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Τρεχάτε ποδαράκια μου…
για να καταλάβετε την έδρα

Κάτι λιγότερο από τρεις εβδομάδες μέχρι τις ε-
κλογές και τελικά επισημοποιήθηκαν τα ονόματα των 
υποψηφίων βουλευτών της Ν.Δ. για την Ημαθία. Φυ-
σικά υπάρουν και χειρότερα, το ΚΙΝ.ΑΛ. ακόμη «πα-
λεύει» το έκτο  όνομα. Και πώς γίνεται να υπάρχει 
τόσο μεγάλη καθυστέρηση σε αυτά τα δύο κόμματα, 
που εκλογικά σενάρια προβλέπουν ότι μπορεί να κα-
ταλάβουν τις έδρες της Ημαθίας; Παρέλαση και ουρά 
από ονόματα δεν διακρίναμε, αντιθέτως τουλάχιστον 
στο στρατόπεδο της Ν.Δ., αυτοί οι λίγοι που έμειναν 
μέχρι τέλους για την διεκδίκηση των θέσεων, στωικά 
υπέμειναν και σεβάστηκαν τους κανόνες μέχρι την 
επίσημη ανακοίνωση, ασχέτως αν έχουν ήδη γυρίσει 
πολλοί από αυτούς όλο το νομό, χωρίς όμως την 
ιδιότητα του υποψηφίου βουλευτή. Επομένως τώρα 
πια και με την κομματική βούλα, ξαμοληθείτε ελεύθε-
ρα και κατά το κοινώς λεγόμενο τρεχάτε ποδαράκια 
μου...για να καταλάβετε την πολυπόθητη έδρα.
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Χωρίςθρήσκευμα
ταμαθητικάαπολυτήρια
μεαπόφασηΓαβρόγλου

Το θρήσκευμα δεν θα αναγράφεται στα απολυτήρια που θα 
λαμβάνουν οι μαθητές, με απόφαση του υπουργού Παιδείας, 
Κώστα Γαβρόγλου.

Η απόφαση του αρμόδιου υπουργού έχει διαβιβαστεί στους 
Διευθυντές των σχολείων και διευκρινίζεται πως σε περίπτωση 
που κάποιος γονέας επιθυμεί να αναγράφεται το θρήσκευμα 
στο απολυτήριο του παιδιού του, θα πρέπει να καταθέσει μία 
υπεύθυνη δήλωση στο σχολείο.

«Στοιχεία που δεν αναγράφονται στις ταυτότητες ή στα 
πιστοποιητικά γέννησης δεν καταχωρίζονται στα υπηρεσιακά 
βιβλία και έντυπα, εκτός αν δηλώνονται με υπεύθυνη δήλωση 
του ν. 1599/1986 (Α’ 75) των γονέων ή του/των κηδεμόνα/ων 
του/της μαθητή/τριας», αναφέρει χαρακτηριστικά η απόφαση.

Σε περίπτωση που το σχολείο δεν λάβει κάποια υπεύθυνη 
δήλωση, τότε το απολυτήριο θα εκτυπωθεί άνευ του θρησκεύ-
ματος. Παράλληλα, με την ίδια απόφαση ορίζεται πως οι διευ-
θυντές των σχολείων πρέπει να καταχωρήσουν το επώνυμο 
μητέρας των μαθητών και όχι το γένος, όπως ίσχυε έως σήμερα.

Γιατιςδιημερεύσειςτωνφαρμακείωνστιςαργίες
Μια επισήμανση – ερώτημα συμπολίτη 

μας, μεταφέρουμε προς τον Φαρμακευτι-
κό Σύλλογο Ημαθίας, για τις διημερεύσεις 
των φαρμακείων τα Σαββατοκύριακα και 
τις αργίες:

«Γιατί δεν προγραμματίζονται οι εφημε-
ρίες, έτσι, ώστε να υπάρχουν τουλάχιστον 
δύο-τρία φαρμακεία ανοιχτά, στις άκρες 
και στο κέντρο της Βέροιας, για να εξυπη-
ρετούνται οι πολίτες σε όποιο σημείο της 
πόλης κι αν μένουν; Ειδικά οι ηλικιωμένοι, 
αν χρειάζονται και ταξί για να πάνε στο 
διανυκτερεύων, τότε θα πρέπει να βάλουν 
βαθύτερα το χέρι στην τσέπη», μας είπαν.

Μήπως, να ξαναδεί ο Σύλλογος και μά-
λιστα εν’ όψει καλοκαιριού; ρωτάνε…

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
από Βέροια - Πολύμυλο επί της Εγνατίας 

Σύμφωνα με απόφαση της 
Διεύθυνσης Αστυνομίας Ημαθί-
ας, λόγω εκτέλεσης εργασιών 
θα ισχύσουν προσωρινές κυ-
κλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ε-
γνατία Οδό, από σήμερα Τετάρ-
τη (19 Ιουνίου 2019) έως την 31 
Οκτωβρίου 2019, από τον Ανι-
σόπεδο Κόμβο Βέροιας έως τον 
Ανισόπεδο Κόμβο Πολυμύλου, 
θα αποκλειστούν κατά διαστή-
ματα από μία λωρίδα κυκλοφο-
ρίας σε κάθε ρεύμα κυκλοφο-
ρίας της Εγνατίας Οδού (προς 
Ηγουμενίτσα και προς Κήπους 
Έβρου).

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 
θα ισχύουν από την ανατολή έ-
ως τη δύση του ηλίου και η κίνη-
ση των οχημάτων θα γίνεται από την ελεύθερη λωρίδα κυκλοφορίας της Εγνατίας Οδού.

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των 
εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.

Να μην ξεχνάμε ότι η σωστή οδική συμπεριφορά των οδηγών και η τήρηση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας είναι 
βασικές προϋποθέσεις τόσο για την ασφαλή μετακίνηση, όσο και για την αποφυγή των τροχαίων ατυχημάτων.

Τελικά κατεβαίνει η Ιφιγένεια, εκτός η Ράλλη
Τέτοιο σασπένς για την τελική εξάδα στο ψη-

φοδέλτιο της Ν.Δ., ούτε σε σαπουνόπερα! Ενώ η 
ΙφιγένειαΒλαχογιάννη διαβεβαίωνε πριν λίγες 
ημέρες ότι και ο λίγος χρόνος μέχρι τις εκλογές 
και οι επαγγελματικές της υποχρεώσεις δεν της 
επιτρέπουν να κατέβει στις εκλογές της 7ης Ιουλί-
ου, τελικά ήρθε η ανατροπή. 

Φυσικά μεσολάβησε το «ναυάγιο» της υποψη-
φιότητας της Ναουσαίας ΣοφίαςΡάλλη που θε-
ωρούνταν «κλειδωμένη» μέχρι την Παρασκευή, 
ωστόσο δεν προχώρησε στην παραίτησή της 
από το Λιμενικό Σώμα και πώς θα μπορούσε άλ-
λωστε να κλωτσήσει την βεβαιότητα μιας θέσης 
ένστολου αξιωματικού, που κέρδισε με την αξία 
της,  με την αβεβαιότητα μιας υποψηφιότητας…

Έτσι μετά από πιέσεις μέσα στο τριήμερο, η 
Ιφιγένεια επανήλθε δριμύτερη και πήρε την θέση 

λίγες ώρες πριν την επίσημη ανακοίνωση από τη Ν.Δ. Συγκεκριμένα μόλις χθες το πρωί έστειλε τα απαραίτητα έγγρα-
φα που ζητούσε το κόμμα της Πειραιώς, ενώ το μεσημέρι ανακοινώθηκαν επίσημα τα ονόματα. 

Έτσι έκλεισε η δεύτερη γυναίκα υποψήφια και το έκτο όνομα που έλειπε στην λίστα της Ημαθίας , ενώ είναι αξιοση-
μείωτο ότι  υποψήφιοι από τη Νάουσα που διαφαινόταν να στριμώχνονται κάποια στιγμή Ράλλη και Μπίλης, ξέμεινε 
από αυτόχθονες (αν και  ο Φώτης Κουτσουπιάς έχει συγγενικούς δεσμούς).

ΑγανάκτησαντοβράδυτηςΔευτέρας
σταδιόδιατωνΜαλγάρων

Διαμαρτυρίες αγανάκτησης δε-
χθήκαμε χθες από οδηγούς που ε-
πέστρεφαν στη Βέροια και πέρασαν 
από τα διόδια των Μαλγάρων, το 
βράδυ της Δευτέρας.

Κι αυτό, διότι η κίνηση της επι-
στροφής ήταν μεγάλη, οι ουρές των 
αυτοκινήτων αλλά και των πολλών 
φορτηγών που κινούνταν εκείνη 
την ώρα στο ελληνικό εθνικό οδικό 
δίκτυο, εξυπηρετούνταν μόνο από 
δύο ταμεία, στην κατεύθυνση προς 
Βέροια και τρία ταμεία προς Θεσ-
σαλονίκη.

«Κάναμε πάνω από μισή ώρα 
να περάσουμε τα διόδια» μας είπαν 
και ζητούν από την εταιρία που εκ-
μεταλλεύεται τα διόδια, σε τέτοιες 
περιπτώσεις να «ανοίγει» περισσό-

τερα ταμεία για την εξυπηρέτηση του κόσμου. Πόσο μάλλον, όταν αρχίζει το απόγευμα και η κυκλοφορία των φορτηγών, 
τα οποία το βράδυ της Δευτέρας ήταν περισσότερα από τα Ι.Χ. αυτοκίνητα, στην εθνική οδό.



Συνεδρίασε εκτάκτως πριν από λίγο το Δη-
μοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας, με αφορμή την  
απόφαση για την αναστολή λειτουργίας της πρώην 
NESTLE, στο Πλατύ Ημαθίας και με πρωτοβουλία 
του Δημοτικού συνδυασμού «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩ-
ΣΗ».

Στο θέμα τοποθετήθηκε πρώτος ο επικεφα-
λής της μειοψηφίας κ. Φ. Δημητριάδης, ο οποίος 
αρχικά έκανε μια σύντομη αναδρομή στο ιστορι-
κό λειτουργίας του συγκεκριμένου εργοστασίου 
«Vivartia-ΔΕΛΤΑ» (πρώην NESTLE) στο Πλατύ 
Ημαθίας. 

Στη συνέχεια αναφερόμενος στις πρόσφατες 
εξελίξεις τόνισε ότι η απόφαση του Δ.Σ. του εργο-
στασίου, κατά την άποψη του, γίνεται καθαρά με 
στόχο να απαλλαγεί από τους εργαζόμενους με 
υψηλές απολαβές και να προχωρήσει σε προσλή-
ψεις νέων υπαλλήλων με χαμηλότερες απολαβές 
και πρόσθεσε ότι σε καμιά περίπτωση δεν γίνεται 
για την αναβάθμιση της μονάδας, όπως η διοίκηση 
του εργοστασίου παρουσίασε τη διαδικασία.

Τέλος ο κ. Δημητριάδης πρότεινε την άμεση 
έναρξη εργασιών αποκατάστασης των όποιων 
λειτουργικών προβλημάτων υπάρχουν στη μονάδα 
και συγχρόνως να ξεκινήσουν να εργάζονται όλοι 
οι εργαζόμενοι σ’ αυτό, συμπεριλαμβανομένων 
και αυτών που  υπέγραψαν την εθελούσια έξοδο, 
«αναγκασμένοι» λόγω των συγκυριών.

Αμέσως μετά στο θέμα τοποθετήθηκε ο Δημο-
τικός Σύμβουλος της «ΛΑΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ», που ήταν και ο συν-
δυασμός που προκάλεσε την έκτακτη συνεδρίαση του Σώματος, κ. Χ. 
Αλευράς. 

Ο κ. Αλευράς αρχικά, μετέφερε τη σύμφωνη γνώμη και του κ. Μίχου 
(απείχε για προσωπικούς λόγους από τη συνεδρίαση) με κάθε εκδήλω-
ση συμπαράστασης προς τους εργαζομένους.

Στη συνέχεια και αφού έκανε και μια πολιτική τοποθέτηση κατά του 
καπιταλισμού, ζήτησε και αυτός την άμεση επαναλειτουργία του εργο-
στασίου με το καθεστώς που επικρατούσε μέχρι σήμερα και φυσικά των 
επαναπρόσληψη όλων όσων «αναγκάστηκαν», όπως χαρακτηριστικά 
είπε να υπογράψουν την εθελουσία παραίτηση τους.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και τοποθετήθηκε και εκπρόσωπος 
των εργαζομένων, ο κ. Τσοπουρίδης Θεόδωρος, ο οποίος μεταξύ άλ-
λων ζήτησε από το Σώμα να ασκήσει κάθε δυνατή πίεση για να ανατρα-
πεί αυτή η κατάσταση. 

Στη συνέχεια ο κ. Τσοπουρίδης είπε ότι οι ισχυρισμοί της εταιρείας, 

περί αναβάθμισης του εργοστασίου, δεν ευσταθούν αφού το εν λόγω 
εργοστάσιο είναι από τα πλέον σύγχρονα στον κλάδο του και πρόσθεσε 
πως όλα γίνονται για να αλλάξουν οι υφιστάμενες συμβάσεις εργασίας, 
με νέες πολύ χαμηλότερες, προς όφελος της εταιρείας.

Τέλος ο κ. Τσοπουρίδης παρουσίασε τα αποτελέσματα που υπήρξαν 
μετά από μια τριμερή συνάντηση μεταξύ του υπουργείου Εργασίας, των 
εργαζομένων και εκπροσώπων της εταιρείας.

Συγκεκριμένα την χαρακτήρισε «κοροϊδία» γιατί  όπως είπε: «για το 
μόνο για το οποίο δεσμεύτηκε η εταιρεία ήταν η μερική αποκατάστασή 
κάποιων εργαζομένων, σε εργασίες που ουδεμία σχέση έχουν με αυτές 
που έκαναν μέχρι σήμερα…».

 Γ.Γ. Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γάλατος, Τροφίμων και Ποτών: 
«Θα μας βρούνε μπροστά τους….»

Στη αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας παραβρέθηκε 
και ο Γ.Γ. Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γάλακτος, Τροφίμων και Ποτών, 
κ. Κώστας Κατσιμένης, θέλοντας να δηλώσει τη συμπαράσταση τόσο 
του ίδιου, όσο και όλων των εργαζομένων, προς τους εργαζόμενους του 

εργοστασίου. 
Κατά την τοποθέτηση του ο κ. Κατσιμένης 

χαρακτήρισε «εξευτελιστική» την πρόταση της 
διοίκησης του εργοστασίου προς τους εργαζό-
μενους, που έγινε στην τριήμερής συνάντηση 
και εξήγγειλε συνεχής κινητοποιήσεις, πανελ-
λαδικής εμβέλειες, μέχρι οι εργαζόμενοι να 
δικαιωθούν όλοι.

Μάλιστα για αύριο Τετάρτη ανακοίνωσε συ-
νάντηση όλων των εμπλεκομένων φορέων, στο 
Εργατικό Κέντρο, με σκοπό τη λήψη αποφάσε-
ων για περαιτέρω κινητοποιήσεις, «αλίμονο σ’ 
όποιον μπει μπροστά στα δίκαια αιτήματα των 
εργαζομένων…» είπε χαρακτηριστικά.

Δήμαρχος Π. Γκυρίνης: «Χωρίς πολλά 
λόγια

 και μεγάλες κουβέντες… Θα απαιτήσου-
με 

την άμεση επαναλειτουργία του εργο-
στασίου…»

Τελευταίος στο θέμα από πλευράς Δημο-
τικού Συμβουλίου, τοποθετήθηκε ο Δήμαρχος 
Αλεξάνδρειας κ. Π Γκυρίνης, ο οποίος αφού 
αρχικά τόνισε ότι παρακολουθεί το θέμα πο-
λύ στενά από την πρώτη κιόλας στιγμή που 
προέκυψε, στη συνέχεια τόνισε μεταξύ άλλων: 
«χωρίς πολλά λόγια και μεγάλες κουβέντες. 
Θα απαιτήσουμε την άμεση επαναλειτουργία 
του εργοστασίου και στην πορεία και σταδιακά 

μπορεί να γίνει ο όποιος εκσυγχρονισμός απαιτεί η διοίκηση του εργο-
στασίου. 

Επίσης θα διεκδικήσουμε την άμεση την επαναφορά όλων των 
εργαζομένων στις θέσεις εργασίας που βρίσκονταν και φυσικά με τις 
συλλογικές συμβάσεις που είχαν πριν προκύψει το θέμα».

Παρών και ο Βουλευτής Ημαθίας, Χρήστος Αντωνίου
Τέλος στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, 

στην Ημαθία Χρήστος Αντωνίου, ο οποίος και στη σύντομη τοποθέτηση 
του συμφώνησε με όλους τους πριν από αυτόν, ομιλούντες. 

Μάλιστα ο κ. Αντωνίου πρόσθεσε ότι ο ίδιος από την πρώτη στιγμή 
τάχθηκε υπέρ των εργαζομένων και ήταν αυτός που προώθησε όλες τις 
απαιτούμενες ενέργειες, ώστε να να ακουστούν και τα δίκαια αιτήματα 
των εργαζομένων. 

Τέλος ο κ. Αντωνίου δεσμεύτηκε και αυτός με τη σειρά του, να σταθεί 
στο πλευρό των εργαζομένων με κάθε δυνατό τρόπο.

Κίτσιος Γεώργιος
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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

Στην έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας: 
Ομόφωνο ψήφισμα για την άμεση επαναλειτουργία 

του εργοστασίου της πρώην NESTLE, στο Πλατύ Ημαθίας

Εξιχνιάσθηκε ληστεία σε βάρος 
60χρονης στην Ημαθία

-Παραβίασαν την οικία της και με απειλή μαχαιριού αφαίρεσαν χρηματικό 
ποσό και τραπεζική κάρτα με την οποία έκαναν αναλήψεις χρημάτων 

Εξιχνιάσθηκε μετά από αναλυτική έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Ασφάλειας Αλεξάνδρειας, ληστεία 
που έγινε τον Φεβρουάριο του 2018 σε βάρος 60χρονης ημεδαπής στην Ημαθία.

Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία δύο αλλοδαπών ηλικίας 40 και 37 ετών, σε βάρος των οποίων 
σχηματίσθηκε δικογραφία για ληστεία.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την έρευνα, ενεργώντας από κοινού τα ξημερώματα της 10ης Φεβρουαρίου 
2018, παραβίασαν οικία 60χρονης ημεδαπής σε περιοχή της Ημαθίας και αφού την ακινητοποίησαν με την απει-
λή μαχαιριού, αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των 60 ευρώ, ένα κινητό τηλέφωνο και μία τραπεζική κάρτα.

Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας την παραπάνω τραπεζική κάρτα, έκαναν σε περιοχή της Θεσσαλονίκης ανα-
λήψεις χρημάτων συνολικού ύψους 140 ευρώ.

Στη δικογραφία που σχηματίσθηκε περιλαμβάνονται ακόμη 2 αλλοδαποί ηλικίας 42 και 40 ετών, για αποδοχή 
προϊόντων εγκλήματος, καθώς διαπιστώθηκε ότι χρησιμοποιούσαν το παραπάνω κλεμμένο κινητό τηλέφωνο. 

Η δικογραφία θα υποβληθεί στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βέροιας.

Από την Ομάδα Δίωξης 
Ναρκωτικών Βέροιας

Συνελήφθη 
27χρονος για ναρκωτικά

Συνελήφθη στις 14 Ιουνίου 201,) το μεση-
μέρι, σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, από α-
στυνομικούς της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών 
του Τμήματος Ασφάλειας Βέροιας, 27χρο-
νος ημεδαπός, καθώς σε έρευνα που έγινε 
στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:  
335,1 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης, 
30 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, ποσό-
τητες ECSTASY και MDMA συνολικού βάρους 
3,7 γραμμαρίων, 1 ηλεκτρονική ζυγαριά ακρι-
βείας με υπολείμματα κάνναβης και το χρημα-
τικό ποσό των 400 ευρώ.
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Παιδεία: Ήμουν εδώ και 
διεκδίκησα για τον τόπο μου

Το πρόβλημα ήταν και παραμένει γνω-
στό. Ένα εκπαιδευτικό σύστημα που δυ-
σλειτουργεί. Νέοι που βρίσκουν στο εξω-
τερικό μια αναγκαία απόδραση, γιατί στη 
χώρα μας αισθάνονται ότι η φαντασία και 
οι επιθυμίες τους παρεμποδίζονται από 
ακλόνητες, κληροδοτημένες πρακτικές. 

Την τετραετία που πέρασε προσπα-
θήσαμε πολύ για μια παιδεία δημόσια, 
δωρεαν και καινοτόμα που να δίνει στους 
μαθητευόμενους τον χώρο για να βρουν 
την κλίση τους χωρίς στερεότυπα, να 
δουν άφοβα τις νέες προκλήσεις και ευ-
καιρίες στον κόσμο που θα συναντήσουν, 
να αισθανθούν ελεύθεροι και όχι δέσμιοι 
της αποστήθισης.

Δεν κάναμε όλα όσα θέλαμε. Αλλά κά-
ναμε όσα δεν έγιναν δεκαετίες ολάκερες.

- Εξασφαλίσαμε την όχι αυτονόητη τα 
προηγούμενα χρόνια, ομαλή έναρξη της 
Σχολικής χρονιάς με βιβλία και εκπαιδευ-
τικούς στην ώρα τους και προσφέραμε 

σχολικά γεύματα σε 153.244 μαθητές 950 σχολείων.
- Θεσμοθετήσαμε τη δίχρονη προσχολική εκπαίδευση και τον ενιαίο Τύπο Ο-

λοήμερου Νηπιαγωγείου και Δημοτικού Σχολείου και στην Ειδική Αγωγή.
- Ενισχύσαμε τα μουσικά και καλλιτεχνικά σχολεία και ιδρύσαμε νέα.
- Επαναφέραμε τους σχολικούς φύλακες, το προσωπικό των ΑΕΙ και 2500 κα-

θηγητές ΕΠΑΛ, οι οποίοι βρίσκονταν σε διαθεσιμότητα, προσλάβαμε ψυχολόγους 
και εφαρμόσαμε την ενισχυτική διδασκαλία στα ΕΠΑΛ.

- Αυξήσαμε την κρατική επιχορήγηση των ΑΕΙ, ενισχύσαμε την έρευνα με 500 
εκ. € και στηρίξαμε το ΕΛΙΔΕΚ, ένα νέο θεσμό για τη στήριξη νέων επιστημόνων 
και την ανάσχεση του brain drain.

Εγώ ως βουλευτής Ημαθίας, προσπάθησα να κάνω ό,τι καλύτερο μπορούσα 
για τους μαθητές, τους νέους επιστήμονες και τους ελπιδοφόρους νέους επαγγελ-
ματίες του νομού μας. Ήμουν εδώ για κάθε δίκαιο αίτημά τους. Ήμουν παρούσα 
σε κάθε απόφαση της κεντρικής πολιτικής και διεκδίκησα για τον τόπο μας τη βελ-
τίωση των εκπαιδευτικών συνθηκών και των δομών του νομού μας.

 -Συνέδραμα στην προμήθεια μηχανημάτων και συνοδευτικού εξοπλισμού 
ύψους 255.000 ευρώ το Δήμο Βέροιας, 175.000 ευρώ για το Δήμο Νάουσας και 
200.000 για το Δήμο Αλεξάνδρειας.

 - Συνέδραμα στην επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων, αύλειων χώρων 
χρηματοδοτώντας με 364.100 το Δήμο Βέροιας, 161.900 το Δήμο Νάουσας, 
232.700 το Δήμο Αλεξάνδρειας

 - Διεκδίκησα 1.433.700  για τον νομό Ημαθίας για την κάλυψη δαπανών με-
ταφοράς Μαθητών.

 - Ζήτησα να δημιουργηθούν νέες οργανικές θέσεις (Ψυχολόγου, Λογοθερα-
πευτή/τριας, Εργοθεραπευτή/τριας, Νοσηλευτή/τριας, Φυσιοθεραπευτή/τριας, 
Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού) στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αλεξάνδρειας.

 - Διεκδίκησα να εγκριθούν τα ολιγομελή τμήματα Β’ και Γ’ τάξης του τομέα 
Πληροφορικής του ΕΠΑΛ Νάουσας.

 - Ζήτησα την ανάκληση της απόφασης κατάργησης του Γυμνασίου Πλατέος 
και εξασφάλισα την εύρεση στέγης για το Μουσικό Σχολείο Βέροιας στις εγκατα-
στάσεις του Πανεπιστημίου. Μόχθησα πολύ και κατάφερα να ολοκληρωθεί αυτή η 
αυτονόητη παραχώρηση και συνέχισα ζητώντας να καθοριστεί πρόγραμμα σπου-
δών για κάθε όργανο και κάθε τάξη στα μουσικά σχολεία.

Είμαι εδώ για κάθε δίκαιο αίτημα που διατυπώνεται με σαφήνεια από τους 
πολίτες του τόπου μας. Αλλά το όραμά μου για την εκπαίδευση στην Ημαθία δεν 
έχει ολοκληρωθεί. Υπάρχουν προτάσεις που έκανα, διεκδικήσεις που διατύπωσα, 
οι οποίες έχουν μείνει στη μέση και θέλω να τις δω να ολοκληρώνονται στο νομό 
μας μέσα στην επόμενη τετραετία.

 - Διεκδικώ τη δημιουργία Διετών Προγραμμάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευ-
σης και Κατάρτισης στο Διευρυμένο Διεθνές Πανεπιστήμιο.

 - Διεκδικώ την Ίδρυση Κέντρου Αριστοτελικών Μελετών στην Νάουσα ώστε 
να αναδειχθεί ο τόπος που δίδαξε ο μεγάλος φιλόσοφος και να αξιοποιηθεί  η μο-
ναδική αυτή ευκαιρία για τον τόπο, την ιστορία του και τις δυνατότητές του.

 - Διεκδικώ μόνιμους διορισμούς Εκπαιδευτικών στη Γενική, Επαγγελματική 
και Ειδική Εκπαίδευση για την Ημαθία.

 - Διεκδικώ τη λειτουργία των σχολικών μονάδων στις κοινότητες και τους Δή-
μους του νομού μας, και την προστασία τους από καταργήσεις και συγχωνεύσεις. 
Το έκανα με το Δημοτικό Σχολείο Ροδοχωρίου που θέλω να συνεχίσει να λειτουρ-
γεί ως διθέσιο. Θα το κάνω με κάθε άλλο σχολείο.

 Αυτό είναι το δικό μου όραμα για την εκπαιδευτική δομή του τόπου. Ένα όρα-
μα που συνδέεται με την συνολική εκτίμηση του Συριζα για το πώς μπορούμε να 
σταματήσουμε την αιμορραγία του τόπου και να προσφέρουμε στους νέους μας 
ένα πιο γοητευτικό μέλλον που θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις και το όνειρό 
τους, τις κλίσεις και τις επιθυμίες τους. Δε θέλω να δω την ακύρωση των 15.000 
μόνιμων διορισμών και την κατάργηση της δυνατότητας ελεύθερης πρόσβασης 
στα Πανεπιστήμια. Θέλω αντίθετα οι δαπάνες για την παιδεία στο τέλος της τετρα-
ετίας να ανέρχονται στο 5% του ΑΕΠ, την ενίσχυση της φοιτητικής μέριμνας μέσω 
της αύξησης του στεγαστικού επιδόματος, τη δημιουργία 10.000 θέσεων νέων 
ερευνητών έως το 2021.

Εμείς θέλουμε την παιδεία κοινωνικό αγαθό. Όχι εμπόρευμα, η τιμή του ο-
ποίου θα διαμορφώνεται και θα εξαρτάται από την αγορά και τα επιχειρηματικά 
συμφέροντα.

Όσο για το νομό μας, την Ημαθία, τους νέους, τους μαθητές και τους πολίτες 
της ΉΜΟΥΝ ΕΔΏ και θα συνεχίσω να ΕΊΜΑΙ εδώ, να προωθώ και να διεκδικώ 
κάθε αίτημα που συνεισφέρει σε ένα πιο ελπιδοφόρο μέλλον για τους νέους και 
σε έναν πιο ανθεκτικό τόπο στις προκλήσεις που έρχονται. 

Ξεκινήσαμε πρωί από τη Βέροια με οδηγό 
στην εξόρμησή μας τον Δημήτρη Παράσχο γνω-
στό από την παραδοσιακή μουσική μπάντα του, 
φαρμακοποιό και μελετητή της Βαλκανικής ιστο-
ρίας. Συντροφιά μας και ο Πρόδρομος Δαβόρας, 
φίλος των εξορμήσεών μας.

Σε απόσταση μόλις 2 ωρών από τη Βέροια, 
μέσω Κρυσταλοπηγής, βρεθήκαμε στο οροπέδιο 
της Μοσχόπολης πατρίδα πολλών γνωστών 
Βεροιέων, μια ελληνική χριστιανική πόλη 60 
χιλιάδων κατοίκων (Βοσκοπόγιε στα Αλβανικά) 
που ήκμασε τον 17ο και 18ο αιώνα με άριστη 
ρυμοτομία, με τυπογραφείο που δεν υπήρχε αλ-
λού εκείνη την εποχή παρά μόνο στην Κωνστα-
ντινούπολη και την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. 
Σήμερα σώζονται 13 ορθόδοξες εκκλησίες που 
από τις διαστάσεις τους καταλαβαίνεις τον μεγά-
λο πληθυσμό και την ανάπτυξη που είχε η πόλη.

Συναντήσαμε όμορφα σπίτια - πανσιόν κα-
θώς και ένα χιονοδρομικό κέντρο για τους λά-
τρεις του σκι. Επίσης με τον τίτλο «Ακαδημία» 
λειτουργεί σαν ξενοδοχειακό συγκρότημα το πα-
λιό Ελληνικό Πανεπιστήμιο, όπου οι εκδρομείς 
θαυμάζουν τις εγκαταστάσεις των κτιρίων της 
εποχής εκείνης.

Ο Μητροπολιτικός Ναός του Αγ. Νικολάου 
με τις αγιογραφίες του Δαυίδ από την Σεληνί-
τζα (Αυλώνα) με τα χρώματα του μπλε και του 
γαλάζιου να κυριαρχούν και το κομματιασμένο 
τέμπλο από το 1769, πριν κάψουν την Μοσχό-
πολη οι τουρκαλβανοί, που εικάζεται ότι κομ-
μάτια του μεταφέρθηκαν από τους πιστούς στη 
Βλάστη, Σαμαρίνα, το Νυμφαίο, το Μοναστήρι, 
την Κλεισούρα, τα Νάματα και αλλού όπου υ-
πάρχουν σήμερα εκκλησίες του Αγίου Νικολάου.

Στην επιστροφή για τη Βέροια μπήκα-
με στην Κορυτσά και αυτό που διαπιστώ-
σαμε είναι το πόσο κοντά μας βρίσκονται 
αυτά τα όμορφα μέρη που μυρίζουν Ελ-
λάδα και δεν δυσκολευτήκαμε στην επι-
κοινωνία γιατί παντού μιλούσαν Ελληνικά 
και βλάχικα…

Επιστρέψαμε το απόγευμα στη Βέ-
ροια με την ευχή σύντομα να μας δοθεί 
η ευκαιρία να επισκεφθούμε κι άλλα γνω-
στά γειτονικά μέρη που ήκμασε ο Ελληνι-
κός πολιτισμός.

Φωτογραφικό στιγμιότυπο μπρο-
στά από την «Ακαδημία» (το πρώην 
Πανεπιστήμιο της Μοσχόπολης και 
σημερινό ξενοδοχειακό συγκρότημα) 
, ενημερωτικές πινακίδες για την ιστο-
ρία της Μοσχόπολης και μια φωτο-
γραφία που δείχνει το μεγάλο πλάτος 
όλων των δρόμων και πεζοδρομίων 
της Μοσχόπολης, που ήταν ασυνήθι-
στα για εκείνη την εποχή.

Μιχάλης Ζ. Πατσίκας

Με το φακό του «Λαού»
Μία σύντομη επίσκεψη-προσκύνημα 

στη Μοσχόπολη
Ένα όμορφο παραθεριστικό μέρος 

στα υψώματα της Κορυτσάς που θυμίζει Ελλάδα



Στα ορεινά χωριά των Πιερίων 
ο Τάσος Μπαρτζώκας

Για ακόμη μια φορά ο πολιτευτής της ΝΔ Τάσος Μπαρτζώκας βρέθηκε την Κυριακή 16 Ιουνίου 2019 στα 
ορεινά χωριά των Πιερίων, τη Σφηκιά, τα Ριζώματα, το Δάσκιο και το Πολυδένδρι, όπου είχε την ευκαιρία να συ-
ναντηθεί με πολίτες και συζητήσει μαζί τους για ποικίλα θέματα. 

Η παρουσία του Τάσου Μπαρτζώκα στα ορεινά χωριά της Δ.Ε. Μακεδονίδος δεν είναι σποραδική, για αυτό 
και έχει άμεση γνώση για τα προβλήματα και τα αιτήματα των κατοίκων των χωριών. Αυτή τη φορά όμως ο Τά-
σος Μπαρτζώκας βρέθηκε εκεί για να καταθέσει αυτός ένα… αίτημα: Στις 7 Ιουλίου 2019 να μεταβούν όλοι στις 
κάλπες καταρχάς και, αφού μεταβούν, να ψηφίσουν την ρεαλιστική, αναπτυξιακή και εφαρμόσιμη πρόταση της 
ΝΔ, κόντρα στις ιδεοληψίες, τις αυταπάτες και τους πειραματισμούς. Παράλληλα, τους κάλεσε να εμπιστευθούν 
πρόσωπα που έχουν την επιστημονική κατάρτιση, τις γνώσεις, την ικανότητα, την διάθεση, το κουράγιο και την 
νεανική ορμή να επαναφέρουν την Ημαθία και ειδικότερα τα χωριά των Πιερίων  στη θέση που τους αξίζει. 

«Πριν 4,5 χρόνια ως πρωτοεμφανιζόμενος υποψήφιος βουλευτής μου είπαν σε ένα χωριό εδώ στα ορεινά 
Πιέρια όταν θα είμαι σαν τους άλλους, ότι πάω προεκλογικά εκεί και ξανά θα έρθω σε 4 χρόνια. Είχαν χίλια δί-
κια να είναι δύσπιστοι. Και από τότε, όποτε με βλέπουν στα χωριά τους να είμαι παρών, αναγνωρίζουν πως... 
έπεσαν έξω! Για μένα ο ρόλος του βουλευτή δεν είναι να έρχεται στα πανηγύρια και μια φορά στα 4 χρόνια 
για τις εκλογές. Ο βουλευτής πρέπει να είναι εδώ κάθε μέρα, είτε σωματικά ή ψυχικά, να αφουγκράζεται τους 
συμπολίτες του και να παλεύει για την ικανοποίηση κάθε δίκαιου αιτήματος. Για παράδειγμα, ο αγώνας που 
πρέπει να ξεκινήσει από την πρώτη μέρα για την περιοχή σας είναι να επαναχαρακτηριστεί ως δυσπρόσιτη 
περιοχή και να αξιοποιήσουν οι κάτοικοι όλα τα προνόμια από αυτό. Είναι αστείο επειδή περνάει απέναντι από 
το ποτάμι η Εγνατία Οδός και σε ευθεία γραμμή να είναι κοντά στα χωριά να θεωρούν κάποιοι ότι δεν είναι δυ-
σπρόσιτη η περιοχή», είπε μεταξύ άλλων σε μία από τα συγκεντρώ-
σεις του ο Τάσος Μπαρτζώκας. 
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Δήλωση υποψηφιότητας 
Πάμε μαζί για την τελική μάχη!
Μάχη για τις ιδέες μας, μάχη για όλα αυτά που θέλουμε να αλλάξουμε κι ονει-

ρευόμαστε!
Για μια καλύτερη, ελεύθερη, σύγχρονη και ασφαλή Ελλάδα!
Στόχος να πάμε την Ημαθία ψηλά!
Με ενότητα, τόλμη και επιμονή!
Στον αγώνα αυτό, για το νέο που έρχεται, σε θέλω μαζί μου!
Αυτόν τον  αγώνα  θα τον κάνουμε μαζί! 
Και θα τον κερδίσουμε μαζί!

Τάσος Μπαρτζώκας
Υποψήφιος Βουλευτής Ημαθίας – Νέα Δημοκρατία

Ένας χρόνος από τη 
«Συμφωνία των Πρεσπών»: 

Ο λαός δεν ξεχνά!
Θλιβερή επέτειος σήμερα της κατάπτυστης και εθνικά επιζήμιας Συμ-

φωνίας των Πρεσπών. Στις 17 Ιουνίου 2018, την ώρα που εκατομμύρια 
Έλληνες δήλωναν την αντίθεσή τους με κάθε τρόπο στη διαφαινόμενη 
συμφωνία, στις όμορφες Πρέσπες, Τσίπρας και Κοτζιάς χαριεντίζονταν 
με την αντιπροσωπεία των Σκοπίων και τον Μ. Νίμιτς, προσφέροντάς 
τους τη συμφωνία ως δώρο στα γενέθλιά του!!! 

Με τόση ελαφρότητα αντιμετωπίστηκε ένα τόσο σοβαρό εθνικό θέμα! 
Το ξεπούλημα της ιστορίας, της γλώσσας, της εθνότητας και του ονόμα-
τος της Μακεδονίας μας! Όμως ο λαός, που τόσο περιφρονήθηκε και 
υβρίστηκε για τη δικαιολογημένη αντίθεσή του, δε ξέχασε. Ο λαός δεν 
ξεχνά! Τιμωρεί αυτούς που τον περιφρονούν και τον αγνοούν! Αυτούς 
που δε λογαριάζουν το εθνικό συμφέρον.

Τάσος Μπαρτζώκας
Πολιτευτής ΝΔ Ημαθίας

ΔΗΜΟΣΙΟ Ι.Ε.Κ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

ΗΜΑΘΙΑΣ -ΒΕΡΟΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
σε εκδήλωση

Η Διευθύντρια και το Διδακτικό 
προσωπικό του ΔΙΕΚ του Νοσο-
κομείου Βέροιας σας προσκαλούν 
στην εκδήλωση για την παρουσί-
αση του προγράμματος σπουδών 
της Νοσηλευτικής Σχολής και τον 
αποχαιρετισμό των τελειοφοίτων. Η 
εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στη 
Παύλειο πολιτιστικό κέντρο Βέροιας 
την Παρασκευή 21 Ιουνίου 7:00 
μ.μ. 

Με τιμή
Η Διευθύντρια

Δέσποινα Γεωργιτζίκη

Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ «VENUS 
GROWERS» ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 

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

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

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

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

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

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

1. Χειριστές Κλαρκ

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

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

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

Απ. Βεσυρόπουλος: «Ο κ. Τσίπρας 
συνεχίζει να εργαλειοποιεί κρίσιμα 

εθνικά ζητήματα. Η χώρα χρειάζεται 
μια υπεύθυνη και σοβαρή 

κυβέρνηση που θα υπερασπιστεί
 τα εθνικά μας συμφέροντα»

Με αμείωτη ένταση συνεχίζει ο Αν. Τομεάρχης 
Οικονομικών της Νέας Δημοκρατίας και υπ. βου-
λευτής Ημαθίας, κ. Απόστολος Βεσυρόπουλος την 
επικοινωνία και το διάλογο με τους πολίτες.

Η επιλογή του κ. Τσίπρα να συγκαλέσει το ΚΥ-
ΣΕΑ, για λόγους εντυπώσεων, βρέθηκε στο στό-
χαστρο του κ. Βεσυρόπουλου, ο οποίος μιλώντας 
προς τους πολίτες της Ημαθίας τόνισε:

«Η εθνική ενότητα είναι δεδομένη, όλοι οι Έλ-
ληνες είναι ενωμένοι απέναντι στις απειλές που 
εκτοξεύει η Τουρκία για τα εθνικά, κυριαρχικά μας 
δικαιώματα. Ο κ. Τσίπρας και η κυβέρνηση του δεν 
έχουν ούτε το δικαίωμα αλλά ούτε και την δημοκρα-
τική νομιμοποίηση για να εργαλειοποιούν κρίσιμα 
εθνικά ζητήματα. Την έχασαν με τους χειρισμούς 
τους στο θέμα της ονομασίας των Σκοπίων. Η 
θεατρική και για λόγους εντυπώσεων σύγκληση 
του ΚΥΣΕΑ, είναι μία ακόμα προσπάθεια εργαλει-
οποίησης ενός εθνικού ζητήματος, τη στιγμή που ο 
κ. Τσίπρας δεν έχει ενημερώσει κανέναν από τους 
πολιτικούς αρχηγούς. Υπενθυμίζω ότι, το ΚΥΣΕΑ 

είχε τρία χρόνια να συνεδριάσει και δεν έγινε καμία συνεδρίαση ούτε το 2017, ούτε το 
2018, όταν η Τουρκία είχε εκδόσει NAVTEX για την Κυπριακή ΑΟΖ, ούτε όταν είχε στείλει 
πολεμικά πλοία και υποβρύχια στην Κυπριακή ΑΟΖ. Είναι σαφής η σκοπιμότητα σύγκλη-
σης του ΚΥΣΕΑ και μάλιστα με αυτό το τρόπο εν μέσω προεκλογικής περιόδου. Τα εθνικά 
μας θέματα είναι πολύ σοβαρή υπόθεση για να παίζει με αυτά ο κ. Τσίπρας και να τα χρη-
σιμοποιεί, ως εργαλείο, στους κομματικούς του σχεδιασμούς. Η χώρα χρειάζεται μια υπεύ-
θυνη και σοβαρή κυβέρνηση, που θα αντιμετωπίσει με αποφασιστικότητα τις προκλήσεις 
της Τουρκίας και θα υπερασπιστεί τα εθνικά μας συμφέροντα. Αυτή θα είναι η κυβέρνηση 
της Νέας Δημοκρατίας». 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε από καρδιάς, όλους όσους μας συμπαραστάθηκαν, 

στο βαρύτατο πένθος μας, στην μεγάλη για εμάς απώλεια, του πολυαγαπημένου μας 
συζύγου, πατέρα και παππού Άρη Καραντουμάνη.

Ιδιαίτερα θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε, για την φροντίδα τους το Ιατρικό και Νοση-
λευτικό προσωπικό της Παθολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Βέροιας.

Η οικογένειά του
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ΚΗΔΕΙΑ
Kηδεύτηκε την Δευτέρα 17 Ι-

ουνίου 2019 στις 11.30  π.μ. από 
τον Ιερό Ναό Αγ. Αθανασίου (Κοι-
μητήρια) Βέροιας η Ελένη Ευρ. 
Λιούσα σε ηλικία 83 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Kηδεύτηκε την Τρίτη 18 Ιουνί-

ου 2019 στις 11.30 π.μ. από τον 
Ιερό Ναό Αγ. Αθανασίου (Κοι-
μητήρια) Βέροιας η Στεργιανή 
Ντέλλα σε ηλικία 83 92..

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Kηδεύτηκε τη Δευτέρα 17 Ιου-

νίου 2019 στις 11.00 π.μ.  από 
τον Ιερό Ναό Αγ. Γεωργίου Βέ-
ροιας ο Αστέριος Εμ. Κακοδή-
μος σε ηλικία 54 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Kηδεύτηκε την Κυριακή 16 Ι-

ουνίου 2019 στις 12.00 από τον 
Ιερό Ναό Αγ. Αθανασίου (Κοιμη-
τήρια) Βέροιας ο Αρίσταρχος 
Κων. Καραντουμάνης σε ηλικία 
91 ετών.

Ο «Λαός» εκφράζει στους οικεί-
ους του ειλικρινή συλλυπητήρια.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑΚΗΔΕΙΑ

Kηδεύτηκε την Κυριακή 16 Ι-
ουνίου 2019 στις 1.00 μ.μ. από 
τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεο-
τόκου στην Χαραυγή Κοζάνης η 
Ευφροσύνη Χρ. Μπιτέλη σε η-
λικία 79 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Kηδεύτηκε την Δευτέρα 17 Ι-

ουνίου 2019 στις 1.00  μ.μ. α-
πό τον Ιερό Ναό Αγ. Ιωάννη στο 
Δασάκιο Γρεβενών ο Φιλήμων 
Βαρσάμης σε ηλικία 85 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΟΥΡΑΝΟΣ

40NΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 22 Ιου-

νίου 2019 στον Ιερό Ναό Αγ. Γε-
ωργίου Βέροιας 40ΝΘΗΜΕΡΟ 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση 
της ψυχής του πολυαγαπημένου 
μας συζύγου, πατέρα, αδελφού 
και θείου

ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΚΡΑΠΑΡΗ 

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 αδέλφια, Τα ανήψια
 Οι λοιποί συγγενείς

ETHΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 22 Ιου-

νίου 2019 στον Ιερό Ναό Αγ. Γε-
ωργίου Βέροιας ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗ-
ΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση της 
ψυχής του πολυαγαπημένου μας 
πατέρα και παππού

ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΑΛΑΝΟΜΑΤΗ 

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

Τα παιδιά, 
Τα εγγόνια, 
Ο αδελφός

 Οι λοιποί συγγενείς

Την Τετάρτη 19 Ιουνίου στις 
7:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στον 
Πανηγυρικό Εσπερινό για την ε-
ορτή του Αγίου Νικολάου του Κα-
βάσιλα στα Καβάσιλα.

Την Πέμπτη 20 Ιουνίου το 
πρωί θα ιερουργήσει επί τη εορ-
τή του Αγίου Νικολάου του Καβά-
σιλα στα Καβάσιλα.

Το Σάββατο 22 Ιουνίου στις 
6:30 μ.μ. θα χοροστατήσει στον 
Πανηγυρικό Εσπερινό στην πα-
νηγυρίζουσα Ιερά Μονή Αγίων 
Πάντων Βεργίνας.

Την Κυριακή 23 Ιουνίου το 
πρωί θα ιερουργήσει στην πα-
νηγυρίζουσα Ιερά Μονή Αγίων 
Πάντων Βεργίνας.

Την Δευτέρα 24 Ιουνίου το 
πρωί θα ιερουργήσει στην πα-
νηγυρίζουσα Ιερά Μονή Τιμίου 
Προδρόμου Σκήτης Βεροίας επί 
τη εορτή του Γενεθλίου του Τι-
μίου Προδρόμου και Βαπτιστού 
Ιωάννου αλλά και την εορτή της 
Συνάξεως πάντων των διαλαμ-
ψάντων Αγίων της Σκήτης Βε-
ροίας.

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

με το πρόγραμμα
 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 – Πολιτι-

στικές εκδηλώσεις με τη συμμετοχή 
τοπικών συλλόγων (Ιερός Ναός Αγ. 
Δημητρίου – Καβάσιλα)

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

βάσιλα)
 Πέμπτη 20 Ιουνίου, ώρα 20:00 
«Κοσμάς ο Μαδυτινός»Επετειακή 

εκδήλωση  για τα 40 χρόνια λειτουρ-
γία της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής 
«Κοσμάς Μαδυτινός» της Ιεράς Μη-
τροπόλεως(Παύλειο Πολιτιστικό Κέντρο 
- Βέροια)

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 Ωδεί-

ου 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 εκατονταετηρίδας από την 
Γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού-

με τη συμμετοχή των Αφών Τσαχουρί-
δη (Χώρος Τεχνών –Βέροια) 

 Τετάρτη 26 Ιουνίου, ώρα 10:30
Η Διακονία της Εκκλησίας κατά τον 

Απόστολο Παύλο Έναρξη Διεθνούς Ε-
πιστημονικού 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 Λή-
ξη Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου 
(Αντωνιάδεια Στέγη Γραμμάτων και Τε-
χνών – Βέροια) 

 Παρασκευή 28 Ιουνίου, ώρα 
19:00 

Πανηγυρικός Εσπερινός της μνήμης 
του Αποστόλου Παύλου με την παρου-
σία Αρχιερέων – Εκπροσώπων των 
Ορθοδόξων Πατριαρχείων και Εκκλη-
σιών (Ιερός Παλαιός Μητροπολιτικός 
Ναός – 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 Εσπερι-

νός με διορθόδοξη Αρχιερατική Συγχο-
ροστασία (Βήμα Αποστόλου Παύλου 
– Βέροια)

 Σημειώσεις:
Η είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις 

είναι ελεύθερη. 
2. Όλες οι εκδηλώσεις που στεγά-

ζονται στον Χώρο Τεχνών, στην Αντω-
νιάδεια Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών 
Βέροιας τελούν υπό την αιγίδα του Δή-
μου Βέροιας.

Η κίνηση του Μητροπολίτη

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ

Ιερά Πανήγυρις 
Αγίου Νικολάου Καβάσιλα

Τετάρτη 19 Ιουνίου: 7.00-8.30 μ.μ. Μέγας Αρχιερα-
τικός Εσπερινός Αρτοκλασία-Λιτανεία Ιεράς Εικόνος Αγ. 
Νικολάου

Πέμπτη 20 Ιουνίου: 7.00-10.00 π.μ. Πανηγυρικός 
Όρθρος Αρχιερατική Θεία Λειτουργία

Το ΚΕΜΑΕΔ ζητά εργοθεραπευτή/τρια 
και Κοινωνική Λειτουργό

Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος Φίλων 
Κέντρου Μέριμνας Ατόμων Ειδικών Δεξιοτήτων Δήμου Βέ-
ροιας ζητά εργοθεραπευτή – εργοθεραπεύτρια   & Κοινωνική 
Λειτουργό για την κάλυψη των αναγκών του προγράμματος 
του.

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

Η Εθελόντρια  Διευθύντρια 
και Πρόεδρος του Συλλόγου

Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα



7www.laosnews.gr10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

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 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του Χρι-

στόδουλου και της Κορνηλίας, το γένος 
Τσαμήτρου, που γεννήθηκε στη Βέροια 
και κατοικεί στο Βόλκενστάϊν Γερμανίας 
και η PICHEL SOPHIE MEGAN του 
Ίαν Κρόκερ και της Χριστίνα - Κατρίν, 
το γένος Pichel, που γεννήθηκε στο 
Κέμνιτσ Γερμανίας και κατοικεί στο Χάρ-
τμανσντόρφ Γερμανίας, πρόκειται να 

παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο Δημαρχείο 
Βολκενστάϊν Γερμανίας.

Σοφία Ράλλη: Δεν θα 
ξεχάσω ποτέ την αγάπη 

του κόσμου!
Δεν συμμετέχει τελικά 

στο ψηφοδέλτιο της ΝΔ στην Ημαθία
Η τριαντάχρονη πρωταθλήτρια του αλ-

πικού σκι και σημαιοφόρος της Ελλάδας 
στην Ολυμπιάδα της Κορέας το 2018, ανή-
κει στο Λιμενικό Σώμα, γεγονός που τελικά 
την εμπόδισε να συμμετάσχει στις εκλογές, 
γιατί ακόμα κι αν δεν εκλέγονταν δεν θα την 
δεχόταν πίσω στις τάξεις του. Σε αντίθεση με 
την Ελληνική Αστυνομία ή την Πυροσβεστική 
όπου οι χαμηλόβαθμοι μπορούν να πολιτευ-
θούν, στο Λιμενικό πρέπει να παραιτηθείς 
και μάλιστα χωρίς επιστροφή. 

Για την Σοφία Ράλλη που μπήκε στο Σώ-
μα με διαδικασίες ΑΣΕΠ και αφού φοίτησε 
στη σχολή δοκίμων, χωρίς να χρησιμοποιή-

σει τα προνόμια των Ολυμπιονικών, το εμπόδιο αυτό ήταν αξεπέραστο.
«Μου είναι αδύνατο να εγκαταλείψω το Σώμα, είναι η ζωή μου, η 

υπηρεσία μου προς την κοινωνία και το βιοποριστικό μου επάγγελμα. 
Στην πολιτική θέλησα να συμμετάσχω για να εκφράσω τους νέους αν-
θρώπους και να περάσω τις αξίες που υπηρετώ στον αθλητισμό και στη 
δουλειά μου: ίσες ευκαιρίες, δικαιοσύνη και τόλμη. 

Στο μικρό διάστημα που ήρθα σε επαφή με τους συμπολίτες μου 
σχεδόν παντού στην Ημαθία, είδα κάτι παραπάνω από ανταπόκριση και 
συμπάθεια: με αγκάλιασαν κυριολεκτικά και μεταφορικά! Δεν θα ξεχάσω 
ποτέ την αγάπη τους. Θα είναι πάντα οδηγός μου και τους ευχαριστώ 
όλους και όλες από τα βάθη της καρδιάς μου»

Με εκτίμηση 
Ράλλη Σοφία

Δήλωση υποψηφιότητας
Με ιδιαίτερη ικανοποίηση πλη-

ροφορήθηκα από την Νέα Δημο-
κρατία την ανακοίνωση του ονό-
ματός μου ως υποψήφιου βουλευ-
τή στην Ημαθία, για τις εκλογές 
που έρχονται.

Αγώνες δυόμιση χρόνων για 
την ανάλυση και διάδοση του κυ-
βερνητικού προγράμματος της 
Νέας Δημοκρατίας, βρίσκουν την 
μερική τους δικαίωση. Η ολική δι-
καίωση θα επέλθει με την εκλογή 
μου, ως εκπροσώπου των συμπα-
τριωτών μου στο Ελληνικό Κοινο-
βούλιο.

Η ενασχόληση με την πολιτική 
είναι ένας αγώνας. Είναι μια δι-
αρκής μάχη γιαιδανικά, είναι μια 
μάχη για αξίες αλλά και μια προσπάθεια για προσφορά στο κοινωνικό 
σύνολο.

Η σχέση του απλού πολίτη με την οργανωμένη έκφραση της κοι-
νωνίας που είναι το κράτος, είναι συνεχής έχει μία δυναμική και μερι-
κές φορές επιφέρει αδικίες οι οποίες πρέπει να επανορθώνται.

Ο βουλευτής, ως σύνδεσμος ανάμεσα στην τοπική κοινωνία και το 
κράτος, θα πρέπει να λειτουργεί με γνώμονα την επανόρθωση των 
αδικιών και την ίση μεταχείριση όλων των πολιτών από το κράτος.

Ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, που 
ενστερνίζεται τις αρχές της δικαιοσύνης και της αξιοκρατίας, με τίμησε 
με την εμπιστοσύνη του, γι’αυτό και εγώ ζητώ την ψήφο σας για μπο-
ρέσω να λειτουργήσω προς αυτήν την κατεύθυνση.

Η ειλικρίνεια των προθέσεων στην πολιτική δεν είναι αυτονόητη, θα 
πρέπει να συνοδεύεται από πολιτικό πολιτισμό, συνέπεια, αφοσίωση 
στους στόχους και ευπρεπή συμπεριφορά. Γι’ αυτό και η διαδρομή 
του καθενός μας στην ζωή, τα εφόδια που έχει συγκεντρώσει αλλά 
και τα ίχνη που έχει αφήσει στις επαφές του με το κοινωνικό σύνολο, 
θα πρέπει να αποτελούν για τους ψηφοφόρους σημαντικά αξιολογικά 
κριτήρια.

Η δική μου προσπάθεια είναι η πρώτη στην ενεργό πολιτική δρά-
ση, πάνω σε ένα υπόβαθρο ηθικό, παρακαταθήκη των οικογενειακών 
μου καταβολών, με επίκεντρο την προσφορά στον συνάνθρωπο.

Η επιλογή μου με καθ’ όλα αξιοκρατικά κριτήρια στο Μητρώο Πο-
λιτικών Στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, καθώς και το εφόδια που 
απέκτησα κατά την επιμόρφωσή μου στην Ακαδημία Πολιτικών Στε-
λεχών του Κόμματος, καινοτομία του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη για την 
δημιουργία νέων στελεχών αποτέλεσαν την βάση πάνω στην οποία 
στηρίχθηκε η προσπάθεια ενασχόλησής μου με την πολιτική.

Η Ημαθία, με το ξεχωριστό ανθρώπινο δυναμικό της, με τις μονα-
δικές της αρχαιότητες, με τα εύφορα εδάφη της και τις ποικίλες καλ-
λιέργειες, με τη μεταποιητική βιομηχανία οπωροκηπευτικών και με τα 
υπέροχα τοπία της, χρειάζεται ώθηση για να ανοίξει και πάλι τα φτερά 
της σε νέους ορίζοντες, σε μία δυναμική και σταθερή ανάπτυξη.

Στα δυόμιση τελευταία χρόνια έχω επισκεφθεί κάθε σπιθαμή της, έ-
χω συνομιλήσει με χιλιάδες συμπατριώτες, έχω καταγράψει πάμπολλα 
προβλήματα και ζητώ την στήριξή σας και την ψήφο σας για να συμ-
βάλω και εγώ με όλες μου τις δυνάμεις στην επίλυσή τους.

ΨΗΦΙΣΤΕ ΜΕ με το χέρι στην καρδιά σας.
ΨΗΦΙΣΤΕ ΦΩΤΗ ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑ ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον.

Φώτης Κουτσουπιάς
Υπ. βουλευτής Ν.Δ. Ημαθίας

Δήλωση συμμετοχής 
και Νίκης 

στο ψηφοδέλτιο
της Νέας Δημοκρατίας

Είναι μια πολύ όμορφη στιγμή και 
αυτό διότι ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση 
για την αντικατάσταση μιας κυβέρνησης 
που εφάρμοσε μια ανερμάτιστη πολιτική 
τύπου Λατινικής Αμερικής, 

που μιλούσε για πολιτική ηθική και 
έπραττε πολιτική ανηθικότητα,

που επιχείρησε να σπιλώσει πολιτι-
κές προσωπικότητες υψηλού διαμετρή-
ματος όλων των άλλων χώρων χωρίς 
στοιχεία, με γελοίους και διεφθαρμένους 
ψευδομάρτυρες,

που δοκίμασε να διχάσει την κοινωνία με το απεχθές « ή τους 
τελειώνουμε ή μας τελειώνουν».

Είναι η ώρα η Νέα Δημοκρατία με τον πρόεδρο της, Κυριάκο 
Μητσοτάκη, να οδηγήσει την χώρα στην κανονικότητα,  στην κοι-
νωνική ειρήνη , στην σταδιακή ανάπτυξη.

Στη μάχη αυτή δεν περισσεύει κανείς.
Σε ό,τι με αφορά, να είστε βέβαιοι ότι θα δώσω όλες μου τις 

δυνάμεις, ώστε η Νέα Δημοκρατία να αυξήσει την διαφορά και 
αυτό διότι πρώτη είναι ούτως ή άλλως.

Καλή δύναμη σε όλους .
Με την Νίκη Νίκη Καρατζιούλα 

Υποψήφια βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Ημαθίας

Η «εξόφληση»
Της Νίκης 
Καρατζιούλα*

Στις 17 Ιουνίου 
συμπληρώθηκε έ-
νας χρόνος από την 
αποφράδα εκείνη 
ημέρα της κατάπτυ-
στης συμφωνίας 
των Πρεσπών. Μιας 
συμφωνίας που α-
γνοώντας τη φωνή 
των Μακεδόνων, 
την βούληση  του ελληνισμού και την τοποθέτηση όλων των 
υγιώς σκεπτόμενων ανά την υφήλιο, παρέδωσε σε μια χούφτα 
ανθρώπους με ελλειμματική ταυτότητα, την ιστορία μας και τον 
πολιτισμό μας, «τοις κείνων ρήμασι πειθόμενοι».

Σε λίγες μέρες έρχεται η ώρα της «εξόφλησης»! Και θα είναι 
σκληρή για τους ριψάσπιδες...

*Πολιτικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας



Το χορευτικό του 
Πολιτιστικού Ομίλου 

Ξηρολιβάδου 
στον Εσπερινό της 
Πεντηκοστής στην 

Αγία Τριάδα Πανοράματος 

Η Πεντηκοστή θεωρείται η γενέθλια ημέρα της εκκλησί-
ας στο χριστιανισμό. Είναι η μεγάλη δεσποτική εορτή της 
Χριστιανοσύνης, σε ανάμνηση της επιφοίτησης του Αγίου 
Πνεύματος στους Αποστόλους. Γιορτάζεται πενήντα ημέρες 
μετά το Πάσχα, πάντα Κυριακή. 

Αυτήν την Κυριακή οι παλαιότερες γυναίκες την απο-
καλούσαν ως Κυριακή της «γονατιστής», γιατί έπρεπε να 
γονατίσουν, όταν ο ιερέας διάβαζε τις ευχές της γονυκλι-
σίας στα μισά περίπου της ακολουθίας του Εσπερινού της 
Εορτής.

Στις 16/6/2019, ημέρα της Κυριακής της Πεντηκοστής, 
και συγκεκριμένα στον Εσπερινό της Εορτής (7 μμ), το 
Χορευτικό του  Πολιτιστικού Ομίλου Ξηρολιβάδου τίμη-
σε, με τη παρουσία του και την χορευτική του εμφάνιση 

με αρμάνικους/
βλάχικους χο-
ρούς του Ξη-
ρολιβάδου, τον 
Ιερό Ναό της 
Αγίας Τριάδος 
Πανοράματος 
Βέροιας. 

Ολοκληρώθηκε την 13 Ιουνίου 2019, σει-
ρά εκπαιδεύσεων προσωπικού της Ελλη-
νικής Αστυνομίας με τίτλο «Εκπαιδεύσεις 
προσωπικού Ελληνικής Αστυνομίας σε θέ-
ματα ολοκληρωμένης διαχείρισης εξωτερι-
κών συνόρων, στον Ειδικό Στόχο «Σύνορα», 
Εθνικό Στόχο «Κεκτημένο της Ένωσης», του 
Εθνικού Προγράμματος του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας/Τομέας Σύ-
νορα και Θεωρήσεις 2014-2020, για το Δ΄ 
εκπαιδευτικό έτος, που πραγματοποιήθηκαν 
σε Αθήνα και Βέροια. 

Ειδικότερα, από την 1η Απριλίου 2019 

μέχρι και 13 Ιουνίου 2019, πραγματοποιή-
θηκαν συνολικά δεκατρείς (13) εκπαιδεύσεις 
στις εγκαταστάσεις της Σχολής Μετεκπαί-
δευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυ-
νομίας και της Σχολής Μετεκπαίδευσης και 
Επιμόρφωσης Βόρειας Ελλάδας, με τη συμ-
μετοχή συνολικά (261) αστυνομικών. 

Κατά τη διάρκεια των εκπαιδεύσεων, οι 
συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ενη-
μερωθούν, μεταξύ άλλων, για θέματα δια-
χείρισης εξωτερικών συνόρων, εκτίμησης 
κινδύνου, στρατηγικής ανάλυσης, λήψης συ-
νεντεύξεων και ταυτοποίησης υπηκοότητας 

μη νόμιμων αλλοδαπών, 
καθώς και για τα ανθρώ-
πινα – θεμελιώδη δικαιώ-
ματα κατά τη συνοριακή 
φύλαξη. 

Για την επίτευξη του 
εκπαιδευτικού στόχου, 
καταρτίστηκαν εκπαιδευ-
τικά προγράμματα, στα 
οποία συνέβαλαν καθο-
ριστικά καταρτισμένοι 
διδάσκοντες καθηγητές, 
ενώ το πρόγραμμα συγ-
χρηματοδοτήθηκε από 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Εσωτερικής Ασφάλειας 
για τον Τομέα Σύνορα και 
Θεωρήσεις. 

Κατά την τελετή λήξης 
των εκπαιδεύσεων σε 
Αθήνα και Βέροια, επι-
δόθηκαν στους εκπαιδευ-
όμενους πιστοποιητικά 
σπουδών. 
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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

ΑΔΑ: ΩΗΧΒΩ9Ο-Ν4Ψ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΑΡ.ΜΕΛ:123/18 
CPV: 45233222-1 

Βέροια 18-06-2019 
Αρ. Πρωτ. 14605 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ   
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΝΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΛΟΙΠΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ Δ.ΒΕΡΟΙΑΣ» 
 1. Ο Δήμος Βέροιας προκηρύσσει Δημόσιο ηλεκτρονικό ανοικτό 

διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου  «ΕΝ-
ΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ 
Δ.ΒΕΡΟΙΑΣ» προϋπολογισμού  300.000,00 ευρώ (συμπεριλαμ-
βανομένων αναθεώρησης και 24%Φ.Π.Α). Το έργο συντίθεται από 
εργασίες κατηγορίας Έργων Οδοποιίας 

2. Ταξινόμηση έργου κατά  CPV: 45233222-1, 
    Κωδικός NUTS: EL 521 
3. Πρόσβαση στα έγγραφα: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 

λάβουν γνώση της διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης μέ-
σω της ιστοσελίδας του φορέα (www.veria.gr) καθώς και μέσω της 
διαδικτυακής πύλης του www.promitheus.gov.gr με αναζήτηση στον 
αρ συστήματος 81476 

4. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με 
ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή 
πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν.4412/2016,  με ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 
υποβολής των προσφορών την 10.07.19 ημέρα Τετάρτη και  ώρα 
λήξης της υποβολής των προσφορών 08:00 π.μ. Μετά τη λήξη 
της υποβολής των προσφορών και ώρα 10:00π.μ. θα ξεκινήσει η 
διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης, από την  Επιτροπή Δια-
γωνισμού.  

5. Σύστημα υποβολής προσφορών: Το σύστημα υποβολής της  
προσφοράς είναι  με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης επί τοις εκατό  
για κάθε ομάδα τιμών εργασιών του προϋπολογισμού της μελέτης  
σε  έντυπο της υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 95, παράγραφος 
2α του Ν.4412/2016. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης  είναι 
η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βά-
σει τιμής (χαμηλότερη προσφορά). 

6. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οικονομικοί φορείς ήτοι: 
Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 
Α. Εγγεγραμμένες  στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων 

(Μ.Ε.Ε.Π.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανή-
κουν στην Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Οδοποιίας. 

Β. Προερχόμενες από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής ‘Ένωσης 
ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που 
έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.)  
του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) ή από τρίτες 
χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του 
αρμόδιου οργάνου, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους 
αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του 
Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 

Γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν 
τηρούνται επίσημοι  κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, 
εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με τα δη-
μοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη. 

7. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγ-
γυητικής επιστολής συμμετοχής   ύψους τεσσάρων χιλιάδων οκτα-
κοσίων τριάντα οκτώ ευρώ € (4838,00€) και θα απευθύνεται στον 
Δήμο  Βέροιας και θα έχει χρόνο ισχύος μεγαλύτερο των εννέα (9) 
μηνών και τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτη-
σης  (άρθρο 97 παρ. 3 και άρθρο72 παρ. 1α  του Ν. 4412/2016, 
δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι την 10-05-2020. 

8. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 30/7323.008 
του προϋπολογισμού του έτους 2019 του Δήμου και προέρχεται 
από ΣΑΤΑ ΧΥ 

9. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: Η προθεσμία εκτέλεσης του 
έργου είναι εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες. 

10. Υπάρχει η δυνατότητα χρησιμοποίησης των «επί έλασσον» 
δαπανών, η διαχείριση των οποίων θα  ακολουθεί τις προβλέψεις 
της υφιστάμενης νομοθεσίας ( άρθρο 156 παρ.3 του Ν.4412/16). 

11. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικο-
νομική Επιτροπή του Δήμου Βέροιας. 

Ο Αντιδήμαρχος 
Τεχνικών και Αγροτικής Ανάπτυξης  

 Αθανάσιος Σιδηρόπουλος  

Συνάντηση Συμμαθητών 
2ου Λυκείου

 έτους αποφοίτησης 1979
Στο εξοχικό κέντρο «Φλαμουριές» καλούνται να συ-

ναντηθούν οι απόφοιτοι του 2ου Λυκείου Βέροιας του 
σχολικού έτους 2018 - 2019.

Το Σάββατο 22 Ιουνίου 2019 στις 08:00 το βράδυ θα 
βρεθούν και πάλι ξανά μαζί να σηκώσουν τα ποτήρια 
σε μια γιορτή για την νιότη, τις σχολικές αναμνήσεις, το 
ξαναντάμωμα.

Εχει δημιουργηθεί εκδήλωση στο facebook με όνομα: 
«Συνάντηση Συμμαθητών 2ου Λυκείου έτους αποφοίτη-
σης 1979»

Αστυνομικοί εκπαιδεύτηκαν 
στη Σχολή της Βέροιας σε θέματα 

ολοκληρωμένης διαχείρισης 
εξωτερικών συνόρων
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Βρισκόμαστε μπροστά στις κρίσιμες εκλογές της 
7ης Ιουλίου. Το διακύβευμα αυτών των εκλογών στη 
μεταμνημονιακή εποχή είναι υψηλό. Συνίσταται στο 
ποιος θα κυβερνήσει τη χώρα τα επόμενα καθοριστι-
κά για το μέλλον της χρόνια, με ποιο πρόγραμμα και 
με ποιο σχέδιο. Στο αν θα συνεχιστεί και θα ενισχυθεί 
η προοδευτική πορεία της με κοινωνική ευαισθησία, 
με κοινωνική προστασία και ελαφρύνσεις για τα με-
σαία στρώματα και τους πλέον αδύναμους οικονομι-
κά ή αν θα γυρίσει πίσω στις αλήστου μνήμης εποχές 
της κρίσης και της χρεοκοπίας.

Τα διλήμματα που μπαίνουν για τον καθένα μας 
μπροστά στην κάλπη είναι μεγάλα και συγκεκριμένα, 
και βεβαίως, πολύ διαφορετικά και πολύ πιο σοβαρά 
από αυτά των ευρωεκλογών. 

Θα δώσουμε μια νέα ώθηση στην πρόοδο, τη 
σταθερή πορεία εξόδου από την κρίση και  την οι-
κονομική ανάπτυξη ή θα επιτρέψουμε με την ψήφο 
μας τον τροχό της ιστορίας να ξανακατρακυλήσει στα 
μαύρα χρόνια των μνημονίων, της τρόικας και του 
ΔΝΤ, των απολύσεων και των περικοπών;

Θα δώσουμε τη δυνατότητα στο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΡΟ-
ΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ για την πλήρη ανάταξη της 
οικονομίας με δίκαιη ανάπτυξη και την άρση των 
αδικιών που επιβλήθηκαν από τα μνημόνια ή θα 
παραδώσουμε το τιμόνι της χώρας σε εκείνους που 
προετοιμάζουν ένα μέλλον ζοφερό, όμοιο ή και χει-
ρότερο από το δικό τους παρελθόν, με σκληρό νεοφι-
λελεύθερο πρόγραμμα, με περικοπές σε κοινωνικές 
δαπάνες και συντάξεις, με περιορισμούς εργασιακών 
δικαιωμάτων, με απολύσεις;

Θα δώσουμε την ευκαιρία σε δυνάμεις που, κάτω 
από αντίξοες συνθήκες, πέρασαν τις συμπληγάδες 
των δανειστών και οδήγησαν σε ξέφωτο την οικο-
νομία, με θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης για τα τρία 
τελευταία έτη ή σε όσους παραπλανητικά ονομάζουν 
«αλλαγή» την παλινόρθωση του παλαιού πολιτικού 
συστήματος και των ανθρώπων που το υπηρέτησαν, 
με διαπλοκή, με σκάνδαλα, με πελατειακές σχέσεις; 
Με επιλογές που οδήγησαν στην κατάρρευση της 
οικονομίας και την απώλεια τουλάχιστον του 25% 
του ΑΕΠ της Ελλάδας, που υπονόμευσαν το μέλλον 
των παιδιών μας και οδήγησαν σ’ αυτό που πολλοί το 
είπαν «σύγχρονη ελληνική τραγωδία»;

Απαιτούμε αντιπαράθεση προγραμμάτων από 
όλους τους πολιτικούς χώρους -κυρίως από την αξι-
ωματική αντιπολίτευση- με ακρίβεια και σαφήνεια σε 
ό,τι πρόκειται να εφαρμόσουν μετεκλογικά.

Με την ψήφο μας θα ανανεώσουμε τη θητεία 
όσων αποδεικνύουν καθημερινά ότι διαθέτουν δημο-
κρατική ευαισθησία και λαμβάνουν τα μηνύματα των 
πολιτών, αφού αποτελούν σάρκα από τη σάρκα τους, 
όσων αναστοχάζονται με κριτικό πνεύμα την πορεία 
τους στο πολιτικό γίγνεσθαι και μπορούν να δουν 
παραλείψεις ή τυχόν λάθη. 

Δεν θα υποκύψουμε  στις ορέξεις των γνωστών 
και μη εξαιρετέων ΜΜΕ,  σε όσους με αλαζονεία 
θεωρούν την πολιτική εξουσία αποκλειστικό ή κληρο-
νομικό τους δικαίωμα, σε όσους απειλούν να μας τι-
μωρήσουν, να τιμωρήσουν το λαό επειδή τους έθεσε 
για ορισμένα χρόνια στο περιθώριο.

Αγαπητοί πολίτες της Ημαθίας
Εμείς που υπογράφουμε το παρόν κείμενο ανα-

λογιζόμενοι την περιπέτεια που πέρασε η πατρίδα 
μας από το 2010, περιπέτεια που δοκίμασε τις ζωές 
και τις αντοχές μας, κατανοούμε τις ενστάσεις σου για 
παραλείψεις ή προσδοκίες που δεν υλοποιήθηκαν, 
την κόπωση σου μετά από τόσα χρόνια λιτότητας και 
μνημονίων. 

Ωστόσο, επειδή υπάρχει ειδοποιός διαφορά με-
ταξύ εκείνων που μας έφεραν τα μνημόνια και τα 
θεώρησαν ευλογία Θεού και εκείνων που τους επι-
βλήθηκαν με τη θηλιά στο λαιμό και που τελικά μας 
απάλλαξαν από αυτά και επειδή η χώρα έχει κάνει 
θετικά βήματα σε ότι αφορά μακροοικονομικά μεγέθη 
και την καθημερινότητα, σας καλούμε να συνυπογρά-
ψετε μαζί μας και να αποτελέσετε ανάχωμα με την 
ψήφο σας, ώστε η χώρα να μην γυρίσει πίσω στα 
χέρια αυτών που την οδήγησαν στη χρεοκοπία.

Στη συνέχεια δημοσιεύουμε ενδεικτικά τις πρώτες 
100 υπογραφές:

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΛΠΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΚΑΡΑΣΑΡΛΙΔΟΥ ΦΡΟΣΩ
ΟΥΡΣΟΥΖΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΕΥΗ
ΤΟΛΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΣΟΣ
ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΣΑΚΗΣ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΣΑΡΑΝΤΗ ΒΑΡΒΑΡΑ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΛΑ
ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
ΒΟΥΛΟΥΤΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΓΑΛΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΓΙΑΛΑΜΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΓΚΑΛΑΪΤΖΗΣ ΤΑΚΗΣ
ΓΚΑΡΑΒΕΛΗ ΕΛΕΝΗ
ΓΚΑΤΖΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΓΟΝΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΔΕΛΗΜΠΑΛΤΑΔΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ
ΔΙΑΚΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΠΕΤΡΟΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΔΗΜΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΘΕΜΗΣ
ΖΑΪΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΖΑΧΑΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΖΟΝΝΙ ΣΤΕΦΑΝΟ
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΙΝΤΖΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΚΑΚΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΚΑΛΠΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΑΛΠΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΚΑΤΑΡΑΧΙΑ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ
ΚΑΤΑΡΑΧΙΑ ΚΑΙΤΗ
ΚΙΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΙΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΓΙΩΤΑ
ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ ΝΕΣΤΩΡ
ΚΟΥΤΣΙΟΥΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΚΟΥΤΣΙΟΥΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΠΕΪΝΑ
ΚΩΤΣΙΔΟΥ ΕΦΗ
ΛΑΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΛΕΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΛΙΑΠΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
ΛΙΟΥΛΙΑΣ ΝΙΚΟΣ
ΜΑΛΟΥΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΗΤΤΑ ΣΟΦΙΑ
ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ
ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΜΠΑΚΟΛΑ ΜΑΡΙΑ
ΜΠΛΕΤΣΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ
ΜΠΛΕΤΣΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΠΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΜΠΟΖΙΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΜΠΟΖΙΟΛΑ ΑΝΝΑ
ΜΠΟΥΡΑΖΗ ΙΣΜΗΝΗ
ΜΩΚΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ
ΜΩΚΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΝΤΙΝΑΣ ΧΑΡΗΣ
ΞΥΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
PLANGARITSA ARMIDA
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ
ΠΑΣΙΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΣΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ

ΠΟΥΓΙΟΥΡΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΡΥΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΡΙΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΣΑΖΑΚΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΣΕΡΕΜΕΤΑΣ ΝΙΚΟΣ
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΙΚΗ
ΣΙΩΜΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΣΙΩΠΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΣΙΩΠΗΣ ΠΑΡΘΕΝΑ
ΣΟΦΙΑΝΙΔΟΥ ΕΦΗ
ΣΠΑΝΙΔΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΣΠΥΡΙΔΟΥ ΝΑΤΑΣΑ
ΤΑΓΙΑΝΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΖΕΛΕΠΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΤΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΡΑΝΤΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΤΣΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΣΙΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΣΙΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΤΣΙΟΥΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΤΣΙΟΥΤΣΙΑ ΕΥΠΡΑΞΙΑ
ΤΣΟΥΛΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ
ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΟΥΛΗ
ΧΑΜΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΧΟΝΔΡΟΜΑΤΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΑΘΙΑΣ του ΣΥΡΙΖΑ – 
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ

Κεντρικό Εκλογικό Κέντρο, Εληάς 6 Βέροια

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ  ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ 
ΒΕΡΟΙΑΣ το 1974

....Τι θα λέγατε εμείς που αφήσαμε τα θρανία το 1974, να ξανα-
ζήσουμε θύμησες από εκείνα τα ανέμελα γυμνασιακά μας χρό-

νια, να αφεθούμε  σε μουσικές νότες της εποχής μας... 
Και όλα αυτά, αν συμφωνείτε ...αγόρια και κορίτσια... να τα ζή-

σουμε  την βραδιά της 22 Ιουνίου 2019 στον υπαίθριο χώρο του 
κέντρου «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» ώρα  8.30 μ.μ. .

Γι αυτό ανταποκριθείτε έγκαιρα στα τηλ. 6944421454,  
6974291922 ,  6987214314

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το 

άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα ό τι:
Ο NIKOΛΑΪΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του 

Ιωάννη και της Μαρίας, το γένος Παπα-
δοπούλου, που γεννήθηκε στη Βέροια 
και κατοικεί στην Κολωνία Γερμανίας και 
η ΠΑΓΩΝΙΔΟΥ ΧΑΪΔΩ του Αθανασίου 
και της Αλεξάνδρας, το γένος Αθανα-
σιάδου, που γεννήθηκε στη Βέροια και 
κατοικεί στην Κολωνία Γερμανίας, πρό-
κειται να παντρευτούν με θρησκευτικό 

γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγ. Κων/νου και Ελένης 
στη Βέροια.

Εκλογική Επιτροπή: Κάλεσμα στήριξης για 
να μην πισωγυρίσει η χώρα σ΄αυτούς 

που την οδήγησαν στη χρεοκοπία



Το τέλος της 
διαιτητικής του 
καριέρας, μέσα 

από τον προσωπικό 
του λογαριασμό στο 
ίντερνετ, προανήγγειλε 
ο Βεροιώτης διαιτητής 
ποδοσφαίρου Στέφανος 
Παρασίου, ευχαριστώ-
ντας όλους αυτούς που 
στάθηκαν δίπλα του και 
στις δύσκολες στιγμές.

Συγκεκριμένα αναφέρει στην 
ανάρτησή του:

«Μετά από 12 χρόνια σε όλες 
τις εθνικές κατηγορίες από τα α-
λώνια της Δ μέχρι τα σαλόνια της 
Α ήρθε η στιγμή το ταξίδι να λάβει 
τελος...Φέτος δεν θα κάνω αίτηση 
και δεν θα είμαι υποψήφιος για 
θέση σε κανέναν πίνακα εθνικών 
κατηγοριών. Μετά από μια πο-
λύ δύσκολη χρονιά με χειρότε-
ρη στιγμή την απώλεια της ζωής 
ενός παλικαριού 17 χρόνων σε 
αγώνα μου,αποφάσισα να κρεμά-
σω την σημαία μου...

Θα ήθελα να ευχαριστήσω 
πρώτα απ’ όλα την οικογένειά 
μου, αν και η μισή δεν βρίσκεται 
πλέον κοντά μου(Α ρεεε μάνααα) 
που στάθηκε δίπλα μου σε αυ-
τό το όμορφο ταξίδι,αλλά και την 
οικογένειά που απέκτησα μέσα 
από την διαιτησια...τον διαιτητικό 
μου πατέρα κ.Μακη Γαβρά και 
τα διαιτητικά μου αδέρφια Γιάννη 
Καραγκιζόπουλο,Δημήτρη Μα-
λούτα και Γιώργο Μελτζανιδη!Θα 
ήθελα να ευχαριστήσω επίσης 
τις Κεντρικές Επιτροπές Διαιτησί-
ας,αλλά και τις επιτροπές διαιτη-
σίας του Ν. Ημαθίας που συνερ-
γάστηκα γιατί όλες ανεξαιρέτως 
ήταν άψογες απέναντι μου!

Τέλος θα ήθελα να ευχαριστή-
σω όλους τους παράγοντες της 
ΕΠΣ Ημαθίας της προηγούμενης 
διοίκησης και ιδιαίτερα τον πρό-
εδρο της  κ. Γιώργο Καραμελί-
δη,αλλά και τους παράγοντες της 
σημερινής διοίκησης και ειδικά 
τον κ.Κώστα Μαστοροδήμο που 
ήταν δίπλα μου όχι μόνο  σε πο-
δοσφαιρικά θέματα,αλλά και σε 
δύσκολες προσωπικές μου κατα-

στάσεις».
 Υ.γ.1Εσείς τύποι του τοπι-

κού...μην βιάζεστε να χαρείτε! Θα 
τα πούμε ξανά από Σεπτέμβριο...

 Υ.γ.2Ελληνικό ποδόσφαιρο σε 
αγαπάω... αλλά παντρεύομαι! Γω-
γουλίνι Τσουκάκι
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Η μετατροπή του Π.Σ. ΒΕΡΟΙΑ 
από ερασιτέχνη σε ΠΑΕ, είναι ο 
λόγος που ακόμη δεν βγήκαν οι 

επίσημες ανακοινώσεις από την διοί-
κηση, όπως είχαμε γράψει την εβδο-
μάδα που μας πέρασε, ανακοινώσεις 
που αφορούν τα νέα αποκτήματα της 

«Βασίλισσας», αλλά 
και οι ανανεώσεις, 
με τους παίκτες που 
θα συνεχίσουν σε 
αυτή, από το περσι-
νό ρόστερ της.

Κάτι τέτοιο αναμένεται 
να γίνει στις αρχές της ε-
πόμενης εβδομάδας, ενώ 
οι στόχοι, όπως γράψαμε 
και σε προηγούμενο ρε-
πορτάζ μας, όχι μόνον έ-
χουν εντοπιστεί, αλλά και 
πολλοί από τους παίκτες 
που είναι να έρθουν στην 
ομάδα έχουν συμφωνή-
σει και πλέον μένουν τα 
τυπικά.

Φ ή μ ε ς  γ ι α  ά ν ο -
δο 4 ομάδων από την 
FOOTBALL  LEAGUE

Περ ιμένοντας  την 
προκήρυξη του πρωτα-
θλήματος της FOOTBALL 
LEAGUΕ, η αλήθεια είναι 
πως ακούγονται πολλά 
για τον τρόπο διεξαγωγής 
του. Ένα που έχει μεγάλο 
ενδιαφέρον, είναι ο αριθ-

μός των ομάδων που θα κερδίσουν το εισιτήριο για 
την  S.L.2. Γίνεται λόγος για 4, αντί για 2 που ανήλ-
θαν φέτος.

Κάτι τέτοιο, αν τελικά περάσει, θα είναι ότι καλύ-
τερο για τους Βεροιώτες , που δεν το κρύβουν ότι 
στόχος τους στο πρωτάθλημα που θα πάρουν μέρος 
, είναι η άνοδος στην SUPERLEAGUE 2.

πηγή. kerkidasport.gr

Νέα αποκα-
λυπτικά 
στοιχεία 

φέρνουν στη 
δημοσιότητα οι 
Ισπανοί σχετικά 
με το κύκλωμα 
του Ραούλ Μπρά-
βο που έστηνε 
παιχνίδια στην 
Ισπανία και τον 
Έλληνα φίλο 
του που έφυγε 
τρέχοντας για να μη συλληφθεί! Σύμ-
φωνα με το ρεπορτάζ της ισπανικής 
εφημερίδας «El Confidencial», ο 
παλαίμαχος Ισπανός αμυντικός προ-
σπαθούσε την ύστατη στιγμή, ακόμα 
και την ώρα που στο σπίτι του είχαν 
μπει οι αστυνομικοί της «Επιχείρη-
σης Οίκος», να καταστρέψει στοιχεία 
που τον ενοχοποιούσαν σχετικά με 
την οργάνωση που έστηνε ποδο-
σφαιρικούς αγώνες στην πατρίδα 
του. 

Ο Ραούλ Μπράβο συνελήφθη στις 09:30 της 
28ης Μαΐου και σύμφωνα με το δημοσίευμα της 
ίδιας εφημερίδας τα γεγονότα συνέβησαν ως εξής: 

Οι αστυνομικοί ήταν στην είσοδο του κτιρίου 
της Μαδρίτης όπου διέμενε ο πρώην ποδοσφαιρι-
στής, όταν είδαν τον 19χρονο γιο του να βγαίνει. 
Τον σταμάτησαν και τον ρώτησαν για ποιο λόγο 
αποχωρούσε. Ο νεαρός απάντησε ότι οι γονείς του 
δεν ήταν στο σπίτι το προηγούμενο βράδυ και η 
μητέρα του είχε τηλεφωνήσει λίγο νωρίτερα και του 
είχε πει να φύγει γρήγορα. 

Στη συνέχεια ακολούθησε το «ντου» στο διαμέ-
ρισμα. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια των ερευνών και 
ενώ ο Ραούλ Μπράβο ήταν μέσα, οι αστυνομικοί 
είδαν έναν άντρα να φεύγει τρέχοντας από το κτί-
ριο. Όπως αναφέρει η «El Confidencial», επικα-
λούμενη τα στοιχεία της αστυνομίας, επρόκειτο για 
έναν 30χρονο, με κοντά, σκούρα μαλλιά, ο οποίος 
φορούσε μαύρη μπλούζα, τζιν παντελόνι και μαύρα 
αθλητικά παπούτσια. 

Οι αστυνομικοί δεν τον κυνήγησαν καθώς δεν 

θεώρησαν εκείνη τη στιγμή ότι μπορούσε να σχετί-
ζεται με την υπόθεση. Παρόλα αυτά, κατά τη διάρ-
κεια των ερευνών στο σπίτι του Μπράβο βρέθηκε 
μια άδεια οδήγησης που ανήκε στον «ύποπτο», ο 
οποίος είχε διαφύγει. Στο έγγραφο αναγραφόταν το 
όνομα Δημήτριος Σιουνγκάρης, άγνωστο αν ήταν 
πραγματικό ή πλαστό. 

Στις 14:10 ολοκληρώθηκε η έρευνα στην οικία 
και οι αστυνομικές αρχές αναζήτησαν στοιχεία για 
τον Έλληνα, ο οποίος έφυγε τρέχοντας. 

Διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για Έλληνα, ο ο-
ποίος είχε φτάσει στη Μαδρίτη 24 ώρες νωρίτερα 
και είχε εισιτήριο για να φύγει από την ισπανική 
πρωτεύουσα την ίδια ημέρα. Είχε κάνει κράτηση 
σε ξενοδοχείο κοντά στο σπίτι του Μπράβο και εκεί 
τον εντόπισαν τελικά οι Ισπανοί αστυνομικοί. 

Το δωμάτιο του ξενοδοχείου ελέγχθηκε και βρέ-
θηκαν 54.400 ευρώ σε μετρητά. Μιλώντας στους 
αστυνομικούς είπε ότι είναι φίλος του Μπράβο και 
είχε ταξιδέψει από τη Θεσσαλονίκη στην Ισπανία 
για να τον δει. Όσο για τα χρήματα που βρέθηκαν 
στην κατοχή του, είπε ότι του τα έδωσε σε μια τσά-
ντα ο Μπράβο, λίγο πριν μπουν στο διαμέρισμα οι 
αστυνομικοί, και χωρίς ο ίδιος να ξέρει τι περιείχε. 
Kρατήθηκε ως τις 18:00 της ίδιας ημέρας και στη 
συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος. 

Ο Έλληνας δήλωσε, επίσης, άγνοια για το θέ-
μα του παράνομου στοιχηματισμού και των στη-
μένων αγώνων. Ωστόσο, όπως αναφέρει η «El 
Confidencial», οι αστυνομικοί έχουν διαφορετική 
άποψη καθώς θεωρούν ότι ο Έλληνας ήταν ένας 
από τους συνδέσμους του κυκλώματος των Μπρά-
βο και Κάρλος Αράντα. 

Σημειώνεται, εξάλλου, στο ίδιο δημοσίευμα ότι ο 
πρώην άσος του Ολυμπιακού, του Άρη και της Βέ-
ροιας έμαθε τα... μυστικά του στησίματος αγώνων 
την περίοδο που βρισκόταν στην Ελλάδα. Τονίζε-
ται, μάλιστα, ότι ο Έλληνας φίλος του εμφανίζεται 
να είναι κάτοικος Βέροιας.

Καθυστερούνοιανακοινώσεις-
Φήμεςγιαάνοδο4ομάδων
στηνsouperleauge2

Αποκάλυψη βόμβα: ο Έλληνας που 
έφυγε τρέχοντας από το σπίτι του 

Ραούλ Μπράβο για να μη συλληφθεί!

Ο διαιτητής Στέφανος Παρασίου 
αποχαιρετά την ενεργό δράση
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Μεγάλη επιτυχία για τον στίβο της Νάουσας 
στους αγώνες ρίψεων  «Κώστας Σπανίδης 2019» 
που έγιναν στη Θεσσαλονίκη,το Σάββατο 15/6 , μία 
διοργάνωση που τιμά την μνήμη του Κώστα Σπανί-
δη που έφυγε πρόωρα από τη ζωή το Σεπτέμβριο 
του 2010, αρχιπροπονητή του ΣΕΓΑΣ σύζυγος της 
Ναουσαίας παλιάς πρωταθλήτριας της δισκοβολίας 
Γιωργίας Γιαννακίδου και προπονητής της Ολυμπι-
ονίκη Τασούλας Κελεσίδου. Όπως κάθε χρόνο έτσι 
και φέτος στους αγώνες μετείχαν κορυφαίοι Έλληνες 
και Ελληνίδες αθλητές και αθλήτριες των ριπτικών 
αγωνισμάτων.

Η μεγάλη επιτυχία σημειώθηκε απο την Σοφία 
Καϊσίδου στη σφαιροβολία όπου έπιασε το  όριο για 
το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ23 που θα γίνει τον 

Ιούλιο στη Σουηδία. Η αθλήτρια από τη Νάουσα είχε 
καλύτερη βολή στα 15,76 μ., επίδοση καλύτερη από 
το όριο των 15,60 μ., που απαιτείται για συμμετοχή 
στη διοργάνωση και παράλληλα βελτίωσε το ατομικό 
της ρεκόρ (15,23 μ.),επίσης η Σοφία Καϊσίδου ήταν 
και 2η στην δισκοβολία με επίδοση 46,15.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα που πέτυχαν οι α-
θλητές της Γυμναστικής Ένωσης Νάουσας που συμ-
μετείχαν στους αγώνες ήταν:

ΑΚΟΝΤΙΟΑΝΔΡΩΝ
Κ. Λογδανίδης 4ος – 63,92 & Γ.Στεφανής 6ος – 

52,11
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑΑΝΔΡΩΝ
Γ.Στεφανής 11ος – 12,19,
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑΓΥΝΑΙΚΩΝ
Ι.Στεφανή 5η – 11,30  & Β.Δραγουμάνου 6η-10,88
ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑΓΥΝΑΙΚΩΝ
Β.Δραγουμάνου 3η – 33,74
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΊΑΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
Φ.Μπλιάτκα 6η -10,93
ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑΠΑΙΔΩΝ
Χ.Νικόλλι 11ος -35,05
ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
Φ.Μπλιάτκα 9η -26,92
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑΠΑΙΔΩΝ
Χ.Νικόλλι 7ος – 11,98
ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣΓΥΝΑΙΚΩΝ
Ι.Στεφανή 8η – 29,31
Επίσης στους αγώνες συμμετείχε και άλλη μία 

Ναουσαία αθλήτρια στο αγώνισμα της σφυροβολίας 
γυναικών,που αγωνίζεται με τον σύλλογο Α.Ο Λή-
μνου παίρνοντας την 5η θέση με επίδοση 39,88

Χθες Τρίτη ήταν η καταληκτική 
ημερομηνία δηλώσεων συμ-
μετοχής στα Κύπελλα Ευρώ-

πης του Χάντμπολ και ήδη έχουν 
γίνει γνωστές οι επίσημες θέσεις -σε 
κάποιες περιπτώσεις- αλλά και οι προ-
θέσεις -σε κάποιες άλλες- των σωμα-
τείων.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του e-handball η εικόνα 
που υπάρχει αυτή την στιγμή είναι πως από τις οχτώ 
ομάδες που είχαν δικαίωμα να αγωνιστούν στην 
Ευρώπη οι έξι θα συμμετέχουν κανονικά (6/8), σαφέ-
στατα θετική εξέλιξη, αν υπολογίσει κανείς ότι πέρσι 
το καλοκαίρι το ποσοστό ήταν αρχικά 2/8 και τελικά 
με Διομήδη Άργους και Αερωπό Έδεσσας να παίρ-
νουν τις θέσεις ΠΑΟΚ και Δούκα, έγινε 4/8!

Πιο αναλυτικά, ο Ολυμπιακός ΣΦΠ/Όμιλος Ξυ-
νή είχε δικαίωμα να αγωνιστεί στο Τσάμπιονς Λιγκ 
(προκριματικά), αλλά όπως και στο βόλεϊ δήλωσε 
συμμετοχή στο δεύτερο τη τάξη ευρωπαϊκό, το EHF 
Cup, καθώς και στα δύο αθλήματα δεν υπάρχει γή-
πεδο που να πληροί τις προϋποθέσεις για την κορυ-
φαία διασυλλογική διοργάνωση.

Οι υποδομές εξάλλου -με ευθύνη 100% του κρά-
τους- είναι η μεγάλη… μάστιγα του ελληνικού αθλη-

τισμού και δει του χάντμπολ, αφού κανένα σπορ δεν 
μπορεί να εξελιχθεί και να διαδοθεί χωρίς εγκατα-
στάσεις. Δεν είναι τυχαίο ότι δεν υπάρχει γήπεδο για 
την Εθνική Ανδρών, προκειμένου να αγωνιστεί στην 
Αθήνα των 5 εκατομμυρίων κατοίκων!

Η ΑΕΚ θα ήθελε να αγωνιστεί στο Τσάλεντζ Καπ 
–και όχι στο ΕΗF Cup που έχει δικαίωμα ως δευ-
τεραθλήτρια- αφού εκεί υπάρχουν μεγαλύτερες πι-
θανότητες διάκρισης, αλλά την τελική απόφαση θα 
πάρει η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία.

Ο Αερωπός Έδεσσας που κατέλαβε την 3η θέση 
στην Handball Premier, θα εξαργυρώσει την εξαιρετι-
κή του χρονιά με ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο, δηλώνο-
ντας συμμετοχή (Τσάλεντζ Καπ).

Ο ΠΑΟΚ για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά φαίνεται 
δεν θα δηλώσει συμμετοχή στους άνδρες, αντίθετα οι 
γυναίκες θα είναι παρούσες στα ευρωπαϊκά κύπελ-
λα, πιθανότατα στο EHF Cup, ως πρωταθλήτριες, αν 
και υπάρχει η επιθυμία να αγωνιστεί στο Τσάλεντζ 
Καπ, αλλά και σε αυτή την περίπτωση τον τελευταίο 
λόγο έχει η Ευρωπαϊκή.

Επίσης τόσο η Νέα Ιωνία, όσο και η Βέροια 2017 
θα δηλώσουν συμμετοχή (Τσάλεντζ Καπ αμφότερες) 
και αυτό είναι μια πολύ ευχάριστη εξέλιξη, αφού πέρ-
σι στις γυναίκες καμία ομάδα δεν έπαιξε Ευρώπη, 
ενώ φέτος θα έχουμε 3/4 με μοναδική απώλεια την 
Αναγέννηση Άρτας που αποφάσισε να μην παίξει 
Ευρώπη.

Αποτελέσματα αγώνων ρίψεων 
‘Κ.Σπανιδεια». Έπιασε το όριο η Σοφία 

Καισιδου για τους Πανευρωπαικούς Κ23

Χάντμπολ γυναικών

Δήλωσεσυμμετοχή
γιαπρώτηφοράσεΕυρωπαϊκό

κύπελλοηΒέροια2017

Πρώτη η Σοφία Υφαντίδου - 
Δεύτερη η Δήμητρα

Γκαλίτσιου στα ‘’ΣΠΑΝΙΔΕΙΑ’’
Έ γ ι ν α ν   το 

Σάββατο στο καυ-
τατζογλειο στάδιο 
αγώνες ρίψεων 
στην μνήμη του 
παλιού δισκοβό-
λου αλλά και πα-
λιού εθνικού προ-
πονητή ΚΩΣΤΑ 
ΣΠΑΝΙΔΗ.

Στο ακοντισμό 
γυναικών πρώτη 
ήταν η Σοφία Υ-
φαντιδου του ΟΚΑ 
ΒΙΚΕΛΑ ΒΕΡΟΙΑΣ  
με 51.83, Στον α-
κοντισμό των κο-
ρασίδων δεύτερη  
η Δήμητρα Γκα-
λιτσιου με 35.21 
και ενδέκατη  η 
Κοσμίδου  Ελένη 
με  25.63 αθλήτρι-
ες του ΦΙΛΙΠΠΟΥ 
ΒΕΡΟΙΑΣ.

Έγιναν το απόγευμα της Κυριακής στο καυ-
τατζογλειο στάδιο οι αγώνες στίβου’’ ΑΕΤΕΙΑ-Ν.
ΚΟΤΣΙΔΗΣ’’.Στους αγώνες συμμετείχαν και αθλη-

τές της πόλης μας που κατάφεραν να 
διακριθούν [3 μετάλλια]  αλλά και να 
πετύχουν ατομικές επιδόσεις.

110 εμπ. ανδρων 1ος Χατζοπουλος 
Σακης 15’’67

80 μ. παμπαιδ. Α 3ος Ζησιος Θανα-
σης 9’’69

150 μ. παγκ. Α 2η  Πασχουλα Αμαλι-
αννα 19’’21

80 εμπ. παγκ Α 4η Καλογηρου Η-
λιαννα 13’’04

100 μ.γυναικων 6η Αθανασακη Ρε-
βεκκα 12’’94

300 εμπ. πανκ Α 11η Βενετικιδου Θεοδωρα 
55’’92.

ΤρίαΜετάλλιακαι«ρεκόρ»
στουςαγώνεςστίβου“ΤΑΑΕΤΕΙΑ’’



Τα μωβ σύννεφα και ο ήλιος που 
ανατέλλει καλωσορίζουν μια 
καλοκαιριάτικη μέρα.Το καλω-

σόρισμα είναι αυθεντικό, βουνίσιο για 
μια ακόμη φορά συνειδητοποιώ πόσες 
εικόνες  χάνουμε κλεισμένοι στα σπί-
τια μας …….! Φύγαμε από τη Βέροια  
στις 7 προορισμός μας  το  Χιονοδρο-
μικό κέντρο 3-5 Πηγάδια Προσπερνά-
με την Νάουσα, κατοικήθηκε από τα 
αρχαιότατα χρόνια από τους Βρίγες, 
που μετανάστευσαν από την Ασία 
στην Ευρώπη πριν ακόμη από τον 
Τρωϊκό πόλεμο. Ο ήλιος που απλώνε-
ται μπροστά μας προσθέτει μια έντονη 
πινελιά  στην πόλη, κάνοντας όλα τα 
χρώματα χαρούμενα και ζωηρά.

Το όρος Βέρμιο είναι κατάφυτο, στους πρόπο-
δες με καστανιές ,ανεβαίνοντας ψηλότερα δρυς 
και οξιές, ενώ στην κορυφή πεύκα και έλατα .

Καλοκαίρι… Χιλιάδες λέξεις έχουν γραφτεί για 
να περιγράψουν την αίσθηση του καλοκαιριού, 
ήρθε και φέτος να στείλει το μήνυμα της ξενοια-
σιάς …………..

Ανεβαίνουμε τις στροφές του δρόμου μόλις 
περάσαμε  ένα περιφραγμένο κτήμα γεμάτο αμυ-
γδαλιές . 

Η αμυγδαλιά είναι φυτό της τάξης των ροδαν-
θών , ευδοκιμεί σε μέρη στεγνά και προσήλια 
,προφυλαγμένα από ανοιξιάτικους παγετούς . Η 
πρώιμη άνθηση είναι ΄΄προάγγελος της άνοιξης΄΄ 

σύμφωνα με τον Θεό-
φραστο.

Στα παράλια της 
Μ. Ασίας λεγόταν ΄΄α-
θασία΄΄ .  Οι  αρχαίοι 
Εύπολις και Φρύνιχος 
(5ος αιώνας π.Χ.) θεω-
ρούσαν κάλλιστα τα α-
μύγδαλα της Νάξου και 
της Χίου.

Παντού τρεχούμε-
να νερά που αναβλύ-
ζουν στις πλαγιές και 
το στέλνουν με χίλιους 
τρόπους κάτω στον 
κάμπο. Λουλούδια του 
βουνού και του δάσους  
γεμίζουν τις πλαγιές.

Σαν από σκηνικό 
θεάτρου το χιονοδρομι-
κό μας υποδέχεται με 
πάρα πολύ κίνηση. Ε-
μείς και πάρα πολύ φί-
λοι Ναουσαίοι από τον 
ΕΟΣ Νάουσας που θα 
τιμήσουν την ημέρα του 
Αγίου Πνεύματος.

 Προετοιμασία για 
πορεία και ορειβασία.

Φορώντας  ελαφριά 
ρούχα οδοιπορούμε τώ-
ρα δίπλα από την εναέ-

ρια καρέκλα  των σκιέρ . Πήραμε πορεία αριστε-
ρά, μπήκαμε στο μονοπάτι.

Καλά σημαδεμένο, περιβάλλεται από βλάστη-
ση, βελανιδιές, οξιές, πεύκα ψηλότερα.

Μπήκαμε στο δάσος με τις οξιές, κυρίαρχη 
η σιωπή . Τίποτα δεν ακούγεται μεταφορικά και 
κυριολεκτικά όλα μοιάζουν έρημα, η μυρωδιά  του 
φρέσκου αέρα και της οξιάς μας ταξιδεύει.

Γραμμές και χρώματα, τα ξεχασμένα πουλιά, η 
μυρωδιά της γης μεθυστική.

Τώρα ο ήλιος φωτίζει τα πάντα γύρω μας.
Οδοιπορούμε περισσότερο από 30 λεπτά της 

ώρας , ανάσες βαριές μονοπάτι  ανηφορικό.
Τα χρώματα της Ίριδας ξεπροβάλλουν μέσα 

από το αδιαπέραστο δάσος ,μαζί μας και μια πα-
ρέα από συμπαθητικούς σπουργίτες.

Το όνομα σπουργίτης είναι παράγωγο της με-
σαιωνικής ονομασίας ΄΄πυργίτης ΄΄, από τη συ-
νήθεια που έχουν να φτιάχνουν τις φωλιές τους 
σε πύργους και κάστρα και κατ΄ επέκταση στις 
πόλεις ,οι οποίες παλιά ήταν βέβαια περιτοιχισμέ-
νες . Με τον καιρό ο πυργίτης έγινε σπυργίτης και 
αργότερα σπουργίτης .

Έχουν όμως και άλλα τοπικά ονόματα ,στο 
Μεσολόγγι τους λένε σφέντζους ,στα Ανώγεια της 
Κρήτης κοπρίτες και σε άλλα μέρη της Κρήτης τσέ-
λεγκους . Αξιοζήλευτη η εξυπνάδα τους και έντονη 
η κινητικότητα τους ιδιαίτερα τώρα την Άνοιξη.

Ενώ έχουμε τόσες πληροφορίες για τους αε-
τούς ,τους φοινικόπτερους ,τους γερανούς και τις 
αγριόχηνες αγνοούμε τη ζωή και  τις συνήθειες 
πουλιών που συμβιώνουν μαζί μας και τα βλέ-
πουμε σχεδόν καθημερινά .

Οι ορνιθολόγοι ασχολήθηκαν ελάχιστα έως 
καθόλου με τη ζωή και την εθολογία των σπουρ-
γιτών .Εθολογία ( και όχι ηθολογία όπως κακώς 
μεταφράζεται) είναι η επιστήμη που ασχολείται 
με τα ήθη δηλαδή τις συνήθειες των πουλιών και 
γενικότερα των ζώων.

Βρισκόμαστε σε πυκνό δάσος με ένα πανέ-
μορφο ήλιο να μας ακολουθεί , όλα γύρω ορθά 
τοποθετημένα  δένδρα και χαμηλή  βλάστηση σε 
ένα αιώνιο αγκάλιασμα, νοιώθεις  ότι είσαι και εσύ 
μέρος της φύσης.

Τώρα ορειβατούμε σε καταπράσινο τοπίο.
Μέχρι και το ξωκλήσι του Αγίου Πνεύματος θα 

μας κρατήσει συντροφιά με τον πράσινο μανδύα 

του.
Διαβήκαμε το δάσος και το ξέφωτο ,τώρα μο-

νοπάτι ανηφορικό, γύρω μας  οι  άλλες βουνοκορ-
φές , Βόρας , Τζένα , Πάϊκο .Τώρα ανάβαση, το 
ένα ύψωμα διαδέχεται το άλλο , κυματιστά χωρίς 
τέλος τριγύρω  τοπίο γυμνό από δένδρα μόνο  χα-
μηλή  χλόη και πέτρες .

Βρισκόμαστε στην κορυφή και στο εκκλησάκι 
του Αγίου Πνεύματος , μετά από  μια πορεία μέ-
τριας  δυσκολίας , μια ματιά γύρω μια ματιά πέρα 
η φύση στον καλύτερο της εαυτό φρόντισε να τα 
χωρέσει όλα αρμονικά .

Στο βάθος το Σινιάτσικο  όρος (Άσκιο) με την 
γυμνή  κορυφή του και  λίγο πιο πίσω η οροσειρά 
της Πίνδου .

Η λειτουργία καλά κρατεί, ανάψαμε ένα κερί 
μέρα που είναι και η ώρα περνά ανέμελα.

Πολλοί ορειβάτες από την Νάουσα συνεχίζουν 
να έρχονται για να τιμήσουν την γιορτή του Αγίου 
Πνεύματος.

Ο  Όλυμπος ξεπροβάλλει περήφανος και  κά-
νει  αισθητή την παρουσία του  στον χώρο των 
ψηλών κορφών , υπάρχει μια επιθυμία στο μυαλό 
σου , να σταματήσει ο χρόνος .

Πήραμε το δρόμο της επιστροφής ,10  η ώρα και 
ένα δροσερό αεράκι μας μιλά για το Καλοκαίρι  που 
έφθασε . Τρεχούμενα νερά γλυκαίνουν το αυτί σου  
και ο ήχος των χαρούμενων πουλιών σε αγκαλιά-
ζουν, οι αισθήσεις  αποκτούν άλλες διαστάσεις και 
το βλέμμα χάνεται μέσα στο απέραντο δάσος.

Επιστροφή  μέσα από τον δασικό δρόμο και 
λίγο παρακάτω μπήκαμε στο δάσος και το κατα-
πράσινο και δροσερό μονοπάτι.

Σύννεφα κυνηγημένα και ένας μολυβί ουρανός 
σκέπασε την πλάση τριγύρω , με το που  φτάσα-
με στα αυτοκίνητα η βροχή δεν αργεί.

Τώρα βρέχει ασταμάτητα μια βροχή δυνατή 
καλοκαιριάτικη.

Επιστρέφοντας  οι αισθήσεις  θα συλλάβουν 
οπωσδήποτε  αυτό τον θησαυρό γύρω σου , ει-
σπνέοντας τον αέρα , αγγίζοντας το περιβάλλον 
ακούγοντας στους ήχους της φύσης  να χαϊδεύουν 
τις βαθύτερες σκέψεις σου , πώς να μπορέσεις να 
χωρέσεις στις λέξεις  αυτό το θαύμα της φύσης .

Φεύγοντας  νοιώθεις  ότι  πήρες  κάτι μαζί σου 
εικόνες και στιγμές μέσα σε μια απόλυτη ησυχία .

Τσιαμούρας Νικόλαος
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ΒΕΡΜΙΟ, Άγιο Πνεύμα – 3-5 Πηγάδια,
Δευτέρα 17 Ιουνίου 2019, με τους ορειβάτες Βέροιας
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Το Δ.Σ.και οι Τρόφιμοι της Μ.Φ.Η.``Σωσσίδειο Γηροκομείο 
Βέροιας``, ευχαριστούν θερμά:  

-Την Οικ.κ.Μαρίας Βέρρου και τα τέκνα, για την δωρεά του 
ποσού των 100 Ε,εις μνήμη του συζύγου και πατέρα τους,με την 
συμπλήρωση 6 μηνών από τον θάνατό του.

-Την κ.Τούλα Γκαγκούση,για την ευγενική προσφορά ενός 
πρωινού με τυρόπιτες ,εις μνήμη γονέων και αδελφών.

-Ανώνυμη Κυρία,για την ευγενική προσφορά 9 πίτσες προς 
τους Ηλικιωμένους του Γηροκομείου Βεροίας,εις μνήμη του συ-
ζύγου της.

-Ανώνυμη Κυρία,,για την ευγενική προσφορά ενός πλήρους 
γεύματος , εις μνήμη προσφιλών προσώπων.

-Ανώνυμη Κυρία,για την ευγενική προσφορά 50 αυγά,για τις 

ανάγκες του Γηροκομείου Βέροιας.
-Ανώνυμο Κύριο,για την ευγενική προσφορά 30 Kgr ροδάκι-

να ,για τις ανάγκες του Γηροκομείου Βέροιας.  
-Ανώνυμη Κυρία,για την ευγενική προσφορά 150 αυγά,εις 

μνήμη του πατέρα της.  
-Το Ιχθυοπωλείο κ.Ιωάννη Τσιλιγκερίδη,για την ευγενική 

προσφορά 10 Kgr Γαλεού , για τις ανάγκες του Γηροκομείου 
Βέροιας.  

-Την κ.Μαρία Καρατζούλα,για την ευγενική προσφορά ενός 
πλήρους γεύματος,εις μνήμη του συζύγου της Κων/νου Καρα-
τζούλα.

  Εκ της Δ/νσεως 

Μια ακόμα διάκριση 
για το 9ο Δημοτικό 

Σχολείο Βέροιας
Το 3ο Βραβείο κατέκτησε το 9ο Δημοτικό Σχολείο Βέροιας με την ταινία “Τέσσερις δα-

σκάλες στο Μακεδονικό Αγώνα”. Το Σχολείο συμμετείχε, με μαθητές της Ε΄και Στ΄ τάξης, 
στον 5ο μαθητικό διαγωνισμό με θέμα: «Κοινωνική, πνευματική και εθνική ζωή στη Μα-
κεδονία και τη Θράκη από τα τέλη του 18ου αι. ως τα τέλη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου». 

Το πρόγραμμα απευθυνόταν σε Γυμνάσια και Λύκεια της Ελλάδας, δημόσιων και 
ιδιωτικών, καθώς και σε μαθητές/τριες της Ε΄ και Στ΄ τάξης Δημοτικών σχολείων. Ο δια-
γωνισμός διοργανώθηκε από το Σωματείο «Οι Φίλοι του Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα» 
και υλοποιήθηκε με την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
υπό την αιγίδα του Υφυπουργείου Μακεδονίας-Θράκης και της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας. Την 1η θέση κατέλαβε το 1ο Σχολείο Δεύτερης ευκαιρίας Θεσσαλονίκης (Γυ-
μνάσιο) και την 2η θέση το 2ο Δημοτικό σχολείο Σιδηροκάστρου.

Είναι η τέταρτη κατά σειρά διάκριση για το 9ο Δημοτικό σχολείο σε ανάλογο διαγωνι-
σμό. Προηγήθηκαν, η ταινία μυθοπλασίας με τίτλο “Θα πάρω μιαν ανηφοριά” το 2016, η 
ταινία “Όλα για την πατρίδα” το 2018 και η ταινία τεκμηρίωσης (ντοκιμαντέρ) “Βίοι Παράλ-
ληλοι (Γρηγόριος ο Ε΄- Κυπριανός) το 2019 .

 Όλα τα παραπάνω έργα του 9ου Δ.Σ. είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο. 
(Τη νέα δημιουργία των μαθητών και των εκπαιδευτικών Μπαμπίνα Έλενα, Γρηγοριά-

δου Παρασκευή, μπορείτε να παρακολουθήσετε σε δύο μέρη στους παρακάτω συνδέ-
σμους  https://www.youtube.com/watch?v=2MDBC4pS0Hk , 

https://www.youtube.com/watch?v=Wo5v06DiQ5A) .

Οι δημιουργοί ευχαριστούν για την συμβολή τους στη ταινία: 
• τους μαθητές και μαθήτριες που συμμετείχαν καθώς και τους γονείς τους,
• το σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Σχολείου & την πρόεδρο Αναστασία Κωνστα-

ντίνου,
• τον Διευθυντή κ. Γκιουρτζή Εμμανουήλ και τον σύλλογο Διδασκόντων του σχολείου, 
• τον κ. Σαρακατσιάνο Αντώνη, εκπαιδευτικό Μουσικής του Σχολείου για την μουσική 

επένδυση, 
• την Χριστιανική Ένωση Βέροιας, για την ενδυματολογική υποστήριξη, 
• τον Σύλλογο Βλάχων Βέροιας για την παραχώρηση του χώρου,
• τον Ιστορικό Συλλέκτη Βέροιας,
Αξίζει να γίνει ειδική μνεία στην κ. Κατσίπη Σπυριδάκη Ειρήνη, Εκπαιδευτικό και Συγ-

γραφέα για την συγγραφή του σεναρίου, αποκλειστικά για το Σχολείο. 

Παρουσιάστηκε το Cd της χορωδίας του Ε.Ε.Ε.ΕΚ 
Νάουσας, «Όλοι ίσοι … Όλοι διαφορετικοί»

Την Παρασκευή 14.06.2019 πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία η παρουσίαση του δίσκου της χορωδίας του Ε.Ε.Ε.ΕΚ Νάου-
σας: «Όλοι ίσοι … Όλοι διαφορετικοί» στoν “Πολυχώρο Πολιτισμού Χρήστος Λαναράς - Έρια». Την εκδήλωση τίμησαν με την παρου-

σία τους ο Δήμαρχος Νάουσας, κ. 
Ν. Κουτσογιάννης, ο Αντιδήμαρχος 
περιβάλλοντος & καθαριότητας, κ. 
Δ. Καρανάτσιος, ο νέο εκλεγμένος 
Δήμαρχος κ. Ν. Καρανικόλας, Δη-
μοτικοί Σύμβουλοι αλλά και πλή-
θος μαθητών, γονέων και φίλων 
του σχολείου μας. 

Τα τραγούδια του δίσκου, πα-
ραδοσιακά στο είδος εκτός από 
τη «Διαφορετικότητα», που δημι-
ουργήθηκε για τους μαθητές μας 
από τους εμπνευστές του Πελαγία 
Κακαρίκα στους στίχους και Νίκο 
Ράλλη στη μουσική είναι τα εξής:  

1. Μήλο μου κόκκινο, Σόλο: 
Μαρία Χαλκιά – Μάριος Κανδερί-
τσκας 

2. Έχε γεια Παναγιά, Σόλο: Κα-
τερίνα Καμτσικά – Πέτρος Κανδε-
ρίτσκας

3. Αιγιώτισσα, Σόλο: Ραφαήλ 
Ζαρκάδας – Θεόδωρος Ήλκος

4. Γεια σου χαρά σου Βενετιά, 
Σόλο: Κατερίνα Καμτσικά

5. Η τράτα μας η κουρελού, Σό-
λο: Γεωργία Μισιρλίδου – Χρήστος 
Σένια – Κική Κώστα

6. Η διαφορετικότητα, Σόλο: 
Πελαγία Κακαρίκα – Νίκος Ράλλης  

Την χορωδία του Ε.Ε.Ε.ΕΚ. 
Νάουσας διεύθυνε η μουσικός του 
σχολείου μας κ. Πελαγία Κακαρίκα 
και συνόδευσε ζωντανή ορχήστρα 
των: Κώστα Διαμαντή και μικρού 
Κωστή Ράλλη στα Κρουστά, Α-
ριστομένη και Μιχάλη Ράλλη στο 
κλαρίνο και τρομπέτα.  Στο πιάνο 
ήταν ο κ. Νίκος Ράλλης, ο οποίος 
είχε και τη συνολική μουσική επι-
μέλεια της παρουσίασης.    

Το μήνυμα της δημιουργικής 
μας προσπάθειας, συγκεντρώ-
νεται σε τρεις λέξεις: Ζήσε…Αγά-
πα…Τόλμα! Οι μαθητές/τριες μας 
απέδειξαν ότι ξέρουν να ζουν την 
κάθε στιγμή, να απολαμβάνουν 
την αγάπη και πάνω από όλα να 
τολμούν. Γιατί οι ευκαιρίες αφο-
ρούν σε όλα τα παιδιά και όχι μόνο 
στα ταλαντούχα!     

Πρόσκληση στο 7ο Αντάμωμα Τριλοφιωτών
Ο Μ.Π.Σ. ΤΡΙΛΟΦΟΥ ‘’ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ΄΄ σας προσκαλεί στο 7ο Αντάμωμα Τριλοφιωτών 

που θα γίνει την Κυριακή 23 Ιουνίου στις 9 μ.μ. στο Αριστοτέλειο Πολιτιστικό Κέντρο Τριλό-
φου.

Μουσική επιμέλεια: Αδερφοί Ράλλη και Χρηστάκης Δεμερτζής. Θα χορέψουν οι Σύλλογοι: 
Μ.Π.Σ. ΤΡΙΛΟΦΟΥ’’ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ,ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΑΒΑΤΟΥ,ΤΜΗΜΑ ΛΑΟ-
ΓΡΑΦΙΑΣ Κ.Ε.Π.Α. Δ. ΒΕΡΟΙΑΣ. Είσοδος ελεύθερη.

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΟΝΤΕΡΝΟΥ ΧΟΡΟΥ 
Επίσης, ο Μ.Π.Σ. Τριλόφου ‘’ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ’’ διοργανώνει την  ετήσια παράσταση των 

τμημάτων μοντέρνου χορού με θέμα την ταινία LA VITA E’ BELLA  το Σάββατο 22/06/19 στις  
8:30 μ.μ. στο Αριστοτέλειο Πολιτικό Κέντρο Τριλόφου. Επιμέλεια: Κωνσταντίνα Βασιλείου. 
Είσοδος ελεύθερη.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για αλλαγή 
ημερομηνίας σε εκδήλωση

Από την ΘΡΑΚΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΒΕΡΟΙΑΣ γίνεται γνωστό ότι:
Η προγραμματισμένη εκδήλωση της «6ης συνάντησης παιδικών χορευτικών τμημάτων» 

την Τετάρτη 19 Ιουνίου 2019 αναβάλετε λόγω, επικίνδυνων καιρικών φαινομένων στην Βέ-
ροια.

Η νέα ημερομηνία θα ανακοινωθεί σύντομα 

Στάθης Βακάλης
Πρόεδρος

Ανακοίνωση 
του 1ου ΓΕ.Λ. Βέροιας

Ο Σύλλογος Καθηγητών του 1ου ΓΕ.Λ. Βέροιας ανακοινώνει ότι όλοι/ες οι μαθητές/
ήτριες της  Α΄ και Β΄ τάξης  του σχολείου προάγονται στην επόμενη τάξη. Οι Γονείς και 
οι Κηδεμόνες των μαθητών/τριών μπορούν να παραλαμβάνουν τους Ελέγχους επίδο-
σης από την Τετάρτη 19 Ιουνίου έως την Παρασκευή 28 Ιουνίου ώρες 8.30΄-14.00΄.

Για την εγγραφή   των μαθητών στο σχολικό έτος 2019-20  απαραίτητα δικαιολογη-
τικά   είναι:

1. Αίτηση του Γονέα
2. Υπεύθυνη Δήλωση
3. Απόδειξη Ηλεκτρονικής εγγραφής
4. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας μαθητή/ήτριας
 Τα δικαιολογητικά 1, 2, συμπληρώνονται στο σχολείο.

Ο Διευθυντής  του  1ου  ΓΕ.Λ.   Βέροιας   
Χρήστος Σκούπρας

Κύκλος βιωματικών εργαστηρίων 
αυτογνωσίας και προσωπικής ανάπτυξης
11/06/19:   «Ανακαλύπτοντας τις δικές μου Δυνάμεις…»
18/06/19:   Αυτοεκτίμηση: 
«Όταν αρχίσω να αγαπώ τον εαυτό μου…»
25/6/19:    Όρια: 
«Προστατεύοντας τον προσωπικό μου “χώρο”…»
2/07/19:    Ενσυνειδητότητα:
«Απολαμβάνοντας τις ποιότητες του “Τώρα”…»
9/07/19:    Άγχος: 
«Ελέγχοντας τις σκέψεις για το ανεξέλεγκτο Αύριο»
16/07/19:   Συναισθηματική εξάρτηση:
« Όταν οι άλλοι κινούν τα νήματα…»
23/07/19:   Επικοινωνία: 
«Όταν τα Συναισθήματα γίνονται Λόγια…»
30/07/19:   «Αποχαιρετώντας τον κύκλο που κλείνει…»

Κάθε Τρίτη, 6.30΄μ.μ. – 8.30΄μ.μ. στη ΣΤΕΓΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ. ΗΜΑ-
ΘΙΑΣ (Ανοίξεως 120, Βέροια, τηλ. 2331400426)

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ του ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ             



ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πρωτοβουλίας για το Παιδί ευχαριστεί θερμά:
1.Τους μαθητές και τους διδάσκοντες του 2ου Νηπιαγωγείου Νάουσας, για τη δωρεά 

ποσού 455€.
2.Τους μαθητές του 9ου Δημοτικού Σχολείου Βεροίας για τη δωρεά ποσού 50€.
3.Τον κύριο Ιωάννη Χρυσοβαλάντη Στουρνάρα για τη δωρεά ποσού 50€.
4.Το ΔΗΠΕΘΕ Βεροίας και ιδιαίτερα την κυρία Κατερίνα Γρηγοριάδου για την παρα-

χώρηση ελεύθερης εισόδου σε 6 παιδιά και μία συνοδό, προς παρακολούθηση της πα-
ράστασης «Το καβούρι φέρνει γούρι και όλα θα πηγαίνουν στραβά» της Έλενας Μουδίρη 
Χασιώτου, από την Ομάδα Θεατρικού Τραγουδιού «Πολύ χορεύουν!»,  την Τετάρτη 5-6-
2019 στην Αντωνιάδειο Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών.

5.Το ΔΗΠΕΘΕ Βεροίας και ιδιαίτερα την κυρία Κατερίνα 
Γρηγοριάδου για την παραχώρηση ελεύθερης εισόδου σε 3 
εφήβους και μία συνοδό, προς παρακολούθηση της παρά-
στασης «Οι άθλιοι» του Βίκτωρος Ουγκώ, από την Ομάδα 
Θεατρικού Τραγουδιού «Πετάει!»,  την Τρίτη 11-6-2019 στην 
Αντωνιάδειο Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών.

6.Την οικογένεια Δημοπούλου, για την προσφορά 21 μερί-
δων φαγητού στη μνήμη Χρήστου Δημόπουλου.

7.Τον Προοδευτικό Μορφωτικό Σύλλογο Νέων Αγκαθιάς «Α-
ΣΤΗΡ» για την προσφορά τροφίμων και αναλώσιμων.

8.Τον κύριο Γεώργιο Ζγούρο για την προσφορά ενός μετα-
χειρισμένου Η/Υ.

9.Την κυρία Μαρία Τριχοπούλου για την προσφορά σοκολα-
τών και σοκοφρετών.

10.Τον Φούρνο Θανασούλη της Νάουσας, για την προσφο-
ρά ψωμιού τοστ.

11.Την κυρία Ζαφειρούλα Σταλίδου, για την προσφορά λου-
κουμάδων.

12.Το ζαχαροπλαστείο «ΣΠΕΣΙΑΛ» επί της οδού Πιερίων, 
για την προσφορά 20 κιλών αλευριού.

13.Τον κύριο Αλέκο Ψώνη, για την προσφορά απορρυπα-
ντικών.

14.Την κυρία Ειρήνη Βακουφάρη, για την προσφορά ιματι-
σμού.

15.Την κυρία Ελένη Μαραντίδου, για την προσφορά βιβλίων 
(παραμυθιών).

16.Τον Τουριστικό Όμιλο Βεροίας και ιδιαίτερα τον κ. Ζήση 
Πατσίκα, για την προσφορά ροδάκινων.

ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.
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ΝΑΙ ΣΤΑ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ 
ΟΧΙ ΣΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ

Το πολιτι-
στικό κέντρο 
εργαζομένων 
και συνταξι-
ούχων ΟΤΕ 
Ημαθίας στα 
πλαίσια ενη-
μέρωσης του 
κόσμου γ ια 
τ ο  « Z E R O 
P L A S T I C » 
ό π ω ς  έ χ ε ι 
χ α ρ α κ τ η ρ ι -
στε ί  γ ια  το 
περιβάλλον η 
φετινή χρονιά 
προσπαθώ -
ντας να τους 
ευαισθητοποι-
ήσει  μοίρασε 
το περασμένο 
Σάββατο, έξω 
από το κτίριο 
του ΟΤΕ λου-
λούδια στους 
περαστικούς 
και τους ενη-
μέρωνε  για τα 
μεγέθη ζημίας 
για το περι-
βάλλον από 
το πλαστικό 
καθώς   εκα-
τομμύρια τό-
νοι πλαστικών 
απορρ ιμμά -
των υπολογί-
ζεται ότι επιβαρύνουν τους ωκεανούς ετησίως. Οι προβλέψεις μάλιστα είναι δραμα-
τικές με πρόσφατη έρευνα να δείχνει πως έως το 2050 στις θάλασσες θα υπάρχουν 
περισσότερα πλαστικά από ότι ψάρια. Στην Ελλάδα τα πλαστικά απορρίμματα που 
καταλήγουν στα υδάτινα οικοσυστήματα ξεπερνούν το 50% των συνολικών απορ-
ριμμάτων. Οι διαφορετικές μορφές, τα μεγέθη και οι προσμίξεις των πλαστικών σε 
συνδυασμό με την ικανότητα διασποράς τους μέσω των ρευμάτων καθιστούν ιδιαί-
τερα πολύπλοκη την αντιμετώπιση της ρύπανσης. Σημαντικό μέρος του φορτίου των 
πλαστικών στα υδάτινα οικοσυστήματα αποτελείται από την κατηγορία των μικροπλα-
στικών.

«Εν τυμπάνω και χορώ»
  Το Ωδείο της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης & Καμπανίας, στο πλαίσιο των επετειακών ΚΕ’ ΠΑΥΛΕΙΩΝ,  

διοργανώνει την Κυριακή 23 Ιουνίου 2019 και ώρα 8 μ.μ. στο Μητροπολιτικό Κέντρο «ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ» εκδήλωση με 
τίτλο «Εν τυμπάνω και χορώ». 

Η εκδήλωση περιλαμβάνει συναυλία των καθηγητών του Ωδείου της Ιεράς Μητροπόλεως. 

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

 Τάξη Α
1 ΔΕΛΗΔΗΜΗΤΡΗ ΣΟΦΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Άριστα  
2 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Άριστα  
3 ΤΣΩΤΣΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Άριστα  
4 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Άριστα  
5 ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Άριστα  
6 ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Άριστα  
7 ΚΟΥΖΙΩΡΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Άριστα  
8 ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ Άριστα  
9 ΚΑΣΣΕΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ-ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Άριστα  
10 ΛΑΠΑΤΟΥΡΑ ΗΛΙΑΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Άριστα  
11 ΣΑΝΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Άριστα  
12 ΒΕΡΓΟΥ ΕΛΕΝΗ ΣΤΕΡΓΙΟΣ Άριστα  
13 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞ.-ΡΑΦΑΗΛ ΔΗΜΗΤ. Άριστα  
14 ΚΟΥΡΙΤΙΔΟΥ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ-ΑΠΟΣΤ. ΙΩΑΝΝΗΣ Άριστα  
15 ΜΕΚΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Άριστα  
16 ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΑΡΙΑ ΘΩΜΑΣ Άριστα  
17 ΤΟΣΟΥΝΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Άριστα  
18 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΧΡΥΣΟΒ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Άριστα  
19 ΛΑΦΑΖΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Άριστα  
20 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ Άριστα  
21 ΚΟΝΤΟΠΟΥ ΘΩΜΑΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Άριστα  
22 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Άριστα  
23 ΚΟΥΝΤΖΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Άριστα  
24 ΠΟΥΛΙΟΥ ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Άριστα  

Τάξη  Β
1 ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Άριστα  
2 ΛΕΚΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΩΜΑΣ Άριστα  
3 ΘΩΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Άριστα  
4 ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΑΝΘΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ Άριστα  
5 ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Άριστα  
6 ΠΑΠΑΔΗΜΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Άριστα  
7 ΔΕΛΗΔΗΜΗΤΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Άριστα  
8 ΛΑΠΑΤΟΥΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Άριστα  
9 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Άριστα  
10 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ Άριστα  
11 ΣΚΟΥΤΕΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Άριστα  
12 ΤΡΥΠΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Άριστα  
13 ΜΠΟΖΙΑΡΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΘΩΜΑΣ Άριστα  
14 ΝΙΛΑ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Άριστα  
15 ΞΕΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΣ Άριστα  
16 ΓΙΩΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Άριστα  
17 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Άριστα  
18 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ-ΓΕΩΡ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Άριστα  

19 ΠΑΡΑΛΙΚΑΣ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Άριστα  
20 ΣΤΕΡΓΙΑΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Άριστα  
21 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΩΜΑΣ Άριστα  
22 ΓΚΙΑΤΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Άριστα  
23 ΤΑΚΟΥΤΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ-ΠΕΤΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Άριστα  
24 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ-ΝΤΙΜΙΤΡΙΕ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Άριστα  
25 ΤΣΑΚΜΑΚΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΙΩΣΗΦ Άριστα  
26 ΑΠΙΚΕΛΛΗ ΕΛΕΝΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ Άριστα  
27 ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ Άριστα  
28 ΠΑΠΑΣΤΑΜΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Άριστα  
29 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝ.Άριστα  
30 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Άριστα  
31 ΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Άριστα  
32 ΣΑΜΑΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Άριστα  

Τάξη  Γ
1 ΠΡΑΒΙΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Άριστα  
2 ΛΕΚΚΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ-ΜΑΡΙΑ ΘΩΜΑΣ Άριστα  
3 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Άριστα  
4 ΜΟΥΔΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ Άριστα  
5 ΤΟΚΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΦΩΤΙΟΣ Άριστα  
6 ΧΟΚΙΑ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΑ ΑΣΤΡΙΤ Άριστα  
7 ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ-ΠΑΡΑΣΚ. ΕΛΕΥΘ. Άριστα  
8 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΙΛΕΑΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Άριστα  
9 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Άριστα  
10 ΜΠΙΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Άριστα  
11 ΠΕΚΙΑΡΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Άριστα  
12 ΦΕΣΑΤΙΔΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ ΜΥΡΩΔΗΣ Άριστα  
13 ΔΙΣΚΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Άριστα  
14 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΝΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Άριστα  
15 ΣΙΑΦΑΛΟΥ ΓΕΝΟΒΕΦΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΘΩΜΑΣ Άριστα  
16 ΜΑΛΙΩΤΑ ΕΛΕΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ Άριστα  
17 ΜΠΑΛΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΗΛΙΑΣ Άριστα  
18 ΜΥΛΩΝΑ ΚΛΕΙΩ ΖΑΧΑΡΙΑΣ Άριστα  
19 ΧΟΥΧΑ ΣΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Άριστα  
20 ΔΙΣΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Άριστα  
21 ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Άριστα  
22 ΣΦΕΝΔΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΑΝΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Άριστα  
23 ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΓΥΡΙΟΣ Άριστα  
24 ΤΡΥΠΟΥ ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Άριστα  
25 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Άριστα  
26 ΧΟΛΕΒΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Άριστα  
27 ΑΠΙΚΕΛΛΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ Άριστα  
28 ΠΑΣΣΙΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Άριστα  
29 ΠΟΥΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Άριστα  

Οι αριστούχοι μαθητές του 2ου 
Γυμνασίου Αλεξάνδρειας
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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 17-6-2019 μέχρι 23-6-
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 19-6-2019

14:30-21:00ΓΚΡΕΖΙΟΥΔΗΜΗΤΡΑ ΠΙΝΔΟΥ 11 
(κάτω από τα αστικά) 23310-23023

14:30-21:00ΚΑΛΟΥΔΗΣΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΜΟ-
ΡΑΒΑ 3 (έναντι ΙΚΑ) 23310-27507

19:00-21:00 ΖΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ& ΣΙΑΟ.Ε. 
ΚΟΝΙΤΣΗΣ 15 ΚΑΙ ΕΜΜ. ΖΑΧΟΥ ΓΩΝΙΑ (περ 
ΚΤΕΛ) 23310-62163

21:00-08:00ΖΕΡΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ&ΣΙΑΟ.Ε. ΚΟ-
ΝΙΤΣΗΣ 15 ΚΑΙ ΕΜΜ. ΖΑΧΟΥ ΓΩΝΙΑ (περ ΚΤΕΛ) 
23310-62163

Φαρμακεία

Τα 2 νέα ατομικά 
ρεκόρ της Ίλζε 
Λογδανίδου στα 

100εμπ. και στο μήκος 
και η σταθερότητα στα 
άλματα πάνω από 6.10 
στο μήκος της Ιωάννας 
Ιωάννου ήταν αυτά που 
ξεχώρισαν τους αγώνες 
στίβου «4 α ΑΕΤΕΙΑ & 
Ν.ΚΟΤΣΙΔΗΣ.

2019» που έγιναν στην Θεσ-
σαλονίκη την Κυριακή 16/6. Η 
Γυμναστική Ένωση Νάουσας 
συμμετείχε με 6 αθλητές

που βρίσκονται στο στάδιο 
της προετοιμασίας τους για τα 
Πανελλήνια πρωταθλήματα που 

θα γίνουν τις επόμενες
εβδομάδες. Οι επιδόσεις των 

αθλητών της «Γ.Ε.Ν» ήταν:
ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Μήκος: 1 η Ιωάννου Ιωάν-

να (6.11), 2 η Ίλζε Λογδανίδου 
(5,95)

100εμπ.: 7 η Ίλζε Λογδανίδου 
(14’’74)

Τριπλούν: 13 η Ιωάννου Πη-
νελόπη (11.15)

ΠΚκ16
80εμπ.: 8 η Κυριακή Νέγρου 

(13’’51)
300εμπ.: 7 η Ταρπάνη Ελεάν-

να (52’’22)
ΠΠκ16
100εμπ.:7ος Σπύρος Μπιλιού-

ρης (14’’78)

Εγιναν το Σαββατο 
το πρωι στην Αλε-
ξανδρεια αγωνες 

στιβου για μικρες ηλι-
κιες με την επωνυμια 
‘ΑΓΩΝΕΣ ΦΙΛΙΑΣ’’ Στους 
αγωνες συμμετειχαν και 
αρκετοι νεαροι αθλητες 
της πολης  μας πουαγω-
νιστηκαν και δικριθηκαν  
στην τελευταια διοργα-
νωση για φετος’

60 Αγ.Κ-14 1ος Μοτσιοπουλος 
Θανασης 8’’43

2ος Παναγιωτιδης Γιωργος   
8’’60

3ος  Παυλ ιδης  Δημητρης       
8’’62

υψος Κ-14 1ος Καραγιαννης Α-

λεξανδρος 1.45
3ος Μοτσιοπουλος Θανασης 

1.15
60 μ κορ.Κ-14 5η Ξυναδα Α-

ριαδνη 9’’ 00
11η Κυριαζιδου Βασιλικη  9’’86
μηκος κορ Κ-14 6η Κωσταρακη 

Αθηνα 3’72
μηκος κορ Κ-12 4η Μητσιου Πα-

σχαλινα 3.65
6η Ταξιδου Ελενη 3.45
9η Κυριαζιδου Δημητρα 3.42
12η Δημου ελενη 3.32
14η Δημου Σοφια 3’27
50μ κορ.Κ-12 4η Μπλατσιωτη 

Ελισαβετ
6η Ξυναδα Αρσινοη         
8η Τσιλκα ελισαβετ
9η Ταξιδου Ελενη
11η Χασιουρα Μαρια
40μ σουπερ μινι 5ος Χασιουρας 

Αντωνης

ΓΕ Νάουσας
Αποτελέσματααγώνωνστίβου
‘’ΑΕΤΕΙΑ-Ν,ΚΟΤΣΙΔΗΣ2019’

5 μετάλλια οι μικροί 
Βεροιώτες στους αγώνες φιλίας 

στην Αλεξάνδρεια
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  κατάστη-
μα 63 τ.μ. με πατάρι και 
υπόγειο στη Βέροια, οδός 
Τρύφωνος 3. Τηλ.: 6944 
024468 & 23810 26941.

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ενοικιά-
ζεται μεζονέτα 3ΔΣΚ, ατο-
μική θέρμανση, πάρκιγκ, 
αποθήκη, 400,00 ευρώ. 
Euromesitiki 6945 122583.

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-

ΧΩΡΑΦΙΩΝ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ αγροτε-

μάχια 16,5 στρέμματα στο 
Μαυροδένδρι (Καράτσαλι) 
Βέροιας, με ροδακινιές, δι-
άφορες ποικιλίες και πο-
μώνα και μπεκάκια. Τηλ.: 
6942 202465.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
οικόπεδο στους Γεωργια-
νούς 2 στρέμματα, σε πολύ 
καλή θέση, με νερό, ρεύμα, 
θέα, πολύ κοντά στο δρό-
μο. Τηλ.: 6934 662478.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτεμά-
χιο 2.000 μέτρα στη Βερ-
γίνα δίπλα στο χωριό με 
30 ετών δένδρα Ελιές. Τι-
μή 5.000 ευρώ. Τηλ.: 6934 
888738.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  καφενείο 

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

ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΕΝΟΙ-
ΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 
200 τ.μ. με υπαίθριο 
χώρο 5.000 τ.μ. (παι-
δική χαρά-μπαρ) με 
πλήρη εξοπλισό κα-
φέ-ταβέρνας, προς Α-
σώματα-Νοσοκομείο. 
Πληροφορίες από τον 
ιδιοκτήτη του ακινή-
του 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).

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στον Προμη-

θέα 4ου ορόφου, 95 τ.μ. ρετιρέ, πανταχώθεν ελεύθε-
ρο, με απεριόριστη θέα, σε προχωρημένη κατάσταση 
η οικοδομή. Τηλ.: 6944 764477 & 23310 27796.

ΝΕΑΘΕΣΗΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΕΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ-ΣΗΠΕ
Ο Σύνδεσμος Η-

μερήσιων Περιφερει-
ακών Εφημερίδων 
(Σ.Η.Π.Ε.), ως Δι-
καιούχος του έργου 
« Ο λ ο κ λ η ρ ω μ έ ν ο 
Σχέδιο Παρέμβασης 
Συνδέσμου Ημερή-
σιων Περιφερειακών 
Εφημερίδων για την 
προσαρμογή εργα-
ζομένων στις νέες 
αναπτυξιακές απαι-
τήσεις μέσω καινο-
τόμων δράσεων κα-
τάρτισης και πιστο-

ποίησης επίκαιρων γνώσεων και δεξιοτήτων» με 
κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002964, ενδιαφέρεται  να 
απασχολήσει, ένα άτομο με σύμβαση έργου για 
υποστηρικτικές ενέργειες Συντονισμού, Διαχείρι-
σης, Παρακολούθησης, Αξιολόγησης & Δημοσιό-
τητας του Σχεδίου Δράσης (υπεύθυνος φυσικού 
αντικειμένου). Η κατάθεση των δικαιολογητικών 
είναι έως τις 27 Ιουνίου. Περισσότερες πληροφορί-
ες: www.regionalpress.gr (Link: https://qrgo.page.
link/wdb7c). Επικοινωνία: κα. Γεωργία Χαρόβα 
2108254399, sepe@otenet.gr 



17ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 www.laosnews.gr

λόγω συνταξιοδότησης. Τι-
μή συζητήσιμη. Τηλ.: 6975 
580533.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΜΙΑΟΥΛΗ14, Πλ. Ωρο-
λογίου, ενοικιάζεται διαμέ-
ρισμα 110 τ.μ., σε διόροφη 
οικοδομή, 1ος όρ., κεντρι-
κή θέρμανση. Τιμή ενοικί-
ου 260 ευρώ. Τηλ.: 6945 
928723.

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μεζονέτα 
με 3ΔΣΚ 2W.C., Α.Θ. απο-
θήκη-αυλή-τζάκι-πέριξ 400 
ευρώ. Τηλ.: 6945 122583 
Euromesitiki.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ημιεπι-
πλωμένο διαμέρισμα στην 
περιοχή Πασακιόσκι, 1Δ-
ΣΚWC, 1ος όροφος με θέα, 
αυτόνομη θέρμανση, πόρτα 
ασφαλείας, συνθετικά κου-
φώματα καινούργια. Πληρο-
φορίες κ. Παναγιώτης, τηλ.: 
6978 009149.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΝΑΟΥΣΑ ενοικιάζονται 

επαγγελματικοί χώροι στο 
κέντρο της πόλης, ατο-
μική θέρμανση, με W.C. 
Τηλ.: 23320 24784 & 6971 
779135.

ΠΙΕΡΙΩΝ ενοικιάζεται κα-
τάστημα ισόγειο 90 τ.μ. και 
υπόγειο 90 τ.μ. (λειτουργού-

σε σαν καφετέρια). Τηλ.: 6949 
556977.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 23981 - ΚΤΕΛ Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑ-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 23483 - Λευκόπετρα ΕΝΟΙΚΙΑ-

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.116034 ΚΤΕΛ Βέροιας, ενοικιάζεται 

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 23850 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 23559 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ: 23469 ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ ενοικιάζεται 

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

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 105265  ΡΟΔΩΝ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Γκαρ-

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

Κωδ: 105971 ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
Διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 77 τ.μ. 
μικτά και 66τ.μ. καθ., στον 2ο όροφο. Αποτε-
λείται από 2 Υπνοδωμάτια, Σαλόνι, Κουζίνα, 
Μπάνιο . Είναι κατασκευασμένο το 1981 και 
διαθέτει ατομική θέρμανση με θερμοσυσ-
σωρευτές, προσφέρεται σε πολύ καλή τιμή 
μόνο: 40.000 €. Πληροφορίες μόνο στην ΜΕ-
ΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 106006 ΜΕΤΟΧΙ ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά 

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 13519 ΒΥΖ. ΜΟΥΣΕΙΟ, πωλείται 

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

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ 105042  ΓΡΑΦΕΙΟ , πωλείται πλη-

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 14210 ΚΕΝΤΡΟ , Κατάστημα 58 

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

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ: 106027  ΡΑΧΗ στην περιοχή ΜΑ-

ΓΟΥΛΑ, ΠΩΛΕΙΤΑΙ Αγροτεμάχιο συνολικής 
επιφάνειας 5.625 τ.μ. γωνιακό, κατάλληλο 
για ανέγερση βίλας, σε πολύ καλή τιμή μόνο 
25.000 €. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη 
μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 115727 ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ περιοχή 

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

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ: 13865 ΡΑΧΗ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικόπε-

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

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

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

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

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

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

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
κωδ. 14037 Πωλείται αγροτεμάχιο 5 στρ. 

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

κωδ. 13515 ΣΠΑΝΙΟ ΧΩΡΑΦΟΙΚΟΠΕ-
ΔΟ κατάλληλο για Ξενοδοχείο , Κλινική η 
Οίκο Ευγηρίας και όχι μόνο  στη θέση  Κα-
βάκια πάνω στο δρόμο για τη Ραχιά  12.000 
τ.μ.  αμφιθεατρικό με θέα όλον τον κάμπο της 
Ημαθίας και ορατότητα μέχρι την Θεσ/νίκη . 
Πρόκειται για οικόπεδο φιλέτο, προνομιούχο 
από κάθε άποψη , αναφέρεται μόνο σε πολύ 
σοβαρό επενδυτή , ευκαιρία χωρίς αμφιβο-
λία, Υπόδειξη μόνο σε σοβαρά ενδιαφερόμε-
νο,  τιμή 450.000€.

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ
Αριστούχος πτυχιούχος του Τμήματος 

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

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

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

ΨΥΓΕΙΑ-ΔΙΑΛΟΓΗΤΗΡΙΑ

ΠΑΤΡΙΔΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
Ζητείται υπάλληλος γραφείου με γνώσεις 

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



ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ZHTEITAI άτομο με πεί-
ρα και γνώσεις Αγγλικών, για 
μόνιμη εργασία, ως σερβιτό-
ρος σε εστιατόριο στη Βέροια. 

Τηλ.: 6974 064888 & 23310 
71590.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: 1) κυρία για 
κουζίνα (λάντζα, σαλάτες) και 
2) νεαρός για διανομή με δικό 
του μηχανάκι για κατάστημα ε-

στίασης στη Βέροια. Τηλ.: 6986 
885352.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μοδίστρα για κα-
τάστημα νυφικών στη Βέροια. 
Τηλ.: 23310 60832 ώρες κατα-
στημάτων.

ΖΗΤΕΙΤΑΙσερβιτόρος για 
την θερινή περίοδο στους 
Ν. Πόρρους Πιερίας. Τηλ. 
6931283950.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για λο-
γιστήριο και εργάτες διαλογής 
αγροτικών προϊόντων από 
συσκαστήριο στο Διαβατό Η-
μαθίας. Άμεση πληρωμή και 
ασφάλιση. Τηλ. επικοινω-
νίας: 6972 512466 κα Νένα. 
Αποστολή βιογραφικών στο 
olympialandike@gmail.com.

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

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

ZHTEITAI  νέος-α για 
γραμματέας με προσόντα: 
1) πτυχίο οικονομικά-λογιστι-
κά, 2) άπταιστα Αγγλικά, 3) 
επιθυμητά Ισπανικά, 4) πολύ 
καλή γνώση υπολογιστών. 
Αποστολή βιογραφικών (με 
φωτο): elisavet21@yahoo.gr 
μέχρι 30/06/19.

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

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: 1) οδηγός 
με επαγγελματικό ή ερασι-
τεχνικό δίπλωμα, 2) κοπέλα 
για υπάλληλο γραφείου, 3) 
εργατοτεχνίτες για επιχεί-

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

Η εταιρε ία φυλάξεων
«TSIFLIDISSECURITY» ζητάει 
3 άτομα φύλακες , με άδεια ερ-
γασίας προσωπικού ασφαλείας 
και βιογραφικό για αξιολόγηση 
στοιχείων. Πληροφορίες με ρα-
ντεβού για συνέντευξη στα γρα-
φεία της εταιρείας Θεσσαλονίκης 
45, τηλ. 23310 27102.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ «TSIFLIDIS

SECURITY» ζητάει για άμεση 
πρόσληψη και μόνιμη απασχό-
ληση, εξωτερικό πωλητή, κύριο 
ή κυρία με γνώσεις πωλήσεων 
και ευχέρεια λόγου, απαραίτητα 
στοιχεία: να διαθέτει  άδεια ερ-
γασίας προσωπικού ασφαλείας 
(Ι.Ε.Π.Υ.Α.), δίπλωμα αυτοκινή-
του, γνώσεις αγγλικής γλώσσας 
για τους νομούς Ημαθίας και 
Θεσσαλονίκης. Παραλαβή βιο-
γραφικών και δικαιολογητικών 

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 αυτοκίνητων 
ΚΑΛΛΙΑΡΙΔΗΑΦΟΙστη Βέροια, που περιλαμβάνει πρα-
τήριο ανεφοδιασμού αυτοκινήτων, πλυντήριο, τμήμα βιο-
λογικού καθαρισμού,  λιπαντήριο  και διανομή πετρελαίου 
θέρμανσης. Προσφέρονται ευχάριστο  περιβάλλον εργασί-
ας πλήρης μισθός και ασφάλεια.

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

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



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

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΑΘΑΡΙΖΩ παλιά σπίτια, υπόγεια, απο-

θήκες και ΑΓΟΡΑΖΩ παλιά αντικείμενα. Αγο-
ράζω και χαλκό και μπρούντζο. Τηλ.: 6948 
861867 κ. Στράτος.

ΚΥΡΙΑαναλαμβάνει την περιποίηση γε-
ρόντων και παιδιών, καθαριότητα γραφείων, 
σπιτιών και σκάλες. Τηλ. 6943994643.

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

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χωρίς υποχρεώσεις 

ζητά Κυρία έως 50 ετών για οοβαρή 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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Η εταιρία επεξεργασία;ςφρούτωνΗ-
ΡΑΕΠΕ με έδρα το 7,5 χλμ. Βέροιας-Νάου-
σας, ζητά εργάτες για εποχιακό προσωπικό.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:
-Φωτοτυπία ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, Αριθμό Μη-

τρώου ΙΚΑ
-Φωτοτυπία Δελτίου Ταυτότητας
-Φωτοτυπία Τραπεζικού Λογαριασμού
-Πιστοποιητικό Υγείας
-Μία μικρή φωτογραφία
-Ασφαλιστική ενημερότητα για ασφαλι-

σμένους του ΟΓΑ
Αιτήσεις και βιογραφικά στο e-mail: 

info@irafruit.gr.

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

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

παραμονής – Άδεια εργασίας
Πληροφορίες στο τηλ:2331093066 

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



Ανακοινώθηκε χθες και επίσημα, το ψηφο-
δέλτιο της Ν.Δ. με τους έξι υποψήφιους βουλευ-
τές στην Ημαθία.

Μετά από διαβουλεύσεις, συζητήσεις και 

πολλά email, το κόμμα της Ν.Δ. κατέληξε στις 
παρακάτω υποψηφιότητες ενώ ο Απόστολος 
Βεσυρόπουλος ήταν εξ’ αρχής βέβαιος ως εν 
ενεργεία βουλευτής.

Πρόκειται για τους: 
Βεσυρόπουλο Απόστολο
Βλαχογιάννη Ιφιγένεια
Καρατζιούλα Νίκη
Κουτσουπιά Φώτιο
Μπαρτζώκα Αναστάσιος 
Τσαβδαρίδη Λάζαρο.

Στην ανακοίνωσή της η ΝΟΔΕ Ημα-
θίας δια του προέδρου της Π. Παλπά-
να, τονίζει:  «Η μεγάλη δυναμική αλλά 
και η ανανέωση της Νέας Δημοκρατίας 
γίνεται πράξη με τη σημερινή ανακοί-
νωση των υποψηφίων βουλευτών της 
σε όλη την Ελλάδα. Η ΝΟΔΕ Ημαθίας 
συγχαίρει όλους τους ανωτέρω υπο-
ψήφιους για την επιλογή, τους εύχεται 
καλή δύναμη στον αγώνα τους και μαζί 

με όλους τους θα δώσει την μάχη για την νίκη 
της Νέας Δημοκρατίας και την αλλαγή στη χώρα 
μας. Οφείλουμε να συνεχίσουμε όλοι δυνατά, 
ενωμένοι και συντεταγμένοι μέχρι την τελική 
ευθεία». 

Για τον έκτο υποψήφιο συσκεπτόταν το ΚΙ-
ΝΑΛ μέχρι χθες βράδυ, που έκλεισε η έκδοση 
του «ΛΑΟΥ», ώστε σήμερα Τετάρτη, να δοθεί 
ολοκληρωμένο το ψηφοδέλτιο του κόμματος για 
την Ημαθία.

Οι πέντε που είναι βέβαιοι είναι
Τηλέμαχος Χατζηαθανασίου
Νίκος Μπρουσκέλης
Θόδωρος Παπακωνσταντίνου
Χαράλαμπος Γκιόνογλου 
και η δικηγόρος Μαρία Τορορή 
από τη Νάουσα.

Αναμένεται, οπότε, το όνομα μιας γυναίκας 
υποψήφιας 
α π ό  τ η ν 
ευρύτερη 

περιοχή της Βέροιας.

Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ήδη ανακοινώσει τους υποψη-
φίους του, που είναι:

Αντωνίου Χρήστος
Καλπάκης Στέργιος
Καρασαρλίδου Φρόσω
Ουρσουζίδης Γιώργος
Παπαγιαννούλη Εύη
Τόλκας Άγγελος

Εν τω μεταξύ, μέρα με τη μέρα, ανακοινώνο-
νται και οι υποψήφιοι της Ημαθίας, στα ψηφο-
δέλτια μικρότερων κομμάτων, ενώ το ΚΚΕ σε 
συνέντευξη Τύπου θα δώσει σήμερα το πρωί 
στη Βέροια, αναμένεται να ανακοινώσει και τους 
δικούς του υποψηφίους στο Νομό.

P Έσπασε το πιο ανθεκτικό κομμάτι πάγου 
της Αρκτικής. Κι εγώ που νόμιζα ότι κάθε βράδυ 
κοιμόταν στην κρεβατοκάμαρά μου.

 
P Κάτι σαν ΑΟΖ. Αποκλειστική Ονειρωξι-

κή Ζώνη.
 
P Και να φανταστεί κανείς ότι κάποτε μάς 

έβαζαν μέσα για διατάραξη κοινής ησυχίας!
 
P Πλέον στο σεξ η αγάπη δήλωνε φανατι-

κή εθελόντρια.
 
P Κι εγώ πάντα ένιωθα στην Ανταρκτική 

παρά στην Αρκτική. Τόσο αργούσε πάντα στα 
ραντεβού μας.

 
P Στην πορεία ωστόσο, μαγκιά δεν είναι 

να κρατάς κακία. Αλλά απόσταση.
 
P Πολλές φορές ισχύει και για το σεξ. Πολλές 

φορές μόνο γι’ αυτό.
 
P Προσοχή! Κυκλοφορεί επικίνδυνο συ-

μπλήρωμα διατροφής που χρησιμοποιείται 
για ενίσχυση της ανδρικής σεξουαλικής δρα-
στηριότητας.

 

P Μην ψάχνετε στη δική μας ηλικία. Εμείς 
είμαστε σε φάση που είναι επικίνδυνη αυτή κα-
θαυτή η σεξουαλική δραστηριότητα.

 
P Και θέλουμε να κόψουμε κι αυτά που 

τρώμε. Όχι να παίρνουμε και συμπληρώματα.
 
P Ο οργανισμός φαρμάκων καλεί τους κατα-

ναλωτές να μην χρησιμοποιήσουν το συγκεκριμέ-
νο συμπλήρωμα. Ή εναλλακτικά να απέχουν.

 
P Τι δηλαδή; Μόνο στις εκλογές να έχου-

με αποχή 60%;
 
P Αλλά πάλι, να πας να ψηφίσεις ποιους; 

Αυτούς που εξαφάνισαν τη μεσαία τάξη και ακόμη 
λίγο θα εξαφάνιζαν όλη τη χώρα;

 
P Απαιτητικά τα θέματα της χημείας στις 

πανελλαδικές. Έχει και μη απαιτητικά η χη-
μεία;

 
P Σαν να λέμε ότι υπάρχουν μη απαιτητικές 

σύζυγοι.
 
P Ενώ εμείς τι ζητάμε οι άνθρωποι; Να 

βγαίνουμε όποτε θέλουμε και μια συγκεκριμέ-
νη συνθήκη στο σεξ και κεφτέδες τακτικά.

 
P Και:
 Πάει ένας στο Λας Βέγκας και χάνει όλη την 

περιουσία του. Βγαίνει απελπισμένος από το κα-
ζίνο και πάει να πέσει στο Γκραν Κάνυον. Εκείνη 
την ώρα εμφανίζεται μπροστά του ο Αϊ-Βασίλης!

- Τι έχεις παιδί μου; τον ρωτάει.
- Έχασα όλη την περιουσία μου.
- Είμαι ο Αϊ-Βασίλης, και θα σε βοηθήσω. Θα 

έχεις την περιουσία σου πίσω. Αλλά πρέπει να 
μου κάτσεις…

Ε, σκέφτεται ο τύπος, εδώ ήμουν έτοιμος να 
πέσω στον γκρεμό.

- Εντάξει, έγινε, λέει τελικά.
- Για πες μου παιδί μου, λέει ο Αϊ-Βασίλης, 

μόλις τελειώνει τη ‘δουλειά’. Πόσων χρονών είσαι;
- 40!
- Κι ακόμα πιστεύεις στον Αϊ-Βασίλη;

Κ.Π.
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Στη δημοσιότητα χθες το ψηφοδέλτιο της Ν.Δ. στην Ημαθία
Συνεχίζονται οι «ζυμώσεις» σε ΚΙΝΑΛ και μικρότερα κόμματα
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