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Θερμό επεισόδιο 
«επί Θύραις» στη Ν.Α. 

Μεσόγειο
Γρηγορείτε και 
Λογικευτείτε

ΤΟΥ Γ.Ξ. ΤΡΟΧΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ

Aπόστολος 
Βεσυρόπουλος: 
Ποιος αλήθεια 
πιστεύει πλέον 
τον κ. Τσίπρα;

Πρωτοβουλία 
Τζιτζικώστα 
υπέρ των 

εργαζομένων 
στο εργοστάσιο 

της “Δέλτα”

20-24 Ιουνίου

Έντεκα συναυλίες 
στην 11η «Εύηχη Πόλη» 
της ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας

Έργο 868.000€ για αγροτική 
οδοποιία ενέταξε ο Δήμος Βέροιας 
στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι»

-Περιλαμβάνει αγροτικούς δρόμους 
σε Νέα Νικομήδεια και Τρίλοφο 

Προαγόμενοι, απολυόμενοι
 και αριστούχοι μαθητές 

του 2ου Γυμνασίου Βέροιας
Οι αριστούχοι μαθητές 
του Γυμνασίου Μελίκης

SPORT SPORT

Σελ. 7 Σελ. 5

Ρυθμική Γυμναστική ΑΟΡΓ Βέροιας
Άγγιξε την κορυφή 

η Καλοϊδου Κωνσταντίνα
Άτυχη η Δουλκερίδου Ελένη
Εξελίσσεται η Ίντου Αντωνία

Σελ. 13, 9

Σελ. 5

Σελ. 9

Σελ. 4

Σελ. 11

-ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 
Κ. ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
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Καλές οι προθέσεις
αλλά για το αποτέλεσμα

δεν βλέπουμε φως…
Εξαιρετική η πρωτοβουλία του αντιπεριφερειάρχη Κώ-

στα Καλαιτζίδη να συγκαλέσει σύσκεψη χθες στο Επιμελη-
τήριο για το θέμα του ροδακίνου, όπου παραβρέθηκαν οι 
εκλεγμένοι βουλευτές, περιφερειακοί σύμβουλοι,  πολιτευ-
τές, επιχειρηματίες του κλάδου και εκπρόσωποι συνεταιρι-
σμών και αγροτικών συλλόγων. Υπήρξαν τοποθετήσεις, ε-
ντάσεις και η κατάληξη ήταν η σύσταση επιτροπής που θα 
συναντήσει στην Αθήνα τον αρμόδιο υπουργό για να θέσει 
τα ζητήματα. Και αναρωτιέται ο κοινός νους, λίγες ημέρες 
πριν τις εκλογές, αφού έχει διαλυθεί η Βουλή και έχει ορι-
σθεί υπηρεσιακός υπουργός Εσωτερικών για να οδηγήσει 
την χώρα στις κάλπες, ποιος υπουργός θα ακούσει την 
δική μας επιτροπή; Φυσικά τα προβλήματα των αγροτών 
δεν μπορούν να περιμένουν και το κράτος δεν κατεβάζει 
διακόπτες και πρέπει να έχει συνέχεια, αλλά ρεαλιστικά 
πόσο πιθανό είναι να υπάρξει ανταπόκριση; Κι αν ακόμη 
υπάρξει συνάντηση, τι θα μπορεί να κάνει ο συγκεκριμέ-
νος υπουργός στην δεδομένη χρονική στιγμή; Επομένως 
καλές οι προθέσεις, αλλά δυστυχώς για το αποτέλεσμα 
δεν βλέπουμε φως…

Α ΔΕ ΣΜΕΥ ΤΗ ΚΑ ΘΗ ΜΕ ΡΙ ΝΗ
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ΙΟΥΝΙΟΥ
Ονουφρίου, Πέτρου του εν Άθω

Ο Ρουπακιώτης υπηρεσιακός υπουργός Εσωτερικών
και η Αχτσιόγλου εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ

Σύμφωνα με πληροφορίες ο Αντώνης Ρουπακιώτης θα ανα-
λάβει υπηρεσιακός υπουργός Εσωτερικών και η Έφη Αχτσιό-
γλου θα γίνει εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Παράλληλα, κυ-
βερνητικός εκπρόσωπος θα είναι ο Λευτέρης Κρέτσος.  Σημειώ-
νεται πως αύριο Τετάρτη θα συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία 
του ΣΥΡΙΖΑ ώστε να κλείσουν τα ονόματα των ψηφοδελτίων.

Στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας αναμένεται να είναι επικεφαλής 
Έφη Αχτσιόγλου, ο Πάνος Σκουρλέτης, ο Ευάγγελος Αποστο-
λάκης, ενώ υπάρχουν πληροφορίες ότι δεν αποκλείεται να συ-
μπεριληφθεί και το όνομα του στελέχους της ΔΗΜΑΡ, Δημήτρη 
Χατζησωκράτη.

Στο www.opekepe.gr online η υποβολή της ενιαίας 
αίτησης ενίσχυσης 2019 - Πότε λήγει η προθεσμία 

Την Τρίτη 18/6/2019, λήγει οριστικά η προθεσμία υποβολής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης 2019. Με δεδομένο ότι 
ήδη έχει δοθεί παράταση ενός μήνα από την ΕΕ, ο ΟΠΕΚΕΠΕ ενημερώνει ότι η προθεσμία αυτή είναι τελική, υποχρε-
ωτική από τον κοινοτικό κανονισμό, ισχύει για όλες τις χώρες της ΕΕ και το σύστημα θα κλείσει οριστικά για τις εμπρό-
θεσμες αιτήσεις στις 12μ.μ. αυτής της μέρας. Μετά την ανωτέρω ημερομηνία (18/6/2019) και μέχρι τις 15/7/2019, θα 
παραλαμβάνονται αιτήσεις με ποινή καθυστέρησης ανά εργάσιμη μέρα, 1% επί του ποσού ενίσχυσης που θα είχε 
δικαίωμα να λάβει ο παραγωγός και 3% για όσους λάβουν δικαιώματα ενίσχυσης από το Εθνικό Απόθεμα για πρώτη 
φορά το 2019. Μετά τις 15/7/2019 οι αιτήσεις θα θεωρούνται απαράδεκτες και δε θα πληρώνονται.

Επομένως επισπεύστε τη διαδικασία υποβολής της αίτησής σας είτε ONLINE μέσω του συστήματος του ΟΠΕΚΕ-
ΠΕ στο www.opekepe.gr, είτε μέσω των Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ) ΟΣΔΕ, προκειμένου να διασφαλίσετε 
τη σωστή υποβολή της αίτησής σας, απαραίτητη προϋπόθεση για τη σωστή πληρωμή σας.

Με τον δικηγόρο και συγγραφέα τοπικής ιστορίας Γιάν-
νη Μοσχόπουλου χαίρεσαι να μιλάς και απολαμβάνεις να 
τον ακούς. Τυχεροί λοιπόν οι ακροατές στην παρουσίαση 
του βιβλίου του, που έγινε το απόγευμα της Δευτέρας στη 
Δημόσια Βιβλιοθήκη. Πρόκειται για το  “TοΡουμλούκι
[Καμπανία] κατά την ύστερη οθωμανοκρατία [1830-
1900]”που παρουσίασε η Εταιρεία Μελετών Ιστορίας και 
Πολιτισμού Ν. Ημαθίας (απηύθυνε χαιρετισμό η πρόεδρος 
της Ε.Μ.Ι.Π.Η. ΟλυμπίαΜπέτσα), με ομιλητές τον Μανώ-
ληΞυνάδα, Δρ. Εκκλησιαστικής  Ιστορίας - Γραμματέας 
Ε.Μ.Ι.Π.Η., και τον π.ΑθανάσιοΒουδούρη, Ιστορικό 
- Δρ. Εκκλησιαστικής  Ιστορίας και μέλος του Δ.Σ. της 
Εταιρείας με συντονιστή τον ΔιονύσηΔιαμαντόπουλο, 
Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας. 

Πώς ήταν το ρουμλούκι στην περίοδο 1830-1900; Στην 
ερώτηση απαντάει η επίπονη έρευνα των ιστορικών στοι-
χείων του κ. Μοσχόπουλου με ενδιαφέρουσες αναφορές 
στα πολιτικά, στρατιωτικά και οικονομικά γεγονότα καθώς 
και στην εκκλησιαστική, εκπαιδευτική και κοινοτική ιστορία.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην τοπική κοινωνία της Με-
λίκης αλλά και στην ευχαρίστηση του συγγραφέα να αντλεί 
στοιχεία από έγκυρες πηγές και μαρτυρίες ανθρώπων.

Στο επόμενο τεύχος, που ήδη επεξεργάζεται, θα κλείσει 
ο κύκλος της Οθωμανοκρατίας, από το 1900 μέχρι την 
απελευθέρωση της Αλεξάνδρειας και των περιοχών του 
Ρουμλουκιού και αναμένεται με ενδιαφέρον, από τους ανα-
γνώστες που αγαπούν και ψάχνουν την τοπική ιστορία της 
περιοχής μας!

Αποχαιρετιστήριογεύμαστηνδασκάλατους
οργάνωσανοιγονείςκαιμαθητέςτηςΔ2

του1ουδημοτικούΒέροιας
“Ο ιδανικός δάσκαλος είναι εκείνος που γίνεται γέφυρα για περάσει αντίπερα ο μαθητής του. Κι όταν πια του διευκολύ-
νει το πέρασμα, αφήνεται Χαρούμενα να γκρεμιστεί, ενθαρρύνοντας το μαθητή του να φτιάξει δικές του γέφυρες”.

Ν. Καζαντζάκης

Με αυτά τα λόγια το βράδυ της  Δευτέρας  10 Ιουνίου οι μαθητές και οι γονείς της τετάρτης τάξης  (Δ2) του 1ου Δη-
μοτικού Σχολείου Βέροιας, αποχαιρέτησαν και ευχαρίστησαν την αγαπημένη τους δασκάλα, κυρία Νατάσα Ίτσκου, 
διοργανώνοντας ένα αποχαιρετιστήριο γεύμα σε γνωστό εστιατόριο της πόλης. Σε χαλαρό κλίμα, μακριά από την αίθου-
σα διδασκαλίας, παιδιά, γονείς και δασκάλα πέρασαν ιδιαίτερα ευχάριστες στιγμές. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι τα 
παιδιά αισθάνονται και εκφράζουν την ευγνωμοσύνη προς την δασκάλα τους, για τα πνευματικά και γνωστικά ωφελήματα 
που απέκτησαν χάρη στην βοήθειά της. Όμορφες στιγμές με ιδιαίτερο συμβολισμό στους χαλεπούς καιρούς που ζούμε…

Μια 
λαμπάδα

στο μπόϊ του,
θα σκεφτεί άραγε

να ανάψει ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης

στις 7 Ιουλίου;
Όχι για το αποτέλεσμα 

των εκλογών αλλά 
για τη γιορτή 
του, της Αγίας 

Κυριακής!

Μια«κατάθεση»στηντοπικήιστορία,
τονέοβιβλίοτουΓ.Μοσχόπουλου



Ευρεία σύσκεψη για την εξεύρεση λύσεων που θα αποσυμφο-
ρήσουν την Αγορά στο επιτραπέζιο ροδάκινο της Ημαθίας το οποίο 
συσσωρεύεται στα ψυγεία, όπως τονίστηκε,   έγινε χθες το πρωί στο Ε-
πιμελητήριο, με πρωτοβουλία του αντιπεριφερειάρχη Κώστα Καλαϊτζίδη 
και την παρουσία των 4 βουλευτών του νομού (Φ. Καρασαρλίδου, Χρ. 
Αντωνίου, Γ. Ουρσουζίδη, Απ. Βεσυρόπουλου), εκπροσώπων συνεται-
ρισμών, αγροτικών συλλόγων αλλά και παραγωγών, του προέδρου της 
Κοινοπραξίας Ο.Π. Ημαθίας Χρ. Γιαννακάκης και της γεν. διευθύντριας 
του αγροτικού τομέα της Περιφέρειας κας Σαλογιάννη.

Η συζήτηση αφορούσε στην μικροκαρπία των ροδακίνων και την 
«καθισμένη» αγορά και ο στόχος της σύσκεψης ήταν να βρεθούν τρό-
ποι και να καταγραφούν προτάσεις που θα κοινοποιηθούν στο Υπουρ-
γείο ώστε να εγκριθούν κονδύλια από το πρόγραμμα de minimis για α-
πόσυρση ή διάθεση των προϊόντων προς χυμοποίηση, με στρεμματική 
ενίσχυση των παραγωγών.

Συγκρούσεις προεκλογικής συγκυρίας
Η χρονική συγκυρία ωστόσο της σύσκεψης που συμπίπτει με την 

έναρξη της παραγωγής αλλά και με τις εθνικές εκλογές σε λίγες ημέρες, 
μοιραία οδήγησε σε συγκρούσεις και σε κλίμα έντασης αφού η κουβέ-
ντα εξελίχθηκε, σε πολλά σημεία, σε επίπεδο πολιτικών αντιπαραθέ-
σεων μεταξύ του αντιπεριφερειάρχη και του βουλευτή της Ν.Δ. με τους 
κυβερνητικούς βουλευτές. Οι αντιπαραθέσεις, παράλληλα με τοποθε-
τήσεις υποψηφίων βουλευτών του Νομού αλλά και εκπροσώπων του 
αγροτικού κόσμου, «φόρτισαν» με μια  προεκλογικού τύπου ένταση την 
αίθουσα του Επιμελητηρίου.

 Καλαϊτζίδης και Βεσυρόπουλος αμφισβήτησαν την αποτελεσματι-
κότητα  του Υπουργείου επιρρίπτοντας ευθύνες στην κυβέρνηση για 
τον χειρισμό της στα αγροτικά ζητήματα, ρωτώντας τι έκανε το ΥΠΑΑΤ 
τα τελευταία χρόνια για το ροδάκινο, τις εξαγωγές, τις Αγορές και τις α-
ποζημιώσεις των αγροτών και η άλλη πλευρά, των τριών κυβερνητικών 
βουλευτών υπερασπίστηκε την στάση και το ενδιαφέρον της κυβέρνη-
σης για τα προβλήματα των αγροτών. 

Σθεναρότερα, αντέκρουσε τις κατηγορίες η κα Καρασαρλίδου που 
αντιδρώντας στα «πυρά» Καλαϊτζίδη, είχε έναν πιο έντονο διάλογο μαζί 
του, τόνισε  ότι έγινε ότι καλύτερο μπορούσε με δεδομένη την οικονομι-
κή κατάσταση και έθεσε  παράλληλα και τους αγρότες απέναντι τις δικές 
τους ευθύνες.

Η εισήγηση Καλαιτζίδη
Επί του αντικειμένου της σύσκεψης, ο κ. Καλαϊτζίδης μεταξύ άλλων 

τόνισε ότι υπάρχει  σοβαρό πρόβλημα με τους μικρούς καρπούς λόγω 
των καιρικών συνθηκών που είναι μεν κατάλληλοι για κατανάλωση ή 
χυμοποίηση είναι όμως ακατάλληλοι για σοβαρή εμπορία, ενώ ανα-
φέρθηκε και στα προβλήματα διακίνησης και εμπορίας του προϊόντος, 
σητώντας να καταγραφούν.

Για την μικροκαρπία στα επιτραπέζια, εξέφρασε την άποψη ότι 
πρέπει να δρομολογηθεί άμεσα, η απόσυρση των ποσοτήτων που δεν 
μπορούν να είναι ανταγωνίσιμα ώστε να διασφαλίσουμε μια ομαλή ροή 
στην αγορά σε σχέση με την διασφάλιση του εισοδήματος των αγροτών 
καλλιεργητών και βέβαια σε σχέση με την ομαλή διάθεση των προϊό-
ντων, τις τιμές και γενικά σε σχέση με τον συνολικό κύκλο της εμπορίας 
του προϊόντος, με όρους αγοράς.

«Η πρότασή μου λοιπόν είναι να αποσυρθούν όσες ποσότητες κρί-
νεται απαραίτητο και να διατεθούν για χυμό ή να διανεμηθούν δωρεάν 
σε κοινωνικές ομάδες που έχουν ανάγκη ή σε φιλανθρωπικά σωματεία. 
Η διαδικασία να γίνει μέσω των Ομάδων Παραγωγών και η χρηματο-
δότηση των αποζημιώσεων να γίνει μέσω μιας εθνικής παρέμβασης 

(de minimis) σε τιμές που θα ανταποκρίνονται τουλάχιστον σε μια 
στοιχειώδη ικανοποιητική κάλυψη των ροδακινοπαραγωγών. Και στις 
δύο παράμετρους του προβλήματος, σκοπός μου είναι να λειτουργή-
σουμε συλλογικά, χωρίς αποκλεισμούς, να δούμε το θέμα σοβαρά και 
στην πραγματική του διάσταση και κυρίως να δράσουμε άμεσα, χωρίς 
να μακρυγορούμε, χωρίς ανούσιες θεωρίες. Να μη μείνουμε στα λόγια 
αλλά να βρούμε και να πετύχουμε τις λύσεις που χρειάζονται και για 
τους αγρότες και για την αγορά του προϊόντος» τόνισε ο κ. Καλαιτζίδης, 
μεταφέροντας και την συμπαράστασή τουΑπόστολου Τζιτζικώστα  σε 
ότι αποφασιστεί.

Χιλιάδες τόνοι στα ψυγεία
Ο κ. Στεφ. Αποστολίδης αναφέρθηκε στους χιλιάδες τόνους (6.000) 

ροδακίνων που έχουν ήδη γεμίσει τα ψυγεία, 
ενώ έθεσε και θέμα έλλειψης μεταφορικών μέ-
σων, ενώ ο κ. Γιαννακάκης ενημέρωσε ότι η 
αγορά είναι καθισμένη με χαμηλές τιμές, ανα-
φέρθηκε στην κατά 20% αυξημένη παραγωγή 
της Ισπανίας και πρότεινε την σύσταση μιας 
επιτροπής που θα εκπροσωπεί όλους τους ε-
μπλεκόμενους φορείς, η οποία θα συναντήσει ά-
μεσα τον Υπουργό και θα διαπραγματευθεί τους 
όρους αποσυμφόρησης της Αγοράς.

Στη σύσταση της επιτροπής συμφώνησε και 
ο περιφερειακός σύμβουλος Στάθης Σαρηγιαννί-
δης, προσθέτοντας ότι το κείμενο των προτάσε-
ων θα πρέπει να κοινοποιηθεί και στον αρμόδιο 
τομεάρχη της Ν.Δ.

Τελικά, μετά από εντάσεις αλλά και αποχω-
ρήσεις των εκπροσώπων του Αγροτικού Συλλό-
γου Γεωργών Βέροιας που αμφισβήτησαν τόσο 
τις μέχρι στιγμής συσσωρευμένες ποσότητες 
στα ψυγεία(κάτι που έθιξε και ο κ.Μάκης Αντω-
νιάδης), όσο και τις πληρωμές αποζημιώσεων 
στο σύνολο των αγροτών (το οποίο δεν βρήκε 
σύμφωνους όλους τους παραγωγούς), αποφα-
σίστηκε η σύσταση επιτροπής που θα κατέβει 
στην Αθήνα για να συναντηθεί με τον Υπουργό 
προσωπικά και να καταθέσει το υπογεγραμμένο 
υπόμνημα για τον τρόπο διάθεσης – αποζημίω-
σης της παραγωγής που επλήγη απανωτά από 
τις καιρικές συνθήκες. 

Σύσταση Επιτροπής
Στην  επιτροπή συμμετέχει το σύνολο των 

φορέων και την υπογράφουν οι:
Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας 
Διοικητικό Συμβούλιο Εμπορικού Επιμελητη-

ρίου Ημαθίας 
Ιδιώτες εξαγωγείς: 1) Tasty fruit Αποστολίδης 

– Νικολόπουλος
2) Πλωμαρίτης Κώστας 3) Αλεξιάδης Φώτης 

4) Νέγκας Νικόλαος
5) Αφοί Καλαϊτζίδη 6) IRA Fruit Ραφαηλίδης 

Θεόφιλος 
Οργανώσεις Παραγωγών – Συνεταιρισμοί: 1) 

Α.Σ. Νέος Αλιάκμων 2) Α.Σ. Μέσης 3) Α.Σ. Μελί-
κης 4) Α.Σ. Venus 5) Α.Σ. Νάουσας 6) ΑΣΕΠΟΠ 

Νάουσας 7) Α.Σ. Επισκοπής 8) ΑΣΟΠ Επισκοπής 9) Α.Σ. Μίεζας 10) 
Α.Σ. Αγ. Κωνσταντίνος 11) Κοινοπραξία Μελίκης 12) Α.Σ. Komex 13) 
Α.Σ. Ερμής 14) Α.Σ. Ομόνοια   

Αγροτικοί Σύλλογοι: 1) Αγροτικός σύλλογος γεωργών Βέροιας 2) 
Αγροτικός σύλλογος Ημαθίας 3) Αγροτικός σύλλογος Νάουσας «Μα-
ρίνος Αντύπας» 4) Ενιαίος αγροτικός σύλλογος Νάουσας 5) Αγροτικός 
σύλλογος Αλεξάνδρειας

Την σύσκεψη παρακολούθησαν επίσης και ο πολιτευτής Τάσος 
Μπαρτζώκας και οι περιφερειακού σύμβουλοι Νίκη Καρατζιούλα και 
Θανάσης Χειμώνας.

Σοφία Γκαγκούση
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ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ Α.Ε.

Ανακοίνωση για πρόσληψη 
εποχιακού προσωπικού

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

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

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

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

Mε έντονες συγκρούσεις η σύσκεψη για το ροδάκινο, με πρωτοβουλία Καλαϊτζίδη

Συστάθηκε επιτροπή φορέων για τη διεκδίκηση 
απόσυρσης ή διάθεσης της παραγωγής
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20-24 Ιουνίου

Έντεκα συναυλίες στην 11η «Εύηχη Πόλη» της ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας
Έντεκα χρόνια συμπληρώνει η «Εύ-

ηχη Πόλη» της ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας 
και κάθε χρόνο το στοιχείο της εξωστρέ-
φειας είναι πιο εμφανές, όπως δήλωσε 
ο δήμαρχος Κώστας Βοργιαζίδης στη 
χθεσινή συνέντευξη Τύπου, στις Φλα-
μουριές, για την παρουσίαση του φετινού 
προγράμματος από τις 20 έως τις 24 
Ιουνίου, με ελεύθερη είσοδο σε όλες τις 
εκδηλώσεις.

«Με τη βοήθεια όλων των εργαζομέ-
νων της ΚΕΠΑ έχει γίνει ένα πολύ καλό 
πρόγραμμα, άρα πάμε καλά και κάθε 
χρόνο καλύτερα» πρόσθεσε ο δήμαρχος.

Εκ μέρους του Επιμελητηρίου Ημαθί-
ας που είναι συνδιοργανωτής της «Εύη-
χης Πόλης» για τρίτη χρονιά, ο Κώστας 
Παπαοικονόμου ευχαρίστησε για την 
ευκαιρία της συμμετοχής στον θεσμό 
«που απέδειξε τη σπουδαιότητά του και 
γίνεται όλο και καλύτερος» τόνισε με την 
πρόβλεψη ότι σε λίγα χρόνια πολλοί θα 
προσπαθήσουν να το αντιγράψουν.

Ο πρόεδρος της ΚΕΠΑ Λεωνίδας Α-
κριβόπουλος ανέφερε ότι «το φεστιβάλ 
έχει αποδείξει, τόσα χρόνια, την αξία του, 
βγάζει προς τα έξω την πόλη, και το ε-
πόμενο βήμα είναι να συνδυαστεί με ένα 
πακέτο που θα απευθύνεται ευρύτερα στην περιοχή και στη Μακεδονία». 
Μίλησε επίσης για τον έγκαιρο προγραμματισμό, ως μια λογική που θα 
πρέπει να συνεχιστεί και στο μέλλον.Αναφέρθηκε επίσης στην συνεισφορά 
όλων των εργαζομένων με τους οποίους, είπε, ότι είχε μια καλή συνεργα-
σία… «Αν είμαστε άριστη, θα πετυχαίναμε περισσότερα, όμως οι ιδανικές 
συνθήκες επιτυγχάνονται μόνο σε χημικά εργαστήρια…» πρόσθεσε.

Ο διευθυντής της ΚΕΠΑ, Γιάννης Καμπούρης, που σε προηγούμενη 
συνέντευξη Τύπου, είχε πει ότι η θητεία του έφτασε στο τέλος της, λόγω 
συνταξιοδότησης, ανέφερε ότι τελικά δεν αποχαιρετάει ακόμα την ΚΕΠΑ για 
διαδικαστικούς λόγους, οπότε παραμένει «ώστε να δρομολογηθούν κάποιες 
καταστάσεις». Δήλωσε χαρούμενος για το φετινό πρόγραμμα της ΚΕΠΑ και 
ευχαρίστησε για τη γόνιμη συνεργασία.

Για το πρόγραμμα της «Εύηχης Πόλης» μίλησε η Νανά Καραγιαννίδου, 
δίνοντας και κάποια στοιχεία για τα 11 χρόνια του θεσμού, κατά τη διάρκεια 
του οποίου, δόθηκαν 171 συναυλίες, όλες με ελεύθερη είσοδο για τον κό-
σμο. Τέλος, αναφέρθηκε ότι προϋπολογισμός της φετινής «Εύηχης Πόλης» 
ανήλθε στις 60.000 ευρώ.

Πρόγραμμα εκδηλώσεων
Αναλυτικά το πρόγραμμα περιλαμβάνει:
Πέμπτη   20 Ιουνίου, ώρα 8:30 μ.μ.
Ξεκινάμε …
Μουσικό Σχολείο Βέροιας /Σύνολο Παραδοσιακής Μουσικής 
“Άσπρα μου πουλιά , μαύρα μου χελιδόνια ” 
Συμμετέχει η Χορωδία του Μ.Σ.Β.
προετοιμασία ορχήστρας : Μπαλιάκας Γιάννης
προετοιμασία χορωδίας-διεύθυνση: Κουτσιμανής Ιορδάνης
Πάρκο Αγίων Αναργύρων

Παρασκευή  21  Ιουνίου, ώρα 8:30 μ.μ.
DUO AURA
“Music Without Frontiers”
Μία συνεργασία που τονίζει ότι η Μουσική δεν έχει σύνορα 
και μπορεί να ενώσει τους λαούς σε ένα κοινό ταξίδι!
Δύο διεθνείς και καταξιωμένες σολίστ, η Eλληνίδα πιανίστα Αγάπη Τρια-

νταφυλλίδη και η Tουρκάλα βιολοντσελίστα Nil Kocamangil, αποτελούν ένα 
από τα δημοφιλέστερα μουσικά δίδυμα της Ευρώπης, το DUO AURA.

Η Αγάπη Τριανταφυλλίδη και η Nil Kocamangil, δύο ισχυρές προσωπι-
κότητες μοναδικής ακτινοβολίας με διεθνείς διακρίσεις στο ενεργητικό τους η 
κάθε μία, ενωμένες από την Αύρα των προσόντων τους, τη σπουδαία ακα-
δημαϊκή τους εκπαίδευση, το ήθος και τις πεποιθήσεις τους έχουν κερδίσει 
το ευρωπαικό κοινό και έχουν αποσπάσει διθυραμβικές κριτικές, ερμηνεύο-
ντας κλασικά έργα αξιώσεων. 

Παλιά Εβραική Συνοικία (Μπαρμπούτα)

Παρασκευή 21 Ιουνίου , 9.30μ.μ 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΑΛΑΜΑΣ
Μαζί του επί σκηνής:  Ιουλία Καραπατάκη: τραγούδι Δημήτρης Λάππας: 

Κιθάρες, τζουράς, μπουζούκι Νίκος Μαγνήσαλης: Τύμπανα Γιάννης Πα-
πατριανταφύλλου: Μπάσο Φώτης Σιώτας: Βιολί, βιόλα, τραγούδι Κυριάκος 
Ταπάκης: Λαούτο, μπουζούκι Νίκος Παραουλάκης: Νέυ Τίτος Καργιωτάκης 
& Παναγιώτης Ηλιόπουλος: Ηχοληψία Χρήστος Λαζαρίδης: Σχεδιασμός φώ-
των Δημήτρης Κατέβας: Τεχνικός σκηνής

Πλατεία Εληάς 

Σάββατο 22 Ιουνίου, 11.30π.μ
100ΧΡΟΝΙΑ ΜΝΗΜΗΣ
100 νταούλια παρελαύνουν στους δρόμους της πόλης σε ποντιακούς 

σκοπούς Επιμέλεια : Ουσταμπασίδης Δημήτρης
Δρόμοι της πόλης - Αγορά

Σάββατο 22 Ιουνίου, 12.00μ.
ΠΛΗΡΗ ΝΤΑΞΕΙ
Ρεμπέτικη κομπανία
Οι πλήρη ντάξει είναι μια γνήσια λαϊκή κομπανία που ακολουθεί την πα-

ράδοση του προπολεμικού ρεμπέτικου τραγουδιού φέρνοντάς την στο τώρα! 
“Συνεχιστές της ελληνικής λαϊκής μουσικής παράδοσης μέσω της δικιάς τους 
δημιουργίας” αποκαλεί τους πλήρη ντάξει το γαλλικής παραγωγής ντοκυμα-
ντέρ “Le grand tour - La Grèce” - 2013.

Αγορά – πεζόδρομος Τσούπελη

Σάββατο 22 Ιουνίου, 9.00μ.μ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ -ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΤΣΙΡΑΣ
Δυνατά κάθε φορά
Η Ελευθερία Αρβανιτάκη και ο Γιάννης Κότσιρας  τον φετινό χειμώνα 

συναντήθηκαν, μετά από χρόνια, στην Ακτή Πειραιώς και παρουσίασαν ένα 
από τα πιο επιτυχημένα προγράμματα της σεζόν,  φωτεινό, εξωστρεφές, 
συγκινητικό και δυναμικό ταυτόχρονα.  

Παίζουν οι μουσικοί: Αλέξανδρος Δράκος Κτιστάκης , τύμπανα - 
Αλέξανδρος Λιβιτσάνος , πιάνο, πλήκτρα Βαγγέλης Μαχαίρας , μπουζούκι, 
τζουράς - Δημήτρης Τσάκας , σαξόφωνο Παρασκευάς Κίτσος , μπάσο   - 
Γιάννης Κυριμκυρίδης,  πιάνο, πλήκτρα Νίκος Μέρμηγκας ,  λαϊκά έγχορδα  
- Κώστας Μιχαλός , κιθάρες

Επιμέλεια ήχου: Χάρης Κρεμμύδας, Στρατής Καραδημητράκης
Φωτισμοί: Μαρία Βενετάκη
Ενορχηστρώσεις: Αλέξανδρος Δράκος Κτιστάκης - Αλέξανδρος Λιβιτσά-

νος Επιμέλεια προγράμματος: Ελευθερία Αρβανιτάκη, Γιάννης Κότσιρας, 
Λήδα Ρουμάνη Οργάνωση παραγωγής 

(Ελευθερία Αρβανιτάκη): Λήδα Ρουμάνη & Ηχόχρωμα
(Γιάννης Κότσιρας): Menta Art Events
Πλατεία Ωρολογίου 

Κυριακή 23 Ιουνίου, 8.30μ.μ 
ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
«Σου σφυρίζω»
Παλιές αγαπημένες επιτυχίες του ελληνικού Κινηματογράφου και άλλα 

γνωστά τραγούδια θα παρουσιάσει η Φιλαρμονική Ορχήστρα υπό τη Δ/νση 
του Μαέστρου Βαλάντη Κυριακίδη. Ελάτε να σιγοτραγουδήσουμε επιτυχίες 
που έχουν γραφτεί στην ψυχή και στη μνήμη μας. 

Πλατεία Ωρολογίου 

Κυριακή 23  Ιουνίου, 9.30μ.μ 
Harp Ensemble PerHarps /7 ΑΡΠΕΣ
«…18συν μουσικές ιστορίες μέσα από 329 χορδές..» 
Μια διαφορετική συναυλία στην οποία ταξιδεύει κανείς μέσα από τη 

μουσική της Ιρλανδίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Αμερικής κ.α., με όχημα μια συ-
στάδα αρπων με συνοδεία κρουστών, θα είναι η ολοκλήρωση μιας μουσικής 
βραδιάς που θα απολαύσει το κοινό της Βέροιας.

Το Harp Ensemble PerHarps συνοδεύεται από την εξωτική πινελιά των 
κρουστών, σε πρόγραμμα που βασίζεται σε διασκευές της Κατερίνας Κί-
τσου. Harp Ensemble PerHarps Φυλλένια Βουνελάκη

Δανάη Ζαφρανά Σταυρούλα Κουιτζόγλου Ζωή Κουντούρη Άννα Μήλιου
Αγάπη Φασούλα Και η Κατερίνα Κίτσου Κρουστά: Νταβίνα Φλωρεντία
Καλλιτεχνική επιμέλεια: Κατερίνα Κίτσου 
Παλιά Εβραική Συνοικία- Μπαρμπούτα

Κυριακή 23  Ιουνίου, 10.30μ.μ.
Lupus in Fabula
Στα αστεία και στα σοβαρά!
Παράσταση αφήγησης για ενήλικες με συνοδεία μουσικής με ιστορίες και 

παραμύθια από την ελληνική και παγκόσμια λαϊκή παράδοση και τη λογοτε-
χνία.

Μουσική συνοδεία: Λίνα Παλερά
Η ομάδα αφήγησης Lupus in fabula αποτελείται από τους Γιώργο Αδαμί-

δη, Μαρίνα Αντωνοπούλου και Ελένη Καλογιαννίδου. 

Δευτέρα  24 Ιουνίου , 8.30μ.μ
ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
Απ’ το σκοτάδι στο φως 
Ο κύκλος του σύμπαντος, ο κύκλος της ζωής. Ο Χρόνος.  Αρχή, Μέση 

και Τέλος κι Αρχή.  Μια ατέρμονη εναλλαγή σκότους και φωτός, σούρουπου 
κι αυγής, καταστροφής και δημιουργίας. Κι ανάμεσά τους τι; 

Χάος 
1.Αυτοσχεδιασμός- Oxford suite- Ed Alleyne-Johnson
Εδώ όλα συνυπάρχουν χωρίς κανόνες. Όλα είναι άμορφα, αιωρούμενα, 

συγκρουόμενα, ασυνάρτητα, σκοτεινά.
Γέννηση (παιδική ηλικία)
2.Ο Βασιλιάς-Θανάσης Παπακωνσταντίνου 
Aυτό το νέο που γεννήθηκε, ένα βρέφος εύθραυστο και ταυτόχρονα 

πολύτιμο, χρειάζεται την προσοχή μας και  τη φροντίδα μας για να μεγαλώ-
σει…

3.Quand je bois du vin clairet-Pierre Atteignant 
…να πατήσει σταθερά στα δυο του πόδια και να τρέξει, να παίξει, να 

χαρεί!
Κι έτσι μέσα από το παιχνίδι να ανακαλύψει τον κόσμο.
Όνειρα (Εφηβεία)
4. Ήθελα να ‘μουν άρωμα- Παραδοσιακό Λέρου 
Και μετά την ανακάλυψη του κόσμου έρχονται τα όνειρα. Τα όνειρα που 

σπάνε τους νόμους της βαρύτητας και πετάμε ψηλά, σπάνε τους κανόνες 
της κανονικότητας κι ό,τι πλάθει η φαντασία μας μπορεί να συμβεί!  ονειρεύ-
ομαι να.., ήθελα να..,

5.Over the hill-Monika
Πάνω σ’ ένα ποδήλατο αφηνόμαστε στην κατηφόρα με τα χέρια ανοιχτά 

και στο τέλος του δρόμου αντί να πέσουμε, αρχίζουμε να πετάμε  πάνω απ’ 
αυτή τη μικρή πόλη, πάνω απ’ τους λόφους.

Επαφή
6.At last-Mack Gordon,Harry Warren 
Και τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα και τα μοιραζόμαστε με άλλους 

ανθρώπους. 
7. Libertango- Astor Piazzolla 
 Κι ερχόμαστε σ’ επαφή με τους άλλους ανθρώπους κι ερωτευόμαστε, κι 

ενωνόμαστε σαν ένα χορό tango.  Δύο σώματα που χορεύουν, ανασαίνουν, 
παλεύουν, δένονται σε ένα. 

Μορφή (Ενηλικίωση)
8. Marche pour la cérémonie des Turcs- Jean Bartist Lully
Το παιδί μεγάλωσε. Είναι πια ένας ολοκληρωμένος άνθρωπος. Έχει 

αποκτήσει μια συμπαγή μορφή. Όλα μέσα του είναι αρμονικά τοποθετημένα 
πλεγμένα και δεμένα σαν ένα παζλ που τα κομμάτια του, όλα σωστά βαλ-
μένα, δημιουργούν την εικόνα της ολοκλήρωσης. Σαν ένα κομμάτι κλασικής 
μουσικής  με συμπαγή μορφή και αρμονία.

9. Αυτοσχεδιασμός 
Όμως τίποτε δεν κρατάει για πάντα, κι έτσι αυτή η ολοκληρωμένη μορφή 

αρχίζει να αποδομείται. Σαν το ίδιο του το σώμα και σαν καθετί υλικό που α-
ντανακλάται μέσω της μορφής του, ο άνθρωπος αποφασίζει να «σκοτώσει» 
τον «μικρό» του εαυτό και να διδαχθεί την έννοια της αναγέννησης.  Έτσι 
οδηγείται προς μια νέα έκρηξη που θα φέρει τη διάλυση αυτού που δημιουρ-
γήθηκε. 

Αναγέννηση 
10. Nantes- Beirut 
Μέσα στη σιωπή μετά την έκρηξη, αρχίζει να γεννιέται κάτι νέο, κάτι δι-

αφορετικό, κάτι ελπιδοφόρο που θα ανατρέψει τα μέχρι στιγμής δεδομένα, 
θα σπάσει τους κανόνες και θα παρασύρει ότι βρει στο διάβα του, σαν μια 
μεγάλη γιορτή που δεν μπορεί κανείς να σταματήσει να χορεύει. 

Ορχήστρα: Βιολιά: Κατερίνα Τσιρώνη, Λυδία Καραμούτη 
Βιολοντσέλο: Έλσα Ιωαννίδου Φλάουτο: Σπύρος Καλαντζόπουλος 
Κλαρινέτα: Μαριάννα Δαλιγκάρου, Γιώργος Παράσχος 
Σαξόφωνα: Δημήτρης Γκατζής, Θωμάς Μπουκτσής 
Τρομπέτα: Βασίλης Λιολιόπουλος, Θάνος Ρόμπης, Αλέξανδρος Σακαλής
Τρομπόνι: Παναγιώτης Λιολιόπουλος 
Αλτικόρνο: Δημήτρης Παπάζογλου
Κρουστά: Αλέξανδρος Δημάκας, Άγγελος Χαραλαμπίδης 
Πιάνο: Αναστάσης Κετίκογλου, Ιωάννα Μποσμαλή, Τάσος Σαρήογλου
Κιθάρα: Μαρία Ανθούλα, Αργύρης Δημόπουλος, Γιώργος Γούσιος, Γιάν-

νης Μαντρατζής, Αγνή Πελεκίδου 
Γιουκαλίλι: Αλίκη Παπαγιάννη Ηλεκτρική Κιθάρα: Εύα Χατζίδου 
Ηλεκτρικό Μπάσο: Παναγιώτης Λιολιόπουλος 
Καβάλ: Αλέξανδρος Τσάνη Ποντιακή λύρα: Θωμάς Μπουκτσής Νταούλι: 

Γιώργος Παράσχος  Ακορντεόν: Τάσος Σαρήογλου 
Χορωδία: Μαρία Ανθούλα, Νάγια Γεωργίου, Δημήτρης Δημάκας, Αργύ-

ρης Δημόπουλος, Ζωή Ευθύμιου, Αναστάσης Κετίκογλου, Ευδοκία Μακρί-
δου, Κατερίνα Μάντσιου, Ολυμπία Μάντσιου, Ιωάννα Μποσμαλή, Μαρίνα 
Ντούφα, Αγνή Πελεκίδου, Βασιλική Τζιτζή, Εύα Χατζίδου.

Διεύθυνση συνόλου: Εύα Δημοκωστούλα 
Υπεύθυνοι Καθηγητές: Γιώργος Γούσιος, Εύα Δημοκωστούλα, Έλσα Ιω-

αννίδου   Πάρκο Αγίων Αναργύρων

Δευτέρα  24 Ιουνίου , 9.30μ.μ
ΜΙΜΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ BAND
Ο Μίμης και η μπάντα του, συνθέτουν ένα καραβάνι, που ταξιδεύει γε-

μάτο μουσικές, από τα βουνά των Βαλκανίων μέχρι τις ακτές τις Μεσογείου. 
Με καθαρές μελωδικές γραμμές, αλλά και ένα έντονο ρυθμικό session, ο 
ήχος τους έχει χαρακτηριστεί από soundtrack και cinematic, μέχρι folk και 
worldmusic.

Παίζουν: Κώστας Μπατσίλας – τρομπέτα
Ηλίας Δέλλιος – τρομπόνι
Στέφανος Ιωαννίδης – κρουστά
Θοδωρής Χριστοφορίδης – ηλεκ. μπάσο
Ανδρέας Λεοντάκης – ακουστ. κιθάρα
Χαρίκλεια Ουρσουζίδου – βιολί, φωνητικά
Μιμής Νικολόπουλος – κλ. κιθάρα
Παλιά Εβραική Συνοικία- Μπαρμπούτα
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
- Η ΕΠΟΜΕΝΗ 

ΜΕΡΑ
Στον Δή-

μαρχο Κων-
σ τ α ν τ ί ν ο 
Βοργιαζίδη 
πρωτίστως 
, που με ε-
πέλεξε να 
σταθώ δί-
πλα του σ 
αυτόν τον 
δ ύ σ κ ο λ ο  
Αλλά  όμορ-
φο αγώνα! 

Ιδιαίτερα 
σ  α υ το ύ ς 
, και  ήταν 

πολλοί και συγκινητικοί, που για μιά ακο-
μα φορά στήριξαν την επιλογή μου  και 
έδωσαν μαζί μου την μάχη! Στον άνθρω-
πό μου ! 

Σ όλους του συνυποψηφίους  της πα-
ράταξής  μας για την συνεργασία και την 
ομαδικοτητα!

Στους άλλους υποψηφίους Δημάρχους 
και συμβούλους, για το υψηλό επίπεδο 
πολιτικού πολιτισμου, πλήν ελαχίστων 
εξαιρέσεων !

Στους πολίτες  που σωστά επέλεξαν 
να μην απέχουν, , άλλα έπραξαν το δη-
μοκρατικό  καθήκον τους  και στήν συ-
ντριπτική τους πλειοψηφία, τίμησαν  τον 
Δήμαρχο Κωνστανίτνο Βοργιαζίδη , την 
παράταξή μας και εμένα  με την εμπιστο-
σύνη τους!

Σ όλους όσους δούλεψαν , (δικηγό-
ρους, δικαστές, δικ. υπάλληλους , εφορ. 
επιτροπές, εθελοντές)

για να φέρουν σε πέρας αυτές τις δύ-
σκολες  και με προβλήματα εκλογές!

Σε όλα τα Μ.Μ.Ε έντυπα και ηλεκτρονι-
κά , μέσα απο τα οποία μπόρεσα να έρθω 
κοντά στους πολιτες και και επικοινωνήσω  
τις θέσεις  μου και της παράταξής μας!

Απο καρδιάς ευχαριστίες!!!!
Η εντολή σαφής!!!!
Ενωμένοι  με συνεργασίες και συγκλί-

σεις την επομενη μέρα , με πράξεις , με 
εντιμοτητα και κοινή προσπάθεια, για την 
πόλη , τα χωριά της, τους πολίτες!!!!!!

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ 
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Θερμό επεισόδιο 
«επί Θύραις» 

στη Ν.Α. Μεσόγειο
Γρηγορείτε και Λογικευτείτε

ΤΟΥ Γ.Ξ. ΤΡΟΧΟΠΟΥΛΟΥ

Αφορμή για το σημείωμα αυτό, αποτέλεσε 
ένα άρθρο του πρώην πρωθυπουργού, Κώστα 
Σημίτη, που δημοσιεύτηκε πρόσφατα στον Τύπο, 
και αναφέρει ότι ο αρθρογράφος περιμένει νέα 
‘Ιμια, όσον αφορά τις νέες εξελίξεις στην περιοχή 
της Ν.Α. Μεσογείου.

Αρχίζω να φοβάμαι, όχι εξαιτίας του περιε-
χομένου του άρθρου, αλλά για τον πιθανό τρό-
πο διαχείρισης από μέρους της Ελλάδος, ενός 
θερμού επεισοδίου στην περιοχή. Γιατί, τότε, 
στην εποχή του συμβάντος στα ‘Ιμια, ο Κώστας 

Σημίτης –με τον ηπιότερο χαρακτηρισμό- φέρθηκε τελείως λανθασμένα, και 
εγκληματικά μπορώ να πω, έριξε δε την ευθύνη στον τότε αρχηγό του ΓΕΕΘΑ 
ναύαρχο Λυμπέρη. Και το λέω αυτό, επειδή πιστεύω ότι αν γινόταν επανακα-
τάληψη της δεύτερη νησίδας των Ιμίων, όπου υπήρχαν Τούρκοι καταδρομείς, 
με δυναμικό τρόπο, η Τουρκία θα έβαζε «την ουρά στα σκέλια» επειδή θα 
έβλεπε ότι η Ελλάδα δεν αστειεύεται. 

Φοβάμαι, όμως, βλέποντας ότι το πολιτικό θερμόμετρο ανεβαίνει επικίν-
δυνα στην περιοχή της Ν.Α. Μεσογείου, με έναν Ερντογάν στο «τιμόνι» της 
Τουρκίας, που έρχεται στα ίσα σε κόντρα με τους Αμερικάνους, εμάς θα υπο-
λογίσει; Άλλωστε, η Τουρκία βιώνει ήδη πόλεμο στα σύνορά της με τη Συρία, 
με τους Κούρδους, θα είναι γι’ αυτήν ένα νέο μέτωπο στη Ν.Α. Μεσόγειο, 
όπου θα έχει επιπλέον κι ένα ισχυρό κίνητρο, τη διεκδίκηση δηλαδή των πε-
τρελαίων, της τουρκικής μεινότητας της Κύπρου, κατά την άποψή της.

Όλα αυτά που αναφέρω είναι υποθετικό σενάριο, όμως, απ’ ό,τι ξέρω, 
όπου βρέθηκε πετρέλαιο, τα κράτη γύρω από αυτήν την περιοχή είχαν κακά 
ξεμπερδέματα.

Χρειάζεται λοιπόν αυτοσυγκράτηση και όχι αλαζονεία, ενόψει των εθνικών 
εκλογών της 7ης Ιουλίου, και το τονίζω αυτό, γιατί μετά το νικηφόρο αποτέλε-
σμα των ευρωεκλογών, υπέρ της Ν.Δ., πολλών πολιτευτών και υποψηφίων 
βουλευτών «πήραν αέρα τα μυαλά τους», όπως λέει ο λαός, και «βάλλουν» 
κατά παντός θεσμού και θεσμικού προσώπου, δημιουργώντας έντονο πολω-
τικό κλίμα, με τάσεις ρεβανσισμού, γεγονός όμως που δείχνει ότι όλοι αυτοί 
στερούνται πολιτικού πολιτισμού.

Ο λαός θέλει πολιτικά επιχειρήματα για να αποφασίσει, και πρέπει να 
επιλέξει σώφρονες και λογικούς, και όχι ρεβανσιστές και φανατικούς. Εάν δε, 
έχουμε τώρα στα κοντά ένα θερμό επεισόδιο με την Τουρκία –όπως φοβάται 
η Ουάσιγκτον- δε μετράει ούτε η περιβόητη αυτοδυναμία ενός κόμματος, ούτε 
τίποτε άλλο, πολύ απλά, χρειάζεται εθνικό μέτωπο απ’ όλα τα κόμματα.

Οι εκλογές και η μετέπειτα περίοδος, είναι για μένα το «δέντρο». Το «δά-
σος» είναι η κρίση με την Τουρκία που έρχεται και είναι πολύ πιθανόν να 
συμβούν τα χειρότερα. Η ιστορία μας διδάσκει ότι όποτε υπήρξε διχασμός 
μεταξύ των Ελλήνων, το αποτέλεσμα ήταν εθνική καταστροφή (βλέπε 1922, 
και όχι  μόνο).

Μήπως, μετεκλογικά, πρέπει να μιμηθούμε τη Γερμανία και να εξετάσουμε 
την περίπτωση δημιουργίας κυβέρνησης με συνασπισμό των δύο μεγάλων 
κομμάτων, όπως έγινε εκεί; Δεν θα είναι καλύτερα για όλους;

Για σκεφτείτε το...

Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας: 

Η κυβέρνηση να ορίσει 
ως αργία την ημέρα 

του Αγίου Πνεύματος 
Σχετικά με την αργία του Αγίου Πνεύματος (Δευτέρα 17 Ιουνίου 2019) η Περιφέ-

ρεια Κεντρικής Μακεδονίας διευκρινίζει ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Ν. 
3996/2011 ΦΕΚ Α’ 170), καταργήθηκε το άρθρο 15 του Ν.2639/1998 και δεν υφίσταται 
πλέον η αρμοδιότητα  των Περιφερειαρχών  για να ορίζουν  ημέρες  υποχρεωτικής αργί-
ας.

Ωστόσο, εκτιμά ότι η ημέρα του Αγίου Πνεύματος πρέπει να καθοριστεί από την κυ-
βέρνηση ως αργία για το σύνολο του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Κώστας Γιουτίκας υπενθυμίζει 
ότι, κατόπιν διεξοδικής συζήτησης στο Περιφερειακό Συμβούλιο πριν από ένα χρόνο, η 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είχε  καλέσει τα συναρμόδια υπουργεία να επανεξετά-
σουν αυτό το θέμα. 

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας παραμένει σταθερή στο αίτημά της, προκειμένου 
να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα και η σύγχυση που δημιουργούνται κατά την ημέρα 
αυτή στη λειτουργία της αγοράς και των υπηρεσιών.

Σε ό,τι αφορά τη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης, υπάρχει  παλαιότερη από-
φαση Νομάρχη Θεσσαλονίκης (αρ.πρωτ.22/19777/10-5-2002), η οποία δεν έχει ανα-
κληθεί και ορίζει την εορτή του Αγίου Πνεύματος ως ημέρα υποχρεωτικής αργίας για τα 
εμπορικά καταστήματα και τα καταστήματα πώλησης τροφίμων.

ΑΠ. ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: 
Ποιος αλήθεια 
πιστεύει πλέον 
τον κ. Τσίπρα;

  
 Ο Αν. Τομεάρχης Οικονομικών 

της Νέας Δημοκρατίας και υπ. 
Βουλευτής Ημαθίας κ. Απόστολος 
Βεσυρόπουλος, έκανε την ακόλου-
θη δήλωση, σχετικά με τις χθεσι-
νές εξαγγελίες του κ. Τσίπρα:

«Ποιος αλήθεια πιστεύει πλέον 
τον κ. Τσίπρα; Υπάρχει έστω και έ-
νας Έλληνας πολίτης που μπορεί να 
βασιστεί στα λόγια ενός ανθρώπου 
που κάνει τα ακριβώς αντίθετα από 
αυτά που υπόσχεται; Οι χθεσινές ε-
ξαγγελίες του κ. Τσίπρα αποτελούν 
ένα ακόμα θλιβερό θέαμα ενός Πρω-
θυπουργού που εξαγγέλει πράγματα, 
τα οποία ο ίδιος ακύρωσε πριν από 
μία εβδομάδα.

Εξήγγειλε τη μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 30%, όταν την Παρασκευή υπαναχώρη-
σε από ήδη ψηφισμένες ρυθμίσεις. Υπόσχεται εκ νέου την καθιέρωση εισαγωγι-
κού φορολογικού συντελεστή  20%, τη στιγμή που την ακύρωσε την περασμένη 
Παρασκευή.

Ανακοίνωσε εκ νέου την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης για εισοδήματα 
έως 20.000 ευρώ όταν την Παρασκευή είχε καταργήσει την ψηφισμένη  διάταξη 
που προέβλεπε την κατάργηση της εισφοράς για εισοδήματα έως 30.000 ευρώ.

Ανακοίνωσε μείωση της προκαταβολής φόρου στο 50% όταν οι ίδιοι την αύξη-
σαν στο 100%. Όλα αυτά ενώ υπάρχει νέα αύξηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών 
των πολιτών προς την Εφορία που υπερβαίνουν πλέον τα 105 δις ευρώ, αφού η 
υπερφορολόγηση έχει γονατίσει νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Ο κ. Τσίπρας κάποτε μπορούσε να παραπλανήσει και να εξαπατήσει πολλούς, 
έτσι άλλωστε έγινε Πρωθυπουργός. Με τα ψέματα. Σήμερα δεν μπορεί να παρα-
πλανήσει κανένα. Οι Έλληνες τον έμαθαν πολύ καλά, τον πλήρωσαν ακριβά.

Στις 7 Ιουλίου η Ελλάδα κάνει μια Νέα Αρχή, με μια νέα κυβέρνηση. Την κυ-
βέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη που έρχεται για να 
βάλει τέλος στον παραλογισμό της υπερφορολόγησης. Με μειώσεις φόρων αλλά 
και με μια πολιτική στήριξης της επιχειρηματικότητας και των επενδύσεων, που 
οδηγούν σε υψηλούς και βιώσιμους ρυθμούς ανάπτυξης». 
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ΚΗΔΕΙΑ
Kηδεύτηκε χθες Τρίτη 11 Ιου-

νίου 2019 στις 5.00 μ.μ. από τον 
Ιερό Ναό Αγ. Αθανασίου (Κοι-
μητήρια) Βέροιας η Ελευθερία 
Ιωαν. Μπακιρλή σε ηλικία 75 
ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

40NΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 15 Ιουνί-

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

ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ 

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

Η σύζυγος, Η μητέρα
 Τα παιδιά, Τα εγγόνια
Τα αδέλφια, Τα ανήψια

 Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι
Θα ακολουθήσει δεξίωση στην αίθουσα του Ναού

40NΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 16 Ι-

ουνίου 2019 στον Ιερό Ναό Αγ. 
Σάββα - Κυριωτίσσης Βέροιας 
40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για 
την ανάπαυση της ψυχής του πο-
λυαγαπημένου μας συζύγου, πα-
τέρα, παππού, αδελφού και θείου

ΙΩΑΝΝΗ
ΚΩΤΣΙΟΦΤΗ 

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

Η σύζυγος, 
 Τα παιδιά, Τα εγγόνια
Τα αδέλφια, Τα ανήψια

 Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΗΣ Ι.Ν. 
ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ «ΠΕΛΕΚΑΝ» 

(στο Κομνήνιο)

Τη Δευτέρα 17 Ιουνίου 2019 εορτή του Αγίου Πνεύμα-
τος, πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ αδελφό-
τητας «ΠΕΛΕΚΑΝ» στο ΚΟΜΝΗΝΙΟ.

Οι Ιερές Ακολουθίες θα τελεσθούν κατά το ακόλουθο 
πρόγραμμα:

Α. ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΣΠΕΡΑΣ, της Πεντηκοστής 16 Ιουνίου 
και ώρα 6.30 μ.μ. θα ψαλεί ο Μέγας Εσπερινός.

Β. ΔΕΥΤΕΡΑ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ πρωί 17 Ιουνίου 
θα τελεσθεί Αρχιερατική Θεία Λειτουργία χοροστατού-
ντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. ΠΑΝΤΕ-
ΛΕΛΗΜΟΝΟΣ.

Θείες λειτουργίες στην 
Παναγία στο Σέλι

Την Κυριακή της Πεντηκοστής 16/06/19 και του 
Αγίου Πνεύματος 17/06/19 θα τελεστούν οι θείες 
λειτουργίες στην εκκλησία της Παναγίας στο Σέλι 

Με εκτίμηση,
Δ.Σ. ΠΤΟ Σελίου

Προσλήψεις συνοδών για το
 Κρατικό Κατασκηνωτικό

 Πρόγραμμα Ατόμων με Αναπηρία

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

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

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

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

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

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

email :   info@tapaidiatisanoixis.gr  

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

Το Δ.Σ του Συλλόγου

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

με το πρόγραμμα
 Πέμπτη 13 Ιουνίου, ώρα 10:00 
«1000 χρόνια από την ίδρυση της 

Αρχιεπισκοπής Αχρίδος» 
Ημερίδα αφιερωμένη στη μνήμη του 

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

(Παύλειο Πολιτιστικό Κέντρο - Βέ-
ροια) 

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

μουσικής προπαιδείας του Ωδείου της 
Ιεράς Μητροπόλεως

(Παύλειο Πολιτιστικό Κέντρο - Βέ-
ροια)

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

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

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

(Μητροπολιτικό Κεντρό Πολιτισμού 
ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ – Νάουσα) 

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

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

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

κές εκδηλώσεις με τη συμμετοχή τοπι-
κών συλλόγων (Ιερός Ναός Αγ. Δημη-
τρίου – Καβάσιλα)

 Πέμπτη 20 Ιουνίου, ώρα 07:00 
Αρχιερατική Θεία Λειτουργία
(Ιερός Ναός Αγ. Δημητρίου – Καβά-

σιλα)
 Πέμπτη 20 Ιουνίου, ώρα 20:00 
«Κοσμάς ο Μαδυτινός»
Επετειακή εκδήλωση  για τα 40 χρό-

νια λειτουργία της Σχολής Βυζαντινής 
Μουσικής «Κοσμάς Μαδυτινός» της Ιε-
ράς Μητροπόλεως

(Παύλειο Πολιτιστικό Κέντρο - Βέ-
ροια)

Παρασκευή 21 Ιουνίου, ώρα 19.30  
Με τα φτερά της μουσικής
Συναυλία Χορωδιών
(Πνευματικό Κέντρο Ι.Ν. Αγ. Νικολά-

ου – Ανατολικό)
 Σάββατο 22 Ιουνίου, ώρα 10:00 
Λειτουργική ζωή και Κατήχηση
Ημερίδα κατηχητών και κυκλαρχών
(Παύλειο Πολιτιστικό Κέντρο - Βέ-

ροια)
 Κυριακή 23 Ιουνίου, ώρα 20:00 
«ἐν τυμπάνῳ καί χορῳ»
Συναυλία των καθηγητών του Ωδείου 

της Ιεράς Μητροπόλεως
(Μητροπολιτικό Κεντρό Πολιτισμού 

ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ – Νάουσα)
 Δευτέρα 24 Ιουνίου, ώρα 07:00 
Αρχιερατική Θεία Λειτουργία
 με αφορμή την εορτή της Συνάξεως 

των εν Σκήτη Βεροίας Αγίων
(Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σκή-

της Βεροίας)
 Δευτέρα 24 Ιουνίου, ώρα 19:00 
 Σύγχρονες Μορφές της Εκκλησίας
Εσπερίδα αφιερωμένη στο μακαρι-

στό Γέροντα Θεοδόσιο της Βηθανίας 
(Παύλειο Πολιτιστικό Κέντρο - Βέροια)

 Τρίτη 25 Ιουνίου, ώρα 07:00 
Η διακονία του Μοναχισμού στην 

σύγχρονη κοινωνία
Θ’ Μοναχική Σύναξη
(Ιερός Ναός Αγίου Λουκά – Ιερά Μο-

νή Παναγίας Δοβρά)
 Τρίτη 25 Ιουνίου, ώρα 20:00 
«Μίκης ο Ευξείνιος»
με αφορμή την επέτειο της εκατο-

νταετηρίδας από την Γενοκτονία του 
Ποντιακού Ελληνισμούμε τη συμμετοχή 
των Αφών Τσαχουρίδη

(Χώρος Τεχνών –Βέροια) 
 Τετάρτη 26 Ιουνίου, ώρα 10:30
Η Διακονία της Εκκλησίας κατά τον 

Απόστολο Παύλο Έναρξη Διεθνούς Επι-
στημονικού Συνεδρίου

(Αντωνιάδεια Στέγη Γραμμάτων και 
Τεχνών – Βέροια) 

 Τετάρτη 26 Ιουνίου, ώρα 18:00 
Η Διακονία της Εκκλησίας κατά τον 

Απόστολο Παύλο
Συνέχεια  Διεθνούς Επιστημονικού 

Συνεδρίου (Αντωνιάδεια Στέγη Γραμμά-
των και Τεχνών – Βέροια) 

 Πέμπτη 27 Ιουνίου, ώρα 09:00 
Η Διακονία της Εκκλησίας κατά τον 

Απόστολο Παύλο Συνέχεια Διεθνούς 
Επιστημονικού Συνεδρίου 

(Αντωνιάδεια Στέγη Γραμμάτων και 
Τεχνών – Βέροια) 

Πέμπτη 27 Ιουνίου, ώρα 18:00
 Η Διακονία της Εκκλησίας κατά τον 

Απόστολο Παύλο
Συνέχεια Διεθνούς Επιστημονικού 

Συνεδρίου 
(Αντωνιάδεια Στέγη Γραμμάτων και 

Τεχνών – Βέροια) 
 Πέμπτη 27 Ιουνίου, ώρα 20:00 
Στα βήματα του Παύλου
Καλλιτεχνική εκδήλωση λόγου και 

μέλους – απονομή τιμητικών διακρίσε-
ων

(Χώρος Τεχνών – Βέροια)
 Παρασκευή 28 Ιουνίου, ώρα 09:00
 Η Διακονία της Εκκλησίας κατά τον 

Απόστολο Παύλο
 Συνέχεια και Λήξη Διεθνούς Επιστη-

μονικού Συνεδρίου 
(Αντωνιάδεια Στέγη Γραμμάτων και 

Τεχνών – Βέροια) 
 Παρασκευή 28 Ιουνίου, ώρα 

19:00 
Πανηγυρικός Εσπερινός της μνήμης 

του Αποστόλου Παύλου 
με την παρουσία Αρχιερέων – Εκ-

προσώπων των Ορθοδόξων Πατριαρ-
χείων και Εκκλησιών 

(Ιερός Παλαιός Μητροπολιτικός Να-
ός – Βέροια)

 Σάββατο 29 Ιουνίου, ώρα 07:00 
Όρθρος και Διορθόδοξο Αρχιερατικό 

Συλλείτουργο
με την παρουσία Αρχιερέων – Εκ-

προσώπων των Ορθοδόξων Πατριαρ-
χείων και Εκκλησιών (Ιερός Παλαιός 
Μητροπολιτικός Ναός – Βέροια)

 Σάββατο 29 Ιουνίου, ώρα 19:00
Λιτανεία και Πανηγυρικός Εσπερινός
με διορθόδοξη Αρχιερατική Συγχο-

ροστασία 
(Βήμα Αποστόλου Παύλου – Βέροια)
 

Σημειώσεις:
Η είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις 

είναι ελεύθερη. 

2. Όλες οι εκδηλώσεις που στεγάζο-
νται στον Χώρο Τεχνών, στην Αντωνιά-
δεια Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Βέ-
ροιας τελούν υπό την αιγίδα του Δήμου 
Βέροιας.

Η κίνηση του Μητροπολίτη



Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αναλαμβάνει πρωτοβουλία 
προκειμένου να διευθετηθούν τα ζητήματα που αφορούν την αναδιάρ-
θρωση της δομής λειτουργίας του εργοστασίου στο Πλατύ Ημαθίας όπου 
παράγεται το «Γάλα Βλάχας εβαπορέ» και να διασφαλιστούν πλήρως 
τα δικαιώματα των εργαζομένων του. Αυτό αποφασίστηκε χθες Δευτέρα 
(10.6.2019) στη διάρκεια της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβου-
λίου Κεντρικής Μακεδονίας, στη Θεσσαλονίκη, μετά από πρόταση του 
περιφερειάρχη Απόστολου Τζιτζικώστα η οποία στοιχειοθετήθηκε με βά-
ση την εισήγηση που έκανε ο αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας, Κώστας Κα-
λαϊτζίδης ο οποίος έθεσε το θέμα εκτάκτως και προ ημερησίας διάταξης.

Ο Περιφερειάρχης Απόστολος Τζιτζικώστας επισήμανε ότι η διοίκηση 
της Περιφέρειας θα σταθεί στο πλευρό των εργαζομένων και θα πιέσει 
την όποια κυβέρνηση προκύψει μετά τις εκλογές, προς την κατεύθυνση 
της επίλυσης των ζητημάτων του εργοστασίου, ώστε σε κάθε περίπτωση 
σε σχέση με την εξέλιξη του, να μην κινδυνεύσουν οι θέσεις εργασίας. 
«Στόχος μας είναι να πολλαπλασιάζονται οι θέσεις εργασίας, όχι να μειώ-
νονται» τόνισε χαρακτηριστικά ο περιφερειάρχης.

Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΗΜΑΘΙΑΣ
Το Περιφερειακό Συμβούλιο ενημέρωσε για το θέμα, στη διάρκεια 

της χθεσινής συνεδρίασης (Δευτέρα), ο αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας 
Κώστας Καλαϊτζίδης, ο οποίος ζήτησε να αναληφθούν πρωτοβουλίες 
από την Περιφέρεια, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, ώστε να βρε-
θεί μια ικανοποιητική λύση για το εργοστάσιο του Πλατέος, για τους 
εργαζόμενους και ευρύτερα για την αντιμετώπιση του προβλήματος της 
συνεχούς αποβιομηχάνισης της περιοχής. Αναφέρθηκε επίσης και στην 
πρόσφατη επίσκεψη που έκανε στο εργοστάσιο, μετά από συνεννόηση 
με τον Απόστολο Τζιτζικώστα, όπου είχε συνεργασία και διάλογο, τόσο 
με εκπροσώπους του Σωματείου Εργαζομένων όσο και με τη διεύθυνση 
του εργοστασίου, ενώ στην εισήγηση που έκανε κατά τη διάρκεια της 
συνεδρίασης, κατέθεσε στο προεδρείο του Συμβουλίου και έγγραφο του 
Σωματείου Εργαζομένων με τις θέσεις και τις προτάσεις του, επί του 
θέματος. Θέσεις οι οποίες αναπτύχθηκαν και μέσω εκπροσώπου των 
εργαζομένων που παραβρέθηκε στη συνεδρίαση μετά από πρόσκληση 
του αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας. 

Για το θέμα ο κ. Καλαιτζίδης, δήλωσε:“Όπως τόνισα στη συνεδρίαση 
του Περιφερειακού Συμβουλίου, τα ζητήματα που απασχολούν τους ερ-
γαζόμενους ή τους αγρότες, τα προβλήματα της κάθε κοινωνικής ομάδας 
του τόπου μας, δεν είναι απλώς και μόνο ζητήματα δικά τους, δεν είναι 
μόνο ζητήματα που αφορούν τη ζωή τους και τις οικογένειές τους. Είναι 
ζητήματα όλων μας, είναι ζητήματα που έχουν άμεσο αντίκτυπο στην 
τοπική κοινωνία, είναι προβλήματα που φέρνουν σοβαρές παρενέργειες 
στην τοπική αγορά και στην τοπική οικονομία.

Σε αυτή τη βάση πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε και για όλους αυτούς 
τους λόγους οφείλουμε να βρούμε τις λύσεις που χρειάζονται άμεσα, 
πρακτικά, χωρίς να μακρηγορούμε, χωρίς ανούσιες πρωτοβουλίες εντυ-
πώσεων. Έτσι μάθαμε να εργαζόμαστε στην Αντιπεριφέρεια Ημαθίας και 
στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας κι έτσι θα προσπαθήσουμε να 
δώσουμε λύση στο πρόβλημα που δημιουργείται από τη διακοπή λει-
τουργίας του εργοστάσιου της “Δέλτα” στο Πλατύ Ημαθίας. 

Ο Απόστολος Τζιτζικώστας ανέλαβε επικεφαλής της συγκεκριμένης 

πρωτοβουλίας μας, ως περιφερειακή αρχή και τον ευχαριστώ που πάντα 
βρίσκεται στο πλευρό μας. Είναι μια πρωτοβουλία με συγκεκριμένο χρο-
νοδιάγραμμα και κυρίως είναι ρεαλιστική. Θα συνεχίσουμε την επικοινω-
νία με την εταιρεία και κυρίως με τους εργαζόμενους,  ώστε να διασφαλί-
σουμε την εργασία τους, με αξιοπρέπεια και χωρίς εκπτώσεις”.
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Βρέθηκε αρσενικό σκυλί, ράτσας τερριε. 
Φιλοξενείται σε σπίτι. 

Για πληροφορίες καλέστε στο 6972331140

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το 

άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα ό τι:
Ο ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του 

Νικολάου και της Σουμέλας, το γένος 
Σαπουντζόγλου, που γεννήθηκε στη Βέ-
ροια και κατοικεί στη Θεσσαλονίκη και η 
ΣΙΩΠΗ ΔΑΦΝΗ του Ιωάννη και της Στυ-
λιανής, το γένος Λαζού, που γεννήθηκε 

και κατοικεί στη Θεσσαλονίκη, πρόκειται να παντρευτούν 
με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγ. Αντω-
νίου Βέροιας.

Πρωτοβουλία Τζιτζικώστα υπέρ των 
εργαζομένων στο εργοστάσιο της “Δέλτα”

-ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 
ΚΩΣΤΑ ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πολύωρη διακοπή 
νερού σήμερα, 

λόγω τοποθέτησης 
σύγχρονου 

εξοπλισμού, στο 
συνοικισμό «ΜΕΣΗ» 
του Δήμου Βέροιας

Από τη Δημοτική επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης 
Βέροιας γίνεται γνωστό ότι σήμερα Τετάρτη 12 Ιουνίου 2019 
από την ώρα 08:00 έως την ώρα 18:00 θα γίνει διακοπή 
νερού στο συνοικισμό «Μέση» του Δήμου Βέροιας, έπειτα 
από προγραμματισμένες εργασίες τοποθέτησης σύγχρονου 
εξοπλισμού στο δίκτυο ύδρευσης της περιοχής. Τα συνεργεία 
της επιχείρησης θα εργάζονται εντατικά ώστε οι εργασίες να 
τελειώσουν το γρηγορότερο δυνατόν. 

Παρακαλούνται οι κάτοικοι να φροντίσουν για την συγκέ-
ντρωση των απαραίτητων ποσοτήτων νερού, προκειμένου 
να μη δημιουργηθούν προβλήματα λειψυδρίας το χρονικό 
διάστημα των εργασιών. Παράλληλα με την ανακοίνωση στα 
ΜΜΕ, πάγια τακτική της ΔΕΥΑΒ είναι, οι συμπολίτες μας να 
ενημερώνονται έγκαιρα με σχετική μεγαφώνιση. 

Η ΔΕΥΑΒ ζητεί την κατανόηση των καταναλωτών-πελατών 
της για την πολύωρη αναστάτωση που θα υποστούν, αλλά οι 
εργασίες αυτές θα αναβαθμίσουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες 
της επιχείρησης προς τους καταναλωτές της.  



Διάκριση του 8ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας 
για το έργο eTwinning

Στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος eTwinning, το 
τμήμα ΣΤ2 του 8ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας, υλοποίησε στο 
μάθημα της γερμανικής γλώσσας έργο με τίτλο «Parlament der 
Tiere» (η Βουλή των Ζώων) και απέσπασε ένα από τα πρώτα 
βραβεία στον 66ο  Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό, που για φέτος είχε ως 
σύνθημά του „YOUrope – es geht um dich“ (YOUrope – it’s about 
you).

Στόχος του φετινού διαγωνισμού ήταν να παροτρύνει τους 
μαθητές να ασχοληθούν με θέματα που αφορούν την Ευρώπη 
και το μέλλον της, θέτοντας μερικά ερωτήματα όπως: Ποιες αξίες 
υποστηρίζεις; Τι θα ήθελες να αλλάξεις για τα παιδιά και τους 
νέους;   

Οι μαθητές μας ήρθαν σε επαφή και επικοινωνία με μαθητές 
από σχολεία της Γερμανίας, της Ουκρανίας και της Σλοβενίας, και 
μέσα από ποικίλες δραστηριότητες (συνεντεύξεις, παρουσιάσεις, 
δημιουργία κόμικς, τηλεδιασκέψεις) αντάλλαξαν απόψεις και δια-
τύπωσαν τα αιτήματά και τις προτάσεις τους για ένα καλύτερο μέλλον στην Ευρώπη.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο μας επισκε-
φθείτε την ιστοσελίδα του σχολείου μας. http://8dim-veroias.ima.sch.
gr/?p=1400.

Ο Διευθυντής
Μήτκας Κυριάκος

Τη Δευτέρα, 10 Ιουνίου 2019, στις 11:00, στο 2ο όροφο, στο 
Χώρο Τεχνών πραγματοποιήθηκε η τελετή έναρξης της έκθεσης 
ζωγραφικής των μαθητών/τριών του 3ου Δ.Σ. Βέροιας,  με τίτλο 
«Κάτω από τον ίδιο ουρανό». Την έκθεση επιμελήθηκε η εικα-
στικός του σχολείου μας, κ. Ευαγγελία Αθανασιάδου. 

Η έκθεση θα είναι ανοιχτή για το κοινό καθημερινά, τα πρωι-
νά και τα απογεύματα, έως τις 13 Ιουνίου 2019. 

Στην τελετή έναρξης συμμετείχε όλο το σχολείο. Οι  γονείς/
κηδεμόνες των μαθητών/τριών μας  απόλαυσαν ένα γεμάτο 
πρόγραμμα  με δραματοποιήσεις κειμένων και τραγουδιών, αυ-
τοσχεδιασμούς, απαγγελίες ποιημάτων, ένα αφιέρωμα στη Στ΄ 
τάξη και τη χορωδία του σχολείου μας σε παιδικά παραδοσιακά 
τραγούδια. Τη χορωδία επιμελήθηκε ο δάσκαλος & μουσικός  π. 
Λεωνίδας Αφεντούλης. 

Την εκδήλωση επιμελήθηκαν οι εκπαιδευτικοί: Κουρκούλη 
Ειρήνη, μουσικός, Μιχαηλίδου Ευγενία, δασκάλα-δ/ντρια, Πιπε-
ρίδου Ελισάβετ, δασκάλα Αγγλικών, Τουλιόπουλος Β., δάσκα-
λος, με τη συνεργασία του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων του 
3ου Δ.Σ.

Με αφορμή τον τίτλο της έκθεσης ζωγραφικής, «Κάτω από 
τον ίδιο ουρανό», τα παιδιά  αποτύπωσαν τον κόσμο γύρω τους, 
μέσα από τη δική τους προσωπική ματιά. Κάποια παιδιά έδωσαν 
προσοχή στα όμορφα, κάποια άλλα στις ανισότητες, τις αντιπαρα-
θέσεις, την καταστροφή του περιβάλλοντος αλλά και σε διάφορες 
καταστάσεις που καθημερινά συμβαίνουν αλλά αγνοούμε ή έχουμε 
συνηθίσει. Η ευαίσθητη προσέγγιση των παιδιών δίνει τροφή για 
σκέψη σε όλους μας για την κοινωνική και συλλογική μας ευθύνη, 

που δεν περιορίζεται στην ιδιωτική σφαίρα. Στο ίδιο πλαίσιο ακο-
λούθησαν  χειροτεχνίες/κατασκευές συνοικιών, συγγραφή κειμέ-
νων-τραγουδιών και ένα διασχολικό project με τους ‘’ήρωες’’. 

Ευχαριστούμε από καρδιάς τους υπεύθυνους του Χώρου Τε-
χνών και την κ. Ν. Καραγιαννίδου για τη φιλοξενία.

Ευχαριστούμε  επίσης τους μουσικούς : Μπλέτσο  Αλέξανδρο 
στο βιολί, Σοφιανίδη Μανώλη στο λαούτο & Μπέλλα Γιάννη, στο 
τουμπερλέκι και όλους όσους έδωσαν τη ψυχή τους για να πραγ-
ματοποιηθεί αη έκθεση και η εκδήλωση του σχολείου μας.   

Η Δ/νση, ο Σύλλογος Διδ/ντων & οι μαθητές/τριες 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η «Tasty Fruit» δέχε-

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

συμπύρηνων.
Για όσους παραγωγούς επιθυμούν και ενδιαφέ-

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

Πληροφορίες στα τηλέφωνα:  
• 2331072700 
• 6945105091 Στέφανος Αποστολίδης

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

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

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

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

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

Το καλοκαίρι... έχει 
Camp Ρομποτικής!

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

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

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

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

θούν θα είναι πρωινά και απο-
γευματινά.

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

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

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

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

• Να μελετήσουν επιστημονι-
κά θέματα

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

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

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

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

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

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

ΑΠΟ ΤΟ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΕΧΝΩΝ
«Κάτω από τον ίδιο ουρανό»: Μαθητική 

έκθεση ζωγραφικής του 3ου Δ.Σχ. Βέροιας 
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Οι αριστούχοι μαθητές 
του Γυμνασίου Μελίκης
Α ΤΑΞΗ       
 ΜΑΝΤΖΩΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  ................................ 19 13/14    
 ΜΠΟΥΘΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΕΩΝΙΔΑΣ  ................................... 19 13/14    
 ΚΕΣΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  ..................................... 19 12/14    
 ΝΤΟΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ  .. 19 12/14    
 ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ  .......................... 19 11/14    
 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ  .............................. 19 10/14    
 ΡΟΥΝΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ............................ 19 10/14    
 ΝΤΟΒΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  .......................... 19 9/14    
 ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  .......................... 19 8/14    
 ΜΑΤΡΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ................................. 19 7/14    
 ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΣ  ...................................... 19 6/14    
 ΜΠΟΥΘΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΣΤΕΡΙΟΣ  ................................ 19 5/14    
 ΜΠΟΥΣΚΑ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ........................................ 19 3/14    
 ΡΟΓΓΟΤΗ ΕΛΕΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ......................................... 19 2/14    
 ΤΣΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ......................... 19 1/14    
 ΔΑΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  ............................. 18 13/14    
 ΚΑΜΠΑΣΙ ΑΛΝΤΟ ΑΟΥΡΙΟΛ  .............................................. 18 13/14    
 ΛΙΒΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ................................. 18 13/14    
 ΜΠΑΡΤΖΩΚΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ............................. 18 12/14    
 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ........................ 18 11/14    
 ΒΑΣΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  ........................................... 18 11/14    
 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ  .................................. 18 11/14    
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 ΓΚΑΜΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ................................... 18 8/14    
 ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ................................... 18 7/14    
        
 Β ΤΑΞΗ       
 ΜΟΣΧΟΤΑ ΖΩΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  .............................................. 20    
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 ΓΑΛΑΝΗ ΣΟΦΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ............................................. 19 5/14    
 ΧΡΑΣΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΘΩΜΑΣ  ....................................... 19 5/14    
 ΖΟΡΜΠΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ  .............. 19 3/14    
 ΛΑΛΟΣΙ ΧΟΡΓΚΙΤΟ ΝΤΡΙΤΣΙΜ  .......................................... 19 2/14    
 ΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΘΩΜΑΣ  .............................. 19 2/14    
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Βέροια 06/06/2019
Αρ. Πρωτ.: 3370

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ
Ο Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών Ημαθίας Πέλλας 

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

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

Επιθυμητά προσόντα υποψηφίων:
• Προϋπηρεσία σε παρόμοια θέση

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

Υποστηρίζεται ότι η εκπαίδευση θα μπορούσε 
να διαμορφώσει αυριανούς ενεργούς πολίτες αν 
βοηθούσε τους μαθητές και τις μαθήτριες να απο-
κτήσουν γνώση και να καλλιεργήσουν ικανότητες, 
στάσεις και αξίες, προκειμένου να καταστούν ικανοί 
και ικανές να συμμετέχουν αποτελεσματικά, ενεργά 
και υπεύθυνα στις κοινωνίες που ζουν ως αυριανοί 
πολίτες. 

Παράλληλα, η επαγγελματική ανάπτυξη των εκ-
παιδευτικών και η συμμετοχή τους στη βελτίωση της 
ποιότητας του παραγόμενου εκπαιδευτικού έργου 
αποτελεί βασικό σκοπό της λειτουργίας του 3ου 
Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού 
(ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Κεντρικής Μακεδονίας. Επίσης, Θεω-
ρούμε σημαντικό το ρόλο του εκπαιδευτικού στη βελ-
τίωση του εκπαιδευτικού έργου, επειδή πιστεύουμε ότι οι εκπαιδευ-
τικοί είναι που τελικά θα αλλάξουν τον κόσμο του σχολείου, υιοθε-
τώντας τη δράση στην τάξη τους ως συστηματική μέθοδο έρευνας.

Στο πλαίσιο αυτό, τη Δευτέρα 10 Ιουνίου 2019 και από ώρα 
10:00 - 13:00, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Βέροιας πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του προγράμματος με 
θέμα «Δημόσιος Αστικός Χώρος και Γκράφιτι». Στο πρόγραμμα 
συμμετείχαν μαθητές και μαθήτριες του 1ου, 5ου, 6ου,10ου Δημο-
τικών Σχολείων Βέροιας και του 3ου Δημοτικού Σχολείου Μακρο-
χωρίου. 

Η ημερίδα διοργανώθηκε από το 3ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακε-
δονίας σε συνεργασία με το ΔΗΠΕΘΕ Βέροιας και τους συλλόγους 
διδασκόντων των σχολείων.

Στην ημερίδα παρευρέθηκαν ο Οργανωτικός Συντονιστής Εκ-
παιδευτικού Έργου κ. Νικόλαος Γραίκος, ο Συντονιστής Εκπαιδευ-
τικού Έργου κ. Γεώργιος Μακαρατζής και εκ μέρους του Δήμου 
Βέροιας  o πρόεδρος του ΔΗΠΕΘΕ Βέροιας, εμπνευστής και συ-
ντάκτης του προγράμματος κ. Νικόλαος Μαυροκεφαλίδης, οι εκπαι-
δευτικοί και οι μαθητές/τριες των σχολείων.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών 
παρουσίασαν με σαφήνεια την ετυμολογία, την ιστορία  και τα διά-
φορα είδη του γκράφιτι,  με προβολή και σχολιασμό φωτογραφιών 

από γκράφιτι αποτυπωμένα σε τοίχους σχολείων, δημόσιων και 
ιδιωτικών κτηρίων, και μνημείων όλων των περιόδων. 

Επιπλέον, έθεσαν τους δικούς τους προβληματισμούς σχετικά 
με το αν το γκράφιτι είναι τέχνη, διαμαρτυρία ή βανδαλισμός, ποια 
είναι η σχέση του αστικού χώρου με την πολιτισμική κληρονομιά, το 
ζήτημα της νομιμότητας δημιουργίας ενός γκράφιτι και το πρόβλη-
μα του βανδαλισμού των μνημείων με γκράφιτι. 

Τέλος, οι μαθητές/τριες παρουσίασαν τη μεθοδολογία της εργα-
σίας τους, καθώς και τις δικές τους ατομικές ή ομαδικές παρεμβά-
σεις με τις οποίες επιδίωξαν να αποκαταστήσουν ή να βελτιώσουν 
την αισθητική του αστικού χώρου. Μέσα από αυτές τις παρεμβά-
σεις, οι μαθητές/τριες δήλωσαν ότι «με την πράξη αυτή αφήσαμε 
το δικό μας στίγμα στο σχολείο [...] μάθαμε να συνεργαζόμαστε [...] 
και βοηθήσαμε ώστε το σχολείο μας να γίνει πιο όμορφο». 

Οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές και οι μαθήτριες των σχολείων που 
συμμετείχαν στο πρόγραμμα αξίζουν συγχαρητήρια για τις πρωτό-
τυπες και πολύ ενδιαφέρουσες εργασίες τους, τις απόψεις τους για 
τη σχέση της εκπαίδευσης με το γκράφιτι, καθώς και τις αισθητικές 
παρεμβάσεις τους στον αστικό χώρο.

Από τη δική μας πλευρά θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια 
ώστε το πρόγραμμα να συνεχιστεί το επόμενο σχολικό έτος στο 
πλαίσιο του προγραμματισμού εκπαιδευτικού έργου των σχολικών 
μονάδων.

Έργο 868.000€ για αγροτική οδοποιία ενέταξε ο Δήμος 
Βέροιας στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι»

-Περιλαμβάνει αγροτικούς δρόμους σε Νέα Νικομήδεια και Τρίλοφο 
Με την υπ’ αριθ. 43719/7-6-2019 απόφασή του Υπουργού Εσωτερικών, Αλέξη Χαρίτση, εντάχθηκε το έργο με τίτλο «Αγροτική Οδοποι-

ία Δήμου Βέροιας» στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», συνολικού προϋπολογισμού 868.000€, ύστερα από την επιτυχή αξιολόγηση της 
πρότασης που είχε καταθέσει ο Δήμος.  

Συγκεκριμένα, το έργο περιλαμβάνει έργα βελτίωσης του δικτύου αγροτικών δρόμων στο αγρόκτημα της Νέας Νικομήδειας καθώς επί-
σης και στο αγρόκτημα Τριλόφου του Δήμου Βεροιας. 

Η ολοκλήρωση του έργου  αναμένεται να διασφαλίσει την ομαλή και ασφαλή πρόσβαση του τοπικού αγροτικού πληθυσμού στα αγρο-
τεμάχια των συγκεκριμένων περιοχών, διευκολύνοντας σημαντικά το καλλιεργητικό έργο καθώς και το εμπόριο των νωπών αγροτικών 
προϊόντων μέσω της ταχύτερης και ασφαλέστερης μεταφοράς τους αφού πλέον θα υπάρχει η δυνατότητα μετακίνησης μεγαλύτερων 
οχημάτων μεταφοράς από και προς τις τοπικές καλλιέργειες ώστε το διακομιστικό εμπόριο των αγροτικών προϊόντων να πραγματοποιείται 
απευθείας στο χώρο της παραγωγής. 

Δήμος Βέροιας: Παρουσίαση του προγράμματος 
«Δημόσιος Αστικός Χώρος και Γκράφιτι»
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Με ανακοίνωση του το 
Δ.Σ του ΑΟΚ Βέροιας 
αναφέρει για την επι-

στροφή του Τριχόπουλου στην 
ομάδα μπάσκετ, καθώς και για 
την ανανέωση του Τάσου Κασά-
μπαλη. 

«Με χαρά ανακοινώνουμε την απόκτη-
ση του Γιώργου Τριχοπουλου στην ομάδα 
μας ο οποίος εκτός από παίκτης θα εί-
ναι και προπονητής στα τμήματα υποδο-
μής.Ο Γιώργος ξεκίνησε από τα τμήματα 
υποδομής της ομάδας μας το 1998 και 
αγωνίστηκε στις εθνικές ομάδες παίδων 
και νέων. Αγωνίστηκε 5 χρόνια στην Α1 
7 χρόνια στην Α2 και επί σειρά ετών σε 
πρωταθλήματα Β&Γ εθνικών κατηγοριών.
Τον καλωσορίζουμε και του ευχόμαστε 
υγεία και πολλές επιτυχίες με τον σύλλογο 
μας.»

-Επίσης ο Τάσος Κασαμπαλής θα συ-
νεχίσει να προσφέρει στην ομάδα ενώ 
παράλληλα θα είναι  και προπονητής στα 
τμήματα υποδομής

Είναι γνωστή η ευαισθησία των ανθρώπων 
της ΒΕΡΟΙΑΣ σε οργανωτικά θέματα, αλλά και 
σε θέματα που αφορούν τον εκσυγχρονισμό του 
αθλητικού κέντρου του Ταγαροχωρίου, στο οποίο 
πέρσι διέθεσαν ένα σεβαστό ποσόν, προκειμένου 
να μπορεί να λειτουργήσει, ύστερα από την λεηλα-
σία που υπέστη από το προηγούμενο ιδιοκτησιακό 
καθεστώς της ΠΑΕ, που έναντι οφειλών του σε 
τρίτους, έδινε σε αυτούς περιουσιακά στοιχεία του 
αθλητικού κέντρου (μέχρι και δάπεδα ξηλώθηκαν 
και ηλιακοί θερμοσίφωνες).

Για τη νέα περίοδο, πέρα από τα τρέχοντα έξο-
δα, θα διατεθούν αρκετά χρήματα και για την βελ-
τίωση των αγωνιστικών χώρων των δύο γηπέδων, 
του αθλητικού της κέντρου, κάτι που θα γίνει και 

στο δημοτικό γήπεδο, που χρησιμοποιεί ως έδρα 
για τα παιχνίδια της.

Όμως για την μεθεπόμενη περίοδο, ανεξάρτητα 
σε ποια κατηγορία αυτή θα αγωνίζεται, ο χλοοτά-
πητας θα είναι από τους πλέον σύγχρονους (τέτοιο 
διαθέτουν στην Ελλάδα μόνο δύο ομάδες, ο Ολυ-
μπιακός και ο Άρης).

Συγκεκριμένα, εταιρεία με εξειδίκευση σε τέτοιο 
χλοοτάπητα, που είναι υβριδικός (ο μισός συνθετι-
κός και ο άλλος μισός φυσικός), μέσα στην χρονιά 
θα ξεκινήσει όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε 
το έργο να ενταχθεί στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ, 
σε συνεργασία με τον Δήμο Βέροιας.

πηγή kerkidasport.gr

ΕπιστροφήτουΓιώργου
ΤριχόπουλουστονΑΟΚΒέροιας

Ανανέωσε ο Κασαμπαλής

Ο πλέον σύγχρονος χλοοτάπητας 
στο γήπεδο της Βέροιας

«Η μηχανή του χρόνου...
χορεύοντας από το χθες μέχρι το σήμερα!

Σήμερα Τετάρτη στο Χώρο Τεχνών στις 7.30 μ.μ. θα γίνει η εκδήλωση από τον ΑΠΣ Φίλιππο Βέροιας. Η παράσταση είναι 
η  «μηχανή του χρόνου....χορεύοντας από το χθες μέχρι το σήμερα.

ΦΑΣΝΑΟΥΣΑ
Πρόσκληση

σε Γενική Συνέλευση
Από τον ΦΑΣ ΝΑΟΥΣΑ ανακοινώ-

θηκε ότι την Πέμπτη 27/6 θα πραγ-
ματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση του 
Συλλόγου στην αίθουσα «Βέτλαντς».

Αναλυτικά:
Καλούνται τα μέλη του Φ.Α.Σ. ΝΑ-

ΟΥΣΑ στη Γενική Συνέλευση, η οποία 
θα γίνει την Πέμπτη 27 Ιουνίου 2019 
και ώρα 19:30 στην αίθουσα «Βέτ-
λανς» με θέμα ημερήσιας διάταξης: 
«Απολογισμός της αγωνιστικής περι-
όδου 2018-2019, ενημέρωση για ζητή-
ματα της ομάδας».

Από τον Φ.Α.Σ. ΝΑΟΥΣΑ



ΗΟλυμπίαΤζιμογιάννη
στο“ΠΟΡΤΑΡΑΘΛΟΝ’’τηςΝάξου

Έγινε το Σαββατοκυριακο στην Νάξο ο διεθνής αγώνας 
σύνθετων αγωνισμάτων. Στους αγώνες συμμετείχε και η νεαρή 
βεροιωτισσα πρωταθλήτρια του ΟΚΑ Δ. ΒΙΚΕΛΑΣ  Ολυμπία 
Τζιμογιαννη που κατάφερε να πραγματοποιήσει μια εξαιρετική 

εμφάνιση στο επταθλο γυναικών και να 
τερματίσει  στην 9η  θέση  με 4.450  βαθ-
μούς.

Αναλυτικά τα αγωνίσματα και οι επιδόσεις 
100 μ εμποδ. 15’’98
Ύψος 1.58
σφαίρα 11.00
200 μ. 26’’18
μήκος 4’62
ακόντιο 34.28
800 μ. 2.35’’0 ‘’. 

Δουλκεριδου, Καλοϊδου και 
Ιντου, μετά την πανηγυρική 
πρόκριση που εξασφάλισαν 

στον προκριματικό αγώνα, με τις δυο 
πρώτες να έχουν κάνει καταπληκτική 
εμφάνιση καταλαμβάνοντας την τρίτη 
και τέταρτη θέση του Σύνθετου Ατο-
μικού, κλήθηκαν να επιβεβαιώσουν 
τα προγνωστικά που τις ήθελαν πρω-
ταγωνίστριες και στην Τελική Φάση 
Πανελληνίου Πρωταθλήματος Κορασί-
δων Ρυθμικής Γυμναστικής Β’ Περιφέ-
ρειας (Κ. & Β. Ελλάδα).

Η Καλοϊδου Κωνσταντίνα, η οποία για λεπτο-
μέρειες έμεινε εκτός βάθρου στον προκριματικό, 
απέδειξε για μια ακόμη φορά ότι είναι μια από τις 
κορυφαίες στην κατηγορία της, όχι μόνο στην Βόρεια 
Ελλάδα αλλά στο σύνολο της χώρας. Συγκέντρωσε 
46,950 βαθμούς και ανέβηκε στο δεύτερο σκαλί του 
βάθρου μόλις 0,70 βαθμούς πίσω από την πρώτη. 
Μια τυπικότητα στην διαδικασία υποβολής ένστασης 
στο πρόγραμμα της με την μπάλα, που βαθμολο-
γήθηκε αρκετά χαμηλά με 11,500 βαθμούς, για την 

οποία και δεν έγινε δεκτή ούτε καν η κατάθεση της 
άρα και η εξέταση της ουσίας της ένστασης, της 
στέρησαν ίσως και το χρυσό μετάλλιο στο σύνθετο 
αγώνα. Το χρυσό μετάλλιο που δεν κέρδισε στο σύν-
θετο το κέρδισε στο πρόγραμμα με στεφάνι όπου 
βαθμολογήθηκε με 12,250 βαθμούς, ενώ κατέκτησε 
και το χάλκινο μετάλλιο στις κορίνες με 12,750 βαθ-
μούς. Παρά τις όποιες ατυχίες κατάφερε να κερδίσει 
την συμμετοχή της και στα τέσσερα όργανα για το 
Κύπελλο Ελλάδος που θα πραγματοποιηθεί τον Ιού-
λιο και θα συναντηθούν οι 20 καλύτερες αθλήτριες 
της Βορείου Ελλάδος με τις αντίστοιχες της Νοτίου. 

Η χάλκινη αθλήτρια των φετινών προκριματικών 
& περσινών τελικών αγώνων στο Σύνθετο Ατομικό, 
Ελένη. Δουλκερίδου δεν μπόρεσε να επαναλάβει 
τις πετυχημένες εμφανίσεις της στο συγκεκριμένο 
αγώνα. Είχε ατυχίες (πτώσεις οργάνων) στα δύο α-
πό τα τέσσερα προγράμματα(σχοινί, μπάλα) & αυτό 
της στέρησε μία θέση στο βάθρο, όπως, φυσικά της 
αξίζει & το απέδειξε πολλές φορές στα δύο τελευταία 
χρόνια. Πήρε το εισιτήριο για τον πανελλήνιο αγώνα 
κυπέλου σε δύο προγράμματα (στεφάνι με 11.750β.-
7η & κορίνες με 11.400β.)

Η Ιντου Αντωνία, κορασίδα 2008 είχε θέσει ε-
ξαρχής ως στόχο την πρόκριση της στον τελικό και 
εφόσον τα κατάφερε άξια στον προκριματικό ήρθε 
η ώρα να ξεπεράσει τον εαυτό της και το έκανε με 
απόλυτη επιτυχία. Αγωνιζόμενη στο Β’ επίπεδο (δεν 

έχουν δικαίωμα συμμετοχής 
στο Κύπελλο) κατέλαβε την 
αξιόλογη 15η θέση στον σύν-
θετο αγώνα. Βαθμολογήθηκε 
με 7300 βαθμούς στο σχοινί, 
7950 βαθμούς στο στεφάνι, 
8750 βαθμούς στην μπάλα 
όπου ήταν 8η  και 9,050 βαθ-
μούς στις κορίνες μόλις 0,10 
βαθμούς έξω από την οχτάδα.  

ΔήλωσητουΠροέδρου
τουΑΟΡΓΒέροιας
κ.ΕυθυμίουΧωματά

«Συγχαρητήρια στις προ-
πονήτριες ΜΑΡΙΑ ΣΑΝΣΑΡΙ-
ΔΟΥ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΙΝΤΣΗ & 
τη δασκάλα μπαλέτου ΝΑΤΑ-
ΛΙΑ ΚΝΙΑΖΕΒΑ. Έχουμε στο 
σύλλογο & την πόλη μας δύο 
αθλήτριες, την Κωνσταντίνα 
Καλοίδου & την Ελένη Δουλ-
κερίδου, που είναι ισάξιες, 
σταθερότατες & κορυφαίες 
στην Ελλάδα τα δύο τελευταία 
χρόνια. Η άτυχη εμφάνιση 
της Δουλκεριδου σε δύο προ-
γράμματα μας στεναχώρησε 
αλλά είναι πλέον παρελθόν. 
Κοιτάμε μπροστά & περι-
μένουμε πολλά από τις δύο 
ταλαντούχες αθλήτριες μας. 
Μας εξέπληξε θετικά η εμφά-
νιση της Ιντου, που ξεκίνησε 
αργά την ρυθμική Πιστεύω & 
εύχομαι ότι την επόμενη χρο-
νιά θα συναγωνίζεται με τις 
καλύτερες αθλήτριες στο επί-
πεδο Α».
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Χαρούμενα πρόσωπα από την 
πρώτη διοργάνωση του ‘’Seli 
mountain running’’ αναμέ-

νουν την επανάληψη του πετυχη-
μένου 2ημερου event στις 24 & 25 
Αυγούστου.

Προκήρυξη του αγώνα και δηλώσεις συμμετο-
χής στα τέλη Ιουνίου.

Εκκίνηση και τερματισμός: βάση Χιονοδρομικού 
κέντρου Σελίου 

23χλμ ορεινός αγώνας (υψομετρική 1000μ)
Vertical race 1400m (υψομετρική 250)
5500μ ορεινός αγώνας (υψομετρική 200m)
1300μ ανωμαλου δρόμου ηλικιών Δημοτικού
2200μ ανωμάλου δρόμου ηλικιών Γυμνασίου

ΡΥΘΜΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ-ΑΟΡΓ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΆγγιξετηνκορυφήηΚαλοΐδουΚωνσταντίνα
Άτυχη η Δουλκερίδου Ελένη – Εξελίσσεται η Ιντου Αντωνία

Ετοιμασίες για το 2ο ‘’Seli mountain 
running’’ 24/25 Αυγούστου 2019
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Στον Ενιπέα με τους Ορειβάτες Βέροιας

Εντυπωσιακές  ορθοπλαγιές, 
χαράδρες  και  ρέματα, πυκνή  
βλάστηση, γραφικές  ξύλινες  

γέφυρες, τρεχούμενα  νερά, λιμνούλες  
με  κρυστάλλινα  νερά  και  μικροί  
καταρράκτες συνθέτουν ένα υπέροχο 
φυσικό  περιβάλλον. Εδώ  συνειδη-
τοποιείς  πόσο  ασήμαντος  είσαι…! 
Κοίταξα έξω τον ορίζοντα ξημερώνει, 
ξημέρωσε…

 Η τελευταία γουλιά καφέ επιβεβαιώνει τη φήμη 
της, είναι η ωραιότερη.

Φύγαμε από την Βέροια στις 7 το πρωί,  9 
φίλοι ορειβάτες, προορισμός ο Ενιπέας ποταμός 
του Ολύμπου.

 Διαδρομή Βέροια – Κατερίνη –Λιτόχωρο……
Το Λιτόχωρο μας υποδέχεται μέσα στο πρωινό 

ήρεμο και ήσυχο.
 Η πρώτη καταγεγραμμένη αναφορά  είναι γύ-

ρω στο 1530, χρονολογία που κατέφθασε ο Άγιος 
Διονύσιος στην περιοχή. 

Η Λιτοχωρίτικη παλικαριά των κατοίκων άστρα-
ψε στις δασικές οροσειρές και τις χαράδρες του 
Ολύμπου. Στην Τουρκοκρατία, στην γερμανική 
κατοχή  και στα χρόνια της εθνικής αντίστασης, 
έδωσαν  βροντερό παρών.

 Φθάσαμε στα  Πριόνια αφήσαμε τα αυτοκίνη-
τα. Βρισκόμαστε στον Όλυμπο, αναμφίβολα το 
πιο δημοφιλές βουνό με τη μυθική γοητεία του. 

Η ιστορία στάθηκε πολυτάραχη στην ευρύτερη 
περιοχή, το βουνό υπήρξε κρησφύγετο  και ορμη-
τήριο διάσημων κλεφτών και αρματολών. 

Μπροστά μας εκτυλίσσονται  εικόνες ανεπανά-
ληπτες ομορφιάς, εντυπωσιακές  καταπράσινες 
βουνοκορφές και  κάτω χαμηλά να κυλάει τα ήρε-
μα νερά του ο Ενιπέας. 

Σύμφωνα  με την μυθολογία, στο φαράγγι του  
Ενιπέα  κατασπαράχθηκε από τις  Μαινάδες  ο  
μουσικός  Ορφέας. 

Στα γαλαζοπράσινα και κρυστάλλινα  νερά 
του  λουζόταν  η πανέμορφη Λητώ. Το τοπίο είναι 
πραγματικά μαγευτικό. Κάθε στροφή του μονο-
πατιού δείχνει κάτι καινούριο να θαυμάσεις και να 
καμαρώσεις.  

Βρισκόμαστε στην πρώτη μεγάλη ξύλινη γέφυ-
ρα και συνεχίζουμε την κατάβαση.

Πήραμε το μονοπάτι, έχοντας αριστερά μας το 
ποτάμι οδοιπορούμε κατά μήκος του μονοπατιού. 
Μυρωδιές καθαρού αέρα, βρεγμένης γης, άγριων 
λουλουδιών και πράσινης βλάστησης. Είναι μια 

μυρωδιά που νομίζεις ότι έχει χαθεί στο βάθος 
των χρόνων και κάθε φορά που βρισκόμαστε 
στην αγκαλιά της φύσης είναι ίδια και απαράλλα-
χτη.

Προχωράμε ή ίδια αίσθηση η ίδια ελευθερία.
 Η υγρασία έντονη κολλάει στο δέρμα και το 

πρόσωπο. Η μέρα συννεφιασμένη ευτυχώς  με 
λίγο ήλιο για να  σε καίει το σβέρκο και την πλάτη. 
Τώρα σκιές κάτω από τα δένδρα του δάσους, 
τα χρώματα ζωηρά. Το μονοπάτι δίπλα από το 
ποτάμι οδηγεί  το βλέμμα και τα βήματα σε μικρό-
τερα μονοπάτια γεμάτα όλο εκπλήξεις. Μόνιμοι 
κάτοικοι πεταλούδες  και έντομα,  διάφορα είδη 
πουλιών, μικρές σαύρες και τρωκτικά.

Νερά κρυστάλλινα, στα νερά του λουζόταν η 
Λητώ στην δωρική διάλεκτο Λατώ. Κόρη των Τι-
τάνων Κοίου και Φοίβης.  Με τον Δία απέκτησε 2 
παιδιά τον Απόλλωνα και την Άρτεμη.

Ο  Ενιπέας ήταν ένας ποτάμιος θεός, προσω-
ποποίηση του Ποσειδώνα. Πανέμορφος  νέος, 
αντικείμενο πόθου για όλες τις θεές,  ο ίδιος έδειξε 
προτίμηση στην θεά του έρωτα Αφροδίτη, προκα-
λώντας την οργή της Ήρας.

Για να τον εκδικηθεί η βασίλισσα των θεών τον 
μεταμόρφωσε σε ποταμό. 

Τον καταράστηκε όσο όμορφος ήταν, τόσο 
επώδυνο να είναι το τέλος του. 

Έτσι ο ποταμός του Ολύμπου δεν εκβάλλει 
πουθενά, τα γαλαζοπράσινα και κρυστάλλινα  νε-
ρά του συνεχίζουν την υπόγεια ροή τους μετά το 
Λιτόχωρο με διακριτικότητα στις μυστικές υπόγει-
ες κοίτες, του κάμπου της Πιερίας.

Βαδίζουμε δίπλα από το ποτάμι, νοιώθουμε 
την ανάσα του, έχεις την εντύπωση ότι θα καταλή-
ξουμε στα κρύα αβαθή νερά του ποταμού. Φυτά 
ευδοκιμούν σε όλο το δασωμένο μέρος του βου-
νού, μεταλλάσσοντας το τοπίο σε ένα τεράστιο 
πολύχρωμο ψηφιδωτό. Η κατάβαση συνεχίζεται 
μέσα από πυκνό δάσος οξιάς, νερά τρέχουν από 
παντού. 

 Καταπράσινο τοπίο.
 Γεμάτο οξιές, πλατάνια και υδρόβια φυτά, 

άπλετο οξυγόνο. Το τέλειο περιβάλλον, με τους  
ήχους των πουλιών, συνεχίζουμε.

 Τώρα μονοπάτι γλιστερό χρειάζεται προσοχή.
Περάσαμε το παρεκκλήσι της γέννησης η σπη-

λιά όπου μόνασε ο Άγιος Διονύσιος τα πρώτα 
χρόνια.

 Το μονοπάτι συνεχίζει κατηφορικό, η πορεία 
μας με τον ίδιο ρυθμό,  τώρα ανάβαση, στο ση-

μείο εδώ θα δυσκολέψει  αυτούς που δεν έχουν 
καλή φυσική κατάσταση.

Βήματα αργά, σταθερά κερδίζουμε ύψος. 
Περάσαμε την παλιά μονή σε υψόμετρο 820 

μέτρων. Λεηλατήθηκε και κάηκε από τους Τούρ-
κους, ενώ το 1943 καταστράφηκε από τους Γερ-
μανούς κατακτητές. Σήμερα έχει αναστηλωθεί και 
λειτουργεί ως μετόχι της νέας Μονής Διονυσίου,  
που βρίσκεται λίγο ψηλότερα από το Λιτόχωρο.

Συνεχίζουμε την κατάβαση, βρισκόμαστε σε 
υψόμετρο 740 μέτρων, η θέα από εδώ πανέμορ-
φη και δροσερή από τις ανάσες του ποταμού που 
κατεβαίνει στο σημείο αυτό ορμητικά. 

Ο μυθικός Ορφέας εδώ άφησε την τελευταία 
του πνοή.  Γιος του Οίαγρου βασιλιά της Θράκης 
και της Καλλιόπης της Μούσας της επικής ποί-
ησης. Γεννήθηκε στο όρος Ελικών στα Λίβηθρα 
(Πιερίας). Οιωνοσκόπος και μάντης, εξασκούσε 
μαγικές τέχνες, ιδιαίτερα την αστρολογία. Από τον 
Πίνδαρο αναφέρεται ως πατέρας των τραγουδιών.

 Η κοπιώδης πορεία συνεχίζεται με μια ανάσα 
ξεκούρασης στην πηγή Καστάνια (το νερό είναι 
πόσιμο), ακριβώς μετά το τελευταίο ξύλινο γεφύρι 
της διαδρομής.

  Μετά από μια απίθανη, πανέμορφη, κατα-
πράσινη, κοπιαστική, αέρινη,( λόγω του δυνατού 
αέρα του Ιουνίου) πλησιάζουμε στον προορισμό 
μας.

  Μυρωδιές από ψητό κρέας μας γαργαλάει τη 
μύτη, φθάσαμε στην ταβέρνα «Οι Μύλοι» και στο 
τέλος της διαδρομής μετά από μια πορεία  11χι-
λιομέτρων  που είχε διάρκεια 4+30  ώρες.

Μια φανταστική διαδρομή  μέσα από ένα μο-
ναδικό καταπράσινο τοπίο με τρεχούμενα νερά, 
καλογραμμένο μονοπάτι, με σημεία εκπληκτικής 
θέας φθάσαμε στο τέλος του φαραγγιού.  

Μεσημέρι  και στο Λιτόχωρο κόσμος πολύς. 
Όλα γύρω καθαρά και περιποιημένα. 

Τραπεζάκια έξω. Καφέ, μπυραρίες, καλόγου-
στα εστιατόρια. Όλα στη θέση τους. Ραντεβού ε-
παγγελματικά, τουριστικά, φιλικά, ορειβατικά, όλα 
γύρω από την πλατεία, Ο καφές νόστιμος αλλά 
ακριβός...

Επιστροφή στην Βέροια.
 Οι εικόνες και οι σκέψεις της ημέρας έρχονται 

από μόνες τους.
 Aφήσαμε πίσω μας το ονειρεμένο τοπίο που 

δημιουργεί η δύναμη του ποταμού.  Ενιπέα, την 
αίγλη του Ολύμπου, τους θρύλους και τις μυστικές 
ζωές των θεών  και για μια άλλη φορά μια μοναδι-
κή εμπειρία  αποκτήθηκε και φώλιασε στην άκρη 
του μυαλού.

Άλλη μια πορεία στο μοναδικό ποτάμι του Ολύ-
μπου, τον Ενιπέα πήρε τέλος με επιτυχία.

Συγχαρητήρια σε όλους Εμάς.!

Τσιαμούρας Νικόλαος
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Τάξη Εγγραφής:  Α
1 ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ       
2 ΑΛΑΜΠΟΥΡΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΧΙΛΛΕΥΣ       
3 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ       
4 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ       
5 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ       
6 ΒΕΡΙΓΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΓΚΙΟΥΣ       
7 ΓΑΪΤΑΝΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ       
8 ΓΙΔΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ       
9 ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ       
10 ΔΑΜΚΑΛΗΣ ΕΚΤΩΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ       
11 ΔΑΜΤΣΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ       
12 ΔΟΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ       
13 ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ       
14 ΖΕΡΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ       
15 ΗΛΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ       
16 ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ       
17 ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΘΩΜΑΣ       
18 ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΙΚΗ ΘΩΜΑΣ       
19 ΙΝΤΖΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ       
20 ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ       
21 ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΝΔΡΕΑΣ       
22 ΚΑΠΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ       
23 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ       
24 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ       
25 ΚΑΡΙΩΤΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ       
26 ΚΑΣΙΑΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ       
27 ΚΑΣΣΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ       
28 ΚΑΤΣΑΜΠΟΥΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΩΤΙΟΣ       
29 ΚΑΦΤΗΡΑΝΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ       
30 ΚΕΒΑΝΙ (QEVANI) ΧΡΙΣΤΙΝΑ (KRISTINA) ΣΕΦΕΝΤΙΝ (SEFEDIN)       
31 ΚΙΑΜΙΛΙ (QAMILI) ΜΑΡΙΝΑ (MARINA) ΣΟΚΟΛ (SOKOL)       
32 ΚΟΛΙΤΣΗΣ ΤΡΥΦΩΝ-ΡΑΦΑΗΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ       
33 ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ       
34 ΚΥΖΥΡΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΗΛΙΑΣ       
35 ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ       
36 ΛΑΝΑΡΑ ΑΝΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ       
37 ΛΑΦΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ       
38 ΛΙΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ       
39 ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ       
40 ΜΑΝΟΥΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ       
41 ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΘΩΜΑΣ       
42 ΜΗΤΡΙΤΩΝΗ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ       
43 ΝΑΒΡΟΖΙΔΟΥ ΡΑΦΑΗΛΙΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ       
44 ΝΙΚΟΛΟΒ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΕΝΤΖΙΣΛΑΒ       
45 ΝΤΑΝΓΚΛΛΙ ΙΩΑΝΝΑ ΕΝΤΟΥΑΡΤ       
46 ΝΤΟΝΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ       
47 ΠΑΛΙΟΥΡΑ ΦΑΝΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ       
48 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ       
49 ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ       
50 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ       
51 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΥΜΕΛΑ ΕΒΕΛΙΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ       
52 ΠΕΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ       
53 ΠΕΠΑ (PEPA) ΑΛΜΠΕΡΤ (ALBERT) ΑΡΙΑΝ       
54 ΠΟΥΤΑΧΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΙΟΣ       
55 ΡΑΦΑΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ       
56 ΣΑΧΛΙΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ       
57 ΣΙΜΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ       
58 ΣΟΥΛΑ ΔΑΝΗΛ ΙΣΜΕΤ       
59 ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ       
60 ΣΥΡΣΥΡΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΦΩΤΙΟΣ       
61 ΤΖΓΙΡΑΤΖΕ (JGIRADZE) ΤΑΜΟΥΝΑ (TAMUNA) TZEMAL (ΞΕΜΑΛ)       
62 ΤΖΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΩΤΙΟΣ       
63 ΤΖΙΟΥΡΤΖΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ       
64 ΤΣΑΝΑΚΤΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ       
65 ΤΣΕΓΓΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΙΟΣ       
66 ΤΣΕΚΡΕΖΙ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΑΜΙ       
67 ΤΣΕΛΑ (CELA) ΕΛΙΣΟΝ (Elison) ΦΛΑΜΟΥΡ (Flamur)       
68 ΤΣΟΥΛΤΣΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ       
69 ΦΑΝΔΙΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ       
70 ΧΑΝΤΖΑΡΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ       
71 ΧΑΝΤΖΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΩΜΑΣ       
72 ΧΑΡΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ       
73 ΧΑΡΠΑΝΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ       
74 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΜΙΧΑΗΛ       
75 ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΘΩΜΑΣ       
76 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ       

Τάξη Εγγραφής:  Β
1 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ       
2 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΘΑ ΧΑΡΙΤΟΣ       

3 ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ       
4 ΑΜΠΑΤΣΙΔΟΥ ΣΟΥΖΑΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ       
5 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ       
6 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΟΦΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ       
7 ΒΕΛΕΝΤΖΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ       
8 ΓΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ       
9 ΓΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ       
10 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ       
11 ΓΚΕΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ       
12 ΔΑΛΑ ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΑΣΤΕΡΙΟΣ       
13 ΔΟΛΔΟΥΡΗΣ ΘΩΜΑΣ AΘΑΝΑΣΙΟΣ       
14 ΔΟΥΡΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ       
15 ΕΚΑΤΟ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ       
16 ΖΓΟΥΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ       
17 ΖΕΝΟΥΝΛΛΑΡΙ ΦΡΕΣΚΙΝΤΑ ΑΡΝΤΙΑΝ       
18 ΖΟΥΡΝΑΤΣΙΔΗ ΕΛΛΗΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ       
19 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΡΑΦΑΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ       
20 ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ       
21 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΣΥΜΕΩΝ       
22 ΚΑΖΕΠΙΔΟΥ ΑΓΑΠΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ       
23 ΚΑΚΑΒΕΛΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ  ΡΑΦΑΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ       
24 ΚΑΚΟΥΛΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΜΑΡΚΟΣ       
25 ΚΑΠΡΑΡΑ ΠΑΝΩΡΑΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ       
26 ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  ΕΡΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ       
27 ΚΑΡΑΜΗΤΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΤΙΟΣ       
28 ΚΑΡΑΤΟΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ       
29 ΚΑΣΑΠΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ       
30 ΚΕΣΟΓΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΣΜΑΣ       
31 ΚΟΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ       
32 ΚΟΤΡΙΔΟΥ ΑΝΘΙΜΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ       
33 ΚΟΥΜΟΥΡΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΘΩΜΑΣ       
34 ΚΟΥΤΟΒΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ       
35 ΚΡΙΑΡΑ ΕΛΠΙΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ       
36 ΜΑΝΕΑ ΙΩΑΝΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ       
37 ΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ       
38 ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΡΑΦΑΗΛ- ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ       
39 ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ       
40 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥΛΑΣ ΙΑΣΟΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ       
41 ΠΑΣΧΟΥΛΑ ΑΜΑΛΙΑ  ΑΝΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ       
42 ΠΕΤΣΑΚΟΥ ΜΑΤΕΟ ΝΑΣΙΜΠΙ       
43 ΠΕΤΣΑΚΟΥ (PECAKU) ΣΕΡΤΖΙΟ (SERXHIO) ΡΟΥΖΝΤΙ (RUZHDI)       
44 ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΘΩΜΑΣ       
45 ΣΓΟΥΡΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ       
46 ΣΕΡΑΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ       
47 ΣΙΑΡΑΨΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ       
48 ΣΙΜΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ       
49 ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΝΙΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ       
50 ΣΤΑΜΑΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ       
51 ΣΤΑΥΡΙΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ       
52 ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ       
53 ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ       
54 ΤΑΣΟ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΔΗΜΗΤΕΡ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ       
55 ΤΑΥΡΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ       
56 ΤΖΙΜΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ       
57 ΤΣΑΓΚΕΡΑ ΑΝΝΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ       
58 ΤΣΑΝΑΚΤΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΥΛΟΣ       
59 ΤΣΑΝΑΣΙΔΟΥ ΕΛΒΙΡΑ ΑΝΔΡΕΑΣ       
60 ΤΣΕΚΑΝΙ ΚΛΑΪΝΤΙ ΛΟΥΛΖΙΜ       
61 ΤΣΕΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ       
62 ΤΣΕΣΜΕΛΗ ΑΝΘΗ-ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ       
63 ΦΛΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΩΗΣ       

Τάξη Εγγραφής:  Γ
1 DOSKU ANIGELA AGIM       
2 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΘΩΜΑΣ       
3 ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ       
4 ΑΛΜΠΑΝΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΝΕΣΤΗΣ       
5 ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ       
6 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ       
7 ΓΙΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ       
8 ΔΑΛΛΗ ΣΤΕΛΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ       
9 ΔΕΛΛΑ ΒΑΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ       
10 ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ       
11 ΔΟΥΡΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ       
12 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΡΑΦΑΗΛ ΑΝΤΩΝΙΟΣ       
13 ΖΙΑΜΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ       
14 ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΩΜΑΣ       
15 ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ       
16 ΚΑΓΚΕΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - ΕΥΡΥΣΘΕΥΣ ΙΣΑΑΚ       
17 ΚΑΠΡΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ       
18 ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ - ΕΥΘΥΜΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ       

19 ΚΑΡΑΝΑΤΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ       
20 ΚΑΡΑΝΑΤΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ       
21 ΚΑΡΕΛΗΣ ΑΝΑΝΙΑΣ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ       
22 ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ       
23 ΚΑΣΣΙΩΤΗ ΣΤΕΡΓΙΑ ΣΤΑΥΡΟΣ       
24 ΚΑΤΣΑΜΠΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤΙΟΣ       
25 ΚΑΤΣΑΡΣΚΙ ΒΕΛΙΣΛΑΒ ΟΓΚΝΙΑΝ       
26 ΚΑΤΣΕΜΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ       
27 ΚΑΦΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ       
28 ΚΑΨΑΛΙΑΡΗ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ       
29 ΚΟΓΚΑ ΧΡΥΣΗ ΣΩΤΗΡΙΟΣ       
30 ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ IΩΑΝΝΗΣ       
31 ΚΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ       
32 ΚΟΥΡΟΥΖΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΘΕΟΧΑΡΗΣ       
33 ΚΟΥΡΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ       
34 ΚΩΝΣΤΑΝΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ       
35 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣ       
36 ΛΑΜΠΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ       
37 ΛΑΝΑΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ       
38 ΛΑΝΑΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΟΔΩΡΟΣ       
39 ΛΑΤΣΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛ       
40 ΛΑΧΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ       
41 ΛΟΚΜΑΝΙΔΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΔΡΟΣΟΣ       
42 ΜΟΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ - ΕΙΡΗΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ       
43 ΜΠΑΖΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ       
44 ΜΠΑΚΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ       
45 ΜΠΛΕΤΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ       
46 ΜΠΟΥΡΔΟΥΒΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ       
47 ΜΩΫΣΙΔΟΥ ΑΡΤΕΜΙΑ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ       
48 ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΡΓΥΡΙΟΣ       
49 ΝΤΑΜΠΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ       
50 ΝΤΟΝΤΗ ΑΝΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ       
51 ΞΕΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ       
52 ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ       
53 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥΛΑ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ       
54 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΡΑΦΑΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΣ       
55 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ       
56 ΠΑΤΣΙΑΤΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ       
57 ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ       
58 ΠΕΡΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ       
59 ΠΕΤΣΑΚΟΥ ΦΛΟΡΙΑΝ ΣΥΤΣΙΡΙ       
60 ΠΡΕΣΙΑ ΝΕΦΕΛΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ       
61 ΣΑΖΑΚΛΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ       
62 ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ       
63 ΣΑΡΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ       
64 ΣΑΧΛΙΚΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ       
65 ΣΕΛΑΜΙ ΙΛΙΡΙΑΝ ΑΡΤΑΝ       
66 ΣΕΡΔΑΡΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ       
67 ΣΙΑΡΕΝΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΑΝΤΩΝΙΟΣ       
68 ΣΤΑΥΡΙΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ       
69 ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ       
70 ΣΥΜΠΕΘΕΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ       
71 ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ       
72 ΤΕΓΟΥΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ       
73 ΤΖΑΛΙΛΗΣ ΡΑΦΑΗΛ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ       
74 ΤΟΛΛΟΥΜΙ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΡΝΤΙΑΝ       
75 ΤΣΑΚΤΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ       
76 ΤΣΑΝΑΣΙΔΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΑΝΔΡΕΑΣ       
77 ΤΣΕΚΡΕΖΙ ΜΕΡΑΛΝΤΟ ΣΑΜΙ       
78 ΤΣΙΦΙΝΔΑΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ       
79 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ       
80 ΧΑΛΚΙΔΟΥ ΚΛΑΙΡΗ ΣΥΜΕΩΝ       
81 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ       
82 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ       

Αριστούχοι μαθητές
Τάξη Εγγραφής:  Α
1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Άριστα      
2 ΦΑΝΔΙΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Άριστα      
3 ΚΑΤΣΑΜΠΟΥΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΩΤΙΟΣ Άριστα      
4 ΔΑΜΤΣΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Άριστα      
5 ΝΙΚΟΛΟΒ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΕΝΤΖΙΣΛΑΒ Άριστα      
6 ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΘΩΜΑΣ Άριστα      
7 ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Άριστα      
8 ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΙΚΗ ΘΩΜΑΣ Άριστα      
9 ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΘΩΜΑΣ Άριστα      
10 ΧΑΝΤΖΑΡΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ Άριστα      
11 ΝΑΒΡΟΖΙΔΟΥ ΡΑΦΑΗΛΙΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Άριστα      
12 ΠΕΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Άριστα      
13 ΧΑΝΤΖΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΩΜΑΣ Άριστα      

14 ΣΑΧΛΙΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Άριστα      
15 ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Άριστα      
16 ΓΑΪΤΑΝΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Άριστα      
17 ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ Άριστα      
18 ΓΙΔΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Άριστα      
19 ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Άριστα      
20 ΧΑΡΠΑΝΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Άριστα      
21 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Άριστα      
22 ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Άριστα      
23 ΑΛΑΜΠΟΥΡΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΧΙΛΛΕΥΣ Άριστα      
24 ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΝΔΡΕΑΣ Άριστα      
25 ΠΟΥΤΑΧΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΙΟΣ Άριστα      
26 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Άριστα      
27 ΚΥΖΥΡΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΗΛΙΑΣ Άριστα      
              
Αριστούχοι μαθητές           
Τάξη Εγγραφής:  Β
1 ΒΕΛΕΝΤΖΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ Άριστα      
2 ΚΑΚΟΥΛΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΜΑΡΚΟΣ Άριστα      
3 ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Άριστα      
4 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Άριστα      
5 ΚΟΤΡΙΔΟΥ ΑΝΘΙΜΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ Άριστα      
6 ΤΣΑΓΚΕΡΑ ΑΝΝΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ Άριστα      
7 ΣΙΜΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Άριστα      
8 ΤΣΕΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Άριστα      
9 ΚΟΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Άριστα      
10 ΤΣΕΣΜΕΛΗ ΑΝΘΗ-ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Άριστα      
11 ΚΑΠΡΑΡΑ ΠΑΝΩΡΑΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ Άριστα      
12 ΔΟΥΡΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Άριστα      
13 ΣΤΑΜΑΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Άριστα      
14 ΚΟΥΜΟΥΡΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΘΩΜΑΣ Άριστα      
15 ΓΚΕΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Άριστα      
16 ΚΕΣΟΓΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΣΜΑΣ Άριστα      
17 ΚΑΖΕΠΙΔΟΥ ΑΓΑΠΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Άριστα      
18 ΣΓΟΥΡΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Άριστα      
19 ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Άριστα      
20 ΠΑΣΧΟΥΛΑ ΑΜΑΛΙΑ  ΑΝΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Άριστα      
21 ΤΣΑΝΑΣΙΔΟΥ ΕΛΒΙΡΑ ΑΝΔΡΕΑΣ Άριστα      
22 ΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Άριστα      
23 ΖΓΟΥΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Άριστα      
24 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΡΑΦΑΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Άριστα      
25 ΚΡΙΑΡΑ ΕΛΠΙΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Άριστα      
26 ΚΑΡΑΤΟΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Άριστα      
27 ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Άριστα      

Αριστούχοι μαθητές
Τάξη Εγγραφής:  Γ
1 ΔΕΛΛΑ ΒΑΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Άριστα      
2 ΜΠΑΚΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Άριστα      
3 ΣΙΑΡΕΝΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Άριστα      
4 ΚΑΡΑΝΑΤΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Άριστα      
5 ΝΤΑΜΠΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Άριστα      
6 ΖΙΑΜΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Άριστα      
7 ΓΙΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Άριστα      
8 ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΩΜΑΣ Άριστα      
9 ΚΑΨΑΛΙΑΡΗ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ Άριστα      
10 ΚΩΝΣΤΑΝΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Άριστα      
11 ΣΤΑΥΡΙΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Άριστα      
12 ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Άριστα      
13 ΚΑΡΑΝΑΤΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ Άριστα      
14 ΚΑΦΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Άριστα      
15 ΜΠΟΥΡΔΟΥΒΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Άριστα      
16 ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ Άριστα      
17 ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Άριστα      
18 ΞΕΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ Άριστα      
19 ΤΖΑΛΙΛΗΣ ΡΑΦΑΗΛ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Άριστα      
20 ΑΛΜΠΑΝΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΝΕΣΤΗΣ Άριστα      
21 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥΛΑ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Άριστα      
22 ΣΑΧΛΙΚΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Άριστα      
23 ΚΟΓΚΑ ΧΡΥΣΗ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Άριστα      
24 ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΡΓΥΡΙΟΣ Άριστα      
25 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΘΩΜΑΣ Άριστα      
26 ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Άριστα      
27 ΔΟΥΡΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Άριστα      
28 ΤΕΓΟΥΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Άριστα      
29 ΣΕΡΔΑΡΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Άριστα      
30 ΤΣΑΝΑΣΙΔΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΑΝΔΡΕΑΣ Άριστα      
31 ΛΑΧΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Άριστα      
32 ΜΠΑΖΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Άριστα      
33 ΧΑΛΚΙΔΟΥ ΚΛΑΙΡΗ ΣΥΜΕΩΝ Άριστα      

Προαγόμενοι, απολυόμενοι και αριστούχοι 
μαθητές του 2ου Γυμνασίου Βέροιας
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ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ

Διακοπές στην Αιδηψό 
για ιαματικά λουτρά

Τα μέλη και οι φίλοι της Λέσχης όσοι επιθυμούν αν 
πάρουν μέρος στις φετινές περιόδους ιαματικών λου-
τρών να δηλώσουν συμμετοχή στα γραφεία της λέσχης 
μας. Α΄ περίοδος 9-16 Ιουνίου, Β΄ περίοδος 19-26 Αυ-
γούστου και Γ΄ περίοδος 22-29 Σεπτεμβρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία μας 
Ανοίξεως 90. Είμαστε ανοιχτά κάθε μέρα 10.30-12.30 
εκτός Σαββάτου-Κυριακής. Υπάρχει αναλυτικό πρό-
γραμμα. Τηλ.: 23310 25654.

Το Δ.Σ.

«Διακονία 
και Μουσική»

  Το Ωδείο της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας, Να-
ούσης & Καμπανίας, στο πλαίσιο των επετειακών ΚΕ’ 
ΠΑΥΛΕΙΩΝ,  διοργανώνει την Δευτέρα 17 Ιουνίου 2019 
και ώρα 8 μ.μ. στο Μητροπολιτικό Κέντρο «ΠΑΝΤΑ-
ΝΑΣΣΑ» εκδήλωση με τίτλο «Διακονία και Μουσική».

Η εκδήλωση περιλαμβάνει συναυλία των χορωδια-
κών συνόλων του Ωδείου της Ιεράς Μητροπόλεως και 
είναι αφιερωμένη στην μνήμη του αείμνηστου δασκάλου 
Σταύρου Γουργουλιάτου. 

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

«Κύκλος Ζωής»

  Το Ωδείο της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας, Να-
ούσης & Καμπανίας, στο πλαίσιο των επετειακών ΚΕ’ 
ΠΑΥΛΕΙΩΝ, διοργανώνει ετήσια εκδήλωση του τμήμα-
τος Μουσικής Αγωγής με τίτλο «Κύκλος Ζωής»,  που 
θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 13 Ιουνίου 2019, και 
ώρα 6 μ. μ., στο Παύλειο Πολιτιστικό Κέντρο Βέροιας.

Επιμέλεια – Διδασκαλία - Κείμενο: ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΗ-
ΤΡΕΝΤΣΗ

Συμμετέχουν οι εξής μαθητές:
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΤΖΙΚΟΠΟΥΛΟΥ 

ΜΑΡΙΑ-ΑΕΛΙΑ, ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ, ΠΑΠΑΝΑ-
ΓΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ,  ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΣ, ΖΗΝΔΡΟΣ 
ΚΟΣΜΑΣ, ΠΑΤΣΙΚΑ ΕΥΔΟΚΙΑ, ΣΚΟΥΡΤΟΠΟΥΛΟΥ 
ΙΝΩ

ΠΙΤΟΥΛΙΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ, ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑ-
ΛΗΝΗ, ΚΑΖΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΠΟΛΥΧΡΟΝΟ-
ΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΕΥΘΥΜΙΑ, ΚΟΡΩΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙ-
ΟΣ, ΤΣΑΝΑΚΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΟΥΡΤΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ, 
ΘΩΙΔΟΥ ΝΑΣΙΑ, ΔΑΜΙΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ, ΕΚΜΕ-
ΚΤΣΟΓΛΟΥ ΚΑΛΥΨΩ, ΚΟΥΚΛΙΑΝΙΩΤΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ

ΠΑΡΙΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ, ΕΚΜΕΚΤΖΟΓΛΟΥ ΑΙΚΑ-
ΤΕΡΙΝΗ, ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΣΑΜΑΝΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ, ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ 
ΙΑΣΟΝΑΣ, ΤΖΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΚΟΛΙΟΥ ΚΑ-
ΤΕΡΙΝΑ, ΚΑΠΡΑΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΖΕΡΔΑΛΗΣ ΧΡΗ-
ΣΤΟΣ, ΓΚΑΤΖΕΣ ΠΑΥΛΟΣ

ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΟΥ ΟΡΕΣΤΗΣ, ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕ-
ΩΡΓΙΑ, ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΣΟ-
ΦΙΑ, ΘΩΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΠΙΤΟΥΛΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ, 
ΓΕΩΡΓΑΚΑΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΑΝ-
ΝΑ-ΜΑΡΙΑ, ΚΟΥΡΜΠΕΤΛΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ, ΒΕΡΡΟΣ Α-
ΝΤΩΝΗΣ, ΒΕΡΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΤΡΑΠΕΖΑΝΛΙΔΟΥ 
ΣΜΑΡΑΓΔΑ, ΓΚΕΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΕΦΕΛΗ

Είσοδος Ελεύθερη.

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 

ΤΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
Το Παράρτημα Ημαθίας της Ελληνικής Μα-

θηματικής Εταιρείας με την αιγίδα της Διεύ-
θυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας 
βραβεύει: - τους μαθητές  των Δημοτικών Σχο-
λείων της Ημαθίας, οι οποίοι διακρίθηκαν στον 
13ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό «Παιχνίδι 
και Μαθηματικά», που πραγματοποιήθηκε στη 
1 Μαρτίου 2019 και  - τους μαθητές Ε΄ και ΣΤ΄ 
τάξης, οι οποίοι διακρίθηκαν στο διαγωνισμό 
Β’ Φάσης Δημοτικών «Στέλιος Μιόγλου», που 
πραγματοποιήθηκε στις 11 Μαΐου 2019 σε συ-
νεργασία με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας.

Η τελετή βράβευσης θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 12 Ιουνίου 2019 στις 
7:00μ.μ. στο Συνεδριακό και Εκθεσιακό Κέντρο Ιστορίας και Λαογραφίας του Δήμου 
Αλεξάνδρειας.

Παρασκευή 14 Ιουνίου
 στο Δημαρχείο Βέροιας

«Τα Παιδιά της Άνοιξης» 
μιλούν ανοιχτά 

για Σεξουαλικότητα
 & Αναπηρία

Ο φιλανθρωπικός Μη Κερδοσκοπικός 
Σύλλογος  Γονέων και Κηδεμόνων ΑμεΑ 
Ν. Ημαθίας 

‘’ Τα Παιδιά της Άνοιξης’ ’διοργανώνει  
Ημερίδα με θέμα: 

  ‘’Σεξουαλικότητα & Αναπηρία. Ας μι-
λήσουμε Ανοιχτά ‘’                        

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

στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δή-
μου Βέροιας.  

Τα άτομα με αναπηρία μπορούν να 
κάνουν σεξ και να το απολαύσουν, όπως 
και τα άτομα χωρίς αναπηρίες…???

 Στην πραγματικότητα, οι άνθρωποι 
με αναπηρία είναι μέλη μίας κοινότητας 
με δική της κουλτούρα και κοινωνικούς 
κανόνες, με τις δικές της ιδιαίτερες συ-
μπεριφορές και τα δικά της επικοινωνιακά 
πλαίσια, που ίσως διαφέρουν από εκείνα 
των ατόμων χωρίς αναπηρία, αλλά εί-
ναι εξίσου πλούσια και ενδιαφέροντα. 
Γ ι αυτό η συμμετοχή των γονέων και 
κηδεμόνων  και  όλων όσων εμπλέκονται 
με την εκπαίδευση των ΑμεΑ κρίνεται α-
παραίτητη.

Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το 
κοινό.
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 

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

το διά στη μα α πό 10-6-2019 μέχρι 16-6-
2019 θα εί ναι το ε ξής: Αυ τό μα τος τη λε φω νη-
τής βλα βών: τηλ. 2331021814.

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

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

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα
Τετάρτη 12-6-2019

14:30-21:00ΣΙΜΟΥΜΙΜΙΚΑ ΚΑΠΠΟΥ 4 (πεζό-
δρομος αγοράς) 23310-73124

14:30-21:00 ΤΥΡΙΝΤΖΗΣΑΝΕΣΤΗΣ ΕΞΩΘΕΝ 
ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 23310-25000

19:00-21:00ΤΕΡΜΕNΤΖΗ&ΣΙΑΟ.Ε.ΕΔΕΣΣΗΣ 
ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΩΝΙΑ 23310-60279

21:00-08:00ΤΕΡΜΕNΤΖΗ&ΣΙΑΟ.Ε. ΕΔΕΣΣΗΣ 
ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΩΝΙΑ 23310-60279

Φαρμακεία

Σε τελικό στάδιο 
έχουν φτάσει οι 
συζητήσεις με το 

νεαρό εξτρέμ για την 
επέκταση του συμβολαί-
ου του με το «Δικέφα-
λο». Ο προγραμματισμός 
του ΠΑΟΚ για την επόμε-
νη αγωνιστική περίοδο, 
εκτός από την ενίσχυση 
του ρόστερ της ομάδας, 
συμπεριλαμβάνει και τις 
αποφάσεις που θα πρέ-
πει να παρθούν για το 
μέλλον των ποδοσφαιρι-
στών που επιστρέφουν 
από δανεισμό.

Ένας από αυτούς που θα βρί-
σκεται στο βασικό στάδιο της προ-

ετοιμασίας του ΠΑΟΚ και θα έχει 
την ευκαιρία του είναι ο Λάζαρος 
Λάμπρου. Ο νεαρός εξτρέμ με τις 
εμφανίσεις του με τη Φορτούνα 
Σιτάρντ, έδειξε ότι αξίζει να διεκ-
δικήσει μια θέση στο ρόστερ της 
επόμενης σεζόν και θα έχει την ευ-
καιρία του.

Μάλιστα ήδη υπάρχουν συζητή-
σεις για την επέκταση του συμβο-
λαίου του που εκπνέει το καλοκαίρι 
του 2020, οι οποίες βρίσκονται στο 
τελικό τους στάδιο  και δεν απο-
κλείεται άμεσα να υπάρξει συμφω-
νία και σχετικές ανακοινώσεις.

Ο 21χρονος εξτρέμ είχε φέτος 8 
γκολ και 10 ασίστ σε 27 εμφανίσεις 
με τη Φορτούνα Σιτάρντ και μάλι-
στα είχε και προσωπικές διακρίσεις 
όπως η ανάδειξη του σε έναν από 
τους καλύτερους νέους ποδοσφαι-
ριστές στο ολλανδικό πρωτάθλη-
μα..

Σύμφωνα με τους 
Ισραηλινούς ο 
24χρονος κεντρι-

κός μέσος, Ντέιβιντ 
Κέλτγιενς, ενδιαφέρει 
τον ΠΑΟΚ που κατέθεσε 
πρόταση για την από-
κτηση του στην Μπεϊτάρ  
Ιερουσαλήμ.

Δημοσιεύματα στο Ισραήλ ανα-
φέρουν ότι ο ΠΑΟΚ έκανε πρόταση 
στην Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ  για την 
απόκτηση του 24χρονου  Ντέιβιντ 
Κέλτγιενς. Μια πρόταση που όπως 
και άλλες που κατέθεσαν ομάδες 

του Ισραήλ δεν έγινε αποδεκτή. 
Ο ύψους 1.81  Κέλτγιενς αγω-

νίζεται στη μεσαία γραμμή ως αμυ-
ντικός χαφ και φέτος είχε 29 συμμε-
τοχές με 1 γκολ και 3 ασίστ. 

Σύμφωνα με όσα γράφουν οι 
Ισραηλινοί η Μπεϊτάρ αξιολογεί 
τον ποδοσφαιριστή της τον οποίο 
δεσμεύει με συμβόλαιο μέχρι το 
καλοκαίρι του 2021  σε τιμή μεγα-
λύτερη του 1 εκατομμυρίου ευρώ, 
στο οποίο έφτασαν οι προτάσεις 
που είχε στη διάθεση της. 

Από τον ΠΑΟΚ δεν προκύπτει 
κάτι απτό για το συγκεκριμένο πο-
δοσφαιριστή, που είναι διεθνής με 
το Ισραήλ, έχοντας ωστόσο και ολ-
λανδικό διαβατήριο.

ΠΑΟΚ:Προχωράγιανέο
συμβόλαιομεΛάμπρου

ΠΑΟΚ: Οι Ισραηλινοί 
γράφουν για πρόταση

στον Κέλτγιενς



16 ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019www.laosnews.gr

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ αγρο-
τεμάχια 16,5 στρέμματα 
στο Μαυροδένδρι (Κα-
ράτσαλι) Βέροιας, με 
ροδακινιές, διάφορες 

ποικιλίες και πομώνα 
και μπεκάκια. Τηλ.: 6942 
202465.

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΜΙΑΟΥΛΗ 14, Πλ. 

Ωρολογίου, ενοικιάζεται 
διαμέρισμα 110 τ.μ., σε 
διόροφη οικοδομή, 1ος 
όρ., κεντρική θέρμανση. 
Τιμή ενοικίου 260 ευρώ. 

Τηλ.: 6945 928723.
ENOIKIAZETAI Διαμέ-

ρισμα στο κέντρο με 3ΔΣΚ 
Α.Θ. (πέλετ) θέα 350 ευ-
ρώ. Τηλ.: 6945122583.

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

/ΒΟΗΘΟΥΣ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ, 
ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΗΤΕΣ.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΣΤΑ 
ΓΡAΦΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ.

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

ΤΗΤΑΣ

-ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓ/
ΣΜΟ ΕΘΝΙΚΗΣ

-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΑΣ 
-ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 
-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ 

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

ΗεταιρίαεπεξεργασίαςφρούτωνΗΡΑΕΠΕμε
έδρατο7,5χλμΒΕΡΟΙΑΣ-ΝΑΟΥΣΑΣ,ζητά:

01] Ηλεκτρονικό  – Ηλεκτρολόγο για μόνιμη απα-
σχόληση. 

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

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

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

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

Αιτήσειςκαιβιογραφικάστοemail
info@irafruit.gr

ΗεταιρίαεπεξεργασίαςφρούτωνΗΡΑΕΠΕμε
έδρατο7,5χλμΒΕΡΟΙΑΣ-ΝΑΟΥΣΑΣ,ζητά:

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

γορίας. 
Αιτήσειςκαιβιογραφικάστοemail

info@irafruit.gr

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

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

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

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

στάσεων .
Μισθός
Ο μισθός θα καθοριστεί αναλόγως των προ-

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

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

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

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

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

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

cv@supercourse.gr(κωδικόςθέσηςSED_20).
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μεζο-
νέτα με 3ΔΣΚ 2W.C., Α.Θ. 
αποθήκη-αυλή-τζάκι-πέ-

ριξ 400 ευρώ. Τηλ.: 6945 
122583 Euromesitiki.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ημιεπιπλω-

μένο διαμέρισμα στην περιοχή 
Πασακιόσκι, 1ΔΣΚWC, 1ος 
όροφος με θέα, αυτόνομη θέρ-

μανση, πόρτα ασφαλείας, συν-
θετικά κουφώματα καινούργια. 
Πληροφορίες κ. Παναγιώτης, 

τηλ.: 6978 009149.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΝΑΟΥΣΑ  ενοικιά-

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

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

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  σερβ ι -
τόρος για την θερι-
νή περίοδο στους Ν. 
Πόρρους Πιερίας. Τηλ. 
6931283950.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για 
λογιστήριο και εργάτες 
διαλογής αγροτικών προ-
ϊόντων από συσκαστήριο 
στο Διαβατό Ημαθίας. Ά-
μεση πληρωμή και ασφά-
λιση. Τηλ. επικοινωνίας: 
6972 512466 κα Νένα. 
Αποστολή βιογραφικών 
στο olympialandike@
gmail.com.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 24263 ΓΗΠΕΔΟ, επιπλωμένη  κο-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 23483 - Λευκόπετρα ΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 23128 - ΩΡΟΛΟΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 23705 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Γρα-

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 22965 - Στην Πλ. Ωρολογίου ΕΝΟΙ-

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

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

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

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

Κωδ: 22959 - ΦΑΝΑΡΙΑ ΚΥΠΡΟΥ ΕΝΟΙ-
ΚΙΑΖΕΤΑΙ Κατάστημα συνολικής επιφάνειας 
110 τ.μ. Ισόγειο. Αποτελείται από 1 Χώρο 
με δικό του WC . Είναι κατασκευασμένο το 
1970 - Μίσθωμα τα 300 €. Το γραφείο μας 
διαθέτει την ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
του ακινήτου αυτού.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ: 23469 ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ ενοικιάζεται 

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

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ.105027 Γκαρσονιέρα Studio στο κέ-

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
κωδ. 23397 Μονοκατοικία 60 τ.μ. σπάνια 

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 13152 - ΩΡΟΛΟΙ Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

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

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 14598 -  ΠΩΛΕΙΤΑΙ Γραφείο πλησίον 

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ. 14158 ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ, πωλείται ι-

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ: 115769 - ΠΩΛΕΙΤΑΙ Αγροτεμάχιο 

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

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

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ 13766 ΕΡΓΟΧΩΡΙ, πωλείται οικό-

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

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

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

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

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

Κωδ 13807 ΚΑΤΩ ΕΛΗΑ, Οικόπεδο με 
συνολικά 4.003 τ.μ., απο αυτά τα 2.902 τ.μ. έ-
χουν τεθεί εντός του σχεδίου πόλεως , τα 685 
τ.μ. είναι ρυμοτομούμενα και τα 440 τ.μ. εκτός 
σχεδίου , διαθέτει μία εκπληκτική και ανεμπό-
διστη θέα , είναι ελαφρώς επικλινές , πολύ κο-
ντά στην Εληά προνομιούχο οικόπεδο. Πλη-
ροφορίες μόνο στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, 
ευκαιρία μόνο για αποφασιστικό αγοραστή 
, προσφέρεται σε τιμή ευκαιρίας μόνο από 
120.000€ όλο μαζί τώρα μόνο 90.000€.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
κωδ. 14037 Πωλείται αγροτεμάχιο 5 στρ. 

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

κωδ. 13515 ΣΠΑΝΙΟ ΧΩΡΑΦΟΙΚΟΠΕΔΟ 
κατάλληλο για Ξενοδοχείο , Κλινική η Οίκο 
Ευγηρίας και όχι μόνο  στη θέση  Καβάκια 
πάνω στο δρόμο για τη Ραχιά  12.000 τ.μ.  
αμφιθεατρικό με θέα όλον τον κάμπο της Η-
μαθίας και ορατότητα μέχρι την Θεσ/νίκη . 
Πρόκειται για οικόπεδο φιλέτο, προνομιούχο 
από κάθε άποψη , αναφέρεται μόνο σε πολύ 
σοβαρό επενδυτή , ευκαιρία χωρίς αμφιβολία, 
Υπόδειξη μόνο σε σοβαρά ενδιαφερόμενο,  
τιμή 450.000€.

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ
Αριστούχος πτυχιούχος του Τμήματος 

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

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

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

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

Αρμοδιότητες:
·Γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη στο αντικείμενο 

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

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

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

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

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

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

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

Tηλ.:2331067347

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στον Προμηθέα 4ου 

ορόφου, 95 τ.μ. ρετιρέ, πανταχώθεν ελεύθερο, με απεριόρι-
στη θέα, σε προχωρημένη κατάσταση η οικοδομή. Τηλ.: 6944 
764477 & 23310 27796.

ΨΥΓΕΙΑ-ΔΙΑΛΟΓΗΤΗΡΙΑ

ΠΑΤΡΙΔΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
Ζητείται υπάλληλος γραφείου με γνώσεις 

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



ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για 
περιποίηση ηλικιωμένου. 
Τηλ.: 6974 689456.

ΖΗΤΕ ΙΤΑ Ι  μ η χα ν ι -
κός αυτοκινήτων από 

την  ΤΟΥΟΤΑ Γεωργ ιά -
δη, με πτυχιο μηχανικού. 
Τηλ.: 23310 62780 & 6978 
770066.

ΖΗΤΕ ΙΤΑ Ι  μ ά γ ε ι ρ α ς 

για εστιατόριο στη Βέροια. 
Τηλ.: 6936 163080 & 6982 
283137.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ δύο άτο-
μα για ελληνικό εστιατόριο 

στη Γερμανία, για σερ-
βιτόρος και για μπουφέ 
να γνωρίζουν Γερμανι-
κά. Τηλ.: 6949 556977 & 
004917660872917.

ZHTEITAI νέος-α για 
γραμματέας με προσό-
ντα: 1) πτυχίο οικονομι-
κά-λογιστικά, 2) άπταιστα 
Αγγλικά, 3) επιθυμητά 
Ισπανικά, 4) πολύ καλή 
γνώση υπολογιστών. Α-
ποστολή βιογραφικών 
(με φωτο): elisavet21@
yahoo.gr μέχρι 30/06/19.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο ή ζα-
χαροπλάστης για εργα-
σία σε εργαστήριο ζαχα-
ροπλαστικής στη Βέροια. 
Τηλ.: 6974 452467.

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

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: 1) οδη-
γός με επαγγελματικό ή 
ερασιτεχνικό δίπλωμα, 
2) κοπέλα για υπάλληλο 

γραφείου, 3) εργατοτεχνίτες 
για επιχείρηση στη Βέροια. 
Τηλ.: 6974 312313 - 6974 
814606.

Η εταιρεία φυλάξεων
«TSIFLIDIS  SECURITY» 

ζητάει 3 άτομα φύλακες , με 
άδεια εργασίας προσωπι-
κού ασφαλείας και βιογρα-
φικό για αξιολόγηση στοι-
χείων. Πληροφορίες με ρα-
ντεβού για συνέντευξη στα 

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

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

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

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

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

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

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

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

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

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

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

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

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

ριοχή Μαυραγκές και Καρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΣΤΡΑΤΩΝΕΣ καινουριο 112 τμ. 3ΔΣ-Κ-γκαραζ,αποθηκη Α.Θ 110.000€
ΑΚΡΟΠΟΛΗ με θεα καινουριο +παρκιγκ,Α.Θ. 2ΔΣΚ 85000€
ΚΕΝΤΡΟ κοντα,4ΔΣΚ2 WC +παρκιγκ Θεα,καινουριο 170000€
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ  85 τ.μ σε οικοπ.160 τ.μ διατηρητεα 28000€
ΠΑΖΑΡΙ Καινουριο 120 τ.μ με παρκιγκ 3ΔΣΚ 140000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ Ημ/ υπογειο διαμερισμα  με αυλη πισω,37 τ.μ 7000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 1ος με 3ΔΣΚ ασανσερ,+θεση σταθ.67000€
ΑΓΟΡΑ πρ.Ηλια,85 τ.μ με θεα,ασανσερ,. 50000€
Β.ΜΟΥΣΕΙΟ Μονοκ.με οικ.160 τ.μ 40000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 42 τ.μ 1ΔΣΚ  ανωγειο λουξ,24000€
ΣΤΑΥΡΟΣ –Μονοκατοικια+οικ.500 τ.μ 24000€
EΔΕΣΣΗΣ σε οικοδομη 28 ετων  92 τ.μ 2ΔΣΔΚ αποθηκη 72000€
ΑΣΤΙΚΑ 20 τ.μ προσοψη , στουντιο 10000€
ANΟΙΞΕΩΣ πλησιον Μον/κια διπατη με οικ.220 τμ 60000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 1ΔΚ 25τ.μ 1ος με Θεα 9000€
ΚΕΝΤΡΟ 100τ.μ 6ος 2ΔΣΚ Α.Θ τζακι 45000€

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

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

ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ δυο οκοπεδα με σ.δ 0,8 500 και 380 τ.μ σε τιμη ευκαιριας
ΜΕΛΙΚΗ παραγωγικο κτημα 7000τ.μ με βανες περιοχη «Μελιο»
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   Ευκαιρια 70000€
ΠΕΡ/ΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ φιλέτο 14.400 στρ στην ασφαλτο σοβαρες 
προτασεις
ΑΣΩΜΑΤΑ 5 στρ.αρτιο οικοδομησιμο με Θεα,50000€
ΣΚΟΤΙΝΑ 350 με  μετρα από παραλια για τροχοσπ.με νερο 
12000€ 
ΠΛΑΚΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ κοντα στην παραλια 900 τ.μ 16000€
ΜΟΥΣΤΑΛΗ διπλα στην Εγνατια 6,5 στρ 26000€
Π.ΣΚΥΛΙΤΣΙ 4 στρ. για ολες τις καλλιεργειες 8000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

ΕΜ.ΠΑΠΠΑ καταστημα 40τ.μ  ευκαιρια,25.000€
Π.ΙΩΑΚΕΙΜ καταστημα-γινεται γκαραζ,  25 τ.μ  18000€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ καταστημα μοναδικο 150+150 
ΔΙΠΛΑ ΡΕΒΑΝΙ Χοχλιουρου καταστημα 95 τ.μ 90000€
ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ Αγορά,    85 τ.μ χρηζει ανακ  Ιατρειο 60000€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 33 τ.μ για Ιατρειο-Τεχνικο γραφειο  1ος με 
ασανσερ 22000€                                                                                                           

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

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

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ
ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ, ΠΡΟΣ  ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ

Ή ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ
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ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ υπάλληλοι για το σταθμό αυτοκίνη-
των ΚΑΛΛΙΑΡΙΔΗΑΦΟΙστη Βέροια, που περιλαμ-
βάνει πρατήριο ανεφοδιασμού αυτοκινήτων, πλυ-
ντήριο, τμήμα βιολογικού καθαρισμού,  λιπαντήριο  
και διανομή πετρελαίου θέρμανσης. Προσφέρονται 
ευχάριστο  περιβάλλον εργασίας πλήρης μισθός και 
ασφάλεια.

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

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



γραφεία της εταιρείας Θεσσαλονίκης 45, 
τηλ. 23310 27102.

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

ΗΕΤΑΙΡΙΑ«TSIFLIDISSECURITY» 
ζητάει για άμεση πρόσληψη και μόνιμη 
απασχόληση, εξωτερικό πωλητή, κύριο 
ή κυρία με γνώσεις πωλήσεων και ευ-
χέρεια λόγου, απαραίτητα στοιχεία: να 
διαθέτει  άδεια εργασίας προσωπικού 
ασφαλείας (Ι.Ε.Π.Υ.Α.), δίπλωμα αυτο-
κινήτου, γνώσεις αγγλικής γλώσσας για 
τους νομούς Ημαθίας και Θεσσαλονίκης. 
Παραλαβή βιογραφικών και δικαιολο-
γητικών για  αξιολόγηση στοιχείων με 
συνέντευξη  στα κεντρικά γραφεία της 
εταιρείας  οδός Θεσσαλονίκης 45, τηλ. 
επικοινωνίας 23310 27102.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΑΘΑΡΙΖΩ παλιά σπίτια, υπόγεια, 

αποθήκες και ΑΓΟΡΑΖΩ παλιά αντικεί-
μενα. Αγοράζω και χαλκό και μπρούντζο. 
Τηλ.: 6948 861867 κ. Στράτος.

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

ΚΥΡΙΑ έμπειρη Ελληνίδα ζητά εργα-
σία για φύλαξη παιδιού ή ηλικιωμένης. 
Τηλ.: 6934 162137.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χωρίς υποχρεώ-

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

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

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

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

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

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

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

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

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

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

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

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

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

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

ΑγίουΑντωνίουδιαμπερές.Μπορείναδιαμορφω-
θείσε2γκαρσονιέρες.Τιμήπώλησης:45.000ευρώ

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

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

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

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

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

www.mesitikoveria.gr

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Πωλείται ποσοστό ή ολόκληρη επιχείρηση (best for) 

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

Τηλέφωνοεπικοινωνίας:6942456600

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

Βιογραφικά σημειώματα μπορούν να 
αποσταλούν στο:

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

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

βολή βιογραφικών σημειωμάτων στο 
ergasiamrk@gmail.com.

Πληροφορίες στο τηλ. 6948613718.

ΜΕΝΤΙΟΥΜΦΑΛΙ
ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ&

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Δεν υπάρχει ζωή χωρίς προβλήματα και 

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

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

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ολοκληρωμένες 
ανακαινίσεις σπιτιών, καταστημάτων με 
προσοχή στη λεπτομέρεια, πολύ καλές τι-
μές και συνέπεια στο χρόνο. Τηλ.: 6944 
764477 κ. Δημήτρης.
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Ο πρώην Υφυπουργός Γεωργίας και 
Πρόεδρος Κωνσταντίνος Κιλτίδης και η 
Διαχειριστική Επιτροπή της Αγροδιατρο-
φικής Σύμπραξης της Περιφέρειας Κε-
ντρικής Μακεδονίας|ΑΣΠΚΜ, παρέθεσαν 
γεύμα την Τετάρτη 22η Μαΐου 2019 στο 
ξενοδοχείο Grand Hotel Palace. Σκοπός 
της γεύματος εργασίας ήταν η “Παρουσία-
ση των Δράσεων της Αγροδιατροφικής 
Σύμπραξης της ΠΚΜ”. 

Ο χαιρετισμός του κ. Θεοφάνη Παπά, 
Περιφερειακού Συμβούλου και πρώην Α-
ντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας, 
σηματοδότησε την έναρξη της εκδήλωσης. 
Η συμβολή του οποίου ήταν σημαντική στα 
πρώτα χρόνια λειτουργίας της ΑΣΠΚΜ.

Ο Πρόεδρος της ΑΣΠΚΜ επεσήμανε 
ότι η Σύμπραξη αποσκοπεί στο να συν-
θέσει τον πρωτογενή τομέα , τον με-
ταποιητικό τομέα και να εστιάσει στην 
προώθηση των τοπικών αγροδιατροφικών προϊόντων , ενισχύοντας την τοπική γαστρονομική ταυτότητα και τον 
γαστροτουρισμό . Η συμπόρευση με τις δράσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για τα Προϊόντα Μακεδονικής Γης 
και την Μακεδονική Κουζίνα , υποστηριζόμενες από το στελεχιακό δυναμικό των 18 εταίρων μας (ΑΠΘ, Αμερικανική Γεωργική 
Σχολή, ΣΕΒΕ, ΣΒΒΕ κ.ά), εγγυώνται αποτελέσματα υψηλών σκοπών και στόχων.

Βασική επιδίωξη της ΑΣΠΚΜ είναι διεκδίκηση και υλοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων ενίσχυσης της 
εκπαίδευσης, παραγωγής, τυποποίησης-μεταποίησης και προώθη-
σης στον αγροδιατροφικό τομέα. Όπως χαρακτηριστικά το ευρωπα-
ϊκό πρόγραμμα HORIZON 2020 | NEXTFOOD : Εκπαίδευση της 
επόμενης γενιάς επαγγελματιών του Αγροδιατροφικού Τομέα 
(https://www.nextfood-project.eu/), στο οποίο συμμετέχει  μαζί με 
την Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή και το Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονί-
κης και επιπλέον 16 εταίρους από 13 χώρες και τρεις ηπείρους.

Ο Δρ. Φίλιππος Παπαδόπουλος Διευθυντής του Γραφείου Δι-
αχείρισης Στρατηγικών project της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής 
παρουσίασε τo έργο NextFood που αφορά ένα νέο μοντέλο παρο-
χής γεωργικών γνώσεων με βιωματική μάθηση/action learning 

model , το οποίο δίνει έμφαση στη γνώση των αγροτών και στη σημασία της δημιουργίας συνεργειών μεταξύ όλων των εμπλε-
κομένων παραγόντων του γεωργικού τομέα, ώστε να τονιστεί η αειφορική διάσταση στην οποία πρέπει να στραφεί η αγροτική 
παραγωγή.

Η εκκίνηση του θεσμού των Συνεργαζόμενων Μελών και η “Επίδοση Βεβαιώσεων στα Συνεργαζόμενα Μέλη” πρωτοστά-
τησε στην εκδήλωση, όπου γνωστοί επιχειρηματίες του κλάδου παρέλαβαν τις βεβαιώσεις συνεργασίας (EURICOM ΕΛΛΑΣ Α.Ε., 
ΑLIEIA A.E., POM STAR|ΡΟΔΙ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕΕ, GALAXY|ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΑΒΙΔΟΥ & ΥΙΟΙ Ο.Ε., ΦΑΡΜΑ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ A.E., ΑΦΟΙ 
ΔΗΜΟΥΔΗ ΑΒΕΕ, TSAKIRIS FAMILY A.E., CARAVIA|ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΤΑΤΑΒΕΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.).

Κατόπιν ακολούθησε γεύμα, το οποίο κατά γενική ομολογία σηματοδοτούσε την ταυτότητα της μακεδονικής γαστρονομίας, με 
προϊόντα από την μακεδονική γη.

Την εκδήλωση παρουσίασε η Δημοσιογράφος Ελένη Κωνσταντίνου.

P Τώρα στο τέλος ο Τσίπρας 
βάλθηκε να ξεπεράσει και τον Τσο-
βόλα…

 
P Αυξήσεις μισθών, μείωση ΕΝ-

ΦΙΑ, δίκαιη φορολογία, προσλήψεις κ.ά. 
Εδώ ήλθαμε, πάμε να φύγουμε.

 
P Στην αρχή παραιτήθηκε στον 

πρώτο πολίτη της χώρας. Και μετά 
έταξε τα πάντα σε όλους τους υπό-
λοιπους.

P Σου λέει, από πίτα που δεν τρως, 
τι σε μέλλει κι αν καεί.

P Ή: μετά την απομάκρυνση 
από το ταμείο, καμία εξαγγελία δεν 
αναγνωρίζεται.

 
P Μια επανάληψη του προγράμμα-

τος ‘Θεσσαλονίκη’, αυτή τη φορά με την 
εγκράτεια της κυβερνητικής εμπειρίας.

 
P Που σου επιβάλλει να γνωρί-

ζεις πως ό,τι ζουλιέται δεν τρώγεται.
 
P Θαρρώ ότι ο Αλέξης μάς υπόσχεται το 

πρόγραμμα του 2014 αναδρομικά.
 
P Αυτό είναι που λέμε: πάω Αθήνα (Μαξί-

μου) μέσω Θεσσαλονίκης.
 
P 500.000 νέες ποιοτικές, λέει, θέσεις ερ-

γασίας. Αργήσαμε να προσληφθούμε, αλλά θα 
ψωνίσουμε από σβέρκο.

 
P Εξαγγελίες με το βλέμμα στη μεσαία 

τάξη. Και μετά, κτυπήματα κάτω από τη μέση.
 
P Πιασάρικος ο πολιτικός γάμος των ομόφυ-

λων ζευγαριών. Αλλά, όπως έχουν τα πράγματα, 
ο Τσίπρας ξαναβγαίνει πρωθυπουργός μόνο αν 
καταργήσει σε ένα άρθρο και με έναν νόμο τον 

θρησκευτικό των ετε-
ρόφυλων.

 
P Εμπειρικά, το 

μόνο δίκαιο που α-
κόμη δεν έχει γίνει 
πράξη.

 
P Όπως και η α-

πομάκρυνση του Βε-
ρύκιου από το Χάπι 
Ντέι. Έχει και η τηλε-
οπτική διαστροφή τα 
όριά της.

 
P Αστεροειδής 

κατευθύνεται στη Γη 
και ίσως τη χτυπή-
σει μέσα Σεπτεμβρί-
ου. Επιτέλους, ας 
αλλάξει κάτι σ’ αυτόν 
τον πλανήτη.

P Εδώ που τα λέ-
με, μετά τις διακοπές 
ας γίνει ό,τι θέλει.

 
P Ο αστεροει-

δής έχει μέγεθος ό-
σο ένα μικρό γήπε-
δο ποδοσφαίρου. 
Διότι το τόπι έχει ει-
σχωρήσει και στο διάστημα.

 
P Η Ελλάδα είναι εκτός ζώνης του ‘ποδο-

σφαιρικού’ αστεροειδή. Λόγω εθνικής ομάδας, 
έχει από καιρό ξεκόψει τις σχέσεις με το ποδό-
σφαιρο.

 
P Να σημειωθεί πως σπάνια ένας αστε-

ροειδής μπαίνει στην ατμόσφαιρα της Γης 
και προσκρούει στην επιφάνειά της. Τέτοιες 

ικανότητες διαθέτουν μόνο οι αριστεροειδείς.
 
P Και:
 -Βοήθεια! Έχασα τη γυναίκα μου μέσα στο 

εμπορικό κατάστημα!
-Ηρεμήστε κύριε, θα τη βρούμε…
-Δεν μπορώ να ηρεμήσω…
-Μα γιατί κάνετε έτσι;
-Έχει το πορτοφόλι μου μαζί της!

Κ.Π.
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