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38χρονος από τα 
Τρίκαλα Ημαθίας
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Απ. Βεσυρόπουλος: 
«Μαζί με τους 

παραγωγούς των 
λαϊκών αγορών και τον 

κόσμο της εργασίας, 
διαμορφώνουμε

 το πλαίσιο
 της επόμενης μέρας»

«Η Ημαθία ΜΕΤΑ»
Επίσκεψη του Λ. Τσαβδαρίδη 

στο Οινοποιείο «ΚΥΡ ΓΙΑΝΝΗ» 

Στην Διεύθυνση Αστυνομίας 
Ημαθίας και την Πυροσβεστική 
Υπηρεσία Βέροιας η υποψήφια

 βουλευτής της ΝΔ Νίκη Καρατζιούλα

Τους υποψήφιους βουλευτές του 
στην Ημαθία παρουσίασε

 ο ΣΥΡΙΖΑ στη Βέροια
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Ο ΛΑΟΣ αναδεικνύει την 
ιστορία των βουλευτικών 
εκλογών στην Ημαθία

Η έρευνα «ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΗΜΑ-
ΘΙΑ» του Αποστόλη Ιωσηφίδη, που έχει την χαρά και 
τιμή να δημοσιεύει η εφημερίδα μας και θα ολοκλη-
ρωθεί σε συνέχειες, είναι επίκαιρη αφού σε μόλις 2 
εβδομάδες θα στηθούν εθνικές κάλπες, αλλά συγχρό-
νως αποτελεί και ένα σημαντικό στοιχείο της πολιτικής 
ιστορίας του νομού μας που μπορεί να γίνει αντικείμε-
νο απλού σχολιασμού έως περαιτέρω επιστημονικής 
έρευνας. Στοιχεία που αφορούν τα πρόσωπα, τις 
ψήφους αλλά και τα κόμματα από τις εκλογές του 1952 
μέχρι και την σύγχρονη εποχή μας δίνουν πολύτιμες 
πληροφορίες, αλλά και εξάπτουν το ενδιαφέρον του 
αναγνώστη. Με την ανάδειξη ενός τέτοιου θέματος ει-
δικά από ένα έντυπο μέσο, πληρούται και η αποστολή 
μιας εφημερίδας. Στην σύγχρονη εποχή που ζούμε, με 
την ιλιγγιώδη ταχύτητα που κινείται η πληροφορία από 
τα ηλεκτρονικά μέσα, η εφημερίδα πρέπει να συμπλη-
ρώνει ποιοτικά την ενημέρωση και να αφήνει χώρο και 
χρόνο για σκέψη και κριτική στον αναγνώστη. 
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του Σαββατοκύριακου

ΟΑΕΔ Κοινωφελής εργασία: 
Έρχεται η ΚΥΑ για την 
παράταση σε 30.333 

εργαζόμενους στους δήμους 

Στις αρχές της επόμενης εβδομάδας θα εκδοθεί η Κοινή 
Υπουργική Απόφαση σύμφωνα με την οποία παρατείνεται για 
4 μήνες το τρέχον πρόγραμμα «Προώθηση της απασχόλησης 
μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα».

Σε όσους έχουν λήξει οι συμβάσεις θα μπορούν να μπουν 
στην επιδότηση ανεργίας και στην συνέχεια μετά την ΚΥΑ θα 
επανατοποθετηθούν στην κοινωφελή εργασία. Η επέκταση 
θα αφορά όλους όσοι συμμετέχουν στο πρόγραμμα, ακόμη κι 
αν οι συμβάσεις τους έχουν λήξει μέχρι την έκδοση της ΚΥΑ, 
και θα μπορούν να συνεχίσουν την απασχόληση σε αυτό με 
δήλωσή τους στον επιβλέποντα φορέα (ΟΤΑ Α ή Β΄βαθμού, 
λοιπά ΝΠΔΔ). Έτσι δίνεται παράταση για τέσσερις μήνες για 
τον α΄κύκλο Κοινωφελούς Εργασίας που αφορά 30.333 ερ-
γαζόμενους και έληξε στις 10 Ιουνίου. Έτσι οι συμβάσεις πα-
ρατείνονται μέχρι τις 10 Οκτωβρίου. Το Υπουργείο Εργασίας 
ανταποκρίθηκε στο αίτημα 122 φορέων που υποστηρίζονται α-
πό το τρέχον πρόγραμμα αλλά και των εργαζομένων, ώστε να 
μην υπάρχει χρονικό κενό μέχρι την υλοποίηση του β’ κύκλου 
κοινωφελούς εργασίας που θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο.

Απόλαυσαν ελληνικό καφέ, φραπέ και  freddo!
Για  μια ακόμη φορά η ΕλληνικήΈνωσηΚαφέ 

συμμετείχε στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της Ευ-
ρωπαϊκήςΈνωσηςΚαφέ, που φέτος έγινε στην Α-
θήνα και συγκέντρωσε πάνω από 40 εκπροσώπους 
εταιρειών καφέ από όλη την Ευρώπη, με στόχο την  
προάσπιση των συμφερόντων των μελών της και 
την ενίσχυση του κλάδου στη χώρα μας, προς όφε-
λος των επιχειρήσεων, της οικονομίας και του τελι-
κού καταναλωτή. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, 
ανταλλάχθηκαν  εμπειρίες και τεχνογνωσία σχετικά 
με τον καφέ, όμως ενδιαφέρον είχε και η εμπειρία 
μιας μοναδικής γευσιγνωσίας ελληνικών καφέδων, 
όπου εκτός από τον παραδοσιακό ελληνικό καφέ, οι
ευρωπαίοιμυήθηκαν με φόντο την Ακρόπολη και 
σταμυστικάτωνμοναδικώνκρύωνκαφέδωντης
ελληνικήςαγοράς, του φραπέ και του freddo! 

Και τονίζουμε το κρύο, διότι οι κρύοι καφέδες
είναι μοναδικό, ελληνικόφαινόμενο, αφού στην 
Ευρώπη και γενικότερα στον κόσμο πίνουν μόνο 
ζεστούς καφέδες.

Μέχρι την Τρίτη η κλήρωση των δικαστικών 
αντιπροσώπων για τις βουλευτικές εκλογές 

Το αρμόδιο Α1 Τμήμα του Αρείου Πάγου 
μετά την λήξη (20-06-2019) της προθεσμίας 
υποβολής των ονομαστικών καταλόγων των 
δυναμένων να διοριστούν ως δικαστικοί αντι-
πρόσωποι στις βουλευτικές εκλογές  2019, 
αναμένεται να διεξάγει την κλήρωση για τους 
διορισμούς των Δικαστικών Αντιπροσώπων 
των επικείμενων εθνικών εκλογών της 7ης 
Ιουλίου έως την ερχόμενη Τρίτη 25/6/2019, 
οπότε λήγει η προθεσμία των (15) ημερών 
μετά την έναρξη της προεκλογικής περιόδου 
για την κλήρωση ή το διορισμό των μελών 
των εφορευτικών επιτροπών και των αναπλη-
ρωματικών τους

 Στην συνέχεια θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Αρείου Πάγου και παράλληλα θα ανακοινωθεί επίσημα σε όλους 
τους ενδιαφερόμενους φορείς

ΠρωτιέςτηςΒέροιαςστοΠρωτάθλημαΜπριτζ

Κι όμως, για όσους δεν το γνωρίζουν, υπάρχει και στη Βέροια Λέσχη 
Μπριτζ, η οποία λαμβάνει μέρος και σε πρωταθλήματα.

Πριν από μια εβδομάδα (14 και 15 Ιουνίου) έγινε στην Καβάλα το Περιφε-
ρειακό Πρωτάθλημα Μπριτζ. Εκεί, η Σύγχρονη Λέσχη της Βέροιας, κατέκτησε 
την 1η θέση, με δύο παίκτριες, την ΧαράΚοντού και την ΚατερίναΧατζηλά-
μπρου…

Η Σϋγχρονη Λέσχη Μπριτζ Βέροιας λειτουργεί από πέρσι, με 21 ενεργούς 
αθλητές (άντρες και γυναίκες) με σειρά μαθημάτων και του χρόνου θα ξεκινήσει από τον Οκτώβριο με εγγραφές νέων 
μαθητών, και στόχο να γίνει και τμήμα παιδικό μαθητικό, αφού πρόκειται για πνευματικό άθλημα και δεν έχει καμία σχέση 
με τα τυχερά παίγνια.

Μάλιστα, όποιος θέλει να ακολουθήσει την Λέσχη, μπορεί το ερχόμενο Σάββατο 29 Ιουνίου να παρακολουθήσει μία 
ημερίδα μπριτζ Κ.Δ. Μακεδονίας, που θα γίνει στην Εληά (7 παρά τέταρτο), με αθλητές από Κατερίνη, Πτολεμαΐδα, Θεσ-
σαλονίκη και Βέροια, την οποία διοργανώνουν οι λέσχες Μπριτζ Βέροιας και Πτολεμαΐδας.

Υποψηφιότηταμεπολιτική
καιιατρική«σφραγίδα»

Ο γιατρός, χειρουργός της Βέροιας και της Ημαθίας, ΤηλέμαχοςΧατζηαθα-
νασιου, δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Η στάση ζωής του, η επαγγελματι-
κή του πορεία, η πολιτική του τοποθέτηση απέναντι στον τόπο και στην κοινω-
νία, έχουν καταγραφεί και έχουν εκτιμηθεί, χρόνια τώρα, από τους πολίτες.

Ο Τηλέμαχος, όπως τον αποκαλούν οι περισσότεροι, έχει κάνει πάνω από 
10.000 εγχειρήσεις, ήταν διευθυντής της Χειρουργικής Κλινικής στο Νοσοκομείο 
Βέροιας, επί πολλά χρόνια αιρετός στην Αυτοδιοίκηση, πρόεδρος του Δημοτι-
κού Συμβουλίου Βέροιας, εμπνευστής του Δημοτικού Ιατρείου για τους κοινωνι-
κά ευάλωτους συμπολίτες μας και ο κατάλογος της δράσης του, δεν έχει τέλος.

Με λόγια εκτίμησης τον παρουσίασε και ο Γραμματέας της Ν.Ε. του ΚΙΝ.ΑΛ. 
ως υποψήφιο βουλευτή του κόμματος στην Ημαθία.

Είναι ένας άνθρωπος που πιστεύει στον πνεύμα συνεργασίας και στην 
κουλτούρα των συναινετικών διαδικασιών, και που η παρουσία του στις ομιλίες 
υποψηφίων κι άλλων παρατάξεων, πέρα από αυτήν στην οποία για χρόνια ανή-

κε, αποδεικνύει στην πράξη, την ευρύτητα της σκέψης του.
Αν τον ρωτήσεις, γιατί κατεβαίνει σ’ αυτές τις εκλογές, θα σου πει ένα πράγμα: «Για να προσφέρω ότι μπορώ από την 

εμπειρία μου, στον τόπο μου και τους ανθρώπους που συναντώ καθημερινά στο δρόμο μου…». Και το εννοεί!
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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

Απ. Βεσυρόπουλος: «Μαζί με 
τους παραγωγούς των λαϊκών 

αγορών και τον κόσμο της 
εργασίας, διαμορφώνουμε το 
πλαίσιο της επόμενης μέρας»

Σ ε  σ υ γ κ έ -
ντρωση που ορ-
γανώθηκε από 
την Ομοσπονδία 
Παραγωγών Λα-
ϊκών Αγορών, 
μίλησε ο Αν. Το-
μεάρχης Οικο-
νομικών της Νέ-
ας Δημοκρατίας 
και υποψήφιος 
Βουλευτής Ημα-
θίας, κ. Απόστο-
λος Βεσυρόπου-
λος.

Αναφερόμε-
νος στα θεσμικά 
αιτήματα που τέ-
θηκαν από τους 
π α ρ α γ ω γ ο ύ ς 
λαϊκών αγορών, 
ο κ. Βεσυρόπου-
λος επισήμανε 
ότι, θα πρέπει 
να δημιουργηθεί 
ενιαίο πλαίσιο, 
να υπάρχουν ε-
νιαίοι κανόνες, να βγουν από την ομηρεία οι παραγωγοί στις λαϊκές αγορές.

Τόνισε μάλιστα ότι, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θα ξεκινήσει, από μηδενική βά-
ση, τη διαβούλευση για ένα νέο νομοσχέδιο που θα αντιμετωπίζει τα θεσμικά ζητήματα ενώ 
παρουσίασε το σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας για τη μείωση των φόρων που περιλαμβάνει:

-Μείωση του εισαγωγικού συντελεστή στο 9% για εισοδήματα έως 10.000, από 22% που 
είναι σήμερα και επιπλέον αφορολόγητο 1.000 ευρώ για κάθε παιδί.

-Σταδιακή κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης και του τέλους επιτηδεύματος.
-Μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 30% για όλους.
-Μείωση του ΦΠΑ από το 24% στο 22% και από το 13% στο 11%, αντίστοιχα.
-Φορολόγηση των αγροτικών συνεταιριστικών σχημάτων με φορολογικό συντελεστή μό-

λις 10%.
-Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών από το 20% στο 15% μέχρι το τέλος της τετραετί-

ας.

Hμέρα τιμής των Αποστράτων
 της Ελληνικής Αστυνομίας

Την Κυριακή 23 Ιουνίου 2019, ανήμερα της εορτής των Αγίων Πάντων, θα εορτασθεί η «Hμέρα προς τιμή των 
Αποστράτων της Ελληνικής Αστυνομίας», ημέρα που η Πολιτεία καθιέρωσε με νομοθετική ρύθμιση για την επιβράβευση 
και αναγνώριση της προσφοράς τους στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας.  

Το πρόγραμμα του εορτασμού στην Ημαθία περιλαμβάνει, στις  09.45΄ Δέηση υπέρ απόστρατων αστυνομικών στον 
Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων στη Βέροια. 

Στη συνέχεια θα αναγνωστεί η Ημερήσια Διαταγή του κ. Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας και θα ακολουθήσει μι-
κρή δεξίωση.

38χρονος από τα Τρίκαλα Ημαθίας 
βρέθηκε απαγχονισμένος 

στην αυλή του σπιτιού του
Πρόωρο τέλος έδωσε στη ζωή του 38χρονος από τα Τρίκαλα Ημαθίας, τον οποίο βρήκε το μεσημέρι της Πα-

ρασκευής (χθες) η μητέρα του, κρεμασμένο από δέντρο, στην αυλή του σπιτιού τους.
Ο 38χρονος, εργαζόταν περίπου 10 χρόνια στην γαλακτοβιομηχανία «Δέλτα» (Vivartia) στο Πλατύ Ημαθίας, 

αλλά μετά τις εξελίξεις στη βιομηχανία βρέθηκε μεταξύ των απολυμένων. Σοκαρισμένοι γονείς, φίλοι και τοπική 
κοινωνία, δεν μπορούν να πιστέψουν το τραγικό συμβάν.

Τους υποψήφιους βουλευτές του 
στην Ημαθία παρουσίασε

 ο ΣΥΡΙΖΑ στη Βέροια
Τους 6 υποψήφιους βουλευτές 

του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμα-
χία, παρουσίασε η Ν.Ε. Ημαθίας 
του κόμματος, το βράδυ της Πέ-
μπτης στη Βέροια, στον πολυχώ-
ρο της Ελιάς.

Ο συντονιστής Τάσος Κωστό-
πουλος καλωσόρισε τον κόσμο, τα 
στελέχη και μέλη του ΣΥΡΙΖΑ και 
η Βαρβάρα Σαράντη παρουσίασε 
τους υποψήφιους και τα βιογρα-
φικά τους, δίνοντας τον λόγο στον 
καθένα για μια σύντομη τοποθέ-
τηση. 

Οι υποψήφιοι βουλευτές είναι:
Αντωνίου Χρήστος, οικονομολόγος
Καλπάκης Στέργιος,  εκπαιδευτικός και Γραμματέας της 

ΔΗΜΑΡ
Καρασαρλίδου Ευφροσύνη (Φρόσω), νοσηλεύτρια και 

συνδικαλίστρια
Ουρσουζίδης Γεώργιος, πολιτικός μηχανικός
Παπαγιαννούλη Εύη, πολιτικός μηχανικός
Τόλκας Άγγελος, δικηγόρος
Ο Χρήστος Αντωνίου αναφέρθηκε κυρίως σε θέματα 

οικονομίας, ανάπτυξης, έργων υποδομής  και επενδύσεων 
που έφτασαν σε ύψος ρεκόρ με δεδομένη την κρίση, όπως 
είπε, από την πλευρά της κυβέρνησης και χαρακτήρισε κρί-
σιμες αυτές τις εκλογές στις οποίες αναμετράται η πρόοδος 
με την συντήρηση.

Ο Στέργιος Καλπάκης, ο πιο νέος ηλικιακά του ψηφο-
δελτίου, αναφέρθηκε στο αποτέλεσμα των Ευρωεκλογών 
και στο μήνυμα που πήρε η κυβέρνηση ώστε  να πάει σε 
εθνικές εκλογές και άσκησε κριτική στη ΝΔ τονίζοντας ότι ο 
χαρακτήρας των εξαγγελιών της είναι άκρως αντικοινωνικός. 
Τέλος κάλεσε τους νέους να πάνε στις κάλπες, για το μέλλον 
τους, για να μπορέσουν κάποια στιγμή όσοι έφυγαν στο 
εξωτερικό, να επιστρέψουν και να συμβάλλουν στη χώρα.

Η Φρόσω Καρασαρλίδου, αναφέρθηκε στην ανάγκη  
δημιουργίας ενός προοδευτικού μετώπου απέναντι στη λαί-
λαπα του  νεοφιλελευθερισμού που οδήγησε τη χώρα μας 
στην χρεωκοπία και τα μνημόνια και απειλεί να επανέλθει με 
τη Ν.Δ., όπως τόνισε, καθώς και στη διάλυση της  μεσαίας 
τάξης την περίοδο 2010-2014, όπου χάθηκαν χιλιάδες επι-
χειρήσεις και θέσεις εργασίας. Για την κυβέρνηση είπε ότι 
έδωσε  μάχη να ενισχύσει  το κοινωνικό κράτος.  να στηρίξει 
την δημόσια υγεία, τους αγρότες, τις αδύναμες κοινωνικές ο-
μάδες, έφερε τις 120 δόσεις για χρέη στο δημόσιο και τα τα-
μεία, επανέφερε συλλογικές συμβάσεις εργασίας, κ.α Για την 
Ημαθία, ανέφερε ότι, μεταξύ άλλων, έγιναν προσλήψεις στο 
χώρο της Υγείας, έγιναν αθλητικά έργα, δόθηκαν πολλά χρή-
ματα στους δήμους μέσα απο το πρόγραμμα Φιλόδημος, 
έγιναν από την πλευρά της κυβέρνησης όλες οι ενέργειες για 
το Τελωνείο της Κουλούρας, έρχεται το φυσικό αέριο σε Βέ-
ροια και Αλεξάνδρεια και διαβεβαίωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχί-
ζει με αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση για το πρόγραμμά του. 
«Κάναμε όσα μπορούσαμε, όχι όσα θέλαμε. Είναι χρέος μας 
να προστατέψουμε τα δικαιώματά μας», κατέληξε.

Ο Γιώργος Ουρσουζίδης αναφέρθηκε στους μικρομε-
σαίους που σήκωσαν τα βάρη της κρίσης και στα μέτρα που 
πήρε η Κυβέρνηση σε όλους τους τομείς, αναλαμβάνοντας 
μια λεηλατημένη χώρα. Για το αποτέλεσμα των ευρωεκλο-
γών, είπε ότι το μήνυμα ήταν σαφές, ότι μένουν ακόμα να 
γίνουν πολλά για την ανακούφιση των πολιτών και ότι η προ-
σπάθεια συνεχίζεται από όποια θέση.

Η Εύη Παπαγιαννούλη εστίασε στα προβλήματα που 
προκάλεσε η κρίση σε επαγγελματίες και νοικοκυριά και 
αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για τη βελτίωση 
των συνθηκών ζωής  με τη μείωση του ΕΝΦΙΑ, τις 120 δό-
σεις για χρέη στα ταμεία και στο δημόσιο, την μείωση των 
ασφαλιστικών εισφορών, των φορολογικών συντελεστών, κ. 
α. και είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά νωπή εντολή στις εκλογές για 
να προχωρήσει σε περεταίρω ελαφρύνσεις.

Ο Άγγελος Τόλκας, με αφορμή τη χθεσινή παγκόσμια 
ημέρα προσφύγων ανέπτυξε την πολιτική της Κυβέρνησης 
στο μεταναστευτικό τονίζοντας  ότι δόθηκε μεγάλο βάρος 
σ΄ αυτό τον τομέα, με δομές φιλοξενίας και  την κοινωνική 
ένταξη των προσφύγων. Στάθηκε επίσης ιδιαίτερα στο χά-
σμα μεταξύ Ν.Δ. και ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας ότι η Ν.Δ. πιστεύει 
στη βαθιά ταξική διαίρεση των ανθρώπων και των επαγγελ-
ματικών τους ευκαιριών κι αυτό φαίνεται , όπως είπε, μέσα 
από παραδείγματα που έφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που 
δείχνουν ότι «η ΝΔ έχει ως βασικό σχέδιο τον αποκλεισμό 
των μη προνομιούχων, των καθημερινών ανθρώπων της 
βιοπάλης και την ενίσχυση των οικονομικών ελίτ».Όπως 
είπε χαρακτηριστικά, “αυτό που πρέπει να δούμε είναι η 
διαφορά φιλοσοφίας στην πολιτική μεταξύ προοδευτικών 
και συντηρητικών δυνάμεων και τις επιπτώσεις των ακραίων 
επιλογών στην καθημερινότητά μας. Και τα παραδείγματα, 
έρχονται από το στόμα του Κυριάκου Μητσοτάκη, όχι επειδή 
του ξεφεύγουν αλλά επειδή τα πιστεύει. Γι’ αυτό έχουμε κάθε 
λόγο και κάθε δύναμη, να παλέψουμε για να είμαστε οι νικη-
τές των εκλογών της 7ης Ιουλίου, απέναντι σε μια αυταρχική 
και ακραία δεξιά η οποία προσπαθεί να επανέλθει με υποβο-
ηθήματα συνολικά του πολιτικού χώρου είτε κοινοβουλευτι-
κών είτε μη κοινοβουλευτικών κομμάτων». Τόνισε επίσης ότι 
στην Ημαθία «η επικράτηση κάποιων ακραίων δεξιών δυνά-
μεων όπως η Ελληνική Λύση του Βελόπουλου δεν πρέπει να 
μας αφήνει αδιάφορους, αλλά θα πρέπει να μας κινητοποιεί 
να κάνουμε ακόμα περισσότερα”.

Μπροστά στο δίλημμα αυτό κάλεσε σε συστράτευση  τις 
προοδευτικές δυνάμεις, στις εκλογές του Ιουλίου.



Στην Παρουσίαση του κυβερνητικού 
προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας από 

τον Πρόεδρο του κόμματος κ. Κυριάκο 
Μητσοτάκη παρευρέθηκε ο υπ. Βουλευτής 

Ν. Ημαθίας  Φώτης Κουτσουπιάς

Σε μία ιδιαίτερη εκδήλωση λίγες μέρες πριν από τις εκλογές, 
μπροστά σε ένα ξεχωριστό και ποιοτι-κό ακροατήριο που το α-
ποτελούσαν υποψήφιοι βουλευτές, μέλη του Μητρώου Στελεχών 
της Νέας Δημο-κρατίας καθώς και πρόσωπα του ψηφοδελτίου 
της Επικρατείας, ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας κ. Κυ-ριάκος 
Μητσοτάκης αναφέρθηκε στο σχέδιο διακυβέρνησης της Νέας 
Δημοκρατίας, επικεντρώνοντας τον λόγο του στα σημεία που πα-
ρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.  Δηλαδή:

Στην ισχυρή ανάπτυξη με επενδύσεις, στις νέες δουλειές, 
στους λιγότερους φόρους με μεγαλύτερο εισόδη-μα, στο νέο 

κοινωνικό συμβόλαιο κράτους επιχειρήσεων, στην επαναφορά της αξίας για την ακίνητη πε-ριουσία, στη στή-
ριξη της οικογένειας για την αντιμετώπιση του δημογραφικού, στην αλληλεγγύη για όσους έχουν ανάγκη, στην 
ποιοτική δημόσια υγεία,  στην ασφάλεια για όλους, στην εμπέδωση του αισθήματος της ασφάλειας, στη φύλαξη 
των συνόρων, στην αντιμετώπιση του μεταναστευτικού, στο σύγχρονο δημό-σιο σχολείο και πανεπιστήμιο, στην 
προστασία του περιβάλλοντος και στη βιώσιμη ανάπτυξη, στο αποτε-λεσματικό κράτος, το φιλικό προς τον πο-
λίτη, στην αναγέννηση της γεωργίας και της κτηνοτροφίας, στην ολοκλήρωση των εθνικών υποδομών και τέλος 
στην Ελλάδα που θα αποκτήσει ξανά φωνή στην Ευ-ρώπη και στον κόσμο. 

Ο κ. Πρόεδρος αναφέρθηκε επίσης στην κατάρτιση των ψηφοδελτίων τονίζο-
ντας το μεγάλο ποσοστό ανα-νέωσης του πολιτικού δυναμικού της Νέας Δημο-
κρατίας με τις καινούργιες δυνατότητες που προσφέρει τόσο στην παράταξη, όσο 
και στην χώρα.

Η εκδήλωση απέδειξε την ετοιμότητα της Νέας Δημοκρατίας, καθώς και του 
προέδρου της κ. Κυριάκου Μη-τσοτάκη να αναλάβει την ευθύνη της διακυβέρνη-
σης της χώρας και να την οδηγήσει στην πρόοδο και την ανάπτυξη.

Προσκεκλημένος και εγώ στην εκδήλωση, παρευρέθηκα με την διπλή ιδιότη-
τα, του υποψηφίου βουλευτή Ημαθίας, καθώς και του μέλους Πολιτικών Στελεχών 
της Νέας Δημοκρατίας σε ένα αυ-θημερόν ταξίδι αστραπή, ακολουθώντας τις 
επιταγές του κόμματος.    
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TOY STORY 4    (ΜΕΤΑΓΛ.)
Προβολές:   καθημερινά στις 18.30
Σκηνοθεσία: ΤΖΟΣ ΚΟΥΛΕΪ
Σενάριο: ΤΖΟΝ ΛΑΣΕΤΕΡ
Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙ-

ΖΟΥΝ ΟΙ:, ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΑΝΤΟΣ, ΑΡΙΕΛ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ, ΦΟΙΒΟΣ ΡΙΜΕΝΑΣ, 
ΜΑΡΙΑ ΠΛΑΚΙΔΗ, ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΚΡΕΒΑ-
ΪΚΑΣ, ΛΟΡΕΝΤΖΟ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ, ΥΡΩ 
ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΥ, ΕΙΡΗΝΗ ΤΣΙΓΚΑ, ΑΛ-
ΚΗΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ

ΑΓΚΑΘΑ  - Η ΕΞΙΧΝΙΑΣΗ ΕΝΟΣ ΦΟ-
ΝΟΥ (Θερινό σινεμά)

AGATHA AND THE TRUTH OF A MURDER  
Προβολές:   καθημερινά στις 21.00 
Δευτέρα 24/6 στις 22.00
Σκηνοθεσία: Terry Loane
Σενάριο: Tom Dalton
Με τους : Ruth Bradley, Bebe Cave,Dean 

Andrews

ΟΙ ΑΝΔΡΕΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΥΡΑ: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΠΕΙΛΗ
MEN IN BLACK: INTERNATIONAL

Προβολές:   καθημερινά στις 21.00

Σκηνοθεσία: Φ. ΓΚΑΡΙ ΓΚΡΕΪ
Σενάριο: ΜΑΤ ΧΟΛΟΓΟΥΕΪ & ΑΡΤ ΜΑΡΚΟΥΜ
Ηθοποιοί: ΛΙΑΜ ΝΙΣΟΝ, ΕΜΑ ΤΟΜΣΟΝ, ΚΡΙΣ 

ΧΕΜΣΓΟΥΟΡΘ, ΡΕΜΠΕΚΑ ΦΕΡΓΚΙΟΥΣΟΝ , ΤΕΣΣΑ 
ΤΟΜΣΟΝ

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

http://www.facebook.com/cinestarveria 

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     20/6/19 - 26/6/19

Πρόσκληση 
στο 7ο Αντάμωμα 

Τριλοφιωτών

Ο Μ.Π.Σ. ΤΡΙΛΟΦΟΥ ‘’ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ΄΄ σας προ-
σκαλεί στο 7ο Αντάμωμα Τριλοφιωτών που θα γίνει την 
Κυριακή 23 Ιουνίου στις 9 μ.μ. στο Αριστοτέλειο Πολι-
τιστικό Κέντρο Τριλόφου.

Μουσική επιμέλεια: Αδερφοί Ράλλη και Χρηστάκης Δεμερτζής. Θα χορέψουν οι Σύλλογοι: Μ.Π.Σ. 
ΤΡΙΛΟΦΟΥ’’ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ,ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΑΒΑΤΟΥ,ΤΜΗΜΑ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ 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 Αριστο-
τέλειο Πολιτικό Κέντρο Τριλόφου. Είσοδος ελεύθερη.

Τη Δευτέρα, 24 Ιουνίου 
στο ΣΤΑΡ της Βέροιας

 «Ο Καραγκιόζης Γαμπρός»
Τη Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2019, ο «Θίασος του Άρη» και ο παίκτης θεά-

τρου σκιών Δημήτρης Κίτσος παρουσιάζουν στη Βέροια, στον Κινηματο-
γράφο Σταρ, παράσταση κουκλοθέατρου και θεάτρου σκιών με τίτλο: «Ο 
Καραγκιόζης Γαμπρός» για μικρούς και μεγάλους

Ο Καραγκιόζης ετοιμάζεται να ζήσει την πιο ευτυχισμένη ημέρα της ζω-
ής του με την Αγλαΐα.  Μπορεί να μην έχει λεφτά, έχει όμως πολλή αγάπη 
να της προσφέρει και κάνει πολλά όνειρα μαζί της.  Η διάσημη παράγκα 
ανοίγει τις πόρτες της και οι φίλοι του έρχονται να μοιραστούν την ευτυχία 
του.  Ή, μήπως, όχι όλοι;   

Τι θα κάνει ο Καραγκιόζης όταν ένας από τους πιο κοντινούς του θελή-
σει να παντρευτεί τη… γυναίκα του;  Θα κάνει πίσω ή θα αφήσει την Αγλα-
ΐα να διαλέξει;  Τελικά, θα τον καμαρώσουμε γαμπρό;

Ώρα παράστασης: 08:00 μ.μ.
Γενική είσοδος την ημέρα της παράστασης: 6 €.

Πρόσκληση σε 
μουσικοχορευτική  παράσταση

    Σας περιμένουμε την Δευτέρα 24-06-2019  και ώρα 7:00 μ.μ. στη μουσι-
κοχορευτική  μας παράσταση,  βασισμένη και εμπνευσμένη από το έργο του 
μεγάλου Έλληνα μουσικοσυνθέτη Γιώργου Ζαμπέτα, που με πολύ κέφι ετοι-
μάσαμε για σας σε συνεργασία με τα παιδιά του ΚΕΜΑΕΔ Βέροιας.

  Η εκδήλωσή μας θα φιλοξενηθεί στο γήπεδο  Μπάσκετ στα Εβραϊκά 
Μνήματα 

          Β΄ Παιδικός  Σταθμος                                     ΚΕΜΑΕΔ 
         Δήμου  Βέροιας  (Προμηθέας)              Δήμου  Βέροιας



Κατάθεση Ψυχής
Πολλές ώρες στο δρόμο διατρέχοντας τους οδικούς 

άξονες και τις επαρχιακές οδούς της Ημαθίας, από το 
Ροδοχώρι μέχρι το Κλειδί και από τον Άραχο μέχρι το 
Δάσκιο.

Άπειρες ώρες επικοινωνίας, συναντήσεων, συζητήσε-
ων με συντοπίτες σου.

Η προεκλογική περίοδος εντείνει τους ρυθμούς της.
Τις περισσότερες φορές θα ακούσεις ή θα διαβάσεις 

λόγια συμπαράστασης. Ευχές και συγχαρητήρια, που θα 
σε κάνουν να χαμογελάσεις, να πάρεις κουράγιο, να πας 
ένα βήμα πιο πέρα.

Άλλες φορές, θα γίνεις δέκτης θυμού, απελπισίας, 
αγανάκτησης.

Όχι γιατί εσύ προσωπικά είσαι η αιτία των κακών του 
κόσμου. Αλλά γιατί αντιπροσωπεύεις στα μάτια τους το 
«κακό σύστημα».

Είναι γόνιμο όμως να τους ακούσεις και αυτούς. Ν’ αποδεχθείς τη διαφορετική γνώμη ως απαραίτητο στοιχείο της Δημο-
κρατίας μας. Σεβαστό, αρκεί βεβαίως να μην γίνεται με εμπάθεια.

Ξεκινάς με την ελπίδα να αλλάξεις τον κόσμο προς το καλύτερο. Στην πορεία καταλαβαίνεις ότι αυτή η διαδικασία, σε 
κάνει εσένα καλύτερο. Δυνατότερο. Ωριμότερο. Μέσα από τα σωστά και μέσα από τα λάθη σου.

Ζητάς την ψήφο των συμπολιτών σου. Των ανθρώπων του Νομού σου. Για να κάνεις ό,τι μπορείς για τον τόπο σου, για 
τις γειτονιές σου που μεγάλωσες, για τα μέρη που εργάστηκες νέος, που διασκέδασες, που έκλαψες, που γέλασες, που 
ονειρεύτηκες. Για τα μέρη που έζησε και ζει η οικογένειά σου, οι φίλοι σου.

Θα βρεθούν κάποιοι του «δεν βαριέσαι» στο διάβα σου. Κάποιοι που θα κοιτάξουν να βρουν κάτι υποβολιμαίο στη διά-
θεσή σου να προσφέρεις.

Η Δημοκρατία όμως είναι αγώνας για το σύνολο. Δοτικότητα. Περίσσευμα καρδιάς και υστέρημα ψυχής. Συνεργασία με 
τον συνάνθρωπο, με κοινωνικές ομάδες.

Είναι όμως και σύγκρουση. Με συμφέροντα ενάντια στο κοινό καλό. Με συμφέροντα που αντιστρατεύονται την πρόοδο, 
την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό, την καινοτομία. Το νέο.

Η Ημαθία έχει ανάγκη από δυνατή φωνή στα κέντρα των 
αποφάσεων. Έχει ανάγκη τον κάθε ένα και την κάθε μία 
από εμάς. Και μάλιστα έχει ανάγκη από τον καλύτερο εαυτό 
μας.

Λάζαρος Τσαβδαρίδης
Υπ. Βουλευτής Ημαθίας ΝΔ

ΕΣΥ στη Βουλή       #imathia_meta

Από τον υποψήφιο Βουλευτή Ημαθίας Ν.Δ Λάζαρο Τσα-
βδαρίδη γνωστοποιούνται τα εξής:

«Επισκέφθηκα χθες το υπέροχο Οινοποιείο «ΚΥΡ ΓΙΑΝ-
ΝΗ» στο Γιαννακοχώρι της Νάουσας όπου και είχα διεξο-
δική συζήτηση με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και οινοποιό 
5ης γενιάς κ. Στέλιο Μπουτάρη.

Πριν λίγους μήνες είχα συνοδέψει στο κτήμα τον στενό 
μου φίλο, Βουλευτή Ρεθύμνου της Ν.Δ., Γιάννη Κεφαλογιάν-
νη και τη Δόμνα Μιχαηλίδου, σύμβουλο μεταρρυθμίσεων 
του Προέδρου μας, του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ο κλάδος της Αμπελοκαλλιέργειας είναι καμάρι και ιδι-
αίτερα σημαντικός πυλώνας του πρωτογενούς τομέα της 
Ημαθίας και ιδιαίτερα της περιοχής της Νάουσας με αξιοση-
μείωτη εξαγωγική δραστηριότητα την τελευταία δεκαετία στις 
αγορές του κόσμου χάρη στο μεράκι, την εξειδίκευση και την 
πολλή δουλειά των ανθρώπων του κλάδου.

Η νέα Κυβέρνηση της ΝΔ θα υποστηρίξει έμπρακτα την 
οινοποιία της Ημαθίας.

Η βαριά φορολογία, η γιγάντωση των ασφαλιστικών ει-
σφορών και η εκτόξευση του κόστους παραγωγής από την 
Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ άνοιξαν πληγές που πρέπει 
να κλείσουν γρήγορα. Η μείωση των φορολογικών συντελε-
στών είναι η πρώτη προτεραιότητα.

Θα σταθεί δίπλα στον Σύνδεσμο Οινοποιών και Αμπε-
λουργών Νάουσας, προκειμένου διεκδικήσει εντάξεις στα 
Ευρωπαϊκά Προγράμματα Προώθησης μέσα στα πλαίσια 
της Νέας Κοινής Οργάνωσης Αγορών

Η παγκοσμίως μοναδική ποικιλία ξινόμαυρο Ναούσης, 
πρέπει και θα αναδειχθεί ως brand name, περιζήτητη και 
αναγνωρισμένη.

Κομβικής επίσης σημασίας, η παράλληλη ενίσχυση του 
οινοτουρισμού και της οινοδιατροφής, που θα απογειώσουν 
το συγκριτικό πλεονέκτημα της Ημαθίας, θα φέρουν νέες 
θέσεις απασχόλησης και θα εκτινάξουν το εισόδημα της 
τοπικής κοινωνίας».

Στην Διεύθυνση Αστυνομίας 
Ημαθίας και την Πυροσβεστική 

Υπηρεσία Βέροιας 
η υποψήφια βουλευτής 

της ΝΔ Νίκη Καρατζιούλα

Στην Διεύθυνση Αστυνομίας 
Ημαθίας και την Πυροσβεστική  
Υπηρεσία Βέροιας βρέθηκε, την 
Πέμπτη 20η Ιουνίου, η υποψή-
φια βουλευτής Ημαθίας της ΝΔ 
στην Ημαθία, Νίκη Καρατζιούλα.

 Γνώστης των προβλημά-
των, αλλά και της προσφοράς 
των σωμάτων ασφαλείας στην 
Ημαθία η ίδια, από την θητεία 
της ως περιφερειακής συμβού-
λου, δήλωσε:

Είμαι  απόλυτα σίγουρη ό-
τι η Ελληνική Αστυνομία, παρά 
τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει, 
λόγω έλλειψης προσωπικού και 
υλικοτεχνικής υποδομής, είναι 
πάντα μάχιμη στο καθήκον της ασφάλειας των πολιτών.. Δέσμευση του Κυριάκου Μητσο-
τάκη, με την ανάληψη της πρωθυπουργίας την Κυριακή 7η Ιουλίου, να προσλάβει ικανό 
αριθμό νέων αστυνομικών που θα ενισχύσουν το σημαντικό έργο της ΕΛ.ΑΣ. Εύχομαι 
Δύναμη και Υγεία στον  Αστυνομικό Διευθυντή κ. Χρήστο Σιμούλη, τους αξιωματικούς και 
τους υπαξιωματικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ημαθίας. Τους ευχαριστούμε για το αί-
σθημα προστασίας που μας προσφέρουν. Τις ίδιες ευχαριστίες μετέφερα στον διοικητή της 
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βέροιας, Αντιπύραρχο κ. Παλαμούτη, τους αξιωματικούς, τους 
υπαξιωματικούς  και τους πυροσβέστες του, γιατί βρίσκονται πάντα στην πρώτη γραμμή 
προστασίας της ζωής και της περιουσίας των συμπολιτών μας»
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Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ «VENUS 
GROWERS» ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 

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

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

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

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

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

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

1. Χειριστές Κλαρκ

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

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

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η «Tasty Fruit» δέ-

χεται δηλώσεις για το 
έτος 2019 σε παραγω-
γές ροδάκινων, νεκτα-
ρινιών, βερικόκων, κε-

ρασιών και συμπύρηνων.
Για όσους παραγωγούς επιθυμούν και ενδια-

φέρονται να συμβληθούν με Συμβολαϊακή γεωρ-
γία 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 
προσόν 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

«Η Ημαθία ΜΕΤΑ»
Επίσκεψη του Λ. Τσαβδαρίδη 

στο Οινοποιείο «ΚΥΡ ΓΙΑΝΝΗ» 
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ΚΗΔΕΙΑ
Kηδεύεται σήμερα Σάββατο 

22 Ιουνίου 2019 στις 11.00 π.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγ. Αθανασίου 
(Κοιμητήρια) Βέροιας ο Δημήτρι-
ος Αθ. Τσιακμάκης σε ηλικία 92 
ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Παρασκευή 

21 Ιουνίου 2019 στις 6.00 μ.μ. 
από τον Ιερό Ναό Μητρόπολης 
Βέροιας ο Θωμάς Δημ. Πελάγος 
σε ηλικία 58 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

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

Το Σάββατο 22 Ιουνίου 
στις 6:30 μ.μ. θα χοροστατή-
σει στον Πανηγυρικό Εσπερι-
νό στην πανηγυρίζουσα Ιερά 
Μονή Αγίων Πάντων Βεργί-
νας.

Την Κυριακή 23 Ιουνίου 
το πρωί θα ιερουργήσει στην 
πανηγυρίζουσα Ιερά Μονή Α-
γίων Πάντων Βεργίνας.

Την Δευτέρα 24 Ιουνίου 
το πρωί θα ιερουργήσει στην 
πανηγυρίζουσα Ιερά Μονή Τι-
μίου Προδρόμου Σκήτης Βε-
ροίας επί τη εορτή του Γενε-
θλίου του Τιμίου Προδρόμου 
και Βαπτιστού Ιωάννου αλλά 
και την εορτή της Συνάξεως 
πάντων των διαλαμψάντων 
Αγίων της Σκήτης Βεροίας.

 Παράλληλα θα παραστεί 
σε όλες τις εκδηλώσεις της 

Ιατρικής Εβδομάδας και 
των ΚΕ´ Παυλείων σύμφω-

να με το πρόγραμμα
 Παρασκευή 21 Ιουνίου, ώρα 

19.30  
Με τα φτερά της μουσικής
Συναυλία Χορωδιών
(Πνευματικό Κέντρο Ι.Ν. Αγ. Νι-

κολάου – Ανατολικό)
 Σάββατο 22 Ιουνίου, ώρα 

10:00 
Λειτουργική ζωή και Κατήχηση
Ημερίδα κατηχητών και κυκλαρ-

χών
(Παύλειο Πολιτιστικό Κέντρο - 

Βέροια)
 Κυριακή 23 Ιουνίου, ώρα 

20:00 
«ἐν τυμπάνῳ καί χορῳ»
Συναυλία των καθηγητών του 

Ωδείου της Ιεράς Μητροπόλεως
(Μητροπολιτικό Κεντρό Πολιτι-

σμού ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ – Νάουσα)
 Δευτέρα 24 Ιουνίου, ώρα 

07:00 
Αρχιερατική Θεία Λειτουργία
 με αφορμή την εορτή της Συνά-

ξεως των εν Σκήτη Βεροίας Αγίων
(Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου 

Σκήτης Βεροίας)
 Δευτέρα 24 Ιουνίου, ώρα 

19:00 
 Σύγχρονες Μορφές της Εκκλη-

σίας
Εσπερίδα αφιερωμένη στο μα-

καριστό Γέροντα Θεοδόσιο της Βη-
θανίας (Παύλειο Πολιτιστικό Κέ-
ντρο - Βέροια)

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

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

Μονή Παναγίας Δοβρά)
 Τρίτη 25 Ιουνίου, ώρα 20:00 
«Μίκης ο Ευξείνιος»με αφορμή 

την επέτειο της εκατονταετηρίδας 
από την Γενοκτονία του Ποντιακού 
Ελληνισμούμε τη συμμετοχή των 
Αφών Τσαχουρίδη (Χώρος Τεχνών 
–Βέροια) 

 Τετάρτη 26 Ιουνίου, ώρα 
10:30

Η Διακονία της Εκκλησίας κατά 
τον Απόστολο Παύλο Έναρξη Δι-
εθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου

(Αντωνιάδεια Στέγη Γραμμάτων 
και Τεχνών – Βέροια) 

 Τετάρτη 26 Ιουνίου, ώρα 
18:00 

Η Διακονία της Εκκλησίας κατά 
τον Απόστολο Παύλο

Συνέχεια  Διεθνούς Επιστημονι-
κού Συνεδρίου (Αντωνιάδεια Στέγη 

Γραμμάτων και Τεχνών – Βέροια) 
 Πέμπτη 27 Ιουνίου, ώρα 

09:00 
Η Διακονία της Εκκλησίας κατά 

τον Απόστολο Παύλο Συνέχεια Δι-
εθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου 

(Αντωνιάδεια Στέγη Γραμμάτων 
και Τεχνών – Βέροια) 

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

τον Απόστολο Παύλο Συνέχεια Δι-
εθνούς 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 
διακρίσεων (Χώρος Τεχνών – Βέ-
ροια)

 Παρασκευή 28 Ιουνίου, ώρα 
09:00

 Η Διακονία της Εκκλησίας κατά 
τον Απόστολο Παύλο  Συνέχεια και 
Λήξη Διεθνούς Επιστημονικού Συ-
νεδρίου (Αντωνιάδεια Στέγη Γραμ-
μάτων και Τεχνών – Βέροια) 

 Παρασκευή 28 Ιουνίου, ώρα 
19:00 

Πανηγυρικός Εσπερινός της 
μνήμης του Αποστόλου Παύλου με 
την παρουσία Αρχιερέων – Εκπρο-
σώπων των Ορθοδόξων Πατριαρ-
χείων και Εκκλησιών (Ιερός Παλαι-
ός Μητροπολιτικός Ναός – Βέροια)

 Σάββατο 29 Ιουνίου, ώρα 
07:00 

Όρθρος και Διορθόδοξο Αρχιε-
ρατικό Συλλείτουργο

με την παρουσία Αρχιερέων – 
Εκπροσώπων των Ορθοδόξων 
Πατριαρχείων και Εκκλησιών (Ιε-
ρός Παλαιός Μητροπολιτικός Ναός 
– Βέροια)

 Σάββατο 29 Ιουνίου, ώρα 
19:00

Λιτανεία και Πανηγυρικός Εσπε-
ρινός με διορθόδοξη Αρχιερατική 
Συγχοροστασία (Βήμα Αποστόλου 
Παύλου – Βέροια)

 Σημειώσεις:
Η είσοδος σε όλες τις εκδηλώ-

σεις είναι ελεύθερη. 

2. Όλες οι εκδηλώσεις που στε-
γάζονται στον Χώρο Τεχνών, στην 
Αντωνιάδεια Στέγη Γραμμάτων και 
Τεχνών Βέροιας τελούν υπό την 
αιγίδα του Δήμου Βέροιας.

Η κίνηση του Μητροπολίτη

30 Ιουνίου-1 Ιουλίου
Πανηγυρίζει 

ο Ι. Ν. Αγίων Αναργύρων 
Κοσμά και Δαμιανού, 

Στενημάχου
Ο Ιερός Ναός Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού 

Στενημάχου, πανηγυρίζει την μνήμη τους το διήμερο 30 
Ιουνίου και 1 Ιουλίου. 

Κατά τη διάρκεια της θρησκευτικής και λατρευτικής πα-
νηγύρεως , στον αύλειο χώρο του Ιερού Ναού το διήμερο 
30 Ιουνίου-1 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί και εμποροπα-
νήγυρις.

Ο Ιερός Ναός των Αγίων Αναργύρων θα παραμένει 
ανοιχτός καθ’ όλη τη διάρκεια του διημέρου από τις 7:00 
έως τις 23:30.

Κατά τη διάρκεια των ιερών ακολουθιών θα τεθούν σε 
προσκύνηση τα ιερά λείψανα των Αγίων Αναργύρων Κο-
σμά και Δαμιανού.



Επίσκεψη του Τάσου Μπαρτζώκα 
στον Μητροπολίτη κ. Παντελεήμονα

Τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμονα επι-
σκέφθηκε το πρωί της Παρασκευής 21 Ιουνίου 2019 ο υποψήφιος βουλευτής της ΝΔ Τάσος 
Μπαρτζώκας. 

Ο Σεβασμιώτατος υποδέχθηκε εγκάρδια τον Τάσο Μπαρτζώκα και συζήτησαν για αρκετή 
ώρα, παρά το βεβαρυμμένο πρόγραμμα και των δύο, τόσο για το μείζον εθνικό ζήτημα του 
Μακεδονικού, όσο και άλλα θέματα, όπως η συνεργασία της πολιτείας, της αυτοδιοίκησης 
και άλλων τοπικών φορέων με την Ιερά Μητρόπολη με σκοπό την ανάδειξη των θρησκευτι-
κών μνημείων της περιοχής και της προώθησης του θρησκευτικού τουρισμού. 

Αμέσως μετά τη συνάντησή του με τον Σεβασμιώτατο ο Τάσος Μπαρτζώκας σχολίασε:
«Με τον Σεβασμιώτατο είχαμε μια ουσιαστική συζήτηση, παρά το εθιμοτυπικό της επίσκε-

ψης.
Μιλήσαμε για τον σημαντικό ρόλο που έπαιξε η εκκλησία απέναντι στην εθνικά επιζήμια 

Συμφωνία των Πρεσπών, για τους αγώνες που ο ίδιος ήταν μπροστάρης και δεσμεύτηκα 
ενώπιόν του ότι ως βουλευτής βασικό μου μέλημα θα είναι καταρχάς να αμβλύνουμε τις αρ-
νητικές συνέπειες της Συμφωνίας και με απώτερο στόχο να αποκαταστήσουμε την ιστορική 
αλήθεια, ότι η Μακεδονία είναι μία και Ελληνική!

Ιδιαίτερη αναφορά κάναμε όμως και για την ανάπτυξη του θρησκευτικού τουρισμού, πά-
ντα όμως με σεβασμό στα ιερά και ιστορικά μνημεία της περιοχής μας».

Συνάντηση του Τάσου Μπαρτζώκα με αντιπεριφερειάρχη και Διευθυντή Α/θμιας Εκπαίδευσης 
Ημαθίας – Επίσκεψη στη λαϊκή 

αγορά Μακροχωρίου
Με τον αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας Κώστα Καλαϊτζίδη και τον προ-

ϊστάμενο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας Διονύ-
ση Διαμαντόπουλο συναντήθηκε το πρωί της Παρασκευής 21 Ιουνίου 
ο υποψήφιος βουλευτής της ΝΔ Τάσος Μπαρτζώκας, ενώ την ίδια μέ-
ρα επισκέφθηκε και την λαϊκή αγορά στο Μακροχώρι Δ. Βέροιας. 

Κατά τη συνάντηση του Τάσου Μπαρτζώκα με τον αντιπεριφερειάρ-
χη Ημαθίας Κώστα Καλαϊτζίδη συζητήθηκαν θέματα της Περιφέρειας 
και της Π.Ε. Ημαθίας, ενώ συζητήθηκαν με έμφαση  τα αγροτικά προ-
βλήματα που αντιμετωπίζει ο νομός. Μάλιστα, έγινε ιδιαίτερη αναφορά 
στην πρόσφατη σύσκεψη που συγκάλεσε ο αντιπεριφερειάρχης στη 
Βέροια και την συνάντηση στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Μετα-
ξύ των θεμάτων που τέθηκαν επίσης ήταν και το ζήτημα του Τελωνείου 
Βέροιας, συμφώνησαν και οι δύο ότι πρέπει να υπάρξουν εξελίξεις 
στην διαμόρφωση του χώρου στην ΑΜΑΛΘΕΙΑ, στην περιοχή της 
Κουλούρας, και βεβαίως τονίστηκε ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση 
να απομακρυνθεί το τελωνείο από τη Βέροια. 

Συζητώντας με τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαί-
δευσης Ημαθίας Διονύση Διαμαντόπουλο ο Τάσος Μπαρτζώκας ενημε-
ρώθηκε για την κατάσταση σε υλικοτεχνικές υποδομές και προσωπικό 
και έγινε γενικότερη συζήτηση για τις προτάσεις της ΝΔ αναφορικά με 
την Παιδεία. 

Κατά την επίσκεψη του στην λαϊκή αγορά του Μακροχωρίου, ο υπο-
ψήφιος βουλευτής Ημαθίας της ΝΔ είχε την ευκαιρία να συναντηθεί με 
παραγωγούς και εμπόρους της λαϊκής και πολίτες, τους έδωσε το φυλ-
λάδιο με τις προτάσεις του για την Ημαθία που ονειρεύεται και τους ζή-
τησε στις 7 Ιουλίου να προσέλθουν όλοι στις κάλπες και να ψηφίσουν 
την ΝΔ, για την αλλαγή σελίδας στην χώρα.
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AΡΚΕΤΑ ΑΝΗΛΙΚΟΣ 
ΕΓΙΝΕΣ...
Κοίταγα τις «σημειώσεις»των ονείρων μου
την ίδια στιγμή που
λιοντάρια, καμηλοπαρδάλεις, ζέμπρες, ιπποπόταμοι,
βολτάρανε στα αφρικάνικα δάση.
 
Μαθηματική εξίσωση σε πολυτάραχη λογοτεχνία.

Γιατί παρακαλώ η αγριότητα της ζούγκλας
«μετακόμισε» στα  συναλλαγματικά μας ήθη;

Γιατί η «ηθικοπλαστική»σχέση των ιδεολογιών 
κυριάρχησε σαν αναγκαστική ρυμοτομία  της αγοράς!!!
Έχει μια μουσικότητα… δεν λέω
…μια Κυριακή του Μάη και μια σαρακοστή
 λοιώστον τον ανταγωνιστή σου, λοιώστονα…

Αααουάααουουου  φωνάζει ο Ταρζάν και 
σπάει το «ευπαθές»κλαδί  του ανταγωνιστή σου.
Καλά να πάθει… που δεν πήγαινε στο κατηχητικό.

Έπειτα πάλι  αααααάααουουου  και 
βρίσκεις στον άμβωνα του Κόσμου 
 « ΚΡΕΜΑΣΜΕΝΕΣ» σε ανομήματα  λέξεις.

-Ξέρετε; Η ισορροπία. Η ισορροπία του Κόσμου 
έχει ανάγκη από…
-Ξέρω ξέρω είπα, 
την ώρα που τα πουλιά στην εκδρομή τους στο άπειρο
προσπερνούσαν αμέριμνα τα εθνικά σύνορα των κρατών. 
 
Έπειτα, κοίταγα τις «σημειώσεις»των ονείρων μου…
Ελαιόδεντρα, σπάρτα, μυρτιές, Ελαιόδεντρα, σπάρτα, μυρτιές,
Ελαιόδεντρα, σπάρτα, μυρτιές  Ελαιόδεντρα, 
σπάρτα, μυρτιές… 

  Γιάννης Ναζλίδης

Βρέθηκε αρσενικό σκυλί, ράτσας τερριε. 
Φιλοξενείται σε σπίτι. 

Για πληροφορίες καλέστε στο 6972331140



Η Ελληνική Ένω-
ση Καφέ συμμετείχε 
με εκπροσώπους της 
στις διεργασίες της 
Ετήσιας Γενικής Συ-
νέλευσης της Ευρω-
παϊκής Ένωσης Καφέ 
που πραγματοποιή-
θηκε στις 17 και 18 
Ιουνίου στην Αθήνα 
και παρουσίασε σε 
πάνω από 40 συνέ-
δρους,  εκπροσώ -
πους εταιριών καφέ 
από όλη την Ευρώ-
πη, βασικά στοιχεία 
της ελληνικής αγο-
ράς.  Στο πλαίσιο της 
Γενικής Συνέλευσης, 
εγκρίθηκε και η εί-
σοδος της ΕΕΚ στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση 
Καφέ, στην οποία 
συμμετέχουν αντίστοι-
χες εθνικές ενώσεις 
από ακόμα 14 Ευρω-
παϊκές χώρες. Με την 
αφορμή αυτή, η ΕΕΚ  
διοργάνωσε συνάντηση Ελλήνων δημοσιογράφων με το 
Προεδρείο της ECF, όπου συζητήθηκαν κρίσιμα και επίκαιρα 
θέματα του κλάδου στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Συγκεκριμένα, από την πλευρά της ECF, οι Έλληνες 
δημοσιογράφοι συνάντησαν τον Πρόεδρο,  Mario Cerutti, 
τον Αντιπρόεδρο, Neil Stephens και την Γενική Γραμματέα, 
Eileen Gordon, ενώ την ΕΕΚ εκπροσώπησαν ο Πρόεδρος, 
Γιάννος Μπενόπουλος (Cafetex), Αντιπρόεδρος, Ηλίας Πα-
παδόπουλος (Nestle Hellas), Γραμματέας, Αναστάσιος Γιά-
γκογλου (Βιοτεχνία Καφέδων Γιάγκογλου) και ο Ταμίας, 
Γιώργος Κούκος (Στάθης Γ. Κούκος & ΣΙΑ),σε μια ουσιαστική 
συζήτηση για τα θεσμικά και λειτουργικά θέματα του κλάδου, 
αλλά και για τις προτάσεις που η Ελληνική Ένωση Καφέ 
συστήνει για την ελληνική αγορά, βάσει εμπεριστατωμένων 
οικονομοτεχνικών μελετών που έχει διενεργήσει.

Συγκεκριμένα, η Ελληνική Ένωση Καφέ παρουσίασε την 
κεντρική και πάγια θέση της για την κατάργηση του Ειδικού 
Φόρου Κατανάλωσης που έχει επιβληθεί από την 1/1/2017 
στην Ελλάδα προκαλώντας αύξηση της τιμής του καφέ για 
τους καταναλωτές της τάξεως του 30% σε ορισμένα είδη, 
όπως και μείωση της κατανάλωσης, δυσλειτουργία των 
επιχειρήσεων του κλάδου και αύξηση φαινομένων λαθρε-
μπορίου και αθέμιτων πρακτικών.  Η ΕΕΚ  επεσήμανε ένα 
εξίσου σημαντικό θέμα, αυτό της επιστροφής του ΕΦΚ στην 
περίπτωση που ο καφές επανεξάγεται, καθώς η ισχύουσα 
διαδικασία είναι ιδιαίτερα απαιτητική τόσο από οικονομική 
όσο και από διοικητική άποψη. Η διόρθωση του πλαισίου 
είναι πρωταρχικής σημασίας για την Ελληνική Ένωση Καφέ, 
καθώς πρόκειται για μια πρακτική που θεωρείται αυτονόητη 
σε άλλες αγορές, ενώ δεν εμπεριέχει σημαντικό δημοσιονο-
μικό κόστος.

O κ. Γιάννος Μπενόπουλος, Πρόεδρος της Ελληνικής 
Ένωσης Καφέ δήλωσε σχετικά:  «Η Ελληνική Ένωση Καφέ 
συμμετείχε για άλλη μια φορά στην Ετήσια Γενική Συνέλευ-
ση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Καφέ, που φέτος έγινε στη 
χώρα μας, και συγκέντρωσε πάνω από 40 εκπροσώπους 
εταιρειών καφέ από όλη την Ευρώπη.  Στόχος της ΕΕΚ είναι 

η προάσπιση των συμφερόντων των μελών μας και η βελτί-
ωση του πλαισίου λειτουργίας και η περαιτέρω ενίσχυση του 
κλάδου στη χώρα μας, προς όφελος των επιχειρήσεων, της 
οικονομίας και του τελικού καταναλωτή.  Σε αυτό το πλαίσιο, 
παρακολουθούμε συνεχώς τις διεθνείς εξελίξεις και είμαστε 
πολύ ικανοποιημένοι που είχαμε την ευκαιρία να ανταλλά-
ξουμε εμπειρίες και τεχνογνωσία με τους Ευρωπαίους συνα-
δέλφους μας.» 

Στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης τα στελέχη της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης Καφέ είχαν την εμπειρία μιας μοναδικής 
γευσιγνωσίας ελληνικών καφέδων, όπου εκτός από τον 
παραδοσιακό ελληνικό καφέ, μυήθηκαν και στα μυστικά των 
μοναδικών κρύων καφέδων της ελληνικής αγοράς, του φρα-
πέ, και του freddo!

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΓΕΩΡΓΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ: 

Άκαιρες και χωρίς κανένα 
αντίκρισμα οι υποσχέσεις 

του Υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης

Από το Δ.Σ. του Αγροτικού Συλλόγου Γεωργών Βέροιας, γνωστοποιούνται 
τα εξής:

«Αμέσως μετά το τέλος των δύο συσκέψεων (την πρώτη που προκάλεσε η 
αντιπεριφέρεια Ημαθίας και την δεύτερη το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης) 
ζητήσαμε και πραγματοποιήσαμε  συνάντηση με τον αντιπεριφερειάρχη Ημα-
θίας κ. Κωνσταντίνο Καλαϊτζίδη και του εκθέσαμε τις αμφιβολίες και τις αντιρ-
ρήσεις μας σε ότι αναφορά τις προτάσεις του ΥΠΑΑΤ αναφορικά με την κρίση 
στο επιτραπέζιο ροδάκινο.

Θεωρούμε άκαιρες και χωρίς κανένα αντίκρυσμα τις υποσχέσεις του Υ-
πουργού Αγροτικής Ανάπτυξης. 

Υποσχέσεις που αφειδώς μπορεί να μοιράζει γνωρίζοντας πολύ καλά πως 
σε δεκαπέντε ημέρες, τα πολιτικά πράγματα στον τόπο θα είναι διαφορετικά 
και ο ίδιος δεν θάναι υπουργός. 

Δυστυχώς οι πολιτικές της κυβέρνησής του τα τέσσερα τελευταία χρόνια 
στο θέμα του ροδάκινου, και της διαχείρισης της κρίσης του, από την πλευρά 
του Υπουργείου αποδείχθηκαν καταστροφικές.

Σκόπιμα θεωρούμε ότι ποτέ δεν προσκληθήκαμε να καταθέσουμε τις προ-
τάσεις μας οι οποίες ήταν στην κατεύθυνση της στήριξης του προιόντος και 
των αγροτών-παραγωγών.

 Αλλά και στην κατεύθυνση της αναδιάρθρωσης η οποία θα έπρεπε νάχε 
γίνει πολύ νωρίς. 

Στην ουσιαστική κατεύθυνση των νέων αγορών και   της προώθησης των 
προϊόντων .

 Του εν γένει προγραμματισμού και της κατεύθυνσης της καλλιέργειας.
 Επιμμένουμε πως καμμία από τις μέχρι σήμερα προτάσεις του Αγροτικού 

Συλλόγου Γεωργών Βέροιας στα τέσσερα τελευταία χρόνια δεν εισακούστηκε 
παρ ότι επανειλλημένως και δημόσια αναφερθήκαμε.

Μόνον  προσκληθήκαμε στην τελευταία  χθεσινή σύσκεψη στο ΥΠΑΑΤ και 
όχι τυχαία εν όψει εκλογών. 

( και για να μην αδικήσουμε τον υπουργό για την τιμή των όπλων προσκλη-
θήκαμε ως μεμονομένος Αγροτικός Σύλλογος και τον περασμένο Ιανουάριο 
λίγο πριν τις κινητοποιήσεις) όχι για να εισακουστούμε παρά μόνο ν ακούσου-
με έναν περιχαρή 
Υπουργό να μας 
λέει πόσο πολύ  
«δήθεν»  στηρίζει 
το ροδάκινο). 

Λ υ π ο ύ μ α σ τ ε 
γιατί χάθηκε μια 
καίρια τετραετία 
και μαζί μ αυτήν 
και η σημαντική 
καλλιέργεια για 
την περιοχή. Η 
καλλιέργεια του ε-
πιτραπέζιου ροδά-
κινου. 

Για τον
 Σύλλογο

Αντιπρόεδρος
Γιάν-

νης Βράνας                                                                                             
Πρόεδρος 
Αναστάσιος 
Χαλκίδης 
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Στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Καφέ

Εκπρόσωποι της  Ελληνικής 
Ένωσης Καφέ ανταλλάξαν 
εμπειρίες και τεχνογνωσία 

με ευρωπαίους συναδέλφους τους

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Σχολική Επιτροπή
Β/θμιας Εκπαίδευσης
ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

Βέροια, 22/06/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
(για εκμίσθωση σχολικού κυλικείου 6ου Γυμνασίου 

Βέροιας και Γυμνασίου-ΓΕΛ Μακροχωρίου)
Η Σχολική Επιτροπή Δευτ/θμιας Εκ/σης Δ. Βέροιας δια-

κηρύσσει  ότι προκηρύσσεται δημόσιος πλειοδοτικός διαγω-
νισμός με ενσφραγισμένες προσφορές για τη μίσθωση του 
Σχολικού κυλικείου 6ου Γυμνασίου Βέροιας και Γυμνασίου 
–ΓΕΛ Μακροχωρίου για εννέα χρόνια.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο γραφείο της Σχολικής Επι-
τροπής την 22/08/2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ. 
Προσφορές δεκτές μέχρι 09π.μ. της 22/08/2019.

Όροι συμμετοχής (αιτήσεις, έγγραφα, δηλώσεις, βεβαι-
ώσεις κ.α δικαιολογητικά) ως ορίζει η Υπ. Απόφαση 64321/
Δ4/16-05-2008 (ΦΕΚ 1003/30-05-2008 Τ.Β΄) 

Για περισσότερες λεπτομέρειες οι ενδιαφερόμενοι μπο-
ρούν να απευθύνονται στο γραφείο της Σχ. Επιτροπής (Ολ-
γάνου 22 – Βέροια) τις εργάσιμες μέρες από 08:00 – 13:00. 

Ο Πρόεδρος
Σιακβάρας Αθανάσιος

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 
«ΈΡΑΣΜΟΣ» 

Ευχαριστήριο 
Ο Σύλλογος Κοινωνικής Πα-

ρέμβασης «Έρασμος» ευχαρι-
στεί θερμά:

-  To Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων “ΑΦΟΙ Π ΚΑ-
ΜΠΑΪΛΗ ΟΕ” για χρηματική δωρεά 300€.

- Το οπωροπωλείο «Κήπος της Εδέμ» για τη χορή-
γηση ειδών μαναβικής.

Για το Δ.Σ.
Η πρόεδρος

Φωστηροπούλου Γεωργία

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & 
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ

Δεύτερη χρονιά 
συνεργασίας 
για το Θερινό 
Αρχαιολογικό 

Σχολείο
Η Δ.Δ.Ε Ημαθίας και η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημα-

θίας στα πλαίσια του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας που 
έχουν συνάψει, θα υλοποιήσουν για δεύτερη συνεχή 
χρονιά το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Θερινό 
Αρχαιολογικό Σχολείο» για 14 μαθητές/τριες.

Από 24 έως 28 Ιουνίου 2019 οι μαθητές/τριες θα 
παρακολουθούν και θα συμμετέχουν στις ανασκαφές 
της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ημαθίας στον Αρχαιολογι-
κό χώρο του ανακτόρου των Αιγών με την καθοδήγη-
ση των αρχαιολόγων. Σκοπός της Δράσης είναι να έρ-
θουν οι μαθητές σε επαφή με την πράξη της αρχαιο-
λογικής επιστήμης, να γνωρίσουν τη μεθοδολογία της, 
τον τρόπο εργασίας στο σκάμμα, τις παράπλευρες 
εργασίες, το αρχαιολογικό εύρημα και τις προσπάθει-
ες ερμηνείας του, την δουλειά των αρχαιολόγων και 
των άλλων εργαζομένων σε μια ανασκαφή και βέβαια, 
να γνωρίσουν το κορυφαίο μνημείο και να δουν από 
κοντά τις εργασίες αναστήλωσης του ανακτόρου. Πα-
ράλληλα, η όλη εμπειρία θα δώσει κίνητρα στα παιδιά 
να γνωρίσουν καλύτερα την ιστορία της Μακεδονίας 
και να εμβαθύνουν σ’ αυτήν καθώς θα την συνδέσουν 
με τα αρχαιολογικά δεδομένα. 

Η Ελληνική Ένωση Καφέ με το European Coffee Federation στο πλαίσιο της Ετήσιας Γενι-
κής Συνέλευσης του ECF στην Αθήνα, 17-18/6/2019: (από αριστερά προς τα δεξιά) Αναστάσιος 
Γιάγκογλου Γραμματέας ΕΕΚ, Neil Stephens, Αντιπρόεδρος ECF, Eileen Gordon, Γεν. Γραμμα-
τέας ECF, Γιάννος Μπενόπουλος, Πρόεδρος ΕΕΚ, Mario Cerutti, Πρόεδρος ECF, Ηλίας Παπα-
δόπουλος, Αντιπρόεδρος EEK, Γιώργος Κούκος, Ταμίας ΕΕΚ.
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Μια αναδρομή στις βουλευτικές εκλογές στην Ημαθία από το 1952 
μέχρι τις προηγούμενες του 215, επιχειρεί ο Λαός, βασισμένη πάνω 
στην πολύτιμη έρευνα του Απόστολου Ιωσηφίδη, επιστημονικού συνερ-
γάτη της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων.

Στην έρευνα καταγράφονται, με επίσημα στοιχεία, οι υποψήφιοι, τα 
κόμματα, οι σταυροί και τα εκλογικά αποτελέσματα των χρόνων διεξα-
γωγής βουλευτικών εκλογών, για το Νομό μας, αναλυτικά σε πίνακες.

Το α΄ μέρος αναφέρεται στις εκλογές του 1956, 1958, 1961 και 1963.

ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΗΜΑΘΙΑ (Μέρος Α΄ )
Εκλογές της 16 Νοεμβρίου 1952
Εκλογική Περιφέρεια: Πρωτοδικείο Βεροίας
Έδρες: 5
Εγγεγραμμένοι: 35.539 
Ψήφισαν: 27.551
Έγκυρα: 27.438
Υποψήφιοι Βουλευτές (οι εκλεγέντες *)  
Ελληνικός Συναγερμός12.330
 Χατζηγρηγοριάδης Κωνσταντίνος* 12.435 
 Πιπίνος Ευάγγελος* 12.428 
 Χατζηδημητρίου Δημήτριος του Θ.* 12.397 
 Χατζηνώτας Αθανάσιος* 12.374 
 Βόσκογλου Χρήστος* 12.347 
Ένωση Κομμάτων Εθνικής Προοδευτικής Ενώσεως Κέντρου 

(ΕΠΕΚ) - Φιλελευθέρων 11.430
 Παπαδάκης ή Στάικος Ιωάννης (Φιλελ.) 11.544 
 Γιαμάς Ιωάννης (ΕΠΕΚ) 11.493 
 Σπάρτσης Αναστάσιος (ΕΠΕΚ) 11.481 
 Χατζηδημητρίου Δημήτριος του Ι. (ΕΠΕΚ) 11.476 
 Καλλιγκάτσης Παρίσης (Φιλελ.) 11.459 
Ενιαία Δημοκρατική Αριστερά (ΕΔΑ) 3.553
 Πέτσας Ιωάννης 3.614 
 Κυριακίδης Λάμπρος 3.610 
 Χουρμουζιάδης Χουρμούζιος 3.604 
Μεμονωμένοι υποψήφιοι 
 Πυλορώφ Λεωνίδας 1.675 
 Παπαδόπουλος Ιωάννης 781 
 Χατζηιωάννου Ζαχαρίας 468 
 Κουτσαντάς Βασίλειος 392 
 Βαλσαμίδης Ιωάννης 105 
 Παπαδόπουλος Αντώνιος 85 

Στις αμέσως προηγούμενες εκλογές (του 1951) η Ημαθία αποτελού-
σε μέρος της Εκλογικής

Περιφέρειας Θεσσαλονίκης. Στις εκλογές του 1952 οι Εκλογικές 
Περιφέρειες συγκροτήθηκαν στην βάση των χωρικών ορίων των Πρω-
τοδικείων (τα όρια του Πρωτοδικείου Βεροίας ήταν ευρύτερα του Νομού 
Ημαθίας). Με το πλειοψηφικό εκλογικό σύστημα το πρώτο Κόμμα κα-
τελάμβανε όλες τις έδρες της οικείας Περιφέρειας. Ο κάθε υποψήφιος 
θεωρείται ότι λαμβάνει υπέρ του όλες τις ψήφους του Κόμματός του, 
οι ψηφοφόροι όμως μπορούσαν να αναγράψουν χειρογράφως επί του 
ψηφοδελτίου της προτίμησής τους και το όνομα υποψηφίου άλλου Κόμ-
ματος.

Εκλογές της 19 Φεβρουαρίου 1956
Εκλογική Περιφέρεια: Νομός Ημαθίας
Έδρες: 3
Εγγεγραμμένοι: 54.804 
Ψήφισαν: 41.301
Έγκυρα: 41.188

Υποψήφιοι Βουλευτές (οι εκλεγέντες *)  
Δημοκρατική Ένωσις 21.305
 Γιαμάς Ιωάννης* 21.059 
 Παπαδάκης ή Στάικος Ιωάννης* 21.059 
 Παπαδόπουλος Φιλοκτήμων* 21.059 
Εθνική Ριζοσπαστική Ένωσις (ΕΡΕ) 18.822
 Πυλορώφ Λεωνίδας 17.606 
 Χατζηγρηγοριάδης Κωνσταντίνος 17.606 
 Χατζηδημητρίου Δημήτριος 17.606 
Κόμμα Προοδευτικών 1.061
 Καραποστολάκης Αλέξανδρος 1.037 
 Πετρίδης Ιωάννης 1.037 
 Τύμης Γεώργιος 1.037 

Μέχρι και τις εκλογές του 1956 για τον προσδιορισμό των βουλευ-
τικών εδρών εκάστης Εκλογικής Περιφέρειας (= πλέον ο Νομός), λαμ-
βάνονταν υπόψη τα πληθυσμιακά δεδομένα της Απογραφής του 1940.  
Με το πλειοψηφικό («τριφασικό») εκλογικό σύστημα το πρώτο στις 
μικρές Εκλογικές Περιφέρειες  Κόμμα καταλαμβάνει όλες τις έδρες της 
οικείας Περιφέρειας.  Στον τόμο παρουσίασης των αποτελεσμάτων των 
εκλογών του 1956, του Υπουργείου Εσωτερικών, δεν αναγράφονται 
για τους υποψηφίους της Ημαθίας (και ορισμένων άλλων Νομών) οι 
σταυροί προτίμησής τους, αλλά προσμετράται για όλους το σύνολο των 
ψήφων του Κόμματός τους (πλην των ψήφων των ειδικών τμημάτων 
στρατιωτικών και δημοσίων υπαλλήλων).

Εκλογές της 11 Μαΐου 1958
Εκλογική Περιφέρεια: Νομός Ημαθίας
Έδρες: 3
Εγγεγραμμένοι: 63.836 
Ψήφισαν: 48.377
Έγκυρα: 48.257
Υποψήφιοι Βουλευτές (οι εκλεγέντες *)  
Εθνική Ριζοσπαστική Ένωσις (ΕΡΕ) 22.012
 Χατζηδημητρίου Δημήτριος* 15.135 
 Τσαμπάζης Ιωάννης* 3.643 
 Καρυπίδης Δημήτριος 2.284 
Ενιαία Δημοκρατική Αριστερά (ΕΔΑ) 12.590
 Περισοράτης Φίλιππος* 7.753 
 Χατζηπαράσχης Περικλής 3.211 
 Πουλιέζος Γεώργιος 611 
Κόμμα Φιλελευθέρων (ΚΦ) 7.464
 Παπαδάκης ή Στάικος Ιωάννης 3.504 
 Παπαδόπουλος Φιλοκτήμων 3.313 
 Σπάρτσης Αναστάσιος 380 
Προοδευτική Αγροτική Ένωσις (ΠΑΔΕ) 4.136
 Χατζηνώτας Αθανάσιος 2.325 
 Γιαμάς Ιωάννης 1.370 
 Παπανδρέου Ιωάννης 109 
Ανεξάρτητοι Αγροτικοί
 Καραμίχος Μιχαήλ 1.216 
 Αλαγκιοζίδης Πέτρος 714 
Μεμονωμένοι υποψήφιοι
 Καλαμπαλίκας Ευάγγελος 9 
 Αλεξάνδρου Απόστολος    -- 
 Ζερβάκης Ανδροκλής        -- 
 Παράσχης Ευάγγελος       -- 
 Σταυρίδης Ιωάννης           -- 

Εκλογές της 29 Οκτωβρίου 1961
Εκλογική Περιφέρεια: Νομός Ημαθίας
Έδρες: 3
Εγγεγραμμένοι: ** 
Ψήφισαν: 60.553
Έγκυρα: 60.342
Υποψήφιοι Βουλευτές (οι εκλεγέντες *)  
Εθνική Ριζοσπαστική Ένωσις (ΕΡΕ) 25.397
 Χατζηδημητρίου Δημήτριος* 12.444 
 Τσαμπάζης Ιωάννης* 5.402 
 Βλαχόπουλος Δημήτριος 3.070 
Ένωση Κέντρου-Προοδευτικών 20.831
 Γιαμάς Ιωάννης* 6.827 
 Παπαδάκης-Στάικος Ιωάννης 6.745 
 Χατζηνώτας Αθανάσιος 6.204 
Πανδημοκρατικόν Αγροτικόν Μέτωπον Ελλάδος (ΠΑΜΕ) 9.105
 Αναστασόπουλος Κ. 3.978 
 Πουλιέζος Γεώργιος 3.033 
 Μαργαρίτης Αντ. 1.128 
Μεμονωμένοι υποψήφιοι 
 Παναγιωτίδης Νικόλαος 4.946 
 Κασάπογλου Μιχαήλ 17 
 Παπαδόπουλος Φιλοκτήμων -- 

** στο τεύχος των Αποτελεσμάτων των Βουλευτικών Εκλογών του 
1961, του Υπουργείου Εσωτερικών, δεν υπάρχει αναφορά (εγγραφή) 
στον αριθμό των εγγεγραμμένων εκλογέων (ούτε της Ημαθίας, ούτε άλ-
λης Εκλογικής Περιφέρειας).

Εκλογές της 3 Νοεμβρίου 1963
Εκλογική Περιφέρεια: Νομός Ημαθίας
Έδρες: 4
Εγγεγραμμένοι: 72.420
Ψήφισαν: 61.949
Έγκυρα: 61.582
Υποψήφιοι Βουλευτές (οι εκλεγέντες *)  
Ένωσις Κέντρου 28.158
 Γιαμάς Ιωάννης* 9.050 
 Παπαδόπουλος Φιλοκτήμων* 8.626 
 Παπαδάκης-Στάικος Ιωάννης* 7.880 
 Κατσάνος Γρηγόριος 1.854 
Εθνική Ριζοσπαστική Ένωσις (ΕΡΕ) 18.333
 Χατζηδημητρίου Δημήτριος* 7.753 
 Βεζιρόγλου Θωμάς 4.843 
 Τσαμπάζης Ιωάννης 3.786 
 Κουπίδης Δημήτριος 950 
Ενιαία Δημοκρατική Αριστερά (ΕΔΑ) 10.008
 Πέτσας Ιωάννης 4.646 
 Γιαννόπουλος Σταύρος 3.228 
 Μπίσμπας Σωτήριος 879 
 Πουλιέζος Γεώργιος 817 
Κόμμα Προοδευτικών 5.033
 Παναγιωτίδης Νικόλαος 2.914 
 Βαφείδης Σωκράτης 921 
 Τσιρτόπουλος Αντώνιος 861 
 Παπανδρέου Ιωάννης 142 
Μεμονωμένοι υποψήφιοι
 Καραμίχος Μιχαήλ --

Συνεχίζεται

Οι Βουλευτικές εκλογές στην Ημαθία από το 1952 μέχρι το 2015
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Από την Ε.Π.Σ.Ημαθιας υπενθυ-
μιζεται σε όλα τα σωματεια της 
δυναμης της ότι από 1ΑΥΓΟΥ-

ΣΤΟΥ 2019 τιθεται σε εφαρμογη η 
αποφαση του Υπουργειου Αθλητισμου 
(αριθμ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/
ΤΑΕΥΕ/386611/15976/1417/152) με 

την οποια καθοριζο-
νται οι προυποθεσεις 
και η διαδικασια 
πιστοποιησης της 
υγειας των αθλητων 
δια της καταγραφης 
της στην ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙ-
ΑΣ Αθλητη,η οποια 
πλεον είναι ΥΠΟΧΡΕ-
ΩΤΙΚΗ και αντικαθι-
στα την παλια Κατα-
σταη Υγειας.

Ως εκ τουτου καλουνται 
τα σωματεια να μεριμνησουν 
εγκαιρως για την τακτοποι-
ηση της ως ανω υποχρεω-
σης,για την πιστοποιηση της 

υγειας των αθλητων τους,ώστε αυτοι να εχουν δι-
καιωμα συμμετοχης στο νέο πρωταθλημα 2019/20.
Χωρις την εκδοση και θεωρηση της ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 
δεν θε επιτρεπεται σε κανενα αθλητη να αγωνιζεται.

Οσα σωματεια δεν εχουν εφοδισθει με εντυπες 
ΚΑΡΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ,μπορον να τις προμηθευονται ε-
ντελως ΔΩΡΕΑΝ από τα γραφεια της ΕΠΣ Ημαθιας.

Επιστρέφει σε γνώριμα 
λημέρια ο Περικλής 
Αμανατίδης. Ο νέος 

προπονητής του Α.Ο. Τρίκαλα 
είναι και τυπικά πλέον ο Περι-
κλής Αμανατίδης. Ο πετυχη-
μένος προπονητής προέρχεται 
στον Α.Ο.Τ. από τον Ολυμπια-
κό Βόλου, όπου τον ανέβασε 
στην Football league από την 
Γ΄ Εθνική.

Η σχετική ανακοίνωση: 
«Η ΠΑΕ ΑΟ Τρίκαλα ανακοινώνει την 

έναρξη της συνεργασίας με τον προπονη-
τή Περικλή Αμανατίδη. 

Ο κ. Αμανατίδης στο παρελθόν έχει ερ-
γαστεί στην ομάδα μας δύο φορές , κατα-
κτώντας την πρώτη την άνοδο από την Γ’ 
Εθνική στην Football League αλλά και το 
κύπελλο Γ’ Εθνικής ενώ στην 2η επαγγελ-
ματική κατηγορία σημείωσε το μοναδικό 
ρεκόρ των 13 σερί νικών. 

Παράλληλα έχει εργαστεί σε Αιγινιακό, Αγροτικό 
Αστέρα, Ποσειδώνα Ν. Πόρων, Βέροια, ΠΑΣ Γιάν-

νινα, Κοζάνη, Καλλιθέα, Μακεδονικό, Λαμία, Νίκη 
Βόλου, Καρδίτσα και Ολυμπιακό Βόλου έχοντας 
εννέα κατακτήσεις πρωταθλημάτων στο ενεργητικό 
του».

ΕΠΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

Ενημέρωσησωματείων
γιατηνΚάρταΥγείας

Ανακοίνωσαν
ΠερικλήΑμανατίδηταΤρίκαλα!

Ξεκαθαρίζει 
για Σταύρο 
Κωστογλίδη

η Νίκη Αγκαθιάς 
«Κληρώνει» άμεσα για τον Σταύρο Κωστογλίδη 

στη Νίκη Αγκαθιάς. Ο νεαρός Βεροιώτης τεχνικός, 
που οδήγησε με ασφάλεια σε απρόσμενα καλή πο-
ρεία τους «πρωτάρηδες» Ημαθιώτες (3η θέση στον 
δύσκολο 2ο όμιλο), δέχτηκε κρούση ανανέωσης 
από τους «ασπρόμαυρους» και δεσμεύτηκε να απα-
ντήσει στην οικογένεια του Αριστείδη Ματσούκα (θα 
συνεχίσει να κινεί τα νήματα στη Νίκη) τις επόμενες 
μέρες, «ζυγίζοντας» κάποιες παραμέτρους. Όλα 
είναι ανοιχτά και άμεσα ξεκαθαρίζει το τοπίο για τον 
Κωστογλίδη στην Αγκαθιά, ώστε στη συνέχεια να 
τεθεί επί τάπητος ο νέος σχεδιασμός.

Σύμφωνα με 
πληροφορίες του 
LigaNews, o Θω-
μάς Γράφας θα εί-
ναι εκτός συγκλο-
νιστικού απροό-
πτου ο διάδοχος 
του Περικλή Αμα-
νατίδη στον πάγκο 
του Ολυμπιακού 
Βόλου. Ο έμπει-
ρος προπονητής 
έχει καθίσει στον 
πάγκο των ΑΟ 
Τρίκαλα, ΑΟ Χα-
νιά, Βέροια, Σπάρ-
τη, Πιερικό, Λάρι-
σα, Ηρακλή Ψα-
χνών και Αιγάλεω 
μεταξύ άλλων.

Ολυμπιακός Βόλου: Προ των πυλών 
ο Θωμάς Γράφας!
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Μετά τη Γενική Συνέλευση της 
Τρίτης 18 Ιουνίου νέο διοι-
κητικό συμβούλιο προέκυψε 

για τον Φίλιππο Μελικης. Το νεο ΔΣ 
συνήλθε σε σώμα σήμερα και έγινε η 
κατανομή αξιωμάτων:

Πρόεδρος Γουτσης Δημήτρης 
Αντιπρόεδρος Α’ Καραβαδες Γιάννης 
Αντιπρόεδρος Β’ Γιωργας Νίκος 
Γενικός διευθυντής Νταμτσιος Γιώργος 
Γενικός Γραμματέας Καρελης Χρήστος 
Ταμίας Παπαζήσης Μπάμπης 
Υπεύθυνος ΕΠΣΗ Νατσουρας Αντώνης 
Υπεύθυνος ΜΜΕ Πιτσαβας Χρήστος 
Υπεύθυνος Γηπέδου Ασλανιδης Μάρτιν 
Έφορος Ποδ. Τμήματος Τσακαλος Γιώργος

Στο Εθνικό Κολυμβητήριο Θεσ-
σαλονίκης διεξήχθη από 7 – 9 
Ιουνίου 2019 οι θερινοί αγώ-

νες προαγωνιστικών κατηγοριών 
(9-10-11-12 ετών).  Σε αυτό το τελευ-
ταίο «τεστ» της αγωνιστικής χρονιάς, 
οι έξι αθλητές του Πήγασου απέδει-
ξαν για ακόμη μία φορά ότι βρίσκο-
νται σε πολύ καλό επίπεδο και ότι οι 
προσπάθειές τους ανταμείβονται. 

Ο προπονητής της ομάδας Αμπατζίδης Στέλιος 
έμεινε απόλυτα ικανοποιημένος με τα αποτελέσμα-
τα των αθλητών. Είναι σίγουρο ότι,  με τη σωστή 
καθοδήγησή του και τη σκληρή δουλειά η συνέχεια 
για τους «μικρούς» του Πήγασου θα είναι ακόμη 
πιο επιτυχημένη!

Οι διακρίσεις που τράβηξαν την προσοχή α-
φορούν την αθλήτριά μας Πασίδου Δέσποινα (11 
ετών) η οποία κατάφερε να πάρει τρεις πρώτες 
θέσεις με τις παρακάτω επιδόσεις:

- 1η καλύτερη πανελλήνια επίδοση στα 200 ύ-
πτιο στην κατηγορία της με χρόνο 2:38.21.

- 2η καλύτερη πανελλήνια επίδοση στα 100 ύ-
πτιο στην κατηγορία της με χρόνο 1:13.43.

- 3η καλύτερη πανελλήνια επίδοση στα 50 ύπτιο 
στην κατηγορία της με χρόνο 34.47.

Ο αθλητής μας Γιαννιώτης Νικόλαος (12 ετών) 
απέσπασε ένα αργυρό μετάλλιο στα 50μ. ύπτιο με 
χρόνο 35.93 και ένα χάλκινο μετάλλιο στα 100μ. 

ύπτιο με χρόνο 1:18.51.
Συνοπτικά οι αθλητές και οι αθλήτριες που πή-

ραν μέρος στο θερινό πρωτάθλημα είναι:

12ετών
Γιαννιώτης Νικόλαος
7ος στα 200 μέτρα ύπτιο με χρόνο 2.55:40
3ος στα 100 μέτρα ύπτιο με χρόνο 1.18:51
2ος στα 50 μέτρα ύπτιο με χρόνο 00.35:93

11ετών
Ζέζιου Κωνσταντίνα
12η στα 200 μέτρα ελεύθερο με χρόνο 3.00:58
16η στα 100 μέτρα ελεύθερο με χρόνο 1.20:92
15η στα 50 μέτρα πεταλούδα με χρόνο 0.45:18
Πασίδου Δέσποινα
1η στα 200 μέτρα ύπτιο με χρόνο 2.38:21
1η στα 100 μέτρα ύπτιο με χρόνο 1.13:43
1η στα 50 μέτρα ύπτιο με χρόνο 00.34:47

10ετών
Ρογγότη Τόνια
9η στα 200 μέτρα ελεύθερο με χρόνο 3.07:05
9η στα 100 μέτρα ελεύθερο με χρόνο 1.29:32

9ετών
Μπαϊρακτάρη Ευφροσύνη
69η στα 50 μέτρα ελεύθερο με χρόνο 0.55:01
Πλιάκας Ιωάννης
25ος στα 50 μέτρα ελεύθερο με χρόνο 0.42.23
5ος στα 50 μέτρα ύπτιο με χρόνο 0.47.29

Αξίζει ένα μεγάλο ΜΠΡΑΒΟ σε όλα τα παιδιά 
για την εξαιρετική τους προσπάθεια.

Το νέο Δ.Σ. του Φιλίππου Μελίκης

Επιτυχίεςγιατηνπροαγωνιστική
τουΠήγασουστουςθερινούςαγώνες

Χάντμπολ
Δευτεραθλήτριες οι

Παγκορασίδες Β’ του Φιλίππου 
έχασαν στον τελικό 28-22 

Μετά από ένα συ-
ναρπαστικό αγώνα τα 
κορίτσια μας ηττήθηκαν 
με 28-22 από την ομάδα 
της Προσοτσάνης στον 
τελικό της τελικής φάσης 
του Πανελληνίου Πρωτα-
θλήματος Open Παγκο-
ρασίδων Β’ - Μενοικιο 
Cup και κατέλαβαν την 
2η θέση! Αυτή ήταν και 
η μοναδική ήττα τους η 

οποία τις στέρησε την κατάκτηση του πρωταθλήματος ωστόσο για εμάς είναι πρωτα-
θλήτριες για το ήθος , το πάθος και την αγωνιστικότητα τους! Το μέλλον σας ανήκει!!! 
Συγχαρητήρια σε όλα τα κορίτσια μας και την προπονήτρια μας Ειρήνη Μουταφίδου!!!

Φίλιππος Βέροιας - Γ.Σ. Παπασιδερης 35-22
Φίλιππος Βέροιας - Αθηναϊκός 30-20
Φίλιππος Βέροιας - Πανοραμα 28-16
Φιλιππος Βεροιας - Ελπίδες Αμυνταίου 27-26
Φίλιππος Βέροιας - ΓΑΣ Καματερου 25-21
Φίλιππος Βέροιας - Ακρίτες 2005 22-20
Φίλιππος Βέροιας - Προσοτσάνη 22-28

Ύστερα από εννιά χρόνια 
αποχαιρετά τον «Άγιαξ της 
Ηπείρου» ο 33χρονος άσος. 

Παρελθόν από τον ΠΑΣ Γιάννινα απο-
τελεί και επίσημα ο Θέμης Τζημόπου-
λος, όπως ανακοινώθηκε την Παρα-
σκευή (21/06). Η ηπειρωτική ομάδα 
αποχαιρέτησε τον για εννιά χρόνια 
παίκτη της με ένα συγκινητικό μήνυ-
μα, ενώ το ίδιο έπραξε και ο πολύπει-
ρος μέσοαμυντικός.

Αναλυτικά:
«H Π.Α.Ε. Π.Α.Σ. Γιάννινα 1966 ανακοινώνει την 

από κοινού λύση της συνεργασίας με τον ποδοσφαι-
ριστή Τζημόπουλο Θέμη.

Μετά από 9 χρόνια κοινής πορείας ήρθε η ώρα 
να χωρίσουν οι δρόμοι μας με τον Θέμη. Ζήσαμε 
στιγμές μαζί που θα μείνουν στην ιστορία, όπως μαζί 
ήμασταν στα εύκολα και στα δύσκολα.

Ευχαριστούμε για όσα προσέφερες  στην ομάδα 
και ποδοσφαιρικά αλλά και εξωαγωνιστικά με το χα-
ρακτήρα σου.

Ευχόμαστε ότι καλύτερο για τη συνέχεια πάντα με 
υγεία και επιτυχίες.

Αποχαιρετώντας την ομάδα ο Θέμης δήλωσε στο 
προσωπικό του προφίλ:

«Μετά από 9 υπέροχα χρόνια έφτασε η στιγμή να 
αποχαιρετήσω αυτή την ΟΜΆΔΑ, την πόλη και τους 
οπαδούς.

Περίεργο συναίσθημα αυτό για μένα..

Περάσαμε πολύ όμορφες αλλά κ δύσκολες στιγ-
μές που θα με συνοδεύουν για πάντα.

Η ομάδα όλα αυτά τα χρόνια εξελίχτηκε κ ανέβηκε 
επίπεδο.

Ευχαριστώ θερμά όλους όσους συνεργαστήκαμε 
όλα αυτά τα χρόνια, ιδιαίτερα τον κ. Χριστοβασίλη κ 
τον κ. Νιαρχάκο.

Εύχομαι η ομάδα να φύγει σύντομα από τη δύ-
σκολη αυτή θέση και να ξαναβρεθεί εκεί που ανή-
κει»».

Παρελθόν από ΠΑΣ Γιάννινα
ο Θέμις Τζημόπουλος
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Μαθητές που  απολύονται
Τάξη Εγγραφής:  Γ
1 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
2 ΑΛΕΞΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
3 ΑΛΙΑΤΙΔΗΣ ΡΑΦΑΗΛ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
4 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜ.
5 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΑ-ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
6 ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΝΑΝΙΑΣ  
7 ΑΝΤΑΡΑ ΕΙΡΗΝΗ ΣΑΒΒΑΣ  
8 ΑΞΙΩΤΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
9 ΑΡΑΒΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ  
10 ΑΣΛΑΜΠΑΛΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
11 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΣ  
12 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  
13 ΒΟΥΓΙΟΥΚΑ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
14 ΓΑΓΑΤΣΗ ΜΑΡΙΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ  
15 ΓΕΡΜΑΝΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΜΙΧΑΗΛ  
16 ΓΚΟΥΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
17 ΓΟΥΛΣΟΥΖΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ  
18 ΔΑΜΤΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  
19 ΔΑΡΑΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
20 ΔΑΡΔΑΚΟΥΛΗ ΣΤΕΛΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
21 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
22 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
23 ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΜΙΣΤ.-ΘΕΜΗΣ  
24 ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
25 ΖΙΟΥΖΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
26 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  
27 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
28 ΚΑΠΡΑΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ  
29 ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ  
30 ΚΑΡΑΤΟΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
31 ΚΑΡΑΦΙΛΑΙ ΟΡΕΣΤ ΙΛΙΡΙΑΝ  
32 ΚΑΣΑ ΕΛΣΑ ΚΟΣΤΑ  
33 ΚΑΤΣΑΒΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
34 ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ AΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
35 ΚΑΨΑΛΙΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ  
36 ΚΕΛΕΠΟΥΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
37 ΚΟΥΚΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  
38 ΚΟΥΚΟΤΣΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
39 ΚΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  
40 ΚΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  
41 ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ  
42 ΚΟΥΦΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛ  
43 ΚΡΥΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
44 ΚΥΡΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ  
45 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΒΡΑΑΜ  
46 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
47 ΛΑΖΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

48 ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΕΛΑΣ  
49 ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΩΜΑΣ  
50 ΛΑΜΠΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  
51 ΛΕΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
52 ΜΑΝΕΑ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
53 ΜΕΝΤΕΜΕΤΖΟΓΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ  
54 ΜΕΤΑΞΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
55 ΜΗΤΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ  
56 ΜΙΧΟΣ ΗΛΙΑΣ ΜΑΡΚΟΣ  
57 ΜΙΧΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΜΑΡΚΟΣ  
58 ΜΠΑΖΤΕΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
59 ΜΠΑΛΤΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
60 ΜΠΟΥΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΕΜΜ.ΙΩΑΝΝΗΣ  
61 ΜΠΟΥΝΤΑΝΙ ΑΡΤΙΟΛΑ ΜΠΕΝΤΡΙ  
62 ΜΠΟΥΝΤΑΝΙ ΟΡΝΕΛΑ ΦΛΕΡΙΤ  
63 ΜΠΟΥΤΖΙΩΝΑ ΣΟΦΙΑ ΑΧΙΛΛΕΥΣ  
64 ΜΩΥΣΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ  
65 ΝΤΟΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  
66 ΟΡΤΑΝΤΖΟΓΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
67 ΠΑΛΤΑΤΖΙΔΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ  
68 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
69 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
70 ΠΕΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΡΑΦΑΗΛ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
71 ΠΕΛΑΓΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΘΩΜΑΣ  
72 ΠΕΡΗΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  
73 ΠΕΡΗΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ ΘΩΜΑΣ  
74 ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
75 ΠΙΛΙΤΣΙΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΙΚΑΤ. ΙΩΑΝΝΗΣ  
76 ΠΟΛΥΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ -ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
77 ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
78 ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
79 ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΑΒΒΑΣ  
80 ΣΙΑΚΑΒΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
81 ΣΟΥΒΑΤΖΟΓΛΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ  
82 ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΝΕΦΕΛΗ ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
83 ΣΦΗΝΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  
84 ΤΑΡΑΣΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
85 ΤΕΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
86 ΤΖΑΛΙΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΡΗΣΤΟΣ  
87 ΤΖΙΜΠΟΥΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
88 ΤΖΙΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΙΧΑΗΛ  
89 ΤΖΙΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛ  
90 ΤΟΛΙΑ ΠΑΜΦΙΛΗ ΙΩΑΝΝΑ ΒΑΪΟΣ  
91 ΤΣΙΑΜΗΤΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ -ΗΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
92 ΤΣΙΓΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
93 ΤΣΙΟΥΝΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
94 ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ ΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
95 ΤΣΙΡΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
96 ΤΣΙΦΙΝΔΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ  ΑΙΚΑΤ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ  

97 ΤΣΙΦΛΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  
98 ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕΤΡΟΣ  
99 ΤΥΠΟΥ ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑ ΘΩΜΑΣ  
100 ΦΙΚΑΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ  
101 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ ΑΓΓΕΛΟΣ  
102 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ  
103 ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
104 ΧΟΡΓΚΟΣ ΙΩΑΝ-ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ ΣΕΜΠ.- ΚΟΣΜΙΝ  
105 ΧΟΥΔΑΒΕΡΔΟΓΛΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

Αριστεία
Τάξη Εγγραφής:    Α  
1 ΤΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 
2 ΦΕΪΖΑΤΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 
3 ΔΑΜΤΣΙΟΥ ΖΩΗ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
4 ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
5 ΓΚΑΛΙΤΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
6 ΚΑΠΡΑΡΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
7 ΣΙΑΚΑΒΑΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
8 ΤΣΑΓΚΕΡΑ ΣΟΦΙΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΙΩΑΝΝΑ 
9 ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
10 ΝΤΑΦΗΣ ΡΑΦΑΗΛ ΠΑΡΗΣ 
11 ΚΕΣΟΓΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΟΣΜΑΣ 
12 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
13 ΡΑΛΛΗ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
14 ΣΟΥΜΕΛΙΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛ 
15 ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 
16 ΑΥΤΖΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΡΑΦΑΕΛΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
17 ΤΖΙΜΠΟΥΛΑ ΒΑΙΑ - ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΟΦΙΑ 

Τάξη Εγγραφής:  Β
1 ΔΕΛΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
2 ΣΑΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
3 ΚΟΥΚΟΥΡΑΒΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ  
4 ΤΣΟΥΦΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΙΤΩΝ  
5 ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
6 ΖΕΡΒΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
7 ΤΣΙΦΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
8 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
9 ΒΕΡΙΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΝΤΖΙΟΥΣ  
10 ΝΤΕΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
11 ΠΑΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ  
12 ΚΗΡΙΜΚΗΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ  
13 ΒΕΝΙΑΜΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
14 ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  
15 ΚΙΡΤΣΙΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ  
16 ΠΑΡΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΑΣ  
17 ΛΥΜΟΥΣΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΘΩΜΑΣ  
18 ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

19 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΡΑΦΑΗΛ ΠΑΥΛΟΣ  
20 ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ IΩΑΝΝΗΣ  
21 ΠΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ  
22 ΝΤΟΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  
23 ΤΖΙΡΟΥ ΑΝΝΑ ΜΙΧΑΗΛ  
24 ΠΟΡΛΙΔΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
25 ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

Τάξη Εγγραφής:  Γ
1 ΜΙΧΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΜΑΡΚΟΣ  
2 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
3 ΑΡΑΒΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ  
4 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
5 ΚΑΨΑΛΙΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ  
6 ΜΗΤΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ  
7 ΜΙΧΟΣ ΗΛΙΑΣ ΜΑΡΚΟΣ  
8 ΜΠΑΖΤΕΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
9 ΚΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  
10 ΚΑΡΑΤΟΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
11 ΛΑΜΠΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  
12 ΤΖΑΛΙΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΡΗΣΤΟΣ  
13 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
14 ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΕΛΑΣ  
15 ΧΟΡΓΚΟΣ ΙΩΑΝ-ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ ΣΕΜΠ.- ΚΟΣΜΙΝ  
16 ΜΑΝΕΑ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
17 ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
18 ΤΣΙΓΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
19 ΤΣΙΟΥΝΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
20 ΔΑΡΔΑΚΟΥΛΗ ΣΤΕΛΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
21 ΚΑΠΡΑΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ  
22 ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
23 ΑΛΕΞΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
24 ΤΑΡΑΣΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
25 ΑΞΙΩΤΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
26 ΖΙΟΥΖΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
27 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΣ  
28 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΒΡΑΑΜ  
29 ΣΦΗΝΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  
30 ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΩΜΑΣ  
31 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
32 ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕΤΡΟΣ  
33 ΜΩΥΣΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ  
34 ΝΤΟΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  
35 ΚΕΛΕΠΟΥΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
36 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΑ-ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
37 ΓΑΓΑΤΣΗ ΜΑΡΙΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ  
38 ΛΑΖΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

Απολυόμενοι και αριστούχοι μαθητές 
του 5ου Γεν. Λυκείου Βέροιας

Του ιερέως 
Παναγιώτου Σ. Χαλκιά

Αποφάσισα, φίλοι αναγνώστες, να «αφή-
σω τον καναπέ» και να γράψω δύο λόγια για 

την πολιτική επικαιρότητα. Ελπίζω, να μην σας ξαφνιάσω.
Παρατηρώ, πως πολύ συχνά το αστυνομικό δελτίο βρίθει αποτρό-

παιων εγκλημάτων και άλλων παράνομων πράξεων, στοιχείο που 
δείχνει την επιβάρυνση των κοινωνικών συνθηκών και την ιδιαίτερη 
προβληματική περίοδο που διανύουν οι κοινωνικές σχέσεις στην 
εποχή μας. Σχέσεις εχθρικές, απ’ όπου απουσιάζει η επικοινωνία και 
επικρατεί η επιθετικότητα και η ανασφάλεια.

Η αντιπαλότητα και η βαρβαρότητα των κοινωνικών σχέσεων, η 
άσκηση βίας και η αυξανόμενη εγκληματικότητα, είναι στοιχεία που 
χαρακτηρίζουν την επιθετική συμπεριφορά των περισσότερων αν-
θρώπων. Μια συμπεριφορά που εκδηλώνεται μ’ όλους τους τρόπους 
και σ’ όλους τους χώρους της κοινωνικής ζωής, αλλά πιο έντονα 
στους χώρους συνάθροισης.

Οι περισσότερες βιαιότητες διαπράττονται στην καρδιά των μεγά-
λων πόλεων, μέσα στους γεμάτους κόσμο δρόμους. Μέρα μεσημέρι 
γίνονται επιθέσεις, ληστείες, διαρρήξεις, δολοφονίες, κάτω από τα 
μάτια κατοίκων και περαστικών, που, όμως, δεν… βλέπουν, δεν 
ακούν και, ασφαλώς, δεν επεμβαίνουν. Αυτή η πολυδερμική ανοχή 
σε κάθε είδους ανεντιμότητα, αποθρασύνει τους κακοποιούς, αλλά 
ταυτόχρονα φανερώνει την έλλειψη ευαισθησίας και τη φιλοτομαρική 
αντίληψη του σημερινού ανθρώπου.

Η έξαρση του εκφυλιστικού αυτού φαινομένου, οφείλεται, κυρίως, 
στην επικράτηση της υλιστικής και ατομιστικής νοοτροπίας, που 
ενισχύει την ασυδοσία, την περιφρόνηση της ανθρώπινης ζωής και 
συμβάλλει στην έκπτωση των ηθικών αρχών και αξιών. Η τάση για 
εύκολη ζωή, το υποβαθμισμένο πνευματικό επίπεδο των δρώντων, 

τα διάφορα συμπλέγματα, τα μεγάλα αδιέξοδα, ελαχιστοποιούν τη 
συνείδηση και εξουδετερώνουν τις ηθικές αναστολές.

Ενισχύουν ακόμα περισσότερο το πρότυπο της επιθετικότητας, η 
κακή, κακίστη θα έλεγα, λειτουργία των μέσων ενημέρωσης και των 
φορέων εξουσίας. Την καλλιεργούν και την προβάλλουν ως πρότυπο 
και ως πιστοποίηση δύναμης, με τα έργα που προβάλλουν.

Επόμενο, λοιπόν, είναι, να γενικεύεται ο φόβος και να είναι έντονη 
η έλλειψη εμπιστοσύνης, τρυφερότητας, και ασφάλειας, γεγονός που 
απογοητεύει και απομονώνει ακόμη περισσότερο τον άνθρωπο, ο 
οποίος και εξανίσταται, επαλαμβάνων συχνά την ατάκα του μακαρι-
στού Αυλωνίτη «Βρε, πού πάμε;»,

Ασφαλώς, φίλοι αναγνώστες, όλα τα ανωτέρω, καθιστούν απαραί-
τητη τη λήψη κατάλληλων μέτρων καταστολής και πρόληψης. Δυστυ-
χώς, όμως, ιδιαίτερα στην πατρίδα μας, ο νόμος λειτουργεί μόνο για 
την τιμωρία του ανίσχυρου (λ.χ. μιας καθαρίστριας). Όχι μόνον οι κυ-
βερνόντες δεν επεμβαίνουν, αλλά, ίσως, η ψηφοθηρία τους επιτρέψει 
την ανοχή. Έτσι, αποθρασύνονται διάφορες ομάδες αναρχικών και 
ισοπεδώνουν σπίτια, καταστήματα και αυτοκίνητα, μπρος στα μάτια 
των ανθρώπων.

Εδώ, λοιπόν, που έχουμε φθάσει, μόνο μία νέα κυβέρνηση με 
όραμα και πρόγραμμα, αφού εξασφαλίσει τη συναίνεση και άλλων 
κομμάτων της βουλής, θα πρέπει να τηρήσει τους νόμους και να επι-
βάλει ποινή στους παραβάτες, ανεξάρτητα από το αξίωμά τους. Να 
αναβαθμίσει το θεσμό της δικαιοσύνης και των σωφρονιστικών ιδρυ-
μάτων και μακροπρόθεσμα να ανεβάσει την ηθικοπνευματική στάθμη 
του λαού με την ανθρωπιστική παιδεία.

Απαραίτητος, είναι ο επαναπροσδιορισμός των αξιών και η 
προβολή του, διά μέσου της Παιδείας, ανθρωπιστικού προτύπου, 
που αναδεικνύει τον άνθρωπο ω ςυπέρτατη αξία. Αν δεν γίνουν οι 
αναγκαίες τομές στο εκπαιδευτικό σύστημα, για να δημιουργηθεί ένα 
σχολείο με προβολή του ανθρωπιστικού στοιχείου, ας μην περιμέ-
νουμε αλλαγή. Ο Πλούταρχος μας το τονίσει: «Το Σχολείο είναι το 
θεμέλιο της Κοινωνίας».

«Βρε, πού πάμε;;» Κινέζοι δημοσιογράφοι και 
travel Bloggers στη Βέροια

Κινέζους δημοσιογράφους και travel bloggers φιλοξένησε η Αντιδη-
μαρχεία Τουρισμού του Δήμου Βέροιας την Τετάρτη 19 Ιουνίου 2019. Οι 
Κινέζοι επισκέπτες βρέθηκαν στη Βέροια στο πλαίσιο της συμφωνίας 
που υπογράφηκε πρόσφατα με το Δήμο Dongcheng του Πεκίνου και 
σε συνέχεια της συνεργασίας των δύο πόλεων για την προώθηση του 
τουρισμού. 

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους, ξεναγήθηκαν στους Βασιλι-
κούς Τάφους των Αιγών, στο Βασιλικό Ανάκτορο και στα σημαντικότερα 
αξιοθέατα της πόλης της Βέροιας, όπου, ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού, 
Βασίλης Λυκοστράτης, τους παρουσίασε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα 
του Δήμου ενώ συζήτησε μαζί τους τρόπους προβολής της περιοχής 
στην τουριστική αγορά της Κίνας. Να σημειωθεί πως οι συγκεκριμένοι 
επισκέπτες συγκαταλέγονται στους σημαντικότερους διαμορφωτές γνώ-
μης στην Κίνα με πολλές χιλιάδες followers και αναγνώστες.

Ο αντιδήμαρχος ευχαριστεί την Εφορία Αρχαιοτήτων Ημαθίας για 
την άριστη συνεργασία και εξαιρετική φιλοξενία των επισκεπτών.



13www.laosnews.gr10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016του Σαββατοκύριακουτου Σαββατοκύριακου 22-23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

Γράφει 
ο  Θωμάς 
Γαβριηλίδης

ΑΔΗΛΟΝ Ε.Ζ. ΙΧ 374
1. Είμαι η Καθαρή Πηγή, 

το δάσος γείτονάς μου
2. νερό μου δίνει αέναο, 

χαρά των οδοιπόρων
3. που απ’ εδώ περνούνε.

4. Πλατάνια απ’ όλες τις
 μεριές και δάφνες ημερόθαλες
5. με στεφανώνουν όμορφα, και τη 
δροσιά χαρίζω
6. σε σκιερή ξαπλώστρα,
7. γιαυτό κατακαλόκαιρα μην προσπερνάς 
και φεύγεις,
8. αλλά πρώτα ξεδίψασε, κι έπειτα δω 
σιμά μου,
9. μέσα στην ησυχία,
10. ανάπαψε το κουρασμένο σώμα σου.

ΑΝΩΝΥΜΟΥ «ΜΗ ΜΕ ΘΕΡΟΥΣ 
ΠΑΡΑΜΕΙΒΟΥ»

1. Αέναον Καθαρήν με παρερχομένοισιν 
οδίταις
2. Πηγήν αμβλύζει γειτονέουσα νάπη,
3. πάντη δ’ ευ πλατάνοισι και ημεροθηλέσι 
δάφναις
4. έστεμμαι, σκιερήν ψυχομένη κλισίην,
5. τούνεκα μη με θέρευς παραμείβεο,
 δίψαν αλαλκών
6. άμπαυσον παρ’ εμοί και κόπον ησυχίηι.

ΜΑΓΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
Ως τα μέσα περίπου του περασμένου (εικο-

στού) αιώνα (δεκαετία 1950-1960) οι περισσότε-
ρες ελληνικές πόλεις είχαν μια πηγή, στην οποία 
έστελναν τα νεαρότερα μέλη της οικογένειας, να 
παν να γεμίσουν τις στάμνες με δροσερό νερό, κι 
όταν ακόμη δεν υπήρχε πρόβλημα με την ύδρευ-
ση, αλλά μόνο η επιθυμία των μεγάλων να πιουν 
πηγαίο νερό, που οπωσδήποτε έχει άλλη γεύση 
και νοστιμάδα.

Σε κάποιες μάλιστα από τις πηγές αποδίδο-
νταν και μαγικές ιδιότητες (όποιος ξένος έπινε απ’ 
αυτές ξεχνούσε την πατρίδα του). Για μια μαγική 
πηγή της Κέρκυρας έγραψε το 1895 ο Ιθακήσιος 
ποιητής Λορέντζος Μαβίλης ένα περίφημο σονέτο, 
που έχει σαν τίτλο το όνομα της περιοχής της.

ΚΑΡΔΑΚΙ (στίχοι 9-14)
9. Χρυσόνειρο, σε βλέπω γιατί μ’ έχει
10. μαγέψει το νερό στην κρύα βρύση,
11. που μέσαθε από τ’ άγιο χώμα τρέχει.
12. Έτσι κάποιος θεός θα το ‘χει ορίσει
13. κι όποιος ξένος εκεί το χείλι βρέχει
14. στα γονικά του πλια δε θα γυρίσει.

ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΑ
Σαν το Καρδάκι της Κέρκυρας και η Μπαρ-

μπούτα της Βέροιας (μια παραποτάμια πηγή στη 
νότια όχθη του Τριποτάμου, στην πλατανοσκέπα-
στη περιοχή, που πήρε (πιθανότατα) το όνομά της 
από αυτήν, δρόσιζε για αιώνες τους Βεργιώτες και 
τις Βεργιώτισσες και τους προμήθευε ξενόφερτους 
γαμπρούς, ώσπου λόγω πολιορκίας από κατοικίες 

και άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες μολύνθηκε 
και το πηγαίο νερο της χαρακτηρίστηκε «μη πόσι-
μο», θύμα κι αυτό της απρογραμμάτιστης επέκτα-
σης της πόλης.

Η ΜΑΓΙΚΗ ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΑ
Ο τραγουδιστής της Παλιάς Βέροιας και αξέ-

χαστος φίλος Στέλιος Σβαρνόπουλος εξέδωσε 
το 1979 ένα «Αφιέρωμα στο Έτος της Ελληνικής 
παράδοσης» με τίτλο «Η Μαγική Μπαρμπούτα».

Στο πρώτο κείμενο του αφιερώματός του «Λε-
πτομέρεια από πίνακα ζωγραφικής – Πεζοτράγου-
δο» γράφει μεταξύ των άλλων για τη Μπαρμπού-
τα: «Η Μπαρμπούτα δίχως φανταχτερά κοσμητικά 
είναι σωστή κολυμβήθρα Σιλωάμ που σου για-
τρεύει τους καημούς και του κορμιού της λάβρα… 
Ξενοτοπίτες κι άλλοι μόλις την αντικρύζουνε, το 
θαυμασμό τους λένε… Αχ! που να ξέρουν πως αν 
πιουν νερό απ’ την πηγή της θε να δεθούν παντο-
τεινά στα όμορφά της μάγια…».

Για τις μαγικές ιδιότητες του νερού της πηγής 
της Βέροιας μιλάει κι ένα δημοτικό τραγούδι της 
Λάβας (Λαβανίτζας) Σερβίων:

ΤΟ ΑΣΗΜΟΝΕΡΙ
1. Στη Βέργια βγαίνει ένα νιρό
2. Ρινούλα, μωρέ Ρινούλα,
3. ωρέ, το λεν’ στ’ Ασημονέργια.
4. Το πιν’ τα λάγια πρόβατα
5. κι αλησμονούν τ’ αρνιά τους,
6. το πιν’ τα λάφια κι ψοφούν,
7. τ’ αρκούδια κι μιρεύουν,
8. να το ‘πινι κι η μάνα μου,
9. ωρέ, κι μένα να μην  κάνει.
10. Σαν μ’ έκανι τι διάφορο,
11. που πιρπατώ στην ξινιτειά
12. στα έρημα τα ξένα;
Όπως φαίνεται κάποιοι από τους ξένους γα-

μπρούς που μαγεύονταν από τα «ασημονέργια» 
της Βέροιας, είχαν αφήσει ανοιχτούς κάποιους 
ερωτικούς λογαριασμούς στους τόπους τους, οι 
οποίοι βασάνιζαν τη συνείδησή τους…

Περισσότερα σχόλια για το δημοτικό τραγούδι 
της Λάβας υπάρχουν στο βιβλίο μου «Η Βέροια 
στους Αιώνες – Βεργιώτικα Σημειώματα», Βέροια 
1999.

ΣΤΗ ΡΙΖΑ ΑΠ’ ΤΟ ΠΛΑΤΑΝΙ…
Οι πηγές και τα πλατάνια που τις περιτριγύρι-

ζαν ήταν κάποτε και ένας από τους τόπους συνά-
ντησης των νέων – αγοριών και κοριτσιών – που 
βρίσκονταν σε ώρα γάμου και έψαχναν το ταίρι 
τους. Μάρτυρας το παρακάτω δημοτικό τραγούδι, 
με το οποίο κλείνω το σημερινό μου σημείωμα:

ΘΥΜΑΣΑΙ, ΒΛΑΧΑ ΜΟΥ;
1. Θυμά – Βλάχα μ’, θυμάσαι που σε φίλησα
2. στη ρίζα απ’ το πλατάνι, Βλάχα με το γαϊτάνι;
3. Για μάρτυρες εβάλαμε δύο φύλλα
 απ’ το πλατάνι,
4. Βλάχα με το γαϊτάνι.
5. Τώρα τα φύλλα πέσανε και ποιος θα 
μαρτυρήσει,
6. Βλάχα απ’ το Καρπενήσι;
7. Θα μαρτυρήσει ο πλάτανος κι αυτή 
η κρύα βρύση,
8. Βλάχα απ’ το Καρπενήσι

ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 
ΜΗ ΜΕ ΠΡΟΣΠΕΡΝΑΣ…

Γράφει ο 
Παναγιώτης 
Παπαδόπουλος
Φιλόλογος
 
ΜΕΡΟΣ ΚΗ’
   
Ο Μακεδονικός Αγώ-

νας τυπικά τερματίστηκε 
με τη στρατιωτική επα-
νάσταση και επικράτη-
ση των Νεότουρκων το 

1908. Πρόθεσή  τους ήταν να σταματήσουν την 
οικονομική κατάρρευση της Σουλτανικής Τουρ-
κίας. Στην πραγματικότητα όμως οι Νεότουρκοι, 
παρά τις υποσχέσεις τους περί ειρηνικής συνύ-
παρξης των λαών,  σχεδίασαν και εκτέλεσαν 
τη Γενοκτονία των χριστιανικών λαών της Μ. Α. 
Πρώτα ξεκίνησε ο θάνατος των Αρμενίων  με 
έναρξη στις 24 Απριλίου 1915 για να συνεχίσει 
με το δράμα τω Ελλήνων το 1916 μέχρι το 1923.     

   Ο Ελληνισμός της Μακεδονίας είχε ως ε-
φόδια στο πέρασμα των αιώνων την πίστη του 
στην  Ορθοδοξία και τον πολιτισμό του. Με αυτά 
διατήρησε αλώβητη τη θρησκευτική  και την ε-
θνική του συνείδηση. Οι πόλεις της Μακεδονίας, 
στην εποχή που αναφερόμαστε, αποτελούσαν 
το συντονιστικό όργανο και το προπύργιο των 
ανταρτών στη δράση τους εναντίον των κατα-
κτητικών φιλοδοξιών των Τούρκων. Ο πόλεμος 
διεξάγονταν τώρα εναντίον των Βουλγάρων και  
εναντίον της ανίερης προπαγάνδας των Ρουμά-
νων. Η Ελλάδα έδινε τον υπέρ πάντων αγώνα 
για τη σωτηρία της, έχοντας το κεκτημένο  δίκαιο 
δημιουργούσε ερείσματα  για τις εθνικές της δι-
εκδικήσεις. 

  Οι Έλληνες της Μακεδονίας έπρεπε  μετά 
το 1908, να αντιμετωπίσουν  τώρα τον κίνδυνο 
των Βουλγάρων κομιτατζήδων αλλά και των 
Νεότουρκων. 

   Όλος ο Μακεδονικός Αγώνας γινόταν πάντα 
στην ύπαιθρο είχε όμως ως επίκεντρο τις πό-
λεις, γιατί εκεί διατηρείτο ακμαίος Ελληνισμός. 
Πολλές ήταν και οι πόλεις της Μακεδονίας που 
αποτέλεσαν τη μήτρα που πρόσφερε αξιόμα-
χους εθελοντές και  αγωνιστές για την ιδέα της 
ελευθερίας  της Μακεδονία,     

     Οι σπουδαιότερες πόλεις που έφεραν σε 
πέρας τον Μακεδονικό αγώνα ήταν η Θεσσαλο-
νίκη, η Βέροια, η Νάουσα, το Μοναστήρι της Πε-
λαγονίας ,η Καστοριά, οι Σέρρες, η Δράμα κ.ά. 
Όλες οι πόλεις της Μακεδονίας έχουν ιερά σεβά-
σματα της ιστορίας αυτής μέχρι σήμερα. Πολλές 
πόλεις και χωριά φιλοξενούνε ιστορικές μνήμες 
και τα ιερά λείψανα των πρωταγωνιστών. Αμέ-
τρητες και αιματηρές ήταν οι μάχες που έδωσαν 
οι Μακεδονομάχοι, Άγνωστος ο αριθμός των 
θυμάτων της Βουλγαρικής και της τουρκικής 
θηριωδίας. Τον ακριβή αριθμό των νεκρών δε θα 
τον μάθουμε ποτέ. Εκείνο όμως που γνωρίζουμε 
είναι η θυσία των υπερασπιστών. Η συμμετοχή 
του κλήρου στις μάχες με το λαό και στις θυσίες 
είναι άπειρες. Μεταξύ των θυμάτων υπήρξαν 

πολλοί ιερείς και επίσκοποι που μαρτύρησαν 
μαζί με το ποίμνιό τους. Εκείνο όμως που οφεί-
λουμε για τους μάρτυρες της Ελληνικής ιστορίας. 
είναι η τιμή και η αιώνια ευγνωμοσύνη μας. 

     Ένα από τα πολλά θύματα των Νεό-
τουρκων ήταν και ο νεομάρτυρας του έθνους 
και της χριστιανικής πίστεως, Αιμιλιανός Λαζα-
ρίδης, Μητροπολίτης Γρεβενών. Γεννήθηκε το 
1871 στα Πέρματα Ικονίου της Μ. Α.  Ποντιακής 
καταγωγής,(περιοχή Πάφρας). Σπούδασε στη 
Θεολογική Σχολή της Χάλκης και στη συνέχεια 
χειροτονήθηκε Διάκονος του Μητροπολίτη Πε-
λαγονίας που είχε την έδρα της στο Μοναστήρι 
(Βιτόλια). Ταυτόχρονα υπηρέτησε ως Θεολόγος 
καθηγητής των Θρησκευτικών σε Γυμνάσια της 
Πόλης και των περιχώρων κηρύττοντας το θείο 
λόγο. Ακολούθως διετέλεσε βοηθός επίσκοπος 
του Μητροπολίτη Πελαγονίας Ιωακείμ τον Γ’ ( 
Πλάτωνα Φορόπουλο)με τον τίτλο «Επίσκοπος 
Πέτρας».  Ο Αιμιλιανός Λαζαρίδης ως επίσκοπος 
Πέτρας ανέπτυξε  σημαντική  δράση και μεγάλη 
ήταν η προσφορά στον Μακεδονικό Αγώνα.    Η 
Οικουμενική Σύνοδος του Πατριαρχείου Κων-
σταντινουπόλεως το 1908 τον εξέλεξε Μητρο-
πολίτη Γρεβενών. Εκεί διακρίθηκε για την εθνική 
του δράση εναντίον των Βουλγάρων κομιτατζή-
δων. Σε μια περιοδεία του δολοφονήθηκε στο 
χωριό Σχίνοβο μαζί με τον διάκονό του Δημήτριο 
Αναγνώστου την1η Οκτωβρίου το 1911 στο χω-
ριό Γκριντάδες που έκτοτε φέρει την ονομασία 
«Αιμιλιανός».1

 Για το τέλος του Μητροπολίτη Αιμιλιανού  το 
ΓΕΣ γράφει:» Εις την Μητρόπολιν Πελαγονίας 
υπηρέτησε επαξίως και βοήθησε στον αντιβουλ-
γαρικό αγώνα. Εδολοφονήθη την 1η Οκτωβρίου 
1911 υπό πρακτόρων της Ρουμανικής προπα-
γάνδας.2

. Ο Αιμιλιανός σε όλο το διάστημα της ποιμα-
ντορίας  του έγινε στυλοβάτης του Μακεδονικού 
Ελληνισμού. Για την εθνική του δράση έγινε 
στόχος του κομιτάτου των Νεότουρκων που τον 
θεωρούσε σαν τον πιο επικίνδυνο αντίπαλό του. 
Έπεσε θύμα των Βουλγάρων Κομιτατζήδων ενώ 
πήγαινε σε κάποιο χωριό να λειτουργήσει. Οι 
κάτοικοι της περιοχής των Γρεβενών τον τιμούν 
ως εθνομάρτυρα.3

Με τις δέουσες τιμές και φέτος η Μητρόπο-
λη Γρεβενών τίμησε την 105η επέτειο από το 
Μαρτύριο του Εθνοϊερομάρτυρος Αιμιλιανού 
Μητροπολίτου Γρεβενών. Το Σάββατο 1η Ο-
κτωβρίου 2016, στον τόπο του μαρτυρίου τελέ-
σθηκε θεία λειτουργία, μνημόσυνο, και τρισάγιο 
στο μνημείο. Την Κυριακή 2α Οκτωβρίου, στον 
Μητροπολιτικό Ναό των Γρεβενών τελέσθηκε 
αρχιερατική θεία λειτουργία και μνημόσυνο υπέρ 
αναπαύσεως του Εθνοϊερομάρτυρος Αιμιλιανού 
Μητροπολίτου Γρεβενών, Δημητρίου Διακόνου 
και Αθανασίου συνοδού αυτών. Κατόπιν στην 
Πλατεία Αιμιλιανού και μπροστά στην προτομή 
του Εθνοϊερομάρτυρος, εψάλη τρισάγιο παρου-
σία των τοπικών αρχών και πλήθους κόσμου.

Σε όλες τις ιερές ακολουθίες και τελετές προε-
ξήρχε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Γρεβενών 

κ. Δαβίδ.
Βιβλιογραφία. 
1.Ποντιακή εγκυ-

κλοπαίδεια τ. 5ος 
2. ΟΜΑΚΕΔΟΝΙ-

ΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ Εκδό-
σεις Διέθυνση ιστορίας 
στρατουΓΕΣ σελ.101.

3 Ε γ κ . Π ά π υ -
ρ ο ς -  l a r o u s s e -
britanica.Τ.5ος. 

4. Τιμήθηκε Ο Μη-
τροπολίτης Γρεβενών 
Αιμιλιανός.(Κοινωνική 
δικτύωση-Βικιπαίδεια) 

                                                                                            
Τέλος του Α’ Κύκλου.

 

ΜΟΡΦΕΣ ΗΡΩΩΝ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ

(1904-1908)
« ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ.(1908-1911)»  

Τελετή αποφοίτησης 
στο Σχολείο Δεύτερης
 Ευκαιρίας Νάουσας

Ημερίδα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας και τελετή αποφοίτησης διοργανώ-
νει το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Νάουσας, την Τετάρτη 26 Ιουνίου 2019 στις 7.30 μ.μ. στον πολυχώρο 
Πολιτισμού «Χρήστος Λαναράς» (Βετλανς).

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης έχει ως εξής:
19.30-19.45 Προσέλευση
19.45-20.00 Χαιρετισμοί
20.00-20.15 Ομιλίες τελειόφοιτων
20.15-20.45 Παρουσίαση σχεδίων δράσης β΄ εξαμήνου
20.45-21.15 Χορωδία εκπαιδευόμενων
21.15-21.30 Απονομή απολυτηρίων
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Για 4η χρονιά οι «Λύρες 
στις Πηγές», στο Άλσος 

Αγίου Νικολάου Νάουσας
Η Εύξεινος Λέσχη Ποντίων Νάουσας διοργανώνει για 4η 

συνεχόμενη χρονιά τις «Λύρες στις Πηγές», στο Άλσος του Α-
γίου Νικολάου Νάουσας, το Σάββατο 29 Ιουνίου 2019. Φέτος, 
πλάι στα τρεχούμενα νερά, αγαπημένες μελωδίες θα ερμηνεύ-
σουν ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης, γιος του «σερ» του ελληνικού 
πενταγράμμου, και η δική μας Μαίρη Δούτση. Την καλλιτεχνική 
επιμέλεια έχει ο Κώστας Καλδάρας, ενώ μουσικά συνοδεύουν 
ο Αποστόλης Ζαφειρίου (μπουζούκι), ο Πάνος Παπαδόπουλος 
(ακορντεόν), ο Τρύφων Μπάιτσης (κιθάρα), ο Βαγγέλης Δερ-
βόκης (μπάσο) και ο Κώστας Διαμαντής (κρουστά). 

Ώρα έναρξης 9:30 μ.μ. 
Οικονομική ενίσχυση: 5 € (Τα έσοδα θα διατεθούν, όπως 

κάθε χρόνο, για την Εθνική Βιβλιοθήκη Αργυρουπόλεως)

Έγκριση σχεδίου μαθησιακής 
κινητικότητας ΚΑ1 του 3ου 
Εσπερινού ΕΠΑΛ Βέροιας 

 
Εγκρίθηκε από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών σχέ-

διο μαθησιακής κινητικότητας ΚΑ1, στον τομέα Επαγγελ-
ματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Erasmus+2019, 
για το 3Ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Βέροιας, με κωδικό αριθμό 
2019-1-EL01-KA102-062342 και τίτλο «H ψηφιακή αφήγη-
ση ως εργαλείο στην περίθαλψη ηλικιωμένων ατόμων με 
γεροντική άνοια».

Το σχέδιο κινητικότητας αφορά είκοσι μαθητές/μαθήτρι-
ες από τους τομείς Υγείας Πρόνοιας & Ευεξίας και Πληρο-
φορικής, που θα έχουν την ευκαιρία να ταξιδέψουν στην 
Βαρκελώνη, για την απόκτηση πολύτιμων επαγγελματικών 
γνώσεων και δεξιοτήτων, συνάμα με την βελτίωση των δι-
απολιτισμικών και γλωσσικών δεξιοτήτων τους.

Στόχος του σχεδίου είναι κατά την υλοποίησή του να α-
ναπτυχθεί κουλτούρα επαγγελματικής συνεργασίας στους 
συμμετέχοντες μαθητές/μαθήτριες και σημαντικός σκοπός 
του είναι η διάχυση της αποκτηθείσας εμπειρίας και γνώ-
σης στην τοπική κοινωνία.

Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ χρηματοδοτείται 
εξ΄ ολοκλήρου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εθνικός 
φορέας συντονισμού για την Ελλάδα είναι το ΙΚΥ.

Η διευθύντρια του 3ου Εσπερινού ΕΠΑΛ Βέροιας Καλο-
γερίδου Σοφία και ο σύλλογος διδασκόντων εύχονται την 
επίτευξη των στόχων και σκοπών του σχεδίου κινητικότη-
τας κατά την υλοποίησή του.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  
Το Κοινωνικό 

Πανεπιστήμιο 
Ενεργών Πολι-
τών, σε συνερ-
γασία με τον 
Δήμο Βέροιας, 
σας προσκαλεί  στην Τελετή Λήξης και Απονομής 
Τίτλων  Σπουδών του ακαδημαϊκού έτους 2018-
2019   στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας, το Σάββατο 22 
Ιουνίου 2019 και ώρα 19.30

Το Δ. Σ. του Κ. Π. Ε. Π. 

Η Robot Academy σας παρουσιάζει το νέο, ανανεωμένο 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα για το summer camp.

Πρόγραμμα
10:00 – 10:15 – Προσέλευση των παιδιών
10:15 – 11:45 - STEM και Ρομποτική στην πράξη
• εξερευνούν και ανακαλύπτουν πληροφορίες στο διαδί-

κτυο σύμφωνα με τη θεματολογία της ημέρας
• συνεργάζονται σε ομάδες και βρίσκουν λύσεις σε προ-

βλήματα μέσα από ευφάνταστα σενάρια
• κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομποτικούς μη-

χανισμούς δίνοντας ζωή στις ιδέες τους
11:45 – 12:00 – Διάλλειμα για δεκατιανό. Στα παιδιά προ-

σφέρεται χυμός και κρουασάν
12:00 – 13:00 – Διαγωνισμοί –Συναγωνισμοί – Επικοι-

νωνία
• Τα παιδιά βελτιώνουν τις κατασκευές τους και συναγω-

νίζονται για την καλύτερη κατασκευή
• δημιουργούν μικρούς πρωτότυπους διαγωνισμούς για 

να φέρουν σε πέρας τις αποστολές τους 
• Οι ομάδες μοιράζονται τα μυστικά τους και παρουσιά-

ζουν τις λύσεις τους
6 ημέρες γεμάτες από παιχνίδια, κατασκευές με Lego, 

ευφάνταστους ρομποτικούς μηχανισμούς και STEM εκπαί-
δευση που εξάπτει τη φαντασία των παιδιών και ακονίζει το 
μυαλό τους.

3 ώρες κάθε μέρα που θα γεμίσουν το παιδί με το υ-
πέροχο αίσθημα της δημιουργίας, της ανακάλυψης, της 
επικοινωνίας.

Κάντε στο παιδί σας το καλύτερο δώρο του καλοκαιριού 
και δώστε του την ευκαιρία να γνωρίσει τη ρομποτική και 
την εκπαίδευση STEM στην πράξη!

Κόστος συμμετοχή για κάθε παιδί: 75€ 
Εκκίνηση: 24 Ιουνίου και 1 Ιουλίου 2019
Εγγραφές – Πληροφορίες 
Καθημερινά 10:00 – 14:00 & 17:00 – 21:00
Εδέσσης 21 – Βέροια - 23310-22335 
- www.dictiosi.gr

Από την Εύξεινο Λέσχη Βέροιας

Θερινές  μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις 
στο Κομνήνιο Βέροιας, στις 5 και 6 Ιουλίου 

Η Εύξεινος Λέσχη Βέροιας ενη-
μερώνει:

Ο «Κλήδονας» μετά από 13 συ-
νεχή χρόνια υπηρεσίας στον πολιτι-
σμό και την παράδοση θα παραδώ-
σει τη σκυτάλη σε νέους μουσικοχο-
ρευτικούς δρόμους  με  τις θερινές 
εκδηλώσεις μουσικής και χορού στον 
ίδιο τόπο αλλά σε διαφορετική  ημε-
ρομηνία.

Συνεχίζοντας την προσπάθειά 
μας για την διάδοση και διατήρηση 
της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, 
θα πραγματοποιήσουμε θερινές 
μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις στις 
5 & 6 Ιουλίου 2019, στο Κομνήνιο 
Βέροιας.

Σας προσκαλούμε και σας πε-
ριμένουμε όλους για να δείτε από 
κοντά τα χορευτικά τμήματα της 
λέσχης αλλά και να ξεφαντώσου-
με τραγουδώντας και χορεύοντας 
μέχρι το πρωί  καθώς θα ακολουθή-
σει πλούσιο ποντιακό πρόγραμμα με τους ποιο σημαντικούς καλλιτέχνες του 
ποντιακού  χώρου.

Την  Παρασκευή και  το Σάββατο  5 & 6 Ιουλίου  2019  «Πέντε  και  εξ  Χορ-
τοθερί σο Κουμανίτσ’ μερέαν αντάμα  θα  χορεύομε αφκά  ασήν  Καστανέαν »

Ώρα  έναρξης  εκδηλώσεων  21:00  
Για το Δ.Σ. 

Ο Πρόεδρος   Η Γ. Γραμματέας 
Τουμπουλίδης Νικόλαος   Toγκουσίδου  Ευαγγελία

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ 
«Η ΑΓΑΠΗ» ΝΕΑΣ ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ

Πρόσκληση σε 
τακτική αιμοδοσία

Ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών «Η Αγάπη» Νέας 
Νικομήδειας σας προσκαλεί στην τακτική αιμοδοσία του 
Συλλόγου που θα γίνει την Κυριακή 23 Ιουνίου με τη 
συνεργασία του Γ. Νοσοκομείου Βέροιας.

Η αιμοδοσία θα ξεκινήσει στις 9.00 π.μ. έως και τις 
13.00 μ.μ. στα γραφεία του Συλλόγου.

Σας περιμένουμε όλους, νέους και παλαιούς αιμοδό-
τες αλλά και όσους θέλουν να δείξουν την αλληλεγγύη 
προς τον συνάνθρωπο.

Δίνουμε αίμα γιατί μας περισσεύει αγάπη.
Με τιμή για το Δ.Σ.

Η Εφορος Δημοσίων Σχέσεων
Κετόγλου Γεωργία

Η Πρόεδρος
Καδόγλου Ευτυχία

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ  ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ 
ΒΕΡΟΙΑΣ το 1974

....Τι θα λέγατε εμείς που αφήσαμε τα θρανία το 1974, να ξαναζήσουμε 
θύμησες από εκείνα τα ανέμελα γυμνασιακά μας χρόνια, να αφεθούμε  σε 

μουσικές νότες της εποχής μας... 
Και όλα αυτά, αν συμφωνείτε ...αγόρια και κορίτσια... να τα ζήσουμε  

την βραδιά της 22 Ιουνίου 2019 στον υπαίθριο χώρο του κέντρου «ΑΛΕ-
ΞΑΝΔΡΟΣ» ώρα  8.30 μ.μ. .

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

Συνάντηση Συμμαθητών 
2ου Λυκείου έτους αποφοίτησης 1979

Στο εξοχικό κέντρο «Φλαμουριές» καλούνται να συναντηθούν 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 αναμνή-
σεις, το ξαναντάμωμα.

Εχει δημιουργηθεί εκδήλωση στο facebook με όνομα: «Συνάντηση Συμμα-
θητών 2ου Λυκείου έτους αποφοίτησης 1979»
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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 24-6-2019 μέχρι 30-6-
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

Σάββατο 22-6-2019
08:00-14:30 ΛΙΑ-

ΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

ΚΙΜΩΝΟΣ 1-3 ΠΡΟ-

ΜΗΘΕΑΣ (πιάτσα ταξί) 

23310-72677

08:00-14:30 ΑΝΑ-

ΣΤΑΣΙΟΥ ΣΟΦΙΑ & ΣΙΑ 

Ο.Ε. ΠΙΕΡΙΩΝ 7 (απέναντι από βενζινάδικο Γαλάνη) 

23310-73324

08:00-14:30 ΘΩΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 82 

23310-67530

14:30-21:00 ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ 

ΠΙΕΡΙΩΝ 53 23310-26789

19:00-21:00 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΛ.ΠΛΑ-

ΤΑΝΩΝ 1 (πρώην Κεντρικής 69) 23310-24534

21:00-08:00 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΛ.ΠΛΑ-

ΤΑΝΩΝ 1 (πρώην Κεντρικής 69) 23310-24534

Κυριακή 23-6-2019
08:00-14:30 ΜΟΥΡΤΖΙΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΡΕΜΠΕ-

ΣΙΝΑΣ 20 - ΚΤΕΛ 23310-27355

14:30-21:00 ΜΑΤΑΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΚΑΡΑΚΩ-

ΣΤΗ 18 (μπροστά από πιάτσα ταξί) 23310-63102

19:00-21:00 ΖΑΜΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΒΕΝΙΖΕ-

ΛΟΥ 26 23310-24123

21:00-08:00 ΖΑΜΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΒΕΝΙΖΕ-

ΛΟΥ 26 23310-24123

Δευτέρα 24-6-2019
14:30-21:00 ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΝΙ-

ΖΕΛΟΥ 48 & ΚΟΝΙΤΣΗΣ ΓΩΝΙΑ 23310-71601

14:30-21:00 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΑΓ. 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 8 (στενό Ν. Δημαρχείου) 23310-25669

19:00-21:00 ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΖΩΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 28 

23310-25130

21:00-08:00 ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΖΩΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 28 

23310-25130

Φαρμακεία
του Σαββατοκύριακου

Την Πέμπτη 20 Ιουνίου στο 
ανοιχτό γήπεδο της Εληας 
βγήκε και το τρίτο εισιτήριο 

για την πρόκριση στα ημιτελικά, 
όπου οι Oklaχωμα κέρδισαν τις 
Μορφές με σκορ 72-56.

Δύσκολη πρόκριση για την αρμάδα του Μπε-
κιαριδη , που κατάφερε να πάρει την πρόκριση 
χάρις στην πιεστική τους άμυνα. Ο Παπανικολα-
ου στο καλύτερο φετινό του παιχνίδι έτρεξε, μοί-
ρασε και σκόραρε από μακριά, ο  Κουμτσιδης 
κέρδισε πολλές μάχες παλικαρίσια στο ζωγρα-
φιστό, και οι Τσαλιγοπουλος με τον Τσιριμπακα 
βράχοι στην άμυνα.

Τελευταίο παιχνίδι για τις ανεπανάληπτες 

Μορφές του Καραμιχου, που πούλησαν ακριβά 
το τομάρι τους. Ασταμάτητος ο Χατζηκυρια-
κιδης Σ. που σκόραρε, μοίρασε και κατέβασε 
μπάλα. Ο Χριστοφοριδης στο καλύτερο φετινό 
του παιχνίδι έδωσε λύσεις από μακριά, ο Σκου-
μποπουλος πυροβολούσε και ο Τριγωνης έγινε 
τιραμολα σε άμυνα και επίθεση, αλλά έμειναν 
από δυνάμεις και επήλθε η ήττα.

OKLAΧΩΜΑ: Κωτιαδης 4, Παπανικολάου 
20(2), Κουλης, Μπεκιαριδης, Τσιριμπακας 2, 
Τουφας 4, Κουμτσιδης 26, Τσαλιγοπουλος 4, 
Μπιτερνας 12

ΜΟΡΦΕΣ: Χριστοφοριδης 12, Καραμιχος 5, 
Κολιός 3(1), Χατζηκυριακιδης Σ. 20, Τριγωνης 
7, Μαυροπουλος, Χατζηκυριακιδης Θ. 2, Σκου-
μποπουλος 7(1).

Νοσταλγία2019

Νίκη των Oklaχώμα 
72-56 τις Μορφές
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο κέντρο 
διαμέρισμα 100 τ.μ. με 
3ΔΣΚ 2WC, 2ος όροφος, 
55.000 ευρώ. Euromesitiki 
2331500844.

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ  αγρο-
τεμάχια 16,5 στρέμματα 
στο Μαυροδένδρι (Καρά-
τσαλι) Βέροιας, με ροδα-
κινιές, διάφορες ποικιλίες 
και πομώνα και μπεκάκια. 
Τηλ.: 6942 202465.

ΕΥΚΑΙΡΙΑΠΩΛΕΙΤΑΙ 
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. 
Τιμή 5.000 ευρώ. Τηλ.: 
6934 888738.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ καφενείο 

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
ΜΙΑΟΥΛΗ 14, Πλ. Ω-

ρολογίου, ενοικιάζεται δι-
αμέρισμα 110 τ.μ., σε δι-
όροφη οικοδομή, 1ος όρ., 
κεντρική θέρμανση. Τιμή 
ενοικίου 260 ευρώ. Τηλ.: 
6945 928723.

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.

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ημι-
επιπλωμένο διαμέρισμα 
στην περιοχή Πασακιόσκι, 
1ΔΣΚWC, 1ος όροφος με 
θέα, αυτόνομη θέρμανση, 
πόρτα ασφαλείας, συνθετι-
κά κουφώματα καινούργια. 
Πληροφορίες κ. Παναγιώ-
της, τηλ.: 6978 009149.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΝΑΟΥΣΑ ενοικιάζονται 

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

ΠΙΕΡΙΩΝ ενοικιάζεται 
κατάστημα ισόγειο 90 τ.μ. 
και υπόγειο 90 τ.μ. (λει-
τουργούσε σαν καφετέ-
ρια). Τηλ.: 6949 556977.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για 
σέρβις από ψητοπωλείο στο 
Μακροχώρι. Τηλ.: 23310 
43222, μετά τις 6.00 μ.μ.

ZHTEITAI  άτομο με 
πείρα και γνώσεις Αγγλι-
κών, για μόνιμη εργασία, 
ως σερβιτόρος σε εστιατό-
ριο 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 
εστίασης στη Βέροια. Τηλ.: 
6986 885352.

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.

του Σαββατοκύριακου



ΖΗΤΕΙΤΑΙ μοδίστρα για 
κατάστημα νυφικών στη 
Βέροια. Τηλ.: 23310 60832 
ώρες καταστημάτων.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ σερβιτόρος 

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. επικοινωνίας: 
6972 512466 κα Νένα. Απο-

στολή βιογραφικών στο 
olympialandike@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  κυρία για 
περιποίηση 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-λογι-
στικά, 2) άπταιστα Αγγλικά, 
3) επιθυμητά Ισπανικά, 4) 
πολύ καλή γνώση υπολογι-
στών. Αποστολή βιογραφι-
κών (με φωτο): elisavet21@
yahoo.gr μέχρι 30/06/19.

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

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

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

312313 - 6974 814606.
Η εταιρεία φυλάξεων

«TSIFLIDIS  SECURITY» 
ζητάει 3 άτομα φύλακες , με 
άδεια εργασίας προσωπικού 
ασφαλείας και βιογραφικό για 
αξιολόγηση στοιχείων. Πληρο-
φορίες με ραντεβού για συνέ-
ντευξη στα γραφεία της εται-

ρείας Θεσσαλονίκης 45, τηλ. 
23310 27102.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ «TSIFLIDIS
SECURITY» ζητάει για άμεση 
πρόσληψη και μόνιμη απα-
σχόληση, εξωτερικό πωλητή, 
κύριο ή κυρία με γνώσεις πω-
λήσεων και ευχέρεια λόγου, 
απαραίτητα στοιχεία: να δια-

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 Ημιυπογειο διαμερισμα  με αυλη πισω,37 τ.μ 7000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 1ος με 3ΔΣΚ ασανσερ,+θεση σταθ.67000€
ΑΓΟΡΑ, 85 τ.μ με θεα,ασανσερ,. 50000€
Β.ΜΟΥΣΕΙΟ Μονοκ.με οικ.160 τ.μ 45000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 42 τ.μ 1ΔΣΚ  ανωγειο λουξ,24000€
EΔΕΣΣΗΣ σε οικοδομη 28 ετων  92 τ.μ 2ΔΣΔΚ αποθηκη 72000€
ΑΣΤΙΚΑ 40 τ.μ 3ος 1ΔΣΚ Μπανιο, προσοψης  22000€
ANΟΙΞΕΩΣ πλησιον Μον/κια διπατη με οικ.220 τμ 60000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 1ΔΚ 25τ.μ 1ος με Θεα 9000€
ΚΕΝΤΡΟ 100τ.μ 6ος 2ΔΣΚ Α.Θ τζακι 45000€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 100τ.μ ωραιο διαμ. χ.ασανσερ με 3Δ-
ΣΚ2WC 55000€

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑ της πόλης αποθ.χώροι από100ως1500 τ.μ  
από 150 εως 2000€
ΓΡΑΦΕΙΑ  καινουρια ΛΟΥΞ για δικηγορους  75 τ.μ πλησιον 
Πιεριων 300€ ΕΚ33
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ αγορα από τα καλυτερα  150+150 τ.μ 3500€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ ισόγεια αποθ.180 τ.μ 200€
ΓΚΑΡΑΖ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ – ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ  17τ.μ 100€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ επαγ.καταστημα 150+150+100 1800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 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 τ.μ 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

18 22-23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019www.laosnews.gr του Σαββατοκύριακου

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.



θέτει  άδεια εργασίας προσωπικού ασφα-
λείας (Ι.Ε.Π.Υ.Α.), δίπλωμα αυτοκινήτου, 
γνώσεις αγγλικής γλώσσας για τους νομούς 
Ημαθίας και Θεσσαλονίκης. Παραλαβή βιο-
γραφικών και δικαιολογητικών για  αξιολό-
γηση στοιχείων με συνέντευξη  στα κεντρι-
κά γραφεία της εταιρείας  οδός Θεσσαλο-
νίκης 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.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει την περιποίηση 
γερόντων και παιδιών, καθαριότητα γραφεί-
ων, σπιτιών και σκάλες. Τηλ. 6943994643.

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

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ (πτυχι-

ούχος κλασσικής φιλολογίας) με πολυετή 
φροντιστηριακή πείρα, παραδίδει ιδιαίτε-
ρα μαθήματα σε μαθητές γυμνασίου και 
λυκείου. Θερινά μαθήματα προετοιμασίας 
για το γυμνάσιο και τις πανελλήνιες εξετά-
σεις. Τιμές προσιτές. Τηλ.: 6973 387996 & 
2331304510.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: 1 μηχανή ψυγείου, 1 ψη-

σταριά με 3 σούβλες, 1 ψησταριά διπλή 
υγραερίου και διανομέας με φιάλες, μαχαι-
ροπήρουνα, πιάτα και πιατέλες, διάφορα 
διακοσμητικά και παλιά κρασιά. Τηλ.: 6946 
952173.

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.

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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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
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Πολύ επιτυχημένη η εκδρομή των συνταξιούχων του ΤΕΒΕ 
στην Σκόπελο και τον Βόλο το τριήμερο του Αγ. Πνεύματος

Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η εκδρομή 
των συνταξιούχων του ΤΕΒΕ στη Σκόπελο 
και το Βόλο το τριήμερο του Αγ. Πνεύματος. 
Το πρόγραμμα ήταν πολύ καλό και ξεκούρα-
στο με επισκέψεις για μπάνιο και για φαγητό 
στις καλύτερες παραλίες (Πάνορμος, Αγνώ-
ντας) και διανυκτερεύσεις στο υπέροχο ξε-
νοδοχειακό συγκρότημα Prince Stafilos της 
Σκοπέλου, σε πηλιωρίτικη αρχιτεκτονική με 
ωραίους χώρους και πισίνα.

Κατά τη διάρκεια της εκδρομής στο κα-
ράβι αλλά και στις παραλίες προσφέρθηκαν 
τσιπουράκια και μεζέδες που ήταν ευγενική 
χορηγία του Αργύρη Στογιάννου και του Σω-
τήρη Σιάσιου που έχει και το γνωστό ουζερί 
και «στέκι» των μελών του Συλλόγου.

Το βράδυ της Κυριακής έγινε ωραίο γλέντι 
στο ξενοδοχείο με μπουζούκι, κιθάρα και 
τραγούδι από τον παλιό γνωστό ρεμπέτη 
τραγουδιστή Καλαφάτη. Ο χορός και οι «πα-
ραγγελιές» κράτησαν μέχρι αργά τα μεσάνυ-
χτα, χόρεψαν όλοι μέχρι και ο ιδιοκτήτης του 
ξενοδοχείου κ. Πελοπίδας.

Τη Δευτέρα του Αγ. Πνεύματος ξεκίνησε 
η επιστροφή με το καράβι από τη Σκόπελο 
στον Βόλο, φαγητό στα γνωστά τσιπουρά-
δικα και νωρίς το βραδάκι άφιξη στη Βέροια.

Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια για την επι-
τυχημένη εκδρομή στο Διοικητικό Συμβούλιο 
των Συνταξιούχων του ΤΕΒΕ και στις γυναί-

κες τους για τους εκλεκτούς μεζέδες, στον 
Πρόεδρο κ. Δημήτρη Θέμελη και στον Ταμία 
Στέργιο Τσαρτσάνη που είχαν και το πρό-
σταγμα στην εκδρομή.

Ένα μεγάλο εύγε στο πρακτορείο «Αχιλ-
λέας Αλατσίδης» και ιδιαίτερα στην Έλενα 
Αλατσίδου που είχε την ευθύνη για την καλή 
διεξαγωγή του προγράμματος της εκδρομής 

καθώς και στον οδηγό Δημήτρη για την α-
σφαλή οδήγηση και άψογη συμπεριφορά

Μ.Π.
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