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Σήμερα ψηφίζεται η τροπολογία για 
την εξόφληση τευτλοπαραγωγών 

και εργαζομένων στην ΕΒΖ

ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ
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Του Τηλέμαχου
 Χατζηαθανασίου
υποψ. βουλευτή του ΚΙΝΑΛ

Επαφές με στελέχη του 
ΣΥΡΙΖΑ και ομιλία στη 

Βέροια είχε χθες ο Π. Ρήγας

Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας

Συγχαρητήρια, ευχές αλλά 
και «καρφιά» στην πρώτη 

συνεδρίαση μετά τις εκλογές

SPORT SPORT

Από σήμερα  έως  την Κυριακή 9 Ιουνίου

Το 4ο Φεστιβάλ Ροδάκινου 
του Τουριστικού Ομίλου Βέροιας
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Νηνεμία συνεργασίας μετά 
την προεκλογική τρικυμία;
Πέρασαν οι αυτοδιοικητικές εκλογές και η έντα-

ση της προεκλογικής περιόδου. Φυσικά στενα-
χώριες, «αδειάσματα» και «μαχαιρώματα», είναι 
ακόμη νωπά και η πικρή γεύση τους δεν αφήνει 
ακόμη περιθώριο για κινήσεις συνεργασιών. 
Αυτό είπε και στην συνέντευξή του ο νεοεκλεγείς 
δήμαρχος Νάουσας Νικόλας Καρανικόλας, με 
ιδιαίτερα μετριοπαθές ύφος, τονίζοντας την α-
νάγκη για συνεργασία με τους πρότινος αντιπά-
λους. Με ειλικρινείς προθέσεις θα πρέπει για το 
καλό της ευρύτερης περιοχής να υπάρξουν συν-
θέσεις και συνεργασίες για το καλό του τόπου. Ο 
κόσμος βαρέθηκε τις αντεγκλήσεις και τις κραυ-
γές και θέλει αποτελέσματα. Τούτο θα επιτευχθεί 
μόνο με κοινή δουλειά. Το πεδίο συνεργασίας 
είναι χωρίς όρια, θα μας οδηγήσει μπροστά και 
θα φέρει πρόοδο και ανάπτυξη στην περιοχή 
μας. Αρκεί να σκεφτούν και να βρουν το κοινό 
σημείο…το καλό του τόπου!
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ΙΟΥΝΙΟΥ
Θεοδότου ιερομ. του εν Αγκύρα,

Σεβαστιανής

Παίζουν 2 ονόματα,
για να κλείσει το βουλευτικό 

ψηφοδέλτιο του ΚΙΝ.ΑΛ.
στην Ημαθία

Επικαιροποίησαν την παραμονή τους στο ψηφοδέλτιο της 
Ημαθίας για τις εκλογές του Ιουλίου, οι τέσσερις υποψήφιοι που 
έχουν ήδη ανακοινωθεί: ΤηλέμαχοςΧατζηαθανασίου,Νίκος
Μπρουσκέλης,ΘόδωροςΠαπακωνσταντίνου και Μπάμπης
Γκιόνογλου. Και λέμε επικαιροποίησαν διότι με τις εξελίξεις στο 
ΚΙΝΑΛ μετά την απομάκρυνση του Β. Βενιζέλου, κανείς δεν ξέρει 
τί θα μπορούσε να έχει προκύψει ακόμη και σε τοπικό επίπεδο.

Οι δύο επόμενοι υποψήφιοι με τους οποίους θα κλείσει το 
ψηφοδέλτιο, λόγω ποσόστωσης, θα είναι γυναίκες και σίγουρα 
η μία, από την περιοχή Νάουσας.

Οσονούπω, θα γνωρίζουμε!

Το δίλημμα της εποχής, προοδευτικός ή συντηρητι-
κός, έρχεται δριμύτερο από ποτέ, ως διακύβευμα, στις 
εθνικές εκλογές του Ιουλίου. Οι πολιτικοί αρχηγοί, έχουν 
ρίξει δίχτυα στη δεξαμενή του κέντρου, του οποίου ο 
δακτύλιος ανοίγει λίγο προς τα αριστερά και λίγο προς 
τα δεξιά, για να ψαρέψουν όσο το δυνατόν περισσότερα 
ψάρια.

Όμως, πώς ακριβώς ορίζουν πλέον τα κόμματα, τον 
προοδευτικό ή τον συντηρητικό χώρο; (σαφώς, δεν ανα-
φερόμαστε στα άκρα). 

Ο μέσος όρος των Ελλήνων, ενεργών πολιτών σήμε-
ρα, έχει υποστεί μια σύγχυση πολιτικής ταυτότητας, που 
δεν είναι καθόλου άσχετη με τις μετακινήσεις, τις κυβι-
σθήσεις και τα «παντρέματα», στο πρόσφατο πολιτικό 
σκηνικό…

Προσπαθεί να αυτοπροσδιοριστεί και πάνω που το 
βρίσκει, τούρχεται ένα νέο κομματικό παράταιρο ειδύλλιο 
με όρκους αγάπης, και του χαλάει το μέσα του.

Φέρνει στο νου του φίλους και γνωστούς του προο-
δευτικού χώρου, που πραγματικά υπηρετούν την ιδεολο-
γία τους, αλλά σκέφτεται κι ένα σωρό άλλους, που τους 
βρίσκει εντελώς ανακόλουθους με την πολιτική ετικέτα 

του «προοδευτικού». Στενόμυαλοι, κολλημένοι, βολεψά-
κηδες…

Από την άλλη θυμάται και κάποιους «συντηρητικούς» 
που η ζωή τους και η δράση τους έχει όλα τα χαρακτηρι-
στικά της προόδου, της εξέλιξης και της αλληλεγγύης...

Όταν τα κόμματα απευθύνονται στους νέους και τους 
βάζουν μπροστά σ’ αυτό το δίλημμα, προ της κάλπης, 
πόσο νομίζουν ότι αγγίζουν αυτή τη γενιά, που ψάχνεται 
για 300, 400 ή 500 ευρώ, στην καλύτερη;

Κι όταν απευθύνονται στους… ήντα και πάνω, πόσο 
νομίζουν ότι πείθουν πλέον, με τις κλασσικές τακτικές 
της υποσχολογίας, παροχολογίας ή της κινδυνολογίας, 
όλων, λίγο-πολύ, των κομμάτων εξουσίας, τις τελευταίες 
δεκαετίες;

Ποιο είναι το προοδευτικό, ποιο είναι το συντηρητικό;
Επειδή ο κόσμος έχει λαλήσει, ας απαντήσουν τί 

ακριβώς εννοούν και πού ακριβώς στρέφονται, επανα-
προσδιορίζοντας τις έννοιες, με τα σημερινά δεδομένα…

Και μακάρι να καταλήξουν, ότι στο ερώτημα: πού θέ-
λουν πραγματικά να απευθύνονται, η απάντηση να είναι: 
σε νοήμονες και σκεπτόμενους πολίτες!

Κι όμως δεν είναι τα παλιά δικαστήρια της Βέροιας!!!

Μεγάλη έκπληξη προκαλεί η ομοιότητα του εικονιζόμενου κτιρίου με το παλιό δικαστικό μέγαρο στην πλατεία 
Ρακτιβάν (Ωρολογίου) στη Βέροια. Δεν πρόκειται  για σχέδιο ή μακέτα για παρέμβαση στα πρώην δικαστήρια, αλλά 
για ένα πανομοιότυπο κτίριο. Είναι ένα σχεδόν «δίδυμο» κτίριο, αφού η  αρχιτεκτονική, τα χρώματα, ακόμη και η θέ-
ση που είναι χτισμένο μας παραπέμπει στο δικό μας κτίριο. Σύμφωνα με τον αναγνώστη μας Β.Γ. , που μας έστειλε 
και την φωτογραφία, πρόκειται για το κτίριο που στεγάζει την αμερικάνικη πρεσβεία στην Αλβανία και είναι ένα καλό 
παράδειγμα πως θα μπορούσε να είναι και το ταλαιπωρημένο πρώην δικαστικό μέγαρο Βέροιας, που κυριολεκτικά 
ρημάζει. Ακόμη και σιντριβάνι έχουν, που είναι μια επίσης καλύτερη πρόταση από το δικό μας σιντριβάνι. Μήπως να 
παίρνουμε ιδέες;  

ΕκτόςηΙφιγένεια,απομακρύνεταιοΠροκόπηςκαιέρχεται
γυναίκααπόΝάουσαστοψηφοδέλτιοτηςΝ.Δ.(;)

Στην τελική ευθεία και 
μόλις λίγα 24ωρα πριν την 
επίσημη ανακοίνωση των 
«εκλεκτών» της Πειραιώς 
που θα απαρτίσουν τα ψη-
φοδέλτια της Ν.Δ., έχουμε 
εξελίξεις της τελευταίας στιγ-
μής. Έπαιζε πολύ δυνατά το 
όνομα της ΙφιγένειαςΒλα-
χογιάννη, αφού και λόγω 
της ποσόστωσης θεωρείται 
δεδομένη η παρουσία δύο 
γυναικών στο ψηφοδέλτιο. 
Ωστόσο, όπως μας δήλωσε 
η ίδια μετά από τηλεφωνική 
επικοινωνία που είχε προ-
χθές το πρωί με το κόμμα, τους ευχαρίστησε αλλά δεν μπορεί να είναι υποψήφια. Η Ιφιγένεια όπως μας εξήγησε αφε-
νός ο μεγάλος φόρτος εργασίας, αφετέρου ο λιγοστός χρόνος για να κινηθεί προεκλογικά δεν δημιουργούν κατάλληλες 
συνθήκες για να μπορέσει να δουλέψει όπως επιθυμεί για την εκλογή της. Από την άλλη έχουμε τον ΠροκόπηΜπίλη, 
από τη Νάουσα, με τον οποίο επίσης συνομιλήσαμε και έδειξε και αυτός λίγο αποστασιοποιημένος. Οι πληροφορίες μας 
πάντως μιλούν για απομάκρυνση των πιθανοτήτων να είναι στο ψηφοδέλτιο o ναουσαίος δικηγόρος. Πάντως αυτό που 
έχει σκάσει τις τελευταίες ημέρες και παίζει έντονα είναι να επιλεγεί γυναίκα από τη Νάουσα για να καλύψουν 2 σε 1(και 
γυναίκα και Νάουσα). Μάλιστα ακούγεται το όνομα της νεαρής πρωταθλήτριας και ολυμπιονίκη του σκι ΣοφίαςΡάλλη, 
ίσως στα πρότυπα της λύσης που επέλεξε ο Τζιτζικώστας στην περιφέρεια με την Σοφία Υφαντίδου. Όλα αυτά στην θεω-
ρία, απομένει η πράξη και η επίσημη ανακοίνωση της Ν.Δ. που αναμένεται.

Οπροοδευτικός
καιοσυντηρητικός

Σήμερα ψηφίζεται η τροπολογία για εξόφληση των 
τευτλοπαραγωγών και των εργαζομένων στην Ε.Β.Ζ

Ψηφίζεται σήμερα η  τροπολογία που αφορά στην εξόφληση των τευτλοπαραγωγών και των εργαζομένων στην Ε.Β.Ζ., 
για οφειλές του περασμένου έτους, η οποία κατατέθηκε χθες στη Βουλή.

Με τον τρόπο αυτό, όπως ενημερώνει ο βουλευτής Ημαθίας Γ. Ουρσουζίδης, αφενός δίνεται η δυνατότητα στους τευτ-
λοκαλλιεργητές για συνέχιση  της καλλιέργειας, κάτι το οποίο δεν υπήρχε καν΄ ως ενδεχόμενο το 2015, αφετέρου δημι-
ουργούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις για τη συνέχιση της καλλιέργειας και της βιομηχανίας -  υπό νέα διοίκηση (νέος 
επενδυτής) -  απαλλαγμένη από τις στρεβλώσεις του παρελθόντος.



Ένα νέο όνομα, μεταξύ των υποψηφίων 
για τον Δήμο Νάουσας, κέρδισε τις εκλογές και 
από Σεπτέμβριο αναλαμβάνει χρέη δημάρχου. 
Ο Νικόλας Καρανικόλας, καλεσμένος στην 
εκπομπή του ΑΚΟΥ 99.6 «Λαϊκά και Αιρετι-
κά» απάντησε σε ερωτήσεις, για την ζωή του 
στη Νάουσα, την ακαδημαϊκή του καριέρα, την 
γνωριμία και την πρόταση γάμου στη σύζυγό 
του, τη σχέση του με το πάλαι ποτέ  Πανεπι-
στημιακό Τμήμα της Βέροιας και τα σχέδιά του 
για την γενέτειρα πόλη του, τη Νάουσα, ενώ 
δήλωσε ότι είναι υπέρμαχος του προαστιακού 
με τη Θεσ/νίκη.

Μίλησε για τη σχέση του με τον νυν δήμαρ-
χο Νίκο Κουτσογιάννη και κάλεσε τον δήμαρχο 
Βέροιας να συνεργαστούν για την τουριστική 
ανάπτυξη του Βερμίου.

-Πώς καταφέρατε, ενώ  η υποψηφιότητά 
σας εμφανίστηκε μόλις τον τελευταίο καιρό 
να αναπτύξετε μια δυναμική και να κερδίσε-
τε τον δήμο;

Η αλήθεια είναι ότι πριν ένα χρόνο δεν υ-
πήρχε το όνομά μου πουθενά στα αυτοδιοικη-
τικά, ούτε καν η σκέψη μιας υποψηφιότητας. 
Είναι ένα ταξίδι του τελευταίου χρόνου, τουλά-
χιστον προς τα ΜΜΕ και ευρύτερα στην κοινή 
γνώμη, αν και συζητήσεις και επαφές είχαν 
ξεκινήσει προγενέστερα. Η κοινωνία της Νάου-
σας και σε αυτήν και στην προηγούμενη θητεία 
εμπιστεύεται έναν νέο άνθρωπο και δείχνει 
έναν δρόμο με την τάση να εμπιστευθεί  νέες 
ιδέες και έναν διαφορετικό τρόπο προσέγγισης των ζητημάτων. 

-Τι απαντάτε σε όσους σας «κατηγορούν» ότι δεν έχετε επαφή 
με τη Νάουσα και δεν γνωρίζετε την περιοχή και τα προβλήματά 
της;

Φυσικά και έχω σχέση και γνωρίζω την περιοχή. Γεννήθηκα και 
μεγάλωσα στη Νάουσα και έφυγα όπως όλοι κάποια στιγμή για τις 
σπουδές μου. Ακόμη και οι επαγγελματικές μου επιλογές ήταν προ-
σανατολισμένες στα «πάτρια» εδάφη, ενώ είχα προτάσεις αξιόλογες 
από το εξωτερικό. Επέλεξα το Α.Π.Θ. και μάλιστα το τμήμα Μηχανι-
κών Χωροταξίας και Ανάπτυξης που στεγάζονταν στην Αγ. Βαρβάρα 
Βέροιας, δίδασκα από την πρώτη ημέρα λειτουργίας του και ήμουν 
από αυτούς που υποστήριζα την παραμονή του στην Βέροια. Εδώ 
γνώρισα την γυναίκα μου, στο Αρκοχώρι της έκανα πρόταση γάμου 
και ο προγραμματισμός μας ήταν να «στήσουμε» εδώ το σπιτικό μας. 
Ωστόσο η κρίση, η συρρίκνωση των πανεπιστημίων και το κλείσιμο 
της σχολής, μας ανάγκασε να μεταφερθούμε λόγω δουλειάς στην 
Θεσσαλονίκη.

-Υπήρχε κατά την γνώμη σας προοπτική παραμονής του πα-
νεπιστημιακού τμήματος στην Βέροια και τη Νάουσα;

Προσωπικά το προσπάθησα, αλλά λόγω κόστους ήταν ασύμφορο 
να παραμείνει. Ίσως αν δημιουργούνταν 1-2 τμήματα ακόμη και με 
την σιδηροδρομική διασύνδεση της περιοχής με προαστιακό σε λίγη 
ώρα με το κέντρο της Θεσσαλονίκης, θα δημιουργούσε ένα σοβαρό 
ακαδημαϊκό campus, αφού το επίπεδο των υποδομών και  η θέση του 
είναι εξαιρετικά. 

-Και τώρα Δήμαρχος στη Νάουσα ή καθηγητής στο Αριστοτέ-
λειο;

Υπάρχει σαφές νομικό πλαίσιο για τέτοιες περιπτώσεις. Θα υπάρ-
ξει αναστολή των καθηκόντων μου στο Πανεπιστήμιο για να μπορώ 
να αφοσιωθώ εξ ολοκλήρου στα αυτοδιοικητικά μου καθήκοντα. Μά-
λιστα είχα την ευκαιρία να συναντηθώ με συναδέλφους μου στο πα-
νεπιστήμιο, οι οποίοι δήλωσαν πρόθυμοι να βοηθήσουν αν παραστεί 
ανάγκη. Παράλληλα έχω κάνει και τον οικογενειακό προγραμματισμό, 
προκειμένου να είμαι στη Νάουσα και να δουλεύω κοντά στους δημό-
τες. 

-Πώς ερμηνεύετε το εκλογικό αποτέλεσμα, δεδομένου ότι υ-
πήρξε ένα ντέρμπι και τις 2 Κυριακές;

Ο κόσμος την πρώτη Κυριακή, διαιρέθηκε και ξεκάθαρα μας έ-
στειλε το μήνυμα ότι δεν επιθυμεί να δώσει καθαρή πλειοψηφία σε 
κανέναν. Η δική μας ομάδα που από την αρχή είχε την φιλοσοφία της 
σύνθεσης και συνεργασίας, το έλαβε το μήνυμα και συνεχίσαμε προ-
σπαθώντας να διατηρήσουμε την συνοχή μας, ανοίγοντας όμως και 
τις συνεργασίες. Σημαντικό ότι η ομάδα την 2η Κυριακή δεν σταμά-
τησε να τρέχει, με το ίδιο πάθος είτε είχαν εκλεγεί, είτε όχι, γιατί είχαν 
πιστέψει ότι πρέπει να νικήσουν οι αρχές μας. Δεν δημιουργήθηκαν 
υποψήφιοι δύο ταχυτήτων, αλλά η ομάδα πάλεψε ενωμένη μέχρι το 
τελικό αποτέλεσμα. 

-Πώς ο Νικόλας Καρανικόλας με το προφίλ του ακαδημαϊκού 
μπόρεσε να «μπει» στα χωριά της Νάουσας και μάλιστα από την 
1η Κυριακή σταθερά να προηγηθείτε;

Σίγουρα δεν είναι τυχαίο. Είναι αυτό που γνωρίζαμε ότι πρέπει 
να γίνει από την αρχή της προεκλογικής εκστρατείας. Στη Νάουσα 
με γνωρίζουν, ειδικά τα άτομα της γενιάς μου, αλλά και την οικογέ-
νειά μου. Στα χωριά όμως ήμουν παντελώς άγνωστος. Επομένως 
ξεκίνησα από τις κοινότητες, όταν οι αντίπαλοί μου «δούλευαν» μέσα 

στην Νάουσα. Πήγα παντού και 
βρήκα ένα πρόσφορο έδαφος, 
αφού συνάντησα μια φοβερή 
εγκατάλειψη και μια μεγάλη α-
πόσταση μεταξύ της προηγού-
μενης διοικητικής αρχής και των 
κοινοτήτων. Επικοινώνησαν 
οι αντίπαλοί μου, ότι δεν μένω 
στη Νάουσα και ήταν κάτι που 
δεν περπάτησε, αφού τον κά-
τοικο της Επισκοπής δεν τον 
νοιάζει κάτι τέτοιο, αλλά ένας 
άνθρωπος που ενδιαφέρεται για 
τα προβλήματά τους. Η άλλη 
εξήγηση είναι το γεγονός ότι ε-
νώ αυτές οι κοινότητες έχουν 
βασικές και απλές ανάγκες και 
απαιτήσεις, η προηγούμενη δη-
μοτική αρχή δεν μπόρεσε να 
τις καλύψει. Σε αυτό ίσως δεν 
φταίει αποκλειστικά ο κ. Κου-
τσογιάννης, αφού είχε δίπλα του 
ανθρώπους όπως ο Δάγγας, ο 
Παρθενόπουλος, ο Λογδανίδης, 
που γνώριζαν τα προβλήματα 
των χωριών, αλλά δεν έφτασαν 
αυτά στην διοίκηση για να α-
σχοληθεί. 

-Μήπως τελικά η προηγού-
μενη δημοτική αρχή αφοσιώ-
θηκε σε μεγαλόπνοα σχέδια 
και άφησε πίσω την καθημε-

ρινότητα και πώς σκοπεύετε να ενεργήσετε εσείς ;
Η αλήθεια είναι ότι η τοπική αυτοδιοίκηση είναι πολιτική της καθη-

μερινότητας. Αυτό που έλεγαν ότι αν αλλάζεις λάμπες και πετάς τα 
σκουπίδια, είναι όλα εντάξει έχει βάση. Ο δήμαρχος που αφήνει την 
καθημερινότητα και δεν ακούει τους πολίτες στο τέλος χάνει. Παρά την 
διεύρυνση των δήμων, οφείλει ο δήμαρχος έστω και μια φορά το δίμη-
νο να περνάει σε ανύποπτο χρόνο και να ακούει τους δημότες. Αυτό 
επιθυμεί ακόμη ο δημότης, να το μεταφέρει στον δήμαρχο και όχι στον 
υπάλληλο ή τον αντιδήμαρχο. Οφείλουμε να μιλούμε με τον κόσμο 
γιατί δεν είναι απολύτως σίγουρο ότι μεταφέρεται  η πραγματική κα-
τάσταση. Αυτό έκανα και θα κάνω, χωρίς κου-
στωδίες και ανακοινώσεις, να πηγαίνω για έναν 
καφέ και να ακούω τα προβλήματά τους. Δεν 
είναι πολυτέλεια, είναι υποχρέωση μου. Εκτός 
φυσικά από το να ακούει ο δήμαρχος, πρέπει 
να έχει και τους κατάλληλους συνεργάτες και 
να χαράσσει στρατηγική για την ανάπτυξη του 
προγράμματος. 

-Πώς σκοπεύετε να ασκήσετε διοίκηση 
όταν έχετε 11 συμβούλους στο σύνολο των 
33 και  χρειάζεστε τουλάχιστον ακόμη 6 για 
να έχετε πλειοψηφία;

Έχουμε πει εξαρχής ότι δεν είναι στόχος μας 
το 17, ούτε θέλουμε να ασκήσουμε έτσι διοίκη-
ση. Στόχος μας είναι το 33. Πώς θα γίνει αυτό 
όταν υπάρχουν πικρίες, εγωισμοί; Θα πρέπει 
να αναζητήσουμε τα κοινά σημεία και εκεί που 
συμφωνούμε, προκειμένου να καλλιεργηθεί ένα 
κλίμα εμπιστοσύνης. Και σιγά-σιγά θα μπούμε 
και στα πιο «βαθιά» και δύσκολα θέματα. 

-Είναι δυνατό να μιλάμε για συνεργασία 
όταν υπάρχει «βεντέτα» μεταξύ συνεργατών 
σας και του απερχόμενου δημάρχου, με δε-
κάδες δίκες;

Υπάρχουν ζητήματα που έχουν πάρει τον 
δρόμο της δικαιοσύνης και άλλα που έπονται. 
Αυτά ωστόσο δεν είναι κυρίαρχα θέματα ενός 
δημοτικού συμβουλίου. Είναι άλλοι οι φορείς 
και οι αρχές που θα τα εξετάσουν. Το έχω θέσει 
και στους συνεργάτες μου, ότι θα μιλάμε στο 
δημοτικό συμβούλιο για το αύριο της Νάουσας 
και όχι για το χθες. Δεν θα ξοδέψω ούτε ένα λε-
πτό για να ελέγξω τι έκανε ο Κουτσογιάννης ή ο 
Καραμπατζός στο παρελθόν. Να λύσουν αλλού 
τις «βεντέτες», εγώ θα προσπαθήσω να είμαι 
συναινετικός στα πλαίσια που είναι δυνατό. Θα 
προσπαθήσω να είμαι θεματοφύλακας μιας 
ήπιας συζήτησης σε χαμηλούς τόνους. 

-Μιλήσατε με τον απερχόμενο δήμαρχο 
κ. Κουτσογιάννη μετά την εκλογή σας;

Είναι προς τιμή του, ότι πέρασε και με συνε-
χάρη το βράδυ των εκλογών, αλλά έκτοτε δεν 
μιλήσαμε ξανά. Με την οριστικοποίηση και των 
τελικών αποτελεσμάτων και αφού καλέσω την 
ομάδα μου, έχω σκοπό την επόμενη εβδομάδα 

να μιλήσω μαζί του. 
-Εκτός από την αποδοχή του αποτελέσματος, ο κ. Κουτσο-

γιάννης έδειξε καλή πρόθεση συνεργασίας, αναφορικά με κά-
ποια έργα που είναι σε εξέλιξη. Το βλέπετε θετικά;

Προσωπικά δεν έχω να χωρίσω τίποτα με τον κ. Κουτσογιάννη. 
Τελικά το γεγονός ότι δεν ήμουν στα κοινά της πόλης μετατρέπεται 
σε πλεονέκτημα, ενώ μου το χρέωναν ως μειονέκτημα, γιατί δεν έχω 
προηγούμενα με κανέναν. Έχω το δικαίωμα να δω τα ζητήματα σε άλ-
λη βάση, χωρίς μικροπολιτικά προηγούμενα. 

-Είχατε επαγγελματική επαφή με την Βέροια, είναι μέσα στην 
ατζέντα σας η συνεργασία με τον δήμαρχο Βέροιας Κώστα Βορ-
γιαζίδη;

Τον κ. Βοργιαζίδη τον γνωρίζω χρόνια και έχω πολύ καλές σχέσεις. 
Γνωρίζουμε ότι υπήρχε μια θεωρητική κόντρα μεταξύ Βέροιας και 
Νάουσας. Ωστόσο οι δύο πόλεις είναι πολύ κοντά και μας συνδέουν 
πολλά πράγματα. Πρώτα απ΄όλα μας συνδέει το βουνό, το Βέρμιο. Α-
πευθύνω ανοιχτή πρόσκληση προς τον δήμαρχο Βέροιας και με όχη-
μα το Βέρμιο να ξεκινήσουμε διαδημοτικές συζητήσεις για μια κοινή α-
νάπτυξη του Βέρμιου. Αναφέρομαι στα δύο χιονοδρομικά 3-5 Πηγάδια 
και Σέλι, τον φυσικό πλούτο του Βέρμιου, ειδικά την πλούσια χλωρίδα, 
ενώ περαιτέρω να υπάρχει ένας καλός δρόμος που θα ενώνει τα δυο 
χιονοδρομικά, μια κοινή κάρτα για τους επισκέπτες κ.α. Να έρθουν 
κοντά οι δύο πόλεις, γιατί αυτή η σχέση μόνο καλό θα αποφέρει. Η α-
νάπτυξη δεν έχει διοικητικά όρια. Η ανάπτυξη της Νάουσας κάνει καλό 
στην Βέροια και το αντίστροφο. Αυτή πρέπει να είναι η φιλοσοφία συ-
νεργασίας και κοινών δράσεων μεταξύ δήμων, ακόμη και αν δεν είναι 
όμοροι, σε επίπεδο μεταφοράς τεχνογνωσίας, συμμετοχή σε κοινά 
αναπτυξιακά πρότζεκτ κ.λ.π.

-Για τις πεδινές περιοχές του δήμου σας, σκέφτεστε κάτι για 
την ανάπτυξή τους;

Είμαι υπέρμαχος της δημιουργίας του προαστιακού σιδηρόδρομου 
που θα φέρει πολύ κοντά την Θεσσαλονίκη. Χρειαζόμαστε αυτό το 
γρήγορο τρένο, που σύμφωνα με τον σχεδιασμό θα ξεκινά από την 
Θεσσαλονίκη και θα φτάνει μέχρι την Έδεσσα, ενώ η Νάουσα θα απέ-
χει πλέον μόλις 45-50 λεπτά από τον Βαρδάρη. Θα έχει ρίσκα για την 
αγορά, αλλά θα πρέπει να στοχεύσουμε στα συγκριτικά πλεονεκτή-
ματα της δικής μας περιοχής και θα στοχεύσουμε σε αυτούς που θα 
έρθουν από την Θεσσαλονίκη προς τη Νάουσα και όχι σε αυτούς που 
θα πάνε για ψώνια στην Θεσσαλονίκη. 
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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

Νικόλας Καρανικόλας για το απαιτούμενο των συνεργασιών: 
Να αναζητήσουμε τα κοινά σημεία ώστε να καλλιεργηθεί ένα 

κλίμα εμπιστοσύνης, για να μπούμε και στα πιο δύσκολα θέματα
-Ο νέος δήμαρχος Νάουσας ανοίγει τα χαρτιά του στον ΑΚΟΥ 99.6
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ΑΛΑΝΤΙΝ (ΜΕΤΑΓΛ. Ελληνικά)
Προβολές:   Παρασκευή 7/6 – 

Σάββατο 8/6 - Κυριακή  9/6 στις 18.00 
Σκηνοθεσία: ΓΚΑΪ ΡΙΤΣΙ
Σενάριο: ΤΖΟΝ ΟΓΟΥΣΤ & ΓΚΑΪ 

ΡΙΤΣΙ
Ηθοποιοί: ΓΟΥΙΛ ΣΜΙΘ, ΜΑΡΟΥ-

ΑΝ ΚΕΝΖΑΡΙ, ΝΑΟΜΙ ΣΚΟΤ, ΜΕΝΑ 
ΜΑΣΟΥΝΤ, ΝΑΒΙΝΤ ΝΕΓΚΑΜΠΑΝ

ΑΛΑΝΤΙΝ Υποτιλ. (στα Αγγλικά 
με Ελληνικούς Υπότιτλους)

Προβολές:  Παρασκευή 7/6 -  
Σάββατο 8/6 - Κυριακή 9/6 στις 20.30 

Πέμπτη 6/6  στις 19.30

X-MEN: Ο ΜΑΥΡΟΣ ΦΟΙΝΙΚΑΣ -  DARK PHOENIX  
(MARVEL)

Προβολές:  Παρασκευή  7/6 Μόνο στις 21.00
 Σάββατο 8/6  και Κυριακή  9/6  στις 19.00 και 

21.30 Σε 3D μόνο Σάββατο 8/6  στις 19.00
Πέμπτη 6/6 – Δευτέρα 10/6 – Τρίτη 11/6 – Τετάρτη 

12/6 στις 20.30
Σκηνοθεσία: ΣΑΪΜΟΝ ΚΙΝΜΠΕΡΓΚ

Σενάριο: ΤΖΟΝ ΜΠΕΡΝ
Ηθοποιοί: ΤΖΕΝΙΦΕΡ ΛΟΡΕΝΣ, ΝΙΚΟΛΑΣ ΧΟΥΛΤ, 

ΜΑΪΚΛ ΦΑΣΜΠΕΝΤΕΡ, ΤΖΕΣΙΚΑ ΤΣΑΣΤΕΪΝ, ΕΒΑΝ 
ΠΙΤΕΡΣ, ΣΟΦΙ ΤΕΡΝΕΡ, ΑΛΕΞΑΝΤΡΑ ΣΙΠ, ΚΟΝΤΙ 
ΣΜΙΤ-ΜΑΚΦΙ, ΤΖΕΪΜΣ ΜΑΚΑΒΟΪ, ΤΑΪ ΣΕΡΙΝΤΑΝ

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

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

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     6/6/19 - 12/6/19

Η Ομάδα ενηλίκων «Σανίδι» του Τμήματος Θεατρικής   
Υποδομής  του  ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.  Βέροιας  παρουσιάζουν  την 
παράσταση “Πανικός στα Παρασκήνια» του Ken Ludwig σε 
σκηνοθεσία του Πέτρου Μαλιάρα. 

Θα δοθούν δύο παραστάσεις, την Παρασκευή 7 και το 
Σάββατο 8 Ιουνίου 2019 στις 9.00μ.μ. στην Αντωνιάδειο Στέ-
γη Γραμμάτων & Τεχνών, με γενική είσοδο 5€. 

Προπώληση εισιτηρίων: γραφεία ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας, 
3ος όροφος Χώρου Τεχνών, τηλ. 2331078140.

Συντελεστές Παράστασης
Κείμενο: Ken Ludwig (Moon Over Buffalo)
Μετάφραση: Δημήτρης Ναζίρης
Σκηνοθεσία: Πέτρος Μαλιάρας
Σκηνογραφία/Ενδυματολογία:  Δημήτρης Γεωργόπουλος 

, Δαμιανός Οικονομίδης 
Κατασκευή Σκηνικών:  Δημήτρης Γκιλιόπουλος, Γιώργος 

Βέγκος
Μουσική Επιμέλεια: Αλέξανδρος Ιωσηφίδης
Ηχοληψία: Αλέξανδρος Καροτσέρης
Φωτισμοί: Γιώργος Βέγκος
Φωτογράφηση: Τάσος Θώμογλου
Οργάνωση Παραγωγής-Προβολή: Κατερίνα Γρηγοριάδου
Συντελεστές Trailer
 Σύλληψη Ιδέας / Σκηνοθεσία: Τάσος Θώμογλου
 Κάμερα: Μαρία Κοντοβουνήσιου

 boom operator / Μίξη Ήχου: Αλέξανδρος Καροτσέρης
 Μοντάζ: Roman Filiev
 Τεχνική Υποστήριξη: Δήμητρα Σταματίου, Κατερίνα Γρη-

γοριάδου
 Και ο οδηγός μας : Βαγγέλης Καραΐνδρος
Τους ρόλους ερμηνεύουν (αλφαβητικά):  Γιατζόγλου Ολυ-

μπία, Ζήνδρος Κωνσταντίνος, Ζωγραφοπούλου Κατερίνα, 
Ίτσκος Γρηγόρης, Κονδάρα Φανή, Οικονομίδης Δαμιανός, 
Παπαδοπούλου Φωτεινή, Ποργιαλίδου Νατάσα, Σοφούλη 
Ελένη, Τσακαλίδου Έλενα, Ψυχαράκης Νίκος

Μαθητικές εκδηλώσεις
 από τα Τμήματα της ΚΕΠΑ

Τον Ιούνιο το πρόγραμμα των μαθητικών εκ-
δηλώσεων της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολλα-
πλής Ανάπτυξης Δήμου Βέροιας ολοκληρώνεται 
για το εκπαιδευτικό έτος 2018-2019 . 

10/6 Προπτυχιακό Ρεσιτάλ Πιάνου της μαθή-
τριας Άννας Δεληγιάννη του καθηγητή  Θανάση 
Ρεπάνη, 

10-15/6 Έκθεση τμήματος Κατασκευών του 
καθηγητή Αργύρη Μπαντή,  

12/6 Συναυλία τμήματος Βιολοντσέλου του κα-
θηγητή Δαμιανού Καϊλόγλου 

14/6 Συναυλία τμήματος Πιάνου της καθηγήτρι-
ας Νάντιας Τζήμα 

14/6 Παράσταση Σχολής Χορού της καθηγήτρι-
ας κλασικού και σύγχρονου Μαυρέτας Λενικάκη, 
της καθηγήτριας Λάτιν Ευαγγελία Πετικοπούλου 
και Hip Hop του καθηγητή Γιώργου Τσαφκόπου-
λου.  Η είσοδος είναι ελεύθερη. 

Πληροφορίες για τις εκδηλώσεις και για τα 
τμήματα που λειτουργούν στην ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας στα τ.2331078100, Χώρος 
Τεχνών 3ος όροφος. 

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας και οι εκδόσεις 
University Studio Press παρουσιάζουν το βιβλίο «Οι γυναίκες 
του μπλοκ 10. Ιατρικά πειράματα στο Άουσβιτς» του Hans-
Joachim Lang, την Τετάρτη 19 Ιουνίου 2019, στις 19:00, στην 
αίθουσα εκδηλώσεων της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης 
Βέροιας 

Για το βιβλίο θα μιλήσουν: 
Γιώργος Λιόλιος, Συγγραφέας-Δικηγόρος
Νίκη Eideneier – Αναστασιάδη, Φιλόλογος, πρώην διευθύ-

ντρια των εκδόσεων Romiosini
και ο συγγραφέας του βιβλίου Hans-Joachim Lang, Δημο-

σιογράφος, ιστορικός και Καθηγητής Εμπειρικής Ιστορίας του 
Πολιτισμού

Το βιβλίο
Το Μπλόκ 10 του στρατοπέδου του Άουσβιτς είχε μια ιδι-

αιτερότητα. Στο δίπατο αυτό κτήριο-στρατώνα εγκατέστησαν 
οι Ναζί κατ’ επιλογήν, αμέσως μετά την άφιξή τους στο Άου-
σβιτς 800 περίπου Εβραίες γυναίκες διαφόρων εθνικοτήτων 
(Πολωνέζες, Γερμανίδες, Τσέχες, Ολλανδέζες, Σλοβάκες, 
Βελγίδες, Γαλλίδες κι ένα μεγάλο αριθμό Ελληνίδων), που 
υπέστησαν ιατρικά πειράματα.

Γιατροί έκαναν επάνω τους δοκιμές μεθόδων στείρωσης 
χωρίς εγχείρηση ή με ακτίνες Ρέντγκεν, έρευνες πρόκλησης 
καρκίνου της μήτρας, πειράματα βελτίωσης της θεραπείας 

του καρκίνου της μήτρας, αιμοδοσία σε μεγάλες ποσότητες, 
μεταγγίσεις διαφορετικών ομάδων αίματος κ.ά. Περίπου 300 
από αυτές κατάφεραν να επιζήσουν και να επιστρέψουν 
στις πατρίδες τους, με τρομερές όμως βλάβες στη σωματική 
και κυρίως στην ψυχική τους υγεία. Ο H.-J. Lang αφηγείται, 
βασιζόμενος σε εξονυχιστικές έρευνες, τι ακριβώς συνέβαινε 
με τις γυναίκες αυτές, πώς ήταν η καθημερινότητά τους και 
ποιες ήταν οι παρενέργειες τόσο κατά την παραμονή τους 
στο στρατόπεδο, όσο και μετά. Οι βλάβες στην υγεία, η απώ-
λεια των δικών τους, η στείρωση, η ανικανότητα προς εργα-
σία, η έλλειψη κρατικής υποστήριξης θα επισκίαζαν σοβαρά 
τη μετέπειτα ζωή τους. 

Οι άγνωστες αυτές πτυχές της ιστορίας και των εγκλη-
μάτων των Ναζί φωτίζονται μέσα από την έρευνα του H.-J. 
Lang. Μαρτυρίες αυτοπτών σε δικογραφίες, σε ιατρικά ιστο-
ρικά, σε υπηρεσιακούς φακέλους, σε αυτοβιογραφίες, σε 
συνεντεύξεις και σε πρωτόκολλα συνομιλιών, επέτρεψαν 
στον συγγραφέα να κάνει μερική ταυτοποίηση των θυμάτων 
και να περιγράψει τον παραλογισμό και τη βία του ναζιστικού 
καθεστώτος. 

Στο τέλος του βιβλίου υπάρχει κατάλογος με τα ονόματα 
των γυναικών που κατάφερε να εντοπίσει ο συγγραφέας, με-
ταξύ των οποίων και 100 περίπου Ελληνίδων.

Μετάφραση: Νίκη Eideneier-Αναστασιάδη
Πρόλογος: Τζέκυ Μπενμαγιόρ

Ο «Προμηθέας» ευχαριστεί

Μια ακόμα δημιουργική διαδρομή του Συλλόγου «Προμηθέας»  έφτασε στο τέλος 
της.

Τη Δευτέρα 3 Ιουνίου στο Χώρο Τεχνών Βέροιας, η χορωδία του συλλόγου μας 
“μίλησε για τα παιδιά της” ξεδιπλώνοντας και αναδεικνύοντας με ευαισθησία και 
συναισθηματισμό τη σύγχρονη φυγή των Ελλήνων σε ξένους τόπους. Μια όμορφη 
βραδιά που με τη σύμπραξη μουσικών ακουσμάτων, ποίησης και χορού εντυπωσία-
σε το κοινό και προκάλεσε συναισθήματα βαθιάς συγκίνησης.

Ο σύλλογός μας θα ήθελε να ευχαριστήσει θερμά όλους τους συντελεστές της 
παράστασης που συνέβαλαν ο καθένας ξεχωριστά και ουσιαστικά στην πραγματο-
ποίησή της.

Συγκεκριμένα...
Eυχαριστούμε από καρδιάς τον διευθυντή ορχήστρας και χορωδίας του συλλό-

γου Αλέξανδρο Ιωσηφίδη για την απόλυτη αφοσίωση και συνέπεια στη δημιουργία 
της παράστασης. Ευχαριστούμε τους εξαιρετικούς μουσικούς και μέλη της χορωδίας 
καθώς και τους εκλεκτούς ηθοποιούς και χορευτές που με δημιουργική διάθεση και 
πνεύμα συνεργασίας συμμετείχαν στην εκδήλωση .

Ευχαριστούμε επίσης τους συμπαραστάτες χορηγούς που με την πολύτιμη συνει-
σφορά τους στάθηκαν και φέτος στο πλευρό μας.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ τέλος σ’ όλους εσάς που μας αγκαλιάσατε τόσο θερμά 
για άλλη μια φορά. Η ζεστή σας ανταπόκριση μας δίνει θετική ενέργεια να συνεχί-
σουμε τις καλλιτεχνικές μας δραστηριότητες!!!

Εις το επανιδείν...
ΤΟ Δ.Σ.

 «Πανικός στα Παρασκήνια» από την Ομάδα 
«Σανίδι», του ΔΗΠΕΘΕ Βέροιας

Παρουσίαση βιβλίου στη Δημόσια Βιβλιοθήκη Βέροιας
«Οι γυναίκες του μπλοκ 10. Ιατρικά 

πειράματα στο Άουσβιτς»



ΚΕ’ ΠΑΥΛΕΙΩΝ  Α’ Παύλειος Αγώνας 
Δρόμου στην Παναγία Σουμελά

Η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης και Καμπα-
νίας «Κοσμάς ο Μαδυτινός» στο πλαίσιο των επετειακών ΚΕ’ ΠΑΥΛΕΙΩΝ, ενταγμένο στο 
τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER της Ο.Τ.Δ. ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε προκηρύσσει αγώνα δρόμου 
2,5 χλμ. με την επωνυμία «Α’ Παύλειος Δρόμος», το Σάββατο 8 Ιουνίου 2019 και ώρα 10:30 
π.μ. που θα πραγματοποιηθεί εντός του χώρου της Ιεράς Μονής Παναγίας Σουμελά. Στον 
αγώνα δρόμου μπορούν να συμμετέχουν μαθητές Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων της 
Επαρχίας της Ιεράς Μητροπόλεως.

Τόπος εκκίνησης: Η νότια είσοδος της Παναγίας Σουμελά Τόπος Τερματισμού: Μπροστά 
στον Ιερό Ναό της Παναγίας Έπαθλα: 
θα βραβευτούν οι τρεις (3) πρώτοι μα-
θητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου 
χωριστά αγόρια και κορίτσια. Μετάλλια 
θα δοθούν σε όλους τους συμμετέχο-
ντες.

Για περισσότερες πληροφορίες τις 
απογευματινές ώρες (5 - 8 μ.μ.) στο τη-
λέφωνο: 2332022572
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Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ «VENUS 
GROWERS» ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το 

άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα 
ό τι:

Ο NTINOΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 
του Γρηγορίου και της Σμαράγδας, το 
γένος Κυριακίδη, που γεννήθηκε στη 
Θεσ/νίκη και κατοικεί στη Βεργίνα Δή-
μου Βέροιας και η ΜΑΡΜΑΡΑ ΣΩΤΗ-
ΡΙΑ του Κων/νου και της Αικατερίνης, 
το γένος Σερασκέρη, που γεννήθηκε 

στη Βέροια και κατοικεί στα Ασώματα Βέροιας, πρόκει-
ται να παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει 
στον Ιερό Ναό Αγ. Φωτίου Βεργίνας.

Μήνυμα προς τους 
Υποψηφίους των 

Πανελλαδικών Εξετάσεων
«Αγαπητές μαθήτριες, αγα-

πητοί μαθητές,
Με αφορμή την έναρξη των 

Πανελλαδικών Εξετάσεων, σας 
εύχομαι ολόψυχα καλή δύναμη 
και καλή επιτυχία. 

Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις, 
αποτελούν μια κορυφαία στιγ-
μή και τον πρώτο μεγάλο αγώ-
να που έχετε να δώσετε, στη 
μαθητική σας πορεία αλλά σε 
καμία περίπτωση όμως, δεν 
αποτελούν την μοναδική σας 
ευκαιρία.

Εφοδιαστείτε, με υπομονή, 
επιμονή, θετική σκέψη, πίστη 

στις δυνάμεις σας και αισιοδοξία, προκειμένου οι κόποι σας να 
ευοδωθούν και να αγγίξετε τους στόχους σας. 

Με όπλα το κεφάλαιο της γνώσης που έχετε δημιουργήσει, 
όλα αυτά τα χρόνια, με την στήριξη των καθηγητών σας και την 
συμπαράσταση των γονιών σας, είναι σίγουρο ότι μπορείτε να 
τα καταφέρετε με επιτυχία. 

Καλή επιτυχία σε όλες και όλους».
Απόστολος Βεσυρόπουλος

 Βουλευτής Ημαθίας της Νέας Δημοκρατίας 

Μήνυμα του Δημάρχου 
Βέροιας για τις 

Πανελλαδικές Εξετάσεις
Με αφορμή την έναρξη των 

Πανελλαδικών Εξετάσεων, ο 
Δήμαρχος Βέροιας, Κωνσταντί-
νος Βοργιαζίδης απέστειλε το 
ακόλουθο μήνυμα:

«Θα ήθελα να ευχηθώ κα-
λή επιτυχία σε όλες τις μαθή-
τριες και όλους τους μαθητές 
του Δήμου Βέροιας που συμμε-
τέχουν στις φετινές Πανελλαδι-
κές Εξετάσεις. Οι Πανελλαδικές 
Εξετάσεις αποτελούν το τελευ-
ταίο στάδιο μιας μακροχρόνιας, 
απαιτητικής και επίπονης δια-
δικασίας στο δρόμο προς την 
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, τόσο 
για τους ίδιους τους μαθητές ό-

σο και για το στενό οικογενειακό τους περιβάλλον. Ανεξάρτητα, 
όμως, από το τελικό αποτέλεσμα των εξετάσεων θα ήθελα να 
διαβεβαιώσω όλους τους συμμετέχοντες στις Πανελλαδικές Εξε-
τάσεις ότι στη ζωή τους θα έχουν πολλές ευκαιρίες για επαγγελ-
ματική, επιστημονική και κοινωνική καταξίωση αρκεί να συνεχί-
σουν με όλες τους δυνάμεις να προσπαθούν για το καλύτερο, με 
πίστη, αισιοδοξία και σκληρή δουλειά. Καλή δύναμη σε όλες και 
σε όλους». 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ 
ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Με την ανακοίνωση των 
επισήμων αποτελεσμάτων, 
οι δημοτικές εκλογές τελεί-
ωσαν μετά από μια εξάμη-
νη προεκλογική εκστρατεία. 
Θα ήθελα να ευχαριστήσω 
την Γεωργία Μπατσαρά που 
με ενέταξε στον συνδυασμό 
της και με έμαθε να αγωνί-
ζομαι έντιμα και με αξιοπρέ-
πεια, με μια ομάδα ενωμένη 
και προσηλωμένη στο στόχο 
να ξαναγίνει η Βέροια Πρω-
τεύουσα Πόλη.  

Eυχαριστώ όσους με ε-
μπιστευτήκαν με την ψήφο 
τους και με ενέταξαν στο νέο 
δημοτικό συμβούλιο της Βέ-

ροιας. Την οικογένειά μου που με στήριξε, τους φίλους και 
γνωστούς που με βοήθησαν, όσους συνάντησα στη διάρκεια 
του αγώνα και φυσικά τους συνυποψήφιους μου στο ψηφοδέλ-
τιο και τους συναγωνιστές μου στο επιτελείο του συνδυασμού. 
Συγχαίρω όλους τους δημοτικούς συμβούλους, επανεκλεγέντες 
και νεοεκλεγέντες, που μαζί θα δουλέψουμε για το καλό της 
πόλης την επόμενη τετραετία.

Δημήτρης Πυρινός

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
ΣΕ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ

Με την ευκαιρία των καλοκαιρινών δια-
κοπών, το Δ.Σ. του Συνδέσμου  Πολιτικών 
Συνταξιούχων Νομού Ημαθίας αποφάσισε 
ομόφωνα να πραγματοποιήσει συνεστίαση 
των μελών και φίλων του.

Η εκδήλωση αυτή θα γίνει στο Κέντρο 
«ΦΛΑΜΟΥΡΙΕΣ» την  Πέμπτη 13 Ιουνίου 
2019 και ώρα 1:00 μ.μ.

Παράκληση θερμή όσοι προτίθενται να 
παραβρεθούν σ’ αυτή την 

εκδήλωση να δηλώσουν στο Γραφείο και 
στα μέλη του Δ.Σ. του Συνδέσμου, το αργό-
τερο μέχρι την Τρίτη 11 Ιουνίου 2019. Έχου-
με δεσμευτεί με το Κέντρο να δηλώσουμε 
τον αριθμό συμμετοχής.

Θα υπάρχει πλούσιο μενού, από το οποίο 
θα μπορεί ο καθένας ελεύθερα να επιλέξει 
ανάλογα με την επιθυμία και την όρεξή του. 

Από το Δ.Σ.
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Ανακοίνωση  
 Ανακοινώνουμε στους αγαπητούς  

Συγγενείς και Φίλους του Γηροκομείου 
Βέροιας, ότι οι ώρες επισκεπτηρίου  για 

τους Τροφίμους του Ιδρύματος, είναι από 
τις 10.00-12.00 και 16.00-18.00.

  τηλ.επικοιν. 6979221680.  

40NΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 9 Ιουνί-

ου 2019 στον Ιερό Ναό Αγ. Αναρ-
γύρων Βέροιας 40ΝΘΗΜΕΡΟ 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση 
της ψυχής του πολυαγαπημένου 
μας συζύγου, πατέρα, παππού, 
αδελφού και θείου

ΚΥΡΙΑΚΟΥ
ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ 

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

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

40NΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 8 Ιουνί-

ου 2019 στον Ιερό Ναό Αγ. Σάβ-
βα - Κυριωτίσσης Βέροιας 40Ν-
ΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την 
ανάπαυση της ψυχής του πολυ-
αγαπημένου μας συζύγου, πατέ-
ρα, παππού, αδελφού και θείου

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΚΑΚΑΡΗ 

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

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

ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

3ήμερη εκδρομή
Ο Όμιλος Προστασίας Παιδιού Βέροιας διοργανώνει 3ήμερη εκδρομή (12-

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

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

Το Δ.Σ.

Το ΚΕΜΑΕΔ ζητά ε
ργοθεραπευτή – εργοθεραπεύτρια  

 Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος Φίλων 
Κέντρου Μέριμνας Ατόμων Ειδικών Δεξιοτήτων Δήμου 
Βέροιας ζητά εργοθεραπευτή – εργοθεραπεύτρια  για την 
κάλυψη των αναγκών του προγράμματος του.

 Επικοινωνία: 2331022223 8:00π.μ. εως 13:00μ.μ.  

  Για το Δ.Σ.
Η Εθελόντρια  Διευθύντρια

 και Πρόεδρος του Συλλόγου
Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα

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

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

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

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

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

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

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

με το πρόγραμμα
 Παρασκευή 7 Ιουνίου, ώρα 19:30 
Τα θρησκευτικά βιβλία της Εθνικής 

Βιβλιοθήκης Αργυρουπόλεως
Εσπερίδα με αφορμή την επέτειο της 

εκατονταετηρίδας από την Γενοκτονία 
του Ποντιακού Ελληνισμού σε συνεργα-
σία με την Εύξεινο Λέσχη Νάουσας

(Μητροπολιτικό Κεντρό Πολιτισμού 
ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ – Νάουσα) 

 Σάββατο 8 Ιουνίου, ώρα 07:30 
Μικροί διάκονοι της Εκκλησίας
Εξόρμηση -θεία Λειτουργία – λήξη 

κατηχητικού έργου – Παύλειος δρόμος 
– Συναυλία Παραδοσιακών Χορών και 
Τραγουδιών

(Πανελλήνιο Ιερό Προσκύνημα Πα-
ναγίας Σουμελά)

 Σάββατο 8 Ιουνίου, ώρα 19:00 
Παράδοση και Τέχνη (α΄ μέρος)
Στ΄ Συνέδριο Βυζαντινών Τεχνών και 

Εγκαίνια Έκθεσης έργων Σχολή Βυζα-
ντινών Τεχνών

(Παύλειο Πολιτιστικό Κέντρο - Βέ-
ροια)

 Κυριακή 9 Ιουνίου, ώρα 7:00 
Εγκαίνια Ναού  και Αρχιερατική Θεία 

Λειτουργία 
(Ιερός Ναός Αγίων Αρσένιου και Παϊ-

σίου – Πλατύ)
 Κυριακή 9 Ιουνίου, ώρα 11:00 
Παιδιά και Περιβάλλον
Ποδηλατοπορεία με αφορμή την πα-

γκόσμια ημέρα περιβάλλοντος
(Ιερός Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου – 

Αλεξάνδρεια)
 Κυριακή 9 Ιουνίου, ώρα 19:00 
Παράδοση και Τέχνη (β΄ μέρος)

Στ΄ Συνέδριο Βυζαντινών Τεχνών και 
Συναυλία Βυζαντινών Χορωδιών 

(Πανελλήνιο Ιερό Προσκύνημα Πα-
ναγίας Σουμελά)

 Δευτέρα 10  Ιουνίου, ώρα 19:00 
Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός
της μνήμης του Αγίου Λουκά του Ι-

ατρού
(Ιερός Ναός Αγίου Λουκά – Ιερά Μο-

νή Παναγίας Δοβρά)
 Τρίτη 11 Ιουνίου, ώρα 07:00 
Αρχιερατική Θεία Λειτουργία
 της μνήμης του Αγίου Λουκά του 

Ιατρού
(Ιερός Ναός Αγίου Λουκά – Ιερά Μο-

νή Παναγίας Δοβρά)
 Πέμπτη 13 Ιουνίου, ώρα 10:00 
«1000 χρόνια από την ίδρυση της 

Αρχιεπισκοπής Αχρίδος» 
Ημερίδα αφιερωμένη στη μνήμη του 

ομότιμου καθηγητή του Α.Π.Θ. Αντωνί-
ου – Αιμιλίου Ταχιάου σε συνεργασία με 
το Κέντρο Μελέτης Πολιτιστικής Κληρο-
νομιάς Κυρίλλου και Μεθοδίου –Ιερατι-
κή ημερίδα 

(Παύλειο Πολιτιστικό Κέντρο - Βέ-
ροια) 

Πέμπτη 13 Ιουνίου, ώρα 19:00 
Παιδιά και Μουσική
Μουσική εκδήλωση του τμήματος 

μουσικής προπαιδείας του Ωδείου της 
Ιεράς Μητροπόλεως

(Παύλειο Πολιτιστικό Κέντρο - Βέ-
ροια)

 Σάββατο 15 Ιουνίου, ώρα 20:00
 «ἄδοντες καί ψάλλοντες» 
Συναυλία Χορωδιών
(Πνευματικό Κέντρο Ιερού Ναού Αγ. 

Νεομαρτύρων -Χαλάστρα)
 Δευτέρα 17 Ιουνίου, ώρα 20:00 
Διακονία και Μουσική
 Συναυλία των Χορωδιακών Σχημά-

των του Ωδείου της Ιεράς Μητροπόλεως 
στη μνήμη του αείμνηστου δασκάλου 
Σταύρου Γουργουλιάτου

(Μητροπολιτικό Κεντρό Πολιτισμού 
ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ – Νάουσα) 

 Τετάρτη 19 Ιουνίου, ώρα 10:30 
Η διακονία του πνευματικού στη 

σύγχρονη κοινωνία
 Ημερίδα πνευματικών
(Πνευματικό Κέντρο Ι. Ν. Αγ. Κων-

σταντίνου και Νικοδήμου – Βέροια)
 Τετάρτη 19 Ιουνίου, ώρα 19:00 
«Καβασίλεια»
Ἀρχιερατικός Εσπερινός – Πολιτιστι-

κές εκδηλώσεις με τη συμμετοχή τοπι-
κών συλλόγων

(Ιερός Ναός Αγ. Δημητρίου – Καβά-
σιλα)

Η κίνηση του Μητροπολίτη Προσλήψεις συνοδών για το
 Κρατικό Κατασκηνωτικό

 Πρόγραμμα Ατόμων με Αναπηρία

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

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

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

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

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

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

email :   info@tapaidiatisanoixis.gr  

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

Το Δ.Σ του Συλλόγου
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Θερμές ευχαριστίες
Συνδημότες και συνδημότισσες, 

θέλω να σας ευχαριστήσω από βά-
θος καρδιάς για την εμπιστοσύνη 
που μου δείξατε και με εκλέξατε 
ΠΡΩΤΗ σύμβουλο δημοτικής κοι-
νότητας Βέροιας στο ψηφοδέλτιο 
του Παύλου Παυλίδη «Συνδημότες». 
Εκείνο που έχω να πω και να ξεκα-
θαρίσω ευθύς εξ αρχής είναι, ότι θα 
εργαστώ με όλες μου τις δυνάμεις 
για να ανταποκριθώ με τον καλύ-
τερο τρόπο στα καθήκοντά μου και 
να δικαιώσω όλους εσάς που με 

τιμήσατε με την ψήφο σας. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω 
ιδιαίτερα την οικογένειά μου καθώς επίσης και τους αγαπημέ-
νους μου φίλους που με πίστεψαν, με στήριξαν και αγωνίστη-
καν μαζί μου όλο αυτό το διάστημα. 

Με εκτίμηση 
Αντωνία Παπανδρώνη 

Σύμβουλος Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ
Οι αυτοδιοικητικές εκλογές τελείωσαν.
Αφού συγχαρούμε τους επανεκλεγέντες 

Βέροιας κ. Βοριατζίδη, της  Αλεξάνδρειας κ. 
Γκυρίνη αλλά και τον ‘νεοφώτιστο’ Δήμαρχο 
Νάουσας κ. Καρανικόλα, να μην ξεχνάμε ότι 
η επόμενη μέρα δεν είναι η ίδια με τις των 
προηγούμενων εκλογών.

Σε πολλές περιπτώσεις έχοντας κατά 
νου την αναγκαιότητα μετεκλογικής συνεν-
νόησης και σύμπραξης, ο πολιτικός πολιτι-
σμός έβαλε φρένο στις ακραίες αντιπαρα-
θέσεις.

Η πολυτέλεια της ‘αυτόματης’ πλειοψη-
φίας τελείωσε.

Η απλή αναλογική οδηγεί στην αναζήτηση κοινού παρανομαστή για 
συμπόρευση. Και γιατί άραγε να είναι δύσκολο, αφού πρόκειται για το 
καλό του τόπου!!!

Μέχρι τώρα κάποιοι μπορεί να περίσσευαν, στην τωρινή όμως ημέ-
ρα δεν περισσεύει κανείς.

Οι εκλογές τελείωσαν οι εκλογές έρχονται.
Να μην ξεχνάμε ότι και σ’ αυτές που έρχονται ο τόπος έχει ανάγκη 

από αντιπαράθεση με πολιτικές θέσεις, χωρίς κραυγές, χωρίς ύβρεις, 
μακριά από αλαζονικές συμπεριφορές και πισώπλατα μαχαιρώματα,  
που αφήνουν ανοιχτές πληγές και οδηγούν σε εθνικούς διχασμούς.

Και σ’ αυτές τις εκλογές, την επόμενη μέρα δεν περισσεύει κανείς.
Η εθνική συνεννόηση ας είναι στον πυρήνα του προβληματισμού 

του καθένα μας. 
Με όλα τα Εθνικά θέματα ανοιχτά και την ανάγκη περιφρούρησης 

και προώθησης των δημοκρατικών θεσμών αλλά και των κοινωνικών 
κατακτήσεων το Κίνημα Αλλαγής συσπειρωμένο με σοβαρότητα και 
συνέπεια καλείται να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων.

ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Πανελλαδικές 
εξετάσεις 2019 

Ώρα μηδέν για χιλιάδες μαθητές και μαθήτριες, για χιλιάδες 
γονείς που με κόπο και έξοδα προσπαθούν επί σειρά ετών να 
προσφέρουν ότι καλύτερο μπορούν στα παιδιά τους, σε ένα 
περιβάλλον εχθρικό και τοξικό από κάθε άποψη τόσο για τον 
γονέα όσο και για τον/την μαθητή/τρια και αυριανό φοιτητή. 
Οι ευχές πολλές, ευχές για υγεία και δικαίωση των κόπων και 
των προσπαθειών, υποψηφίων και γονέων. Εύχομαι η αγω-
νία και το άγχος να δώσουν την θέση τους στην δικαίωση, στη 
χαρά και στην πραγματοποίηση κάθε στόχου. 

Πέρα από ώρα μηδέν όμως για γονείς και μαθητές, η έναρ-
ξη των πανελλαδικών εξετάσεων είναι και ώρα αναλογισμού 
και ευθύνης για όλους τους εμπλεκόμενους έμμεσα ή άμεσα 
στην πολιτική ζωή της χώρας σε οποιοδήποτε επίπεδο. Είναι 
μία από τις στιγμές, αν θέλετε, που θα πρέπει να κοιτάξουμε 
με καθαρό βλέμμα και ειλικρίνεια, την κατάσταση των Πανεπι-
στημίων της χώρας, στα οποία με τόσο κόπο και τόσα έξοδα 
προσπαθούν να εισέλθουν τα παιδιά μας. Να κοιτάξουμε την 
κοινωνία που δημιουργήσαμε και την κοινωνία που καλούνται 
να πορευθούν αύριο ως πτυχιούχοι οι μαθητές του σήμερα. 
Να κοιτάξουμε στα μάτια τους γονείς και τους μαθητές και να 
αναλογιστούμε αν η αγωνία τους να εισαχθούν στην τριτοβάθ-
μια εκπαίδευση θα έχει ως αποτέλεσμα την δημιουργία των 
επιστημόνων της Ελλάδος του αύριο ή αν απλά θα προστε-
θούν στους επιστήμονες της πατρίδος μας που “κλέβουν” οι 
χώρες του εξωτερικού.

Με αυτές τις σκέψεις και ξεκινώντας με ένα συγγνώμη για 
όλα τα παραπάνω, στον βαθμό που μου αναλογεί ως εμπλε-
κόμενος έμμεσα ή άμεσα στην δημιουργία της κοινωνίας του 
σήμερα, με σαφή προσανατολισμό για την δημιουργία Ακα-
δημαϊκών Ιδρυμάτων πραγματικά αυτόνομων, αυτοδιοικούμε-
νων, ανταγωνιστικών, σύγχρονων, αξιολογούμενων σε κοινό 
βηματισμό με την αγορά εργασίας, εύχομαι υγεία και καλή 
επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις αλλά και σε κάθε στόχο 
ζωής, σε όλους τους μαθητές, τις μαθήτριες και τους γονείς. 

Με τιμή 
ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΣΤΑΘΗΣ 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΠΕΡ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ  

Βρέθηκε αρσενικό σκυλί, ράτσας τερριε. 
Φιλοξενείται σε σπίτι. 

Για πληροφορίες καλέστε στο 6972331140

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

θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα ό τι:
Ο ΓΚΟΣΚΙΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Κων/

νου και της Αναστασίας, το γένος Γώττα, 
που γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέροια και 
η ΠΕΚΟΥ ΜΑΡΙΑ του Δημητρίου και της 
Αικατερίνης, το γένος Βαμβά, που γεννή-

θηκε στη Θεσ/νίκη και κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται να 
παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό 
Ναό Προφήτη Ηλία Ξηρολιβάδου.

ΚΔ΄ ΠΑΥΛΕΙΑ
«Τα θρησκευτικά βιβλία 
της Εθνικής Βιβλιοθήκης 

Αργυρουπόλεως»
Η Ιερά Μητρόπολις Βεροίας, 

Ναούσης και Καμπανίας και η 
Εύξεινος Λέσχη Ποντίων Νάου-
σας - Εθνική Βιβλιοθήκη Αργυ-
ρουπόλεως, στα πλαίσια των 
25ων Παυλείων, συνδιοργανώ-
νουν εσπερίδα με αφορμή την 
επέτειο της εκατονταετηρίδας 
από την Γενοκτονία του Ποντι-
ακού Ελληνισμού, με θέμα «Τα 
θρησκευτικά βιβλία της Εθνικής 
Βιβλιοθήκης Αργυρουπόλεως», 
το οποίο θα αναπτύξει ο ιστορι-
κός Δρ. Θεοδόσιος Κυριακίδης. 
Η εκδήλωση θα λάβει χώρα την 
Παρασκευή 7 Ιουνίου 2019 και 
ώρα 7:30 μ.μ. στο Μητροπολιτικό Κεντρό Πολιτισμού ΠΑΝΤΑ-
ΝΑΣΣΑ (έναντι Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου).



Η χορωδία του Δήμου Αλεξάνδρειας, «Αλεξανδρινές Φωνές» 
καθήλωσε για ακόμη μια φορά το κοινό, που έσπευσε να τους 
απολαύσει στο Θέατρο του Πνευματικού Κέντρου Αλεξάνδρειας. 

Η συναυλία που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο και είχε τίτλο: 
«Όμορφη και παράξενη πατρίδα» χάρισε και πάλι ευχάριστες και 
μελωδικές συγκινήσεις στον κόσμο που κυριολεκτικά κατέκλυσε 
την αίθουσα για να τις απολαύσει,  δείχνοντας έτσι, για πολ-
λοστή φορά ότι οι «Αλεξανδρινές Φωνές» έχουν καταφέρει να 
μπουν στις καρδιές όλων μας.

Μιχαηλίδου Γιώτα 

Τα  Κ.Ε.Π.  Δ. Νάουσας ενημερώνουν τους 
ασφαλισμένους και συνταξιούχους του Ο.Γ.Α. για 
την έναρξη υποβολής αιτήσεων για τα προγράμ-
ματα «Κοινωνικού Τουρισμού ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ»  και 
« Πρόγραμμα της Αγροτικής Εστίας παροχής 
χρηματικών βοηθημάτων σε τρίτεκνες και πολύ-
τεκνες μητέρες»

Οι αιτήσεις θα κατατίθενται στα Κ.Ε.Π.  α-
πό 5-6-2019 έως 24-6-2019 

Α.  Τα προγράμματα του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ Κοι-
νωνικού Τουρισμού για το έτος 2019 είναι:

-Κοινωνικός τουρισμός (6ήμερες διακοπές)
- Ιαματικός τουρισμός (6ήμερες διακοπές και 

μέχρι 5 απλές λούσεις σε εγκαταστάσεις   Υδρο-
θεραπευτηρίων)

- Παιδικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα (16ήμε-
ρες διακοπές)

- Εκδρομικό πρόγραμμα με 4ήμερες εκδρο-
μές

- Δωρεάν παροχή βιβλίων
- Δωρεάν παροχή εισιτηρίων θεάτρου
ΠΡΟΣΟΧΗ: Για το παιδικό κατασκηνωτικό 

πρόγραμμα η υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης 
από τους δικαιούχους γίνεται απευθείας στην 
ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ (www.opeka.gr/agrotiki-
estia/ilektronikes-ypiresies/).

Δικαίωμα συμμετοχής στα προγράμματα 
του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ έχουν:

1. Οι συνταξιούχοι του ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) και οι 
συνταξιούχοι του Λογαριασμού Ανασφάλιστων 
Υπερηλίκων του άρθρου 1 του Ν. 1296/1982 
(ΦΕΚ 128 Α), όπως ισχύει.

2. Οι ασφαλισμένοι του ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) που 
είναι ασφαλιστικά ενήμεροι κατά την 31η Δεκεμ-
βρίου του προηγούμενου έτους (2018) της υπο-
βολής της αίτησης συμμετοχής 

3. Τα μέλη των οικογενειών των ανωτέρω 
προσώπων.

Για την υποβολή της αίτησης, ο δικαιούχος 
προσέρχεται σε οποιοδήποτε ΚΕΠ προσκομί-
ζοντας:

1. Οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να 
προκύπτει ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Α-
σφάλισής του (ΑΜΚΑ), καθώς και των προστα-
τευομένων μελών του (π.χ. βεβαίωση ΑΜΚΑ 
κ.λπ.) ή οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο 
να προκύπτει ο Αριθμός Μητρώου ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) 
ασφαλισμένου ή συνταξιούχου {για όσους δικαι-
ούχους έχουν Αριθμό Μητρώου, δεδομένου ότι 
οι νέοι ασφαλισμένοι - συνταξιούχοι του ΕΦΚΑ 
(ΟΓΑ) δεν έχουν Αριθμό Μητρώου}.

2. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας.
3. Στην περίπτωση συνταξιούχων του ΕΦΚΑ 

(ΟΓΑ), που πάσχουν από νοητική αναπηρία, 
σύνδρομο Down, εγκεφαλική παράλυση, απαι-
τείται επιπλέον αντίγραφο της γνωστοποίησης 
αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας ή της 
απόφασης της υγειονομικής επιτροπής, το ο-

ποίο παραδίδεται στο ΚΕΠ και εν συνεχεία δια-
βιβάζεται στη Διεύθυνση Αγροτικής Εστίας.

Β. Πρόγραμμα της Αγροτικής Εστίας πα-
ροχής χρηματικών βοηθημάτων σε τρίτεκνες 
και πολύτεκνες μητέρες

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι οι τρίτε-
κνες και πολύτεκνες μητέρες που κατά τον χρό-
νο δημιουργίας του αρχείου δικαιούχων:

• είναι συνταξιούχοι ή ασφαλισμένες 
του ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) και είναι ασφαλιστικά ενήμερες 
κατά την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου 
έτους (2018) της υποβολής της αίτησης συμμε-
τοχής.

• έχουν, οι μεν τρίτεκνες μητέρες, 3 
τέκνα, οι δε πολύτεκνες, τουλάχιστον 4 τέκνα, 
τα οποία είναι άγαμα, ηλικίας μέχρι 18 ετών ή 
μέχρι 24 ετών, εφόσον είναι άνεργα ή σπου-
δάζουν στην Ελλάδα στην ανώτατη ή ανώτερη 
εκπαίδευση ή σε ινστιτούτα επαγγελματικής 
κατάρτισης (ΙΕΚ) ή είναι ανίκανα για εργασία σε 
ποσοστό 67% και άνω, ανεξαρτή-
του ηλικίας.

Τα δικαιολογητικά που πρέ-
πει να προσκομίσει ο ασφαλι-
σμένος  είναι:

α) Οποιοδήποτε έγγραφο από 
το οποίο να προκύπτει ο Αριθμός 
Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης 
(ΑΜΚΑ) της, καθώς και των προ-
στατευομένων μελών της (π.χ. 
βεβαίωση ΑΜΚΑ κ.λπ.) ή οποιο-
δήποτε έγγραφο από το οποίο να 
προκύπτει ο Αριθμός Μητρώου 
(Α.Μ.) ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) (π.χ. ενημε-
ρωτικό σημείωμα συντάξεων ή 
απόκομμα καταβολής εισφορών 
κ.λπ.).

β) Δελτίο Αστυνομικής Ταυτό-
τητας.

γ) Πιστοποιητικό Οικογενεια-
κής Κατάστασης από το οποίο να 
προκύπτει ο αριθμός των τέκνων 
της τρίτεκνης ή πολύτεκνης μη-
τέρας. 

δ) Διαζευκτήριο ή συμφωνητι-
κό (αφορά διαζευγμένες ή εν δια-
στάσει μητέρες) από το οποίο να 
προκύπτει ποιός γονέας έχει την 
επιμέλεια του/των παιδιού/ων.

ε) Για τα παιδιά άνω των 18 
και μέχρι 24 ετών εφόσον είναι 
άνεργα, Βεβαίωση Ανεργίας του 
ΟΑΕΔ (ότι είναι εγγεγραμμένοι ως 
άνεργοι κατά την υποβολή της αί-
τησης).

στ) Για τα παιδιά άνω των 18 
ετών που σπουδάζουν σε ΙΕΚ της 

ημεδαπής και δεν εκδίδεται κάρτα φοίτησης 
(«πάσο»), Βεβαίωση Σπουδών.

ζ) Φωτοαντίγραφο της Ακαδημαϊκής Ταυτότη-
τας (“πάσο”) από το οποίο προκύπτει ο αριθμός 
ακαδημαϊκής ταυτότητας του φοιτητή (αφορά 
τέκνα άνω των 18 και μέχρι 24 ετών που σπου-
δάζουν σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ).

η) Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου τράπεζας από 
το οποίο να προκύπτει ο ΙΒΑΝ του τραπεζικού 
λογαριασμού της τρίτεκνης ή πολύτεκνης μητέ-
ρας, ανεξαρτήτως αν η τρίτεκνη ή η πολύτεκνη 
μητέρα είναι αποκλειστικός δικαιούχος ή συνδι-
καιούχος του λογαριασμού.

θ) Σε περίπτωση που τρίτο πρόσωπο προ-
σέλθει για την υποβολή αίτησης συμμετοχής, 
πρέπει απαραίτητα να προσκομίσει όλα τα δι-
καιολογητικά που αναφέρονται ανωτέρω, καθώς 
και νόμιμη εξουσιοδότηση της αιτούσας. Τρίτο 
πρόσωπο θεωρείται και ο σύζυγος.

Εκ της Διευθύνσεως
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η «Tasty Fruit» δέχε-

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

συμπύρηνων.
Για όσους παραγωγούς επιθυμούν και ενδιαφέ-

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

Πληροφορίες στα τηλέφωνα:  
• 2331072700 
• 6945105091 Στέφανος Αποστολίδης

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

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

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

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

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

Μια ακόμη «μαγευτική» 
βραδιά από τις 

«Αλεξανδρινές Φωνές» 
του Δήμου Αλεξάνδρειας

Από 5 έως  24 Ιουνίου
Αιτήσεις στα Κ.Ε.Π.  Νάουσας 

για τα προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού
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Βέροια 06/06/2019
Αρ. Πρωτ.: 3370

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ
Ο Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών Ημαθίας Πέλλας 

Σ.Φ.Η.Π. ΣΥΝ.ΠΕ., Πάροδος Θεσσαλονίκης 131, 59100 
Βέροια, τηλ. : 2331077800, φαξ: 2331064546,  e-mail: 
info@sfip.gr, επιθυμεί να προσλάβει επιστήμονα φαρμα-
κοποιό ο οποίος θα απασχοληθεί στη θέση του υπεύθυ-
νου φαρμακοποιού της φαρμακαποθήκης. 

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων:
• Πτυχίο φαρμακοποιού και άδεια ασκήσεως 
   επαγγέλματος.
• Άριστεςγνώσειςηλεκτρονικού υπολογιστή
• Πολύ καλήγνώσηΑγγλικήςγλώσσας

Επιθυμητά προσόντα υποψηφίων:
• Προϋπηρεσία σε παρόμοια θέση

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται έως και 14/06/2019  να 
αποστείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στο email 
:info@sfip.gr με την ένδειξη «Θέση: Υπ. Φαρμακοποι-
ού» η να προσκομίσουν το βιογραφικό τους στα γραφεία 
του Σ.Φ.Η.Π (Δευ.-Παρ. - 08.00πμ-16.00μμ) . Για όλες 
τις αιτήσεις θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα . Για 
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή υπο-
ψηφιοτήτων αποταθείτε στο τηλέφωνο 23310-77833.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
 
 Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός  Σύλλογος Φίλων   

Κέντρου Μέριμνας Ατόμων  Ειδικών Δεξιοτήτων  Δ. Βέροιας 
ευχαριστεί θερμά τους αδερφούς Τσιάρα για την προσφορά 
ενός πλήρους γεύματος στα παιδιά του Κέντρου.

Ο Θεός ας αναπαύσει την ψυχή του πατρός τους. 
 Η Πρόεδρος του Συλλόγου 
και Εθελόντρια Διευθύντρια

 Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα

ΜΗΝΥΜΑ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Αγαπητές μαθήτριες, 

αγαπητοί μαθητές.
Με την ευκαιρία της έ-

ναρξης των Πανελληνίων 
Εξετάσεων, σας εύχομαι 
ολόψυχα κάθε επιτυχία 
και δύναμη, στην προ-
σπάθειά σας για εισαγω-
γή στην Τριτοβάθμια Εκ-
παίδευση.

Οι εξετάσεις αυτές, α-
ποτελούν μια δοκιμασία 
που θα σας οδηγήσουν 
στο επόμενο στάδιο της 
μαθητικής ζωής σας . Εί-
ναι μια ευκαιρία ώστε να επιβραβευθούν οι προσπάθει-
ες που καταβάλατε τα προηγούμενα σχολικά σας χρό-
νια και να δημιουργηθούν οι καλύτερες προϋποθέσεις 
για να πετύχετε τους στόχους σας και το όνειρό σας, 
όποιο και να είναι αυτό.

Για να πετύχετε τους στόχους σας είναι γνωστό ότι 
χρειάζεται μια διαρκής προσπάθεια γεμάτη κόπο , ε-
ξετάσεις και μάχες. Κυρίαρχο και απαραίτητο στοιχείο 
σε αυτή την προσπάθεια είναι να έχετε επιμονή και 
υπομονή , αλλά κυρίως εμπιστοσύνη στον εαυτό σας 
και με ηρεμία και αποφασιστικότητα, δίχως άγχος να 
διεκδικήσετε και να διαμορφώσετε το αύριο που εσείς 
θέλετε.

Να είστε βέβαιοι και βέβαιες ότι καμία «μάχη» δεν 
πάει χαμένη. Εμπλουτίζει πάντα το χαρακτήρα του 
κάθε ενός, με εμπειρία, γνώση και μας κάνει να έχουμε 
περισσότερη δύναμη.

Σε αυτόν τον αγώνα έχετε κοντά σας συμπαρα-
στάτες και συνοδοιπόρους τους γονείς σας ,που α-
κούραστα και αγόγγυστα είναι καθημερινά δίπλα σας 
και στηρίζουν τον αγώνα σας ,καθώς επίσης και τους 
καθηγητές σας που αγωνίστηκαν και αγωνίζονται να 
σας προσφέρουν – και το πετυχαίνουν – την καλύτερη 
δυνατή εκπαίδευση.

Ως Δήμαρχος, ως γονέας, ως άνθρωπος η σκέψη 
μου είναι μαζί σας, σε αυτή στιγμή, που προσπαθείτε, 
αγωνίζεστε και διεκδικείτε το μέλλον σας.

Εύχομαι ολόψυχα καλή επιτυχία και καλή πρόοδο.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΥΡΙΝΗΣ

Το καλοκαίρι... έχει 
Camp Ρομποτικής!

Η Ακαδημία Ρομποτικής Βέροιας και το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 
ΔΙΚΤΥΩΣΗ ανακοινώνει την έναρξη SUMMER CAMP ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙ-
ΚΗΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ για μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου.

• Το Camp Ρομποτικής θα πραγματοποιηθεί σε δύο διαφορετικές 
περιόδους των 2 εβδομάδων

1η περίοδος: 24 Ιουνίου 2019 έως 6 Ιουλίου 2019 (2 εβδομάδες)
2η περίοδος: 1 Ιουλίου 2019 έως 13 Ιουλίου 2019 (2 εβδομάδες)
• Σε κάθε περίοδο θα πραγματοποιηθούν 6 εργαστήρια των 2 ω-

ρών (3 φορές την εβδομάδα). 
• Τα τμήματα που θα οργανω-

θούν θα είναι πρωινά και απο-
γευματινά.

• Θα υπάρχουν τμήματα για 
μικρούς (Δημοτικό) και μεγαλύτε-
ρους (Γυμνάσιο).

Στα εργαστήρια εκπαιδευτικής 
ρομποτικής οι μαθητές θα εργα-
στούν σε ομάδες και θα έχουν 
την ευκαιρία

• Να φτιάξουν και να προ-
γραμματίσουν ρομποτικές κατα-
σκευές

• Να δώσουν λύσεις σε πραγ-
ματικά προβλήματα με τη χρήση 
της ρομποτικής

• Να μελετήσουν επιστημονι-
κά θέματα

• Να αναπτύξουν πνεύμα ο-
μαδικής εργασίας, κριτικής σκέ-
ψης, συνεργασίας και επικοινω-
νίας

Ισχύουν εκπτώσεις 10% για 
αδέρφια, πολύτεκνους, τρίτε-
κνους, άνεργους

Όλα τα μαθήματα θα υλοποι-
ηθούν σε ειδικά εξοπλισμένο 
εργαστηριακό χώρο LEGO. Το 
πρόγραμμα των μαθημάτων εί-
ναι πιστοποιημένο από τη Lego Education και υλοποιείται από έμπει-
ρους εκπαιδευτές.

Θα χαρούμε να σας ενημερώσουμε από κοντά για όλα τα οφέλη 
της ρομποτικής καθώς και για τη λειτουργία των τμημάτων

Εγγραφές – Πληροφορίες
 Καθημερινά 10:00 – 14:00 & 17:00 – 21:00

Εδέσσης 21 – Βέροια - 23310-22335 - www.dictiosi.gr

Πρόσκληση κατάθεσης 
δικαιολογητικών

για τη συμμετοχή Πωλητών
στην Εμποροπανήγυρη 

της Αγίας Κυριακής

Από το Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ανακοινώ-
νεται:

Όσοι ενδιαφέρονται να πάρουν μέρος στην εμποροπα-
νήγυρη της Αγ. Κυριακής του Δήμου Αλεξάνδρειας από τις 
5-8 Ιουλίου, καλούνται να υποβάλλουν αίτηση στην αρμόδια 
Υπηρεσία του Δήμου από Παρασκευή 07 Ιουνίου έως Παρα-
σκευή 21 Ιουνίου 2019.

Μαζί με την αίτηση οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν κατά 
περίπτωση τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Δι-
αβατηρίου.

2. Φωτοαντίγραφο Άδειας άσκησης υπαίθριου (πλανόδιου 
ή στάσιμου) εμπορίου ή λαϊκών αγορών

3. ή βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου 
ετήσιας διάρκειας από τον Δήμο μόνιμης κατοικίας τους. 
(παρ.3 άρθρο 38 Ν.4497/17)

4. Πρόσφατη ταμιακή απόδειξη.
5. Βιβλιαρίου υγείας ή πιστοποιητικού υγείας σε ισχύ εφό-

σον πρόκειται για πώληση τροφίμων.
6. Υπεύθυνη δήλωση αποκλειστικής πώλησης εκκλησια-

στικών ειδών.
7. Δημοτική ενημερότητα.
Οι αιτήσεις θα κατατίθενται στο Τμήμα Τοπικής Οικονομι-

κής Ανάπτυξης (Γραφείο 12) του Δήμου Αλεξάνδρειας κατά 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Πληροφορίες : Αθ. Γιαννούσης τηλ. 2333350112-50127
Η τοποθέτηση των δικαιούχων, θα γίνει με δημόσια κλή-

ρωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 24 Ιουνίου 
2019 και ώρες 10:00–12:00.

Ο Αντιδήμαρχος
Στέφανος Δριστάς
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Πολλά είναι τα ονόματα που 
ακούγονται και γράφονται, 
χωρίς όμως κάποια από αυτά 

να ανταποκρίνονται στην πραγματικό-
τητα.  Η αλήθεια είναι ότι η ΒΕΡΟΙΑ, 
με την υγεία που την διακρίνει και την 
οικονομική της ευρωστία, την οποία 
εγγυώνται οι μεγάλοι της χορηγοί  
ΑΦΟΙ ΜΠΙΚΑ και οι άνθρωποι που την 
διοικούν, με επικεφαλής τον Στέφα-
νο Αποστολίδη, αποτελεί πλέον πόλο 
έλξης για πολλούς παίκτες, με τις προ-
τάσεις μάνατζερ να κατακλύζουν τα 
γραφεία της.

Οι κινήσεις πάνω στα μεταγραφικά θέματα, σί-
γουρα θα είναι προσεκτικές και αυτή την περίοδο. 
Όπως προαναφέραμε υπάρχουν πολλές προτάσεις 
για παίκτες, κάποιοι είναι γνωστά ονόματα, αφού 
προέρχονται από την Ελληνική αγορά και έχουν 
αγωνιστεί και στην SUPERLEAGUE,  ενώ υπάρ-

χουν προτάσεις και για παίκτες που αγωνίζονται στο 
εξωτερικό.

Οι στόχοι των ανθρώπων της ΒΕΡΟΙΑΣ είναι ήδη 
οι περισσότεροι συγκεκριμένοι, όμως μέρα με την 
μέρα διαφοροποιούνται, μιας και στο τραπέζι πέ-
φτουν νέα ονόματα.

Γι αυτό δεν υπάρχει και μεγάλη βιασύνη, από την 
αρμόδια επιτροπή των μεταγραφών, η οποία κινείται 
μεθοδικά, ώστε η ενίσχυση της «Βασίλισσας» να 
γίνει χωρίς οικονομικές υπερβολές και συγχρόνως 
να έρθουν σε αυτή παίκτες έμπειροι, ταλέντα και 
σωστοί χαρακτήρες.

ΣΤΟΒΕΡΜΙΟΗΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
Σε Ημαθιώτικο έδαφος θα πραγματοποιηθεί το 

βασικό στάδιο προετοιμασίας της «Βασίλισσας», 
αφού οι άνθρωποί της, θέλοντας να στηρίξουν τον 
τόπο τους και έχοντας τη ν σύμφωνη γνώμη του 
προπονητή τους Σάκη Θεοδοσιάδη, προσανατολί-
ζονται στην τοποθεσία του Αγίου Παύλου στην Κου-
τσούφλιανη της Νάουσας.

Το κέντρο θα οριστικοποιηθεί, όταν γίνει γνωστή 
από την διοργανώτρια του πρωταθλήματοςFootball 
League, η ημερομηνία έναρξής του.

πηγή: kerkisport.gr

Η ΕΠΟ με ανακοίνωση της, 
επισημοποίησε την έναρξη 
και την ολοκλήρωση των 

μεταγραφών για τη νέα αγωνιστική 
χρονιά.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:
Ενόψει της αγωνιστικής περιόδου 2019-2020, 

σας ενημερώνουμε για την απόφαση που ελήφθη 
στην υπ’ αριθμ. 19/09.04.2019 συνεδρίαση της Ε-
κτελεστικής Επιτροπής/ΕΠΟ, σχετικά με τις ημερο-
μηνίες περιόδων μετεγγραφών για επαγγελματίες 
και ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές.

Επαγγελματίες ποδοσφαιριστές
Εγχώριες και διεθνείς μετεγγραφές/δανεισμοί
Θερινή περίοδος: από 01.07.2019 έως 

31.08.2019
Χειμερινή περίοδος: από 01.01.2020 έως 

31.01.2020
Άνεργοι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές
Όσον αφορά ποδοσφαιριστές που υπόκεινται 

στο Άρθρο 6 παρ. 1 του Κανονισμού Ιδιότητας και 
Μετεγγραφών της FIFA, θα έχουν δικαίωμα να 
εγγράφονται σε ΠΑΕ κατά την θερινή περίοδο από 
01.09.2019 έως 13.09.2019 και κατά την χειμερινή 
περίοδο από 01.02.2020 έως 14.02.2020 (ώρα 
16:00).

Ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές

Μετεγγραφές εγχώριες και διεθνείς
Θερινή περίοδος: από 01.07.2019 έως 

31.10.2019
Χειμερινή περίοδος: από 01.01.2020 έως 

31.01.2020
Επανεγγραφές
Θερινή περίοδος: από 01.09.2019 έως 

31.10.2019
Χειμερινή περίοδος: από 01.01.2020 έως 

28.02.2020
Υποσχετικές
Θερινή περίοδος: από 01.07.2019 έως 

31.08.2019
Χειμερινή περίοδος: από 01.01.2020 έως 

31.01.2020
Πρώτες εγγραφές
Θερινή περίοδος: από 01.07.2019 έως 

30.11.2019
Χειμερινή περίοδος: από 01.01.2020 έως 

30.04.2020
Αποδεσμεύσεις ατομικές
Θερινή περίοδος: από 01.07.2019 έως 

30.09.2019
Χειμερινή περίοδος: από 01.01.2020 έως 

31.01.2020

Αποδεσμεύσεις ομαδικές
Θερινή περίοδος: από 01.07.2019 έως 

30.09.2019
Χειμερινή περίοδος: από 01.01.2020 έως 

31.01.2020

Προσεκτικέςκινήσεις
στιςμεταγραφές

Σε πάτρια εδάφη η προετοιμασία

Από 1/7 έως 31/8/2019
η περίοδος των μεταγραφών

ΕΠΣΗμαθίας
Ανακοίνωση της Τεχνικής Επιτροπής
Από την Ε.Π.Σ. Ημιμαθής και την Τεχνική Επιτροπή ανακοινώνονται τα εξής:
Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι προπονητές,κάτοχοι διπλώματος UEFA,να προσκομίσουν το βιο-

γραφικό τους στα γραφεία της Ε.Π.Σ. Ημαθίας, μέχρι τις 30.06.2019,προκείμενου να γίνει η αξιολόγηση 
από την αρμοδία Επιτροπή και η πρόσληψη προπονητών για τις Μικτές Ομάδες Κ-14 και Κ-16 της Ένω-
σης,για την επόμενη αγωνιστική περιοδο 2019/2020.
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Μπασκετική πανδαισία 
χθες Τετάρτη 5 Ιουνίου 
με τρεις αγώνες για το 

τουρνουά Νοσταλγία. Στο πρώτο 
χρονικα παιχνίδι μετά από ένα 
καταπληκτικό παιχνίδι οι Μορφές 
επικράτησαν των Φουφουτος με 
σκορ 57-50. Στο βραδινό παιχνίδι 
στο ΕΑΚ οι Χωρίς Έλεος κέρ-
δισαν τους Βέροια 23 με σκορ 
37-64. Τελος στο άλλο παιχνίδι 
που έγινε παράλληλα στο κλειστό 
του Προμηθέα οι Τexas Losers 
κέρδισαν τους Havana με σκορ 
76-45.

Έδειξαν μέταλλο νικητή οι παίκτες του 
Καραμιχου, παρόλο που ήταν πίσω στο 
σκορ για σχεδόν 3 δεκάλεπτα κατάφεραν 
να κάνουν την ανατροπή και να φύγουν 
με το ροζ φύλλο. Ο Χατζηκυριακιδης Σ. 
κέρδισε κατά κράτος τους αντίπαλους 
ψηλούς, ο Χριστοφοριδης πλήγωσε από 
μέση απόσταση και ο Τριγωνης κατέβασε 
πολλά ριμπαουντ.

Έμεινε από δυνάμεις και καθαρό μυα-
λό η αρμάδα του Μωυσιαδη, καθώς δεν 
κατάφερε να κρατήσει το προβάδισμα 
που είχε στον αγώνα μέχρι τέλους. Τσι-
μτσιριδης και Πανταζής έτρεχαν σαν σαι-
τες στην επίθεση σκοράροντας κατά βού-
ληση, ο Γαλανουδης πάλεψε στην ρακέτα 
και ο Λάζαρου έκλεψε μπάλες αλλά δεν 
ήταν αρκετα για να αποφύγουν την ήττα.

ΜΟΡΦΕΣ: Χριστοφοριδης 10, Καρα-
μιχος 5(1), Μαυροπουλος, Τζιουμακης 
9, Χατζηκυριακιδης Σ. 17, Ιωσηφιδης 10, 
Τσιουντας, Τριγωνης 6, Τοκας, Χατζηκυ-
ριακιδης Θ.

ΦΟΥΦΟΥΤΟΣ: Παπαδόπουλος 6(1), 
Πανταζής 21(2), Λάζαρου, Τσιμτσιριδης 
13(2), Γαλανουδης 5, Σαραφης 3(1), Α-
μοιριδης 2.

Άχρωμη και άγευστη παρουσιάστη-
κε η ομάδα του Ηλιαδη  που έδειχνε να 
μην πιστεύει στην νίκη παραδίδοντας τα 
όπλα από νωρίς. Πάλεψε στην ρακέτα ο 
Μπαλτζης και ο Μιχαηλίδης , όαση ήταν ο 
Αβραάμ και μαχητής ο Τζανετος αλλά δεν 
τους βγήκε τίποτε σωστά.

Στην αντίπερα όχθη ο Ιωαννιδης 
Junior ήταν να τον πιεις στο ποτήρι!! Σκο-
ρασε, έτρεξε, μοίρασε ασίστ σπάζοντας 
τα κοντέρ της στατιστικής. Ο Ουζουνης 
για ένα ακόμα παιχνίδι σκόραρε με μαθη-
ματική ακρίβεια και ο Τζίμογιαννης ήταν 
άριστος!!

ΒΕΡΟΙΑ23: Αβραάμ 6, Ευθυμιάδης 
6(2), Μιχαηλιδης 4, Τρομπουκης, Κου-
τσαλιαρης 2, Λεονταράκης, Μπαλτζης 9, 
Βασιλόπουλος 5, Τζανετος 5.

ΧΩΡΙΣ ΕΛΕΟΣ: Ουζουνης 15(2), Τζί-
μογιαννης 10, Κυρητοπουλος 4, Ιωαννι-
δης Φ. 26(5), Παπαγιαννης Δ. 7, Εκμε-
τζογλου 2.

Φουριόζοι μπήκαν οι Τεξανοι στο παι-
χνίδι με τον αρχηγό Μπιζετα σε μεγάλα 
κέφια να βομβαρδίζει απο τα 6,75. Ο 
Παγανης για ένα ακόμα παιχνίδι δεν είχε 
αντίπαλο και ο Τσιπης έκανε πάρτι στην 
ρακέτα. Μοίρασε ασίστ ο Τσατσας και βο-
ήθησε στην επίθεση ο Αθανασίου.

Δεν κατάφεραν οι Κουβανοί να αντα-
πεξελθουν στην πίεση των αντιπάλων 
τους και μαζί με την αστοχία επηλθε η 
ήττα. Οι Μυτιλεκας και Αργυρόπουλος 
πυροβολούσαν από μακριά, ο Κοντο-
κωστας  και ο Καρανασιος πάλεψαν στο 
ζωγραφιστό αλλά δεν κατάφεραν πολλά.

TEXAS LOSERS: Τσατσας 4, Αθα-
νασιου 4, Τσιπης 10, Μπιζετας 17(3), 
Παγανης 27(3), Χατζής 6, Ντοβας 6, Μα-
νουρας 2.

HAVANA: Μυτιλεκας 14(2), Κοντο-
κωστας 5, Καρανασιος 4, Μόσχου 2, 
Μποροδημος, Τσιαρας, Σιδηρόπουλος 
5, Αργυρόπουλος 11(3), Καπαγερίδης 2, 
Καραινδρος 2.

Πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο 11 
Μαϊου οι χορευτικοί αγώνες χιπ-χοπ, 
μοντέρνου,σύγχρονου χορού στο κλει-
στό γυμναστήριο του Ωραιοκάστρου. Ο 
ΑΟΡΓ ΒΕΡΟΙΑΣ συμμετείχε στους α-
γώνες,αφού εδώ και τέσσερα χρόνια 
καλλιεργεί τον αγωνιστικό χορό και ως 
γνωστό οι επιτυχίες που φέρνει στην 
πόλη μας είναι πάρα πολλές. Χρυσό με-
τάλλιο κατέκτησε η ομάδα Unique στην κα-
τηγορία YOUTH στο χιπ-χοπ.Οι αθλήτριες 
που πήραν μέρος και κατέκτησαν αυτή τη 
μεγάλη επιτυχία ήταν:

1)ΑΜΤΑΤΖΙΔΟΥ ΝΕΦΕΛΗ
2)ΓΚΕΚΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
3)ΗΛΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
4)ΜΑΡΚΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ ΦΑΝΗ
5)ΣΑΡΚΑ ΚΛΑΟΥΝΤΙΑ
6)ΧΑΜΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
7)ΧΟΤΖΑ ΠΑΥΛΙΝΑ
Ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε η ομά-

δα UNIQUE  του ΑΟΡΓ ΒΕΡΟΙΑΣ στην 
κατηγορία JUNIOR στο μοντέρνο.

Οι χορεύτριες της ομάδας αυτής ήταν:
1)ΑΤΜΑΤΖΙΔΟΥ ΝΕΦΕΛΗ
2)ΒΕΡΓΟΥ ΣΟΦΙΑ

3)ΓΚΕΚΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
4)ΓΚΕΚΑ ΣΟΦΙΑ
5)ΗΛΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
6)ΜΟΥΣΚΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
7)ΜΠΕΤΣΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
8)ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
9)ΠΑΠΑΕΥΘΥΝΙΟΥ ΑΝΝΑ
10)ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
11)ΣΑΡΚΑ ΚΛΑΟΥΝΤΙΑ
12)ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑ ΕΛΕΝΗ
13)ΧΑΜΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
14)ΧΟΤΖΑ ΠΑΥΛΙΝΑ 
Ασημένιο μετάλλιο επίσης κατέκτησε 

η ομάδα Μ&U του ΑΟΡΓ ΒΕΡΟΙΑΣ  στο 
μοντέρνο στην κατηγορία JUVENILE. Τα 
ονόματα των χορευτριών είναι:

1)ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ
2)ΒΕΡΓΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
3)ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
4)ΖΩΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
5)ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
6)ΚΑΖΑΤΖΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
7)ΚΑΛΟΙΔΟΥ ΜΕΛΙΝΑ
8)ΚΑΤΣΑΜΑΚΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
9)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ
10)ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ

11)ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
12)ΜΟΥΡΝΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
13)ΝΟΥΛΗ ΕΥΤΥΧΙΑ
14)ΞΑΦΑΚΟΥ ΣΟΦΙΑ
15)ΣΑΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ
16)ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΝΑ
17)ΤΟΥΣΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ
18)ΤΣΑΚΕΡΗ ΕΙΡΗΝΗ
Το τρίτο ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε 

το αστέρι της Ρυθμικής Γυμναστικής του 
συλλόγου Ελισάβετ Χωματά στο σόλο  
του σύγχρονου στην κατηγορία YOYTH .

Δήλωση Προέδρου Χωματάς Ευθύμι-
ος :»Συγχαρητήρια στα κορίτσια και στην 
υπεύθυνη του αγωνιστικού χορού Κική 
Χωματά και τον προπονητή του χιπ-χοπ 
Μαρκέλο Φράγκο.Σίγουρα τα ασημένια 
μετάλλια έπρεπε να είναι χρυσά.Έχω 
σοβαρούς λόγους που το λέω, αλλά δεν 
είναι της ώρας.Ο αγωνιστικός χορός εί-
ναι ένα πολύ εξελισσόμενο άθλημα,ιδίως 
για τα κορίτσια,γι’αυτό ασχολούνται πά-
ρα πολλά μ’αυτόν.Μάλιστα συζητείται για 
την Ολυμπιάδα του Παρισιού (2024) ένα 
από τα στυλ χορού να είναι Ολυμπιακό 
άθλημα».

Νοσταλγία2019
Τρία συναρπαστικά παιχνίδια 

έγιναν την Τετάρτη

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΧΟΡΟΣ - ΑΟΡΓ ΒΕΡΟΙΑΣ
Έναχρυσόκαιτρίαασημένιαμετάλλιααπό
τιςΑθλήτριεςΧορούτουΑΟΡΓΒέροιας
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Ο Δικηγορικός Σύλλογος Βέροιας, η Εται-
ρία Μελετών Ιστορίας και Πολιτισμού Ημαθί-
ας, η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας  
και ο συγγραφέας Γιάννης Μοσχόπουλος 
παρουσιάζουν το βιβλίο «Tο Ρουμλούκι  [Κα-
μπανία] κατά την ύστερη οθωμανοκρατία 
[1830-1900]», τη  Δευτέρα 10 Ιουνίου 2019, 
στις 6 το απόγευμα, στην αίθουσα εκδη-
λώσεων της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιο-
θήκης της Βέροιας 

Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι:
Μανώλης Ξυνάδας, Δρ. Εκκλησιαστικής  

Ιστορίας - Γραμματέας Ε.Μ.Ι.Π.Η.
π. Αθανάσιος Βουδούρης, Ιστορικός - Δρ. 

Εκκλησιαστικής  Ιστορίας.
Γιάννης Μοσχόπουλος, συγγραφέας του 

βιβλίου.
 Συντονιστής της εκδήλωσης θα είναι ο κ.

Διονύσης Διαμαντόπουλος, Διευθυντής Πρω-
τοβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας

O Γιάννης Δ. Μοσχόπουλος γεννήθηκε το 
1954 στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας, όπου ζει. Α-
πό μαθητής Γυμνασίου  ξεκίνησε (25.7.1968) 
να γράφει για την ιστορία, την τοπογραφία 
και την λαογραφία της ιδιαίτερης πατρίδας 
του. Σπούδασε νομικά και εργάζεται  ως δικηγόρος. Διετέλεσε 
δημοτικός σύμβουλος Αλεξάνδρειας και νομαρχιακός σύμβουλος 
Ημαθίας. 

Στις δημοσιεύσεις του αναφέρεται στον γενέθλιο τόπο του, τον 
κάμπο του Αλιάκμονα. Στόχος του είναι να δώσει ένα ιστορικό περί-
γραμμα για την περιοχή της Ημαθίας που λέγεται Ρουμλούκι. 

Με την παρούσα έκδοση μιλάει για την ύστερη οθωμανική περί-
οδο από το 1830 μέχρι το 1900. 

Περιγράφει τον «προξενοκεντρικό» χαρακτήρα των απελευθε-
ρωτικών αγώνων του 1854 και της επανάστασης των Μελικοχωρί-
ων του 1878, τις επιπτώσεις από την πολιτική μεταρρύθμιση του 
Οθωμανικού κράτους, τη δράση των ληστών και τις απαγωγές 
τσιφλικάδων του κάμπου.  

Αναλύει την οικονομική ζωή της περιοχής και την τάση εξαγοράς 
οθωμανικών τσιφλικιών από Έλληνες κεφαλαιούχους 

Αφιερώνει ιδιαίτερο κεφάλαιο για την εκκλησιαστική, την εκπαι-
δευτική και την κοινοτική ιστορία, τις ανοικοδομήσεις ναών, τις ανα-
συγκροτήσεις μοναστηριών και τη συστηματική ανάπτυξη σχολείων 
στα χωριά.

Συγκεντρώνει τις μαρτυρίες περιηγητών, επισκεπτών και αρχαιο-
λόγων, που τότε εντόπισαν τις αρχαιότητες στα Παλατίτσια. 

Επικαιροποιεί το οικιστικό και  τοπογραφικό περίγραμμα για τα 
χωριά του κάμπου παραθέτοντας πληθώρα ιδιαίτερων πληροφορι-
ών γι’ αυτά, ιδίως για τον Γιδά. 

Η έκδοση εμπλουτίζεται με χάρτες και με τις πρώτες φωτογραφί-
ες από το Ρουμλούκι. 

Το έργο του είναι ένας χώρος διαρκούς και γόνιμης συνομιλίας 
μεταξύ των ιστορικών πηγών, του ερευνητικού έργου ειδικών επι-
στημόνων και της τοπικής ιστοριογραφίας, παράδοσης και λαογρα-
φίας, χρήσιμο για τους φιλίστορες του Ρουμλουκιού, της Ημαθίας, 
αλλά και της Κεντρικής Μακεδονίας γενικότερα.

Το βιβλίο του Γιάννη Μοσχόπουλου 
«Tο Ρουμλούκι  [Καμπανία] κατά την ύστερη 
οθωμανοκρατία» παρουσιάζεται στη Βέροια

Παρασκευή 14 Ιουνίου
 στο Δημαρχείο Βέροιας

«Τα Παιδιά της Άνοιξης» 
μιλούν ανοιχτά 

για Σεξουαλικότητα
 & Αναπηρία

Ο φιλανθρωπικός Μη Κερ-
δοσκοπικός Σύλλογος  Γονέων 
και Κηδεμόνων ΑμεΑ Ν. Ημα-
θίας 

‘’ Τα Παιδιά της Άνοιξης’ ’δι-
οργανώνει  Ημερίδα με θέμα: 

  ‘’Σεξουαλικότητα & Αναπη-
ρία. Ας μιλήσουμε Ανοιχτά ‘’                        

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

στην αίθουσα συνεδριάσε-
ων του Δήμου Βέροιας.  

Τα άτομα με αναπηρία μπο-
ρούν να κάνουν σεξ και να το 
απολαύσουν, όπως και τα άτο-
μα χωρίς αναπηρίες…???

 Στην πραγματικότητα, οι 
άνθρωποι με αναπηρία είναι 
μέλη μίας κοινότητας με δική 
της κουλτούρα και κοινωνικούς 
κανόνες, με τις δικές της ιδιαί-
τερες συμπεριφορές και τα δι-
κά της επικοινωνιακά πλαίσια, 
που ίσως διαφέρουν από εκεί-
να των ατόμων χωρίς αναπη-
ρία, αλλά είναι εξίσου πλούσια 
και ενδιαφέροντα. Γ ι αυτό η 

συμμετοχή των γονέων και κηδεμόνων  και  όλων όσων εμπλέκονται με την 
εκπαίδευση των ΑμεΑ κρίνεται απαραίτητη.

Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ  ΗΜΑΘΙΑΣ

Εκδρομή 
στη μονή του οσίου 

Δαυίδ εν Ευβοία

Ο  Σ ύ λ λο γ ο ς 
Μικρασιατών Η-
μαθίας ,λόγω με-
γάλης ζήτησης για 
πραγματοποίηση 
της εκδρομής την 
Κυριακή 23 Ιουνί-
ου 2019, αλλάζει 
την ημερομηνία 
της προγραμματι-
σθείσας  ημερήσι-
ας προσκυνηματι-
κής εκδρομής, για 
το μοναστήρι του 
Όσιου Δαυίδ στην Εύβοια .Το κόστος της εκδρομής είναι 25 ευρώ. 
Όσοι επιθυμούν να πάρουν μέρος στην εκδρομή και να πάρουν την 
ευλογία των Αγίων, μπορούν να δηλώνουν συμμετοχή στα τηλέφωνα: 
6974938713, 6977460574 και 6944041040 
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Με τις ευχές του Προέδρου 
του Δημοτικού Συμβουλίου κ. 
Δ. Ράπτη ξεκίνησε η προχθε-
σινή συνεδρίαση του πρώτου 
Δημοτικού Συμβουλίου Αλε-
ξάνδρειας, μετά τις Δημοτικές 
εκλογές και την επανεκλογή 
της νυν Διοίκησης, του Δημάρ-
χου Παναγιώτη Γκυρίνη. 

Ο κ. Ράπτης, που σημει-
ωτέων δεν κατάφερε να επα-
νεκλεγεί, ευχήθηκε στο νέο 
Δημοτικό Συμβούλιο να έχει 
μια γόνιμη και εποικοδομητική 
θητεία.

Αμέσως μετά το λόγο πήρε 
ο νικητής των εκλογών, Πα-
ναγιώτης Γκυρίνης και αφού 
αρχικά ευχαρίστησε τον κόσμο 
που στήριξε αυτόν και το συν-
δυασμό του, αλλά και όλους τους υποψηφίους, εκλεγμένους ή μη  στη 
συνέχεια ευχήθηκε και αυτός με τη σειρά του να υπάρξει μια γόνιμη και 
παραγωγική νέα τετραετία.

Στη συνέχεια ο λόγος πέρασε στην αντιπολίτευση, με πρώτο ομιλητή 
τον επικεφαλής της μειοψηφίας κ. Φ. Δημητριάδη, που μετά από πο-
λυετή παρουσία στα κοινά, δε συμμετείχε για πρώτη φορά σε εκλογική 
διαδικασία. 

Ο κ. Δημητριάδης κατά την τοποθέτηση του, μετά από τις καθιερω-
μένες ευχές, ζήτησε από το νέο Συμβούλιο να είναι πιο παραγωγικό και 
πιο γόνιμο στην επόμενη θητεία του, επισημαίνοντας ότι κατά την άπο-
ψη του η σημερινή θητεία δεν ήταν και η καλύτερη. Τέλος δεν παρέλειψε 
να σχολιάσει και τα νέα δεδομένα που δημιουργεί ο «Κλεισθένης» και η 
απλή αναλογική με την οποία εξελέγησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και τα 
προβλήματα που μπορεί να έχει ο εκάστοτε Δήμαρχος για να διοικήσει.

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο κ. Σ. Μίχος (ο οποίος και δεν κατάφερε 
να επανεκλεγεί). Ο κ. Μίχος αναφέρθηκε θετικά στα νέα δεδομένα με 
τον «Κλεισθένη» που απαιτεί συνεργασίες, τονίζοντας μεταξύ άλλων 
ότι ίσως μ’ αυτόν τον τρόπο να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Στη 
συνέχεια ο κ. Μίχος ζήτησε να ενημερωθεί για το πρόβλημα που έχει 
δημιουργηθεί τις τελευταίες μέρες με την ολισθηρότητα στο νέο ταρτάν 
του 2ο Γυμνασίου – Λυκείου Αλεξάνδρειας καθώς επίσης και για το πιο 
σημείο βρίσκεται ο Δήμος σ’ ότι αφορά στην προετοιμασία του για τον 
ψεκασμό κατά των κουνουπιών.

Τελευταίος πήρε το λόγο από τους επικεφαλής της μειοψηφίας ο κ. 
Αλευράς, ο οποίος και είπε ότι δεν θα ευχηθεί καλή θητεία στο νέο συμ-
βούλιο, δικαιολογώντας την στάση του αυτή στο φαινόμενο της μεγάλης 

αποχή που είχαμε σ’ αυτές τις εκλογές, που άγγιξε το 50%, μέσω της 
οποίας οι πολίτες απαξίωσαν την πολιτική, γεγονός που δεν επιτρέπει 
κατά τη γνώμη του σε κανέναν να θεωρεί τον εαυτό του νικητή. 

Αμέσως μετά όμως ευχήθηκε «καλή θητεία στους ενεργούς Δημότες 
αυτού του τόπου», από τους οποίους και περιμένει πολλά περισσότερα 
στη νέα τετρατία. Να αναφέρουμε ότι μετά από χρόνια ο κ. Αλευράς θα 
απουσιάζει από το νέο Σώμα, μιας και ο ίδιος αποφάσισε να μην συμ-
μετάσχει σ’ αυτή την εκλογική αναμέτρηση.

Απαντώντας ο Δήμαρχος κ. Γκυρίνης, αρχικά για το ταρτάν ενημέ-
ρωσε το Σώμα πως ο κατασκευαστής του, ήδη έχει ενημερώσει ότι στις 
πρώτες χρήσεις θα είναι ολισθηρό, ωστόσο στη συνέχεια θα αποκτήσει 
την επιφάνεια που πρέπει να έχει για να μη δημιουργούνται προβλή-
ματα, ενώ για τον ψεκασμό είπε ότι ο Δήμος Αλεξάνδρειας είναι ήδη 
έτοιμος, απλά αναμένει την κατάλληλη χρονική περίοδο για να ψεκάσει, 
ώστε ο ψεκασμός να είναι πιο αποδοτικός. Σ’ ότι αφορά τώρα την Περι-
φέρεια ενημέρωσε το Σώμα πως θεωρεί πως είναι έτοιμη και αυτή.

Τοποθετήσεις με ευχές και «καρφιά»
Αμέσως μετά το λόγω πήρε ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος κ. 

Συρόπουλος, ο οποίος και ήταν υποψήφιος στις εκλογές με τον κ. Κώ-
στα Ναλμπάντη. 

Ο κ. Συρόπουλος αφού αρχικά αναφέρθηκε στην μη εκλογή του κ. 
Ράπτη, τονίζοντας ότι θα είναι απώλεια για το νέο Δημοτικό Συμβούλιο 
η απουσία ενός τόσο παραγωγικού και άξιου συμβούλου, στη συνέχεια 
πέρασε στην επίθεση, με πολλές αιχμές και «καρφιά» προς κάθε κατεύ-
θυνση.

Συγκεκριμένα ο κ. Συρόπουλος, χαρακτήρισε τον Δήμαρχο «πολιτικό 

μάγκα», για τη συσπείρωση που πέτυχε να κάνει τις τελευταίες μέρες, 
γύρω από το πρόσωπο του, από τον Βουλευτή της ΝΔ αλλά και τους 
πολιτευτές της, για το ότι κατάφερε να πάρει με το μέρος του συμβού-
λους που το προηγούμενο διάστημα με τη στάση τους αλλά και με τις 
δηλώσεις τους τον κατηγορούσαν. Ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στη στήριξη 
που του παρείχε ο πρώην Δήμαρχος Αλεξάνδρειας κ. Φ. Πουρλιοτόπου-
λος αλλά και στελέχη του «παλιού» ΠΑΣΟΚ Αλεξάνδρειας που κατάφε-
ρε να τους πάρει με το μέρος του. 

Απαντώντας στο κ. Συρόπουλο, ο κ. Γκυρίνης αφού αρχικά είπε ότι 
καταλαβαίνει την πικρία και τη στεναχώρια της «αντίπαλης» πλευράς, 
στη συνέχεια τόνισε με νόημα ότι ο ίδιος, όπως και ο καθένας ακολουθεί 
μια στρατηγική - πολιτική, που σε κάποιες περιπτώσεις σε βγάζει νικητή 
και σε κάποιες χαμένο. Στην παρούσα φάση αποδείχθηκε ότι η πολιτική 
που ακολούθησε ο ίδιος ήταν σωστή. Σ’ ότι αφορά τώρα τα στελέχη 
του ΠΑΣΟΚ, αφού αρχικά εξέφρασε τη χαρά του για τη στήριξη που 
του παρείχαν «τα κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ στην Αλεξάνδρεια, τα 
τελευταία χρόνια…» όπως τους χαρακτήρισε, στη συνέχεια ανέφερε 
ότι για τη στήριξη που τους θα πρέπει η παράταξη του κ. Συρόπουλου 
(Ναλμπάντη) να κάνει την αυτοκριτική της και όχι αυτός, για το ότι ήταν 
μαζί του. 

Τελευταία το λόγο πήρε η κ. Όλγα Καστανα που και αυτή από την 
πλευρά της ευχήθηκε μια επικοδομιτική και γόνιμη νέα θητεία, μένοντας 
ωστόσο στην μη εκλογή του κ. Ράπτη, για το οποία και είπε ότι θα είναι 
μια μεγάλη απώλεια από το νέο Δημοτικό Συμβούλιο.

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης ήταν διαδικαστικού χαρακτήρα 
στο σύνολο τους

Κίτσιος Γεώργιος

Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας

Συγχαρητήρια, ευχές αλλά και «καρφιά» 
στην πρώτη συνεδρίαση μετά τις εκλογές

Την Παρασκευή 7 Ιουνίου ξεκινάει  το 4ο Φεστιβάλ Ροδάκινου 
του Τουριστικού Ομίλου Βέροιας το οποίο θα διαρκέσει έως την 
Κυριακή 9 Ιουνίου. Η πρωτεύουσα του μακεδονικού κάμπου α-
νοίγει την αγκαλιά της με μια σειρά από δράσεις με επίκεντρο το 
Ροδάκινο. 

Φέτος η διοργάνωση δίνει μεγάλη έμφαση στα παιδιά, με μια 
σειρά από ψυχαγωγικές, βιωματικές και δημιουργικές δραστηριό-
τητες που θα ενθουσιάσουν μικρούς και μεγάλους. Όλες οι δρά-
σεις είναι δωρεάν.  Αναλυτικά το πρόγραμμα των εκδηλώσεων 
έχει ως εξής:

Δράσεις για παιδιά 
Το 4ο Φεστιβάλ Ροδάκινου του Τουριστικού Ομίλου Βέροιας 

είναι και φέτος κοντά σας! Από την Παρασκευή 7 ως την Κυριακή 
9 Ιουνίου 2019, η πρωτεύουσα του μακεδονικού κάμπου ανοίγει 
την αγκαλιά της και σας περιμένει για μια σειρά από δράσεις με 
επίκεντρο το Ροδάκινο. Φέτος η διοργάνωση δίνει μεγάλη έμφα-
ση στα παιδιά, με μια σειρά από ψυχαγωγικές, βιωματικές και 
δημιουργικές δραστηριότητες που θα ενθουσιάσουν μικρούς και 
μεγάλους. Όλες οι δράσεις είναι δωρεάν. Αναλυτικά το πρόγραμ-
μα των εκδηλώσεων που αφορούν τα παιδιά:

Σάββατο 8 Ιουνίου
• Το κυνήγι του χαµένου Ροδάκινου
Δηµιουργικές δράσεις για παιδιά / Δημαρχείο Βέροιας / 

ώρα 11:00
«Το Σπίτι της Γιαγιάς Μαρίκας» και η ομάδα εθελοντών σας 

προσκαλούν σε ένα ταξίδι στο μαγικό ταξίδι του “Τζίμη και του 
γιγαντοροδάκινου”. Η περιπέτεια μας ξεκινά μέσα στο δημαρχείο 

Βέροιας. Εκεί θα παρακολουθήσετε μία διαφορετική παράσταση 
κουκλοθεάτρου όπου θα παρευρεθείτε ως θεατές αλλά και ως... 
συγγραφείς μέρους της παράστασης. Στη συνέχεια μας περιμένει 
ένα κυνήγι θησαυρού που θα μας αποκαλύψει φοβερά μυστικά 
για την όμορφη πόλη μας. Τι μας περιμένει στο τέλος της περι-
πέτειάς μας; Πού θα μας οδηγήσει το κυνήγι του χαμένου θησαυ-
ρού; Το μόνο στοιχείο που μπορούμε να σας δώσουμε είναι… 
φαντασία, χρώμα και ζωγραφικά όνειρα!

Σημείωση: Στο κυνήγι θησαυρού είναι απαραίτητη η συνοδεία 
γονέων.

•Μαγειρική για παιδιά µε τον σεφ Γιώργο Μεταξά
Πάρκο Ελιάς / ώρα 17:00 – 19:00
Το Σάββατο το απόγευμα στο πάρκο Ελιάς, στήνουμε κουζίνα 

και μαγειρεύουμε νόστιμες και υγιεινές λιχουδιές με ροδάκινο πα-
ρέα με τον σεφ Γιώργο Μεταξά. Κοντά μας και η διατροφολόγος 
Ξένια Παπαναστασίου για να μιλήσει στα παιδιά για τις σωστές 
διατροφικές συνήθειες και τη διατροφική αξία του αγαπημένου 
μας ροδάκινου!

Κυριακή 9 Ιουνίου
• Βιωµατική δράση συγκοµιδής Ροδάκινου για οικογένειες
Αναχώρηση από το πάρκο Ελιάς ώρα 10:00  / επιστροφή 

14:00
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΔΩ https://forms.

gle/rWzRG2MisMHGfkmA8
Έχετε δει ποτέ δέντρο ροδακινιάς από κοντά; Είναι δύσκολο 

να μαζέψει κανείς ροδάκινα από τα δέντρα; Πότε είναι έτοιμο ένα 
ροδάκινο να κοπεί; Παιδιά! Πάρτε τους γονείς σας και ελάτε στο 

χωράφι να ζήσετε ένα διαφορετικό πρωινό στη φύση!
Θα μαζέψουμε και θα γευτούμε τα πιο φρέσκα ροδάκινα...
Θα ζωγραφίσουμε τη ροδακινιά...
Θα βγάλουμε φωτογραφίες στα δέντρα...
Θα μάθουμε χρήσιμες διατροφικές πληροφορίες για τα φρού-

τα…
Θα ακούσουμε τις ιστορίες του αγρότη…
Και στο τέλος θα στρώσουμε το κολατσιό μας και θα φάμε στο 

χωράφι!
Οδηγίες για να πάρεις μέρος:
• Από τις 09:00 το πρωί μαζευόμαστε στο Πάρκο της Ελιάς και 

στις 10:00 ακριβώς αναχωρούμε όλοι μαζί με λεωφορείο για το 
επιλεγμένο μας χωράφι!

• Να έχεις μαζί σου: παγουράκι με νερό, το κολατσιό σου!
• Να φοράς: Καπέλο, ελαφριά ανοιχτόχρωμα ρούχα, αθλητικά 

(κλειστά) παπούτσια!
Τα Ροδάκινα της Βέροιας σε περιμένουν!
• Messy play: Δημιουργικό παιχνίδι µε Ροδάκινα, χρώματα και 

φαντασία!
Πάρκο Ελιάς / ώρα 11:00 - 13:00
Το αγαπημένο μας εργαστήριο και η ομάδα του Messy Play 

από το «Σχολείο Στο Σύννεφο» μαζί με όλα τα αγαπημένα πολύ-
τιμα υλικά έρχεται στο Φεστιβάλ Ροδακίνου! Γιγάντιες φούσκες, 
παγωτό στιγμής ροδάκινο, messy πειράματα, χρώματα, πηλό, 
ομπλεκ και τρελό κέφι για να λερωθούμε και να παίξουμε με τον 
πιο φυσικό τρόπο παιχνιδιού και μάθησης.

Από σήμερα Παρασκευή 7 έως Κυριακή 9 Ιουνίου

Το 4ο Φεστιβάλ Ροδάκινου του Τουριστικού Ομίλου Βέροιας



Συνεχίζοντας τα μέλη του Ομίλου I.W. Βέροιας να ψάχνουν 
και να βρίσκουν τρόπους ώστε να κάνουν τις συγκεντρώσεις 
τους πιο ευχάριστες η Προδιοικητής της 247 Περιφέρειας I.W. 
Ελλάδας Βιβή Ιατροπούλου διάβασε στα μέλη ένα κείμενο 
ενός μεγάλου Κολομβιανού συγγραφέα με τίτλο: «Το αύριο δεν 
το έχει εξασφαλίσει κανείς, είτε νέος, είτε γέρος».

 Ο συγγραφέας ζώντας απομονωμένος, λόγω σο-
βαρών προβλημάτων υγείας, στέλνει το ακόλουθο μήνυμα 
αγάπης – πνευματική διαθήκη: «Αν ο Θεός ξεχνούσε για μία 
στιγμή ότι είμαι μια μαριονέτα φτιαγμένη από κουρέλια και μου 
χάριζε ένα κομμάτι ζωής, ίσως δεν θα έλεγα όλα αυτά που σκέ-
φτομαι, αλλά σίγουρα θα σκεφτόμουν όλα αυτά που λέω εδώ:

-Θα έδινα αξία στα πράγματα, όχι για αυτό που αξίζουν αλ-
λά για αυτό που σημαίνουν.

-Θα κοιμόμουν λίγο, θα ονειρευόμουν πιο πολύ, γιατί κάθε 
λεπτό που κλείνουμε τα μάτια χάνουμε εξήντα δευτερόλεπτα.

-Αν ο θεός μου δώριζε ένα κομμάτι ζωής, θα ντυνόμουν 
λιτά, θα ξάπλωνα μπρούμυτα στον ήλιο, αφήνοντας ακάλυπτο 
όχι τόσο το σώμα αλλά και την ψυχή μου.

-Αν είχα ένα κομμάτι ζωής δεν θα άφηνα να περάσει ούτε 
μία μέρα χωρίς να πω στους ανθρώπους ότι τους αγαπώ. 
Στους ανθρώπους θα έδειχνα πόσο λάθος κάνουν να νομίζουν 
ότι παύουν να ερωτεύονται όταν γερνούν. Στο μικρό παιδί θα 
έδινα φτερά, αλλά θα το άφηνα να μάθει μόνο του να πετάει. 
Στους γέρους θα έδειχνα ότι τον θάνατο δεν τον φέρνουν τα 
γηρατειά αλλά η λήθη.

-Έμαθα πως όλοι θέλουν να ζήσουν στην κορυφή του βου-
νού χωρίς να γνωρίζουν ότι η αληθινή ευτυχία βρίσκεται στον 
τρόπο που κατεβαίνεις την απόκρημνη πλαγιά. «ΑΛΗΘΙΝΗ 
ΕΥΤΥΧΙΑ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΒΟΗΘΑΣ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ» και αυτό ήταν 
το Ροταριανό Σύνθημα της χρονιάς 1992 – 1993 με Διοικητή 
της 2480 Ροταριανής Περιφέρειας του Βασίλη Ιατρόπουλου.

-Το αύριο δεν το έχει εξασφαλίσει κανείς, ούτε νέος, ούτε 
γέρος. Σήμερα μπορεί να είναι η τελευταία φορά που βλέπεις 
τους ανθρώπους που αγαπάς. Γι’ αυτό μην περιμένεις άλλο, 

κάντο σήμερα, γιατί αν το αύριο δεν έρθει ποτέ, θα μετανιώσεις 
σίγουρα για την ημέρα που δεν βρήκες χρόνο για ένα χαμόγε-
λο, μια αγκαλιά, ένα φιλί και ήσουν πολύ απασχολημένος για 
να κάνεις πράξη μία τελευταία τους επιθυμία.

-Κράτα αυτούς που αγαπάς κοντά σου, πες τους ψιθυριστά 
πόσο πολύ τους χρειάζεσαι, αγάπα τους και φέρσου τους 
καλά, βρες χρόνο να τους πεις «συγνώμη», «συγχώρεσε με», 
«σε παρακαλώ», «ευχαριστώ» και άλλα λόγια αγάπης.

-Στείλε αυτό το μήνυμα σε όποιους θέλεις. Αν δεν το κάνεις 
σήμερα, αύριο θα είναι όπως και χθες. Κι αν δεν το κάνεις ποτέ 
δεν πειράζει.

-Ξεκίνα να κάνεις πράξη τα όνειρά σου. Τώρα είναι η ώρα!
Το μήνυμα αγάπης που στέλνει ο συγγραφέας δείχνει αυτό 

που λέει ο τίτλος: «το αύριο δεν το έχει εξασφαλίσει κανείς, είτε 
νέος, είτε γέρος». 

 Ας τον πιστέψουμε όλοι μας.

Εκ του Ομίλου
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ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΕΒΕ – ΟΑΕΕ

ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
ΣΚΟΠΕΛΟ – ΒΟΛΟ

Από 15 Ιουνίου έως 17 Ιουνίου 2019
Θα αφιχθούμε στο λιμανάκι της Γλώσσας, συνε-

χίζουμε για τη χώρα όπου βρίσκεται το ξενοδοχείο. 
Επίσκεψη στις πανέμορφες παραλίες της Σκοπέλου 
καθώς στην εκκλησία της Παναγίας του Πύργου και στο 
αρχοντικό Βρακατσά. Στην επιστροφή στον Βόλο έχου-
με βόλτα στα τσιπουράδικα.

Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 10 Ιουνίου 2019. Εάν ο 
αριθμός των ατόμων συμπληρωθεί νωρίτερα η εκδρο-
μή θα κλείσει.  Πληροφορίες στα γραφεία του Σωματεί-
ου τηλ. 23310 71230 και στα μέλη τηλ. 6974 481600, 
6976 555321.

Με μεγάλη επιτυχία 
συνεχίζονται 

τα Βιωματικά Σεμινάρια 
του «Έρασμου» 

-Δηλώστε συμμετοχή
Με μεγάλη επιτυχία συνε-

χίζεται η διεξαγωγή των Βι-
ωματικών Σεμιναρίων που 
διοργανώνει ο Σύλλογος Κοι-
νωνικής Παρέμβασης «Έρα-
σμος».

Η θεματολογία των αντι-
κειμένων συζήτησης αφορά 
στην «Αυτογνωσία»,  «Αυτο-

εκτίμηση», «Αγχώδεις Διαταραχές (πανικού, αγορα-
φοβίας, ύπνου, διατροφής, φοβίες) και «Διαχείριση 
πένθους», με σκοπό να προσφέρει ερεθίσματα στους 
συμμετέχοντες να εκφραστούν ελεύθερα, να πειραματι-
στούν, να επεξεργαστούν τις εμπειρίες τους και να ανα-
πτύξουν προσωπικές και κοινωνικές δεξιότητες.

Όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν τα Βιωματικά 
Σεμινάρια του «Έρασμου», μπορούν να δηλώσουν 
συμμετοχή, από Δευτέρα έως και Παρασκευή, 9:00 – 
14:00 

στο τηλ. 23310 74073

Για το Δ.Σ. η πρόεδρος
Φωστηροπούλου Γεωργία

Ελάτε στις Σχολές Γονέων 
του «’Ερασμου»

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

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

Η πρόεδρος
Φωστηροπούλου Γεωργία

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

«Η Λίμνη», το νέο βιβλίο του 
Τάσου Φάλκου - Αρβανιτάκη θα 

παρουσιαστεί στη Βέροια
Το Ίδρυμα Πολιτισμού «Υ-

ΔΡΙΑ»,ο Ποιητικός Πυρήνας 
και η Γκαλερί Παπατζίκου,πα-
ρουσιάζουν το  νέο μυθιστορή-
μα του Καθηγητή Φιλοσοφίας 
και Λογοτέχνη Τάσου Φάλκου 
- Αρβανιτάκη, με τίτλο «Η Λί-
μνη ή Το Χρονικό Των Ποι-
ητών» που κυκλοφορεί από 
τις Εκδόσεις Φυλάτος, την Πα-
ρασκευή 7 Ιουνίου 2019 στις 
8.00 μ.μ. στο Καφέ «Εκτός 
χάρτη» Ελ. Βενιζέλου 43, Βέ-
ροια, τηλ. 23314-00998

Για το βιβλίο θα μιλήσουν: 
Πέτρος Γκολίτσης, Δρ Φιλοσο-
φίας Πανεπιστημίου Sheffield, 
Higher Education Academy 
Fellow, ποιητής και ο ίδιος ο 
συγγραφέας.

Αποσπάσματα θα διαβάσει 
η Τιτίκα Αρβανιτάκη.

Την εκδήλωση θα προλο-
γίσει ο εκπαιδευτικός Παύλος 
Παρασκευαΐδης.

Ας σημειωθεί ότι στον ίδιο 
χώρο και με την ευκαιρία της παρουσίασης του μυθιστορήματος «Η Λίμνη» του 
Τάσου Φάλκου-Αρβανιτάκη, θα φιλοξενείται η έκθεση φωτογραφίας του Βασίλη 
Καρκατσέλη με τίτλο:

«Η περιπέτεια ενός εξωφύλλου».
Η έκθεση παρουσιάζει ένα μέρος από τις 45 φωτογραφίες που δημιουργή-

θηκαν το 2018, κατά την ταραχώδη πορεία εξέλιξης της έκδοσης του βιβλίου «Η 
Λίμνη», για να κοσμήσουν το εξώφυλλό του.

ΨΑΞΕ – ΒΡΕΣ – ΚΕΡΔΙΣΕ
ΤΟ ΣΥΝΘΗΜΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ INNER 

WHEEL ΒΕΡΟΙΑΣ
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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 3-6-2019 μέχρι 9-6-2019 
θα εί ναι το ε ξής: Αυ τό μα τος τη λε φω νη τής 
βλα βών: τηλ. 2331021814.

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

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

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα
Παρασκευή 7-6-2019

13:30-17:30 ΜΟΥ-
ΡΑΤΙΔΟΥΖΩΗ ΒΕΝΙΖΕ-
ΛΟΥ 28 23310-25130

21:00-08:00 ΠΟΤΑ-
ΜΟΠΟΥΛΟΣΑΝΤΩΝΙ-
ΟΣ ΠΙΕΡΙΩΝ 44 23310-
26914 

Φαρμακεία

Απόλυτα 
επιτυχημέ-
νη ήταν η 

συμμετοχή  των 27 
αθλητών του προ-
αγωνιστικού τμή-
ματος της Κολυμ-
βητικής Ακαδημίας 
«ΝΑΟΥΣΑ» στους 
23ους Ιωνικούς 
αγώνες κολύμβη-
σης που διεξήχθη-
σαν στην πόλη του 
Βόλου με τη συμμε-
τοχή 511 αθλητών 
και 18 συλλόγων.

Παρ όλη τη κούραση του 
ταξιδιού, οι αθλητές πέρα-
σαν με άριστα το τέστ πριν 
τους θερινούς αγώνες  ση-
μειώνοντας εξαιρετικές ε-
πιδόσεις με 42 νέα ατομικά 
ρεκόρ, 6 χρυσά, 7 ασημέ-
νια και 6 χάλκινα μετάλλια. 
Οι προπονητές του τμήμα-
τος, Βασίλης Λαζαρίδης και 
Γιώργος Αλεξόπουλος, έμει-
ναν ιδιαίτερα ικανοποιημένοι 
από την προσπάθεια των 
μικρών κολυμβητών τους.

Μια έκπληξη όμως περί-
μενε τα παιδιά το βράδυ του 
Σαββάτου, αφού μετά την 
επιστροφή τους στο ξενο-
δοχείο, οι προπονητές τους 
είχαν κανονίσει μια βραδινή 

περιήγηση στην Αγριά .Εκεί 
τα παιδιά μπόρεσαν να χα-
λαρώσουν,να διασκεδάσουν 
αλλά και να γευτούν διάφο-
ρες τοπικές λιχουδιές.

Να σημειωθεί πως η ο-
μάδα κατετάγη 4η ανάμεσα 
στους 18 συλλόγους.

Αναλυτικά τα αποτελέ-
σματα:

Πρώτηθέση:
Γαλίτης 50 ύπτιο αγ 11 

,Σταμενου Π 100 πετ Κορ 
11, Θωμαιδης 400 Ελ αγ 11 
, Φραγγόπουλος 100 Ελ αγ 
9, Γαλίτης 200 ύπτιο αγ 11, 
Σαμαράς 800 Ελ αγ 12

Δεύτερηθέση:
Μαυρίδου 200 προσθιο 

Κορ 11, Σαμαράς 100 ύπτιο 
αγ 12 και  400 μικτή αγ 12, 

Χατζησλαυου 100 υπτιο 
Κορ 11, Θωμαιδης 100 πετ 
αγ 11,  Φραγγόπουλος 50 
ύπτιο αγ 9, Θωμαίδης 200 
μικτή αγ 11

Τρίτηθέση:
Μητσιανης 50 υπτιο αγ 

12, Σταμενου Δ 50 πετ Κορ 
10, Σταμενου Π 400 Ελ Κορ 
11, Σιπητανος 100 Ελ αγ 11, 
Μλιατσιου 50 πρόσθιο Κορ 

12,Τούμπα 200 μικτή Κορ 
10

Επίσης συμμετείχαν: 
Καραγιάννη, Αντωνίου, Κα-
ψάλη, Στούκα, Παρχαρίδου, 
Θεοδωρίδης, Μελιδάκος, 
Δούμου, Μουρατίδης, Λίγ-
γος, Γεωργιάδης, Τσιορνο-
βίτη, Γιτοπούλου και Καρα-
μπινέση

Η Κολυμβητική Ακαδημία «ΝΑΟΥΣΑ»
στους 23ους ΙΩΝΙΚΟΥΣ αγώνες!
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα 
63 τ.μ. με πατάρι και υ-
πόγειο στη Βέροια, οδός 
Τρύφωνος 3. Τηλ.: 6944 
024468 & 23810 26941.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή ενοικιά-
ζεται Ανοίξεως 56, απέ-
ναντι από το Μουσείο, 
γκαρσονιέρα, 1ΔΣΚWC, 
αποθήκη, κεντρική θέρ-
μανση, σε πολύ καλή 
κατάσταση. Τηλ.: 23310 
71653 & 6984 427753.

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ενοικι-
άζεται μεζονέτα 3ΔΣΚ, 
ατομική θέρμανση, πάρ-
κιγκ, αποθήκη, 400,00 
ευρώ. Euromesitiki 6945 
122583.

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-

ΧΩΡΑΦΙΩΝ
ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΠΩΛΕΙ-

ΤΑΙ οικόπεδο στους Γε-
ωργιανούς 2 στρέμματα, 
σε πολύ καλή θέση, με 
νερό, ρεύμα, θέα, πολύ 
κοντά στο δρόμο. Τηλ.: 
6934 662478.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτε-
μάχιο 2.000 μέτρα στη 
Βεργίνα δίπλα στο χω-
ριό με 30 ετών δένδρα 
Ελιές. Τιμή 5.000 ευρώ. 
Τηλ.: 6934 888738.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση 
εστιατορίου στο κέντρο 
της Βέροιας. Τηλ.: 6974 
376762.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ καφενείο 
λόγω συνταξιοδότησης. 
Τιμή συζητήσιμη. Τηλ.: 
6975 580533.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ENOIKIAZETAI Δι-

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ με-

ζονέτα με 3ΔΣΚ 2W.C., 
Α . Θ .  α π ο θ ή κ η - α υ -
λή-τζάκι-πέριξ 400 ευ-
ρώ. Τηλ.: 6945 122583 
Euromesitiki.

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

/ΒΟΗΘΟΥΣ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ, 
ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΗΤΕΣ.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΣΤΑ 
ΓΡAΦΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ.

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

ΤΗΤΑΣ

-ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓ/
ΣΜΟ ΕΘΝΙΚΗΣ

-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΑΣ 
-ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 
-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ 

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

ΗεταιρίαεπεξεργασίαςφρούτωνΗΡΑΕΠΕμε
έδρατο7,5χλμΒΕΡΟΙΑΣ-ΝΑΟΥΣΑΣ,ζητά:

01] Ηλεκτρονικό  – Ηλεκτρολόγο για μόνιμη απα-
σχόληση. 

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

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

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

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

Αιτήσειςκαιβιογραφικάστοemail
info@irafruit.gr

ΗεταιρίαεπεξεργασίαςφρούτωνΗΡΑΕΠΕμε
έδρατο7,5χλμΒΕΡΟΙΑΣ-ΝΑΟΥΣΑΣ,ζητά:

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

γορίας. 
Αιτήσειςκαιβιογραφικάστοemail

info@irafruit.gr

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

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

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

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

στάσεων .
Μισθός
Ο μισθός θα καθοριστεί αναλόγως των προ-

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

Οι ενδιαφερόμενοι να αποστέλλουν τα βιογρα-
φικά τους στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: 
info@ergoilektriki.gr

Στα πλαίσια 
της  συνεχούς 
ανάπτυξης της 
εμπορικής δρα-
στηριότητας της 
εταιρείας, επιθυ-
μούμε να προ-
σλάβουμε Senior CRM-ERP Developer. Ο/Η υποψή-
φιος/α σε συνεργασία με την ομάδα του, θα αναλάβει 
την ανάπτυξη και τη συντήρηση του ήδη υπάρχοντος 
CRM-ERP συστήματος της εταιρείας.

Απαιτούμενα χαρακτηριστικά/ικανότητες:
•3ετή προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση
•Καλή γνώση του προγράμματος SoftOne ERP
•Καλή γνώση προγραμματισμού σε Windows 

Desktop περιβάλλον (C++, C#, Delphi)
•Καλή γνώση λειτουργίας και σχεδίασης βάσεων 

δεδομένων σε MS-SQL 
•Ικανότητα διερεύνησης αναγκών & προβλημάτων
Επιθυμητά προσόντα:
•Γνώση λογιστικής
Η Εταιρεία προσφέρει:
•Καθαρός Μισθός 1.000€ 
•Πλήρης ασφάλιση
•Πενθήμερη 8ωρη εργασία
•Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης
•Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον
Αποστολή βιογραφικού έως 26/07/2019στο

cv@supercourse.gr(κωδικόςθέσηςSED_20).
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ημιεπι-
πλωμένο διαμέρισμα στην πε-

ριοχή Πασακιόσκι, 1ΔΣΚWC, 
1ος όροφος με θέα, αυτόνομη 

θέρμανση, πόρτα ασφαλεί-
ας, συνθετικά κουφώματα 

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΝΑΟΥΣΑ ενοικιάζονται 

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

ΠΙΕΡΙΩΝ ενοικιάζε-
ται κατάστημα ισόγειο 
90 τ.μ. και υπόγειο 90 
τ.μ. (λειτουργούσε σαν 
καφετέρια). Τηλ.: 6949 
556977.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙσερβιτόρος 
για την θερινή περίοδο 
στους Ν. Πόρρους Πιερί-
ας. Τηλ. 6931283950.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  κοπέλα 
για λογιστήριο και εργά-
τες διαλογής αγροτικών 
προϊόντων από συσκα-
στήριο στο Διαβατό Η-
μαθίας. Άμεση πληρω-
μή και ασφάλιση. Τηλ. 
επ ι κο ι νων ίας :  6972 
512466 κα Νένα. Απο-
στολή βιογραφικών στο 
olympialandike@gmail.
com.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 24263 ΓΗΠΕΔΟ, επιπλωμένη  κο-

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

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

Κωδ.12770 Γκαρσονιέρα ωραιότατη στο 
Πασακιόσκι κατασκευής του 1998 με θέα τον 
κάμπο 37 τ.μ. , 1δσκλ η θέρμανση της  ανε-
ξάρτητη με κλιματιστικό inverter και με λίγα 
κοινόχρηστα , ενοίκιο 180€. Θα είναι ελεύθερο 
από 1/7/2019. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ και 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

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

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

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

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

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

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

κωδ. 24731 Στο Πασακιόσκι κομπλέ ε-
πιπλωμένο διαμ/μα 120 τ.μ., οικοδομή του 
1990  , η θέρμανση του ατομική με αντλία 

θερμότητας , επιπλωμένο συνολικά , άριστη 
κατασκευή 3 υ/δ, σαλόνι , κουζίνα και 1wc , 
ημιόροφος  ενοίκιο μόνο 300€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 23483 - Λευκόπετρα ΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 23128 - ΩΡΟΛΟΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 

Αποθήκη ισόγεια συνολικής επιφάνειας 65 
τ.μ. Αποτελείται από 1 Χώρο . Τιμή: 120 €.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 23705 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Γρα-

φείο συνολικής επιφάνειας 25 τ.μ. στον 2 ο 
όροφο. Αποτελείται από 1 Χώρο, . Είναι κατα-
σκευασμένο το 1970 και διαθέτει Κουφώματα Α-
λουμινίου συρόμενα, Ανελκυστήρα - Τιμή: 100 €

Κωδ: 23560 - ΩΡΟΛΟΙ  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Γραφείο συνολικής επιφάνειας 51 τ.μ. 1ος ορ.  
Αποτελείται από 2 Χώρους, . Είναι κατασκευ-
ασμένο το 1979 και διαθέτει για θέρμανση Κλι-
ματισμό τα δε κουφώματα του είναι αλουμινίου 
συρόμενα, με διπλά τζάμια , ενοίκιο 130 €.

Κωδ: 23706 - Κέντρο Γραφείο συνολικής 
επιφάνειας 90 τ.μ. στον 3 ο όροφο. Αποτελεί-
ται από 3 χώρους, . Είναι κατασκευασμένο το 
1970 και διαθέτει ανοιχτωσιά , έχει Κουφώ-
ματα Συνθετικά, Ανελκυστήρα και A/C - Μί-
σθωμα 300 €.

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 22965 - Στην Πλ. Ωρολογίου ΕΝΟΙ-

ΚΙΑΖΕΤΑΙ Κατάστημα συνολικής επιφάνειας 20 
τ.μ. Ισόγειο. Αποτελείται από 1 Χώρο και με δικό 
του WC.  Ενοίκιο 140 €. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ 
και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

κωδ. 23130  Κατάστημα στο Τσερμένι δι-
ατίθεται προς ενοικίαση με 58 τ.μ. ισόγειο  και 
25 τ.μ. πατάρι σε κεντρικό σημείο κατάλληλο 
για άπειρες χρήσεις  και με μίσθωμα πολύ 
ευνοϊκό , μόνο 250€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ 
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 23146 - Εργοχώρι επί της Σταδίου 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Κατάστημα συνολικής επιφά-

νειας 65 τ.μ. Ισόγειο. Αποτελείται από 1 Χώρο 
ενιαίο , ειναι φωτεινό και έχει μεγάλη βιτρίνα 
. - Τιμή πολύ πολύ χαμηλή μόνο 110 €. Απο-
κλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 22959 - ΦΑΝΑΡΙΑ ΚΥΠΡΟΥ ΕΝΟΙ-
ΚΙΑΖΕΤΑΙ Κατάστημα συνολικής επιφάνειας 
110 τ.μ. Ισόγειο. Αποτελείται από 1 Χώρο 
με δικό του WC . Είναι κατασκευασμένο το 
1970 - Μίσθωμα τα 300 €. 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.105027 Γκαρσονιέρα Studio στο κέ-

ντρο της Βέροιας 30 τ.μ. 5ος ορ. με ασανσέρ , 
χρήζει ανακαίνισης τιμή 11000€. Αποκλειστική 
ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 14545 - Στην ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΠΩΛΕΙ-
ΤΑΙ κατά αποκλειστικότητα Διαμέρισμα συ-
νολικής επιφάνειας 84 τ.μ. καθαρό στον 3 ο 
όροφο. Αποτελείται από 2 μεγάλα Υπνοδω-
μάτια, Σαλονοκουζίνα και μπάνιο . Είναι κατα-
σκευασμένο το 1995 και διαθέτει Κουφώματα 
Αλουμινίου καινούργια , έχει ανελκυστήρα, 
πάρκινγκ πυλωτής και μία αποθήκη μέσα. 
Διαθέτει επίσης και ηλιακό θερμοσίφωνα - 
Τιμή: 53.000 €. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ και 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 205939 ΚΕΝΤΡΟ στην αρχή της 
Βενιζέλου ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διαμέρισμα συνολικής 
επιφάνειας 90 τ.μ. στον 3 ο όροφο. Πρόκει-
ται για ένα μοναδικό ακίνητο, εξ ολοκλήρου 
ανακαινισμένο το οποίο αποτελείται από 2 Υ-
πνοδωμάτια, Σαλοκουζίνα, ένα μπάνιο πολυ-
τελείας καθώς και αποθήκη. Έχει καινούργια 
συνθετικά κουφώματα με διπλά τζάμια, ευρί-
σκεται σε πολυκατοικία αξιώσεων, με άνετους 
χώρους , με θωρακισμένη πόρτα εισόδου 
και αποτελεί ευκαιρία χωρίς αμφιβολία, τιμή: 
95.000 €. Ιδανικό ακίνητο για κάποιον που α-
ναζητεί κάτι μοναδικό στην καρδιά της πόλης. 
Υπόδειξη μόνο σε σοβαρά ενδιαφερόμενο.

Κωδ: 105028 ΑΚΡΟΠΟΛΗ , πωλείται 
καινούργια σπάνιο  διαμέρισμα 103 τ.μ., μικτό  
και 83 τ.μ. καθ. ολοκληρωμένο από τον νυν 
ιδιοκτήτη , κατασκευή 2005, 2 υ/δ, 3 ος όρο-
φος, βλέπει τον κάμπο της Βέροιας , διαθέτει  
πολύ μεγάλη κουζίνα , ατομική θέρμανση 
με αντλία θερμότητας  και μεγάλο γκαράζ 
και αποθήκη στο ισόγειο ,  σε αμφιθεατρική 
θέση, ευκαιρία χωρίς αμφιβολία. Προσφορά 
σε τιμή εκπληκτικά συμφέρουσα 110.000€ , 
Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από 
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.  Αποκλειστική 
ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
κωδ. 23397 Μονοκατοικία 60 τ.μ. σπάνια 

ευκαιρία , στους Γεωργιανούς Βέροιας σε 
1979 τ.μ. οικόπεδο εντός σχεδίου , σε σημείο 
με εξαιρετική θέα , πωλείται για οικογενεια-
κούς λόγους , τιμή μόνο 35.000€. Πρόθυμος 
αγοραστής καλοδεχούμενος.  Αποκλειστική 
ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 24609 ΡΑΧΗ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Μονοκατοικία 
συνολικής επιφάνειας 95 τ.μ. Υπερυψωμένη, σε 
οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 1.270τ.μ., άψο-
γα συντηρημένη, υπερσύγχρονης κατασκευής, 
υψηλών ποιοτικά προδιαγραφών. Αποτελείται 
από 3 Υπνοδωμάτια, Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο, 
οι χώροι του λειτουργικοί. Είναι κατασκευασμένη 
το 2007 και διαθέτει θέρμανση Ατομική Πετρε-
λαίου, Ηλιακό θερμοσίφωνα, BBQ  στην αυλή με 
πολύ ωραίο κιόσκι, Αποθήκη 40τ.μ., Κουφώματα 
Συνθετικά με Διπλά τζάμια, σε τιμή εκπληκτικά 
συμφέρουσα μόνο 100.000 €. Υπόδειξη μόνο σε 
σοβαρά ενδιαφερόμενο.

Κωδ.105200 ΠΑΝΟΡΑΜΑ Βέροιας , πω-
λείται σπάνια διπλοκατοικία Ισόγειο, και 1ος ορ.  
βλέπει σε ανοιχτωσιά, η θέα του είναι μοναδι-
κή, έτος κατασκευής 1988 με 192 τ.μ. σε δύο 
επίπεδα και 93  τ.μ. υπόγειο το οποίο χρησι-
μοποιείται σαν γκαράζ και αποθήκη  , σε οικό-
πεδο 350 τ.μ. σε άψογη κατάσταση, αυστηρών 
τεχνικών προδιαγραφών,  έχει τζάκι ενεργειακό 
, αρχοντικό , για απαιτητικούς αγοραστές, και 
με δύο μπάνια , τιμή 185.000€. Αποκλειστική 
ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 13152 - ΩΡΟΛΟΙ Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

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

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 14598 -  ΠΩΛΕΙΤΑΙ Γραφείο πλησίον 

Πλ. Ωρολογίου συνολικής επιφάνειας 33 τ.μ. 1ος 
ορ.  Αποτελείται από 1 Χώρο, . Είναι κατασκευα-
σμένο το 1974 και διαθέτει Κουφώματα Αλουμι-
νίου συρόμενα, Σκαλιά εισόδου - Τιμή: 22.000 €.

Κωδ: 14523 -  Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ νεόδμητο 
Γραφείο συνολικής επιφάνειας 40 τ.μ. 1ος  και 
αποτελείται από 2 Χώρους, με δικό του κουζινά-
κι και WC . Είναι κατασκευασμένο το 2005 και 
διαθέτει θέρμανση ατομική με κλιματιστικό. Έχει 
κουφώματα συνθετικά και έπιπλα , τιμή 55.000 €.

Κωδ. 22842 Πωλείται γραφειακός χώρος 
κομπλέ ανακαινισμένος στην Πλ. Ωρολογίου 
με 50 τ.μ. 2 χώροι , 1ος ορ. φωτεινός , κα-
τάλληλος για κάθε χρήση και με πολύ λογικό 
τίμημα τις 40.000€.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ. 14158 ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ, πωλείται ι-

σόγειο κατάστημα 80 τ.μ., σε οικόπεδο 8.000 
τ.μ. , κατάλληλο και για υγειονομικού ενδιαφέ-
ροντος , τσιπουράδικο κ.τ.λ μέσα στη φύση , 
ιδιαίτερο ακίνητο το οποίο ευρίσκεται σε εξαι-
ρετικό σημείο , είναι κατάλληλο και για άλλες 
χρήσεις και προσφέρεται σε απίστευτα χαμη-
λή τιμή, πολύ σπάνια ευκαιρία, μόνο 70.000€.

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

Κωδ: 22786 - ΠΙΕΡΙΩΝ επί του κεντρικού 
δρόμου  ΠΩΛΕΙΤΑΙ μεγάλο και σπάνιο κατά-
στημα ισόγειο συνολικής επιφάνειας 369 τ.μ. 
Είναι κατασκευασμένο το 1994 και διαθέτει 
θέρμανση ατομική με πετρέλαιο. Τιμή εξαιρε-
τικά χαμηλή μόνο 450.000 €. Αποκλειστική 
διάθεση από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, υ-
πόδειξη μόνο σε σοβαρά ενδιαφερόμενο. Το 
μηνιαίο μίσθωμα του σήμερα 1.200 €.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ: 115769 - ΠΩΛΕΙΤΑΙ Αγροτεμάχιο 

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

κωδ. 105867 Πωλείται αγροτεμάχιο 15 στρ. 
στη Νέα Νικομήδεια στην περιοχή Φουντου-
κλούκι με νερό και με ετήσια καλλιέργεια  τιμή 
15.000€ τελική. Εξαιρετική ευκαιρία. Αποκλειστι-
κή ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ 13766 ΕΡΓΟΧΩΡΙ, πωλείται οικό-

πεδο εντός σχεδίου πόλεως , ορθογώνιο 425 
τ.μ., ελαφρώς επικλινές , άρτιο και οικοδομή-
σιμο με σ/δ 0,8 , πρόκειται για ευκαιρία χωρίς 
αμφιβολία , τιμή μόνο 45.000€, Αποκλειστική 
διάθεση και υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ. 13793 ΜΕΤΟΧΙ , Οικόπεδο 529 τ.μ., 
σπάνιο , με εκπληκτική και ανεμπόδιστη θέα , 
αμφιθεατρικό οικόπεδο φιλέτο, ευκαιρία χωρίς 
αμφιβολία, μόνο για αποφασιστικό αγοραστή. 
Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από 
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, 16.000 €.

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

Κωδ.13787   ΤΡΙΛΟΦΟΣ, Οικόπεδο 1.820 
τ.μ., εντός ζώνης , άρτιο και οικοδομίσημο , 
εξαιρετικό για επένδυση και για ανέγερση μο-
νοκατοικίας , η τιμή του εξαιρετικά συμφέρουσα 
, μόνο 25.000€, Αποκλειστική διάθεση και υ-
πόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.  

Κωδ: 13754 ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ, Οικόπεδο 
2.310 τ.μ., με άριστη προβολή , σε προνομιακή 
τοποθεσία , καταπληκτικό οικόπεδο, ευκαιρία 
χωρίς αμφιβολία, σε τιμή πράγματι χαμηλή 
μόνο 17.000€ , Αποκλειστική διάθεση και υ-
πόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ 13807 ΚΑΤΩ ΕΛΗΑ, Οικόπεδο με 
συνολικά 4.003 τ.μ., απο αυτά τα 2.902 τ.μ. έ-
χουν τεθεί εντός του σχεδίου πόλεως , τα 685 
τ.μ. είναι ρυμοτομούμενα και τα 440 τ.μ. εκτός 
σχεδίου , διαθέτει μία εκπληκτική και ανεμπό-
διστη θέα , είναι ελαφρώς επικλινές , πολύ κο-
ντά στην Εληά προνομιούχο οικόπεδο. Πλη-
ροφορίες 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 ΧΩΡΑΦΟΙΚΟΠΕΔΟ 
κατάλληλο για Ξενοδοχείο , Κλινική η Οίκο 
Ευγηρίας και όχι μόνο  στη θέση  Καβάκια 
πάνω στο δρόμο για τη Ραχιά  12.000 τ.μ.  
αμφιθεατρικό με θέα όλον τον κάμπο της Η-
μαθίας και ορατότητα μέχρι την Θεσ/νίκη . 
Πρόκειται για οικόπεδο φιλέτο, προνομιούχο 
από κάθε άποψη , αναφέρεται μόνο σε πολύ 
σοβαρό επενδυτή , ευκαιρία χωρίς αμφιβολία, 
Υπόδειξη μόνο σε σοβαρά ενδιαφερόμενο,  
τιμή 450.000€.

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ
Αριστούχος πτυχιούχος του Τμήματος 

Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης του 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.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Κύριος ή κυρία 22 έως 42 ετών

να αναλάβει μέρος δικτυακής εταιρί-
ας στην περιοχή της Ημαθίας.

Πληροφορίες μόνο κατόπιν
ραντεβού στο 6988161363.

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

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

Αρμοδιότητες:
·Γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη στο αντικείμενο 

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

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

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

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

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

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

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

Tηλ.:2331067347

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στον Προμηθέα 4ου ορό-

φου, 95 τ.μ. ρετιρέ, πανταχώθεν ελεύθερο, με απεριόριστη θέα, 
σε προχωρημένη κατάσταση η οικοδομή. Τηλ.: 6944 764477 & 
23310 27796.

ΨΥΓΕΙΑ-ΔΙΑΛΟΓΗΤΗΡΙΑ

ΠΑΤΡΙΔΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
Ζητείται υπάλληλος γραφείου με 

γνώσεις λογιστικής για εργασία στην 
Πατρίδα Ημαθίας. Τηλ.: 23310 51840, 
6947 420720 & 6944 306862.



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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανικός αυ-
τοκινήτων από την ΤΟΥΟΤΑ 
Γεωργιάδη, με πτυχιο μηχανι-

κού. Τηλ.: 23310 62780 & 6978 
770066.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μάγειρας για ε-
στιατόριο στη Βέροια. Τηλ.: 
6936 163080 & 6982 283137.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ δύο άτομα 

για ελληνικό εστιατόριο στη 
Γερμανία, για σερβιτόρος 
και για μπουφέ να γνωρί-
ζουν Γερμανικά. Τηλ.: 6949 
556977 & 004917660872917.

ZHTEITAI  νέος-α γ ια 
γραμματέας με προσόντα: 
1) πτυχίο οικονομικά-λογι-
στικά, 2) άπταιστα Αγγλι-
κά, 3) επιθυμητά Ισπανι-
κά, 4) πολύ καλή γνώση 
υπολογιστών. Αποστολή 
βιογραφικών (με φωτο): 
elisavet21@yahoo.gr μέχρι 
30/06/19.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο ή ζα-
χαροπλάστης για εργασία 
σε εργαστήριο ζαχαροπλα-
στικής στη Βέροια. Τηλ.: 
6974 452467.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: Μηχανι-
κός αυτ/του και βοηθός και 
οδηγός ταξί για αγροτικές 
και κτηνοτροφικές εργασίες. 
Τηλ.: 23310 71553.

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: 1) οδη-
γός με επαγγελματικό ή 
ερασιτεχνικό δίπλωμα, 
2) κοπέλα για υπάλληλο 
γραφείου, 3) εργατοτεχνί-
τες για επιχείρηση στη Βέ-
ροια. Τηλ.: 6974 312313 
- 6974 814606.

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 πρ.Ηλια,85 τ.μ με θεα,ασανσερ,. 50000€
Β.ΜΟΥΣΕΙΟ Μονοκ.με οικ.160 τ.μ 40000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 42 τ.μ 1ΔΣΚ  ανωγειο λουξ,24000€
ΣΤΑΥΡΟΣ –Μονοκατοικια+οικ.500 τ.μ 24000€
EΔΕΣΣΗΣ σε οικοδομη 28 ετων  92 τ.μ 2ΔΣΔΚ αποθηκη 72000€
ΑΣΤΙΚΑ 20 τ.μ προσοψη , στουντιο 10000€
ANΟΙΞΕΩΣ πλησιον Μον/κια διπατη με οικ.220 τμ 60000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 1ΔΚ 25τ.μ 1ος με Θεα 9000€
ΚΕΝΤΡΟ 100τ.μ 6ος 2ΔΣΚ Α.Θ τζακι 45000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 1ΔΣΚ WCπροσοψη ημιοροφος 160€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 3ΔΣΚ  2wc Α.Θ  Θεα   350€
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ ΔΥΑΡΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ στο κεντρο με ΚΘ 300€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 1ΔΚ.Λ χωρις κοινοχ.ανωγειο 120€
ΡΟΔΩΝ 2ΔΣΚ Α.Θ. 2ος χ.ασανς. 150€
ΑΣΤΙΚΑ στoυντιο πολυτελειας με Α/C 170€
ΠΙΝΔΟΥ 2ΔΣΚ ανακαιν. Κ.Θ.270€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ  1ΔΣΚ ανακαιν.2ος  Κ.Θ 170€
ΜΕΖΟΝΕΤΤΑ περιμετρικα 3ΔΣΚ τζακι,παρκιγκ,ΑΘ 400€
ΠΑΖΑΡΙ 1ΔΣΚ επιπλωμενο Θερμ/τες 140€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 1ΔΣ-Κ 4ος Θερμ/τες κοπλαμ,220€
ΠΙΕΡΙΩΝ 2ΔΣΚ Α.Θ. κοπλαμ 230€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ-ΚΤΗΜΑΤΑκΟΙΚΟΠΕΔΑ

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 αρτεσι-
ανο 13000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙ στην ασφαλτο προς Λαζοχωρι 6800 τ.μ 36000€ 
VAENI κοντά δυο χερσα κτηματα 8 κ 5 στρ.αρδευομενα με 
1400€ ανα στρεμμα

ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ δυο οκοπεδα με σ.δ 0,8 500 και 380 τ.μ σε 
τιμη ευκαιριας
ΜΕΛΙΚΗ παραγωγικο κτημα 7000τ.μ με βανες περιοχη «Μελιo»
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 3στρ.διπλα στα τελευταια σπιτια 8000€ 
ΛΑΖΟΧΩΡΙ  κοντα στις Σ.Γραμμες 4 στρ  χερσο 12000€
ΠΑΤΡΙΔΑ  ομορα 2600+2600 τ.μ επικλινη  οκιοπεδα  Ευκαι-
ρια 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 33 τ.μ για Ιατρειο-Τεχνικο γραφειο  1ος με 
ασανσερ 22000€                                                                                                           

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑ της πόλης αποθ.χώροι από100ως1500 τ.μ  
από 150 εως 2000€
ΓΡΑΦΕΙΑ  καινουρια ΛΟΥΞ για δικηγορους  75 τ.μ πλησιον 
Πιεριων 300€ ΕΚ33
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 350 τμ προνομοιακη θεση Σοβαρες προτασεις
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 120 τ.μ 1ος καινουριο για 2 Ιατρεια 550€
ΑΣΤΙΚΑ  στην πλατεια 40 τ.μ+υπογειο 80 τ.μ+οροφος 50 τ.μ 550€
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡ.78 τ.μ +παταρι 35 250€
ΚΤΕΛ   Πολύ ωραια Θεση 60 τ.μ  +υπογειο   350€
ΠΙΕΡΙΩΝ αρχες  70 τ.μ +παταρι 300€

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ 
Ο ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ, ΠΡΟΣ  ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ Ή ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πιτσαδόρος 
έμπειρος για Ιταλικό εστια-
τόριο στην Κρήτη. Μισθός 
ικανοποιητικός, πλήρης α-
σφάλιση. Ωράριο συνεχές α-
πογευματινό. Βιογραφικό στο 
e-mail: volkanopizza@gmail.
com. Πληροφορίες στο: 6974 
914182 ή 28970 23648.
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ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ υπάλληλοι για το σταθμό αυτοκίνη-
των ΚΑΛΛΙΑΡΙΔΗΑΦΟΙστη Βέροια, που περιλαμ-
βάνει πρατήριο ανεφοδιασμού αυτοκινήτων, πλυ-
ντήριο, τμήμα βιολογικού καθαρισμού,  λιπαντήριο  
και διανομή πετρελαίου θέρμανσης. Προσφέρονται 
ευχάριστο  περιβάλλον εργασίας πλήρης μισθός και 
ασφάλεια.

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

12.00-14.00, email kalliaridis@gmail.com, Καλλιαρί-
δης Τέλης.



Η εταιρεία φυλάξεων «TSIFLIDIS
SECURITY» ζητάει 3 άτομα φύλακες , με 
άδεια εργασίας προσωπικού ασφαλείας 
και βιογραφικό για αξιολόγηση στοιχείων. 
Πληροφορίες με ραντεβού για συνέντευξη 
στα γραφεία της εταιρείας Θεσσαλονίκης 
45, τηλ. 23310 27102.

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

ΗΕΤΑΙΡΙΑ «TSIFLIDIS SECURITY» 
ζητάει για άμεση πρόσληψη και μόνιμη 
απασχόληση, εξωτερικό πωλητή, κύριο ή 
κυρία με γνώσεις πωλήσεων και ευχέρεια 
λόγου, απαραίτητα στοιχεία: να διαθέτει  
άδεια εργασίας προσωπικού ασφαλείας (Ι-
.Ε.Π.Υ.Α.), δίπλωμα αυτοκινήτου, γνώσεις 
αγγλικής γλώσσας για τους νομούς Ημα-
θίας και Θεσσαλονίκης. Παραλαβή βιογρα-
φικών και δικαιολογητικών για  αξιολόγηση 
στοιχείων με συνέντευξη  στα κεντρικά 
γραφεία της εταιρείας  οδός Θεσσαλονίκης 
45, τηλ. επικοινωνίας 23310 27102.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει την περιποί-

ηση γερόντων και παιδιών, καθαριότη-
τα γραφείων, σπιτιών και σκάλες. Τηλ. 
6943994643.

ΚΥΡΙΑ έμπειρη Ελληνίδα ζητά εργασία 
για φύλαξη παιδιού ή ηλικιωμένης. Τηλ.: 
6934 162137.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χωρίς υποχρεώσεις 

ζητά Κυρία έως 50 ετών για οοβαρή σχέ-
ση. Τηλ.: 6984 040769.

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

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

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

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

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

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

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

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

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

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

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

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

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

ΑγίουΑντωνίουδιαμπερές.Μπορείναδιαμορφω-
θείσε2γκαρσονιέρες.Τιμήπώλησης:45.000ευρώ

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

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

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

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

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

www.mesitikoveria.gr

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Πωλείται ποσοστό ή ολόκληρη επιχείρηση (best for) 

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

Τηλέφωνοεπικοινωνίας:6942456600

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

Βιογραφικά σημειώματα μπορούν να 
αποσταλούν στο:

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

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

βολή βιογραφικών σημειωμάτων στο 
ergasiamrk@gmail.com.

Πληροφορίες στο τηλ. 6948613718.

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

ΜΕΝΤΙΟΥΜΦΑΛΙ
ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ&

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Δεν υπάρχει ζωή χωρίς προβλήματα και 

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

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

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ 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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Μια αποτίμηση του «μη ικανοποιητικού» 
εκλογικού αποτελέσματος έκανε ο αναπληρω-
τής υπουργός Εθνικής Άμυνας Παναγιώτης 
Ρήγας, τόσο στη συνέντευξή του στα τοπικά 
ΜΜΕ όσο και στην ομιλία του χθες βράδυ στην 
«Ελιά» στην πολιτική εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ 
Ημαθίας.

Η προκήρυξη των πρόωρων εκλογών με-
τά το αποτέλεσμα της 26ης Μαϊου, ήταν μια 
δίκαιη απόφαση του Αλ. Τσίπρα, όπως είπε, 
για να μην υπάρχει αμφισβήτηση από καμία 
πλευρά, κάτι για το οποίο είχε ήδη προϊδεάσει 
ο πρωθυπουργός. Ο κ. Ρήγας αναφέρθηκε 
στους άξονες πάνω στους οποίους θα στηρι-

χθεί προεκλογικά η προγραμματική βάση του 
κόμματος και αφορά την ανάπτυξη, το κοινω-
νικό πρόγραμμα για τους πολλούς, τη λειτουρ-

γία του κράτους και τη διοίκηση 
καθώς και την εμβάθυνση της 
δημοκρατίας. Ο κ. Ρήγας εξέ-
φρασε την αισιοδοξία του για το 
«γύρισμα» του εκλογικού αποτε-
λέσματος και ενημέρωσε ότι σύ-
ντομα αναμένεται η ανακοίνωση 

των ψηφοδελτίων του ΣΥΡΙΖΑ για τις εθνικές 
εκλογές στις 7 Ιουλίου.

Τον κ. Ρήγα συνόδευαν ο υφυπουργός Άγ-
γελος Τόλκας και η βουλευτής Ημαθίας Φρόσω 
Καρασαρλίδου, ενώ παρόντες στην συνέντευξη 
που συντόνιζε ο Τ. Κωστόπουλος, ήταν η πο-
λιτευτής Εύη Παπαγιαννούλη ο Πέτρος Τσα-
παρόπουλος καθώς και στελέχη του τοπικού 
ΣΥΡΙΖΑ.

P Η αγάπη λέει ότι θα ψηφίσει 
Ν.Δ. Εγώ πάω για ΚΚΕ. Εμείς δεν 
είμαστε ζευγάρι. Είμαστε το βρώμικο 
‘89…

 
P Κάτι σαν τον Ανδρέα με τη 

Μιμή στο αεροπλάνο ένα πράμα. 
Συνεννόηση με νοήματα.

 
P Αφήστε που εδώ και καιρό έ-

χουμε ο έναν τον άλλον για πέταγμα.
 
P Τώρα η αγάπη θέλει να πά-

ρουμε δελτία κοινωνικού τουρι-
σμού. Φιρί φιρί να το διαλύσουμε 
εν πλω το μαγαζί.

 
P Αν και εδώ και καιρό το έχου-

με κάνει θερινό.
 
P Και μετά σού λέει ότι τάχα 

μου τα ετερώνυμα έλκονται. Μύθος 
και η φυσική.

 
P Κατά τα λοιπά μυθολογικά. Τι οικολογική 

συνείδηση να έχουμε ως λαός; Έχουμε στο Πάν-
θεον των ηρώων τον Ηρακλή, που σκότωσε το 
τελευταίο λιοντάρι στη Νεμέα, έδιωξε από τον υ-
δροβιότοπο τις Στυμφαλίδες όρνιθες και εξόντωσε 
την τελευταία Λερναία Ύδρα.

 
P Σκέτη καταστροφή ο Χέρκουλες σάς 

λέω.
 
P Για να μην μιλήσουμε για τους στάβλους 

του Αυγεία.
 
P Μιλάμε για τη μεγαλύτερη καταστροφή 

οργανικής ύλης ever.
 
P Εμένα αν με βγάλουν στο σίλβερ αλέρτ, θα 

γράψουν: Την ημέρα που εξαφανίστηκε, κρατούσε 
στο χέρι δύο τυρόπιτες και μία ζαμπανοκασερόπι-
τα, ένα παγωτό του κιλού και ένα τάπερ για μετά.

 
P Να εξαφανιστώ, πιθανό. Να μείνω νη-

στικός, απίθανο.
 
P Συνέντευξη για δουλειά: 
- Τι δεν σας άρεσε στην προηγούμενη δουλειά 

σας;
- Που έπρεπε να πηγαίνω!
 

P Πραγματική αντίδραση εποχικής εργα-
ζόμενης:

-Πιάνεται δουλειά την Παρασκευή.
-Πω πω, Παρασκευιάτικα…
 
P Και:
 - Γεια σας, κάνουμε ένα γκάλοπ για τις δημο-

τικές εκλογές, πείτε μας σε ποιο δημοτικό διαμέρι-
σμα μένετε;

- Δεν μένω σε διαμέρισμα, σε μονοκατοικία 
μένω…

- Εννοώ, πού ψηφίζετε.
- Αααα, στο σχολείο δίπλα από το σπίτι μου!

Κ.Π.
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Επαφές με στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και ομιλία στη Βέροια είχε χθες ο Π. Ρήγας
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