
Φρόσω Καρασαρλίδου: “Πλήρης
 η εγκατάλειψη των αγροτών 

από την κυβέρνηση Μητσοτάκη”

CMYK

ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 • Αρ. Φύλλου 12.263  • Τιμή 0,60 ευρώ

ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ

Από σήμερα τα γυρίσματα της σειράς 
«Κόκκινο ποτάμι» στη Βέροια

Συνέντευξη στο «ΛΑΟ» 
του σκηνοθέτη Μ. Μανουσάκη 

Σελ. 4

Σελ. 3

Σελ. 5,6,7

Σελ.3

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
 στην Εγνατία οδό από Βέροια 

έως Πολύμυλο για 
μεταφορά ανεμογεννητριών

Ανοίγουν σήμερα 
τα σχολεία

Ευχές και μηνύματα από βουλευτές 
και εκπροσώπους τοπικών Αρχών



2 www.laosnews.gr ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Ήρθε η ώρα εθνικού 
σχεδιασμού για την 

αντιμετώπιση της κλιματικής 
αλλαγής

Καλά τα λέμε αλλά να περάσουμε και στην πράξη… 
Αυτό είπε με λίγα λόγια ο πρόεδρος της Κοινοπραξί-
ας Συνεταιρισμών Ομάδων Παραγωγών Ημαθίας κ. 
Χρήστος Γιαννακάκης σε εκδήλωση της Γ.Γρ. Αγρο-
τικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών πόρων του 
ΥΠ.Α.Α.Τ., για την κλιματική αλλαγή σε σχέση και με 
τον πρωτογενή τομέα, τονίζοντας πολλάκις την ανάγκη 
εθνικού σχεδιασμού και στρατηγικής αντιμετώπισης 
του θέματος. Και όντως, δεν γίνεται να αντιμετωπί-
ζουμε αποσπασματικά τις συνέπειες της κλιματικής 
αλλαγής, εκτός εάν δεν έχουμε συνειδητοποιήσει α-
κόμα τη σοβαρότητα της. Λίγο από de minimis, λίγο 
από αντιχαλαζικά, λίγο από αποζημιώσεις, κι αυτό μόνο 
κάθε καλοκαίρι που προκύπτει η ανάγκη, δεν αποτελεί 
σαφώς σοβαρή αντιμετώπιση και σε καμία περίπτωση 
στρατηγικό σχεδιασμό.

Ενεργητική δράση λοιπόν και άμεσα, διότι τα μηνύ-
ματα της «κλιματικής αλλαγής» είναι σαφέστατα και ήδη 
οι αγρότες τα έχουν λάβει.

Ας λάβουμε άμεσα και τα αναγκαία μέτρα!

Α ΔΕ ΣΜΕΥ ΤΗ ΚΑ ΘΗ ΜΕ ΡΙ ΝΗ
Ε ΦΗ ΜΕ ΡΙ ΔΑ ΝΟ ΜΟΥ Η ΜΑ ΘΙ ΑΣ

(τα κτι κό μέ λος Σ.Η.Π.Ε.)

Ι δρυ τής
+ ΖΗ ΣΗΣ Χ. ΠΑ ΤΣΙ ΚΑΣ

Ιδιοκτησία
ΠΑ ΤΣΙ ΚΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΒΕΡΟΙΑΣ Ε.Ε.

Εκδότης - Δ/ντής
ΖΗΣΗΣ ΜΙΧ. ΠΑ ΤΣΙ ΚΑΣ

Σύμβουλος Έκδοσης
ΜΙΧΑΛΗΣ Ζ. ΠΑΤΣΙΚΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΑ
Βε νι ζέ λου 10, Βέ ροι α 
Τ.Κ. 59132
ΤΗΛ. 2331502603
FAX 2331502481
www.laosnews.gr
laosveroia@gmail.com
news@laosnews.gr

e-mail λογιστηρίου:
info@laosnews.gr

Συνδρομές
Ε τή σια ι δι ω τών
ε σω τε ρι κού 100 ευ ρώ + ΦΠΑ
Ε ξα μη νιαί α ι δι ω τών
ε σω τε ρι κού 50 ευ ρώ + ΦΠΑ
Ε τή σια Δήμων, Περιφερειών, Τρα-
πεζών, Οργανισμών & εταιριών Α.Ε.
300 ευρώ + ΦΠΑ

Δημοσιεύσεις ανά
εκατοστό στήλης
Πλει στη ρι α σμών και 
Δι α κη ρύ ξε ων             5,00 ευ ρώ.
Ι σο λο γι σμών Α.Ε.-Ε.Π.Ε. 5,00 ευ ρώ.
Δημοσιεύσεις Δημοσίου 2,00 ευρώ.
Ιδιωτικές δημοσιεύσεις κατόπιν συ-
νεννόησης

Χειρόγραφα
δημοσιευμένα

ή όχι
δεν επιστρέφονται

ΛΑΟΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ10

59132
ΒΕΡΟΙΑ
ΗΜΑΘΙΑΣ

Κωδικός1801

τα
 λ

αϊ
κά

 μ
ας ΕΤΟΣ:

2019

Μήνας:9

Εβδομάδα:37

ΑνατολήΉλιου:06.03

ΔύσηΉλιου:18.39

254-111

ΤΕΤΑΡΤΗ
11

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Θεοδώρας οσίας, Ευφροσύνου μαγειρου,

Ευανθίας

20χρόνιααπότονθάνατο
(9-9-1999)τουμεγάλου
ΜαθηματικούΘ.Καζαντζή

Μέσα από την ανάρτησή του στο Fb ο μαθηματικός κ. Α-
ντώνης Τσιπρόπουλος, μας θύμισε την επέτειο θανάτου του 
μεγάλου δασκάλου, Μαθηματικού και συγγραφέα Θόδωρου 
(Ρούλη για τους φίλους του) Καζαντζή που «έφυγε» πριν από 
20 χρόνια, σαν προχθές, 9 Σεπτεμβρίου του 1999 (9-9-1999).

Όπως γράφει ο κ. Τσιπρόπουλος, «ο Καζαντζής υπήρξε έ-
νας διακεκριμένος Μαθηματικός, ένας χαρισματικός Δάσκαλος 
και μία πολυσχιδής προσωπικότητα. Όσοι είχαμε την τιμή και 
την ευκαιρία να τον γνωρίσουμε, να τον ακούσουμε, να συζη-
τήσουμε ή να μελετήσουμε τα πρωτοποριακά και ανεπανάλη-
πτα συγγράμματα του, άρθρα και εισηγήσεις του, νιώθουμε 
ιδιαίτερα ευτυχισμένοι»...

«Κόκκινο Ποτάμι»: Βάζει μπρος από σήμερα το συνεργείο 
του Μανουσάκη για τα γυρίσματα στη Βέροια

Στα σκληρά χρόνια του διωγμού των 
Ελλήνων του Πόντου, μέσα από έναν θυελ-
λώδη έρωτα, θα μας ταξιδέψει η νέα σειρά 
του OPEN TV «Κόκκινο Ποτάμι» σε σκηνο-
θεσία του Μανούσου Μανουσάκη, ο οποίος 
από σήμερα και για 6 ημέρες θα βρίσκεται 
με το συνεργείο του στη Βέροια για τα γυρί-
σματα του σίριαλ που θα γίνουν στην πόλη 
μας, στις δύο παραδοσιακές συνοικίες της 
Κυριώτισσας και της Μπαρμπούτας. Στα 
επεισόδια που θα γυριστούν στη Βέροια, 
θα παίξουν πολλοί βοηθητικοί ηθοποιοί (κο-
μπάρσοι) από τη Βέροια και την Ημαθία γε-
νικότερα, που εκδήλωσαν ενδιαφέρον συμ-
μετοχής και «πέρασαν» από την οντισιόν.

Μάλιστα από σήμερα η εικόνα στις δύο 
συνοικίες, θα θυμίζει την εποχή που δια-
δραματίζεται η ιστορία, μετά από τις μετατροπές που θα γίνουν για τις ανάγκες της παραγωγής, ενώ όπως μας είπε 
ο σκηνοθέτης στη συνέντευξή του στο «Λαό», είναι καλοδεχούμενος όποιος πολίτης θελήσει να παρακολουθήσει από 
κοντά τη δουλειά των ηθοποιών και τα γυρίσματα που θα γίνουν στην πόλη.

Άμεση παρέμβαση της 
Εφορείας Αρχαιοτήτων
στην εκκλησία της Αγ. 
Άννας στον πεζόδρομο

Πιστοί που επισκέπτονται τακτικά το μικρό εκκλησάκι 
της Αγ. Άννας στην οδό Προφήτη Ηλία, στον εμπορικό 
πεζόδρομο της Βέροιας, παρατήρησαν ότι υπάρχει «ά-
νοιγμα» στην σκεπή της εκκλησίας με αποτέλεσμα όταν 
βρέχει να στάζει και μάλιστα επάνω στην εικόνα της Γέν-
νησης της Θεοτόκου. Πρόκειται για μια εκκλησία-μνημείο 
που χτίστηκε τον 15ο αιώνα επάνω στα ερείπια παλαιο-
χριστιανικής (6ος αιώνας), ενώ οι τοιχογραφίες της που 
χρονολογούνται επίσης από τον 15ο και 16ο αιώνα χα-
ρακτηρίζονται σπάνιες και ιδιαίτερες. Είναι επιβεβλημένο  
ένα τέτοιο σπάνιο μνημείο μέσα στην καρδιά του κέντρου 
της πόλης να έχει την φροντίδα που του αρμόζει για να 
διαφυλαχθεί και για τις επόμενες γενιές. Κι αν αναρωτηθεί 
κανείς γιατί δεν βρέθηκε κάποιος χριστιανός να «μπαλώ-
σει» την ζημιά, να αναφέρουμε ότι για αυτά τα μνημεία υ-
πεύθυνη είναι η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας και εκτός 
από την συγκεκριμένη υπηρεσία κανείς δεν μπορεί να 
μετακινήσει ούτε ένα καρφάκι. Επομένως η αρμόδια υπη-
ρεσία  ας επέμβει καταρχάς άμεσα για την επιδιόρθωση 
της φθοράς στην σκεπή, γιατί πλησιάζουν και τα πρωτο-
βρόχια και ας προχωρήσουν αν κρίνουν απαραίτητο σε 
περαιτέρω εργασίες συντήρησης του ναού. 

Φυλλάδιακυκλοφοριακής
αγωγήςμοιράζεισήμερα
ηΑστυνομίασεμαθητές

καιγονείς
Με πολλές ευχές ξεκινάει και φέτος η νέα σχολική 

χρονιά, με τον αγιασμό σε όλα τα σχολεία σήμερα Τετάρ-
τη 11 Σεπτεμβρίου. Στην έναρξη συμμετέχουν με τον δικό 
τους τρόπο και οι αστυνομικοί οι οποίοι θα διανέμουν το 
πρωί ενημερωτικά φυλλάδια με θέματα κυκλοφοριακής 
αγωγής σε μαθητές και γονείς, κατά την προσέλευση 
τους σε σχολικά συγκροτήματα σε Ημαθία, Κιλκίς, Πέλλα, 
Πιερία, Σέρρες και Χαλκιδική. 

Στην Ημαθία η διανομή θα γίνει στο  4ο Δημοτικό Σχο-
λείο Βέροιας και στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Νάουσας.

Τοκαλόπαράδειγμαδίνει
ηδιοικήτριατουνοσοκομείουΝάουσας

Το καλύτερο παράδειγμα δίνει η διοι-
κήτρια του νοσοκομείου Νάουσας, Ιω-
άννα Πέρβου. Ούσα εθελόντρια αιμο-
δότρια η ίδια, προβαίνει για πολλοστή 
φορά στη όμορφη αυτή πράξη αλληλεγ-
γύης και προσφοράς, καλώντας παράλ-
ληλα όσους πιστούς να προσέλθουν 
στον φιλόξενο χώρο του τμήματος: 

«Η αιμοδοσία είναι η... άλλη επίση-
μη αγαπημένη μας! Για όποιον προσέλ-
θει για αίμα προσφέρουμε εξαιρετικό 
χυμό και κρακεράκια!» σημειώνει σε 
σχόλιό της, ενημερώνοντας ότι υπάρχει 
μεγάλη ανάγκη για μονάδες αίματος και 
ιδιαίτερα ομάδας Α.

Εμπρός λοιπόν! Ήλθε η ώρα για 
την καλή πράξη της ημέρας. Σε όλα τα 
νοσοκομεία.
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Ψεκασμός σήμερα το βράδυ 
στον οικισμό Μέσης για την 

αντιμετώπιση των ακμαίων κουνουπιών 
Ανακοινώνεται από το Δήμο Βεροίας ότι θα πραγματοποιηθεί ψεκασμός ULV από τον ανάδοχο 

φορέα για την αντιμετώπιση ακμαίων κουνουπιών σήμερα, βράδυ της Τετάρτης 11 προς Πέμπτη 12 Σε-
πτεμβρίου 2019 από ώρα 23:00 μέχρι 01:00 πμ στον οικισμό Μέσης Βεροίας, με χρήση εγκεκριμένου 
βιοκτόνου σκευάσματος (Aqua K-Othrine της Bayer).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι κάτοικοι θα πρέπει να λάβουν τα εξής μέτρα για την προστασία τους:
- Να μην κυκλοφορούν άνθρωποι και ζώα κατά την διάρκεια των ψεκασμών.
- Να μην υπάρχουν εκτεθειμένα είδη οικιακής χρήσης (π.χ. ρούχα, παιχνίδια κ.τ.λ.)
- Να μη λειτουργούν τα κλιματιστικά.
- Να δίδεται ιδιαίτερη μέριμνα για την προστασία των ατόμων με προβλήματα υγείας.
- Να απομακρυνθούν τα μελισσοσμήνη από τις ψεκαζόμενες περιοχές, διότι το σκεύασμα που χρη-

σιμοποιείται είναι τοξικό για τις μέλισσες.

Προτεραιότητα 
της Κυβέρνησης στα 

ζητήματα των Πυροσβεστών
Συνάντηση με το Σωματείο Πυ-

ροσβεστών Μακεδονίας, προκει-
μένου να συζητήσουμε σημαντικά 
ζητήματα που απασχολούν τους 
Πυροσβέστες και τα οποία δεσμεύ-
θηκα να μεταφέρω ταχύτατα στην 
ηγεσία του αρμόδιου Υπουργείου 
Προστασίας του Πολίτη.

Κυρίαρχο αυτών, το εκκρεμές 
ζήτημα της μετατροπής των 200 
εποχικών πυροσβεστών που πλη-
ρούν τα κριτήρια, σε Πυροσβέστες 
Πενταετούς Υποχρεώσεως.

Επιπροσθέτως, καίρια ζητήματα 
όπως του αν, πού και πότε προ-
τίθεται να κάνει σχολή Αρχιπυρο-
σβεστών το αρμόδιο Υπουργείο, τι 
προτίθεται να κάνει το με το βαθμο-
λόγιο, προκειμένου να επιταχυνθεί 
η διαδικασία βαθμολογικής εξέλιξης 
των υπαξιωματικών πυροσβεστών 
που επί του παρόντος είναι στάσι-
μη αλλά και τι προτίθεται να κάνει με τις μεταθέσεις.

Όπως υπογράμμισα στον Πρόεδρο του Σωματείου, κ. Γιάννη Πετσάρη, στον Αντιπρόεδρο κ. Θέμη 
Χαραλαμπίδη αλλά και στο μέλος του Σωματείου κ. Γιώργο Δημητρίου, η ουσιαστική αντιμετώπιση των 
θεμάτων που αφορούν τους Πυροσβέστες της χώρας μας, με σεβασμό στο δύσκολο έργο τους, αποτε-
λούν βασική προτεραιότητα της Κυβέρνησης.

Λάζαρος Τσαβδαρίδης
Βουλευτής Ημαθίας ΝΔ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
 στην Εγνατία οδό από Βέροια 

έως Πολύμυλο για 
μεταφορά ανεμογεννητριών

Σε συνέχεια της από 29 Ιουλίου 2019 ανακοίνωσης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί της Εγνατίας Οδού 
στην Ημαθία, για τη διέλευση συρμού υπερμεγεθών φορτηγών μεταφοράς υπέρβαρων και ογκωδών φορ-
τίων (τμήματα ανεμογεννήτριας), σύμφωνα με νεότερη απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ημαθίας, οι 
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τροποποιούνται ως εξής:

Έως τις 8 Οκτωβρίου 2019, κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, από τις  07.00 έως 9.00 περίπου και ανά-
λογα με τον χρόνο διέλευσης του συρμού, θα ισχύει διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων από τον ανι-
σόπεδο κόμβο Βέροιας (253 χιλιόμετρο) έως τον ανισόπεδο κόμβο Πολυμύλου (227 χιλιόμετρο), στο ρεύμα 
κυκλοφορίας προς Κοζάνη.

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται ως εξής:
• Για τα οχήματα βάρους έως 3,5 τόνους θα εκτρέπονται μέσω της παλαιάς εθνικής οδού Βέροιας - 

Κοζάνης και θα εισέρχονται στην Εγνατία Οδό από τον ανισόπεδο κόμβο Πολυμύλου.
• Για τα οχήματα μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων θα εκτρέπονται μέσω της νέας περιφερειακής 

οδού Βέροιας - Νάουσας, στη συνέχεια θα εισέρχονται στην επαρχιακή οδό Βέροιας - Έδεσσας - Δρεπάνου 
και τέλος θα εισέρχονται στην Εγνατία Οδό από τον ανισόπεδο κόμβο Κοίλων Κοζάνης.

Υπενθυμίζεται ότι η σωστή οδική συμπεριφορά των οδηγών και η τήρηση των κανόνων οδικής κυκλοφο-
ρίας είναι βασικές προϋποθέσεις τόσο για την ασφαλή μετακίνηση, όσο και για την αποφυγή των τροχαίων 
ατυχημάτων.

Φρόσω Καρασαρλίδου: “Πλήρης
 η εγκατάλειψη των αγροτών 

από την κυβέρνηση Μητσοτάκη”
Με αφορμή την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, η βουλευτής 

Ημαθίας Φρόσω Καρασαρλίδου, με ανακοίνωσή της δηλώνει τα εξής:
«Στη ΔΕΘ περιμέναμε από τον Πρωθυπουργό να ακούσουμε τις εξαγγελ-

λίες του για τον αγροτικό τομέα. Δυστυχώς όπως και στις προγραμματικές 
δηλώσεις ο αγροτικός τομέας για τον Πρωθυπουργό και τη Ν.Δ. δεν υπάρχει. 
Τελευταία φορά που ασχολήθηκε ήταν στις 24/1/2019 στη συζήτηση για τη 
Συμφωνία των Πρεσπών. Τότε μας είπε για τα “Μακεδονικά Ροδάκινα” που 
θίγονται από τη συμφωνία. Σήμερα που οι τιμές έχουν καταρρεύσει στα 15-
20 λεπτά, ουδεμία κουβέντα από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ. Παρά μόνο 
επανέλαβε την εξαγγελία για την έκπτωση στους συνεταιρισμούς που ο Αλ. 
Τσίπρας είχε ήδη εξαγγείλει τον Μάιο του 2019. Ουδεμία αναφορά και για το 
αγροτικό πετρέλαιο που επίσης είχε εξαγγελθεί από τον Αλ. Τσίπρα. Μάλιστα 
ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Βορίδης ξεκαθάρισε ότι οι αγρότες δεν 
πρέπει να περιμένουν ούτε την οικονομική ενίσχυση από το πρόγραμμα de 
minimis! Πλήρης δηλαδή η εγκατάλειψη των αγροτών σε μια δύσκολη γι’ αυ-

τούς περίοδο. Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση βάζει από την πίσω πόρτα τους ιδιώτες και στην αγροτική ασφάλιση, 
αψηφώντας την εν εξελίξει – από τον περασμένο Δεκέμβριο – διαδικασία αναθεώρησης του κανονισμού ασφά-
λισης του ΕΛΓΑ. 

ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΖΗΤΑΜΕ από 2/8/2019 με Ερώτηση που καταθέσαμε στη Βουλή: 
Α) Ενίσχυση των αγροτών μέσω των de minimis
Β) Προκαταβολή αποζημιώσεων από τον ΕΛΓΑ 
Γ) Να προχωρήσει το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης καλλιεργειών.
Και περιμένουμε μια θεσμική απάντηση».

Για επιτακτική ανάγκη ενός εθνικού σχεδί-
ου και για ενεργητική και όχι αποσπασματική 
αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής 
αλλαγής, πρότεινε  ο πρόεδρος της Κοινο-
πραξίας Συνεταιρισμών Ομάδων Παραγω-
γών Ημαθίας, Χρήστος Γιαννακάκης, μιλώ-
ντας σε εκδήλωση της Γενικής Γραμματείας 
Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτι-
κών Πόρων του υπουργείου Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων, με θέμα: “Περιβάλλον 
και κλιματική αλλαγή – Προκλήσεις για τον 
πρωτογενή τομέα και μέτρα στήριξης».

Όπως επεσήμανε  τα ακραία καιρικά 
φαινόμενα των τελευταίων χρόνων έχουν 
προκαλέσει τεράστιες καταστροφές στην α-
γροτική παραγωγή στην Ελλάδα, ενώ, μό-
νο στην κεντρική Μακεδονία, οι ζημιές στα 
πυρηνόκαρπα, που αποτελούν έναν από 
τους πυλώνες των αγροτικών εξαγωγών της 
χώρας μας, ανέρχονται σε πολλές δεκάδες 
εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα στη Μακεδονία και στην παραγωγή πυρηνοκάρπων, 
όπου και συγκεντρώνεται ο κύριος όγκος της εθνικής παραγωγής του 
προϊόντος, τόνισε ότι υπάρχουν σαφέστατα μηνύματα των συνεπειών 
της κλιματικής αλλαγής και οι ζημιές υπερέβησαν τα όρια της αντοχής 
του παραγωγικού μηχανισμού. 

«Οι αγρότες πλέον αδυνατούν να ανταποκριθούν στις επιχειρημα-
τικές τους υποχρεώσεις, δεν έχουν τους διαθέσιμους πόρους για να 

αγοράσουν φάρμακα και λιπάσματα, προ-
σπαθούν να ρευστοποιήσουν άμεσα την συ-
γκομισθείσα παραγωγή τους, καταφεύγο-
ντας σε μηχανισμούς παραεμπορίου, ενώ 
επιδιώκουν ταυτόχρονα να αποφύγουν την 
δυσβάστακτη επιβάρυνση από φόρους και 
ασφάλιστρα”, πρόσθεσε, επισημαίνοντας ότι 
«οι οργανώσεις παραγωγών αντιμετωπίζουν 
έντονο πρόβλημα από τη διαρροή των μελών 
και τη μετακίνησή τους στη λεγόμενη “μαύρη 
πώληση” και όλο το σύστημα του νόμιμου 
εμπορίου πλήττεται από τις πρακτικές αυτές, 
που είναι συνέπεια κυρίως των συνεχόμε-
νων ζημιών από τις καιρικές συνθήκες,της 
περιορισμένης κάλυψης των ζημιών από τον 
ΕΛΓΑ, σε συνδυασμό με την υψηλή φορολό-
γηση».

Έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου και 
για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, συνε-
ταιριστικών και ιδιωτικών, που εμπορεύονται 

και μεταποιούν τα προϊόντα, λέγοντας ότι “η αστάθεια στην παραγωγή 
της πρώτης ύλης , επηρεάζει ταυτόχρονα τις διεθνείς εμπορικές συμ-
φωνίες και σχέσεις, του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα, κλονίζο-
ντας την αξιοπιστία και την φερεγγυότητά του”.

Σύμφωνα με τον κ. Γιαννακάκη, “η μείωση του όγκου της παραγω-
γής που διακινούν οι εταιρείες, προκαλεί τη μείωση του κύκλου εργα-
σιών τους, με αντίκτυπο στην κερδοφορία μεν, αλλά κυρίως την ομαλή 
συνεργασία τους με τις δανειοδοτούσες τράπεζες” ενώ αναφέρθηκε και 

στο σοβαρό πρόβλημα που υπάρχει  με την παραγόμενη ποιότητα”.
Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ο κ. Γιαννακάκης ανέλυσε τους άξο-

νες που πρέπει να κινηθεί η χώρα ώστε  να μη βρεθεί σε αδιέξοδο και 
σε καταστροφή και επεσήμανε ότι πρέπει να αυξηθούν και “να καταβλη-
θούν επιτέλους στα ταμεία του ΕΛΓΑ από τον κρατικό προϋπολογισμό, 
τα ποσά που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία για την κάλυψη των 
λειτουργικών του δαπανών και τα οποία μπορούν να φθάσουν ετησίως 
περίπου τα 30 εκατ.ευρώ”. Συνεχίζοντας περι του ΕΛΓΑ είπε ότι  ο κα-
νονισμός λειτουργίας πρέπει να τροποποιηθεί, να εκσυγχρονιστεί και 
να προσαρμοστεί στις σύγχρονες ανάγκες και τις νέες δυνατότητες που  
υπάρχουν και ότι θα πρέπει να διασφαλιστεί μέσω του ΕΛΓΑ ένα ελάχι-
στο εισόδημα στους παραγωγούς από οποιουσδήποτε κινδύνους, έτσι 
ώστε να μπορούν να επιβιώνουν και να συνεχίζουν να καλλιεργούν.

Χρήστος Γιαννακάκης: Χρειαζόμαστε εθνικό σχέδιο για ενεργητική και όχι 
αποσπασματική αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής



Οι δύο συνοικίες της Βέροιας, η Μπαρμπούτα και 
η Κυριώτισσα, αλλάζουν σκηνικό από σήμερα και 
πάνε πολλά χρόνια πίσω, αναπαριστώντας γειτονιές 
και στενά από τις παλιές πόλεις και τα χωριά του 
Πόντου. Οι μετατροπές αυτές θα γίνουν για τις ανά-
γκες των γυρισμάτων της νέας τηλεοπτικής σειράς 
του ΟΡΕΝ TV «Κόκκινο Ποτάμι» με την σκηνοθετική 
σφραγίδα του Μανούσου Μανουσάκη, του οποίου το 
σενάριο βασίζεται στο ομώνυμο ιστορικό μυθιστό-
ρημα του Χάρη Τσιρκινίδη και αφορά την περίοδο 
του διωγμού και της γενοκτονίας των Ελλήνων του 
Πόντου.

«Θα μείνουμε περίπου έξι ημέρες στη Βέροιας για 
γυρίσματα στις δύο παλιές συνοικίες της πόλης που 
η αρχιτεκτονική τους προσομοιάζει με τους τόπους 
και την εποχή που διαδραματίζεται η ιστορία» αναφέ-
ρει σε συνέντευξή του στον «Λαό» ο κ. Μανουσάκης, 
εξηγώντας ότι για τις ανάγκες της μυθοπλασίας, η 
Μπαρμπούτα και η Κυριώτισσα θα γυρίσουν πίσω 
στο χρόνο ως προς την σκηνική τους εικόνα, με 
πρακτικές ώστε να καλυφθούν τα στοιχεία της σύγ-
χρονης εποχής, όπως οι κολώνες και τα καλώδια 
ηλεκτρικού ρεύματος, τα αιρ κοντίσιον, ταμπέλες 
τροχαίας κ.ά., με διάφορες κατασκευές και σκηνικά.

«Το κυρίως κτιριακό των συνοικιών είναι πολύ 
καλά διατηρημένο», εκτιμάει ο κ. Μανουσάκης και 
γι’ αυτό επιλέχθηκε η Βέροια, όπως κι άλλες παλιές 
πόλεις (Δράμα, Ξάνθη) που έχουν παρόμοιο αστικό 
τοπίο.

Το «Κόκκινο Ποτάμι» κάνει την τηλεοπτική του 
πρεμιέρα στο τέλος Σεπτεμβρίου, με τα πρώτα έ-
τοιμα επεισόδια. Είναι μια μεγάλη παραγωγή του 
ΟΡΕΝ, με «χρηματιστηριακή αξία που έγκειται στην 
ψυχή των συντελεστών της» λέει ο σκηνοθέτης και 
μας εξηγεί τί εννοεί:

«Εννοώ όλους, από την κορυφή, την ιδιοκτησία 
του ΟΡΕΝ μέχρι και το παιδί που φτιάχνει τον καφέ 
στο συνεργείο. Όλοι οι συντελεστές έχουν δώσει την 
ψυχή τους, ηθοποιοί, τεχνικοί, κανάλι… όλοι! Αυτό 
είναι που την κάνει μεγάλη παραγωγή κι αυτή η αξία 
δεν μετριέται με χρήματα».

-Ο Ιβάν Σαββίδης, λόγω της ποντιακής του 
καταγωγής προφανώς θα δείχνει ιδιαίτερη ευαι-
σθησία για την συγκεκριμένη σειρά που αφορά 
την γενοκτονία…

Ασφαλώς! Και αγκάλιασε αμέσως το κανάλι την 
πρότασή μας. Βρήκαμε ανοιχτή πόρτα!

-Τί φωτίζει κυρίως ο κινηματογραφικός σας 
φακός;

Αυτό το οποίο μας κέντρισε για να ασχοληθούμε 
μ’ αυτή την ιστορική περίοδο του ελληνισμού ήταν 
κατ’ αρχάς το γεγονός ότι δεν γνωρίζουμε αυτή την 

τραγική πτυχή της ιστορίας μας, 
όπως δε γνωρίζουμε κι άλλες 
περιόδους βεβαίως… Η συγκε-
κριμένη όμως, σημάδεψε τον 
Ελληνισμό μέχρι και σήμερα. 
Εάν δεν γνωρίζουμε την ιστο-
ρία μας, δεν είμαστε σε θέση να 
αντιμετωπίσουμε τα πράγματα 
και τις εξελίξεις, διότι η ιστορία 
επαναλαμβάνεται. Ζούμε σε μια 
εποχή που θεωρούμε ότι η κα-
θημερινότητά μας είναι εξασφα-
λισμένη… Το ίδιο πίστευαν και 
οι άνθρωποι τότε, είχαν την κοι-
νωνία τους, την οικονομία τους, 
τον τρόπο ζωής τους και νόμιζαν 
ότι ήταν απρόσβλητοι… Και όλα 
αυτά, σε μία ώρα κυριολεκτικά, 
κατέρρευσαν. Δεν υπήρχε νό-
μος, τάξη, ηθική… Χάθηκαν τα 
πάντα, χάθηκε ο κόσμος κάτω 
από τα πόδια τους μέσα σε λί-
γα λεπτά. Κι αυτοί πίστευαν ότι 
όλα είναι αναλλοίωτα, δεδομένα 
και κεκτημένα. Τίποτα δεν είναι 
κεκτημένο και το βλέπουμε κι ε-
μείς στην εποχή μας, με το τόσο 
ρευστό διεθνές πολιτικό κλίμα, 
με τις συμμαχίες και τις αντιπα-
λότητες να αλλάζουν και να αντιστρέφονται από μέ-
ρα σε μέρα. Εμείς όμως είμαστε εφησυχασμένοι. Δεν 
γίνομαι μάντης κακών, αλλά πρέπει να έχουμε μια 
ετοιμότητα για να υποστηρίξουμε και να υπερασπι-
στούμε τα κεκτημένα της καθημερινότητάς μας, της 
τάξης μας, της ασφάλειας, της δημοκρατίας μας και 
της ομαλής ζωής μας. Εάν δεν γνωρίζουμε την ιστο-
ρία, δεν θα είμαστε σε θέση να τα υπερασπιστούμε.

-Αυτό ήταν το κίνητρο, το ερέθισμά σας, να 
πλησιάσετε το μυθιστόρημα του Χάρη Τσιρκινί-
δη;

Βεβαίως: Αυτό είναι πάρα πολύ ισχυρό κίνητρο. 
Η ταύτιση των εποχών, η ομοιότητα-παραλληλία των 
εποχών όσον αφορά την αστάθεια και τη ρευστότητα 
της πολιτικής, ο εφησυχασμός… Ένας άλλος λόγος 
που προσεγγίσαμε ένα τέτοιο θέμα, ήταν το γεγονός 
ότι δίνουμε τις πραγματικές διαστάσεις του έθνους 
μας που απλώνεται παντού, όπου υπάρχει ελληνι-
σμός. Το ξεχνάμε αυτό το κομμάτι. Το να θυμηθούμε 
το μεγαλείο του ελληνισμού, ανά την υφήλιο, ήταν κι 
αυτό ένα κίνητρό μου.

-Τελευταία, λόγω και της οικονομικής κρίσης 
που έπληξε και τα κανάλια, δεν βλέπαμε σειρές 

μυθοπλασίας. Είναι σήμερα καλή εποχή για τέ-
τοιες τηλεοπτικές παραγωγές;

Πάντα είναι καλή εποχή για την ελληνική μυθο-
πλασία, ο κόσμος το θέλει. Από κει και πέρα, το 
εμπορικό και επιχειρηματικό, το κρίνουν οι καναλάρ-
χες. Αλλά για τον θεατή είναι πάντα καλή εποχή.

-Για τα γυρίσματα στη Βέροια και τη συμμετο-
χή τοπικών βοηθητικών ηθοποιών (κομπάρσων), 
υπήρξε ενδιαφέρον;

Πάρα πολύ μεγάλο. Ήδη ο προπομπός μας στη 
Βέροια είχε εγγράψει εκατοντάδες ανθρώπους που 
θα στελεχώσουν τις σκηνές πλήθους που είναι πολ-
λές και διαδραματίζονται στην πόλη σας. Ο κόσμος 
μας αγκάλιασε, μας ανοίγουν τις πόρτες, μας υπο-
δέχονται, όπως και οι τοπικές αρχές, οι ποντιακοί 
σύλλογοι, ο Δήμος, η Αστυνομία, η Πυροσβεστική, 
που ήταν όλοι πρόθυμοι να μας διευκολύνουν στη 

δουλειά μας.

Ο κ. Μανουσάκης τους ευχαρίστησε όλους για 
την στήριξή τους και από σήμερα Τετάρτη με τα 
κατάλληλα μέτρα που θα ληφθούν, ξεκινούν τα γυρί-
σματα στη Βέροια, στα οποία είναι καλοδεχούμενοι 
όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν και να έχουν 
μια προσωπική εμπειρία για την δημιουργία μιας 
τηλεοπτικής δουλειάς. Εξάλλου, όπως λέει ο ίδιος ο 
σκηνοθέτης «ο κόσμος που παρακολουθεί τα γυρί-
σματα είναι οι πρώτοι τηλεθεατές».

Η συνέχεια επί της οθόνης λοιπόν και «πάντα με 
την αγωνία του τελικού κριτή του Ανωτάτου Δικαστη-
ρίου της δουλειάς μας, που είναι ο θεατής… Το Συμ-
βούλιο Επικρατείας… Εκεί δεν υπάρχει έφεση…» 
καταλήγει στο κλείσιμο της συνέντευξης, ο Μανού-
σος Μανουσάκης.

Σοφία Γκαγκούση
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ΜΠΑΤΕ ΣΚΥΛΟΙ ΑΛΕΣΤΕ 2 (ΜΕΤΑΓΛ.)
THE SECRET LIFE OF PETS 2 (GR)
Προβολές:   Καθημερινά στις 18.00
Σκηνοθεσία: ΚΡΙΣ ΡΕΝΟ
Σενάριο: ΜΠΡΑΪΑΝ ΛΙΝΤΣ
Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙ-

ΖΟΥΝ ΟΙ:, ΔΑΝΑΗ ΣΚΙΑΔΗ, ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΘΑΝΟΣ, ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΚΟΥΡΗΣ, ΙΦΙΓΕ-
ΝΕΙΑ ΣΤΑΪΚΟΥ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΥΦΑΝΤΗΣ , ΚΩ-
ΣΤΑΣ ΤΕΡΖΑΚΗΣ, ΕΙΡΗΝΗ ΨΥΧΡΑΜΗ, 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΛΑΪΝΗΣ

Μία Βροχερή Μέρα στη Νέα Υόρκη (Woody 
Allen)

-  A Rainy Day in New York 
Στο ΘΕΡΙΝΟ σινεμά «ΣΤΑΡ»
Προβολές:   καθημερινά στις 20.30           
Σκηνοθεσία: Γούντι Άλεν 
Ηθοποιοί: Τιμοτέ Σαλαμέ, Ελ Φάνινγκ, Σε-

λένα Γκόμεζ, Τζουντ Λο, Ντιέγκο Λούνα, Λιβ 
Σράιμπερ, Ρεμπέκα Χολ, Σούκι Γουότερχαουζ, 
Κέλι Ρόρμπαχ

ΤΟ ΑΥΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
(IT CHAPTER 2)

Προβολές:   Καθημερινά στις 21.00
Σενάριο (βασισμένο στο μυθιστόρημα ΙΤ 

του Στίβεν Κινγκ): Γκάρι Ντάουμπερμαν
Σκηνοθεσία: Άντι Μουσιέτι
Ηθοποιοί: Τζέιμς ΜακΑβόι, Τζέσικα Τσά-

στεϊν, Μπιλ Χέιντερ, Αϊζέια Μουσταφά, Τζέι 
Ράιαν, Τζέιμς Ράνσον, Μπιλ Σκάρσγκαρντ, 
Άντι Μπιν, Τζάντεν Μαρτέλ, Γουάιτ Όλεφ, Σο-
φία Λίλις, Φιν Γούλφχαρντ, Τζέρεμι Ρέι Τέιλορ, 
Τσόουζεν Τζέικομπς, Τζακ Ντίλαν Γκρέιζερ, 
Ξαβιέ Ντολάν

Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για 
όλο το πρόγραμμα του ΚινηματοΘέατρου 
ΣΤΑΡ στον παρακάτω σύνδεσμο: http://www.
cinestar.gr 

http://www.facebook.com/cinestarveria 

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     5/9/19 - 11/9/19

Από σήμερα και για 6 ημέρες στη Βέροια

Αλλάζει το σκηνικό σε Μπαρμπούτα και Κυριώτισσα, 
για τα γυρίσματα της σειράς «Κόκκινο Ποτάμι»

-Ο σκηνοθέτης Μαν. Μανουσάκης μιλάει στον «Λαό» για το κίνητρο που τον 
οδήγησε στην παραγωγή ενός σίριαλ για τη γενοκτονία των Ποντίων
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ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

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

Ο ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
του Κων/νου και της Ελένης, το 
γένος Παπαδοπούλου, που γεν-
νήθηκε στη Βέροια και κατοικεί 
στην Ξεχασμένη Ημαθίας και η 
ΤΣΑΓΓΑΛΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του Ι-
ωάννη και της Καλλιόπης, το γέ-

νος Τσακαλίδου, που γεννήθηκε στη Βέροια και 
κατοικεί στο Μακροχώρι Ημαθίας, πρόκειται να 
παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει 
στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου - Παναγίας 
Σουμελά στην Καστανιά Ημαθίας.

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

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

Ο ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
του Νικολάου και της Νίκης, το 
γένος Παναγιατακοπούλου, που 
γεννήθηκε και κατοικεί στο Σύδνεϋ 
Αυστραλίας και η ΥΕΕ ΧΡΗΣΤΙΝΑ 
του Hoon Chock και της Yik Mei, 

το γένος Mah, που γεννήθηκε και κατοικεί στο 
Σύδνεϋ Αυστραλίας, πρόκειται να παντρευτούν 
με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό 
Αγ. Φωτίου Βεργίνας.

Μήνυμα του Αντιπεριφερειάρχη 
Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, για 
την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς

Αγαπητοί μαθητές και μαθήτριες
Σήμερα με το πρώτο κουδούνι και τον 

καθιερωμένο αγιασμό, ξεκινά η επίσημη 
πρώτη μέρα της νέας σχολικής χρονιάς. 
Ξεκινά ένας νέος κύκλος γεμάτος όνειρα, 
αγωνίες, φιλοδοξίες. Ένας κύκλος εκπαι-
δευτικός που θα σας εφοδιάσει με τις απα-
ραίτητες γνώσεις, εμπειρίες, μαθήματα για 
τη σχολική και επαγγελματική σας πρόοδο, 
αλλά και για την πετυχημένη είσοδο σας 
στην κοινωνία.

Τα τελευταία χρόνια δυστυχώς, η χώρα 
μας «αιμορραγεί». Χάνει τα «φωτεινά» μυα-
λά της, καθώς επιστήμονες και ερευνητές, 

αφού ολοκληρώσουν τις σπουδές τους, προτιμούν το εξωτερικό από την 
αβεβαιότητα της πατρίδας τους.

Δεν θέλουμε τα παιδιά μας μετανάστες, σας θέλουμε όλους εδώ.
Μπροστά σε αυτή την πρόκληση, οφείλουμε όλοι μαζί, ειδικά έμείς 

όσοι υπηρετούμε την Τοπική Αυτοδιοίκηση, να αγωνιστούμε ενωμένοι 
ώστε η πληγή αυτή, να κλείσει οριστικά.

Οφείλουμε να σας εφοδιάσουμε με δύναμη και υπομονή, ώστε ακόμη 
και σε αυτήν τη δύσκολη για τη χώρα μας περίοδο, να έχετε όλα τα απα-
ραίτητα εκείνα εφόδια, που θα σας βοηθήσουν να ατενίσετε το μέλλον με 
θάρρος και αισιοδοξία, με όραμα και ελπίδα για μια Ελλάδα της προόδου, 
της ευημερίας, την Ελλάδα που μας αξίζει.

Καλή δύναμη και υγεία στους εκπαιδευτικούς που καλούνται και φέ-
τος, για μια ακόμη φορά να ανταποκριθούν με επιτυχία στο δύσκολο έργο 
τους.

Καλή σχολική χρονιά.
Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης

Μήνυμα για 
το νέο σχολικό έτος

Μία νέα σχολική χρονιά ξεκινά με 
πολλές προσδοκίες και όνειρα. Από τα 
πρώτα βήματα στο νηπιαγωγείο μέ-
χρι και το πέρας του σχολικού βίου, 
μαθητές , δάσκαλοι, καθηγητές και γο-
νείς  είναι συνοδοιπόροι σε μία κοινή 
προσπάθεια συνεργασίας και επίτευξης 
στόχων. 

Το δημόσιο Σχολείο, παρά τα πολλά 
προβλήματα που αντιμετωπίζει, έχει 
πολλά να προσφέρει ,κυρίως χάρις στη 
διάθεση και το υψηλό αίσθημα ευθύνης 
των ανθρώπων που το στελεχώνουν. Η 

τοπική αυτοδιοίκηση οφείλει να είναι κοντά στους εκπαιδευτικούς 
θεσμούς και να βοηθά στην επίλυση των προβλημάτων.

Διαρκής μας στόχος η συνεργασία, η ποιότητα της ζωής των 
μαθητών, η συνεχής βελτίωση των σχολικών υποδομών, η προ-
ώθηση νέων πρακτικών και καινοτομιών, η επιβράβευση των 
προσπαθειών,  η διευκόλυνση και ανάδειξη του έργου εκπαιδευ-
τικών και μαθητών.

Οφείλουμε και πρέπει να επενδύσουμε στην παιδεία των 
νέων μας, αυτή άλλωστε αποτελεί το καλύτερο διαβατήριο για 
μια στέρεη κοινωνική πορεία και ένα ελπιδοφόρο αύριο, ατομικό 
και συλλογικό. Θα είμαστε πάντοτε δίπλα σε μαθητές, εκπαιδευ-
τικούς και γονείς σε αυτή την περίοδο που ξεκινά με το χτύπημα 
του πρώτου κουδουνιού.             

 Εύχομαι σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς καλή και δη-
μιουργική σχολική χρονιά, με υγεία και δύναμη για όλους.

Η  αντιδήμαρχος παιδείας 
και ισότητας των φύλων

Συρμούλα Τζήμα

Μήνυμα του Δημάρχου 
Βέροιας για την έναρξη της 

νέας σχολικής χρονιάς
Με αφορμή τη έναρξη της νέας 

σχολικής χρονιάς ο Δήμαρχος Βέ-
ροιας, Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης, 
αποστέλλει το παρακάτω μήνυμα: 

«Η έναρξη κάθε σχολικής χρο-
νιάς αποτελεί την αφετηρία μιας 
δύσκολης και παράλληλα συναρπα-
στικής διαδρομής προς την κατά-
κτηση της γνώσης. Μιας διαδρομής 
που είναι γεμάτη στόχους, όνειρα, 
αγωνίες και νέες προκλήσεις για 
χιλιάδες μαθητές. 

Εύχομαι σε όλους τους μαθητές 
και τις μαθήτριες του Δήμου Βέ-

ροιας να έχουν μια ουσιαστική και γόνιμη σχολική χρονιά, απο-
κτώντας νέες γνώσεις, νέες παραστάσεις, νέες δεξιότητες και νέες 
εμπειρίες που θα τους βοηθήσουν να διευρύνουν τους ορίζοντες 
τους και να κατανοήσουν καλύτερα τον κόσμο.

Στους εκπαιδευτικούς, θα ήθελα να ευχηθώ υγεία και καλή δύ-
ναμη προκειμένου να ανταποκριθούν με επιτυχία και φέτος στις 
υψηλές απαιτήσεις του λειτουργήματός τους. Ο Δήμος Βέροιας, μέ-
σω της Αντιδημαρχίας Παιδείας, των υπηρεσιών και των Σχολικών 
Επιτροπών του, θα σταθεί αρωγός σε κάθε προσπάθειά τους και 
θα συνεχίσει να αγωνίζεται για την επίλυση των προβλημάτων που 
ενδέχεται να προκύψουν στις σχολικές μονάδες ώστε να διασφα-
λιστεί και φέτος η καλύτερη δυνατή λειτουργία της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας σε κάθε γωνιά του Δήμου». 
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4ΗΜΕΡΗ 
ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
25 έως 28 Οκτωβρίου 2019

Οι εργαζό-
μενοι στην Πε-
ριφέρεια Κεντρι-
κής Μακεδονί-
ας, οργανώνουν 
4ήμερη εκδρο-
μ ή  ( ο δ ι κ ώ ς ) 
« Κ ω ν σ τ α ν τ ι -
νούπολη - Πρι-
γκ ιποννήσια» 
που θα πραγ-
ματοποιηθεί στις 25 Οκτωβρίου 2019 έως τις 28 Οκτωβρίου 
2019 και σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω:

-Η συμμετοχή είναι 155€/άτομο σε δίκλινο δωμάτιο ξενο-
δοχείου 4* στην Πλατεία TAKSIM στο κέντρο της Κωνσταντι-
νούπολης με πρωινό.

-Η συμμετοχή κάθε παιδιού έως 12 ετών είναι 100€.
-Η επιβάρυνση μονόκλινου δωματίου είναι 75€.
-Μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι εργαζόμενοι στην 

ΠΚΜ καθώς και φίλοι. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Για την Ημαθία
Μιλτιάδης Τσαμήτρος (2331350147 – 6979790745 
– tsamitros.m@imathia.pkm.gov.gr)
Για την Πέλλα
Γεώργιος Ελευθερίου (2381352312 -  6932752244 )
 geleuferiou@pella.gr
Για Θεσσαλονίκη 
Ιωάννης Παπαϊωάννου (2313 319129 - 6936998331) 
I.Papaioannou@pkm.gov.gr  
Γενικές πληροφορίες 
Ερυθρόπουλος Κοσμάς (2381352324 -6947401113) 
kerithropoulos@pella.gr 
Σεϊτανίδης Κωνσταντίνος (2331353640 – 6977070856) 
– seitanidis.c@imathia.pkm.gov.gr)

TΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 15 Σε-

πτεμβρίου 2019 στον Ιερό Ναό 
Κυριώτισσας Βέροιας ΤΡΙΕΤΕΣ 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση 
της ψυχής του αγαπημένου μας 
συζύγου, πατέρα, παππού, αδελ-
φού και θείου

ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΚΑΡΑΦΟΛΑ 

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

 Η σύζυγος, Τα παιδιά, 
Τα εγγόνια, Τα δισέγγονα,

 Τα αδέλφια, Τα ανήψια, Οι λοιποί συγγενείς 

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 15 Σε-

πτεμβρίου 2019 στον Ιερό Ναό 
Αγίου Αντωνίου Βέροιας 40ΝΘΗ-
ΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την α-
νάπαυση της ψυχής της λατρεμέ-
νης μας μητέρας, γιαγιάς, αδελφής 
και θείας

ΕΥΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 

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

Τα παιδιά, Τα εγγόνια, 
Οι αδελφές, Τα ανήψια, 

Οι λοιποί συγγενείς 

Θα ακολουθήσει δεξίωση στην οικία μας στην οδό 
Βενιζέλου 34, Βέροια, στον δεύτερο όροφο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Και φέτος θα λειτουργήσουν τμήματα του Συμβουλευτικού 

Κέντρου Νεότητας (Κοινωνικό Φροντιστήριο) της Μητροπόλε-
ώς μας. 

Ο σκοπός του Συμβουλευτικού Κέντρου είναι η δωρεάν ενι-
σχυτική (φροντιστηριακή) διδασκαλία σχολικών μαθημάτων σε 
μαθητές και μαθήτριες Γυμνασίου και Λυκείου.

Καλούνται όσοι καθηγητές ή καθηγήτριες θα ήθελαν να 
προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο Κέντρο, να απευθυνθούν 
στα γραφεία της Ιεράς μας Μητροπόλεως (τηλ.: 2331022270 
εσωτ. 8).

Το Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου
Πανηγυρίζει ο Ι. Ν.  
Υψώσεως Τιμίου 

Σταυρού στο 
Γηροκομείο Βέροιας

Από  το Γηροκομείο Βέροιας  , ανακοινώνεται ότι το Σάβ-
βατο14/9/2019 , πανηγυρίζει  ο  Ιερός  Ναός  Υψώσεως Τι-
μίου Σταυρού της Μ.Φ.Η.``Σωσσίδειο Γηροκομείο Βέροιας``.

  Καλούμε  τους  φίλους  και  συνδρομητές  του  Γηροκο-
μείου Βέροιας, να τιμήσουν με την παρουσία τους:

-Την  παραμονή  της  Εορτής , Παρασκευή 13-9-2019 και 
ώρα 6.30-7.30 μ.μ. στον εσπερινό και το

- Σάββατο 14-9-2019  και ώρα 7.30-10.30 π.μ. , στην 
Θεία Λειτουργία.

Επίσης μετά την Θεία Λειτουργία, θα ακολουθήσει κέρα-
σμα στον χώρο των εκδηλώσεων του Γηροκομείου Βέροιας.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 
ΝΑΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ
Καλούνται εθελοντές 

καθηγητές για το 
Κοινωνικό Φροντιστήριο

Και φέτος θα λειτουργήσουν τμήματα του Συμβουλευ-
τικού Κέντρου Νεότητας (Κοινωνικό Φροντιστήριο) της 
Μητροπόλεώς μας. 

Ο σκοπός του Συμβουλευτικού Κέντρου είναι η δω-
ρεάν ενισχυτική (φροντιστηριακή) διδασκαλία σχολικών 
μαθημάτων σε μαθητές και μαθήτριες Γυμνασίου και 
Λυκείου. 

Καλούνται όσοι καθηγητές ή καθηγήτριες θα ήθελαν 
να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο Κέντρο, να απευ-
θυνθούν στα γραφεία της Ιεράς μας Μητροπόλεως (τηλ. 
2331022270 εσωτ. 8).

Σήμερα  Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου, 
ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βε-
ροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Πα-
ντελεήμων  θα τελέσει αγιασμό για την 
έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, στις 
9:30 π.μ. στο 3ο και στο 4ο Γενικό 
Λύκειο Βεροίας και στις 10:30 π.μ. στο 
Δημοτικό Σχολείο Νησίου.

Στην Ποιμαντορική του Εγκύκλιο για 
την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, 
αναφέρει:

«Αγαπητά μου παιδιά,
Πρώτη ἡμέρα τῆς νέας σχολικῆς 

χρονιᾶς καί πρίν ἀπό λίγο μέ τήν Ἀκο-
λουθία τοῦ Ἁγιασμοῦ πού τελέσαμε, 
ἐπικαλεσθήκαμε τή χάρη, τήν ἐνίσχυση 
καί τόν φωτισμό τοῦ Θεοῦ γιά ὅλους 
σας, γιά τούς μαθητές καί τίς μαθήτριες 
τῶν σχολείων μας ἀλλά καί γιά τούς ἐκ-
παιδευτικούς μας, τούς δασκάλους καί 
τούς καθηγητές σας, οἱ ὁποῖοι κοπιά-
ζουν γιά νά σᾶς μεταδώσουν τή γνώση 
καί νά σᾶς βοηθήσουν στή διάπλαση 
τῆς προσωπικότητός σας.

Κάθε ἀρχή εἶναι μία καινούργια ἀ-
φετηρία, στήν ὁποία εἶναι φυσική καί 
δικαιολογημένη τόσο ἡ χαρά ὅσο καί 
ἡ ἀγωνία γιά ὅσα θά ἀκολουθήσουν. 
Γι᾽ αὐτό καί ἡ Ἐκκλησία μας, οἱ ἱερεῖς 
μας καί ὁ Ἐπίσκοπός σας, βρίσκονται 
αὐτήν τήν ἡμέρα, στήν ἀρχή τῆς νέας 
σχολικῆς χρονιᾶς, κοντά σας, δίπλα 
σας, γιά νά σᾶς ἐνθαρρύνουν καί γιά 
νά σᾶς ποῦν ὅτι ὅλα εἶναι εὔκολα καί 
ὅλα εἶναι ἐφικτά μέ τή χάρη καί τή βο-
ήθεια τοῦ Θεοῦ. Ἀρκεῖ νά ζητοῦμε τή 
βοήθειά του, τόν φωτισμό του καί τήν 
προστασία του. Ἀρκεῖ νά προσευχό-
μασθε καί νά τόν παρακαλοῦμε νά μᾶς 
δίδει τή χάρη του. 

Ὅλοι ἔχουμε ἀνάγκη ἀπό τόν φω-
τισμό καί τή χάρη τοῦ Θεοῦ. Ὅλοι ἔ-
χουμε ἀνάγκη ἀπό τήν προστασία του 
καί τή βοήθειά του. Ἄς μάθουμε νά τή 
ζητοῦμε καθημερινά καί μέ ἐμπιστο-
σύνη στήν ἀγάπη του, ὅπως ζητοῦμε 
ἀπό τόν πατέρα μας καί τή μητέρα μας 
ὅ,τι χρειαζόμαστε. Καί ὅπως ἐκεῖνοι 
δέν μᾶς στεροῦν τίποτε, ἀλλά φροντί-

ζουν νά ἀνταποκριθοῦν στίς ἀνάγκες 
μας, ἔτσι καί ὁ Θεός, ἤ μᾶλλον πολύ 
περισσότερο ὁ Θεός, ἀνταποκρίνεται 
στήν παράκλησή μας καί δίδει πάντοτε 
πλούσια τήν εὐλογία του καί τή χάρη 
του σέ ὅσους τήν ζητοῦν.

Ἐμπιστευθεῖτε, λοιπόν, παιδιά μου, 
τή νέα σχολική χρονιά στήν πατρική 
ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. Ἐμπιστευθεῖτε τήν 
πρόοδό σας στά μαθήματα καί τή γνώ-
ση στούς καλούς σας δασκάλους καί 
καθηγητές, πού εἶναι πρόθυμοι νά σᾶς 
συμπαρασταθοῦν καί στό φετινό ταξίδι 
πρός τήν κατάκτηση τῆς γνώσεως. Ἀ-
νταποκριθεῖτε στήν προσφορά τους μέ 
τή μελέτη καί τήν προσοχή σας.

Ἐμεῖς, ὁ Ἐπίσκοπός σας καί οἱ ἱε-
ρεῖς μας, θά σᾶς συνοδεύουμε προ-
σευχόμενοι γιά τήν πρόοδο καί τήν 
ἐπιτυχία σας, καί θά εἴμαστε πάντοτε 
κοντά σας μέ στοργή καί ἀγάπη γιά ὅ,τι 
σᾶς ἀπασχολεῖ.

Καλή ἀρχή καί εὐλογημένη ἡ νέα 
χρονιά!

Μέ πολλή πατρική ἀγάπη
 καί εὐχές

† Ὁ Μητροπολίτης Βεροίας,
Ναούσης καί Καμπανίας 

Παντελεήμων»

Ποιμαντορική 
Εγκύκλιος για την 
έναρξη της νέας 

σχολικής χρονιάς 
-Πού θα τελέσει αγιασμούς ο Μητροπολίτης



Αγαπητοί μαθητές, γονείς και συνάδελφοι εκπαιδευτικοί,
Σήμερα ξεκινά μια νέα σχολική χρονιά. Αρχίζει ένα νέο ταξίδι 

γνώσεων και εμπειριών με στόχο τη μάθηση και την πνευματική 
καλλιέργεια. Στο ξεκίνημα αυτό, η Διεύθυνση Α/θμιας Εκπαίδευσης 
Ημαθίας, σε συνεργασία με τους Διευθυντές των σχολείων και την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε οι 
μαθητές μας, σε όλα τα σχολεία, από το Νηπιαγωγείο ως την Έκτη 
Δημοτικού, να έχουν στη διάθεση τους όλους τους αναγκαίους χώ-
ρους, το εκπαιδευτικό υλικό, τα σχολικά βιβλία και τους δασκάλους 
τους. Με διασφαλισμένες τις αναγκαίες αυτές προϋποθέσεις, είμαι 
βέβαιος ότι με την κοινή μας προσπάθεια, 
με ψυχική δύναμη, υπομονή, επιμονή και 
μεθοδικότητα θα καταφέρουμε να πετύ-
χουμε όλους τους εκπαιδευτικούς στό-
χους.

Και ο σημαντικότερος στόχος είναι να 
μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ανθρώ-
πους με ολοκληρωμένη προσωπικότητα 
και αγάπη για τη γνώση. Ανθρώπους με 

κοινωνική ευαισθησία, ενσυναίσθηση και ήθος. Να δημιουργήσουμε πολίτες 
με ελεύθερη σκέψη, με δημοκρατική συνείδηση και σεβασμό στη διαφορετι-
κότητα. Να καταφέρουμε δηλαδή να δημιουργήσουμε ανθρώπους με γνώσεις, 
αλλά και με ποιοτικό χαρακτήρα, όπως μας λέει ο Αριστοτέλης.

Για να τα καταφέρουμε όλα αυτά είναι ανάγκη να επενδύσουμε σε πρακτι-
κές που θα προτάσσουν τις αξίες της ανθρωπιστικής Παιδείας και θα μετατρέ-

ψουν τα σχολεία μας από χώρους απλής μετάδοσης γνώσεων σε χώρους ενθάρρυνσης της μαθησια-
κής διαδικασίας, καλλιέργειας της κριτικής σκέψης και της δημιουργικής φαντασίας. Ένα τέτοιο σχολείο 
θα μπορέσει τελικά να κάνει τον κόσμο καλύτερο, την κοινωνία μας πιο δίκαιη και τον άνθρωπο πιο 
ευτυχισμένο.

Ας είναι αυτό το φετινό μας στοίχημα κι ας εργαστούμε όλοι μαζί για να το κερδίσουμε. Το οφείλουμε 
στη νέα γενιά και στο μέλλον της Πατρίδας μας.

Εύχομαι καλή σχολική χρονιά, με υγεία, αισιοδοξία και δύναμη σε όλους τους μαθητές μας, στους 
γονείς και στους εκπαιδευτικούς.

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
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Ευχές σε μαθητές και 
εκπαιδευτικούς για τη νέα 

σχολική χρονιά
Εύχομαι ολόψυχα σε 

όλους τους μαθητές, τους 
εκπαιδευτικούς, αλλά 
και τους γονείς, μια καλή 
και δημιουργική σχολι-
κή χρονιά. Η έναρξη της 
νέας σχολικής χρονιάς 
αποτελεί την αφετηρία 
ενός όμορφου και ωφέ-
λιμου ταξιδιού των μαθη-
τών στους δρόμους της 
γνώσης, της πνευματικής 
καλλιέργειας και της προ-
σωπικής τους ολοκλήρω-
σης.

Ο καθένας από τη θέ-
ση του θα πρέπει να ερ-

γαστούμε ώστε η διαδρομή της νέας γενιάς στον κόσμο της γνώσης 
να πλαισιωθεί από ένα σχολείο χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς, 
όπου τον πρώτο λόγο θα έχει η συλλογικότητα και η δημιουργική 
σκέψη. Βασική προϋπόθεση για αυτό είναι η εύρυθμη λειτουργία 
της εκπαίδευσης.

Από το 2016 και έπειτα, η εκκίνηση της σχολικής χρονιάς πραγ-
ματοποιείται εύρυθμα, με έγκαιρη παράδοση των σχολικών βιβλίων 
και τους καθηγητές στη θέση τους. Το γεγονός αυτό αποτελεί θετικό 
κεκτημένο για το σύνολο του δημόσιου εκπαιδευτικού συστήματος 
της χώρας, προς όφελος των εκπαιδευτικών, των μαθητών και των 
οικογενειών τους.

Αναμένουμε από το υπουργείο Παιδείας να κινηθεί στην ίδια 
κατεύθυνση, προχωρώντας στις αναγκαίες προσλήψεις που ήδη 
είχαν δρομολογηθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση. Η Δημόσια 
Παιδεία είναι δικαίωμα και απαίτηση όλων των παιδιών.

Φρόσω Καρασαρλίδου
Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Ν. Ημαθίας

Μήνυμα του Βουλευτή Ημαθίας 
ΝΔ κ. Λάζαρου Τσαβδαρίδη για 

την  έναρξη της σχολικής χρονιάς 
Σήμερα ξεκινάει μια ακόμη 

σχολική χρονιά με την ευλογία 
της Εκκλησίας μας, τις ελπίδες 
και τις προσδοκίες μαθητών, εκ-
παιδευτικών, γονέων και κηδε-
μόνων για ένα μέλλον, γεμάτο 
προκοπή και πρόοδο.

 Για τη νέα σχολική χρονιά, 
εύχομαι στην εκπαιδευτική μας 
κοινότητα, με εφόδια την αδιαμ-
φισβήτητη αγάπη της για το εξαι-
ρετικά σημαντικό καθήκον που 
επιτελεί, να καθοδηγήσει με α-
ποτελεσματικότητα τους μαθητές 
στον δύσκολο αλλά τόσο όμορ-

φο δρόμο της γνώσης, που θα τους συνοδεύει για όλη τους τη ζωή 
και θα τους κάνει ευτυχισμένους ανθρώπους και χρήσιμους πολίτες. 

Στη μαθητιώσα νεολαία μας, εύχομαι να αναπτύξει και φέτος 
μία αρμονική συνεργασία με τους δασκάλους της, έτσι ώστε να α-
ξιοποιήσει δημιουργικά κάθε ώρα στο σχολικό περιβάλλον σε ώρα 
μάθησης, δημιουργικότητας, συνειδητοποίησης, διεύρυνσης πνευ-
ματικών οριζόντων. 

Στους γονείς και στους κηδεμόνες, εύχομαι να στέκονται πάντα 
με υπομονή, αφοσίωση, δοτικότητα και αγάπη δίπλα στα παιδιά 
τους. Και εύχομαι να αναπτύσσουν πάντα μία εξαιρετική συνερ-
γασία με τους εκπαιδευτικούς με γνώμονα την ισχυροποίηση της 
πνευματικής και συναισθηματικής ανάπτυξης των παιδιών καθώς 
και την ενδυνάμωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, που θα διαμορ-
φώσει σωστούς χαρακτήρες και συνειδητοποιημένες προσωπικότη-
τες. 

 Η Ελληνική Πολιτεία οφείλει και θα είναι συνοδοιπόρος σε 
αυτή την πορεία. Με λίγα λόγια και πολλή δουλειά, θα στηρίζει το 
σχολείο, θα διευρύνει τη λειτουργικότητά του, θα πολλαπλασιάσει 
την εκπαιδευτική του δυναμική, θα στέκεται δίπλα στις ανάγκες των 
εκπαιδευτικών, των μαθητών και των οικογενειών τους.

 Καλή και γόνιμη σχολική χρονιά!

Με αφορμή 
το πρώτο κουδούνι…

Ο βουλευτής Ημαθίας 
και μέλος της Διαρκούς Επι-
τροπής Μορφωτικών Υπο-
θέσεων της Βουλής Τάσος 
Μπαρτζώκας, με αφορμή 
την έναρξη της σχολικής 
χρονιάς 2019 -2020, έκανε 
την παρακάτω δήλωση:

Πρώτο κουδούνι για την 
φετινή χρονιά! Μια χρονιά 
που, μετά από έναν τιτάνιο 
αγώνα δρόμου για να είναι 
όλα έτοιμα, ξεκινά με τις κα-
λύτερες προϋποθέσεις. Ως 
μέλος του ελληνικού κοινο-
βουλίου, αλλά και ως μέλος 
της Διαρκούς Επιτροπής 
Μορφωτικών Υποθέσεων 
(αρμόδιας για θέματα του 

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υπουργείου Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού) ένιωσα από κοντά την αγωνία για να ολο-
κληρωθούν τάχιστα οι διαδικασίες για κάλυψη κενών σε εκπαιδευτι-
κούς και υλικοτεχνικές υποδομές. Ως Πολιτεία, θεωρώ ότι κάναμε το 
χρέος μας ως προς αυτό, με βάση τις δυνατότητες που υπάρχουν. 
Αλλά έχουμε πολλά ακόμα να κάνουμε για την αναβάθμιση της πα-
ρεχόμενης Παιδείας στα παιδιά μας. 

Οι μαθητές, οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς και κηδεμόνες πρέπει να 
παλέψουν, ο καθένας με τον τρόπο του, για να ολοκληρωθεί αισί-
ως η σχολική χρονιά. Δικό μας χρέος είναι να δώσουμε αντίκρισμα 
στους κόπους τους, με μεταρρυθμίσεις στην εκπαιδευτική διαδικα-
σία και βελτίωση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ώστε τα πτυχία 
που θα παίρνουν οι φοιτητές να είναι «εισιτήριο» για το μέλλον και 
όχι «ακάλυπτες επιταγές». 

Εύχομαι καλή σχολική χρονιά, δύναμη, επιμονή και υπομονή σε 
όλους!

Τάσος Μπαρτζώκας
Βουλευτής Ημαθίας (ΝΔ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
 «Μήνυμα του Διευθυντή Α/θμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας 

για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς»
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ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ

Συνεστίαση 
στην πιτσαρία Παπαγάλος

Η λέσχη μας σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμά της, την Κυ-
ριακή 15 Σεπτεμβρίου 2019 το μεσημέρι θα έχει συνεστίαση 
στην πιτσαρία Παπαγάλος στην περιοχή Εληάς.

Η συμμετοχή κατ’ άτομο είναι 10 ευρώ και περιλαμβάνει ου-
ζάκι με μεζέ, κρεατικό, ώρα προσέλευσης 13.00 το μεσημέρι. Για 
τη συμμετοχή σας τηλεφωνήστε μας ή περάστε από τα γραφεία 
μας Ανοίξεως 90. Η Λέσχη είναι ανοιχτή καθημερινά 10.30-12.30 
εκτός Σάββατο, Κυριακή, τηλέφωνο επικοινωνίας 23310 25654.

Το Δ.Σ.

Εβδομάδα γνωριμίας στο 
Fitness Studio ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ

Το Fitness Studio ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ οργανώνει βδομάδα γνωριμίας 
και προσαρμογής, με δωρεάν μαθήματα για όλους. Ελάτε να μας γνω-
ρίσετε και να ενημερωθείτε για τις προσφορές Σεπτεμβρίου.

Πρόγραμμα (9/9 - 13/9)

Τα μαθήματα με * θέλουν δήλωση συμμετοχής

Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο 
23310 20601, 6973049700 
και με inbox στη σελίδα μας στο fb : 
facebook.com/tropos.zois.fitness.studio

ΕΥΞΕΙΝΟΣ  ΛΕΣΧΗ  ΒΕΡΟΙΑΣ

Eναρξη τμημάτων
Εξήντα πέντε χρόνια δημιουργικής προσφοράς στην παράδοση  

του ποντιακού χώρου συμπληρώνει φέτος ο σύλλογος μας. Όλα  αυτά 
τα χρόνια  αγωνιζόμαστε για τη διατήρηση και ανάδειξη της πολιτι-
στικής μας  κληρονομιάς καθώς επίσης  και της ευαισθητοποίησης 
της τοπικής κοινωνίας στα θέματα του πολιτισμού, της  ιστορίας αλλά  
ταυτόχρονα  συνεχίζουμε τις προσπάθειες να κρατήσουμε ζωντανή  
την γνήσια ποντιακή παράδοση στο χορό, τη  μουσική, το  θέατρο, τη 
διάλεκτο και το τραγούδι.Η νέα χρονιά τμημάτων εκμάθησης παραδο-
σιακών ποντιακών χορών και οργάνων ξεκινά την Κυριακή 22 Σεπτεμ-
βρίου 2019, στις  6.30μμ. Απευθύνοντας  ολόθερμες ευχές σε όλες και 
όλους τους συμπολίτες μας κάνουμε γνωστό ότι την περίοδο  2019-
2020 θα λειτουργήσουν 17 τμήματα  στη  λέσχη   όπως  παρακάτω:

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΧΟΡΩΝ
Θα λειτουργήσουν τμήματα ποντιακών  χορών για όλες τις ηλικίες 

και όλα τα επίπεδα ( παιδικά- εφηβικά- ενηλίκων) αλλά  και  τμήματα  
αρχαρίων ενηλίκων(ποντιακοί  και  χοροί  από  όλη  την  Ελλάδα)

Τα μαθήματα παραδίδονται από ομάδα έμπειρων χοροδιδασκά-
λων σε ένα σύγχρονο  και άρτια εξοπλισμένο χώρο.

ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΝΤΙΑΚΗΣ ΛΥΡΑΣ,ΓΑΒΑΛ,ΑΓΓΕΙΟΥ & ΝΤΑΟΥΛΙΟΥ
Οι  δάσκαλοι μουσικής χρησιμοποιούν πρότυπα συστήματα εκμά-

θησης της παραδοσιακής μουσικής.
ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΝΤΙΑΚΗΣ  ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ
ΤΜΗΜΑ  ΘΕΑΤΡΟΥ
 Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στο Πνευματικό Πολιτιστικό 

Κέντρο της λέσχης  στο Πανόραμα – Βέροιας. Τηλ. επικοινωνίας 
: 23310-72060 από Κυριακή έως Πέμπτη  Ώρες: 5μμ- 9 μμ στην  
Γραμματεία της Ε.Λ.Β,  Λ. Πορφύρα 1 στο Πανόραμα.

Για το Δ.Σ
Ο Πρόεδρος   Η Γραμματέας

Τουμπουλίδης Νικόλαος Τογκουσίδου  Eυαγγελία

Εγγραφές στο Σχολείο 
Δεύτερης Ευκαιρίας Νάουσας

Από τις 2 Σεπτεμβρίου 2019, ξεκίνησαν οι εγγρα-
φές ξεκίνησαν στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Νά-
ουσας για το σχολικό έτος 2019-2020.  

Πληροφορίες 2332052161, 5μμ-8μμ

Εγγραφές 
στο Δημόσιο 

ΙΕΚ Νοσοκομείου 
Βέροιας

 ΤΜΗΜΑ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟ  2 ως 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ  ώρες 

08:30 - 13:00
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ : 2331351145 ,  6986623716, 

6944726416 
Απαραίτητα δικαιολογητικά για την επιλογή των υπο-

ψήφιων καταρτιζομένων Δ.Ι.Ε.Κ αποτελούν τα ακόλουθα:
1. Σχετική αίτηση που θα δίδεται και θα συμπληρώνε-

ται στο Δ. Ι.Ε.Κ
2. πρωτότυπος τίτλος σπουδών (α πολυτήριο ή πτυ-

χίο)
3. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριο
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης προκειμέ-

νου για πολύτεκνο ή τρίτεκνο γονέα ή τέκνο πολύτεκνης ή 
τρίτεκνης οικογένειας ή μονογονεϊκής οικογένειας, με τους 
περιορισμούς που τίθενται από την ισχύουσα νομοθεσία

5. Για την εγγραφή αλλοδαπών υπηκόων χωρών εκτός 
Ε.Ε., εντός Ε.Ε. και ομογενών απαιτείται η κατάθεση δι-
αβατηρίου ή ταυτότητας ομογενών καθώς και της άδειας 
παραμονής για τους υπηκόους χωρών εκτός Ε.Ε.

Σε περίπτωση μη αποφοίτησης από Ελληνικό Λύκειο ή 
ΣΕΚ απαιτείται η κατάθεση του ισότιμου τίτλου σπουδών, 
επίσημης μετάφρασης αυτού καθώς και της ισοτιμίας του, 
εκδοθέντων από δημόσια Ελληνική υπηρεσία.

 Δωρεάν μαθήματα 
γνωριμίας με τη μουσική και 

το χορόαπό το  Δημοτικό 
Ωδείο Νάουσας

Από 1 Οκτωβρίου 2019 και για ένα μήνα το Δημοτικό 
Ωδείο Νάουσας δίνει την ευκαιρία σε όσους μαθητές και 
μαθήτριες, νέους και νέες, σκέφτονται στο άμεσο μέλλον 
να ξεκινήσουν την εκμάθηση ενός μουσικού οργάνου, να 
λάβουν δωρεάν αυτά τα πρώτα μαθήματα γνωριμίας με το 
όργανο της αρεσκείας τους, καθώς επίσης και να παρακο-
λουθήσουν τα τμήματα της μουσικής προπαιδείας και του 
μπαλέτου.

Επίσης το Ωδείο θα παρέχει ΔΩΡΕΑΝ:
• το 1ο έτος στο τμήμα μουσικής προπαιδείας για 

παιδιά προσχολικής ηλικίας και 
• τα μαθήματα μουσικής τεχνολογίας-επεξεργασίας 

ψηφιακής παρτιτούρας σε όλους τους μαθητές των ανώτε-
ρων θεωρητικών τμημάτων. 

Το Δημοτικό Ωδείο Νάουσας «Εστία Μουσών» ακολου-
θεί τις υψηλότερες προδιαγραφές που ισχύουν στην Ωδει-
ακή εκπαίδευση στη χώρα μας. Ήδη πολλοί απόφοιτοι δι-
δάσκουν σε όλες τις βαθμίδες στη δημόσια και ιδιωτική εκ-
παίδευση σύμφωνα με τους σύγχρονους ανταγωνιστικούς 
όρους. Παρέχει όλα τα στάδια σπουδής -από την μουσική 
προπαιδεία μέχρι και το ανώτερο επίπεδο σπουδών- και 
ολοκληρωμένη εκπαίδευση με τη συνδρομή καταξιωμένων 
παιδαγωγών-καλλιτεχνών.

Τα μαθήματα που διδάσκονται στην Εστία Μουσών είναι  
τα παρακάτω:

μουσική προπαιδεία, κλασικός και σύγχρονος χορός, 
φλάουτο, κλαρινέτο, φλογέρα, τσέλο, βιολί, κιθάρα, πιάνο 
(κλασικό και τζαζ), σαξόφωνο (τζαζ), ντραμς, ηλεκτρικό 
μπάσο, βυζαντινή μουσική, τραγούδι, σύνθεση, ανώτερα 
θεωρητικά, μουσική τεχνολογία-επεξεργασία ψηφιακής 
παρτιτούρας.

Έναρξη εγγραφών νέων μελών στη μικτή χορωδία 
του Συλλόγου Φίλων Μουσικής 

και Χορωδίας Βέροιας «MOYΣIKH ΠOΛYΦΩNIA»
Έναρξη νέου τμήματος παιδικής 

χορωδίας. Ενημερώνουμε όλους τους 
ενδιαφερόμενους πως ξεκίνησαν οι εγ-
γραφές νέων μελών στη μικτή χορωδία 
ενηλίκων «MOYΣIKH ΠOΛYΦΩNIA».

Επίσης φέτος για πρώτη χρονιά θα 
λειτουργήσει νέο τμήμα παιδικής χορω-
δίας. Ενημερώνουμε όλους τους ενδια-
φερόμενους γονείς για την έναρξη των 
εγγραφών.

Πληροφορίες-Εγγραφές στο τηλέφω-
νο 6972596654

Διεύθυνση Χορωδίας Μιχάλης Κολο-
κοτρώνης

Πιάνο – Ενορχήστρωση Ειρήνη 
Κουρκούλη

Από το Δ.Σ. του Συλλόγου
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ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΟ    
 
 Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός  Σύλλογος Φίλων   Κέντρου Μέρι-

μνας Ατόμων  Ειδικών Δεξιοτήτων του Δήμου Βέροιας, η Εθελόντρια Διευθύ-
ντρια, ο Επιστημονικός Διευθυντής και το προσωπικό του Κέντρου Μέριμνας 
ΑμΕΑ Βέροιας εκφράζουν τα θερμά τους  συλλυπητήρια στην σύζυγο και τις 
οικογένειες των παιδιών του αλησμόνητου Ορέστη Σιδηρόπουλου που με την 
αγάπη του μας σκέπαζε και μας βοηθούσε από κάθε θέση την οποία κατείχε  

Ευχόμαστε ο χρόνος να επουλώσει την πληγή του χαμού του και  δώσει 
παρηγοριά και κουράγιο.  

Ο Θεός ας τον αναπαύσει..
 Η Πρόεδρος του Συλλόγου

& Εθελόντρια Διευθύντρια ΚΕ.Μ.Α.Ε.Δ.
 Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα

«Έφυγε» ο… Άνθρωπος
(Ορέστης Ι. Σιδηρόπουλος)

Πριν από λίγες ημέρες, φίλοι αναγνώστες, «έφυγε» από κοντά μας ο… 
ΑΝΘΡΩΠΟΣ Ορέστης Σιδηρόπουλος.

Οι περισσότεροι, ίσως, τονίσουν την Ιατρική του προσφορά, την κοινω-
νικήν του τοιαύτην κ.λπ.

Ο γράφων, δεν μπορεί να αρνηθεί ότι ο δάσκαλος και φίλος Ορέστης 
είχε ευσεβή και ωραία ψυχή, την οποία εστόλιζε, η χριστιανική καλοκαρδία, 
η ανεξικακία, η αγάπη προς φίλους και… εχθρούς!.

Κανείς δεν μπορεί να ξεχάσει τον ακέραιο χαρακτήρα του, την απλότητα 
της ψυχής του, την ταπεινοφροσύνη του και την επιθυμία του προς εξυπη-
ρέτηση πάντων. Σ’ όλες τις περιστάσεις της ζωής του ήταν γεμάτος από 
υπομονή και αγάπη.

Όταν, τον συναναστρέφετο κανείς (προσωπικώς και εγώ, ως συνεργά-
της του στο «ΛΑΟ»), εγοητεύετο και εθέλγετο από την όλη συμπεριφορά 
του, ενθυμίζοντας χριστιανούς των πρώτων χριστιανικών χρόνων, που 
αποτελούσαν πρότυπα ΑΝΘΡΩΠΩΝ.

Αναπαύθηκε (πλήρης ημερών) ο φίλος μας, ήρεμα και ήσυχα και ήδη 
στα θεωρεία της αιωνίου μακαριότητος απολαμβάνει την άρρητη ευδαιμο-

νία, που δημιουργείται στον κόσμο των ουρανίων πνευμάτων και κάτω από την κραταιά σκέπη του Παντοδύνα-
μου Θεού.

Αιωνία του η μνήμη.
Ιερεύς: Παναγιώτης Σ. Χαλκιάς

Γράφει ο
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΑΔΗΣ

Πριν από λίγες ημέρες η βεροιώτικη κοι-
νωνία «εν συναγερμώ» συγκεντρώθηκε στην 
Μητρόπολη Βέροιας για να απευθύνει τον τε-
λευταίο χαρετισμό στον Ορέστη Σιδηρόπουλο 
που πλήρης ημερών έκλεισε τον βιολογικό του 
κύκλο. 

Οι επικήδειοι λόγοι που εκφωνήθηκαν από 
τον Μητροπολίτη, τον Ηγούμενο της Ι.Μ.Προ-
δρόμου και τον εκπρόσωπο του Ιατρικού Συλ-
λόγου, τα πολλά αφιερώματα στον γραπτό και 
τον ηλεκτρονικό τύπο και τα γενικότερα σχόλια, 
προσέγγισαν τις πτυχές της προσωπικότητας 
του Ορέστη  με αναγνώριση, έπαινο  και ευ-
γνωμοσύνη για την συνολική προσφορά του 
στην κοινωνία, την ιατρική επιστήμη, την ιατρική 
κοινότητα, τον πολιτισμό, την  αυτοδιοίκηση και 
γενικότερα την πολιτική.

Το σύνολο των αναφορών έγιναν για τον 
Ορέστη που έφυγε από κοντά μας, που μετα-
κόμισε στη γειτονιά των Αγγέλων, που πλέον 
θα λείπει.

Αυτό όμως δεν είναι όλη η αλήθεια. 
Η αλήθεια είναι ότι ο Ορέστης έκλεισε σε 

προχωρημένη ηλικία  τον βιολογικό του κύκλο, 
όπως αργά η γρήγορα συμβαίνει στον καθένα. 

Είναι όμως γνωστό ότι η προσωπικότητα 
του Ορέστη ξεπερνούσε κατά πολύ την βιολογι-
κή του υπόσταση. 

Στο κεφάλαιο «ΟΡΕΣΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥ-
ΛΟΣ» κυριαρχεί η διαρκής προσφορά και η 
υπηρέτηση ανώτερων σκοπών και ιδεών.

Οι ιδέες αυτές παραμένουν ζώσες και το έρ-
γο που σε όλόκληρη την διαδρομή του προσέ-
φερε ο Ορέστης, είναι αυτό που τον εξαιρεί από 
το τετριμμένο... «έχει φύγει!».

Δεν έχει φύγει ο Ορέστης, υπάρχει και είναι 
εδώ μαζί μας.

Υπάρχει στην προσδοκία ότι θα τον δούμε 
από στιγμή σε στιγμή να προβάλλει απο κάποια 
γωνιά με το συγκρατημένο του χαμόγελο, έτοι-
μος για ένα από τα χαρακτηριστικά του χιουμο-
ρίστικα πειράγματα.

Υπάρχει στην διαρκή ευγνωμοσύνη των 
ανθρώπων που δέχτηκαν τις ιατρικές του υ-
πηρεσίες στα χρόνια της λεγόμενης ηρωϊκής 
ιατρικής.

Υπάρχει στην ιατρική φροντίδα που ακόμα 
παρέχει στους συνανθρώπους μας, μέσω των 
παιδιών του που ακολούθησαν τα δικά του επι-
στημονικά και επαγγελματικά βήματα.

Είναι εδώ ο Ορέστης...Το επιβεβαιώνει η 
πολυμελής του οικογένεια που προοδεύει και 
εξακολουθεί να δέχεται την ευλογία του και την 
ευχή του.

Ο Ορέστης ξεπετάγεται κάθε στιγμή μέσα 
από τα βιβλία και την ποίηση που έχει εκδόσει, 
αναβιώνοντας συνεχώς τις παραδόσεις της πό-
λης και της κοινωνίας της.

Εξακολουθεί να είναι μαζί μας  μέσα από τα 
άρθρα που ανελλιπώς δημοσίευε στηρίζοντας 
τον τοπικό τύπο.  

Ο Ορέστης εξακολουθεί να είναι επίλεκτο 
μέλος της ποντιακής κοινότητας για την συ-
γκρότηση της οποίας μόχθησε. Και η τιμή που 
του αποδόθηκε δεν υπόκειται σε βιολογικούς 
κανόνες φθοράς.

Στην σκέψη και την καρδιά των Σαρακα-
τσάνων στο Ιμπιλί του Βερμίου, εξακολουθεί 
να κυριαρχεί ο Ορέστης σαν ο πρώτος τους 
δάσκαλος. 

Οι Ξηρολιβαδιώτες θεωρούν ότι ο Ορέστης 
δεν έφυγε ποτέ από κοντά τους αλλά μονίμως 
αναζητεί τον αγαπημένο του φίλο Ηλία Τσαλέρα 
για να εκδόσουν και πάλι την χειρόγραφη εφη-
μερίδα τους που διέσωσε τα κοινωνικά δρώμε-
να στο Ιμπιλί και το Ξηρολίβαδο

Είναι εδώ ο Ορέστης, στον Ιατρικό Σύλλογο 
ως μόνιμος  επίτιμος πρόεδρος, με καθολική 
αναγνώριση για το σύνολο της πολυετούς προ-
σφοράς του, στο επιστημονικό, το κοινωνικό 
και το συνδικαλιστικό έργο, που προσέφερε  
διαχρονικά. 

Ο Ορέστης είναι ακόμα εδώ, στα έδρανα του 
Δημοτικού Συμβουλίου, από τα οποία και όταν 
αποχώρησε δεν σταμάτησε ποτέ να ενδιαφέρε-
ται και να παρεμβαίνει στα δημοτικά δρώμενα.

Οποιος επισκεφθεί την Περιφερειακή Ενό-
τητα Ημαθίας, πρώην Νομαρχία, μπορεί φευ-
γαλαία να δεί τον Ορέστη ως Αντινομάρχη, με 
πάθος αλλά και καρτερία, να προσπαθεί ενα-
γώνια να λύσει τα δυσεπίλυτα προβλήματα της 
Ημαθίας, που του έθεταν οι πολίτες.

Και όπου γίνεται πολιτική συζήτηση όλοι 
στρέφονται ασυναίσθητα να ακούσουν την σο-
φή και τεκμηριωμένη άποψη του Ορέστη.

Μέσα από αυτήν την ατέλειωτη παρακατα-
θήκη δεν είναι δυνατόν ο Ορέστης να λείπει. Ο 
Ορέστης απλώς αναπαύεται και το δικαιούται.

Ο Ορέστης είναι εδώ, μαζί μας και μας γνέ-
φει ενθαρρυντικά να τηρήσουμε τις αρχές του 
και να συνεχίσουμε το έργο του.

Ο ΟΡΕΣΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ...

ΔΩΡΕΑ
Ο Σύλλογος Καθη-

γητών του 4ου Λυκείου 
Βέροιας για το θάνατο 
της μητέρας της συνα-
δέλφου Ελισάβετ Ιω-
σηφίδου αντί στεφά-
νου θα προσφέρει ένα 
ποσό στο ΚΕΜΑΕΔ Βέ-
ροιας.

Eγγραφές στο Ωδείο 
της Ιεράς Μητροπόλεως 

 Από το Ωδείο της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας, Να-
ούσης & Καμπανίας ανακοινώνεται ότι από την Δευτέρα 
2 Σεπτεμβρίου 2019 άρχισαν οι εγγραφές σε όλα τα τμή-
ματα.

Οι εγγραφές πραγματοποιούνται καθημερινά από Δευ-
τέρα μέχρι Παρασκευή τις απογευματινές ώρες από τις 
5.30 έως τις 8.30 μ.μ. και κάθε Σάββατο από τις 10.30 
π.μ. μέχρι τις 13.00 μ.μ.

Στο Ωδείο λειτουργούν οι εξής σχολές:
-ΣΧΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
-ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΩΔΙΑΣ - ΦΩΝΗΤΙΚΗΣ - ΟΡΘΟΦΩΝΙΑΣ 
-ΣΧΟΛΗ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ:  Αρµονία, Αντί-

στιξη, Φούγκα, Σύνθεση
-ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ: Πιάνο, Κιθάρα, Βιολί, 

Βιολοντσέλο, Σαξόφωνο, Φλογέρα, Φλάουτο, Τροµπέτα
-ΣΧΟΛΗ ΛΑΪΚΩΝ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ: 

Τραγούδι, πιάνο, κιθάρα, μπουζούκι, αρµόνιο, ακορντεόν, 
κλαρίνο, βιολί, ούτι, κανονάκι, κρουστά, ποντιακή λύρα

-ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ
-ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
-ΧΟΡΩΔΙΕΣ: ΠΑΙΔΙΚΗ - ΝΕΑΝΙΚΗ - ΕΝΗΛΙΚΩΝ - ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ 
-ΣΧΟΛΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ
-ΣΧΟΛΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ - ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
-ΣΧΟΛΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ
-ΤΜΗΜΑ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
-ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Περισσότερες πληροφορίες στο odeio-imv.gr / odeio.mitropolis@gmail.com και στα τηλέ-

φωνα: για τη Νάουσα 2332022572 / για τη Βέροια 2331060784 

Θα λειτουργήσει και φέτος 
το Κοινωνικό Φροντιστήριο Βέροιας

Ενημερώνουμε όλους τους ενδιαφερομένους ότι το κοινωνικό φροντιστήριο Βέροιας το οποίο 
λειτουργεί Υπό την Αιγίδα της Ένωσης Γονέων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βέροιας ανταποκρι-
νόμενο στην αγωνία των γονέων της πόλης οι οποίοι δυσκολεύονται και φέτος να αντιμετωπίσουν 
το κόστος της φροντιστηριακής δαπάνης, θα επαναλειτουργήσει για ένατη συνεχή χρονιά και α-
πευθύνεται στους μαθητές της Β’ Κ Γ’ Λυκείου. 

ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ξεκίνησαν από την Τέταρτη 4 Σεπτεμβρίου 2019 ΕΩΣ και τις 11 Σεπτεμβρίου 
εκτός Σαββάτου το πρωί 11.00 - 13.00 και το απόγευμα 6.00 - 8.00μμ στο χώρο του κοινωνικού 
φροντιστηρίου στην οδό Περικλεούς 2 στον τρίτο όροφο. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ για τη 
φοίτηση των μαθητών είναι τα παρακάτω:

α) Αντίγραφο αστυν. ταυτότητας μαθητή/τριας
 β) Αντίγραφο αστυν. ταυτότητας γονέα 
γ) Αντίγραφο Εκκαθαριστικού σημειώματος 
δ) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο π.χ. κάρτα ανεργίας γονέα , κοινωνικό μέρισμα , μονογονεϊκή οι-

κογένεια, κτλ γίνεται δεκτό ως επιπλέον κριτήριο συμμετοχής. ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
 ΕΛΕΝΑ ΜΥΤΗΛΕΚΑ ΚΙΝ. 6975978717 
ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΡΑΝΑΤΣΙΟΣ ΚΙΝ. 697474526
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Τα τμήματα Κ12-Κ11-Κ10-Κ8-Κ6 
ξεκίνησαν επίσημα τις προπονή-
σεις από την Δευτέρα 9 /9 στο 

γήπεδο της Κουλούρας, όπου γονείς 
και αθλητές ενημερώθηκαν για το πρό-
γραμμα προπονήσεων, τις δραστηρι-
ότητες της σχολής και τα δρομολόγια 
του λεωφορείου.

Πληροφορίες σχετικά με τα παραπάνω αναρτώ-
νται και στην επίσημη ιστοσελίδα της σχολής στα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τηλέφωνο  επ ικο ι νων ίας :  6944951703 , 
6934555252

Ως γνωστόν η ΒΕΡΟΙΑ πριν από δύο εβδομάδες 
με ανακοίνωσή του στα τοπικά ΜΜΕ, έκανε γνωστή 
την ενσωμάτωση της ακαδημίας ποδοσφαίρου ΠΑ-
ΟΚ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ στην οικογένειά του.

Στα πλάνα της διοίκησης προτεραιότητα έχει η 
έμφαση στην αγάπη των παιδιών προς την ομάδα 
της πόλης τους, μέσα από την ενασχόλησή τους με 
το ποδόσφαιρο.

Τα τμήματα που ήδη λειτουργούν, εκτός από τα 
προαναφερόμενα που ξεκίνησαν  είναι και η ομάδα 
που παίρνει μέρος στην Α’ κατηγορία της ΕΠΣΗ και 
οι Κ17-Κ16-Κ14.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η προετοιμασία της Νίκης 
Αγκαθιάς για τη νέα αγωνιστική σεζόν, που θα την 
βρει και πάλι στο πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής.

Οι «ασπρόμαυροι» μετά την περσινή παρθενική 
τους συμμετοχή στην κατηγορία, όπου και αποτέλε-
σαν την ευχάριστη έκπληξη του 2ου ομίλου, φέτος 
άλλαξαν ριζικά το σχεδιασμό τους. Έριξαν σχεδόν 
στα μισά το μπάτζετ τους, που δεν ξεπερνά πλέον 
τις 55.000 ευρώ, ενώ προχώρησαν σε ολοκληρωτι-
κή ανανέωση του ρόστερ τους, δίνοντας βάση στα 
νέα παιδιά και ρίχνοντας κατακόρυφα το μέσο όρο 
ηλικίας του έμψυχου δυναμικού κάτω των 23 ετών!

Οι Αγκαθιώτες έκλεισαν το ρόστερ τις προηγού-
μενες μέρες με την απόκτηση δύο ακόμη νεαρών 

ποδοσφαιριστών, του 23χρονου τερματοφύλακα 
Στάθη Κανδηλάπτη  από τον ΠΑΟ Κουφαλίων και 
του 22χρονου επιθετικού Γιώργου Τσάτσου από 
τον Οικονόμο Τσαριτσάνης, φτάνοντας πλέον σε 
αριθμό τους 21 ποδοσφαιριστές. Τέλος, όσον αφο-
ρά τα αγωνιστικά, οι «ασπρόμαυροι» προκρίθηκαν 
εύκολα στην επόμενη φάση του κυπέλλου της ΕΠΣ 
Ημαθίας, επικρατώντας εντός έδρας με σκορ 6-0 
της Χαρίεσσας. Τα γκολ για την ομάδα του Σταύρου 
Κωστογλίδη πέτυχαν οι Θεοδώρου (2), Χατζηαθα-
νασίου, Δραγάνης, Τσιότρας και Μούδιος. Επόμενο 
παιχνίδι για τη Νίκη Αγκαθιάς, το ερχόμενο Σάββα-
το εντός έδρας απέναντι στην ομάδα της Σιάτιστας.

πηγή: kerkidasport.gr

Ξεκίνησαντατμήματαυποδομής
τηςΒέροιας

Με την απόκτηση δύο ποδοσφαιριστών 
έκλεισε το ρόστερ της Νίκης Αγκαθιάς

Από την Επιτροπή Πρωταθλημά-
των και Κυπέλλου της Ε.Π.Σ. Ημαθίας 
ανακοινώνεται ότι η κλήρωση της Β΄ 
Φάσης του Κυπέλλου Ερασιτεχνικών 
Ομάδων θα πραγματοποιηθεί την Πέ-
μπτη 12/9/2019 και ώρα 7 μ.μ. στα 
γραφεία της Ένωσης.

Από την κληρωτίδα θα προκύψουν 
ΤΡΙΑ (3) ζευγάρια ομάδων, τα οποία 
μαζί με τις ΔΕΚΑΤΡΕΙΣ (13) ομάδες 
που θα προκριθούν χωρίς αγώνα στην 
επόμενη φάση, θα συνθέσουν την τελι-
κή δεκαεξάδα της διοργάνωσης.

Η ημερομηνία και η ώρα διεξαγω-
γής των εν λόγω αναμετρήσεων θα 
ανακοινωθεί στους εκπροσώπους των 
Σωματείων κατά τη διάρκεια της κλή-
ρωσης.

ΕΠΣΗμαθίας
Η κλήρωση της Β φάσης

του Κυπέλλου την Πέμπτη 12/9

Αναλυτικά το κείμενο της ΕΠΟ αναφέρει:
Ανακοινώνεται η περίληψη Πρόσκλησης Εκδή-

λωσης Ενδιαφέροντος για τα εντός της Ελληνικής 
Επικράτειας τηλεοπτικά δικαιώματα των αγώνων Κυ-
πέλλου Ελλάδος Επαγγελματιών, συμπεριλαμβανο-
μένων και του τελικού της αγωνιστικής περιόδου 2019 
– 2020. Η «Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία» 
(Ε.Π.Ο.) που εδρεύει στην Αθήνα, Πάρκο Γουδή ΤΚ 
11510 (τηλ. 210 9306000) προσκαλεί, κατ άρθρο 84 
του Ν.2725/99 όπως ισχύει σήμερα, κάθε ενδιαφερό-
μενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που διαθέτει νομίμως 
λειτουργούντα σταθμό παροχής τηλεοπτικών υπηρε-
σιών (τηλεοπτικό σταθμό), να συμμετάσχει σε εκδή-
λωση ενδιαφέροντος για την απόκτηση της άδειας της 

αποκλειστικής εκμετάλλευσης εντός της Ελληνικής 
Επικράτειας, των τηλεοπτικών δικαιωμάτων των αγώ-
νων Κυπέλλου Ελλάδος Επαγγελματιών, συμπεριλαμ-
βανομένου και του τελικού της αγωνιστικής περιόδου 
2019 – 2020. Η Ε.Π.Ο. καλεί όσους ενδιαφέρονται και 
έχουν τα προσόντα που αναφέρονται στην παρούσα 
πρόσκληση να υποβάλλουν τις προσφορές τους μέχρι 
την 20η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και 
ώρα 14:00. Οι αναλυτικοί όροι της παρούσας παρέχο-
νται από τα γραφεία της Ε.Π.Ο. Πάρκο Γουδή 115 10, 
τηλ. 210 9306000, κ. Νικολούζου.

Αθήνα 2Σεπτεμβρίου 2019
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Ε./Ε.Π.Ο.

ΠρόσκλησηΕκδήλωσηςΕνδιαφέροντος
γιατηλεοπτικάδικαιώματατουΚυπέλλου
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CMYK

ΤουρνουάΧάντμπολ

Με οκτώ ομάδες
το «Βίκος Cup 2019»

ΜετέχεικαιοΦίλιππος

Με τη συμμετοχή οκτώ ομάδων θα διεξαχθεί και φέτος το τουρνουά προετοιμασίας «Βίκος Cup» από 
τις 14 έως τις 16 Σεπτεμβρίου, στο ΔΑΚ Συκεών με την επιμέλεια του Φοίβου. Στους αγώνες θα πάρουν 
μέρος τέσσερις ομάδες της Α1 και ισάριθμες από τον Βόρειο όμιλο της Α2. Στον πρώτο όμιλο του τουρ-
νουά τοποθετήθηκαν οι ΠΑΟΚ, Monte Bianco Δράμα 1986, ΧΑΝΘ και Ζαφειράκης Νάουσας. Στον δεύτε-
ρο όμιλο θα βρίσκονται οι Πυλαία, Φίλιππος Βέροιας, Φοίβος και Αλέξανδρος Αξιούπολης. Κάθε ομάδα 
θα δώσει τέσσερις αγώνες (τρεις για τον όμιλο και έναν αγώνα κατάταξης).

Με τον καλύτερο τρόπο 
ξεκίνησαν οι αγωνι-
στικές υποχρεώσεις 

των αθλητών του Ομίλου 
Αντισφαίρισης Αλέξανδρος 
Βέροιας καθώς ο Ανανιάδης 
Μιχάλης αγωνίστηκε στην 
Καστοριά στο open ανδρών.

Ο δεκαεπτάχρονος αθλητής αρχίζει να 
βρίσκει αγωνιστικό ρυθμό και με ευκολία 
σημείωσε τρεις νίκες φτάνοντας στον τελι-
κό, τον οποίο και κέρδισε κατακτώντας την 
1η θέση. Επίσης ο κορυφαίος αθλητής του 
συλλόγου παρευρέθηκε στο City Sports 
στην Κοζάνη όπου σε αγώνα επίδειξης 
αντιμετώπισε το Νο 1 στην κατηγορία Κ18, 
Αρκαδιανού Άννα, αφήνοντας πολύ καλές 
εντυπώσεις.

Πολύ αξιόλογες εμφανίσεις έκαναν στο 
τουρνουά Ε3 στην κατηγορία Α-Κ 12 ο νε-
οεισελθόν στην αγωνιστική ομάδα Ασίκης 
Γιώργος ο οποίος δικαίωσε τις προσδοκίες 
του προπονητή Κουκουλομάτη Σταύρου 
κατακτώντας την 3η θέση, καθώς επίσης 
και η 10χρονη Μαϊόβη Μάρθα που έφτασε 
στις 8 καλύτερες.

Επίσης στην κατηγορία Κ16 αγωνίστη-
καν οι Τουτουντζίδου Ιωάννα και Ευτυχία οι οποίες 
με περισσότερη υπομονή στο παιχνίδι τους και λιγό-
τερο άγχος μπορούν να αγωνιστούν  πολύ καλύτερα.

 Ο πρόεδρος του Ομίλου συγχαίρει όλους τους 
αθλητές καθώς και τον προπονητή Κουκουλομάτη 

Σταύρο για τις προσπάθειες και τις επιτυχίες τους.
Τέλος, ότι οι εγγραφές για όλα τα τμήματα, μίνι 

τένις, αρχαρίων, προαγωνιστικό, αγωνιστικό, ενη-
λίκων συνεχίζονται κανονικά. Πληροφορίες στο τη-
λέφωνο του προπονητή Σταύρου Κουκουλομάτη: 
6978154532

ΝέεςεπιτυχίεςτουΟμίλου
ΑντισφαίρισηςΑλέξανδροςΒέροιας

Φιλικό τουρνουά προετοιμασίας με τη συμμετοχή 
της Μελίκης, του Φίλιππου Βέροιας, του ΠΑΣ Γιάν-
νενα και των Ίκαρων Τρικάλων θα πραγματοποιηθεί 
αυτό το Σαββατοκύριακο 14 και 15 Σεπτεμβρίου 
στη Μελίκη. Οι δυο ομάδες της Ημαθίας θα έχουν 

μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία να 
διαπιστώσουν την αγωνιστική τους 
ετοιμότητα, ένα περίπου μήνα πριν 
την έναρξη των αγωνιστικών τους 
υποχρεώσεων στα πρωταθλήματα 
Β και Γ Εθνικής αντίστοιχα. Γκίμας 
και Ασλανίδης θα δοκιμάσουν σχή-
ματα και τακτικές για τις ομάδες 
τους, χωρίς σκοπιμότητες και αγω-
νιστική πίεση.

Το πρόγραμμα του τουρνουά:
Σάββατο 14/9

Μελίκη-ΠΑΣ Γιάννενα (18:00)
Φίλιππος Β.-Ίκαροι Τρ. (20:00)
Κυριακή 15/9
Μικρός Τελικός (16:00)
Μεγάλος Τελικός (18:30)

ΤουρνουάμπάσκετστηΜελίκη
στις14&15Σεπτεμβρίου 8ος Φιλίππειος 

δρόμος 14χλμ 
και παράλληλοι 
αγώνες στις 7&8 
Δεκεμβρίου 2019 

Ανακοινώθηκε η ημερομηνία διε-
ξαγωγής του 8ου Φιλίππειου δρόμου 
14χλμ - (Βεργίνα - Φράγμα Αλιάκμονα 
- Βέροια) και των παράλληλων αγώνων.

Σάββατο 7 & Κυριακή 8 Δεκεμβρίου 
2019

Προκήρυξη και δηλώσεις συμμετο-
χής σε ένα μήνα περίπου.
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Η Σχολή Γονέων του Συλλόγου Κοινωνικής 
Παρέμβασης «Έρασμος», που αναμένεται να 
λειτουργήσει από τις αρχές Οκτωβρίου του 2019, 
αποτελεί  έναν κύκλο συμβουλευτικής και συνερ-
γασίας ομάδων γονέων και ειδικών επιστημόνων 
του συλλόγου πάνω σε καίρια ζητήματα που 
αφορούν το παιδί, την οικογένεια και την γονεϊκή 
συμπεριφορά. 

Η οικογένεια ως το πλέον σημαντικό  πλαίσιο 
παροχής ασφάλειας και σταθερότητας στο παιδί, 
χρειάζεται υποστήριξη και καθοδήγηση, ώστε να 
είναι σε θέση να δώσει στο παιδί τα κατάλληλα 
εφόδια για την ψυχική του υγεία και να το βο-
ηθήσει να αναπτυχθεί με τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο.

Η Σχολή Γονέων στοχεύει στο να βελτιώσου-
με την επικοινωνία με τα παιδιά μας, να μιλήσου-
με για το παιδί- το σχολείο και την οικογένεια, να 
εμπλουτίσουμε τις γνώσεις μας σχετικά με τις 
ψυχικές, κοινωνικές και πνευματικές ανάγκες των 
παιδιών, να ανταλλάξουμε τις εμπειρίες μας, να 
υιοθετήσουμε νέους κανόνες συμπεριφοράς, να 
καθορίσουμε ρόλους, να συζητήσουμε τα προ-
βλήματα- προβληματισμούς μας και να βρούμε 
λύσεις και τέλος, να διαμορφώσουμε ευτυχισμέ-

νους αυριανούς πολίτες. Η στήριξη αυτού του 
θεσμού και η προστασία της ψυχικής υγείας, 
ανηλίκων και ενηλίκων ατόμων, μέσα στο σύστη-
μα της οικογένειας, σκοπό έχει να υποστηρίξει 
τους γονείς στο δύσκολο ρόλο τους. 

Η γονεΐκή συμπεριφορά διδάσκεται, καθώς το 
να γίνει κανείς γονιός χρειάζεται πολλά περισσό-
τερα από το να φέρει ένα παιδί στον κόσμο. Πρό-
κειται για μια διαδικασία ανάπτυξης που τον ακο-
λουθεί σε όλη του τη ζωή. Ο «Έρασμος» ξεκινά 
και πάλι την δράση του αυτή, εναρμονιζόμενος 
πάντοτε με το πνεύμα ίδρυσης και λειτουργίας 
του που είναι ο αγώνας για τη βελτίωση της ποι-
ότητας ζωής κάθε μονάδας ή κοινωνικής ομάδας.

Η συμμετοχή στη δράση είναι ΔΩΡΕΑΝ.
Δηλώστε έγκαιρα συμμετοχή έως και 

27/9/2019 (θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας) 
Δευτέρα – Παρασκευή, 9.00 – 14.00
τηλ. 23310 74073 ή στο Email: erasmos.

veria@gmail.com
Website: www.erasmosverias.com

Για το Δ.Σ.
Η πρόεδρος

Γεωργία Φωστηροπούλου 

Ανοιχτή πρόσκληση 
δηλώσεων συμμετοχής

 στη Σχολή 
Γονέων του «Έρασμου»

16-22 Σεπτεμβρίου 
Δράσεις του Δήμου Βέροιας 

για την Ευρωπαϊκή 
Εβδομάδα Κινητικότητας 

 
Ο Δήμος Βέροιας για τέταρτη συνεχή χρονιά συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 

(16 έως τις 22 Σεπτεμβρίου) και σας προσκαλεί να συμμετέχετε και να προτείνετε δράσεις που διατίθεστε 
να κάνετε με θέμα τη βιώσιμη αστική κινητικότητα.

Το 2019 η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας εστιάζει στο ασφαλές περπάτημα και την ποδηλασία 
και τα οφέλη που μπορεί να έχουν για την υγεία μας, το περιβάλλον  και την οικονομία. 

Η πρόσκληση για δράση της φετινής εβδομάδας είναι : Ας περπατήσουμε όλοι μαζί!  (Walk with us!).
Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας είναι ένας θεσμός που υιοθετήθηκε το 2002 και σκοπός του εί-

ναι η ευαισθητοποίηση των πολιτών για τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο που έχουν οι επιλογές του τρόπου 
μετακίνησης τους.

Το πρωί της Κυριακής 22 Σεπτεμβρίου, θα πραγματοποιηθούν δράσεις για μικρούς και μεγάλους στην 
πλατεία της Εληάς (παρουσιάσεις προγραμμάτων, περιβαλλοντική ενημέρωση, κληρώσεις δώρων κ.α.), 
θα κλείσει ο δρόμος Εληάς για τα αυτοκίνητα και θα ανοίξει για τους πεζούς και τους ποδηλάτες. Παράλ-
ληλα θα πραγματοποιηθεί ποδηλατοδρομία με αφετηρία και τερματισμό την οδό Εληά, η ποδηλατοδρο-
μία δεν θα έχει διαγωνιστικό χαρακτήρα και θα περάσει από την οδό Πιερίων στον υπάρχον ποδηλατό-
δρομο που καταλήγει στο φράγμα του Αλιάκμονα και θα επιστρέψει από την ίδια διαδρομή. 

Αν επιθυμείτε να συμμετέχετε ενεργά στη διοργάνωση και να προτείνετε δράσεις ή παρουσιάσεις, 
παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας έως την Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να συμπεριλη-
φθούν στο πρόγραμμα των εκδηλώσεων. Ειδικά για τα σχολεία, μπορείτε να παρουσιάσετε προγράμμα-
τα περιβαλλοντικού περιεχομένου ή εναλλακτικού τρόπου μετακίνησης που υλοποιήσατε προηγούμενα 
σχολικά έτη και να προσέλθετε με τους μαθητές το πρωί της Κυριακής 22 Σεπτεμβρίου 2019 στην ώρα 
που θα ανακοινωθεί. 

   Τηλέφωνα επικοινωνίας και προτάσεις στα παρακάτω τηλέφωνα και mail:
 Τζήμα – Τόπη Συρμούλα , Αντιδήμαρχος Παιδείας και ισότητας των φύλων, 2331350511 

(antidimarhos.paideias@veria.gr)
 Σιδηροπούλου Στέλλα, συντονίστρια, 2331350593 (sidiropoulou.stella@veria.gr

Γιατί όταν αποφασίζεις να κάνεις κωμωδία πρέ-
πει να είσαι σίγουρος ότι έχει βρεθεί ο ΣΕΦ ΤΗΣ!

Και ναι! Ο ΣΕΦ βρέθηκε! Και δεν είναι ένας 
απλός ΣΕΦ! 

Είναι ο MASTER ΣΕΦ!
Για την ακρίβεια, είναι ο MASTER του γέλιου 

ΣΕΦερλής Μάρκος!
Ο οποίος και φέτος το καλοκαίρι υπόσχεται στο 

πλατύ κοινό του γέλιο μέχρι δακρύων. Καυστική 
σάτιρα, αλλά και μαθήματα κωμωδίας από το Μετρ 
του είδους στο ΚινηματοΘέατρο ΣΤΑΡ Βέροιας.

Ένας μεγάλος θίασος, κάτω από την σκηνοθε-
τική μπαγκέτα του ΣΕΦ της κωμωδίας Μάρκου Σε-
φερλή, αναμειγνύει τόσο καλά τα υλικά, έτσι ώστε 
η συνταγή να «δέσει» και να σημειώσει μια ακόμα 
επιτυχία, αλλά και να χαρίσει άφθονο γέλιο στους 
λάτρεις του καλού και έξυπνου χιούμορ!   

Περ ισσότερες  πληροφορ ίες  στο  Τηλ : 
2331022373

Και στην επίσημη ιστοσελίδα μας: www.
cinestar.gr

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
Σκηνοθεσία: ΜΑΡΚΟΣ ΣΕΦΕΡΛΗΣ
Κείμενα: ΜΑΡΚΟΣ ΣΕΦΕΡΛΗΣ - 
ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Σκηνικά: ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΟΛΙΔΗ
Κοστούμια: ΑΝΝΑ ΖΙΑΖΙΑ
Μουσική Επιμέλεια: ΜΑΡΚΟΣ ΣΕΦΕΡΛΗΣ

Χορογραφίες: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΜΕΡΙΔΟΥ
Σχεδιασμός Φωτισμού: ΑΛΕΞΗΣ ΧΑΪΜΑΛΑΣ
Ήχος: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΕΦΕΡΛΗΣ
Βοηθός Σκηνοθέτη: ΑΡΕΤΗ ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ
Μουσική Παραγωγή: ΘΟΔΩΡΗΣ (TED) ΖΩΓΡΑ-

ΦΟΣ-
ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ
Ενορχηστρώσεις: ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΖΙΤΖΟΣ
Rec/Mix/Master/ Sound FX/
Visual FX/Graphics: MINUS 2 PRODUCTIONS
ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ
ΜΑΡΚΟΣ ΣΕΦΕΡΛΗΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ
ΕΛΕΝΑ ΤΣΑΒΑΛΙΑ
ΑΡΕΤΗ ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ
ΖΩΖΑ ΜΕΤΑΞΑ
ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΚΑΛΕΡΓΗ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΡΙΟΜΑΛΛΟΣ
ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΒΑΖΑΙΟΣ
ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΑΡΝΕΖΗ
ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΕΡΓΗΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΙΟΡΔΑΝΟΥ
ΤΡΙΤΗ 24 Σεπτεμβρίου 2019
2 παραστάσεις:   
 Απόγευμα: 18.00 και Βράδυ 21.30
στο ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΟ ΣΤΑΡ ΒΕΡΟΙΑΣ

Την Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου
Zητείται σεφ της κωμωδίας 

(Μάρκος Σεφερλής»
ΣΤΟ ΣΤΑΡ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
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Προσφορά σχολικών 
ειδών από την Ένωση 
Αστυνομικών Ημαθίας 

στα παιδιά των μελών της

 
Την Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου 2019, στο ξενοδοχείο Αιγές Μέλαθρον στη Βέροια, η Έ-

νωση Αστυνομικών Ημαθίας πραγματοποίησε ημερίδα για τους γονείς αστυνομικούς τα 
τέκνα των οποίων θα φοιτήσουν  στην Α΄ Δημοτικού, με θέμα «Οι πρώτες μαθησιακές 
δυσκολίες – προσαρμογή στο σχο-
λείο», με ομιλήτρια την ειδική παιδα-
γωγό και Λογοθεραπευτή κα Λουκία 
Χατζηβασιλείου.

Μετά το πέρας της εκδήλωσης, 
χορηγήθηκαν σχολικές τσάντες και 
γραφική ύλη σε όλα τα παιδιά της Α΄ 
Δημοτικού, με τις ευχές όλων μας για 
μία καλή σχολική σταδιοδρομία.

Επιπλέον, η Ένωση απένειμε τι-
μητικούς επαίνους και δώρα στα τέ-
κνα των αστυνομικών που πέτυχαν 
την εισαγωγή τους στα Ανώτατα Εκ-
παιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας, ως 
ένδειξη αναγνώρισης και επιβράβευ-
σης του πολυετούς αγώνα τους.

Την εκδήλωση τίμησε με την πα-
ρουσία του, ο Αστυνομικός Διευθυ-
ντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Η-
μαθίας κ. Κούγκας Διονύσιος, ο ο-
ποίος με τη σειρά του ευχήθηκε στα 
παιδιά των μελών καλή σχολική στα-
διοδρομία.

Του Πάρη 
Παπακανάκη

Δεν έχει κάποια ιδιαιτερότητα η σημερινή μας 
αναφορά, καθώς η επίθεση αδέσποτων σκύλων 
στην πόλη μας έχει γίνει εδώ και χρόνια κοινότυ-
πο θέμα…  Αφορμή γι’ αυτή όμως στάθηκε μια 
πρόσφατη απολύτως απρόκλητη και ιδιαιτέρως 
απειλητική επίθεση ενός μεγαλόσωμου καστα-
νόχρωμου σκύλου σε γυναίκα μέσης ηλικίας και 
μικρό παιδάκι στο πάρκο της «Εληάς», νωρίς 
το απόγευμα της Κυριακής, της οποίας υπήρξα 
αυτόπτης μάρτυρας. Ένας ευχάριστος απογευ-
ματινός περίπατος γιαγιάς-εγγονού (μάλλον) με-
τατράπηκε ξαφνικά σε σκηνή τρόμου, με ανατρι-
χιαστικά γαυγίσματα, δυνατές κραυγές φόβου και 
γοερά κλάματα του παιδιού, απεγνωσμένες εκ-
κλήσεις για βοήθεια της γιαγιάς, σπασμωδικές κι-
νήσεις πανικού κλπ. κλπ. κοινότυπα… Ευτυχώς 
η παρέμβαση των παρευρισκομένων απέτρεψε 
τα χειρότερα, ωστόσο η επιθετική συμπεριφορά 
του συγκεκριμένου σκύλου και της αγέλης που 
συγκεντρώθηκε συνεχίστηκε για ώρες, αναγκά-
ζοντας τους πεζούς διερχόμενους να αλλάζουν 
πορεία περνώντας στο απέναντι πεζοδρόμιο 
φανερά φοβισμένοι.

Ως γνωστόν η αντιμετώπιση του θέματος των 
αδέσποτων ζώων είναι ευθύνη της εκάστοτε και 
όπου δη Δημοτικής Αρχής. Αν και είναι κατανοητή 
η δυσκολία της αποτελεσματικής επίλυσης του 
προβλήματος, νομίζω ότι οι πολίτες του Δήμου 
Βέροιας δεν μπορούμε να περιμένουμε (ίσως 
επ’ άπειρον) την «…αλλαγή του νομοθετικού 
πλαισίου σχετικά με τον τρόπο επανένταξης των 
αδέσποτων ζώων», για να έχουμε τη δυνατότητα 
ενός απλού περιπάτου στο κεντρικό πάρκο της 
πόλης μας…

Οι παραδοχές του τύπου «Τα αδέσποτα είναι 
το μεγαλύτερο πρόβλημα της καθημερινότητας 
της Βέροιας» ή «Παρότι κάναμε περισσότερες 

από 600 στειρώσεις δεν υπήρξαν αποτελέσματα. 
Διαρκώς εμφανίζονται νέα σκυλιά στην πόλη και 
σε όλο το Δήμο», ούτε τιμούν τη Δημοτική Αρχή 
μας, ούτε συνεργούν στη λύση του προβλήμα-
τος, ούτε συνιστούν ες αεί συγχωροχάρτι. Οι 
αρμόδιοι οφείλουν να αναλάβουν συστηματικά 
δράση.

Η ΓΕΝ. Δ/ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ 
& ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ του ΥΠΟΥΡΓΕΙ-
ΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ στις  3.6.2019 απεύθυνε πρό-
σκληση (Αρ. Πρωτ. 42256) για την υποβολή αιτή-
σεων χρηματοδότησης μέσω του προγράμματος 
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» που αφορά στην κατασκευή, 
επισκευή, συντήρηση και τον εξοπλισμό εγκατα-
στάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντρο-
φιάς καθώς και κάθε άλλης συναφούς δράσης α-
πό τους Δήμους και τα Νομικά Πρόσωπα αυτών. 
Βασικοί στόχοι είναι η δημιουργία και η βελτίωση 
των εν λόγω υποδομών με σκοπό την αδειοδότη-
σή τους και τη νόμιμη λειτουργία τους καθώς και 
την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων 
υπηρεσιών από τους Δήμους στον τομέα της 
εφαρμογής των προγραμμάτων διαχείρισης των 
αδέσποτων ζώων συντροφιάς και την προστασία 
αυτών σε εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Σύμβασης 
για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλη-
σης ανέρχεται σε 20.000.000,00 ευρώ (€) και κά-
θε δικαιούχος έχει δικαίωμα μίας (1) αίτησης, με 
το συνολικό ανώτατο ποσό χρηματοδότησης από 
το Πρόγραμμα να ανέρχεται σε 300.000 ευρώ 
πλέον Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.). Το 
πρόγραμμα υλοποιείται έως την 31η Δεκεμβρίου 
2020, με δυνατότητα παράτασης σε περιπτώσεις 
δικαιολογημένων αιτημάτων των δικαιούχων.

Ιδού λοιπόν «πεδίον δόξης λαμπρόν»!!! Περι-
μένουμε…

To “Υφάδι” ζητά εθελοντές
Το «Υφάδι» είναι ένα δημιουργικό Εργαστήρι για τα ενήλι-

κα ΑμεΑ της Νάουσας και της γύρω περιοχής. Λειτουργεί για 
19 ολόκληρα χρόνια χάρη στις προσπάθειες του συλλόγου 
γονέων-φίλων και την αγάπη των κατοίκων της πόλης μας, 
χωρίς καμία κρατική επιχορήγηση. Τα λειτουργικά έξοδα κα-
λύπτονται με τις συνεχείς προσπάθειες του συλλόγου.

Προκειμένου όμως να προσφέρουμε και παιδαγωγική 
αγωγή στα παιδιά μας, ζητούμε τη βοήθειά σας. Ζητούμε 
εθελοντές για μία ώρα εβδομαδιαίως, οποιασδήποτε ειδικό-
τητας που θα μπορούσε να προσαρμοστεί στις ανάγκες των 
μελών μας.

Γνωρίζοντας την ευαισθησία σας για τον εγκαταλελειμ-
μένο από την πολιτεία χώρο των ενήλικων ΑμεΑ, σας ευ-
χαριστούμε και περιμένουμε να έρθετε κοντά μας, να μας 
στηρίξετε.

Επίσης σας κάνουμε γνωστό ότι, οι τελειόφοιτοι των τμη-
μάτων Ειδικής Αγωγής, μπορούν να κάνουν την πρακτική 
τους στο Υφάδι μας και να πάρουν την ανάλογη βεβαίωση.

Το Δ.Σ.

Επιτέλους, σοβαρή 
αντιμετώπιση του θέματος 
των αδέσποτων ζώων!!!
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Ευχαριστίες της «Ντόλιανης» για το 
παραδοσιακό πανηγύρι  της Κουμαριάς

 Το Σάββατο 
στις 7 Σεπτεμ-
βρίου πραγμα-
τοποιήθηκε το 
π α ρ α δ ο σ ι α κ ό 
πανηγύρι  της 
Κουμαριάς για 
τον εορτασμό της 
Γένεσης της Θε-
οτόκου παρότι οι 
δυσμενείς καιρι-
κές συνθήκες με 
τα αστραπόβρο-
ντα και την κα-
ταιγίδα έδειχναν 
προς την ματαί-
ωσή του. Ήδη το 
απόγευμα είχαν 
ακυρωθεί οι προ-
γραμματισμένες 
εμφανίσεις των 
χορευτικών συ-
γ κ ρ ο τ η μ ά τ ω ν , 
Λ α ο γ ρ α φ ι κ ο ύ 
Συλλόγου Βλά-
χων Βέροιας και 
Πολιτιστικού Συλ-
λόγου Πατρίδας 
«Ευστάθιος Χω-
ραφάς».  Ωστόσο 
μετά από την Πα-
ράκληση – Αρτο-
κλασία στον Ιερό 
ναό Γεννήσεως 
της  Θεοτόκου 
(Μικρή Παναγία), 
ακολούθησε γλέντι στην Χασαποταβέρνα «Ο Μπάμπης», ο οποίος «προς τιμήν του» 
προσφέρθηκε να παραχωρήσει αφιλοκερδώς την αίθουσα του καταστήματός του στο 
Π.Σ. για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης. Οι παρευρισκόμενοι  (ντόπιοι Κουμαριώ-
τες και φίλοι - επισκέπτες του χωριού) είχαν την ευκαιρία να διασκεδάσουν με ήχους κλα-
ρίνου και λύρας της ορχήστρας του Μιχάλη Παναγούλα και με τον Γιαννακό Ανδρεάδη 
στο τραγούδι οι οποίοι ξεσήκωσαν τον κόσμο σ’ ένα ξέφρενο γλέντι.

Η  συμμετοχή του κόσμου παρά τη συνεχή βροχόπτωση και κυρίως της νεολαίας ήταν 
ιδιαίτερα εντυπωσιακή και συνάμα ενθαρρυντική, για τη συνέχιση του θεσμού, υπογραμ-
μίζοντας πως τα πανηγύρια είναι μια σημαντική μορφή ψυχαγωγίας και αντάμωσης των 
κατοίκων του χωριού.

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κουμαριάς «Η ΝΤΟΛΙΑΝΗ» ευχαριστεί θερμά όλους τους 
φίλους και κατοίκους του χωριού που τίμησαν και φέτος με την παρουσία τους και συνέ-
βαλαν στη επιτυχία του παραδοσιακού πανηγυριού. Πρωτίστως ευχαριστούμε θερμά τον 
κ. Τηλαβερίδη Χαράλαμπο που διέθεσε τον χώρο του προκειμένου να πραγματοποιηθεί 
η εκδήλωση. Επίσης ευχαριστούμε : 

• τους χορηγούς και δωροθέτους : Κεχαγιά Δημήτρη, Χατζημασούρα Δημήτρη, 
Νταλιμπίρα Γιώργο, Μούρνο Στέργιο, Τσάμη Γιώργο, Τηλαβερίδη Χαράλαμπο, Κακαφίκα 
Νίκο, Σιδηρόπουλο Γιάννη, Κέντρο εξυπηρέτησης αγροτών Ημαθίας,  Σισμανίδη Γιάννη, 
Αναστασίου Θανάση, Αναστασίου Νίκου – Μπλέτσα Σουμέλα, Αφοί Μεϊμαρίδη Π., Κα-
τροτζανάκη Κων/νο, Αναστασίου Νικόλαο και Ελευθέριο, Γιανκάκη Ιωάννη, Αφοι Βενετικί-
δη, Μπιζέτα Γ. και Δ., Στραβέλα Πάρη, Δημούλα Γιώργο, το κατάστημα 2WHELLS, Μαρ-
γαριτόπουλο Ε. Δημήτρη, Τσομπανέλη Αντώνη, Χατζηκοκόλη Α.Ε., κ. Μπούθα Στέργιο 
– Στέλλα Πέπελα, Μούσια Π. Αναστάσιο, Κόγια Νίκο, Τζήμα Δ. Δημήτριο, Μεζεδοπωλείο 
«Μαύρο Πρόβατο».

• Τον  κ. Αναστασίου Ν. Δημήτριο για την οικονομική προσφορά στον σύλλογο.
• όλους όσους εθελοντικά βοήθησαν στην οργάνωση της εκδήλωσης.
Ευχόμαστε καλό Χειμώνα με υγεία και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμε-

νη χρονιά.
Το Δ.Σ.

ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ 
Θεία Λειτουργία για την εορτή 

της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού
  Το Σάββατο  

14 Σεπτεμβρίου, 
στο Πανελλήνιο  Ι-
ερό Προσκύνημα 
της Παναγία  Σου-
μελά,  στο όρος 
Βέρμιο, θα πραγ-
ματοποιηθεί   Θεία 
Λειτουργία εν’ όψη 
της  μεγάλης Εορ-
τής της Υψώσεως 
του Τιμίου Σταυρού.

Είναι γνωστό ότι 
στο Ιερό Προσκύ-
νημα της Παναγία 
Σουμελά, στην Κα-
στανιά Ημαθίας α-
ποθησαυρίζεται Ο 
Τίμιος Σταυρός ο 
οποίος εμπεριέχει  
μέγιστο τμήμα Τιμί-
ου Ξύλου, δωρεά 
των Αυτοκρατόρων 
της Τραπεζούντας, τον 14ο αιώνα στην Παλαίφατο Βασιλική και Σταυροπηγιακή Μονή, της Παναγία Σουμελά 
στον Αλησμόνητο και Μαρτυρικό Πόντο.

 Το Ιερό κειμήλιο του Τιμίου Σταυρού των Μεγαλοκομνηνών την ημέρα της εορτής  θα εξέλθει από το κου-
βούκλιο φύλαξης και θα τεθεί σε προσκύνηση από τους ευλαβείς προσκυνητές έπειτα  θα λιανευθεί εντός του 
νέου Ιερού Ναού της Παναγίας Σουμελά.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:
• 8:00πμ-11:00πμ  Θεία Λειτουργία ( Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας  οι ευλαβείς προσκυνητές 

μπορούν να μεταλάβουν  )
• 11:30πμ : Νηστίσιμο Γεύμα  (θα παρατεθεί,  νηστίσιμη τράπεζα στους προσκυνητές που θα παρευ-

ρεθούν στον Ιερό Ναό της κοιμήσεως της Θεοτόκου.)

Προκήρυξη κενών θέσεων 
σε τάξεις του Μουσικού 

Σχολείου Βέροιας
Έχοντας υπόψη την Αρ. Πρωτ. 58167/Δ2/13-04-2018 Υ.Α. (κεφάλαιο Γ) που αφορά τη 

Λειτουργία των Μουσικών Σχολείων 
Προκηρύσσουμε 2 θέσεις για την Γ Λυκείου
                            3 θέσεις για την Β Λυκείου
          3 θέσεις για την Α Λυκείου
    5 θέσεις για την Γ γυμνασίου 
Ημερομηνία εξετάσεων ορίζεται η Παρασκευή  20-09-2019 και ώρα 08:30.

Ο Διευθυντής
Γεωργουδάκης   Ιωάννης

16-19 Σεπτεμβρίου
Ομαδική έκθεση  

του παιδικού τμήματος 
Ζωγραφικής της ΚΕΠΑ, 

στη Στέγη
Tην Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου  στις 6.00 μ.μ. εγκαινιάζεται στο Φου-

αγιέ της Αντωνιαδείου Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών  η ομαδική έκθε-
ση  του παιδικού τμήματος Ζωγραφικής της ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας.

     Η έκθεση θα διαρκέσει από τις 16-19 Σεπτεμβρίου 2019.
   Στην έκθεση παρουσιάζονται  έργα των μαθητών από τα παιδικά 

τμήματα,  του σχολικού έτους 2018-2019.
   Χρησιμοποιούνται διάφορες τεχνικές και διάφορα υλικά με ποικι-

λία στη θεματολογία. 
Διδασκαλία – Επιμέλεια έκθεσης: Γαβριηλίδης Πασχάλης  
Πληροφορίες για τα τμήματα ζωγραφικής, κατασκευών, φωτογρα-

φίας και κοσμήματος, που ξεκινούν τον Οκτώβριο στο Χώρο Τεχνών 
23310 78100. 

Ανταλλακτικό Παζάρι Ρούχων και 
Αξεσουάρ Ένδυσης από την Κίνηση 

Πολιτών Κυριώτισσας
Τόπος: Χώρος «Κυριώτισσας Ουτοπία» (οδός Ρήγα Φεραίου 25)
Ημέρες και ώρες Συλλογής ειδών: Τετάρτη και Πέμπτη (4, 5, 11 και 12 Σε-

πτέμβρη), από τις 18.30 - 20.30.
Ημέρες και ώρες Ανταλλακτικού Παζαριού: Σάββατο 14 και Κυριακή 15 Σε-

πτέμβρη, 11.00 -13.00 και 18.00 - 20.00
Έχετε ρούχα ή αξεσουάρ ένδυσης που δεν τα φοράτε πια και θέλετε να τα 

δώσετε ή να τα πετάξετε;
Σας έχουμε τη λύση! Τα δικά σας «σκουπίδια» μπορούν να φανούν χρήσιμα 

για κάποιον άλλον!
Μαζέψτε όλα τα ρούχα και τα αξεσουάρ (τσάντες, μαντήλια, κοσμήματα) και 

φέρτε τα στο Ανταλλακτικό Παζάρι μας! Όλοι θα έχουν την ευκαιρία να διαλέ-
ξουν κάτι άλλο που χρειάζονται και να δώσουν αυτά που δε θέλουν πια. 

Φέρνεις ένα - παίρνεις ένα, αντίστοιχου είδους (ρούχο ή αξεσουάρ)!
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Θα παραλαμβάνουμε ΜΟΝΟ είδη: -Καθαρά και -Σε καλή κατάσταση -ΌΧΙ παπούτσια και εσώρουχα
Όσα είδη μας μείνουν μετά το Ανταλλακτικό Παζάρι θα δοθούν σε οργανισμούς που τα χρειάζονται ή σε κέντρα 

ανακύκλωσης!



Τετάρτη 11-9-2019
14:30-21:00 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΛ.

ΠΛΑΤΑΝΩΝ 1 (πρώην Κεντρικής 69) 23310-24534
14:30-21:00 ΜΠΑΛΙΟΥ Θ. ΜΑΡΙΑ ΜΑΛΑ-

ΚΟΥΣΗ 18 ΚΑΙ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΓΩΝΙΑ 23310-29759
19:00-21:00 ΤΡΟΧΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕ-

ΝΙΖΕΛΟΥ 32 23310-22968
21:00-08:00 ΤΡΟΧΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕ-

ΝΙΖΕΛΟΥ 32 23310-22968
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ

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

τά το διά στη μα α πό 9-9-2019 μέχρι 15-9-
2019 θα εί ναι το ε ξής: Αυ τό μα τος τη λε φω νη-
τής βλα βών: τηλ. 2331021814.

Νέα Δρομολόγια ΚΤΕΛ

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

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-Βέροια από Δευτέρα 
μέχρι Παρασκευή μέσω Παλιάς Εθνικής οδού (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
Ταχείες Θεσσαλονίκη – Βέροια – Νάουσα κα-

θημερινές από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή
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 - Θεσσαλονίκη όλα τα δρομολόγια
Αφετηρία: Βέροια
Ενδιάμεσοι σταθμοί μη ταχείας:  Μακροχώρι, 

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

Ενδιάμεσοι Σταθμοί ταχείας: Κουλούρα, Νησέ-
λι, Κλειδί, Διόδια Μαλγάρων

Προορισμός: Θεσσαλονίκη
Από Δευτέρα έως Παρασκευή
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

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ
Βέροια – Θεσσαλονίκη 6:45Δ, 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

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ
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

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ
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

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

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

ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
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 ΤηλέφωναΦαρμακεία

Στον Υφυπουργό 
Αθλητισμού κ. 
Λευτέρη Αυγενάκη 

με την Ελληνική Ομο-
σπονδία Τετράθλου, χθες 
Δευτέρα) 9 Σεπτεμβρίου 
2019, ζητώντας να δοθεί 
το «πράσινο φως» από 
την Ελληνική Πολιτεία, 
προκειμένου η Ομοσπον-
δία να αποκτήσει την 
απαραίτητη Ειδική Ανα-
γνώριση Αθλητικής Ιδιό-
τητας, πέραν της δικαστι-
κής που κατέχει ήδη από 
το 2013.

Μία αναγνώριση που θα δώσει 
επιτέλους τη δυνατότητα στα 27 
ενεργά Σωματεία της, στους 2000 

περίπου ενεργούς αθλητές που 
«κατεβαίνουν» σε αγώνες και στα 
περίπου 20.000 μέλη πανελλη-
νίως, να μπορούν να απολαμβά-
νουν τα ευεργετήματα της Ελλη-
νικής Πολιτείας, όπως απορρέουν 
από τον αθλητικό νόμο 2725/1999 
(Μοριοδότηση αθλητών, επιδοτή-
σεις σωματείων κλπ).

Αισιόδοξα τα νέα από τον Υ-
φυπουργό, ο οποίος δεσμεύθηκε 
να εξετάσει ταχύτατα το ζήτημα 
και να προχωρήσει στις απαραί-
τητες κινήσεις που θα δώσουν 
νέα προοπτική σε ένα ιδιαίτερα 
αγαπητό άθλημα, το οποίο μόνο 
στην Ημαθία μετρά 6 ενεργά σω-
ματεία με πάνω από 2.000 μέλη.

Λάζαρος  Τσαβδαρίδης
Βουλευτής Ημαθίας Ν.Δ.

Το πρωτάθλημα 
της Football 
League θα ξεκι-

νήσει σε 20 ημέρες, 
με το μεγάλο ντέρμπι 
Αιγάλεω – Καλαμάτα να 
δεσπόζει στο πρόγραμ-
μα της πρεμιέρας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του 
Sportime.gr, η αναμέτρηση που 
θα διεξαχθεί στο «Σταύρος Μαυ-
ροθαλασσίτης» θα μεταδοθεί τηλε-
οπτικά από την ΕΡΤ, η οποία και 
θα κάνει… ντεμπούτο στην τρίτη 
τη τάξει κατηγορία.Θυμίζουμε ότι 
η σέντρα του πρωταθλήματος θα 
γίνει στις 29 Σεπτεμβρίου και το 

φινάλε έχει προγραμματιστεί για 
τις 29 Μαρτίου.

Οι δύο πρώτοι προβιβάζονται 
στη Super League 2 και οι 4 τε-
λευταίοι υποβιβάζονται στη Γ’ Ε-
θνική.

Το ντέρμπι της Μαγνησίας, α-
νάμεσα στην Νίκη Βόλου και στον 
Ολυμπιακού Βόλου θα διεξαχθεί 
την 8η αγωνιστική.

Η πρεμιέρα της Footbal l 
League

Αιγάλεω – Καλαμάτα
Καβάλα – Τρίγλια
Ιάλυσος – ΟΦ Ιεράπετρας
Ασπρόπυργος – Ολυμπιακός 

Βόλου
Νίκη Βόλου – Θεσπρωτός
Βέροια – Διαγόρας Ρόδου
Ιωνικός – Τρίκαλα

Αισιόδοξανέα
γιατοΤέτραθλο

Αιγάλεω – Καλαμάτα:
Η τηλεοπτική πρεμιέρα της 

Football League από την ΕΡΤ
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  σ την 
Πατρίδα, 80μ. από τη 
ΜΕΒΓΑΛ, διόροφη οι-
κοδομή, κατάλληλη για 
επαγγελματική χρήση 
με ενάμιση στρέμ -
μα αυλή. Τηλ.: 6971 
706894.

ΞΗΡΟΛΙΒΑΔΟ πω-
λείται μονοκατοικία 83 
τ.μ. με οικόπεδο συ-
νολικά 200 τ.μ., στο 
κέντρο του χωριού, με 
μπάρμπεκιου. Τηλ.: 

6971 946773.
ΕΔΕΣΣΗΣ, γκαρσο-

νιέρα με 1ΔΣΚ, 40 τ.μ. 
μικτά, 3ος όρ., 22.000 
ευρώ. Euromesi t ik i 
6945 122583.

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

Κ. ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 
πωλούνται 2 διαμε-

ρίσματα από 80 τ.μ., 
πακέτο, αυλή, κήπο, 
θέρμανση, καλή κατα-
σκευή. Τιμή 50.000 ευ-
ρώ συζητήσιμη. Τηλ.: 
6974 058284, 6973 
475239.

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-

ΧΩΡΑΦΙΩΝ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κτήμα στη 

Βεργίνα 18 στρέμματα 
με ακτινίδια και κεράσια 
και πομώνα. Πληρ. τηλ.: 
6948 949616.

Π Ω ΛΟΥ Ν ΤΑ Ι  α -
γ ρ ο τ ε μ ά χ ι α  1 6 , 5 
στρέμματα στο Μαυ-
ροδένδρι (Καράτσαλι) 
Βέροιας, με ροδακι-
νιές, διάφορες ποικι-
λίες και πομώνα και 
μπεκάκια. Τηλ.: 6942 
202465.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΠΩΛΕΙ-
ΤΑΙ οικόπεδο στους Γε-
ωργιανούς 2 στρέμμα-
τα, σε πολύ καλή θέση, 
με νερό, ρεύμα, θέα, 

πολύ κοντά στο δρόμο. 
Τηλ.: 6934 662478.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ παραδο-
σιακό ψητοπωλείο, έτοι-
μο σε πλήρη λειτουργία 
στην οδό Σταδίου στη 
Βέροια. Τιμή προσιτή-συ-
ζητήσιμη. Τηλ.: 6970 
229546, κ. Ευθύμη.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μο-
νοκατοικία πανέμορφη με 
όλα τα έπιπλα και ηλε-
κτρικά, με αυλή, ΛΟΥΞ, 
250 ευρώ. Euromesitiki 
6945 122583.

ΩΡΟΛΟΪ, διαμέρι-
σμα επιπλωμένο με 
2ΔΣΚ Α.Θ., 250 ευ-
ρώ. Euromesitiki 6945 
122583.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δι-
αμέρισμα 3ου ορόφου 
130 τ.μ., 3ΔΣΚΜ και 
W.C., πλήρως ανακαι-
νισμένο με όλες τις λευ-
κές ηλεκτρικές συσευές, 
2 inverter κλιματιστικά, 
σαλόνι, τραπεζαρία, 
ντουλάπα, θωρακισμέ-
νη πόρτα, συνθετικά 
κουφώματα, τζάκι, αυ-
τόνομη θέρμανση πε-
τρελαίου, θέση parking. 
Τιμή 350 ευρώ. Τηλ. 
επικοινωνίας: 6977 
658822, 6944 281124.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ-ΛΙΠΑ-

ΝΤΗΡΙΟ στην Αγ. Βαρ-
βάρα ενοικιάζεται. Τηλ.: 
6908 700069.

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 56, ε-
νοικιάζεται κατάστημα 
30 τ.μ., με W.C. Τηλ.: 
23310 62064 & 6937 
388027.

ΝΑΟΥΣΑ ενοικιάζο-
νται επαγγελματικοί χώ-
ροι στο κέντρο της πό-
λης, ατομική θέρμανση, 
με W.C. Τηλ.: 23320 
24784 & 6971 779135.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπαλλη-
λος κρεοπωλείου στο 
κέντρο της Βέροιας. 
Τηλ.: 6937 249048.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την 
ACS, κούριερ για τη 
Βέροια με δίπλωμα 
οδήγησης μηχανής 
και αυτοκινήτου. Τηλ.: 
23310 75400.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟ-
ΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά να 

προσλάβει: α) οδηγό 
με δίπλωμα Γ΄, β) α-
ποθηκάριο με γνώσεις 
χειριστού κλαρλ. Πλη-
ροφορίες στο 6947 
021868.

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.

Π Ω Λ Ε Ι Τ Α Ι 
αγροτεμάχιο έ-
κτασης επτάμισι 
(7,5) στρεμμά-
των στο Π. Σκυ-
λίτσι. Πληρ. τηλ.: 
6946 255050.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ πω-
λείται οικοπεδοχώ-
ραφο 6.600 τ.μ., 
Ακαδημία, 100μ. 
από το Λύκειο Μα-
κροχωρίου, έγινε 
εφαρμογή σχεδίου 
πόλης. Τηλ.: 6979 
083821.

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, ενοικιάζεται διαμέρισμα 60 
τ.μ., στο κέντρο, περιοχή Αντιγονιδών, 
Στάση Κολόμβου (δύο στενά πάνω από 
την Εγνατία), 5ος όρ., ασανσέρ, φυσικό 
αέριο, 1Δ, ΣΛΚ, WC, εντοιχισμένη τετρά-
φυλλη ντουλάπα, ψυγείο, πλυντήριο, κου-
ζίνα, air condition, πολύφωτα, κουρτίνες, 
μεταλλική ντουλάπα στο μπαλκόνι και 
εξώπορτα ασφαλείας. Τηλ.: 6973 019859.
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Ζ Η Τ Ε Ι ΤΑ Ι  β ο η θ ό ς 
κομμωτηρίου με βασικές 
γνώσεις κομμωτικής για 
βαφές, λουσίματα κ.λπ., 
με πλήρες ωράριο. Τηλ.: 
6974 648212.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος να 
γνωρίζει μισθοδοσία κατά 

προτίμηση του προγράμ-
ματος Epsilon για Λογιστικό 
Γραφείο. Τηλ.: 23310 76870 
& 6932 245383.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα έως 
35 ετών για εργαστήριο ζα-
χαροπλαστικής, με εμπει-
ρία. Τηλ.: 23310 22174.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία να 
αναλάβει την περιποί-
ηση και φροντίδα ηλι-
κιωμένης κυρίας στην 
Αγ. Βαρβάρα Ημαθίας. 
Τηλ.: 2331300216.

Η  Ε Τ Α Ι -
Ρ Ι Α  « T S I F L I D I S 
SECURITY» ζητάει για 
άμεση πρόσληψη και 
μόνιμη απασχόληση, 
εξωτερικό πωλητή, κύ-
ριο ή κυρία με γνώσεις 
πωλήσεων και ευχέ-
ρεια λόγου, απαραίτη-
τα στοιχεία: να διαθέτει  
άδεια εργασίας προ-
σωπικού ασφαλείας 
(Ι.Ε.Π.Υ.Α.), δίπλωμα 
αυτοκινήτου, γνώσεις 
αγγλικής γλώσσας για 
τους νομούς Ημαθίας 
και Θεσσαλονίκης. Πα-
ραλαβή βιογραφικών 
και δικαιολογητικών για 
αξιολόγηση στοιχείων 
με συνέντευξη  στα 
κεντρικά γραφεία της 
εταιρείας  οδός Θεσσα-
λονίκης 45, τηλ. επικοι-
νωνίας 23310 27102.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
κωδ.23332 ΚΕΝΤΡ0 ΒΕΡΟΙΑΣ, Γκαρσο-

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

Κωδ: 23132 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Γκαρσονιέρα επιπλωμένη συνολικής επιφά-
νειας 32 τ.μ. 1ος Υπερυψωμένος. Αποτελεί-
ται από 1 Υπνοδωμάτιο, Σαλόνι, Κουζίνα και 
Μπάνιο . Είναι κατασκευασμένη το 1972 και 
διαθέτει θέρμανση Ατομική με κλιματιστικό , 
έχει Κουφώματα Αλουμινίου με διπλά τζάμια 
και Ανελκυστήρα, έχει Ηλ. Συσκευές, Τιμή: 180 
€. Επιθυμητή μόνο  γυναίκα εκπαιδευτικός. 
Από 1/10/19 διαθέσιμη.

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

Κωδ: 23277 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, επιπλωμένη 
κομπλέ γκαρσονιέρα 55 τ.μ., καθ.  κατασκευή 
1996, 1 υ/δ, 1 ος όροφος, διαθέτει θέα απρό-
σκοπτη και είναι σε υπεράριστη κατάσταση, 
αλουμινίου κουφώματα  με διπλά τζάμια, πο-
λυτελής κατασκευή και άριστη διαρρύθμιση , ε-
νεργειακής κατηγορίας Γ, αυτόνομη θέρμανση 
με ωρομετρητές και με πολύ μεγάλη βεράντα,  
ενοίκιο 260€, Αποκλειστική διάθεση και διαχεί-
ριση από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 106271 ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 75τ.μ. καθ., 
στον 3ο όροφο,  με 2υ/δ, σαλονοκουζίνα και 
μπάνιο, ανακαινισμένο πλήρως, σε άριστη κα-
τάσταση , με ατομική θέρμανση πετρελαίου, 
διαμπερές, καινούργια συνθετικά κουφώματα 
με διπλά τζάμια, με θερμοπρόσοψη, με μία 
ντουλάπα, χωρίς ανελκυστήρα, με θωρακισμέ-
νη πόρτα εισόδου, σε πολύ κεντρικό σημείο, 
χωρίς κοινόχρηστα, φρεσκοβαμμένο,  με μηνι-
αίο μίσθωμα μόνο 320€. Αποκλειστική διάθεση 
και διαχείριση από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

κωδ. 13175 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ περιοχή ΔΕ-
Η-ΓΗΠΕΔΟ , κομπλέ επιπλωμένο 100 τ.μ. 
3ος ορ. του 1985 με 2 υ/δ,  , η θέα του καλή 
και η  κατάσταση του,  ξύλινα πατώματα, και 
θέρμανση με σόμπα του μισθωτή Pellet η πε-
τρελαίου , για  σοβαρούς μισθωτές , Αποκλει-
στική ανάθεση στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, 
ζητούμενο μίσθωμα 250€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 23483 - Λευκόπετρα ΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

ΤΑΙ νεόδμητη Μονοκατοικία κομπλέ επιπλω-
μένη συνολικής επιφάνειας 200 τ.μ. σε δύο 
επίπεδα . Αποτελείται από 2 Υπνοδωμάτια, 
Σαλόνι, Κουζίνα, 1 Μπάνιο και WC. Είναι κα-
τασκευασμένη το 1998 και διαθέτει θέρμανση 
Ατομική - Πετρέλαιο,  Κουφώματα Συνθετι-

κά, Πάρκινγκ, Αποθήκη , Κήπο, Τζάκι, A/C, 
Συναγερμό, Έπιπλα, Ηλ. Συσκευές, Διπλά 
τζάμια - Τιμή: 280 € .

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.14543 ΠΙΕΡΙΩΝ στην Βοσπόρου 

29  ενοικιάζεται ισόγεια μικρή αποθήκη 4 τ.μ., 
κατασκευή 2011, σε καλό σημείο ενοίκιο 25€ 
μόνο. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ και ΔΙΑΧΕΙΡΙ-
ΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 23705 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 

Γραφείο συνολικής επιφάνειας 25 τ.μ. στον 
2 ο όροφο. Αποτελείται από 1 Χώρο, . Είναι 
κατασκευασμένο το 1970 και διαθέτει Κου-
φώματα Αλουμινίου συρόμενα, Ανελκυστήρα 
- Τιμή: 100 €

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

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

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

Κωδ: 23579 - ΩΡΟΛΟΙ  Γραφείο συνολι-
κής επιφάνειας 250 τ.μ. 1ος Υπερυψωμένος. 
Αποτελείται από 5 Χώρους, . Είναι κατασκευα-
σμένο το 1969 και διαθέτει Κουφώματα Αλου-
μινίου και Ανελκυστήρα - Τιμή: 700 €.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 14301 - ΩΡΟΛΟΙ ενοικιάζεται ισό-

γειο κατάστημα επί μεγάλου κεντρικού δρόμου 
συνολικής επιφάνειας 30 τ.μ. Αποτελείται από 
1 Χώρο ενιαίο με δικό τoυ WC και είναι κατάλ-
ληλο για κάθε χρήση , ενοίκιο 200€.  Διαθέ-
τουμε την ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του 
ακινήτου αυτού.

κωδ. 14035 Κατάστημα με ωραία βιτρίνα 
σε καλό εμπορικό σημείο , πάροδο της Μη-
τροπόλεως 36 τ.μ., ισόγειο και με 36 τ.μ. πα-
τάρι , διατίθεται προς ενοικίαση  , ενοίκιο 400€. 
Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ 13832 Κατάστημα προς ενοικίαση 
στο κέντρο 50 τ.μ., με πολύ χαμηλό μίσθωμα 
μόνο 150€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 13697 ΡΑΧΗ, Ενοικιάζεται ισό-
γειο κατάστημα 130 τ.μ., και με επιπλέον 
70 τ.μ προαύλιο χώρο, κατάλληλο για καφέ 
μπαρ-ουζερί, δίνεται μαζί με όλο τον εξοπλι-

σμό κομπλέ, χρήζει μερικής ανακαίνισης, με 
χαμηλό μίσθωμα μόνο 300€. Αποκλειστική 
διάθεση και υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ: 23469 ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ ενοικιάζεται 

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

ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
κωδ. 14046 ΚΕΝΤΡ0, κάτω από την Ε-

ληά πωλείται διαμ/μα 77 τ.μ., κατασκευή 1975 
, 2 υ/δ, 1 ος όροφος, πρόκειται για διπλοκατοι-
κία καλοδιατηρημένη ωραιότατη κατασκευή , 
με ωραία βεράντα και με ατομική θέρμανση , 
διαθέτει και μία αποθήκη 9 τ.μ. , συνολική τιμή 
65.000€.  Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 14267 - στην ΚΑΛΛΙΘΕΑ  ΠΩΛΕΙ-
ΤΑΙ κατά αποκλειστικότητα Διαμέρισμα συνο-
λικής επιφάνειας 90 τ.μ. καθαρό ,  1ος Υπε-
ρυψωμένος. Αποτελείται από 2 Υπνοδωμάτια, 
Σαλονοκουζίνα, αποθήκη και μεγάλο μπάνιο 
. Είναι κατασκευασμένο το 1995 και διαθέτει 
θέρμανση Αυτόνομη με σόμπα , Κουφώματα 
Αλουμινίου καινούργια , Ανελκυστήρα και θέση 
στάθμευσης στην Πυλωτή, έχει επίσης και  
Ηλιακό θερμοσίφωνα . προσφέρεται  σε τιμή 
ευκαιρίας μόνο 50.000 €.

Κωδ 13609 Στη Ράχη Βέροιας πωλείται 
ημιτελές διαμ/μα 1ου ορόφου 103 τ.μ. με 2δ-
σκλ και επιπλέον μία αποθήκη  50 τ.μ. σε οι-
κόπεδο 1236 τ.μ. τιμή 27.000€. Αποκλειστική 
ΔΙΑΘΕΣΗ και ΥΠΟΔΕΙΞΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 14298 - ΠΑΝΟΡΑΜΑ  ΠΩΛΕΙΤΑΙ κα-
τά αποκλειστικότητα νεόδμητο οροφοδιαμέρι-
σμα συνολικής επιφάνειας 119 τ.μ. σε διόροφη 
οικοδομή 1ος Υπερυψωμένος. Αποτελείται από 
3 Υπνοδωμάτια, Σαλονοκουζίνα και δύο Μπά-
νια . Είναι κατασκευασμένο το 2005 και διαθέτει 
θέρμανση Ατομική - Πετρελαίου , έχει Απεριό-
ριστη Θέα, Κουφώματα Συνθετικά, Πάρκινγκ 
μεγάλο με τηλεχειριστήριο  κλειστό και μεγάλο 
, κήπο κοινόχρηστο και Τζάκι.  Διαθέτει ηλιακό 

θερμοσίφωνα, BBQ , είναι γωνιακό  και με δύο 
πολύ μεγάλες βεράντες - Τιμή: πολύ προσιτή 
από 150.000€ τώρα μόνο 120.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
κωδ. 23397 Μονοκατοικία 60 τ.μ. σπά-

νια ευκαιρία , στους Γεωργιανούς Βέροιας σε 
1979 τ.μ. οικόπεδο εντός σχεδίου , σε σημείο 
με εξαιρετική θέα , πωλείται για οικογενειακούς 
λόγους , τιμή μόνο 35.000€.Πρόθυμος αγορα-
στής καλοδεχούμενος.  Αποκλειστική ΔΙΑΘΕ-
ΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 24609 ΡΑΧΗ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Μονοκατοι-
κία συνολικής επιφάνειας 95 τ.μ. Υπερυψωμέ-
νη, σε οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 1.270 
τ.μ., άψογα συντηρημένη, υπερσύγχρονης 
κατασκευής, υψηλών ποιοτικά προδιαγρα-
φών. Αποτελείται από 3 Υπνοδωμάτια, Σαλό-
νι, Κουζίνα, Μπάνιο, οι χώροι του λειτουργικοί. 
Είναι κατασκευασμένη το 2007 και διαθέτει 
θέρμανση Ατομική Πετρελαίου, Ηλιακό θερ-
μοσίφωνα, BBQ  στην αυλή με πολύ ωραίο 
κιόσκι, Αποθήκη 40τ.μ., Κουφώματα Συνθετι-
κά με Διπλά τζάμια, σε τιμή εκπληκτικά συμ-
φέρουσα μόνο 100.000 €. Υπόδειξη μόνο σε 
σοβαρά ενδιαφερόμενο.

Κωδ.14390 Στα ΚΑΒΑΚΙΑ Βέροιας, πω-
λείται σπάνια Βίλα 400 τ.μ., συνολικά σε τρία 
επίπεδα, διαθέτει ηλιακό θερμοσίφωνα, ψηστα-
ριά, ενεργειακό τζάκι, μια μεγάλη αποθήκη και 
ένα δεύτερο διαμέρισμα ξενώνα στο ισόγειο , με 
διπλό γκαράζ κλειστό και άλλα δύο γκαράζ έξω 
σκεπαστά με ντουλάπες παντού, διαθέτει δρύινα 
δάπεδα στα υπνοδωμάτια και επιλεγμένο λευκό 
μάρμαρο Βεροίας στο σαλόνι, αλουμινίου κου-
φώματα  με θερμογέφυρα και με διπλά τζάμια 
και 4 μπάνια . Το οικόπεδο του είναι 5680 τ.μ. 
περιφραγμένο, ζητούμενο τίμημα 380.000 €.

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 13519 ΒΥΖ. ΜΟΥΣΕΙΟ, πωλείται υ-

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

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 12947 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ νεόδμη-

το γραφείο δύο χώρων , μεγάλης προβολής 
και συνολικής επιφάνειας 42 τ.μ. στον 2 ο όρο-
φο. Είναι κατασκευασμένο το 1991 και διαθέτει 
θέρμανση Ατομική - Ηλεκτρικό, και Κουφώμα-
τα Αλουμινίου με  Διπλά τζάμια , καθώς και μία 
θέση στάθμευσης. Τιμή: 45.000 €.

Κωδ: 13613 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά 
αποκλειστικότητα νεόδμητο Γραφείο συνολι-
κής επιφάνειας 69 τ.μ. 1ος Υπερυψωμένος. 
Αποτελείται από 2 Χώρους, . Είναι κατασκευα-
σμένο το 2002 και διαθέτει θέρμανση Ατομική 
- Πετρέλαιο, Απεριόριστη Θέα, Κουφώματα 
Συνθετικά, Πόρτα Θωρακισμένη, Ανελκυστή-
ρα, Διπλά τζάμια - Τιμή: 45.000 €.

Κωδ.12948 Στο ΚΕΝΤΡΟ της ΒΕΡΟΙΑΣ, 
Γραφείο με 80 τ.μ., καθ. και 92 τ.μ. μικτά , κατα-
σκευή 1991 , 2 χώροι , 1 ος όροφος, με ύφος α-
πέριττης πολυτέλειας που διαχέεται στον χώρο, 
σε εξαιρετική κατάσταση και σε πολυκατοικία 
αξιώσεων, διαθέτει ατομική θέρμανση με κλιμα-
τιστικά και ανελκυστήρα καινούργιο, ευρίσκεται 
σε προνομιακή τοποθεσία και μάλιστα υψηλής 
προβολής. Διαθέτει και μία θέση στάθμευσης 
δική του, Τιμή 99.000€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ 
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 13617 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά 
αποκλειστικότητα νεόδμητο Γραφείο συνολι-
κής επιφάνειας 87 τ.μ. 1ος Υπερυψωμένος. 
Αποτελείται από 2 Χώρους, . Είναι κατα-
σκευασμένο το 2002 και διαθέτει θέρμανση 
Ατομική - Πετρέλαιο, Κουφώματα Συνθετικά, 
Πόρτα Θωρακισμένη, Διπλά τζάμια - Τιμή: 
58.000 €.

Κωδ: 13504 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά α-
ποκλειστικότητα νεόδμητο Γραφείο συνολικής 
επιφάνειας 94 τ.μ. στον 3 ο όροφο. Αποτε-
λείται από 4 Χώρους, . Είναι κατασκευασμέ-
νο το 2002 και διαθέτει θέρμανση Ατομική 
- Πετρέλαιο, Κουφώματα Συνθετικά, Πόρτα 
Θωρακισμένη, Διπλά τζάμια - Τιμή: 54.000 €. 
Διαθέτουμε την ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗ-
ΤΑ του ακινήτου αυτού.

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 14210 ΚΕΝΤΡΟ , Κατάστημα 58 

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

Κωδ. 14158 ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ, πωλείται ι-
σόγειο κατάστημα 80 τ.μ., σε οικόπεδο 8.000 
τ.μ. , κατάλληλο και για υγειονομικού ενδιαφέ-
ροντος , τσιπουράδικο κ.τ.λ μέσα στη φύση , 
ιδιαίτερο ακίνητο το οποίο ευρίσκεται σε εξαι-
ρετικό σημείο , είναι κατάλληλο και για άλλες 
χρήσεις και προσφέρεται σε απίστευτα χαμη-
λή τιμή, πολύ σπάνια ευκαιρία, μόνο 70.000€.

Κωδ: 22786 - ΠΙΕΡΙΩΝ επί του κεντρικού 
δρόμου  ΠΩΛΕΙΤΑΙ μεγάλο και σπάνιο κατά-
στημα ισόγειο συνολικής επιφάνειας 369 τ.μ. 

Είναι κατασκευασμένο το 1994 και διαθέτει 
θέρμανση ατομική με πετρέλαιο. Τιμή εξαιρε-
τικά χαμηλή μόνο 450.000 €. Αποκλειστική 
διάθεση από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, υ-
πόδειξη μόνο σε σοβαρά ενδιαφερόμενο. Το 
μηνιαίο μίσθωμα του σήμερα 1.200 €.

ΠΩΛΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ.12784  ΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙ , κοντά στις 

γραμμές πωλείται φάρμα με κεράσια , δένδρα 
σε πλήρη παραγωγή και δίπλα στο κανάλι με 
νερό άφθονο , πωλείται 5 στρ., στην εκπληκτι-
κή τιμή των 12.000€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ 
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

κωδ. 12789 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, Χωραφο-
οικόπεδο 5.000 τ.μ., άρτιο και οικοδομίσημο , 
με εκπληκτική και ανεμπόδιστη θέα , αμφιθε-
ατρικό , σε μοναδική τοποθεσία και σίγουρα 
σε προνομιακή θέση, κατάλληλο για ανέγερση 
Βίλλας , τιμή 130.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ. 13547 ΤΡΙΛΟΦΟΣ, Οικόπεδο 382 

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

Κωδ 13664 ΕΡΓΟΧΩΡΙ, πωλείται οικόπε-
δο 584 τ.μ., εντός σχεδίου και με σ/δ 0,8 ελα-
φρώς επικλινές , πάνω σε κεντρικό δρόμο και 
με νότιο προσανατολισμό , σπάνιο οικόπεδο σί-
γουρα , τιμή από 70.000€ τώρα μόνο 60.000€.

Κωδ.13514 Στους Γεωργιανούς Βέροιας 
σε πολύ κεντρικό σημείο πάνω στον κεντρικό 
δρόμο γωνιακό πωλείται ένα σπάνιο ωραιότα-
το οικόπεδο γωνιακό  617 τ.μ., καταπληκτικό 
από κάθε άποψη  , εντός σχεδίου πόλεως με 
σ/δ 0,8 και τιμή στα  20.000€ μόνο.

Κωδ. 13377 ΦΥΤΕΙΑ, Οικόπεδο 3.000 
τ.μ., εντός ζώνης , με εκπληκτική θέα στον 
κάμπο, αξίζει να το δει κανείς, για πολύ απαι-
τητικούς αγοραστές φυσιολάτρες , σε τιμή 
προσφοράς, μόνο 35.000€.

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

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
κωδ. 13515 ΣΠΑΝΙΟ ΧΩΡΑΦΟΙΚΟΠΕΔΟ 

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

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

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.

Η εταιρεία ΜΠΙΛΙΟΥΡΗΣ ΑΒΕΕ - Ξυλοκιβώτια Αγρο-
τικών Προϊόντων, με έδρα τον Τρίλοφο Βέροιας, ζητά να 
προσλάβει οδηγό, με άδεια οδήγησης κατηγορίας Ε΄ για 
μόνιμη απασχόληση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 23310-93553, 
e-mail: info@biliouris.com. ΘΕΣΗΕΡΓΑΣΙΑΣ:ΘΕΡΜΑΣΤΗΣ

Η εταιρεία ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΑΕ, η οποία εδρεύει στη Βέροια 
και δραστηριοποιείται στο χώρο των κονσερβοποιημένων 
φρούτων και στην χυμοποίηση,  επιθυμεί να προσλάβει 
ΘΕΡΜΑΣΤΗ.

Απαραίτητα προσόντα:
•Άδεια εργοδηγού μηχανικού 4ης ειδικότητας ή Άδεια Αρ-

χιτεχνίτη μηχανικού 4ης ειδικότητας
•Προϋπηρεσία σε βιομηχανική μονάδα
Αρμοδιότητες
•Υπεύθυνη τεχνική επίβλεψη λειτουργίας 
•Επιδιόρθωση βλαβών 
•Προληπτική συντήρηση
•Νέα τεχνικά έργα
Η εταιρεία προσφέρει:
•Εργασία σε ένα σύγχρονο και δυναμικά αναπτυσσόμενο 

περιβάλλον
•Μόνιμη απασχόληση
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται είτε να προσκομίσουν 

βιογραφικό σημείωμα στα γραφεία της εταιρίας (Σιδ. Σταθ-
μός Βέροιας) είτε να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στο 
email: hr@aqf.gr, υπόψη Διεύθυνσης Προσωπικού.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2331023774 

Σας αρέσει το τρα-
γούδι; Θα θέλατε να μά-
θετε να τραγουδάτε αλλά 
δεν ξέρετε από που να ξεκι-
νήσετε; Έχετε εμπειρία στο 
τραγούδι αλλά θέλετε να 
βελτιώσετε την τεχνική σας; 
Ελάτε για ένα δωρεάν συμ-
βουλευτικό μάθημα!

Καθηγητής μουσι-
κής, αριστούχος απόφοιτος 

Πανεπιστήμιου Μακεδονίας, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα τρα-
γουδιού στο κέντρο της Βέροιας. 

 Αναλαμβάνω κάθε επίπεδο και διδάσκω όλα τα είδη τραγου-
διού με το πρώτο μαθήμα ΔΩΡΕΑΝ χωρίς υποχρέωση για συνέ-
χεια. Τηλέφωνο 6980 202881.



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

Η  ε τα ι ρ ε ί α  φ υ -
λάξεων «TSIFLIDIS  
SECURITY» ζητάει 3 ά-
τομα φύλακες, με άδεια 
εργασίας προσωπικού 
ασφαλείας και βιογραφι-
κό για αξιολόγηση στοι-
χείων. Πληροφορίες με 
ραντεβού για συνέντευξη 
στα γραφεία της εταιρεί-
ας Θεσσαλονίκης 45, 
τηλ. 23310 27102.

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει 

την περιποίηση γερό-
ντων για όλο το 24ωρο 
ή κάποιες ώρες. Επί-
σης αναλαμβάνει την 
καθαριότητα σπιτιών, 
γραφείων, σκάλες. Τηλ.: 
6946 479828.

Ζ Η Τ Ε Ι  Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α 
κυρία, για καθάρισμα 
σπιτιών, σιδέρωμα και 
άλλες οικιακές δουλειές. 
Τηλ. επικοινωνίας: 6985 
642333.

ΚΑΘΑΡΙΖΩ  παλιά 
σπίτια, υπόγεια, αποθή-
κες και ΑΓΟΡΑΖΩ παλιά 
αντικείμενα. Αγοράζω 
και χαλκό και μπρού-

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
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 €

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
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

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΜΑΣ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

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

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

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

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

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

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

ριοχή Μαυραγκές και Καρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-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€
ΑΣΤΙΚΑ 40 τ.μ 3ος 1ΔΣΚ Μπανιο, προσοψης  22000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 1ΔΚ 25τ.μ 1ος με Θεα 9000€
ΚΕΝΤΡΟ 100τ.μ 6ος 2ΔΣΚ Α.Θ τζακι 45000€
ΚΕΝΤΡΟ 3ΔΣΚ WC A/C LOUX 1 ½ οροφος  0085
ΠΑΠΑΓΟΥ 100τ.μ 2ΔΣΚ 2WC Αν.Θερμ Κοπλαμ, 45000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
EΠΙΠΛΩΜΕΝΟ 2ΔΣΚ  Θεα,Α.Θ Κοπλαμ,πορτα ασφαλειας 350€
ΠΑΤΡΙΔΑ ΔΙΠΛΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 100 τ.μ με μπαξε Α.Θ κοπλαμ 250€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 1ΔΚ.Λ χωρις κοινοχ.ανωγειο 120€
ΑΣΤΙΚΑ στoυντιο πολυτελειας με Α/C 170€
ΠΙΝΔΟΥ 2ΔΣΚ ανακαιν. Κ.Θ.270€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ  1ΔΣΚ ανακαιν.2ος  Κ.Θ 170€
ΠΑΖΑΡΙ 1ΔΣΚ επιπλωμενο Θερμ/τες 140€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 3ΔΣΚ 110 τ.μ Θερμ/τες κοπλαμ, 250€
ΩΡΟΛΟΙ επιπλωμενο με 2ΔΣΚ Ατ.Θ.Κοπλαμ,,ασφαλειας 250€
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ επιπλωμενη ΛΟΥΞ με 1ΔΣΚ Ατ.Θερμανση 250€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ-ΚΤΗΜΑΤΑ κ ΟΙΚΟΠΕΔΑ

Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαριά.Τρίλοφο Αμμο
Κωστοχωρι,Λυκογιαννη,Αγ.Μαρινα,Μονοσπιτα,Μαρινα,-
Μελικη
ΠΕΡΙΞ Κτηματα χαμηλης παραγωγικοτητας καταλληλα για 
Φωτ/κά 
ΚΡΕΒΑΤΑΣ 6500 τ.μ βιομηχανικο οικοπεδο 65000€
ΡΑΧΙΑ 3000 τ.μ ομορφο κτηματακι με ρευμα κ νερο αρτεσι-
ανο 13000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙ στην ασφαλτο προς Λαζοχωρι 6800 τ.μ 36000€

VAENI κοντά δυο χερσα κτηματα 8 κ 5 στρ.αρδευομενα με 
1400€ ανα στρεμμα
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ  οκοπεδο με σ.δ 0,8 ι 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€
ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΤΡΙΔΑ 3800τ.μ οι-
κοπ.108000€
Ν.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ 10 στρ χερσα 1300€ το σττρεμμα
ΠΕΡ/ΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ φιλέτο 14.400 στρ στην ασφαλτο σοβα-
ρες προτασεις
ΑΣΩΜΑΤΑ 5 στρ.αρτιο οικοδομησιμο με Θεα,50000€
ΜΟΥΣΤΑΛΗ διπλα στην Εγνατια 6,5 στρ 26000€
ΠΑΤΡΙΔΑ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ Αγροτεμαχιο  χερσο 10στρ.25000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ. ΧΩΡΩΝ –ΓΚΑΡΑΖ

ΕΜ. ΠΑΠΠΑ καταστημα 40 τ.μ. ευκαιρια,25.000€
Π. ΙΩΑΚΕΙΜ καταστημα-γινεται γκαραζ,  25 τ.μ.18000€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ καταστημα μοναδικο 50+150 
ΔΙΠΛΑ ΡΕΒΑΝΙ Χοχλιουρου καταστημα 95 τ.μ 90000€
ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ Αγορά, 85 τ.μ χρηζει ανακ  Ιατρειο 60000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑ της πόλης αποθ.χώροι από100ως1500 τ.μ  
από 150 εως 2000€
ΓΡΑΦΕΙΑ  καινουρια ΛΟΥΞ για δικηγορους  75 τ.μ πλησιον 
Πιεριων 300€ ΕΚ33
ΑΝΟΙΞΕΩΣ ισόγεια αποθ.180 τ.μ 200€
ΓΚΑΡΑΖ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ – ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ  17τ.μ 80€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ επαγ.καταστημα 150+150+100 1800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ κοντα  κατστημα  42 τ.μ+υπογ+παταρι 450€ 
Σοβαρες προτασεις
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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ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελματικό ακίνητο 
350 τ.μ. με θάλαμο ψύξης 30 κ.εκ. σε έκταση 
2 στρεμμάτων. Περιφραγμένο, ασφαλτ/νο, 
γωνιακό σε κεντρικό δρόμο. Περιλαμβάνει 
δύο χώρους γραφείων πλήρως εξοπλισμέ-
νων με έπιπλα. 3ο χλμ. Ν. Νικομήδειας-Βέ-
ροιας. Πληρ. τηλ.: 6936 975803.



ντζο. Τηλ.: 6948 861867 κ. Στράτος.
ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει την περιποίη-

ση γερόντων και παιδιών, καθαριότητα 
γραφείων, σπιτιών και σκάλες. Τηλ. 
6943994643.

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

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Φιλόλογος παραδίδει 

ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές γυμνα-
σίου και λυκείου. Τηλ. επικοινωνίας: 
6948 689894.

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ μαθήματα Αγγλι-
κών για όλα τα επίπεδα. Τηλ.: 6978 
287562 & 23310 25451.

ΔΑΣΚΑΛΑ με διδακτική εμπειρία και 
εξειδίκευση στις μαθησιακές δυσκολίες 
καθώς και κάτοχος άδειας διδασκαλίας 
αγγλικών παραδίδει μαθήματα ελληνικών 
και αγγλικών σε μαθητές δημοτικού και 
γυμνασίου. Τιμές πολύ προσιτές. Τηλ. 
επικοινωνίας: 6980 973819.

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ παραδίδει μαθήματα 
σε παιδιά Γυμνασίου-Λυκείου με εξειδί-
κευση στην Έκθεση και μεταπτυχιακό 
στην Ειδική Αγωγή. Αναλαμβάνει εκπ/ση 
παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες. Τηλ.: 
6978 342026 & 23310 25520.

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Φιλόλογος με φροντι-
στηριακή πείρα και εξειδίκευση στην Έκ-
θεση παραδι’δει ιδιαίτερα μαθήματα σε 
μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου 
(μεμονωμένα και σε γκρουπ). Τιμές προ-
σιτές και συζητήσιμες. Αποτελέσματα εγ-
γυημένα. Τηλ.: 6973 707829.

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ μαθήματα ελεύ-
θερου σχεδίου για Πανελλήνιες εξετά-
σεις. Τηλ.: 6986 726896.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ (πτυχι-
ούχος κλασσικής φιλολογίας) με πολυετή 
φροντιστηριακή πείρα, παραδίδει ιδιαίτε-
ρα μαθήματα σε μαθητές γυμνασίου και 
λυκείου. Θερινά μαθήματα προετοιμασί-
ας για το γυμνάσιο και τις πανελλήνιες 
εξετάσεις. Τιμές προσιτές. Τηλ.: 6973 
387996 & 2331304510.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ εξοπλισμός φαρμακείου 

και καταστήματος, σε άριστη κατάσταση. 
Τηλ.: 23310 60279, ώρες καταστήματος.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ προς αγορά δίσκοι 
ROCK-HEAVY-METAL -περιοδικα πα-
λιά αθλητικά -ποδοσφαίρου -panini άλ-

μπουμ -φανέλες ποδοσφαιρικών ομάδων -παι-
χνίδια παιδικά δεκαετιων70-80 τηλ:6944816921 
κ. ΧΡΗΣΤΟΣ.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γραφείο επαγγελματικό γερμανι-
κής κατασκευής με φοριαμό και τρεις πολυθρό-
νες σε άριστη κατάσταση. Τηλ. επικοι-
νωνίας: 6973 827192.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χωρίς υποχρεώσεις ζητά 

Κυρία έως 50 ετών για οοβαρή σχέση. Τηλ.: 
6984 040769.

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

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

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

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

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

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

Τα ως άνω ακίνητα είναι μερικά από αυτά που διαθέτει 
το γραφείο μας. Για περισσότερες πληροφορίες επι-
κοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2331068080 και 

6973735020. ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ 
ΠΩΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

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. Πωλείται διαμ. 100 τ.μ. 2ος όρ. στην Πλατεία 

Αγίου Αντωνίου διαμπερές. Μπορεί να διαμορφω-
θεί σε 2 γκαρσονιέρες. Τιμή πώλησης: 45.000 ευρώ

2. Πωλείται διαμ. επί της Μητροπόλεως 65 τ.μ. 
πλήρως ανακαινισμένο. Τιμή πώλησης: 28.000 ευρώ

3. Πωλείται οικόπεδο στη Ραχιά 500 τ.μ. πανο-
ραμικό. Τμή πώλησης: 17.000 ευρώ.

4. Πωλείται χωράφι 3.500 τ.μ. με ελιές πολύ κο-
ντά στη Βέροια, με νερό και ρεύμα. Τιμή πώλησης: 
14.000 ευρώ

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.
Ε Ν Ο 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

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ολοκλη-
ρωμένες ανακαινίσεις σπιτιών, 
καταστημάτων με προσοχή στη 
λεπτομέρεια, πολύ καλές τιμές και 
συνέπεια στο χρόνο. Τηλ.: 6944 
764477 κ. Δημήτρης.
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Η ΑΛΜΗ Α.Β.Ε.Ε., βιομηχανία πα-
ραγωγής ειδών διατροφής με έδρα την 
Αλεξάνδρεια Ημαθίας, ζητά εποχικό 
προσωπικό για τις ανάγκες της παρα-
γωγής του επόμενου τριμήνου (Σεπτέμ-
βριο έως και Νοέμβριο 2019). 

Οι ενδιαφερόμενοι / ενδιαφερόμενες 
μπορούν να καταθέτουν αίτηση στην 
έδρα της επιχείρησης, στο 5ο χλμ. Αλε-
ξάνδρειας – Κρύας Βρύσης. 

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται 
από φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατη-
ρίου. 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2333 027 
800 email: info@almifoods.gr
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P Μηνύματα α-
πό εξωγήινους έλα-
βαν Κινέζοι επιστή-
μονες. Κι άντε να 
συνεννοηθείς εσύ 
στα κινέζικα ή στα 
εξωγηινικά.

 
P Ένα έχω να πω 

επ’ αυτού: 我明白他
的意思，但是完全不同
意.Και δεν σηκώνω 
κουβέντα.

 
P Η χειρότερη 

ιδιότητα: ακαδημαϊ-
κός στην Κίνα!

 
P Να υπάρχουν 

λέει εξωγήινοι και να μάθουν μόνο κινέζικα. 
Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα.

 
P Τρία πράγματα είναι δυσνόητα στη 

φύση: τα εξωγηινικά, τα κινέζικα και ο Ά-
δωνις όταν νευριάζει και τα λέει γρήγορα.

 
P Εκείνες τις ώρες είναι πιο κατανοητός 

ο Δώρος Γεωργιάδης. Πώς να μην κατα-
λάβεις με το πρώτο τον στίχο-επιθυμία ‘αν 
ήμουν πλούσιος’;

 
P Ο Άδωνις καλά τα είπε για την α-

νοικτή Βαρβαρέσσος. Αλλά δεν έπρεπε 

να πει μια κουβέντα και την ΕΝΚΛΩ, ακρι-
βώς απέναντι;

 
P Ή για την ΕΒΖ και τα τεύτλα, στον 

δρόμο του φεύγοντας;
 
P Αυτοί οι πολιτικοί είναι μετρ στο να 

αλλάζουν ατζέντα.
 
P Σαν τον Μαρκούλη τις προάλλες στη 

συνεδρίαση για τις δημαιρεσίες. Που ντε και 
καλά άρχισε να μας λέει για τον Κλεομένη, 
ενώ το θέμα ήταν να εκλέξουμε τον Αριστο-
μένη.

 
P Πώς είπατε; Το κινέζικο τηλεσκό-

πιο έλαβε το 
μ υ σ τ η ρ ι ώ δ ε ς 
ραδιοσήμα από 
το  δ ιάστημα. 
Και οι αστρο-
νόμοι είναι σί-
γουροι πως το 
σήμα δεν είναι 
αποτέλεσμα πα-
ρεμβολών από 
αεροσκάφη ή 
δ ο ρ υ φ ό ρ ο υ ς . 
Ρε; Πόσο ψηλά 
πετάει το ελικό-
πτερο του Πα-
λαιοκώστα;

 
P Και μιας 

και πιάσαμε τα 
κινέζικα, θυμίζω 
ρητό που κατα-
τάσσει τον λαό 
τ η ς  Αν α τολ ή ς 
στους κορυφαί-
ους του κόσμου: δείρε τη γυναίκα σου μια 
φορά τη μέρα. Αν δεν ξέρεις εσύ τον λόγο, 
ξέρει αυτή.

 
P Πρόγραμμα επιβράβευσης για τους 

συνεπείς δανειολήπτες στεγαστικών δα-
νείων ξεκινά ιδιωτική τράπεζα. Τους μα-
ζεύεις για ενημέρωση και σε ανελκυστή-
ρα.

 
P Άρχισε, λέει, η προπώληση των εισι-

τηρίων για τη συναυλία του Λευτέρη Παντα-
ζή. Ποιος μωρέ προπληρώνει να πάει να 
ακούσει Πανταζή;

P Ξέχασα να αποχαιρετίσω τον δά-
σκαλο στη χθεσινή στήλη. Από εκείνους 

τους λιγοστούς ανθρώπους που φεύ-
γουν, όμως δεν πεθαίνουν ποτέ. Αντίο 
Κύριε Ορέστη! Ευχαριστώ για όλα!

 
P Και:
 
Μπαίνει η Στέλλα στο ζαχαροπλαστείο και 

λέει στην πωλήτρια:
«Γεια σας, θα ήθελα ένα νόστιμο κέικ, αλ-

λά να είναι λίγο καμένο, λίγο άγλυκο και να 
μην έχει φουσκώσει, αν έχετε κάτι τέτοιο…»

Ο ζαχαροπλάστης εκπλήσσεται:
«Καμμένο, άγλυκο; Γιατί θέλετε να αγορά-

σετε κάτι τέτοιο;» ρωτάει.
Κι απαντά η πελάτης:
«Μα… για να πιστέψει ο άντρας μου ότι 

το έφτιαξα εγώ!»
Κ.Π.
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