α.Π. ένα 
νέο μοντέλο λειτουργίας του 
εγγυητικού ταμείου. Το οποίο 
δύναται να χαρακτηριστεί τόσο 
βελτιωμένο, όσο και πιο εύκο-
λα διαχειρίσιμο από την πλευ-
ρά των Π.Α.Ε. 

Ως Π.Σ.Α.Π. ευελπιστούμε 
πως άμεσα θα βρεθούμε όλοι 
μαζί στο ίδιο τραπέζι και από 
κοινού με τις διοργανώτριες 
αρχές των πρωταθλημάτων 
αλλά και την Ε.Π.Ο., θα θέ-
σουμε τις βάσεις ώστε το ελ-
ληνικό ποδόσφαιρο να κάνει 
βήματα εμπρός, σε όλους τους 
τομείς».

Οι προτάσεις του ΠΣΑΠ για αλλαγές 
στους κανονσιμούς
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Κ. ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 

πωλούνται 2 διαμερί-
σματα 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., 2Δ-
ΣΚWC, 5ος όρ., κεντρι-
κή θέρμανση, γωνιακό, 
δ ιαμπερές,  μεγάλα 
μπαλκόνια, θέση στάθ-
μευσης. 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

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

ΜΙΑΟΥΛΗ 14, Πλ. 
Ωρολογίου, ενοικιάζε-
ται διαμέρισμα 110 τ.μ., 
σε διόροφη οικοδομή, 
1ος όρ., κεντρική θέρ-
μανση. Τιμή ενοικίου 
260 ευρώ. Τηλ.: 6945 
928723.

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ η-
μιεπιπλωμένο διαμέ-
ρισμα στην περιοχή 
Πασακιόσκι, 1ΔΣΚWC, 
1ος όροφος με θέα, 
αυτόνομη θέρμανση, 
πόρτα ασφαλείας, συν-
θετικά κουφώματα και-
νούργια. Πληροφορίες 
κ. Παναγιώτης, τηλ.: 
6978 009149.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΝΑΟΥΣΑ ενοικιά-

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

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ αρτοποιός 
για εργασία σε φούρνο 
στην Πατρίδα. Η εξοι-
κείωση στο επάγγελμα 
απαραίτητη. Ωράριο 
02.00-10.00 τετραήμερο, 
κ. Χρήστος 6944 271012.

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

Τίτλος της θέσης εργασίας: Πωλητής
Τοποθεσία: Βέροια
Απασχόληση: Πλήρης
ΜΙσθός-Αποδοχές: 500-700Ευρώτομήνα
Απαραίτητα προσόντα: Γνώσεις Πωλή-

σεων σε Παροχή Υπηρεσίας (π.χ. ηλ. ρεύμα, 
φυσικό αέριο, τηλεφωνία, ασφάλειες, ακίνητα), 
γνώσεις χρήσης Η/Υ (Microsoft Office, Emails), 
γνώση Αγγλικών, επικοινωνιακός/ή, με άνεση 
στο λόγο. Ηλικία 25-45.

Συνθήκες εργασίας: Φιλικό περιβάλλον, 
ισόγειο κατάστημα, πλήρες ωράριο, 5ήμερο, πα-
ρέχεται εκπαίδευση.

Αρμοδιότητες: Πώληση Υπηρεσιών Ηλεκτρι-
κού Ρεύματος και Αερίου, Εξυπηρέτηση Πελα-
τών, αποστολή των αιτημάτω και συμβολαίων 
στα Κεντρικά του Ομίλου μας.

Οι υποβολές θα σταλθούν στο
kkosmadakis@revmaplus.gr,
veroia@revmaplus.gr.
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για 
σέρβις από ψητοπωλείο 
στο Μακροχώρι. Τηλ.: 
23310 43222, μετά τις 
6.00 μ.μ.

ZHTEITAI άτομο με 
πείρα και γνώσεις Αγ-
γλικών, για μόνιμη ερ-
γασία, ως σερβιτόρος 
σε εστιατόριο στη Βέ-
ροια. Τηλ.: 6974 064888 
& 23310 71590.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νεαρός 
για διανομή με δικό του 
μηχανάκι για κατάστη-
μα εστίασης στη Βέροια. 
Τηλ.: 6986 885352.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μοδίστρα για 
κατάστημα νυφικών στη 
Βέροια. Τηλ.: 23310 60832 
ώρες καταστημάτων.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανικός 
αυτοκινήτων από την ΤΟΥ-
ΟΤΑ Γεωργιάδη, με πτυ-
χιο μηχανικού. Τηλ.: 23310 
62780 & 6978 770066.

ZHTEITAI νέος-α για 
γραμματέας με προσό-
ντα: 1) πτυχίο οικονομι-
κά-λογιστικά, 2) άπται-
στα Αγγλικά, 3) επιθυ-
μητά Ισπανικά, 4) πολύ 

καλή γνώση υπολογιστών. 
Αποστολή βιογραφικών (με 

φωτο): elisavet21@yahoo.
gr μέχρι 30/06/19.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 23981 - ΚΤΕΛ Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑ-

ΖΕΤΑΙ Γκαρσονιέρα συνολικής επιφάνειας 
30 τ.μ. καθ. στον 2 ο όροφο. Αποτελείται από 
Σαλονοκουζίνα, Μπάνιο και WC. Είναι κατα-
σκευασμένη το 1975 και διαθέτει θέρμανση 
Ατομική - Πετρέλαιο, Κουφώματα Ξύλινα, 
Πόρτα Ασφαλείας με τρίαινα, Ανελκυστήρα, 
A/C, Έπιπλα, Ηλ. Συσκευές - Τιμή: 180 €.

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

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

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

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

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

Κωδ.105233 Σπάνια Γκαρσονιέρα 72τ.μ. 
στο κέντρο προς ενοικίαση με πολύ 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: 23097 ΚΕΝΤΡΟ , κοντά στα ΚΤΕΛ 
ενοικιάζεται κομπλέ επιπλωμένη μεγάλη 
γκαρσονιέρα  75 τ.μ., πολύ άνετη , με 1δσκλ 
, σε πολύ καλή κατάσταση , είναι ενεργειακής 
κλάσης Η , διαθέτει ατομική θέρμανση με 
κλιματιστικό και μία πολύ μεγάλη βεράντα , 
ενοίκιο μόνο 230€.

κωδ. 24731 Στο Πασακιόσκι κομπλέ ε-
πιπλωμένο διαμ/μα 120 τ.μ., οικοδομή του 
1990  , η θέρμανση του ατομική με αντλία 
θερμότητας , επιπλωμένο συνολικά , άριστη 
κατασκευή 3 υ/δ, σαλόνι , κουζίνα και 1wc , 
ημιόροφος  ενοίκιο μόνο 300€.

Κωδ: 105854 - ΡΑΧΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Διαμέρισμα σαν σε Μονοκατοικία συνολικής 
επιφάνειας 130 τ.μ. σε 1ο όροφο, άψογα 
συντηρημένο, με πολυτέλεια και ζεστασιά. 
Αποτελείται από 3 μεγάλα Υπνοδωμάτια με 

εντοιχιζόμενες ντουλάπες, μια ωραιότατη 
σαλοκουζίνα με τζάκι και ένα μπάνιο . Εί-
ναι κομπλέ επιπλωμένο μαζί με ηλεκτρικές 
συσκευές. Διαθέτει ατομική θέρμανση πε-
τρελαίου, συνθετικά κουφώματα με διπλά 
τζάμια, με ανοιχτό πάρκινγκ, κοινόχρηστη 
αυλή.  Τιμή: 300 €. Πληροφορίες μόνο στην 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. Από 1/8/19 ελεύ-
θερο.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 23483 - Λευκόπετρα ΕΝΟΙΚΙΑ-

ΖΕΤΑΙ νεόδμητη Μονοκατοικία κομπλέ επι-
πλωμένη συνολικής επιφάνειας 200 τ.μ. σε 
δύο επίπεδα . Αποτελείται από 2 Υπνοδω-
μάτια, Σαλόνι, Κουζίνα, 1 Μπάνιο και WC. 
Είναι κατασκευασμένη το 1998 και διαθέτει 
θέρμανση Ατομική - Πετρέλαιο,  Κουφώματα 
Συνθετικά, Πάρκινγκ, Αποθήκη , Κήπο, Τζά-
κι, A/C, Συναγερμό, Έπιπλα, Ηλ. Συσκευές, 
Διπλά τζάμια - Τιμή: 280 € .

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.116034 ΚΤΕΛ Βέροιας, ενοικιάζεται 

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 23850 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 

κατά αποκλειστικότητα ένα πολύ μικρό γρα-
φείο συνολικής επιφάνειας 8 τ.μ. 1ος Υπερυ-
ψωμένος κατάλληλο και για έδρα επιχείρη-
σης. Μηνιαίο μίσθωμα 80 €.

Κωδ.23892 ΚΕΝΤΡ0, Γραφείο ενός χώ-
ρου 22 τ.μ., κατασκευή 1974,  3ος όροφος, 
ανακαινισμένο εκ βάθρων, καλοδιατηρημένο,  
με κεντρική Θέρμανση  και wc δικό του , ενοί-
κιο μόνο 130€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από 
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 23753 Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κα-
τά αποκλειστικότητα Γραφείο συνολικής επι-
φάνειας 35 τ.μ. 1ος όροφος Υπερυψωμένος. 
Αποτελείται από 1 ενιαίο χώρο και WC και 
διαθέτει θέρμανση με Κλιματιστικό, με Ανελ-
κυστήρα Τιμή: 120 €.

Κωδ.23847  Ενοικιάζεται στο κέντρο της 
πόλης γραφείο 45 τ.μ. 2 χώροι με δικό του 
WC στον 2ο ορ. βλέπει μπροστά σε δρόμο 
κεντρικό και με ενοίκιο 200€ .

Κωδ: 23819 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Γραφείο συνολικής επιφάνειας 75 τ.μ. 1ος 
ορ. Αποτελείται από 3 Χώρους, είναι κατα-
σκευασμένο το 1976 και διαθέτει δική του 
θέρμανση με κλιματιστικά , έχει κουφώματα 
αλουμινίου συρόμενα, A/C, μίσθωμα 250 €.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 23559 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 

κατά αποκλειστικότητα Κατάστημα συνολικής 
επιφάνειας 30 τ.μ. Ισόγειο. Αποτελείται από 
1 Χώρο, . Είναι κατασκευασμένο το 1980 και 
διαθέτει Κουφώματα Αλουμινίου καινούργια 
τιμή 150 €.

Κωδ: 23626 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Κατάστημα συνολικής επιφάνειας 30 τ.μ. Ι-

σόγειο. Αποτελείται από 1 Χώρο και δικό του 
WC. Τιμή: 340 € . Το γραφείο μας διαθέτει 
την ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του ακι-
νήτου αυτού.

Κωδ: 23665 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
κατά αποκλειστικότητα Κατάστημα συνολικής 
επιφάνειας 33 τ.μ. Ισόγειο. Αποτελείται από 
1 Χώρο, . Είναι κατασκευασμένο το 1974.
Τιμή: 180 € .

Κωδ: 23521 - ΠΙΕΡΙΩΝ περίπου στη 
μέση ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  ισόγειο κατάστημα 
συνολικής επιφάνειας 60 τ.μ. Αποτελείται από 
1 Χώρο και με WC. Είναι κατασκευασμένο 
το 1976 και διαθέτει Προαύλιο το δε Μίσθω-
μα του 290 €. Το γραφείο μας διαθέτει την 
ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του ακινήτου 
αυτού.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ: 23469 ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ ενοικιάζεται 

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

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 105265  ΡΟΔΩΝ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Γκαρ-

σονιέρα συνολικής επιφάνειας 42 τ.μ. Ημι-
ώροφος. Αποτελείται από Σαλόνι, Κουζίνα, 
Μπάνιο . Είναι κατασκευασμένη το 1975 και 
διαθέτει Κουφώματα Συνθετικά, Πόρτα Θω-
ρακισμένη, Διπλά τζάμια, Σκαλιά εισόδου - 
Τιμή: 21.000 €.

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 ΜΕ-
ΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.105837  Σπάνιο καινούργιο διαμ/
μα στην Ακρόπολη 110 τ.μ. του 2005 3ου ορ. 
με θέα τον κάμπο της πόλης με 3δσκλ με 110 
τ.μ. μικτά 100 τ.μ. καθ. με ατομική θέρμανση 
πετρελαίου και ένα τεράστιο γκαράζ αποθήκη 
78 τ.μ. συνολικό τίμημα 115.000 € τελική τιμή. 

Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 105715 - ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΣΤΟ 
ΤΣΕΡΜΕΝΙ πωλούνται δυο οροφοδιαμερί-
σματα ανακαινισμένα πολυτελώς συνολικής 
επιφάνειας 230τ.μ. τα οποία βρίσκονται σε 
1ο και 2ο όροφο. Ο 1ος όροφος αποτελείται 
από σαλόνι, κουζίνα, 4 υπνοδωμάτια και 
μπάνιο , είναι κατασκευασμένος το 1978 και 
ανακαινίστηκε το 2015.Ο 2ος όροφος απο-
τελείται από σαλόνι, κουζίνα, 3 υπνοδωμάτια 
και μπάνιο. Είναι κατασκευασμένος το 1991 
και ανακαινίστηκε το 2009. προσφέρονται σε 
πολύ καλή τιμή μόνο 85.000 € και τα δυο μα-
ζί. Υπόδειξη μόνο σε σοβαρά ενδιαφερόμε-
νο. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο 
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 106006 ΜΕΤΟΧΙ ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά 

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

Κωδ: 105858 - ΠΑΤΡΙΔΑ Πωλείται κατά 
Αποκλειστικότητα Μονοκατοικία συνολικής 
επιφάνειας 100 τ.μ. σε 1ο όροφο Υπερυψω-
μένη. Αποτελείται από 2 Υπνοδωμάτια, Σα-
λόνι, ανεξάρτητη μεγάλη κουζίνα και Μπάνιο, 
σε πολύ καλή κατάσταση, με εξαιρετική διαρ-
ρύθμιση, μαζί με Ισόγειο Κατάστημα 100τ.μ. 
σε οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 2.315τ.μ. 
γωνιακό και με πολύ μεγάλη πρόσοψη στον 
δρόμο. Είναι κατασκευασμένη το 1980 και δι-
αθέτει θέρμανση ατομική πετρελαίου, καινού-
ρια κουφώματα αλουμινίου με διπλά τζάμια 
και προσφέρεται σε πολύ καλή τιμή όλο μαζί 
μόνο 75.000€.

Κωδ: 106148 ΡΑΧΗ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διπλο-
κατοικία συνολικής επιφάνειας 260 τ.μ. σε 
οικόπεδο 750τ.μ., η οποία αποτελείται από 2 

ανεξάρτητα οροφοδιαμερίσματα σε ημιόροφο 
και 1ο όροφο με 130τ.μ. το καθένα αντίστοι-
χα. Ο κάθε όροφος διαθέτει 3 Υπνοδωμάτια, 
Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο, καινούργια συν-
θετικά κουφώματα με διπλά τζάμια, πολύ 
άνετους χώρους, με ωραία διαρρύθμιση, με 
πολυτέλεια και ζεστασιά.  Διαθέτουν αυτόνο-
μη θέρμανση πετρελαίου, ο 1ος όροφος έχει 
και τζάκι,  σε πολύ καλή τοποθεσία με πολύ 
ωραίο κήπο, προσφέρονται όλα μαζί σε τιμή 
πραγματικής ευκαιρίας μόνο 200.000€. Απο-
κλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 13519 ΒΥΖ. ΜΟΥΣΕΙΟ, πωλείται 

υπόγεια αποθήκη 65 τ.μ., σε καινούργια οι-
κοδομή , κατασκευή 2005. Πρόκειται για έναν 
ενιαίο χώρο στο υπόγειο οικοδομής , τιμή 
, μοναδικά και πολύ σπάνια τόσο χαμηλή , 
μόνο 7.500€.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ 105042  ΓΡΑΦΕΙΟ , πωλείται πλη-

σίον Πλ. Ωρολογίου επί της Κεντρικής με  40 
τ.μ., 1ος ορ. , δύο χώροι , σε καλή κατάστα-
ση προσφέρεται σε  τιμή προσφοράς στα 
12000€. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη 
μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. Α-
ποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ  από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

κωδ.1116 Πωλείται στο Κέντρο  νεόδμη-
το γραφείο ενός χώρου , συνολικής επιφάνει-
ας 40 τ.μ. στον 2 ο όροφο. Είναι κατασκευα-
σμένο το 1991 και διαθέτει θέρμανση Ατομική 
με κλιματιστικό  και Κουφώματα Αλουμινίου 
με  Διπλά τζάμια , καθώς και μία θέση στάθ-
μευσης. Τιμή: 42.000 €.

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

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 14210 ΚΕΝΤΡΟ , Κατάστημα 58 

τ.μ., ισόγειο, με 45 τ.μ. υπόγειο και 27 τ.μ. 
πατάρι , εξαιρετικό , πολύ φωτεινό και με 
μεγάλη βιτρίνα , χωρίς θέρμανση , αυτοτελές, 
κατάλληλο για πολλαπλές χρήσεις , πρόκειται 
δε για ένα πολύ αξιόλογο ακίνητο το οποίο 
προσφέρεται σε μία πολύ λογική τιμή , μόνο 
80.000€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ 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 
25.000 €. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη 
μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 115727 ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ περιοχή 

Σοφουλιό πωλείται αγροτεμάχιο συνολική 
επιφάνειας 14.750τ.μ. σε τιμή προσφοράς 
33.000€. Πληροφορίες μόνο από την ΜΕΣΙ-
ΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ: 13865 ΡΑΧΗ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικόπε-

δο συνολικής επιφάνειας 386 τ.μ. μέσα στο 
χωριό, άρτιο οικοδομήσιμο, γωνιακό, σε τιμή 
ευκαιρίας μόνο 15.000 €.

Κωδ 13860 ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ, Οικόπεδο 
745 τ.μ., με ελιές, αμφιθεατρικό , ελαφρώς 
επικλινές , ευκαιρία χωρίς αμφιβολία, σε τιμή 
πράγματι χαμηλή μόνο 10.000€, Πληροφορί-
ες μόνο στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ,

Κωδ: 13859 - Στον Τρίλοφο ευκαιρία ΠΩ-
ΛΕΙΤΑΙ Οικόπεδο σε σημείο με ανοιχτωσιά 
συνολικής επιφάνειας 884 τ.μ. Τιμή μόνο 
20.000€.

Κωδ: 13826 - Στα Παλατίτσια ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
Οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 980 τ.μ. σε 
πολύ καλό σημείο . Τιμή μόνο 15.000 €.

Κωδ. 13852 ΦΑΝΑΡΙΑ ΚΥΠΡΟΥ, Στην 
οδό Σαλαμίνος πωλείται οικόπεδο 1.406 τ.μ., 
με συντ.  δόμησης 0,8 , άρτιο και οικοδομίση-
μο  , μοναδική ευκαιρία , τιμή από 70.000€ 
τώρα μόνο 40,000€. Αποκλειστική διάθεση 
και υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙ-
ΝΗΤΩΝ,

Κωδ 13807 ΚΑΤΩ ΕΛΗΑ, Οικόπεδο με 
συνολικά 4.003 τ.μ., από αυτά τα 2.902 τ.μ. 
έχουν τεθεί εντός του σχεδίου πόλεως , τα 
685 τ.μ. είναι ρυμοτομούμενα και τα 440 τ.μ. 
εκτός σχεδίου , διαθέτει μία εκπληκτική και 
ανεμπόδιστη θέα , είναι ελαφρώς επικλινές 
, πολύ κοντά στην Εληά προνομιούχο οικό-
πεδο. Πληροφορίες μόνο στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ευκαιρία μόνο για αποφασιστικό 
αγοραστή , προσφέρεται σε τιμή ευκαιρίας 
μόνο από 120.000€ όλο μαζί τώρα μόνο 
90.000€.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
κωδ. 14037 Πωλείται αγροτεμάχιο 5 στρ. 

στη Νέα Νικομήδεια  με νερό και με ετήσια 
καλλιέργεια  τιμή 5000€ τελική. Εξαιρετική 
ευκαιρία. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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



ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: Μηχα-
νικός αυτ/του και βοη-
θός και οδηγός ταξί για 
αγροτικές και κτηνοτρο-
φικές εργασίες. Τηλ.: 

23310 71553.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ προσωπικό 

για ψητοπωλείο στη Βέ-
ροια. Πληρ. 6984 472747 
& 6946 103988.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: 1) οδηγός 
με επαγγελματικό ή ερασι-
τεχνικό δίπλωμα, 2) κοπέ-
λα για υπάλληλο γραφεί-
ου, 3) εργατοτεχνίτες για 

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

Ηεταιρείαφυλάξεων
«TSIFLIDISSECURITY» 
ζητάει 3 άτομα φύλακες , 
με άδεια εργασίας προ-
σωπικού ασφαλείας και 
βιογραφικό για αξιολόγηση 
στοιχείων. Πληροφορίες με 
ραντεβού για συνέντευξη 
στα γραφεία της εταιρείας 
Θεσσαλονίκης 45, τηλ. 
23310 27102.

Η  Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α
«TSIFLIDISSECURITY» 
ζητάει για άμεση πρόσλη-
ψη και μόνιμη απασχό-
ληση, εξωτερικό πωλητή, 

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 ηλεκτρομηχανολογικών 
εργασιών και πωλήσεων. Η προϋπρεσία και εμπειρία μη απα-
ραίτητη. 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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ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ υπάλληλοι για το σταθμό αυτοκίνητων 
ΚΑΛΛΙΑΡΙΔΗΑΦΟΙστη Βέροια, που περιλαμβάνει πρα-
τήριο ανεφοδιασμού αυτοκινήτων, πλυντήριο, τμήμα βιο-
λογικού καθαρισμού,  λιπαντήριο  και διανομή πετρελαίου 
θέρμανσης. Προσφέρονται ευχάριστο  περιβάλλον εργασί-
ας πλήρης μισθός και ασφάλεια.

Προϋπηρεσία θα ληφθεί σαν πρόσθετο προσόν.
Βιογραφικά κ επικοινωνία στο τηλ 2331020188 12.00-

14.00, email kalliaridis@gmail.com, Καλλιαρίδης Τέλης.

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.

ΗΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΑΛΜΗΑ.Β.Ε.Ε. ζητά εποχικό προ-
σωπικό για τις ανάγκες της παραγωγής του επόμενου 
εξαμήνου. Συγκεκριμένα:

•Εργάτες και εργάτριες για το τμήμα παραγωγής
•Χειριστές ανυψωτικών μηχανημάτων (κλαρκ)
Οι ενδιαφερόμενοι / ενδιαφερόμενες μπορούν να κα-

ταθέτουν αιτήσεις στην έδρα της επιχείρησης, στο 5ο χλμ. 
Αλεξάνδρειας – Κρύας Βρύσης. Η αίτηση θα πρέπει να 
συνοδεύεται από φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Τηλέφωνοεπικοινωνίας:2333027800
email:info@almifoods.gr



κύριο ή κυρία με γνώσεις πωλήσεων και 
ευχέρεια λόγου, απαραίτητα στοιχεία: να 
διαθέτει  άδεια εργασίας προσωπικού α-
σφαλείας (Ι.Ε.Π.Υ.Α.), δίπλωμα αυτοκινή-
του, γνώσεις αγγλικής γλώσσας για τους 
νομούς Ημαθίας και Θεσσαλονίκης. Πα-
ραλαβή βιογραφικών και δικαιολογητικών 
για αξιολόγηση στοιχείων με συνέντευξη  
στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας  ο-
δός Θεσσαλονίκης 45, τηλ. επικοινωνίας 
23310 27102.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΑΘΑΡΙΖΩ παλιά σπίτια, υπόγεια, α-

ποθήκες και ΑΓΟΡΑΖΩ παλιά αντικείμενα. 
Αγοράζω και χαλκό και μπρούντζο. Τηλ.: 
6948 861867 κ. Στράτος.

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

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

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΦΙΛΟΛΟΓΟΣ (πτυ-

χιούχος κλασσικής φιλολογίας) με πο-
λυετή φροντιστηριακή πείρα, παραδί-
δει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές γυ-
μνασίου και λυκείου. Θερινά μαθήματα 
προετοιμασίας για το γυμνάσιο και τις 
πανελλήνιες εξετάσεις. Τιμές προσιτές. 
Τηλ.: 6973 387996 & 2331304510.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ γραφείο επαγγελματικό 

γερμανικής κατασκευής με φοριαμό και 
τρεις πολυθρόνες σε άριστη κατάστα-
ση. Τηλ. επικοινωνίας: 6973 827192.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: 1 μηχανή ψυγείου, 1 
ψησταριά με 3 σούβλες, 1 ψησταριά 
διπλή υγραερίου και διανομέας με φι-
άλες, μαχαιροπήρουνα, πιάτα και πια-
τέλες, διάφορα διακοσμητικά και παλιά 
κρασιά. Τηλ.: 6946 952173.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χωρίς υποχρεώ-

σεις ζητά Κυρία έως 50 ετών για οοβα-
ρή σχέση. Τηλ.: 6984 040769.

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

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

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

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

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

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

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

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

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

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

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

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

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

ΑγίουΑντωνίουδιαμπερές.Μπορείναδιαμορφω-
θείσε2γκαρσονιέρες.Τιμήπώλησης:45.000ευρώ

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

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

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

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

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

www.mesitikoveria.gr

ΚΑΤΣΙΚΙΑΠΩΛΟΥΝΤΑΙμε τα δικαι-
ώματά τους. Πληροφορίες δίδονται στο 
τηλέφωνο: 23810 35234 από 9-11 το 
βράδυ.

ΠΩΛΕΙΤΑΙΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Πωλείται ποσοστό ή ολόκληρη επιχείρηση (best for) 

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

Τηλέφωνοεπικοινωνίας:6942456600

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

Βιογραφικά σημειώματα μπορούν να 
αποσταλούν στο:

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙεπαγγελματικόακίνη-
το350τ.μ.μεθάλαμοψύξης30κ.εκ.σε
έκταση 2 στρεμμάτων.Περιφραγμένο,
ασφαλτ/νο, γωνιακόσε κεντρικό δρό-
μο.Περιλαμβάνει δύο χώρους γραφεί-
ωνπλήρως εξοπλισμένων με έπιπλα.
3οχλμ.Ν.Νικομήδειας-Βέροιας.Πληρ.
τηλ.:6936975803.

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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ΑπότηνεπιχείρησηΗΡΑΕΠΕμε έδρα 
στο 7,5 χλμ Βέροιας – Νάουσας ανακοινώνει 
ότι δέχεται αιτήσεις μόνιμου προσωπικού για 
το συσκευαστήριο (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
Πληροφορίες στο τηλ:2331093066 

email: info@irafruit.gr, irafruit@otenet.gr
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Βάσεις: Πώς διαμορφώνονται τα μόρια 
σε 40 περιζήτητες σχολές

Ένα Μηχανογραφικό γεμάτο εκπλήξεις και νέα δεδομένα καλούνται να συμπληρώσουν έως τις 15 Ιουλίου οι υποψήφιοι των φετινών Πανελλαδι-
κών Εξετάσεων, με ένα μεγάλο ποσοστό να αγωνία για το πώς θα διαμορφωθούν οι βάσεις.

Φέτος αναμένεται πτώση των βάσεων στην πλειονότητα των τμημάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης, η οποία είναι εμφανής κυρίως στο 2ο Επι-
στημονικό Πεδίο (των Θετικών Επιστημών) και στο 3ο (των Επιστημών Υγείας). Ιδιαίτερα ευνοϊκές μοιάζουν οι συνθήκες – τουλάχιστον από πλευράς 
αριθμών – για την κατηγορία των 81.244 υποψηφίων των γενικών λυκείων που διεκδικούν μία από τις 78.335 θέσεις στα ΑΕΙ της χώρας.

Σύμφωνα με τα βαθμολογικά στοιχεία του υπουργείου Παιδείας από τις Πανελλαδικές Εξετάσεις του Ιουνίου, οι άριστοι υποψήφιοι φέτος σε κά-
ποια μαθήματα «έπεσαν» και σε κάποια «ανέβηκαν».

Συγκεκριμένα και όπως δείχνει η επεξεργασία των στοιχείων του υπουργείου:
Στην ομάδα προσανατολισμού των Θετικών Σπουδών, το ποσοστό των αριστούχων (από 18 και άνω) στη Βιολογία ανέβηκε στο 28,14% (από 

15,38% που ήταν το 2018), ενώ στη Χημεία έπεσε στο 4,37% (από 23,10% που ήταν το 2018). Στη Νεοελληνική Γλώσσα οι αριστούχοι στην κα-
τεύθυνση αυτή φέτος ήταν 1,82% (από 1,31% πέρυσι), στα Μαθηματικά οι αριστούχοι ήταν 9,74% από 4,98% πέρυσι και στη Φυσική 12,73% από 
16,60% πέρυσι.

Στην ομάδα προσανατολισμού των Ανθρωπιστικών Σπουδών, στα Λατινικά το ποσοστό των αριστούχων έπεσε στο 24,23% (από 28,32%), στην 
Ιστορία ανέβηκε στο 9,04% (από 8,75%), στη Βιολογία έμεινε στα ίδια επίπεδα με πέρυσι (8,84% φέτος και 8,75% πέρυσι), στα Αρχαία Ελληνικά μει-
ώθηκε φέτος στο 2,84% (από 4,67% το 2018) και τέλος στη Νεοελληνική Γλώσσα ήταν 1,75% από 0,90% πέρυσι.

Στην ομάδα προσανατολισμού των Οικονομικών Σπουδών φέτος στην κατηγορία των αριστούχων ανήκει ένα μεγάλο ποσοστό των υποψηφίων 
στο μάθημα της ανάπτυξης Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (20,67% σε σύγκριση με 9,87% που ήταν το 2018). Αντίθετα στις Αρχές 
Οικονομικής Θεωρίας το ποσοστό των αριστούχων έπεσε στο 12,22% φέτος από 21,82% πέρυσι. Στα Μαθηματικά οι αριστούχοι ανέβηκαν ελάχιστα 
σε σχέση με πέρυσι, αλλά και πάλι είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό των υποψηφίων (1,58% φέτος, 0,58% πέρυσι), και τέλος στη Νεοελληνική Γλώσσα 
οι αριστούχοι ήταν επίσης ελάχιστοι (0,28% φέτος, 0,13% πέρυσι).

Οι νέες θέσεις στα ΑΕΙ και το Μηχανογραφικό Δελτίο χωρίς Ανώτατα Τεχνολογικά Ιδρύματα αναμένεται να οδηγήσει σε και εκπλήξεις και ανατρο-
πές. Στο 1ο Επιστημονικό Πεδίο οι βάσεις αναμένεται να κυμανθούν στα επίπεδα του 2018 με πιθανές μικρές αυξομειώσεις.

Στο 2ο Πεδίο Θετικών Επιστημών θα σημειωθεί σημαντική πτώση βάσεων που προκλήθηκε κυρίως από τα δύσκολα θέματα της Φυσικής και της 
Χημείας.

Στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο Υγείας και Ζωής αναμένεται μικρή πτώση.
Στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής θα υπάρξει σταθερότητα και επίσης μικρές αυξομειώσεις.
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