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Άρχισαν τα «ξηλώματα»
σε υψηλόβαθμες θέσεις

Μπορεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη να μετράει ώρες 
στο τιμόνι της χώρας, αλλά απ’ ότι φαίνεται μπήκε 
φουριόζα και με κεκτημένη ταχύτητα προχωρά σε 
άμεσες ενέργειες. Εκτός από το νομοθετικό έργο, για 
το οποίο έχουν κάνει προεργασία και θα κατατεθεί 
προς ψήφιση το αμέσως επόμενο διάστημα, ξεκίνη-
σαν ήδη τα πρώτα «ξηλώματα». Ο «δικός» μας  Χρυ-
σοχοίδης  ζήτησε άμεσα την παραίτηση του αρχηγού 
της Ελληνικής Αστυνομίας, ο οποίος από χθες το 
πρωί πέρασε στην αποστρατεία. Ακολούθησε ο πρό-
εδρος της ΔΕΗ, που υπέβαλε την παραίτησή του, α-
φού ο Χατζηδάκης ως υπουργός σίγουρα δεν θα τον 
είχε στα σχέδια για την αντιμετώπιση των τεράστιων 
προβλημάτων του ενεργειακού γίγαντα. Στο παζλ 
προς το παρόν μπαίνουν τα στελέχη της ΕΡΤ, στα 
οποία ήδη έχει στείλει το μήνυμα ο ίδιος ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης και όπως φαίνεται και εκεί θα πέσουν 
κεφάλια. Πάντως είναι σίγουρο πως για να ασκήσεις 
διοίκηση χρειάζεται να έχεις στελέχη σε θέσεις κλει-
διά που να μπορούν να υλοποιήσουν το κυβερνητικό 
σχέδιο, χωρίς να βάζουν τρικλοποδιές. Επομένως ως 
ένα βαθμό δικαιολογημένες οι «καρατομήσεις», ω-
στόσο θα πρέπει να αξιολογούνται και να μην χτυπά 
η κυβέρνηση επί δικαίων και αδίκων.
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Των εν Νικοπόλει Αρμενίας 45 μαρτύρων

Στον Διεθνή Οργανισμό «The Heritage Management 
Organization» η νέα θέση του Γιάννη Τροχόπουλου

Δεν μας εκπλήσσει πλέον η πορεία του βεροιώτη Γιάννη Τροχόπουλου, αφού 
θεωρούμε δεδομένο το αντίκρισμα  και το επιτυχημένο αποτύπωμα της δουλειάς 
του, σε όποιον Οργανισμό κι αν βρεθεί.

Τα ευχάριστα νέα τα αλιεύσαμε από το facebook της Δημόσιας Βιβλιοθήκης 
Βέροιας, τα οποία αναρτήθηκαν από τους εργαζόμενους της Βιβλιοθήκης:

«Εκφράζουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια στον αγαπημένο μας Γιάννη Τρο-
χόπουλο για τη νέα του θέση στο The Heritage Management Organization.

Πρόκειται για έναν Διεθνή Οργανισμό, στόχος του οποίου είναι η ανάδειξη της 
παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς ως κινητήριας δύναμης και ανάπτυξης. Οι 
δράσεις του Οργανισμού επικεντρώνονται στην πολύπλευρη μελέτη του παρελ-
θόντος, στην αποτελεσματική διαχείριση του παρόντος και στον εποικοδομητικό 
σχεδιασμό του μέλλοντος.

Όλοι εμείς οι φίλοι και συνεργάτες του, αναγνωρίζοντας το πολυσχιδές του 
έργο, την εργατικότητα, τη μεθοδικότητα και την ευρυμάθειά του, είμαστε στο 
πλευρό του και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία».

Συνυπογράφουμε!

Βέροια και Νάουσα προαιρετικά την Κυριακή
και Αλεξάνδρεια «ποτέ την Κυριακή»

ΟΙ εκλογές, πήγαν λίγο πίσω το 
ενδιαφέρον των καταναλωτών για 
τις εκπτώσεις, που ξεκίνησαν α-
πό την περασμένη Δευτέρα και θα 
διαρκέσουν μέχρι το τέλος Αυγού-
στου.

Στο πλαίσιο των θερινών εκπτώ-
σεων η πρώτη Κυριακή είναι αυτή 
που τα καταστήματα έχουν την επι-
λογή να ανοίξουν ή όχι. Οι εμπορι-
κοί σύλλογοι Βέροιας και Νάουσας 
το αφήνουν στην προαίρεση των 
εμπόρων, ενώ ο σύλλογος της Αλε-
ξάνδρειας προτείνει  κλειστά κατα-
στήματα για την ερχόμενη Κυριακή, 
η οποία, όπως τονίζει, δεν διαπραγ-
ματεύεται....

Άνοιξεηηλεκτρονικήεφαρμογήγιατηνπληρωμή
τωνδικαστικώναντιπροσώπωνκαιγραμματέων

Ανακοινώθηκε από την Γενική Γραμματεία 
Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου 
Οικονομικών και το Υπουργείο Εσωτερικών ότι 
άνοιξε η εφαρμογή για την διαδικασία πληρω-
μής της Ειδικής Αποζημίωσης των διοριζομέ-
νων Εφόρων, Αντιπροσώπων της Δικαστικής 
Αρχής κ.λ.π., σχετικά με τις Βουλευτικές Εκλο-
γές της 7ης Ιουλίου 2019. 

Η Υπηρεσία Πληρωμής της Ειδικής Εκλογι-
κής Αποζημίωσης για τις Βουλευτικές Εκλογές 
της 7ης Ιουλίου 2019,είναι διαθέσιμη στο ιστό-
τοπο https://ekloges.gsis.gr.

Υπάρχουν δύο πεδία, η  Εφαρμογή κατα-
χώρησης των στοιχείων και η Εφαρμογή πλη-
ρωμής της Ειδικής Εκλογικής Αποζημίωσης και 
καταχώρησης του ΙΒΑΝ.

Η χρήση της εφαρμογής καταχώρησης και 
της εφαρμογής πληρωμής  θα γίνεται μόνο 
από πιστοποιημένους χρήστες του TAXISnet.

Αν και είναι ένα 
θέμα που έχουμε 
αναφερθεί από την 
συγκεκριμένη στή-
λη πολλές φορές, 
θα συνεχίσουμε να 
το θίγουμε. Αναγνώ-
στης μας έστειλε 
φωτογραφίες από τις 
διαβάσεις στην Μη-
τροπόλεως(στο φαρ-
μακείο δίπλα από 
το McOza) και στην 
οδό Κεντρικής απέ-
ναντι από το άλλοτε 
εμπορικό του Αρζό-
γλου. Οι «άνετοι» 
οδηγοί χωρίς να το 
σκεφτούν ιδιαίτερα 
στάθμευσαν τα αυτο-
κίνητά τους στη μέση 
του δρόμου ο ένας, 
ενώ ο άλλος καβά-
λησε και το πεζο-
δρόμιο. Τελικά είναι 
ιδιαίτερα «χρήσιμες» 
οι διαβάσεις για οδη-
γούς με τέτοια οδική 
συμπεριφορά!

Ξυπνάει μια γιαγιά μετά 
από 15 χρόνια απώλειας 
αισθήσεων και  βλέπει 

Παπακώστα με ΣΥΡΙΖΑ, να 
παραδίδει Υπουργείο στον 

Χρυσοχοΐδη με ΝΔ...
 Ξανάπεσε σε κώμα!!!

«Χρήσιμες»στηνπαράνομηστάθμευσηοιδιαβάσεις



Μετά από τις επιτυ-
χημένες εκδηλώσεις των 
τριών πρώτων χρόνων, 
το 4ο πλέον Φεστιβάλ 
Παραδοσιακών Χορών 
που διοργανώνει ο Δή-
μος Βέροιας σε συνερ-
γασία με τοπικούς πο-
λιτιστικούς συλλόγους, 
έρχεται τον Αύγουστο, 
από τις 21-25 του μήνα, 
με περισσότερες συμμε-
τοχές.

Για τη διοργάνωση 
ενημέρωσαν χθες βρά-
δυ ο δήμαρχος Βέροιας, 
ο αντιδήμαρχος Τουρι-
σμού Βασ. Λυκοστράτης 
και οι εκπρόσωποι των 
συλλόγων Βαγγέλης 
Μητρόπουλος από τις 
«Αιγές» της Βεργίνας, 
Παύλος Σαρημιχαηλίδης 
της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας, Σάκης Σταυρίδης από την ΚΕΠΑ, Στά-
θης Βακάλης από τη Θρακική Εστία, Κώστας Τοπαλίδης της «Καλλιθέ-
ας» καθώς και η δημοτική σύμβουλος Πετρούλα Παπαδίνα.

«Στο περσινό μοτίβο, με συμμετοχές συλλόγων από το Δήμο, από 
την Ελλάδα και το Εξωτερικό, θα κινηθεί το φετινό Φεστιβάλ Παράδο-
σης το οποίο γίνεται θεσμός, με ενθαρρυντικά δείγματα συμμετοχής 
του κόσμου» τόνισε ο δήμαρχος Κ. Βοργιαζίδης ενώ ο κ. Λυκοστρά-
της ενημέρωσε ότι η έναρξη θα γίνει με παρέλαση συλλόγων αλλά και 
χορευτική εκδήλωση στην Πατρίδα. Θα ακολουθήσουν βραδιές, στον 
Διαβατό, τον Προμηθέα και το Σέλι, ενώ η λήξη θα γίνει με παρέλαση, 
από την Πλατεία Ωρολογίου μέχρι το Μπάσκετ της Εληάς, για την τελε-
τή λήξης.

Ο αντιδήμαρχος κάλεσε τον κόσμο να συμμετάσχει στο Φεστιβάλ το 
οποίο κάθε χρόνο διευρύνεται σε περισσότερα τοπικά διαμερίσματα. Κά-
λεσε επίσης εθελοντές, χορηγούς και ΜΜΕ να στηρίξουν τις εκδηλώσεις.

Ο κ. Σαρημιχαηλίδης μίλησε για το επιτυχημένο, βήμα-βήμα, απο-
τέλεσμα και κάλεσε την τοπική κοινωνία και τους επαγγελματίες να το 
ενισχύσουν.

Ο κ. Μητρόπουλος υπενθύμισε τις περσινές παράλληλες εκδηλώ-
σεις που λειτούργησαν συμπληρωματικά, εκφράζοντας την βεβαιότητα 

και για την φετινή επιτυχία, ενώ η κα Παπαδίνα, ευχαρίστησε τον 
δήμαρχο και τον αντιδήμαρχο για την εμπιστοσύνη, παρότι ανήκει σε 
άλλη δημοτική παράταξη, και τόνισε ότι η Επιτροπή κινήθηκε χωρίς 
διαπαραταξιακές διακρίσεις, σε μια λογική που θεωρείται πλέον δεί-
κτης πολιτισμού και ηθικού επιπέδου.

Ο Σάκης Σταυρίδης επεσήμανε ότι η παρουσία ελληνικών αλλά, 
κυρίως, ομάδων του εξωτερικού, δίνουν την ευκαιρία να γνωρίσουμε 
την κουλτούρα άλλων χωρών και ο κ. Βακάλης ευχήθηκε και οι επό-
μενοι να συνεχίσουν με επιτυχία τη διοργάνωση.

Τέλος, ο κ. Τοπαλίδης, πρότεινε τον εμπλουτισμό του Φεστιβάλ 
και με θεατρικά σχήματα.

Να σημειώσουμε ότι από την Ελλάδα συμμετέχουν σύλλογοι από 
Κομοτηνή, Αλμωπία, Πάτρα και Κοζάνη, από το εξωτερικό οι: Κύπρος, 
Σερβία, Βουλγαρία, Ολλανδία και ενδεχομένως Γερμανία και από τον 
Δήμο Βέροιας 23 σύλλογοι.

Κλείνοντας, ο αντιδήμαρχος Τουρισμού, ενημέρωσε ότι από το 
«ταμείο» του Φεστιβάλ 3.000 ευρώ που ήταν να χρησιμοποιηθούν για 
τις εκδηλώσεις, δόθηκαν για τις ανάγκες του ΚΕΜΑΕΔ, το οποίο κιν-
δύνευε να διακόψει τη λειτουργία του, λόγω των προβλημάτων χρη-
ματοδότησης που αντιμετώπισε προσφάτως.
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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

Ένα μεγάλο 
ευχαριστώ!

 Η εμπειρία των πρόσφα-
των εκλογών ήταν εκπληκτική. 
Ευχαριστώ από τα βάθη της 
καρδιάς μου, όλους τους συ-
μπολίτες, γιατί  μας έδωσαν 
την ευκαιρία να συζητήσουμε 
απλά, καθημερινά και  με ει-
λικρίνεια όλα μας τα προβλή-
ματα.

Ευχαριστώ, όχι μόνο αυ-
τούς που μας εμπιστεύθηκαν 
με την ψήφο τους , αλλά και 
αυτούς που δεν μας ψήφισαν, 

αλλά  μας τίμησαν με την  παρουσία τους και την 
ανοχή τους, σε όλες τις συναντήσεις… Κερδίσαμε και 
από αυτούς.

Από την επικοινωνία με τους συμπολίτες μας, 
περισσότερο έμεινε  χαραγμένο ανεξίτηλα μέσα μου, 
το βλέμμα απόγνωσης των αγροτών μας για το πώς 
θα βγάλουν την χρονιά. Αυτό το βλέμμα πιστεύω να 
μην το ξεχάσουν -διότι όλοι το αντιλήφθηκαν- οι 4  
βουλευτές του Νομού μας, τους οποίους συγχαίρω 
για την εκλογή τους και εύχομαι να ενώσουν τις δυ-
νάμεις τους σε μια κοινή προσπάθεια για αναζήτηση 
διεξόδων.

Προσωπικά, δηλώνω παρών στην προσπάθεια 
ανασυγκρότησης του Κινήματος Αλλαγής, που, ει-
δικότερα στην παρούσα χρονική περίοδο, το έχει 
ανάγκη ο τόπος.

Και πάλι ένα μεγάλο ευχαριστώ!
 

Τηλέμαχος  Χατζηαθανασίου
Πρ. υποψήφιος βουλευτής  του ΚΙΝ.ΑΛ

 στην Ημαθία

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΦΕΤΕΡΙΩΝ – 
ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΚΑΙ 

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

Συνεχίζει 
στη θέση του 

προέδρου 
ο Κώστας 
Σαμανίδης 

Στη Βέροια, τη  Δευ-
τέρα 1 Ιουλίου 2019, τα 
εκλεγέντα μέλη κατόπιν 
ανάδειξής τους από τις 
εκλογές στις 26 Ιουνίου 
του 2019 του Σωματεί-
ου Καφετεριών – Κέ-
ντρων Διασκέδασης και 
Ψυχαγωγίας Περιοχής 
Βέροιας, συνήλθαν σε 
συγκρότηση νέου Διοι-
κητικού Συμβουλίου.

Οι αρχαιρεσίες έγι-
ναν ομόφωνα και  έχουν 
ως εξής:

1. Σαμανίδης Κων-
σταντίνος  -  Πρόεδρος 

2. Βλαχογιάννη Ιφιγένεια - Αντιπρόεδρος - Γραμματέας 
3. Σάρρας Αχιλλέας -  Ταμίας 
4. Βασιλειάδης Ευάγγελος - Συν-ταμίας 
5. Χατζημασούρα Αικατερίνη – Μέλος 

Ευχαριστώ τους 8.130 
για την εμπιστοσύνη τους
Ευχαριστώ από τα βάθη της καρ-

διάς μου για την υποστήριξη που δώ-
σατε στην υποψηφιότητά μου, για κα-
θαρά πρόσωπα και καθαρές λύσεις. 

Ευχαριστώ όλους τους 8.130 και 
τον καθένα σας ξεχωριστά για την 
εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου.

Καλή επιτυχία και καλή δύναμη 
στο νέο Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο 
Μητσοτάκη.

Δρ. Φώτης Δ. Κουτσουπιάς

Με 32 περίπου συλλόγους από Δήμο Βέροιας, Ελλάδα 
και εξωτερικό, το φετινό 4ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών

-Συνέντευξη Τύπου χθες στο Δημαρχείο για τη διοργάνωση (21-25 Αυγούστου)
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Στο υπαίθριο δη-
μοτικό θέατρο Αλε-
ξάνδρειας έρχονται 
την Πέμπτη 11 Ιου-
λίου, στις 9.30 μμ οι 
ΓΑΜΠΡΟΙ ΤΗΣ ΕΥ-
ΤΥΧΙΑΣ, των Νίκου 
Τσιφόρου και Πολύ-
βιου Βασιλειάδη σε 
σκηνοθεσία του  Γιάν-
νη Μπέζου.

Οι πρώτοι μετα-
πολεμικοί συγγραφείς 
της ελληνικής κωμω-
δίας ήταν όλοι «παι-
διά του πολέμου». 
Αγαπούσαν με πάθος 
τη ζωή. Το θέατρο 
ήρθε και ακούμπησε 
αργότερα σαν μεγάλη 
παρηγοριά.

Το έργο τους μας 
ακολουθεί μέχρι σή-
μερα σε πείσμα της 
εποχής μας που ντρέ-
πεται για το παρελθόν 
της γιατί πολύ απλά, 
δεν το γνωρίζει!!

Η ελληνική φαρσο-
κωμωδία δοξάστηκε και θα μας αποκαλύπτει 
πάντα ένα κομμάτι του εαυτού μας που παρα-
φυλάει κρυφογελώντας για να τρομάξει την πε-
ριβόητη στις μέρες μας «σοβαρότητά» μας.

Οι Γαμπροί της Ευτυχίας είναι λοιπόν ένα 
στοίχημα κοινού ρυθμού ηθοποιών 
και θεατών. Το μεγάλο και πηγαίο 
γέλιο είναι ο στόχος. Η προϋπόθεση 
είναι η  χαρά των ανθρώπων της 
σκηνής.

Τους ρόλους ερμηνεύουν:
Γιάννης Μπέζος, Δάφνη Λα-

μπρόγιαννη, Γιάννης Στόλλας, Γιάν-
να Παπαγεωργίου, Ντένια Στασι-
νοπούλου, Παναγιώτης Κατσώλης, 
Κωνσταντίνα Νταντάμη, Θανάσης 
Ισιδώρου.

Μουσική & Τραγούδια: Φοίβος 
Δεληβοριάς

Σκηνικά: Μαίρη Τσαγκάρη
Κοστούμια: Νικόλ Παναγιώτου
Χορογραφίες: Σοφία Καλπενίδου
Φωτισμοί: Χρήστος Τζιόγκας
Βοηθός σκηνοθέτη: Ντένια Στα-

σινοπούλου 
Οργάνωση Παραγωγής Ντόρα 

Βαλσαμάκη

Παραγωγή: Θεατρικές Επιχειρήσεις Τάγαρη
Ώρα έναρξης :  
Τιμές εισιτηρίων:  20€ κανονικό και 15€  (φοι-

τητικό, άνεργοι, πολύτεκνοι, ΑΜΕΑ και παιδικό 
από 6 έως 12 ετών)

Προπώληση εισιτηρίων:  Ταμείο Θεάτρου  &  
viva.gr

Σήμερα Πέμπτη 11 Ιουλίου
Οι «Γαμπροί της Ευτυχίας» 

στο Δημοτικό Θέατρο Αλεξάνδρειας

TOY STORY 4    (ΜΕΤΑΓΛ.)   
Προβολές:   Πέμπτη 11/7 – 

Παρασκευή 12/7 – Σάββατο 13/7 
στις 17.30 Κυριακή 14/7 – Δευ-
τέρα 15/7 – Τρίτη 16/7 – Τετάρτη 
17/7     στις 18.30

Σκηνοθεσία:ΤΖΟΣ ΚΟΥΛΕΪ 
Σενάριο:ΤΖΟΝ ΛΑΣΕΤΕΡ Ηθο-
ποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ 
ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ ΟΙ:, ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΑ-
ΝΤΟΣ, ΑΡΙΕΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ-
ΔΗ, ΦΟΙΒΟΣ ΡΙΜΕΝΑΣ, ΜΑΡΙΑ 
ΠΛΑΚΙΔΗ, ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΚΡΕΒΑΪΚΑΣ, ΛΟΡΕΝΤΖΟ 
ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ, ΥΡΩ ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΥ, ΕΙΡΗΝΗ ΤΣΙ-
ΓΚΑ, ΑΛΚΗΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ

SPIDER-MAN: ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΟΥ     
Προβολές:  Πέμπτη 11/7 – Παρασκευή 12/7 – Σάβ-

βατο 13/7 στις 19.15 και 21.45
Κυριακή 14/7 – Δευτέρα 15/7 – Τρίτη 16/7 – Τετάρ-

τη 17/7    στις 21.00
Σε 3D ΜΟΝΟ Παρασκευή στις 21.45
Σκηνοθεσία: ΤΖΟΝ ΓΟΥΑΤΣ
Σενάριο: ΚΡΙΣ ΜακΚΕΝΑ & ΕΡΙΚ ΣΟΜΕΡΣ
Ηθοποιοί: ΣΑΜΙΟΥΕΛ ΤΖΑΚΣΟΝ, ΤΖΟΝ ΦΑΒΡΟ, 

ΚΟΜΠΙ ΣΜΑΛΝΤΕΡΣ, ΤΟΜ ΧΟΛΑΝΤ, MAΪΚΛ ΚΙΤΟΝ 
, ΤΖΕΪΚ ΤΖΙΛΕΝΧΑΛ, ΖΕΝΤΑΓΙΑ ΚΟΛΜΑΝ, ΜΑΡΙΖΑ 
ΤΟΜΕΪ

Θεέ μου τι σου Κάναμε; 2     (Θερινό σινεμά)
No1 κωμωδία σε όλους τους ΘΕΡΙΝΟΥΣ κινημα-

τογράφους 
Προβολές:   καθημερινά στις 21.00   
Σκηνοθεσία  Φιλίπ ντε Σοβερόν
Σενάριο  Φιλίπ ντε Σοβερόν, Γκι Λοράν
Ηθοποιοί Κριστιάν Κλαβιέ, Σαντάλ Λομπί, Αρί Α-

μπιτάν, Μεντί Σαντούν, Φρεντερίκ Τσάου, Νουμ Ντια-
βαρά, Φρεντερίκ Μπελ, Τζούλια Πιατόν, Εμιλί Καέν, 
Ελοντί Φοντάν, Πασκάλ Νζονζί, Σαλιμάτα Καματέ, 
Τατιάνα Ρόζο, Κλόντια Ταγκμπό.

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»     11/7/19 - 17/7/19

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να 

με το άρ θρο 1369 του Α στι κού 
Κώδικα ό τι:

Ο KEXAΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ του 
Αντωνίου και της Πολυξένης, 
το γένος Τσικιτίκου, που γεννή-
θηκε στη Νάουσα και κατοικεί 
στη Βέροια και η HRISTOVA 
DESISLAVA του Alexander και 

της Ζοϊα, το γένος Νικολάου, που γεννήθηκε 
στη Σόφια και κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται να 
παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο 
Δημαρχείο Βέροιας.

Τμήμα Θεατρικής Υποδομής του ΔΗΠΕΘΕ Βέροιας:
Απολογισμός καλλιτεχνικής περιόδου 2018 – 2019, 

των 22 Ομάδων που κάθε χρόνο 
αυξάνονται από την αποδοχή του κόσμου

Το  ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας την 
καλλιτεχνική περίοδο 2018 – 
2019 στο Τμήμα Θεατρικής Υπο-
δομής λειτούργησε 22 ομάδες με 
407 συμμετέχοντες ερασιτέχνες 
ηθοποιούς, όλων των ηλικιών. 

Οι δάσκαλοι των ομάδων είναι 
θεατροπαιδαγωγοί, ηθοποιοί ή 
σκηνοθέτες και σκηνοθέτησαν τις 
παραστάσεις των ομάδων τους. 
Το εκπαιδευτικό δυναμικό του θε-
άτρου μας αποτελείται από : 

τη Μαρία Κυροπούλου, θεα-
τροπαιδαγωγό, υπεύθυνη για την 
ομάδα «Αστεράκια», τη Δήμητρα 
Σταματίου, ηθοποιό, υπεύθυνη 
για τις ομάδες «Μικροί Κομήτες», 
«Μικροί Κομήτες», «Όνειρο», 
«Θεατροπαγίδα» και «Σβούρες», 

το  Χρήστο Κυπαρισσόπουλο, 
σκηνοθέτη, υπεύθυνο για τις ομά-
δες «Σχέδιο Α’» και «Σχέδιο Β’»,

 την  Έλενα Χασιώτου – 
Μουδίρη, μουσικό, σκηνοθέτη, 
υπεύθυνη για τις ομάδες  θεα-
τρικό τραγούδι παιδιών «Τρεις 
λαλούν…» και «Πολύ χορεύουν!» 
και για την ομάδα  θεατρικό τρα-
γούδι ενηλίκων «Πετάει»,

 τον Πέτρο Μαλιάρα, ηθοποιό,  
υπεύθυνο για τις ομάδες εφήβων 
«Επί Σκηνής», «Στιχομυθία», 
«Ορίζοντες», «Πρώτη Πράξη», 
«Ονειροπόλοι» και ενηλίκων «Σα-
νίδι» και «Duende» και 

 τον Κωστή Αποστολίδη, υ-
πεύθυνο για τις ομάδες «Έκφραση Β’», «Έκφραση Γ’» 
και «Πειραματική Σκηνή».

Τέλος της άνοιξης και αρχές καλοκαιριού το θεατρικό 
έτος για τις ομάδες κλείνει με 

παραστάσεις, στο θέατρο της Αντωνιάδειας Στέγης 
Γραμμάτων & Τεχνών, στο θέατρο του Χώρου 
Τεχνών και στο θέατρο άλσους «Μελίνα Μερ-
κούρη». Οι παραγωγές των παραστάσεων υ-
λοποιήθηκαν σε επαγγελματικό επίπεδο, όπως 
κάθε χρόνο, ως προς τα σκηνικά, τα κοστούμια, 
τη μουσική, την προβολή και κάθε στάδιο της 
παραγωγής. 

Συνολικά οργανώθηκαν  15 παραγωγές και 
δόθηκαν στο κοινό 19 παραστάσεις.

Είμαστε ευγνώμονες στο θεατρόφιλο κοινό 
του δήμου μας και της ευρύτερης περιοχής που  
γέμιζε κάθε φορά τα θέατρα, ξεπερνώντας κάθε 
προηγούμενη εκτίμησή μας αφού ένας εξαιρετικά 
μεγάλος αριθμός, 5.068 θεατών, παρακολούθησε  
με αυξημένο ενδιαφέρον και ενθουσιασμό   τις 
19 παραστάσεις. Η συμμετοχή του κόσμου ήταν 
μεγάλη κι η  αγάπη του ακόμη μεγαλύτερη. Αυτό 
δικαιώνει την προσπάθειά μας κι αυξάνει την 
ευθύνη μας.

22 ομάδες ήδη έχουν συγκροτηθεί ενώ ετοι-
μάζονται 4 νέες. Οι εγγραφές μας ξεκινούν 10 
Σεπτεμβρίου για το 2019 – 2020 στα γραφεία του 
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας.

Τα μέλη των ομάδων  θα επιστρέψουν στις 
αίθουσες προβών και πάλι τον Οκτώβρη!

Ευχαριστίες 
Ο πρόεδρος, το Διοικητικό Συμβούλιο και το 

προσωπικό του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας ευχαριστεί 
τα μέλη της μεγάλης οικογένειας του θεάτρου 
μας: μαθητευόμενους και δασκάλους, για όσα 
σημαντικά, αξιόλογα και ενδιαφέροντα έχουν 
πετύχει στο κλείσιμο της θεατρικής περιόδου 
2018-2019.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η «Tasty Fruit» δέχε-

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

Για όσους παραγω-
γούς επιθυμούν και ενδιαφέρονται 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 υπάλληλο γραφείου 
με γνώσεις Λογιστικής, απαραίτητο προ-
σόν καλή γνώση αγγλικής γλώσσας σε 
γραπτό και προφορικό επίπεδο και για τις 
εποχιακές ανάγκες του προσωπικό δια-
λογητηρίου και 2 οδηγούς κλαρκ. 

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



Γράφει ο Γιάννης Γεωργουδάκης, 
 Εκπαιδευτικός  

«Όποτε βρεθείς με την πλευρά της 
πλειοψηφίας, είναι η στιγμή που πρέπει 
να σταθείς και να συλλογιστείς» είχε γρά-
ψει κάποτε ένας γνωστός παραμυθάς. 

Σ’ αυτή τη λογική και λειαίνοντας όσο 
μπορώ την σκέψη μου από κομματικά 
στερεότυπα, επιχειρώ μια ολιστική όσο 
και σύντομη αποτίμηση των εκλογικών 
αποτελεσμάτων. Κάτι σαν καλοκαιρινά 
σφηνάκια για την παραλία. 

Με δεδομένο ότι δυο λάθη δεν κάνουν 
ένα σωστό, ξεκινάω με την αισιόδοξη 
σκέψη ότι το αποτέλεσμα των εκλογών θα  δικαιώσει 
τους Έλληνες. Αλλαγή προσώπων, αλλαγή πολιτικής 
αντίληψης, αλλαγή πρακτικών, σε μια διαδικασία που 
αποτελεί αναμφισβήτητα την κορωνίδα της δημοκρατίας. 

Είναι όμως έτσι; Γιατί ούτε νέοι, ούτε ατσαλάκωτοι, 
ούτε από παρθενογένεση προέρχονται οι νέοι ηγέτες 
της χώρας. Απλά είναι ίσως πιο σοφοί και πιο προσε-
κτικοί. Και παρόλο που προσπάθησαν να πείσουν τους 
ψηφοφόρους μέσα από το πρόγραμμά τους, ξέρουν ότι 
για μια ακόμη φορά- τέταρτη στη σειρά αν δεν απατώμαι 
- οι Έλληνες ψήφισαν διαμαρτυρόμενοι, για να διώξουν 
αυτούς που οι ίδιοι ψήφισαν διαμαρτυρόμενοι για τους 
άλλους, για να διώξουν διαμαρτυρόμενοι τους προηγού-
μενους, που είναι αυτοί που ψήφισαν τώρα. Ή κάπως 
έτσι τέλος πάντων… Η συνέχεια σε τέσσερα χρόνια με 
την ευχή οι διαμαρτυρίες να περιοριστούν στα γήπεδα.  

Η μείζων αντιπολίτευση παρά την ήττα της φαίνεται 
ανακουφισμένη, με κέρδος την παγίωσή της σε ένα 
χώρο που δεν της ανήκει. Κάτι σαν σε κατάληψη σε νε-
οκλασικό γεμάτο… κόσμο. Δικαιούται για λίγο διάστημα 
να ομφαλοσκοπεί στον μικρόκοσμό της, οργανώνοντας 
συνέδρια και σχεδιάζοντας τις απαραίτητες  διορθωτικές 

αλλαγές, σε τακτικές και σε «πλατφόρ-
μες» συνεργασίας. Μεμπτό και θεμιτό. 
Μακάρι να ωριμάσει με «λιγότερα συν-
θήματα και πιο πολύ δουλειά» για το 
καλό όλων.

Το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ μοιραία βρίσκεται 
σε κατάσταση διαρκούς στροβιλισμού 
σε μια περιδίνηση που δεν δείχνει να 
έχει τέλος. Αποψιλωμένο από την στα-
θερή -για χρόνια- κομματική πελατεία 
των δημοσίων υπαλλήλων, καθόλου 
ελκυστικό στους νέους ψηφοφόρους και 
με το βαρύ παλτό του Καστελόριζου να 
στοιχειώνει κάθε του προσπάθεια, θα 
παλέψει για την επιβίωσή του.

Από την άλλη βέβαια, στα αξιομνημόνευτα των εκλο-
γών, είναι ότι επήλθε «κανονικοποίηση» του κοινοβου-
λευτισμού, με την αποπομπή των χρυσαυγιτών  και τον 
θρίαμβο του «δημοκρατικού τόξου» που οι περισσότεροι 
επιχαίρουν. Αργά ή γρήγορα θα γινόταν κι αυτό. Η συ-
ντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων ποτέ δεν ήταν ναζι-
στές. Απλά η  Ν.Δ. ήταν μάλλον αριστερή για τα γούστα 
ορισμένων που εγκλωβισμένοι στο ναζιστικό μόρφωμα 
με την πρώτη ευκαιρία, την «κοπάνησαν» για άλλες εθνι-
κόφρονες πολιτείες... 

Το σύγχρονο ΚΚΕ για μια ακόμη φορά δεν έπεισε. 
Βαριά η κληρονομιά του «υπαρκτού» και δυσανάλογο το 
ΕΜΦΙΑ που καλείται να πληρώσει κάθε φορά στις εκλο-
γές. Ίσως να φταίει και η  ακατανόητη για τους περισσό-
τερους Έλληνες,  ηθελημένη απομόνωσή του σε κάθε 
προσπάθεια διεκδίκησης και αγώνα...

Και μια που μιλάμε για ακατανόητα, γιατί άραγε να 
υπάρχουν τόσα κόμματα που έχουν σαν προμετωπίδα 
την έξοδο από το ευρώ και τα μνημόνια κανείς δεν έχει 
καταλάβει. Ο κατακερματισμός των αντιμνημονιακών 
φωνών μόνο κακό προξενεί.  Μέσα το-εισαγόμενο- 
Μέρα25, έξω όλα τα άλλα κι έπεται συνέχεια… στους 
δρόμους.

Είχα διαβάσει κάποτε  για μια ομάδα μπαμπουίνων 
κάπου στην Αφρική. Είχανε χωριστεί στα δυο και περί-
μεναν υπομονετικά κάτω από μια χουρμαδιά να πέσουν 
οι καρποί. Και οι καρποί ήταν πολλοί. Μόλις έπεφταν λοι-
πόν, οι μπαμπουίνοι ξεκινούσαν έναν απίστευτο καβγά 
που έφτανε σε ακραίες εκδηλώσεις μίσους. Το τρόπαιο 
ήτανε σπουδαίο. Η ομάδα που επικρατούσε συγκέντρω-
νε τους καρπούς, ενώ οι άλλοι εκνευρισμένοι τσίριζαν και 
χειρονομούσαν. Κάποια στιγμή, τους μπαγλάρωσαν κυ-
νηγοί και τους βάλανε σε ζωολογικό κήπο. Κάθε πρωί οι 
μπαμπουίνοι περίμεναν υπομονετικά ήσυχα και πειθήνια 
την ώρα που οι φύλακες θα τους πετούσαν το φαγητό. 
Έναν καρπό ίσα-ίσα για τον καθένα. Το παραμύθι κυκλο-
φορεί σίγουρα σε πολλές βερσιόν, με πρωταγωνιστές 
διάφορα…ζώα.  

   Ασφαλώς και δεν είναι πρωτάκουστα τα παραπάνω 
και ουσιαστικά κρούω ανοιχτές θύρες  στην μετεκλογική 
σκέψη των περισσοτέρων. Όσο για το απαισιόδοξο πα-
ραμύθι μη φοβάστε δε μας αφορά.  Εμείς πάντα έχουμε 
τη διάθεση να τσακωθούμε ή να βριστούμε στα όρια της 
καλώς εννοούμενης χυδαιότητας όπως παλιά. Όπως τό-
τε που δέναμε τα σκυλιά με τα λουκάνικα.

 Καλό καλοκαίρι.
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Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ «VENUS 
GROWERS» ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 

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

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

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

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

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

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

1. Χειριστές Κλαρκ

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

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

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

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να 

με το άρ θρο 1369 του Α στι κού 
Κώδικα ό τι:

Ο ΒΟΛΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του 
Βασιλείου και της Αναστασίας, 
το γένος Τσιαρτσιάνη, που γεν-
νήθηκε και κατοικεί στη Βέροια 
και η ΛΥΣΙΤΣΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του 
Γεωργίου και της Γεωργίας, το 
γένος Κιόση, που γεννήθηκε 

στα Γιαννιτσά Πέλλας και κατοικεί στον Αραβησ-
σό Πέλλας, πρόκειται να παντρευτούν με πολιτι-
κό γάμο που θα γίνει στο Δημαρχείο Γιαννιτσών 
Πέλλας.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΑΒ ΗΜΑΘΙΑΣ
-Η ΠΡΟΟΔΟΣ-

Το ποτήρι ξεχείλισε 

Επανέρχεται το Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ Ημαθίας, στο πρόβλημα της χρήσης 
των ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ για εξιτήρια και όχι για την αντιμετώπιση των επειγόντων 
περιστατικών, που είναι και ο σκοπός και με σκληρή γλώσσα καταγγέλει «αρμόδιους» και 
«ειδήμονες» όπως λέει, για περιστατικό της περασμένης Τρίτης στην Ημαθία:

«Ορισμένοι δήθεν αρμόδιοι, δήθεν ειδήμονες, δήθεν επιστήμονες, προκαλούν με τη 
στάση τους, κλείνουν τα αυτιά και τα μάτια τους  στις καταγγελίες  των διασωστών του Ε-
ΚΑΒ για την υποβάθμιση της επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας. 

Το απόγευμα της Τρίτης 9-07-2019,  το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που ήταν σε εντεταλ-
μένη υπηρεσία στη περιοχή της Νάουσας, παραμέρισε το έργο του ΕΚΑΒ και εκτελούσε 
δευτερογενή μη επείγον περιστατικό – εξιτήριο. Που το περίεργο; ταυτόχρονα σημειώθηκε 
τροχαίο ατύχημα μέσα στην πόλη της Νάουσας και σε απόσταση 60 δευτερολέπτων από 
τη βάση του ΕΚΑΒ ενώ το ασθενοφόρο ήταν στο εξιτήριο. Το αποτέλεσμα ήταν να ανταπο-
κριθεί με καθυστέρηση περίπου 18 λεπτών στο επείγον τροχαίο.

Για ακόμη μια φορά ενημερώνουμε τους πολίτες της Ημαθίας ότι: Σκοπός του ΕΚΑΒ 
είναι η επείγουσα προνοσοκομειακή φροντίδα, δηλαδή η αντιμετώπιση των επειγόντων 
περιστατικών και ΟΧΙ τα εξιτήρια.

Τα δευτερογενή –μη επείγοντα- εξιτήρια-ραντεβού - επανεξετάσεις, είναι έργο των νο-
σηλευτικών ιδρυμάτων που με πολύ επιμέλεια και σε αγαστή συνεργασία με τη διοίκηση 
του ΕΚΑΒ  προσπαθούν να φορτώσουν στους διασώστες, υποβαθμίζοντας το ρόλο του 
ΕΚΑΒ  σε βάρος των πολιτών που θα χρειαστούν ασθενοφόρο  επειγόντως 

Καλούμε όσους εμπλέκονται με το ΕΚΑΒ από οποιαδήποτε θέση να αφήσουν κατά 
μέρους την άποψη περί δευτερογενών και να αφήσουν το ΕΚΑΒ να περάσει σε μια νέα 
εποχή που οι πολίτες θα έχουν άμεση αντιμετώπιση στις δύσκολες στιγμές του τροχαίου ή 
άλλου επείγοντος περιστατικού. 

Οι λούμπεν, οι μη επαγγελματίες, οι οδηγοί, οι εξιτηριάκιδες, οι ΟΧΙ διασώστες, οι 
διευθυντές που έχουν σαν προτεραιότητα να αδειάζουν τις κλινικές των νοσοκομείων, οι 
πελατειακές σχέσεις που έχουν σαν εργαλείο τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, δεν έχουν χώρο 
ανάμεσά μας.

Ο  Πρόεδρος       Ο Γραμματέας
     Φ. Παπαστεργιόπουλος         Α.  Παπαναστασίου»

Κρούοντας ανοιχτές θύρες
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ΚΗΔΕΙΑ
Kηδεύτηκε χθες Τετάρτη 10 Ιουλί-

ου 2019 στις 6.30 μ.μ. από τον Ιερό 
Ναό Αγίου Αθανασίου (Κοιμητήρια) 
Βέροιας η Αικατερίνη Πέτρου σε 
ηλικία 82 ετών.

Ο «Λαός» εκφράζει στους οικείους 
της ειλικρινή συλλυπητήρια.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

Ελεύθερη είσοδος σε μουσεία
 και αρχαιολογικούς χώρους 

για τους δικαιούχους ΚΕΑ
Στ ο  π λ α ί σ ι ο 

ε ν ε ρ γ ο π ο ί η σ η ς 
του 2ου Πυλώνα 
και διασύνδεσης 
των  ωφελουμέ -
νων ΚΕΑ, τα μέλη 
κάθε νοικοκυριού 
που έχει ενταχθεί 
στις δράσεις του 
ΚΕΑ  μπορούν να 
επισκέπτονται δω-
ρεάν τα μουσεία και 
τους αρχαιολογι-
κούς χώρους, τους 
ιστορικούς τόπους, 
τα μνημεία και τα μουσεία, τα οποία ανήκουν στο Δημόσιο και διαχειρίζεται το 
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Οι δικαιούχοι ΚΕΑ για να εισέλθουν δωρεάν στους χώρους που επιθυμούν, 
θα πρέπει να έχουν και να επιδεικνύουν:

α) αστυνομική ταυτότητα και β) εκτυπωμένη σχετική βεβαίωση η οποία είναι 
διαθέσιμη σε κάθε εγκεκριμένη αίτηση , στο πεδίο (ΕΚΤΥΠΩΣΗ > Εκτύπωση 
βεβαίωσης συμμετοχής για Υπ. Πολιτισμού.

 Επισημαίνεται ότι η εν λόγω παροχή ισχύει για το εξάμηνο διάστημα 
της περιόδου ενίσχυσης. 

Π. Ε. Ημαθίας: 
15 Ιουλίου -31 Οκτωβρίου

η ανανέωση και 
έκδοση των ΠΑΣΟ ΑμεΑ 

στα ΚΕΠ των Δήμων
Από την Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Ημα-

θίας ανακοινώνεται ότι κατόπιν της αριθμ. Δ12α/ΓΠοικ.30754/822/05-07-2019 
και με ΑΔΑ: Ψ866465Θ1Ω-ΨΕΩ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινω-
νικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ξεκινάει η έκδοση και ανανέωση 
των δελτίων μετακίνησης ΑμεΑ (πάσο) για το έτος 2019.

Ημερομηνία έναρξης ορίζεται η 15η Ιουλίου 2019 και ημερομηνία λήξης η 
31η Οκτωβρίου 2019.

Το δελτίο μετακίνησης ισχύει για το έτος 2019 και για όσο διάστημα από το 
επόμενο έτος (2020) απαιτείται για να εκδοθεί η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση 
για τη χορήγησή του. 

Η ανανέωση των παλαιών και η έκδοση των νέων δελτίων θα γίνεται από τα 
ΚΕΠ του τόπου κατοικίας των δικαιούχων καθώς και από το Τμήμα Κοινωνικής 
Μέριμνας της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Ημα-
θίας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα : 
2331350138 και 2331350223 του Τμήματος Κοινωνικής Μέριμνας.

Από την Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας

Δράση σε ΚΑΠΗ 
και ΚΗΦΗ για την 
αντιμετώπιση της 

άνοιας, σε συνεργασία 
με τα Κέντρα Ημέρας 
της Alzheimer Ελλάς

Μια σημαντική δράση για ένα από τα πιο μεγάλα προ-
βλήματα της τρίτης ηλικίας, την άνοια και το Alzheimer, 
αναλαμβάνει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, έπειτα 
από την υπογραφή της σχετικής απόφασης από τον Περι-
φερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολο Τζιτζικώστα.

Η Περιφέρεια θα συνδέσει τα Κέντρα Ημέρας της 
Alzheimer Ελλάς με τα Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Η-
λικιωμένων (ΚΑΠΗ) και τα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας 
Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) της Κεντρικής Μακεδονίας.

«Στόχος μας είναι να εκπαιδεύσουμε και να επιμορφώ-
σουμε τους επαγγελματίες υγείας, που παρέχουν υπηρε-
σίες πρωτοβάθμιας περίθαλψης στους ηλικιωμένους για τα 
θέματα που αφορούν στην άνοια και το Alzheimer. Γιατροί, 
ψυχολόγοι, νοσηλευτές και κοινωνικοί λειτουργοί των ΚΑ-
ΠΗ και ΚΗΦΗ θα αποκτήσουν τις απαιτούμενες γνώσεις 
για να μπορούν να αναγνωρίζουν τις ομάδες υψηλού κιν-
δύνου για την εμφάνιση της άνοιας και να ανταποκρίνονται 
στις ανάγκες τους, παραπέμποντας όσους ηλικιωμένους το 
έχουν ανάγκη στα εξειδικευμένα Κέντρα Ημέρας της εται-
ρείας Alzheimer ή σε άλλους αρμόδιους φορείς. Επίσης, θα 
φροντίσουμε μέσα από τη συγκεκριμένη δράση να ενημε-
ρώσουμε τους επιστήμονες υγείας και τα μέλη των ΚΑΠΗ 
και ΚΗΦΗ για τους παράγοντες κινδύνου για την έναρξη 
νοητικών διαταραχών, καθώς και για τα προληπτικά μέτρα 
για να διατηρηθεί η υγεία των ατόμων της τρίτης ηλικίας. 
Θέλουμε η φροντίδα των ηλικιωμένων συμπολιτών μας να 
είναι πιο αποδοτική, να είναι καλύτερη η ποιότητα ζωής των 
ασθενών και να βελτιωθεί η καθημερινότητά τους. Επίσης, 
μέλημά μας είναι να περιορίσουμε τα κοινωνικά προβλή-
ματα που πιθανώς θα προκύψουν μετά τη διάγνωση της 
άνοιας και να φροντίσουμε για την κοινωνική πρόνοια και 
προστασία των ασθενών. Στη δράση έχουμε εντάξει και τη 
δημιουργική απασχόληση των πασχόντων από άνοια, με 
στόχο την καθυστέρηση της κλινικής εξέλιξης της νόσου, 
ενώ δημιουργείται για τους επαγγελματίες υγείας η κατάλ-
ληλη ηλεκτρονική πλατφόρμα ενημέρωσης διαδικτυακά. 
Συνολικά το πρόγραμμα έχει διάρκεια 18 μηνών και υπο-
λογίζουμε ότι θα ωφεληθούν τουλάχιστον 100 ηλικιωμένοι 
συμπολίτες μας», τόνισε ο κ. Τζιτζικώστας.

Δικαιούχος του προγράμματος είναι η Ελληνική Εταιρεία 
Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών.

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 14 Ιου-

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

ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΝ.
ΠΑΛΠΑΝΑ 

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

Ο αδελφός, Τα ανήψια,  
Οι λοιποί συγγενείς 

Δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού

Θεία Λειτουργία
 κάθε Κυριακή 

στο Ξηρολίβαδο
Ο Πολιτιστικός Όμιλος Ξηρολιβάδου ανακοινώνει στα 

μέλη του και τους κατοίκους του χωριού ότι από την Κυ-
ριακή 7 Ιουλίου 2019 θα τελείται από τον ιερέα του χω-
ριού στον Ιερό Ναό του Προφήτη Ηλία στο Ξηρολίβαδο 
η κυριακάτικη Θεία Λειτουργία καθ’ όλη τη διάρκεια της 
καλοκαιρινής περιόδου.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΡΟΙΑ
 ΝΑΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ 
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ 

ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

Α Γ Ρ Υ Π Ν Ι Α
ΤΗΝ  ΠΕΜΠΤΗ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 

ΚΑΙ ΑΠΟ ΩΡΑΣ 20:00 μ.μ. 
ΕΩΣ 24:00 μ.μ.

ΘΑ ΤΕΛΕΣΘΗ ΑΓΡΥΠΝΙΑ 
ΕΠΙ ΤΗ ΜΝΗΜΗ

ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΪΣΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ   
 ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΗΣ 

ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

EK TOY IΕΡΟΥ ΝΑΟΥ Δελτία Κοινωνικού 
Τουρισμού στα Κ.Ε.Π. 

Δ. Νάουσας
      

   
Τα Κ.Ε.Π. Δ. Νάουσας ενημερώνουν τους ασφαλισμέ-

νους και συνταξιούχους του Ο.Γ.Α. για την έναρξη χορήγη-
σης των Δελτίων Κοινωνικού Τουρισμού έτους 2019 από  
10 Ιουλίου 2019.

Τα δελτία θα χορηγούνται στους κληρωθέντες από τα 
Κ.Ε.Π. του Δ. Νάουσας.



Στο καθολικό της Ιεράς Μονής Παναγίας Δοβρά Βεροίας λειτούργησε και κήρυξε το θείο 
λόγο χθες το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Πα-
ντελεήμων, με αφορμή τα 25 χρόνια από την ημέρα της Ενθρονίσεως του στην Αποστολική 

Μητρόπολη της Βεροίας, στις 10 Ιουλί-
ου 1994.

Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας ο Σε-
βασμιώτατος τέλεσε το ετήσιο μνημόσυνο 
της μεγάλης ευεργέτιδος της Ι. Μ. Πανα-
γίας Δοβρά, μακαριστής Αγγελικής Κορ-
φιωτάκη, μητρός του Καθηγουμένου της 
Ιεράς Μονής Αρχιμανδρίτου Παντελεήμο-
νoς Κορφιωτάκη. 
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ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να 

με το άρ θρο 1369 του Α στι-
κού Κώδικα ό τι:

Ο ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗ-
ΜΗΤΡΙΟΣ του Νικολάου και 
της Φανής, το γένος Καλή, 
που γεννήθηκε και κατοικεί στη 
Βέροια και η ΚΩΤΣΙΑΡΗ ΕΥ-
ΜΟΡΦΙΑ του Νικολάου και της 
Ειρήνης, το γένος Κωτσιοπού-

λου, που γεννήθηκε στη Βέροια και κατοικεί 
στη Βεργίνα Ημαθίας, πρόκειται να παντρευ-
τούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο Δημαρ-
χείο Βέροιας.

Εκδρομή του Ομίλου 
Προστασίας Παιδιού
Ο Όμιλος Προστασίας Παιδιού δι-

οργανώνει εκδρομή στην Άνδρο, με η-
μερήσια εκδρομή και στη Μύκονο από 
23-27 Σεπτεμβρίου.

 Πληροφορίες τηλέφωνο κα Καίτη 
Γαλλίκα 6978001783.

Θεία λειτουργία χθες στη Μονή της Παναγίας Δοβρά για τα 
25 χρόνια απο την ενθρόνιση του Μητροπολίτη κ. Παντελεήμονα
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Συνεχίζουν στην ΒΕΡΟΙΑ όλοι οι 
συνεργάτες του Σάκη Θεοδοσι-
άδη, αφού αυτή ήταν και η επι-

θυμία του τεχνικού της «Βασίλισσας» 
και την μετέφερε κατά την δική του 
διαπραγμάτευση με την διοίκηση, κάτι 
που έγινε δεκτό από την τελευταία.

Έτσι θα συνεχίσουν το πετυχημένο έργο τους, ο 
βοηθός του Σ. Θεοδοσιάδη, Γιάννης Μαντζαρίδης, ο 
γυμναστής Τόλης Χατζάρας, ο προπονητής τερματο-

φυλάκων Θοδωρής Γκίτκος, ο βοηθός φυσικοθερα-
πευτή Λεωνίδας Παπαδόπουλος, ενώ μάλλον δεν θα 
συνεχίσει ο έταιρος βοηθός Φώτης Κωνσταντάκος, 
λόγω επαγελματικών υποχρεώσεων.

ΜΙΑΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗΓΙΑΤΟΝΚΑΡΑΜΠΕΛΑ
Ο Στάθης Καράμπελας, σε επικοινωνία που είχε 

μαζί μας, διευκρίνισε ότι η αποχώρησή του  από την 
ομάδα έχει να κάνει, με την συμφωνία του με τους 
ανθρώπους της, τον Γενάρη που ήρθε σε αυτή και η 
οποία ήταν για ένα εξάμηνο.

πηγή: kerkidasport.gr

Καλούνται τα μέλη του Φ.Α.Σ. 
ΝΑΟΥΣΑ στη Γενική Συνέλευ-
ση, η οποία θα γίνει τη  Δευ-

τέρα 15 Ιουλίου 2019 και ώρα 19:30 
στην αίθουσα «Βέτλανς» με τα εξής 
θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1. Απολογισμός και έγκριση πεπραγμένων Διοί-
κησης της περιόδου 2018-2019.

2. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Διοικητικού 
Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί τη Δευτέρα 22 Ιουλίου 2019, την 
ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο με τα ίδια θέματα. 

Παραμένουνοισυνεργάτες
τουΣάκηΘεοδοσιάδη

ΓΕΝΙΚΗ 
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΟΥ Φ.Α.Σ. ΝΑΟΥΣΑ

Αποχώρησε ο Παπατζίκος 
Μία είδηση που ήταν γνωστή εδώ και μέρες επιβεβαιώθηκε 

για την ΑΕΕΚ ΣΥΝΚΑ, καθώς ο Αλέξανδρος Παπατζίκος αποτελεί 
παρελθόν. Ο 32χρονος κεντρικός αμυντικός ζήτησε ο ίδιος να 
αποχωρήσει από την ομάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Παπα-
τζίκος θα συνεχίσει την καριέρα του στη Φούτμπολ Λιγκ, φεύγο-
ντας από την Κρήτη για λογαριασμό του Ιωνικού. Ο Παπατζίκος 
αγωνίστηκε φέτος σε 22 ματς με την ΑΕΕΚ ΣΥΝΚΑ στη Γ’ Εθνική, 
σημειώνοντας 1 γκολ. Η ανακοίνωση έχει ως εξής:

Η διοίκηση της ΑΕΕΚ ΣΥΝΚΑ, σεβόμενη την επιθυμία του ποδο-
σφαιριστή Αλέξανδρου Παπατζίκου, λύνει την συνεργασία της μαζί 
του, μετά από σχετικό αίτημα του ιδίου. Ο Αλέξανδρος προσέφερε 
τα μέγιστα στην ομάδα μας κατά την διάρκεια της παραμονής του, 
ενώ το ήθος, η αυταπάρνηση και η αγωνιστικότητά του, έδειξαν ότι 
πρόκειται, εκτός από ικανότατο αθλητή και για εξαιρετικό άνθρωπο. 
Αλέξανδρε σου ευχόμαστε ότι καλύτερο στην ποδοσφαιρική σου πο-
ρεία και στη ζωή σου… Στα ίδια μέρη θα ξαναβρεθούμε…

Σε εξέλιξη βρίσκεται ο προγραμ-
ματισμός στον πρωταθλητή της 
ΕΠΣ Ημαθίας Μέγα Αλέξανδρο 

Τρικάλων, ενόψει της συμμετοχής 
της ομάδας τη νέα αγωνιστική σεζόν 
στη Γ’ Εθνική κατηγορία.

Οι «πράσινοι» θα στηριχτούν σε μεγάλο βαθμό 
στο περσινό ρόστερ, με την διοίκηση να έχει ήδη 
κάνει τις επαφές της με όλους τους ποδοσφαιρι-
στές και να έχει συμφωνήσει με αυτούς που βρί-

σκονται στα πλάνα της τεχνικής ηγεσίας.
Από αυτούς που δεν θα συνεχίσουν, μετά τον 

αρχηγό Γιάννη Κιρκιλιανίδη που αποχώρησε από 
την ενεργό δράση, θα είναι και ο Αντώνης Κουκου-
ράκης που θα φύγει στην Αμερική, ενώ αντίθετα 
θα αποκτηθούν 5-6 έμπειροι ποδοσφαιριστές για 
να ενισχυθεί το ρόστερ σε θέσεις που έχει ανάγκη 
η ομάδα. Μεταξύ αυτών θα είναι ένας τερματοφύ-
λακας, ένα 10αρι και ένας φορ, ενώ υπάρχει ήδη 
συμφωνία με έμπειρο χαφ που πέρσι αγωνιζόταν 
σε ομάδα Γ’ Εθνικής του νομού.

 Πηγή:Kerkidasport

Στοπερσινόρόστερθαστηριχθεί
οΜέγαςΑλέξανδροςΤρικάλων



Η Διοίκηση του ΓΑΣ ΑΛΕ-
ΞΑΝΔΡΕΙΑ ανακοινώνει την 
συνεργασία για την επόμε-
νη αγωνιστική περίοδο με 
τρεις ακόμη αθλήτριες που 
θα στελεχώσουν το “πλού-
σιο ρόστερ» της γυναικείας 
μας ομάδας. Πρόκειται για 
τις, Βιβή Πουρλιοτοπούλου 
ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα 
που έχει αναδείξει ποτέ ο σύλλο-
γός μας και τις «πολλά υποσχόμε-
νες» αδελφές Χριστίνα και Κική 
Χουτζοπούλου.

Η Βιβή Πουρλιοτοπούλου είναι 17 ετών 
κι αγωνίζεται ως ακραία και διαγώνιος. 
Ξεκίνησε το βόλεϊ από τις ακαδημίες του 
συλλόγου μας κι έχει αγωνιστεί με μεγάλη 
επιτυχία σε όλα τα αγωνιστικά τμήματα. 
Έχει συμμετάσχει σε κλιμάκια της προ-
εθνικής και πέρσι έκανε την κορυφαία 
της σεζόν καθώς ήταν ένα από τα κύρια 
επιθετικά «όπλα» της ομάδας μας στο 
πρωτάθλημα της Β’ Εθνικής. 

Η 18χρονη Χριστίνα Χουτζοπούλου 
επανέρχεται στην ενεργό δράση μετά την 
περσινή της απουσία. Σημαντική προ-
σθήκη καθώς αγωνίζεται στην νευραλγική 
θέση του λίμπερο. Επί χρόνια αθλήτρια 
του Γ. Α. Σ. αγωνιζόμενη κι αυτή σε όλα τα 
αγωνιστικά τμήματα.

Η Κική Χουτζοπούλου ακόμη ένα αυθε-
ντικό ταλέντο που βγήκε απο τα σπάργα-
να του συλλόγου. Είναι 17 ετών κι αγωνί-
ζεται ως ακραία και διαγώνιος. Πέρυσι μα-
ζί με την Πουρλιοτοπούλου Β. αποτέλεσαν 
ένα από τα καλύτερα επιθετικά δίδυμα του 
πρωταθλήματος της Β’ Εθνικής.

Κική, Χριστίνα και Βιβή σας ευχόμαστε 
να έχετε μία αγωνιστική σεζόν γεμάτη Υ-
γεία και Επιτυχίες !
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O Πρόεδρος της Ένωσης Σωμα-
τείων Αντισφαίρισης Κεντρο-
δυτικής Μακεδονίας και Μέλος 

της Εθνικής Επιτροπής της ΕΦΟΑ 
κύριος Πέτρος Τσαρκνιάς κοινοποίη-
σε επιστολή του προς την Ελληνική 
πολιτεία που αφορά σκέψεις για την 
αξιοποίηση της άνθισης του τένις στην 
Ελλάδα. Προτείνει συγκεκριμένα 3 
σημαντικές ενέργειες που κατά τη 
γνώμη του πρέπει να γίνουν.

4 Απριλίου 2019
Κε Πρωθυπουργέ,
Κε Υφυπουργέ Αθλητισμού,
Κε Γενικέ Γραμματέα
 Μετά τις τεράστιες επιτυχίες του πρωταθλητή μας 

τενίστα Στέφανου Τσιτσιπά αλλά και της πρωταθλή-
τριας μας Μαρίας Σάκκαρη, το tennis στην Ελλάδα 
γνωρίζει τεράστια δημοφιλία και δημιουργούνται 
μεγάλα περιθώρια ανάπτυξής του, τόσο ως άθλημα 
μαζικού αθλητισμού, ή ως κομμάτι στον αθλητικό 
τουρισμό αλλά κυρίως σε αγωνιστικό επίπεδο.

Έχοντας μέχρι τώρα στηρίξει, σε κρίσιμες στιγ-
μές, την τιτάνια προσπάθεια του Στέφανου, νομίζω 
ότι τώρα πλέον θα πρέπει η Ελληνική πολιτεία να 
αξιοποιήσει αυτές οι συνθήκες και αυτή τη συγκυρία, 
με ενέργειες καθοριστικές, έχοντας την πρωτοβουλία 
των κινήσεων, βάζοντας τη «σφραγίδα» της στην 
ανάπτυξη του αθλήματος.

Συγκεκριμένα, προτείνω την άμεση ανάληψη τρι-
ών στοχευμένων, καθοριστικών, επιτεύξιμων και 
συμβολικών πρωτοβουλιών που θα σηματοδοτούν 
την παρέμβασή μας στο χώρο του tennis :

 1. Εισαγωγή του mini tennis στην εκπαίδευση
Εισαγωγή του μαθήματος του mini tennis στο 

Δημοτικό σχολείο καταρχήν και στη συνέχεια στο 
Γυμνάσιο, στο αναλυτικό πρόγραμμα του μαθήματος 
της φυσικής αγωγής.

Το mini tennis είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες 
και τις δυνατότητες των παιδιών αλλά και των ενήλι-
κων αρχαρίων παικτών, προκειμένου να γνωρίσουν 
σε πρώτο επίπεδο το άθλημα της αντισφαίρισης και 
να γευτούν τη χαρά του παιχνιδιού. Παίζεται σε μικρό 
γήπεδο (διαστάσεων 12m x 6m), με εκπαιδευτικές 
μικρές ρακέτες (21-25 ίντσες), με μπάλες εκμάθησης 
(ελαφριές, χαμηλής αναπήδησης).

Το mini tennis, με ελάχιστη εκπαίδευση και ε-
νημέρωση τον καθηγητών φυσικής αγωγής της εκ-
παίδευσης  (που μπορεί να γίνει από τους δέκα 
αποσπασμένους στην ομοσπονδία προπονητές) 
μπορεί εντελώς άμεσα να ενταχθεί στο πρόγραμμα 
των σχολείων. Μέχρι σήμερα έχει προηγηθεί σχετική 
συζήτηση και έχει εκφραστεί η σύμφωνη γνώμη της 
Δ/νσης Φυσικής Αγωγής του ΥΠΕΠΘ.

Οι απαιτήσεις του mini tennis σε χώρο, επιτρέ-
πουν τη  δημιουργία πολλών γηπέδων mini tennis σε 
κάθε σχολική αυλή, επίσης μπορεί εύκολα να ανα-
πτυχθεί ακόμη και σε μικρά κλειστά γυμναστήρια. Το 
κόστος για την προμήθεια του απαιτούμενου εξοπλι-
σμού είναι σχετικά πολύ μικρό (περίπου 300 ευρώ).

 2. Δημιουργία Κέντρων Αντισφαίρισης σε όλη την 
Ελλάδα.

Το υφυπουργείο Αθλητισμού και η ΓΓΑ αθλη-
τισμού να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν ένα 
πρόγραμμα κατασκευής και ανάπτυξης Κέντρων 
Αντισφαίρισης σε όλη την Ελλάδα. Στην Ελλάδα δι-
αθέτουμε ελάχιστα ολοκληρωμένα Σύγχρονα Κέντρα 

Αντισφαίρισης και αρκετές μεμονωμένες, μη πλήρης 
εγκαταστάσεις, είτε με λίγα γήπεδα tennis, είτε χωρίς 
τις κατάλληλες βοηθητικές εγκαταστάσεις. (σε πολλές 
περιπτώσεις έχοντας τα προβλήματα υλοποίησης 
του τότε προγράμματος ΕΛΛΑΔΑ 2004).

Ένα σύγχρονο Κέντρο Αντισφαίρισης πρέπει να πε-
ριλαμβάνει ικανό αριθμό γηπέδων 8+ γήπεδα, και βοη-
θητικές εγκαταστάσεις (που θα περιλαμβάνει αποδυτή-
ρια, wc, χώρο Α΄ βοηθειών, γραφείο, χώρο αναμονής 
αθλητών, κυλικείο κ.α. χώροι εξυπηρέτησης κοινού),.  

Το πρόγραμμα αρχικά μπορεί να περιλαμβάνει 
είτε την εξαρχής κατασκευή Κέντρων Αντισφαίρισης, 
είτε συμπληρωματικές εργασίες σε υφιστάμενες γη-
πεδικές εγκαταστάσεις.

Συνολικά προτείνεται η δημιουργία 15-20 περι-
φερειακών κέντρων αντισφαίρισης, 1 ή 2 ανά περι-
φέρεια. Ενδεικτικά ο προϋπολογισμός για 8 γήπεδα 
tennis είναι 250.000 και ο χώρος βοηθητικών εγκα-
ταστάσεων 150 έως 250.000.

Οι χώροι όπου θα αναπτυχθούν μπορούν είτε να 
διατεθούν από την τοπική αυτοδιοίκηση για τις νέες 
εγκαταστάσεις είτε να  γίνει επέκταση στις υφιστά-
μενες εγκαταστάσεις. Η χωροθέτησή τους καλό είναι 
να γίνει από την ΓΓΑ σε συνεργασία με τοπικούς και 
αθλητικούς φορείς.

3. Αξιοποίηση του Κέντρου Αντισφαίρισης στο ΟΑΚΑ.
Το κέντρο αντισφαίρισης στο ΟΑΚΑ μετά τους 

Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, έχει φιλοξενήσει ε-
λάχιστες διοργανώσεις tennis, τόσο μάλιστα που δεν 
φιλοξενεί ούτε καν τα Πανελλήνια πρωταθλήματα της 
Ομοσπονδίας. Η σημερινή του λειτουργία σε καμία 
περίπτωση δεν εξυπηρετεί το σκοπό του μοναδικού 
δημόσιου οργανωμένου Κέντρου Αντισφαίρισης στην 
Ελλάδα και δεν αξιοποιεί τις τεράστιες δυνατότητες 
της εγκατάστασης. Προτείνεται η αξιοποίησή του από 
την Ελληνική Φίλαθλη Ομοσπονδία Αντισφαίρισης 
με στόχο να αποτελέσει πραγματικά το «σπίτι του 
tennis» στην Ελλάδα, ως προπονητικό κέντρο αθλη-
τών/τριών, και ως χώρο δράσεων και διοργανώσεων 
για την διάδοση και ανάπτυξη του αθλήματος.

Επίσης μπορούν να γίνουν και κάποιες μικρότερης 
εμβέλειας αλλά σημαντικές άμεσες κινήσεις, όπως:

η πρόταση που σας έχουμε θέσει εδώ και δύο 
χρόνια, κατά την συνάντηση στο Υφυπουργείο α-
θλητισμού μαζί με τον Τσιτσιπά, τη διεξαγωγή ενός 
αγώνα επίδειξης στο Παναθηναϊκό Στάδιο, (με χρονι-
κό ορίζοντα είτε τα τέλη του 2019, είτε το 2020) ώστε 
το γεγονός αυτό να πάρει διαστάσεις και ως μεγάλο 
πολιτιστικό γεγονός. Μάλιστα προς αυτή την κατεύ-
θυνση έχουν γίνει ήδη κάποιες πρώτες συζητήσεις, 
τόσο με τον Novak Djokovic, όσο και με τον Μάρκο 
Παγδατή, αλλά και με άλλους εμπλεκόμενους φορείς,

η συνεργασία με την ΕΡΤ ώστε να προβάλλονται 
περισσότεροι αγώνες tennis και αφιερώματα σε δι-
οργανώσεις και αθλητές, αυξάνοντας το ενδιαφέρον 
για το άθλημα, και τον αριθμό των φιλάθλων αλλά και 
«εκπαιδεύοντας το κοινό» γύρω από το tennis.

Υποστήριξη εκδηλώσεων και διοργανώσεων αντι-
σφαίρισης στο Βορειοελλαδικό χώρο, καθιστώντας την 
περιοχή μας κέντρο των Βαλκανίων και στο πεδίο αυτό.

Και σίγουρα αρκετά άλλα που μπορούμε να συζη-
τήσουμε και να σχεδιάσουμε.

 Τα παραπάνω αποτελούν κάποιες πρώτες σκέ-
ψεις, που σίγουρα μπορούν να εμπλουτιστούν και να 
αποτελέσουν μια σχεδιασμένη πολιτική πρωτοβουλία 
της πολιτείας στο χώρο του tennis.

 Με ιδιαίτερη εκτίμηση
Πέτρος Τσαρκνιάς

Πρόεδρος της Ένωσης Σωματείων Αντισφαί-
ρισης Κεντροδυτικής Μακεδονίας

Μέλος της Εθνικής Επιτροπής της ΕΦΟΑ

Πραγματοποιήθηκε στη Μίκρα 
Θεσσαλονίκης ο προκριμα-
τικός αγώνας Δ’ κατηγορίας 

(παγκορασίδες)  Β’ Περιφέρειας (Κ 
& Β Ελλάδας). Ο  Α.Ο.Ρ.Γ. ΒΕΡΟΙΑΣ 
πήρε μέρος  με τρεις αθλήτριες.

Η Μαρία Μήτσιου  προκρίθηκε  άνετα στους 
τελικούς συγκεντρώνοντας 38.650 βαθμούς στο 
σύνθετο ατομικό και την 3η καλύτερη βαθμολο-
γία από τις αθλήτριες της χρονιάς της 2010. Στο 
ελεύθερο προγραμμα βαθμολογήθηκε με 10.600 
και ήταν Τρίτη και στο σχοινάκι με 9.350 και ήταν 
δεύτερη. Στην μπάλα βαθμολογήθηκε με 8.900 και 
στο στεφάνι με 9.800.

Η Στέλλα Μοτσιοπούλου ,σαφώς βελτιωμένη α-
πό τον διασυλλογικό αγώνα, συγκέντρωσε 32.550 
και προκρίθηκε για τους τελικούς αγώνες. Πραγμα-
τοποίησε δυο καλά προγράμματα ,το ελεύθερο με 
βαθμολογία 9.700 και το στεφάνι με 9.550.

Η Γεωργία Μιχαηλίδου πραγματοποίησε την 
παρθενική της εμφάνιση σε αγώνες. Εκτέλεσε 
πρόγραμμα χωρίς όργανο και βαθμολογήθηκε με 
7.800. Η Γεωργία είναι από την Αλεξάνδρεια και οι 
προπονήσεις της είναι ελλιπείς .

Η Νούλη Ευτυχία δεν πήρε μέρος στον αγώνα 
λόγω τραυματισμού.

Ευχόμαστε στις δυο ταλαντούχες αθλήτριες του 
Α.Ο.Ρ.Γ. ΒΕΡΟΙΑΣ  ΜΑΡΙΑ ΜΗΤΣΙΟΥ και ΣΤΕΛΛΑ 
ΜΟΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ καλή επιτυχία στους τελικούς 
αγώνες.

Τρείς κινήσεις για την άνθιση 
του τένις στην Ελλάδα

Α.Ο.Ρ.Γ. ΒΕΡΟΙΑΣ
ΜαρίαΜήτσιουκαιΣτέλλα

Μοτσιοπούλουπροκρίθηκανστους
τελικούςτωναγώνωνΔ’κατηγορίας

ΓΑΣΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΤΜΗΜΑΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
Η Βιβή Πουρλιοτοπούλου κι οι αδελφές 
Χουτζοπούλου συνεχίζουν στον Γ.Α.Σ.
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Συνεχίζει χωρίς σταματημό τον 
προγραμματισμό της νέας σεζόν 
η ομάδα της Αγίας Μαρίνας, ανα-

κοινώνοντας την ανανέωσε με τρεις 
ακόμη ποδοσφαιριστές, τους Μανώλη 
και Αντώνη Κούβαρο (φωτο) και τον 
Σταύρο Κελεσίδη. Επίσης, έγινε γνω-
στή από τον Μέγα Αλέξανδρο και η 
επιστροφή στην ομάδα του Μπάμπη 
Τηλκερίδη.

Αναλυτικά οι ανακοινώσεις:
«Σε δυο σημαντικές ανανεώσεις ποδοσφαιριστών 

προχώρησε ο Πρόεδρος του Μέγα Αλέξανδρου Αγίας 
Μαρίνας κ Καλαιτζίδης Ανδρέας μετά από εισήγηση 
και θετική γνώμη του προπονητή Γιάννη Καψαλιάρη 
και του Βοηθου του Μπαμπη Σπυριδωνίδη. Έτσι, τα 
αδέλφια Μανώλης και Αντώνης Κούβαρος θα συνε-
χίσουν την συνεργασία τους με την ομάδα του Μέγα 
Αλέξανδρου και για την ερχόμενη.

Η Διοίκηση του Μέγα Αλέξανδρου εύχεται στους 

δυο ποδοσφαιριστές καλή ποδοσφαιρική σεζόν με 
πολλές επιτυχίες και πάνω απ’ όλα μια χρονιά με 
υγεία και χωρίς τραυματισμούς».

«Το Δ.Σ και ο πρόεδρος Ανδρέας Καλαϊτζίδης 
είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουν την 
επιστροφή του Μπάμπη Τηλκερίδη μετά από τον 
δανεισμό για τον δεύτερο γύρο του περσινού πρωτα-
θλήματος, στην ομάδα της Α.Ε Χαρίεσσας. 

Ένας ταλαντούχος ακραίος μεσοεπιθετικός παί-
κτης ο οποίος θα δώσει λύσεις στην ομάδα μας. Του 
ευχόμαστε υγεία και μια καλή ποδοσφαιρική χρονιά!»

«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσου-
με την ανανέωση του Σταύρου Κελεσίδη ο οποίος 
από τον Ιανουαρίου του 2016 μέχρι και σήμερα 
ανήκει στην ομάδα μας. Ο εμπειρος Μεσοεπιθετικός 
Σταυρος Κελεσιδης δεν μπόρεσε να βοηθήσει πέρσι 
την ομαδας του Μέγα Αλεξάνδρου Αγιας Μαρινας 
λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων! Φέτος είναι 
πανέτοιμος με την εμπειρία του καθως έχει αγωνιστή 
σε ομαδες Γ εθνικής να δώσει τον καλύτερο του εαυ-
τό και να βοηθήσει την ομάδα να φτάσει στον στόχο 
της!  Ο προεδρος κ Ανδρέας Καλαϊτζίδης και Δ.Σ του 
εύχεται υγεία και μια καλή ποδοσφαιρική χρόνια!».

πηγή: kerkidasport.gr

Με το Πα -
νελλήνιο Πρω-
τάθλημα Στίβου 
συνεχίζονται οι 
αγωνιστικές μας 
υποχρεώσεις και 
ολοκληρώνονται 
για το 2019 Με 
τρεις αθλητές 
που θα αγω -
νιστούν σε έξι 
συνολικά αγω-
νίσματα θα συμ-
μετέχει  φέτος 
στο Πανελλήνιο 
Π ρ ω τ ά θ λ η μ α 
Στίβου ΑμεΑ Ο-
ΠΑΠ 2018 το 
Α.Σ. ΑμεΑ «Εν 
Σώματι Υγιεί» 
Βέροιας, με στό-
χο οι αθλητές να 
βελτιώσουν τις 
ατομικές τους 
επιδόσεις, αλλά 
και την όσο το 
δυνατόν μεγαλύτερη συγκομιδή μεταλλίων. 

Οι τρεις αθλητές μας θα αγωνιστούν στο κεντρι-
κό γήπεδο του Ολυμπιακού Σταδίου της Αθήνας το 
Σάββατο 13 και την Κυριακή 14 Ιουλίου.

 Παρουσίαση της Ομάδας:
 1. Γαλανούδης Ελισσαίος: 
Κατηγορία 43 // Σφαιροβολία - Δισκοβολία
 2. Γουρλμάτης Παναγιώτης:
Κατηγορία 20 // 100μ - Άλμα Τριπλούν
 3. Κοντονής Κωνσταντίνος:
Κατηγορία 37 // Ακοντισμός - Δισκοβολία
 Αρχηγός Αποστολής και Συνοδός/Προπονητής:
Καραϊωσήφ Αλέξανδρος
Ο Γαλανούδης θα αγωνιστεί για πρώτη φορά 

φέτος στη Δισκοβολία, αλλάζοντας το αγώνισμα 
από Ακοντισμό.

·Ο Γουρλομάτης θα αγωνιστεί για πρώτη φορά 
στο Άλμα Τριπλούν. Πέρσυ στην πρώτη του εμ-

φάνιση σε Πανελλήνια Πρωταθλήματα, κατέκτησε 
την 1η θέση στα 100μ και την 2η θέση στα 400μ. 
Προπονείται στην Σκύδρα με προπονητή τον κ. 
Φερφέλη Κωνσταντίνο\

Ο Κοντονής αν και ταλαιπωρείται από τραυμα-
τισμό στο αριστερό γόνατο, καλείται να υπερασπι-
στεί τον τίτλο στον Ακοντισμό. Ο αθλητής από την 
Αλεξάνδρεια, είναι ο κάτοχος του Πανελληνίου ρε-
κόρ στον Ακοντισμό της κατηγορίας 36 με 19.32μ

Να θυμίσουμε ότι στο περσινό αντίστοιχο Πα-
νελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου το Α.Σ. ΑμεΑ «Εν 
Σώματι Υγιεί» Βέροιας, είχε κατακτήσει 7 μετάλλια 
με 4 αθλητές και ένα Πανελλήνιο Ρεκόρ~

Η αποστολή του «Εν Σώματι» Υγιεί» αναχωρεί 
την Παρασκευή το πρωί από τη Βέροια. Ευχόμαστε 
σε όλη την ομάδα, αθλητές και προπονητή, ολόψυ-
χα καλή επιτυχία!!

Με εκτίμηση για το Δ.Σ. του
Α.Σ. ΑμεΑ «Εν Σώματι Υγιεί» Βέροιας

Τρειςανανεώσειςκαιμιαεπιστροφή
στηνΑγ.Μαρίνα

ΠανελλήνιοΠρωτάθλημαΣτίβουΑμεΑΟΠΑΠ2018
OAKA,13-14Ιουλίου2019

Σε 6 αγωνίσματα θα αγωνιστούν
οι 3 αθλητές του «Εν Σώματι Υγιεί»

Ένας  καταπράσινος  πίνακας  σαν  από  ταινία  
ξεπροβάλλει  μπρος τα μάτια  μας.

Στην καρδιά  αυτού του σκηνικού  η  σκηνοθέτης  
φύση  φιλοτέχνησε  για  αιώνες  τώρα  ένα  απίθανο  
ζωγραφικό  πίνακα  με  εικόνες  και αισθήσεις.

Μάρτυρες αυτής της πανέμορφης σκηνής συνε-
χίζουμε  μαγεμένοι να οδοιπορούμε μέσα στο  καλο-
καιρινό τοπίο.  Η φύση είναι  εδώ  άκου  τον ψίθυρο 
της...! Ξεκινήσαμε χωρίς βιασύνη από την Ελιά  Τε-
τάρτη πρωί  στις 7 για ορειβασία κοντά στη γειτονιά 
μας   στην περιοχή του Ξηρολίβαδου. 

4 φίλοι ορειβάτες, οι τρεις  από την Ιταλία. Ο 
Μάρκο με τα παιδιά του τον Ματέο και τον Αλέξαν-
δρο. Ανεβαίνουμε τον φιδωτό δρόμο,  δρόμος  πνιγ-
μένος στην κυριολεξία από καταπράσινες οξιές.

 Μετά από μια διαδρομή 30 λεπτών φθάσαμε στο 
Ξηρολίβαδο. Φορτισμένη η πλαγιά του χωριού από 
την ιστορία μας υποδέχεται στο πρωινό  με πυκνή  
βλάστηση τριγύρω. Τα τελευταία χρόνια έχουν χτιστεί 
και μερικά πέτρινα σπίτια σημάδι ευημερίας. Παλιά 
έχτιζαν τις πέτρες γιατί μόνο πέτρες είχαν, τις έκο-
βαν, τις μετέφεραν με μουλάρια, σιγά – σιγά τις πελε-
κούσαν  και   όταν είχε καλό καιρό την άνοιξη και τα 
καλοκαίρια  συνέχιζαν το κτίσιμο…

Σε γνωστό έγγραφο του τουρκικού ιεροδικείου της 
Βέροιας το Ξηρολίβαδο μνημονεύεται πολλές φορές 
από το 1640. Οι Τούρκοι περιστασιακά το αποκαλού-
σαν Ουζούντζιοβα ή και Άνω Ουζουντζά. 

Ο περίφημος Γάλλος περιηγητής Μπουκαμβίλ 
που πέρασε από το τότε κατεστραμμένο χωριό το 
1806 αναφέρεται για το όρος Ξηρολίβαδο  και για το 
χωριό που ήταν κτισμένο σε μια κοιλάδα 4 λευγών 
κατοικημένο από Τούρκους κονιάρηδες. Το χωριό 

με το ίδιο όνομα αναφέρεται και σε δημοτι-
κά τραγούδια, όπως σε ένα που εξιστορεί 
εκστρατεία του περίφημου Νικοτσάρα. Οι 
κάτοικοι συμμετείχαν στην επανάσταση του 
1821. Σπουδαίος αγωνιστής ήταν ο Από-
στολος ( Λιόλιος) Ξηρολιβαδιώτης γαμπρός 
του Μάρκου Μπότσαρη καθώς παντρεύτηκε 
την αδελφή του Δέσπω. Μετά την κατα-
στροφή της Νάουσας  το 1822. Τα στρα-
τεύματα του Εμπού Λουμπούτ, επιδόθηκαν 
σε συστηματική καταστροφή των χωριών 
του Βέρμιου μεταξύ των οποίων και το Ξη-
ρολίβαδο. Όσοι γλίτωσαν από τον άγριο 
θάνατο σύρθηκαν στα σκλαβοπάζαρα της 
Ανατολής. 

Έτσι  όταν οι πρόγονοι των σημερινών 
βλαχόφωνων κατοίκων εγκαταστάθηκαν στο 
Ξηρολίβαδο, ο παλιότερος οικισμός ήταν 
έρημος και ερειπωμένος. 

Το όνομα Ξηρολίβαδο διατήρησαν και οι 
κτηνοτρόφοι μετά την εγκατάσταση τους στο Βέρμιο, 
προερχόμενοι από τα βλαχοχώρια της Πίνδου. 

Με το που αφήσαμε τα αυτοκίνητα το τοπίο κα-
ταπράσινο και χωρίς να το καταλάβουμε γρήγορα 
βρεθήκαμε  μέσα σε πυκνό δάσος. 

Το μονοπάτι ανεβαίνει ομαλά μέσα από  δάσος 
πεύκων,  πεσμένα φύλλα  και απόλυτη ησυχία, τώρα 
ένα αεράκι μας τραγουδά  αθόρυβα για τον Ιούλιο με 
τις τρομερές  του ζέστες.

Η εικόνα που απλώνεται γύρω μας  διαφέρει ελά-
χιστα από τους πρώτους οδοιπόρους βλάχους που 
ήρθαν από τα Γρεβενά το 1840.

Σταματώ, αφουγκράζομαι την ησυχία του δάσους. 

Μόλις που ακούγεται ο αέρας, σβήνω την ανα-
πνοή μου, χαλαρώνω το σώμα και τις αισθήσεις μου 
και αφήνομαι. έστω για λίγα λεπτά. 

Η ώρα  περνά γρήγορα στην αγκαλιά της γοη-
τευτικής φύσης, ο ήλιος που μας ακολουθεί   μας 
ζεσταίνει τυραννικά. Χρώματα φωτεινά  σκιές που 
αλλάζουν κάθε στιγμή, δεν μας αφήνουν περιθώρια 
να αναλογισθούμε τις δύσκολες  ημέρες  που περ-
νάμε  στην πόλη  με την κλιματική αλλαγή και την 
ανυπόφορη ζέστη. Και  εμείς χωρίς αντίσταση υπο-
φέρουμε… Τώρα μονοπάτι ανηφορικό μόνοι εμείς 
και η ησυχία του δάσους, βελανιδιές και οξιές.

Οδοιπορούμε για περισσότερο από 40 λεπτά της 
ώρας, φτάσαμε σε ξέφωτο γυμνό από δένδρα, μόνο 

χαμηλή βλάστηση και θάμνοι.
Με την συνοδεία κάποιων πουλιών συ-

νεχίζουμε. 
Ο ήλιος  που απλώνεται παντού και 

σκεπάζει με την φωτεινότητα  τα πάντα 
τριγύρω μας δημιουργεί  ένα αίσθημα αισι-
οδοξίας. Πήραμε την βουνοπλαγιά  χωρίς 
καθόλου ορειβατικά σημάδια, δεκάδες  κο-
χύλια –σαλιγκάρια του βουνού στην πρωι-
νή δροσιά  μαζί  με κίτρινα αγριολούλουδα   
και άσπρο τσάϊ μας καλωσορίζουν.  Ορει-
βατούμε στην απότομη βουνοπλαγιά λίγο 
πριν την κορυφή βαθιές ανάσες βήματα  
αργά,  σταθερά πλησιάζουμε προς την κο-
ρυφή.  Φθάσαμε  στην κορυφή, θέα απε-
ριόριστη.. Θαυμάζουμε την ομορφιά των 
γύρω βουνοκορφών. 

Ένα αεράκι δροσιστικό μας οδηγεί  α-
παλά στο μονοπάτι της επιστροφής, η ε-
πιστροφή γίνεται από την άλλη πλευρά 

της βουνοκορφής. Μέσα από πυκνό δάσος οξιάς  
συνεχίζουμε την κατάβαση. Ο γυρισμός τώρα γίνεται 
από τον δασικό δρόμο. Δεκάδες πουλιά συνεχίζουν 
αδιάκοπα την μελωδία τους. Τα αγριολούλουδα μας 
χαρίζουν συναισθήματα χαράς και μας υπενθυμίζουν 
ότι το καλοκαίρι είναι εδώ. Μαγευτική η σημερινή μας 
περιπλάνηση σαν μηχανή που σε οδηγεί πίσω στο 
χρόνο, στην εποχή που το Ξηρορολίβαδο ήταν σταυ-
ροδρόμι  καραβανιών. Η  φύση είναι εδώ αφιερώστε 
της  λίγο χρόνο για να ακούσετε τον ψίθυρο της όλες 
τις ώρες της ημέρας. Επιστροφή  στην ζεστή τσιμε-
ντένια πόλη.

Τσιαμούρας Νικόλαος

ΒΕΡΜΙΟ
Τετάρτη 10 Ιουλίου 2019 με τους  Ορειβάτες Βέροιας
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 

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

τά το διά στη μα α πό 8-7-2019 μέχρι 14-7-
2019 θα εί ναι το ε ξής: Αυ τό μα τος τη λε φω νη-
τής βλα βών: τηλ. 2331021814.

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

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

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα
Πέμπτη 11-7-2019

13:30-17:30 ΠΑ-
ΠΑΡΗ Χ. ΟΛΥΜΠΙΑ 
Μ Α Λ Α Κ Ο Υ Σ Η  4 
23310-67420 

21:00-08:00 ΜΑ-
ΣΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙ -
ΝΗ  ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18 
23310-23132 

Φαρμακεία

Ο πρώην παίκτης 
του Άρη, που απο-
χώρησε πρόσφατα 

από τον Εδεσσαϊκό, θα 
συνεχίσει στην Γ΄ Εθνική 
με τον Αλμωπό Αριδαίας. 
 
Η σχετική ανακοίνωση: 
«Η διοίκηση του Αλμωπού Αρι-

δαίας είναι στην ευχάριστη θέση 
να ανακοινώσει την απόκτηση του 
ποδοσφαιριστή Στέφανου Ντόγου.

Ο ποδοσφαιριστής είναι γεννη-
μένος στις 5 Μαίου του 1994, έχει 
ύψος 1,74 και αγωνίζεται ως α-
κραίος επιθετικός. Ανθρώθηκε πο-

δοσφαιρικά στην Βέροια (Α’ Εθνι-
κή) όπου έγινε και επαγγελματίας 
έχοντας συμμετοχές στην Super 
League. Tην διετία 2015-17 αγω-
νίστηκε στον ΑΡΗ Θεσσαλονίκης 
(Β’-Γ’ Εθνική) ενώ στη συνέχεια 
αγωνίστηκε με τα χρώματα του 
Αιγινιακού (Β’ Εθνική). Την αγω-
νιστική περίοδο που μας πέρασε 
αγωνίστηκε στον Εδεσσαϊκό (Γ’ 
Εθνική).

Τον καλωσορίζουμε στην ομά-
δα μας και του ευχόμαστε υγεία, 
δύναμη και πολλές επιτυχίες.

ΜετιμήτοΔ.Σ.
ΑλμωπούΑριδαίας».

Στην ομάδα της Αριδαίας συνεχίζει
την καριέρα του ο Στέφανος Ντόγος

Προχωρούν κανονι-
κά οι ανανεώσεις 
των «κοκκινόμαυ-

ρων». Θετικές ειδήσεις 
στο στρατόπεδο του 
Απόλλων Πόντου καθώς 
η ΕΠΟ έδωσε την έγκριση 
της στις υποθέσεις ανανε-
ώσεων των Θεσσαλονι-
κιών.

Θετική εξέλιξη για την ερχόμενη 
σεζόν για την ομάδα της Καλαμαριάς, 
καθώς εγκρίθηκαν από την ΕΠΟ οι 
ανανεώσεις στον Απόλλωνα Πόντου.

Αφορούν τους εξής παίκτες: 
Πολίτης, Σαμαράς, Θεολόγου, 
Γεωργιάδης, Αμαραντίδης, Τσου-
μάνης, Καλογέρης, Καλαϊτζίδης, 
Πουρτουλίδης, Μπρίτο, Χασομέ-
ρης, Ολαϊτάν, Λουφάκης, Δαμου-
λάκης.

Ο Απόλλων Πόντου, δεν εξα-
σφάλισε άδεια και θα κληθεί να 
κινηθεί με περιορισμό στο μετα-
γραφικό παζάρι.

Με την εξέλιξη αυτή από πλευ-
ράς ΕΠΟ, ο Απόλλων θα έχει δι-
καίωμα να διατηρήσει τους παίκτες 
στο ρόστερ του παρά την αρνητική 
απόφαση από το δευτεροβάθμιο 
όργανο αδειοδότησης.

«Πράσινο φως» από ΕΠΟ για Απόλλωνα Πόντου
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Κ. ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 

πωλούνται 2 διαμερί-
σματα από 80 τ.μ., πα-
κέτο, αυλή, κήπο, θέρ-
μανση, καλή κατασκευή. 
Τιμή 55.000 ευρώ συ-
ζητήσιμη. Τηλ.: 6974 

805947.
ΚΟΜΝΗΝΩΝ ,  Αγ. 

Παρασκευή ,  πωλε ί -
ται διαμέρισμα 98 τ.μ., 
2ΔΣΚWC, 5ος όρ., κε-
ντρική θέρμανση, γω-

νιακό, διαμπερές, με-
γάλα μπαλκόνια, θέση 
στάθμευσης. Τηλ.: 6977 
435166, 23310 61205 & 
23310 62776.

ΝΑΟΥΣΑ ,  κέντρο, 

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο κέ-
ντρο διαμέρισμα 100 
τ.μ.  με 3ΔΣΚ 2WC, 
2ος όροφος, 55.000 
ευρώ.  Eu romes i t i k i 
2331500844.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ αγρο-
τεμάχια 16,5 στρέμματα 
στο Μαυροδένδρι (Κα-
ράτσαλι) Βέροιας, με 
ροδακινιές, διάφορες 
ποικιλίες και πομώνα 
και μπεκάκια. Τηλ.: 6942 
202465.

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ καφενείο 

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΜΙΑΟΥΛΗ 14, Πλ. 
Ωρολογίου, ενοικιάζεται 
διαμέρισμα 110 τ.μ., σε 
διόροφη οικοδομή, 1ος 
όρ., κεντρική θέρμανση. 
Τιμή ενοικίου 260 ευρώ. 
Τηλ.: 6945 928723.

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΝΑΟΥΣΑ  ενο ικ ιά -

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

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εμπο-
ρία κρεάτων οδηγός με 

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

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στον 

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

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

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

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

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

Οι υποβολές θα σταλθούν στο
kkosmadakis@revmaplus.gr,
veroia@revmaplus.gr.

Ενοικιάζονται-Πωλούνταιδιαμερίσματα
στηνΣκιώνηΧαλκιδικής

Στη Νέα Σκιώνη Χαλκιδικής ε-
νοικιάζονται διαμερίσματα 70 τ.μ. 
2ΔΣΚWC, εξοπλισμένα καθώς 
και μεζονέτες 70 τ.μ. 2ΔΣΚWC ε-
ξοπλισμένες. Επίσης πωλούνται 
διαμερίσματα από 45 τ.μ. έως 70 
τ.μ. και μεζονέτες 70 τ.μ. με κατα-
σκευή από πέτρα. Πληρ. τηλ.: 6944 644220, 6974 957264 & 23740 71607. Τιμές 
ευκαιρίας.
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επαγγελματικό δίπλωμα 
για εργασία. Τηλ. επικ.: 
23320 41875 / 42608.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ αδειούχος 
φαρμακοποιός για συστέ-
γαση – αποσυστέγαση 
σε φαρμακείο της Πιερί-
ας. Επικοινωνία στο  e-
mailtopalido@gmail.com και 
στο τηλέφωνο 6979221583.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ αρτοποιός 
για εργασία σε φούρνο 
στην Πατρίδα. Η εξοικείω-
ση στο επάγγελμα απαραί-
τητη. Ωράριο 02.00-10.00 
τετραήμερο, κ. Χρήστος 
6944 271012.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  κοπέλα 
για σέρβις από ψητο-
πωλείο στο Μακροχώρι. 
Τηλ.: 23310 43222, με-
τά τις 6.00 μ.μ.

Z H T E I TA I  ά το μ ο 
με πείρα και γνώσεις 
Αγγλικών, για μόνιμη 
εργασία, ως σερβιτό-
ρος σε εστιατόριο στη 
Βέρο ια .  Τηλ . :  6974 
064888 & 23310 71590.

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μοδίστρα 
για κατάστημα νυφικών 
στη Βέροια. Τηλ.: 23310 

60832 ώρες καταστημάτων.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανικός αυ-

τοκινήτων από την ΤΟΥΟΤΑ 
Γεωργιάδη, με πτυχιο μηχα-
νικού. Τηλ.: 23310 62780 & 
6978 770066.

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ :  Μηχανι-

κός αυτ/του και βοηθός και 
οδηγός ταξί για αγροτικές 
και κτηνοτροφικές εργασί-
ες. Τηλ.: 23310 71553.

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
κωδ.23332 ΚΕΝΤΡ0 ΒΕΡΟΙΑΣ, Γκαρ-

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

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

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

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

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

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

Κωδ: 105854 - ΡΑΧΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Διαμέρισμα σαν σε Μονοκατοικία συνολικής 
επιφάνειας 130 τ.μ. σε 1ο όροφο, άψογα 
συντηρημένο, με πολυτέλεια και ζεστασιά. 
Αποτελείται από 3 μεγάλα Υπνοδωμάτια με 
εντοιχιζόμενες ντουλάπες, μια ωραιότατη σα-
λοκουζίνα με τζάκι και ένα μπάνιο . Είναι 
κομπλέ επιπλωμένο μαζί με ηλεκτρικές συ-
σκευές. Διαθέτει ατομική θέρμανση πετρελαί-
ου, συνθετικά κουφώματα με διπλά τζάμια, με 
ανοιχτό πάρκινγκ, κοινόχρηστη αυλή.  Τιμή: 
300 €. Πληροφορίες μόνο στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ. Από 1/8/19 ελεύθερο.

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.14543 ΠΙΕΡΙΩΝ στην Βοσπόρου 

29  ισόγειο ενοικιάζεται ισόγειο μικρή α-
ποθήκη 4 τ.μ., κατασκευή 2011, σε καλό 
σημείο ενοίκιο 25€ μόνο. Αποκλειστική ΔΙΑ-
ΘΕΣΗ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 23000 - ΩΡΟΛΟΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 

Γραφείο συνολικής επιφάνειας 26 τ.μ. 1ος  
ορ. Αποτελείται από 1 Χώρο, . Είναι κατα-
σκευασμένο το 1970 και διαθέτει ανοιχτωσιά 
και φωτεινότητα , έχει Κουφώματα Συνθετικά 
και Ανελκυστήρα,  Τιμή: 160 € .

Κωδ: 23002 - ΩΡΟΛΟΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Γραφείο μεγάλης προβολής , συνολικής ε-
πιφάνειας 33 τ.μ. 1ος ορ. Αποτελείται από 1 
Χώρο, . Είναι κατασκευασμένο το 1970 και 
ανακαινίστηκε το 1997. Διαθέτει Κουφώματα 
Αλουμινίου, Διπλά τζάμια ενοίκιο Τιμή: 160 € .

Κωδ: 22958 - ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Γραφείο συνολικής επιφάνειας 90 τ.μ. στον 
2 ο όροφο κατάλληλο και για φροντιστήριο 
και όχι μόνο. Αποτελείται από 3 Χώρους, 
και WC. Είναι κατασκευασμένο το 1986 και 
διαθέτει θέρμανση Κεντρική με Πετρέλαιο. 
Τιμή: 350 €.

κωδ. 23135 ΩΡΟΛΟΙ, ενοικιάζεται σε 
εξαιρετικό σημείο γραφείο 120 τ.μ., με 5 χώ-
ρους , εξαιρετικής και σπάνιας προβολής, 
1ος  γωνιακό  , εξαιρετική ευκαιρία μηνιαίο 
μίσθωμα μόνο 380€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ 
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 22993 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ  
Γραφεία συνολικής επιφάνειας 165 τ.μ. στον 
2ο όροφο  κατάλληλο για φροντιστήριο και 
όχι μόνο . Αποτελείται από 5 Χώρους, και 
2 WC. Είναι κατασκευασμένο το 1986 και 
διαθέτει θέρμανση Κεντρική - Πετρέλαιο, Α-
περιόριστη Θέα, Κουφώματα Αλουμινίου, 
- Τιμή: 700 €.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ 23673 ΚΕΝΤΡΟ , Κατάστημα 26 

τ.μ., κατασκευή 1970, Ισόγειο, εκπληκτικό και 
με άριστη προβολή , αυτοτελές , γωνιακό, σε 
πολύ καλό σημείο και σε απίστευτα προσιτή  
τιμή, μόνο 100€ . Αποκλειστική διάθεση και 
υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗ-
ΤΩΝ.

Κωδ: 23750 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
κατά αποκλειστικότητα Κατάστημα συνολικής 
επιφάνειας 31 τ.μ. Ισόγειο. Αποτελείται από 
1 Χώρο, . Είναι κατασκευασμένο το 1974 
και διαθέτει Κουφώματα Αλουμινίου, - Τιμή: 
200€.

Κωδ: 24007 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 

κατά αποκλειστικότητα κατάστημα συνολικής 
επιφάνειας 78 τ.μ. ισόγειο. Αποτελείται από 1 
Χώρο και WC. Διαθέτει πολύ μεγάλη βιτρίνα 
και επιπλέον  45 τ.μ. πατάρι και 102 τ.μ. υπό-
γειο , μίσθωμα εξαιρετικά χαμηλό στα  310 €. 
Αποκλειστική διάθεση από την

Κωδ: 23839 - Στην ΚΑΛΛΙΘΕΑ  κατά 
αποκλειστικότητα ανακαινισμένο Κατάστημα 
συνολικής επιφάνειας 125 τ.μ. Ισόγειο. Απο-
τελείται από 1 Χώρο, και 2 WC. Είναι κατα-
σκευασμένο το 1989 και διαθέτει θέρμανση 
Αυτόνομη - Πετρελαίου, Κουφώματα Συνθε-
τικά, Διπλά τζάμια και προαύλιο - Τιμή: 300 €.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ: 23469 ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ ενοικιάζεται 

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

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 23981 - ΚΤΕΛ Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

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

Κωδ.116110  ΠΩΛΕΙΤΑΙ οροφοδιαμ/μα  
στο κέντρο της Βέροιας με 3υ/δ , 95 τ.μ., 
καθ.  και 105 τ.μ. μικτά κατασκευή 1971, 1 ος 
όροφος, ανακαινισμένο εκ βάθρων, σε πολύ 
καλή κατάσταση με καινούργια συνθετικά 
κουφώματα και με διπλά τζάμια, χωρίς ανελ-
κυστήρα, οι χώροι του λειτουργικοί και η θέρ-
μανση ανεξάρτητη , η πρόσβαση του άνετη 
, με θωρακισμένη πόρτα και σε κεντρικότατο 
σημείο, τιμή ευκαιρίας. 

Κωδ: 12742 - ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ πο-
λύ άνετο διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 
105 τ.μ. μικτά και 78 τ.μ. καθ. ευρισκόμενο 
στον 2ο όροφο. Αποτελείται από 2 /υ , σα-
λονοκουζίνα , μπάνιο και αποθήκη. Είναι 
κατασκευασμένο το 1995, έχει Κουφώματα 

Αλουμινίου, με διπλά τζάμια Ανελκυστήρα,  
Αποθήκη 4 τ.μ.,και Ηλιακό θερμοσίφωνα - 
Τιμή ευκαιρίας μόνο  35.000 €. Αποκλειστική 
ΔΙΑΘΕΣΗ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 12743 - ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Δι-
αμέρισμα συνολικής επιφάνειας 90 τ.μ. στον 
2 ο όροφο. Αποτελείται από 2 Υπνοδωμάτια, 
Σαλονοκουζίνα και Μπάνιο . Είναι κατασκευ-
ασμένο το 1995 και διαθέτει θέρμανση με 
σόμπα η ότι άλλο θελήσει ο αγοραστής  , έχει 
καινούργια κουφώματα αλουμινίου με διπλά 
τζάμια, και ανελκυστήρα, έχει επίσης πάρ-
κινγκ πυλωτής  , αποθήκη μέσα και ηλιακό 
θερμοσίφωνα - Τιμή: 50.000 €. Αποκλειστική 
ΔΙΑΘΕΣΗ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ. 12825 Πωλείται  διατηρητέα Μο-

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

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

Κωδ: 13262 - ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
κατά αποκλειστικότητα νεόδμητη μονοκα-
τοικία συνολικής επιφάνειας 120 τ.μ. σε 2 
επίπεδα . Αποτελείται από 3 Υπνοδωμάτια, 
Σαλονοκουζίνα, Μπάνιο και WC. Είναι κατα-
σκευασμένη το 2001 και διαθέτει θέρμανση 
Ατομική - Πετρέλαιο, έχει απεριόριστη Θέα, 
τα κουφώματα αλουμινίου και μία  αποθήκη. 
Έχει κήπο , Τζάκι , BBQ, και ηλ. Συσκευές, 
Μπαλκόνια 24 τ.μ. - Τιμή: 210.000 €.

Κωδ: 13713 - ΠΙΕΡΙΩΝ Κέντρο ΠΩΛΕΙ-
ΤΑΙ κατά αποκλειστικότητα Μονοκατοικία 
συνολικής επιφάνειας 160 τ.μ. 2 επιπέδων. 
Αποτελείται από 2 Υπνοδωμάτια, Σαλόνι, 
Κουζίνα, Μπάνιο και WC. Είναι κατασκευα-
σμένη το 1960 και διαθέτει θέρμανση Ατομική 

- Πετρέλαιο, Κουφώματα Αλουμινίου, Πάρ-
κινγκ, Αποθήκη, Κήπο - Τιμή: 80.000 €.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.14040 ΤΣΕΡΜΕΝΙ, πωλείται απο-

θήκη 147 τ.μ., με καλή πρόσβαση από κε-
ντρικό δρόμο , σε ημιυπόγειο, τιμή πώλησης 
μόνο 17.000€.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 114902 - ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΠΩΛΕΙ-

ΤΑΙ Γραφείο συνολικής επιφάνειας 33 τ.μ. 
στον 1 ο όροφο. Αποτελείται από 1 Χώρο, 
και WC. Είναι κατασκευασμένο το 1970 και 
διαθέτει Ανελκυστήρα - Τιμή: 14.000 €.

Το γραφείο μας διαθέτει την ΠΛΗΡΗ Α-
ΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του ακινήτου αυτού.

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

Κωδ: 116070 ΚΕΝΤΡΟ στην αρχή της 
Βενιζέλου ΠΩΛΕΙΤΑΙ επαγγελματική στέγη 
συνολικής επιφάνειας 90 τ.μ. στον 3 ο όρο-
φο. Πρόκειται για ένα μοναδικό ακίνητο, εξ 
ολοκλήρου ανακαινισμένο το οποίο αποτελεί-
ται από τρεις γραφειακούς χώρους, ένα μπά-
νιο πολυτελείας καθώς και αποθήκη. Έχει 
καινούργια συνθετικά κουφώματα με διπλά 
ενεργειακά τζάμια τεσσάρων εποχών, ευρί-
σκεται σε πολυκατοικία αξιώσεων, με άνετους 
χώρους , ατομική θέρμανση φυσικού αερίου, 
θωρακισμένη πόρτα εισόδου και αποτελεί 
ευκαιρία χωρίς αμφιβολία, τιμή: 95.000 €. 
Ιδανικό ακίνητο για κάποιον που αναζητεί κάτι 
μοναδικό στην καρδιά της πόλης. Υπόδειξη 
μόνο σε σοβαρά ενδιαφερόμενο.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 22786 - ΠΙΕΡΙΩΝ επί του κεντρι-

κού δρόμου  ΠΩΛΕΙΤΑΙ μεγάλο και σπάνιο 
κατάστημα ισόγειο συνολικής επιφάνειας 369 
τ.μ. Είναι κατασκευασμένο το 1994 και διαθέ-
τει θέρμανση ατομική με πετρέλαιο. Τιμή εξαι-
ρετικά χαμηλή μόνο 450.000 €. Αποκλειστική 
διάθεση από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, 
υπόδειξη μόνο σε σοβαρά ενδιαφερόμενο. Το 
μηνιαίο μίσθωμα του σήμερα 1.200 €.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ: 115728 ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ περιοχή Γα-

βριάλογα πωλείται αγροτεμάχιο συνολικής 
επιφάνειας 9.750τ.μ. σε πολύ καλή τιμή μόνο 
22.000€. Πληροφορίες μόνο από την ΜΕΣΙ-
ΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 115745 - ΣΤΟ ΣΑΑΚ ΤΡΙΛΟΦΟΥ 
πριν του Μπονάνου πωλείται αγροτεμάχιο με 
σύνδεση στο δίκτυο υψηλής πίεσης , συνολι-
κής επιφάνειας 26.100 τ.μ. άδειο η και μισθω-
μένο , με δική του βάνα, Τιμή: 58.000 €.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ: 14100. ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ, Οικόπεδο 

576 τ.μ., πρόκειται για ένα εκπληκτικό γω-
νιακό οικόπεδο, ελαφρώς επικλινές και σε 
εξαιρετικά  συμφέρουσα τιμή , μόνο 58.000€.

Κωδ 14156 ΑΣΩΜΑΤΑ, Οικόπεδο 780 
τ.μ., με εκπληκτική και ανεμπόδιστη θέα, βλέ-
πει σε δύο δρόμους, χωρίζεται και σε δύο άρ-
τια και οικοδομήσιμα οικόπεδα , από 100.000€ 
τώρα μόνο 60.000€. Ευκαιρία σπάνια.

κωδ 14106 ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ, Σπάνιο οικό-
πεδο 802 τ.μ., με εκπληκτική και ανεμπό-
διστη θέα , με σ/δ 0,8 και 70% κάλυψη, αμ-
φιθεατρικό , με πολύ μεγάλη φάτσα πάνω 
σε δρόμο , προσφέρεται σε τιμή εκπληκτικά 
συμφέρουσα, 150.000€.

Κωδ.13897 Οικόπεδο πωλείται στους Γε-
ωργιανούς Βέροιας 892 τ.μ. άρτιο και οικοδο-
μήσιμο σε μοναδική σημείο του χωριού , τιμή 
28.000€. Υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

κωδ 14147 ΒΕΡΓΙΝΑ, Οικόπεδο 1.880 
τ.μ., σε προνομιούχο θέση,  πρόκειται για 
ένα γωνιακό και με μεγάλη φάτσα οικόπεδο 
, εκπληκτικό από κάθε άποψη τιμή , όλο 
120.000€, πωλείται και το μισό στις 60.000€,

Κωδ: 13875 - Σ.ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
κατά αποκλειστικότητα οικόπεδο συνολικής ε-
πιφάνειας 2280 τ.μ. επάνω στο δρόμο, σε πολύ 
καλό σημείο, είναι άρτιο, οικοδομήσιμο, με νερό 
και ρεύμα, κατάλληλο για πολλαπλές χρήσεις, 
σε τιμή προσφοράς μόνο 115.000 €. Υπόδειξη 
μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.13882  ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ στο πάνω 
χωριό μεγάλο οικόπεδο 3.000 τ.μ. στο νέο 
σχέδιο πόλεως δημιουργεί ένα οικοδομικό 
τετράγωνο μόνο του , είναι τρίφατσο ειδικά 
προνομιακό για έξυπνο επενδυτή τιμή όλο 
μαζί από  95.000€ τώρα μόνο 50.000€.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ.105027 Ευκαιρία στο κέντρο της 

Βέροιας πωλείται Γκαρσονιέρα Studio 30 τ.μ., 
ενιαίος χώρος, στον 5ο όροφο, με ασανσέρ 
, χρήζει ανακαίνισης τιμή μόνο: 10.000€. Α-
ποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ
Αριστούχος πτυχιούχος του Τμήματος 

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

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

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

ΨΥΓΕΙΑ-ΔΙΑΛΟΓΗΤΗΡΙΑ

ΠΑΤΡΙΔΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
Ζητείται υπάλληλος γραφείου με γνώσεις 

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ βεσπάκι μάρκας Piaggio Zip 50cc, χρονολο-
γίας 2009, τετράχρονο, 1300km. Σε άριστη κατάσταση. Τιμή 
ευκαιρίας! Πληρωμή μόνο με μετρητά. Τηλέφωνο επικοινωνί-
ας: 6945495566.



Η  ε τα ι ρ ε ί α  φ υ -
λάξεων «TSIFLIDIS
SECURITY» ζητάει 3 ά-
τομα φύλακες , με άδεια 
εργασίας προσωπικού 

ασφαλείας και βιογραφικό 
για αξιολόγηση στοιχείων. 
Πληροφορίες με ραντεβού 
για συνέντευξη στα γρα-

φεία της εταιρείας Θεσ-
σαλονίκης 45, τηλ. 23310 
27102.

Η  Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α
«TSIFLIDIS SECURITY» 

ζητάει για άμεση πρό-
σληψη και μόνιμη α-
πασχόληση, εξωτερικό 
πωλητή, κύριο ή κυ-
ρία με γνώσεις πω -
λήσεων και ευχέρεια 
λό γ ο υ ,  α πα ρ α ί τ η τα 
στοιχεία: να διαθέτει  
άδεια εργασίας προ-
σωπικού ασφαλε ίας 
(Ι.Ε.Π.Υ.Α.), δίπλωμα 
αυτοκινήτου, γνώσεις 
αγγλικής γλώσσας για 
τους νομούς Ημαθίας 
και Θεσσαλονίκης. Πα-
ραλαβή βιογραφικών 
κα ι  δ ικα ιολογητ ικών 
για αξιολόγηση στοι-

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

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΡΟΛΟΪ 20 τ.μ. καλό 7.500 €
ΡΟΛΟΪ 35 τ.μ.  καλό 11.000 €
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ 2 γκαρσονιέρες 34 τ.μ. & 18 τ.μ. 16.000
ΚΤΕΛ 38 τ.μ. επιπλωμένο & μισθωμένο 17.000 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 40 τ.μ. καλό με κόπλαν 7.200 €
ΡΟΛΟΙ 45 τ.μ. καλό 18.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 45 τ.μ. ανακαινισμένο καλό 16.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 57 τ.μ. ανακαινισμένο 28.000 €
ΓΗΠΕΔΟ 55 τ.μ. 15ετίας & μισθωμένο 37.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 75 τ.μ. μισθωμένο 250 ευρώ 39.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 85 τ.μ. 20 ετών lux 73.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 87 τ.μ. πολύ καλό 39.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 90 τ.μ. καλό με 2 αποθήκες 75.000 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 95 τ.μ. καλό 40.000 €
ΒΑΡΒΑΡΕΣ 100 τ.μ.  ευκαιρία 35.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 100 τ.μ. πολύ καλό με θέα 67.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 105 τ.μ. με τζάκι, ατομ.λέβητα, θέα 46.000 €

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

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

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

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

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

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

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

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

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

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

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

ριοχή Μαυραγκές και Καρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΣΤΡΑΤΩΝΕΣ καινουριο 112 τμ. 3ΔΣ-Κ-γκαραζ,αποθηκη Α.Θ 110.000€
ΑΚΡΟΠΟΛΗ με θεα καινουριο +παρκιγκ,Α.Θ. 2ΔΣΚ 85000€
ΚΕΝΤΡΟ κοντα,4ΔΣΚ2 WC +παρκιγκ Θεα,καινουριο 170000€
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ  85 τ.μ σε οικοπ.160 τ.μ διατηρητεα 28000€
ΠΑΖΑΡΙ Καινουριο 120 τ.μ με παρκιγκ 3ΔΣΚ 140000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ Ημ/ υπογειο διαμερισμα  με αυλη πισω,37 τ.μ 7000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 1ος με 3ΔΣΚ ασανσερ,+θεση σταθ.67000€
ΑΓΟΡΑ , 85 τ.μ με θεα,ασανσερ,. Χρηζει ανακαιν. 55000€
Β.ΜΟΥΣΕΙΟ Μονοκ.με οικ.160 τ.μ 45000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 42 τ.μ 1ΔΣΚ  ανωγειο λουξ,24000€
EΔΕΣΣΗΣ σε οικοδομη 28 ετων  92 τ.μ 2ΔΣΔΚ αποθηκη 72000€
ΑΣΤΙΚΑ 40 τ.μ 3ος 1ΔΣΚ Μπανιο, προσοψης  22000€
ANΟΙΞΕΩΣ πλησιον Μον/κια διπατη με οικ.220 τμ 60000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 1ΔΚ 25τ.μ 1ος με Θεα 9000€
ΚΕΝΤΡΟ 100τ.μ 6ος 2ΔΣΚ Α.Θ τζακι 45000€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 110τ.μ ωραιο διαμ. χ.ασανσερ με 3Δ-
ΣΚ2WC 60000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ 70 τ.μ 2ος με Κ.Θ, θεα 250€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 3ΔΣΚ  2wc Α.Θ  Θεα   350€
EΠΙΠΛΩΜΕΝΟ 2ΔΣΚ  Θεα,Α.Θ  από 1/8 -350€
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ ΔΥΑΡΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ στο κεντρο με ΚΘ 300€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 1ΔΚ.Λ χωρις κοινοχ.ανωγειο 120€
ΡΟΔΩΝ 2ΔΣΚ Α.Θ. 2ος χ.ασανς. 150€
ΑΣΤΙΚΑ στoυντιο πολυτελειας με Α/C 170€
ΠΙΝΔΟΥ 2ΔΣΚ ανακαιν. Κ.Θ.270€
ΡΟΔΩΝ 1ΔΣΚ επιπλωμενο με ηλ.συσκευες Α.Θ 230€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ  1ΔΣΚ ανακαιν.2ος  Κ.Θ 170€
ΠΑΖΑΡΙ 1ΔΣΚ επιπλωμενο Θερμ/τες 140€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 1ΔΣ-Κ 4ος Θερμ/τες κοπλαμ,220€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
ΚΤΗΜΑΤΑ κ ΟΙΚΟΠΕΔΑ  Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,-
Φυτειά,Κουμαριά.Τρίλοφο Αμμο
Παλατίτσια,Βεργίνα,Πατρίδα εργοχωρι, σε εξαιρετικά χαμηλές τιμες.
ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ οικοπεδο 500τ.μ με παλια κατοικια 20 τ.μ 10000€
ΚΡΕΒΑΤΑΣ 6500 τ.μ βιομηχανικο οικοπεδο 65000€
ΡΑΧΙΑ 3000 τ.μ ομορφο κτηματακι με ρευμα κ νερο αρτεσιανο 13000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙ στην ασφαλτο προς Λαζοχωρι 6800 τ.μ 36000€
Π.ΣΚΥΛΙΤΣΙ θεση «Μεγα δασος »  4 στρεμ.7600 €
VAENI κοντά δυο χερσα κτηματα 8 κ 5 στρ.αρδευομενα με 
1400€ ανα στρεμμα

ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ δυο οκοπεδα με σ.δ 0,8 500 και 380 τ.μ σε τιμη ευκαιριας
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 3στρ.διπλα στα τελευταια σπιτια 8000€ 
ΛΑΖΟΧΩΡΙ  κοντα στις Σ.Γραμμες 4 στρ  χερσο 12000€
ΠΑΤΡΙΔΑ  ομορα οικ.σ.δ 0,8  2600+2600 τ.μ επικλινη   Ευ-
καιρια 70000€
ΠΕΡ/ΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ φιλέτο 14.400 στρ στην ασφαλτο σοβα-
ρες προτασεις
ΑΣΩΜΑΤΑ 5 στρ.αρτιο οικοδομησιμο με Θεα,50000€
ΣΚΟΤΙΝΑ 350 με  μετρα από παραλια για τροχοσπ.με νερο 12000€ 
ΠΛΑΚΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ κοντα στην παραλια 900 τ.μ 16000€
ΜΟΥΣΤΑΛΗ διπλα στην Εγνατια 6,5 στρ 26000€
Π.ΣΚΥΛΙΤΣΙ 4 στρ. για ολες τις καλλιεργειες 8000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

ΕΜ.ΠΑΠΠΑ καταστημα 40τ.μ  ευκαιρια,25.000€
Π.ΙΩΑΚΕΙΜ καταστημα-γινεται γκαραζ,  25 τ.μ  18000€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ καταστημα μοναδικο 150+150 
ΔΙΠΛΑ ΡΕΒΑΝΙ Χοχλιουρου καταστημα 95 τ.μ 90000€
ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ Αγορά,  85 τ.μ χρηζει ανακ  Ιατρειο 60000€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 40 τ.μ για Ιατρειο-Τεχνικο γραφειο 1ος με 
ασανσερ 20000€                                                                                                           

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑ της πόλης αποθ.χώροι από100ως1500 τ.μ  
από 150 εως 2000€
ΓΡΑΦΕΙΑ  καινουρια ΛΟΥΞ για δικηγορους  75 τ.μ πλησιον 
Πιεριων 300€ ΕΚ33
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ αγορα από τα καλυτερα  150+150 τ.μ 3500€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ ισόγεια αποθ.180 τ.μ 200€
ΓΚΑΡΑΖ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ – ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ  17τ.μ 100€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ επαγ.καταστημα 150+150+100 1800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ κοντα  κατστημα  42 τ.μ+υπογ+παταρι 450€ 
Σοβαρες προτασεις
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 120 τ.μ 1ος καινουριο για 2 Ιατρεια 550€
ΑΣΤΙΚΑ  στην πλατεια 40 τ.μ+υπογειο 80 τ.μ+οροφος 50 τ.μ 550€
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡ.78 τ.μ +παταρι 35 τ.μ 250€
ΚΤΕΛ   Πολύ ωραια Θεση 60 τ.μ  +υπογειο 350€
ΠΙΕΡΙΩΝ αρχες  70 τ.μ +παταρι 300€
ΑΠΟΘΗΚΗ 100τ.μ  με αυλη προς Πατριδα 120€
ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ

ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ, ΠΡΟΣ  ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
Ή ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ
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ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ υπάλληλοι για το σταθμό αυτοκίνητων 
ΚΑΛΛΙΑΡΙΔΗΑΦΟΙστη Βέροια, που περιλαμβάνει πρα-
τήριο ανεφοδιασμού αυτοκινήτων, πλυντήριο, τμήμα βιο-
λογικού καθαρισμού,  λιπαντήριο  και διανομή πετρελαίου 
θέρμανσης. Προσφέρονται ευχάριστο  περιβάλλον εργασί-
ας πλήρης μισθός και ασφάλεια.

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

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

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

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

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

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

Τηλέφωνοεπικοινωνίας:2333027800
email:info@almifoods.gr



χείων με συνέντευξη  στα κεντρικά 
γραφεία της εταιρείας  οδός Θεσσα-
λονίκης 45, τηλ. επικοινωνίας 23310 
27102.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΑΘΑΡΙΖΩ παλιά σπίτια, υπό-

γεια, αποθήκες και ΑΓΟΡΑΖΩ παλιά 
αντικείμενα. Αγοράζω και χαλκό και 
μπρούντζο. Τηλ.: 6948 861867 κ. 
Στράτος.

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

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

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΦΙΛΟΛΟΓΟΣ (πτυ-

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

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ γραφείο επαγγελματι-

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

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

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χωρίς υποχρεώ-

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

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

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

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

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

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

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

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

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

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

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

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

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

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

ΑγίουΑντωνίουδιαμπερές.Μπορείναδιαμορφω-
θείσε2γκαρσονιέρες.Τιμήπώλησης:45.000ευρώ

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

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

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

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

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

www.mesitikoveria.gr

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Πωλείται ποσοστό ή ολόκληρη επιχείρηση (best for) 

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

Τηλέφωνοεπικοινωνίας:6942456600

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

Βιογραφικά σημειώματα μπορούν να 
αποσταλούν στο:

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελματικό α-
κίνητο 350 τ.μ. με θάλαμοψύξης 30
κ.εκ.σε έκταση2στρεμμάτων.Περι-
φραγμένο, ασφαλτ/νο, γωνιακό σε
κεντρικό δρόμο. Περιλαμβάνει δύο
χώρους γραφείωνπλήρως εξοπλι-
σμένωνμε έπιπλα. 3ο χλμ.Ν.Νικο-
μήδειας-Βέροιας. Πληρ. τηλ.: 6936
975803.

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ολοκληρωμένες 
ανακαινίσεις σπιτιών, καταστημάτων με 
προσοχή στη λεπτομέρεια, πολύ καλές τι-
μές και συνέπεια στο χρόνο. Τηλ.: 6944 
764477 κ. Δημήτρης.

15ΠΕΜΠΤΗ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 www.laosnews.gr

ΑπότηνεπιχείρησηΗΡΑΕΠΕμε έδρα 
στο 7,5 χλμ Βέροιας – Νάουσας ανακοινώνει 
ότι δέχεται αιτήσεις μόνιμου προσωπικού για 
το συσκευαστήριο (εργάτες – συσκευάστριες 
– χειριστή / βοηθό χειριστή Κλαρκ) 

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

παραμονής – Άδεια εργασίας
Πληροφορίες στο τηλ:2331093066 

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



Ισχυρή καταιγίδα χτύπησε χθες βράδυ το κέντρο της Βέροιας, 
όταν λίγο πριν τις 9 το βράδυ, ένα ξαφνικό μπουρίνι  με ισχυρούς 
ανέμους και δυνατή βροχή κατάφερε να πλημμυρίσει δρόμους, να 
σπάσει και να ρίξει δέντρα μέσα σε λίγα λεπτά ενώ λόγω των κε-
ραυνών υπήρξαν στιγμιαίες πτώσεις αλλά και διακοπή ρεύματος σε 
πολλές περιοχές. Όλες οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Αστυ-
νομίας, του Δήμου Βέροιας, της Π.Ε. Ημαθίας, της Αυτοδιοίκησης 
του ΕΚΑΒ και της ΔΕΗ ήταν επί ποδός για τα δεκάδες περιστατικά 
στα οποία εκλήθησαν για βοήθεια.

Μέχρι αργά το βράδυ συνεργεία προσπαθούσαν να απομακρύ-
νουν τα δέντρα και τα κλαδιά που έπεσαν πάνω στους δρόμους 
διακόπτοντας την κυκλοφορία (π.χ. προς Λαζοχώρι) αλλά και πάνω 
σε καλώδια της ΔΕΗ με αποτέλεσμα να γίνουν διακοπές ρεύματος.

Δεν ήταν όμως μόνο αυτό. Το χειρότερο ίσως  πλήγμα της χρο-
νιάς δέχθηκε η ροδακινοπαραγωγή του ημαθιώτικου κάμπου που 
«χτυπήθηκε» ανελέητα και μάλιστα πάνω στην ώρα της συγκομιδής 
κάποιων ποικιλιών συμπύρηνων και νεκταρινιών. 

«Κλαίνε» από χθες οι αγρότες και καρδιοχτυπούν τι 
θα αντικρίσουν σήμερα, με το ξημέρωμα, όταν πάνε στα 
χωράφια τους για την... αποκάλυψη!

Το νερό ποτάμι και ο πολύ ισχυρός αέρας λύγισε μέ-
χρι το έδαφος τα δέντρα, τα καλαμπόκια, έσπασε κερα-
μίδια, καρέκλες και τραπέζια, έριξε κολώνες της ΔΕΗ και 
δέντρα που καταπλάκωσαν αυτοκίνητα και δεν έφτανε 
αυτό έπεσε και δυνατό χαλάζι σε Νικομήδεια, Μακροχώ-
ρι, Χαρίεσσα, Κοπανό κ.α. σύμφωνα με πληροφορίες.

«Αυτό που έγινε χθες, δεν το ξαναείδαμε» λένε οι 
αγρότες αποσβολωμένοι από την καταστροφή, που συ-
ντελέστηκε μέσα σε λίγα λεπτά.

Σήμερα, σύμφωνα με πληροφορίες, εκπρόσωποι 
συλλόγων θα κατέβουν στον ΕΛΓΑ της Βέροιας, για να 
δουν τι θα γίνει με την καταγραφή των ζημιών 
σ’ ολόκληρο τον κάμπο της Ημαθίας.
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P Δεν ξέρω, αλλά όλες οι κυβερνή-
σεις τον πρώτο μήνα πάνε καλά. Μετά 
βρίσκουν τον εαυτό τους…

 
P Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απα-

γορεύει τις προσλήψεις συζύγων και 
παιδιών υπουργών και στελεχών. Πο-
νηρός. Το κάνει για να απαγορεύσει 
εντέλει όλες τις προσλήψεις.

 
P Κι αυτές οι γενικές γραμματείες 

υπουργείων. Από το 2009 μειώνονται κάθε 
που αλλάζει κυβέρνηση και είναι ακόμη 60!

 
P Με θρησκευτικό όρκο ορκίστη-

κε η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αλλά μην 
παίρνετε όρκο ότι θα κρατήσουν τον 
όρκο τους.

 
P Η υπουργική πορεία μετά συζύγων χεράκι 

χεράκι προς το Μαξίμου, είναι τελικά έρωτας ή πρω-
τόκολλο;

 
P Ευτυχώς δεν με έκανε υπουργό ο Μη-

τσοτάκης. Με φαντάζεστε εμένα χέρι χέρι με την 
αγάπη μέχρι το Μαξίμου;

 
P Ό,τι κυκλοφορεί σε χεράκι στο σπίτι μας, 

είναι όταν τινάζει τα χαλιά και με φωνάζει να βάλω κι 
εγώ ένα χεράκι.

 
P Αρμόδιος για τα έσοδα ο Βεσυρόπουλος. 

Τώρα μπορούμε να μάθουμε με ένα τηλεφώνημα 
αν πράγματι λεφτά υπάρχουν.

 

P Επιτρέψτε μου, αλλά δεν μου κάθεται καλά ο 
Βορίδης στο υπουργείο Γεωργίας. Δεν είναι χώρος 
για ατσαλάκωτους.

 
P Κανονικά θα έπρεπε να υπάρχουν και 

εξωκοινοβουλευτικοί γαμπροί ρε φίλε. Να μπαί-
νουν κατευθείαν στο σπίτι της νύφης χωρίς 
πρώτα να την πληρώσουν.

 
P Ο Μητσοτάκης άνοιξε τυχαία κάτι ντουλάπες 

στο Μαξίμου και βρήκε πολλά σχισμένα μνημόνια.
 
P Σχέδιο Χρυσοχοΐδη να καθαρίσει τα Εξάρ-

χεια. Υπουργό μωρέ τον έβαλαν ή αντιδήμαρχο 
καθαριότητας;

 
P Ψήφισαν οι Συριζαίοι νόμους για να βγαίνουν 

από τη φυλακή οι τρομοκράτες, βάζει ο Κυριάκος 

υπουργό τον Χρυσοχοΐδη για να τους ξαναπιάσει. 
Ματ!

 
P Διαγράφτηκαν Χρυσοχοΐδης και Μενδώ-

νη απ’ το ΚΙΝΑΛ, επειδή έγιναν υπουργοί του 
Μητσοτάκη. Τους διέγραψε η Φώφη, η οποία θα 
στήριζε (με το αζημίωτο) τη Ν.Δ. αν είχε οριακή 
πλειοψηφία, με ‘ψήφο ανοχής’ όπως η ίδια είχε 
διευκρινίσει.

 
P Πολύ ψιλό φέτος το γαζί.
 
P Πέθανε ο Κάρολος Φιξ, της γνωστής μπύ-

ρας. Ευχαριστούμε για τα όμορφα βράδια. Από-
ψε ολονυκτία.

 
P Και:
 Ήταν ένα νιόπαντρο ζευγάρι. Ο άντρας είχε ένα 

φίλο που τον είχε πρήξει να βγουν έξω όπως παλιά 
για να μπερμπαντέψουν. Άλλο που δεν ήθελε και αυ-
τός και λέει στη γυναίκα του:

«Αγάπη μου, λέμε να βγούμε με τον Γιάννη το 
βράδυ να πάμε να πιούμε καμιά μπύρα».

Η γυναίκα του που τον ήξερε καλά και αυτόν και 
τον φίλο του, ανοίγει το ψυγείο και του λέει:

«Καλέ μου, εδώ σου έχω όλες τις μπύρες που 
πίνεις… μπορείς να πεις στον Γιάννη να έρθει να τις 
πιείτε εδώ».

«Ναι αλλά στο μπαρ έχει και κανένα μεζεδάκι…»
Βγάζει η γυναίκα του ένα δίσκο απ’ το ψυγείο με 

τα καλύτερα μεζεδάκια για μπύρα:
«Να ορίστε και τα μεζεδάκια που σου αρέσουν 

αγάπη μου».
«Ναι αλλά εδώ δεν έχουμε παγωμένα ποτήρια για 

την μπύρα…»
Ανοίγει η γυναίκα την κατάψυξη:
«Ορίστε μωρό μου, σου πήρα και ποτήρια για την 

μπύρα που σου αρέσουν…»
Αυτός μην έχοντας τι άλλη δικαιολογία να πει, της 

λέει:
«Ναι βρε αγάπη μου αλλά στο μπαρ λέμε και κα-

μιά βρωμοκουβέντα σαν άντρες…»
«Βρωμοκουβέντα θέλει η αγάπη μου; Πες λοιπόν 

σ’ αυτόν τον μπαγλαμά τον φίλο σου να έρθει εδώ να 
πιείτε αυτές τις κωλομπύρες σας και κόψε τις μαλακί-
ες, γιατί δεν πρόκειται να πας πουθενά!»

Κ.Π.

Καταστροφικό μπουρίνι χτύπησε χθες την Ημαθία
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