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Μας έδειξε τί σημαίνει 
σεβασμός σε έναν τόπο!

Η καθαριότητα μιας πόλης είναι υποχρέωση, 
πρωτίστως, των πολιτών. Αυτό προκύπτει για μια 
φορά ακόμα ως δίδαγμα, από ένα πρόσφατο σκη-
νικό που συνέβη στην οδό Κεντρικής της Βέροιας, 
πριν λίγες ημέρες και μας το περιέγραψε με κάθε 
λεπτομέρεια, καταστηματάρχης της περιοχής, αφού 
συνέβη μπροστά στα μάτια του.

Ένα γκρουπ τουριστών, από την Ιαπωνία, κα-
τηφόριζαν την Κεντρικής, με κατεύθυνση προς την 
Παλιά Μητρόπολη.

Μία κυρία, γιαπονέζα, ξέκοψε κάποια στιγμή από 
την ομάδα, σταμάτησε στο πεζοδρόμιο, κοιτούσε 
κάτω, κοιτούσε παραδίπλα σαν να έψαχνε κάτι, 
και αμέσως μετά, έσκυψε και μάζεψε από το πε-
ζοδρόμιο ότι χαρτί, σκουπίδι και φυλλάδιο υπήρχε 
πεταμένο. Προφανώς ήθελε να δει σε ποιο κάδο ή 
καλάθι θα έπρεπε να τα πετάξει…

Ο καταστηματάρχης, ντράπηκε, βγήκε από το 
μαγαζί του και τα πήρε από τα χέρια της ευχαριστώ-
ντας την.

Η απάντησή της; Αγαπούμε και σεβόμαστε την 
Ελλάδα, γι’ αυτό, είπε, εννοώντας ότι γι’ αυτό έσκυ-
ψε και καθάρισε το πεζοδρόμιο.

Αυτό το κίνητρο, του σεβασμού στη χώρα, στον 
τόπο μας, στην πόλη μας, στη γειτονιά μας, μήπως 
είναι ακόμα πολύ μακριά από το αξιακό μας σύστη-
μα; Ας δούμε, με αφορμή το περιστατικό, πώς θα 
μπορέσουμε να εμφυσήσουμε αυτόν τον σεβασμό, 
τουλάχιστον στα παιδιά…

Στη νέα γενιά που θα παραλάβουν κάποια στιγμή 
την τύχη αυτού του τόπου, στα χέρια τους!

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

(τα κτι κό μέ λος Σ.Η.Π.Ε.)

Ιδρυτής
+ ΖΗ ΣΗΣ Χ. ΠΑ ΤΣΙ ΚΑΣ

Ιδιοκτησία
ΠΑ ΤΣΙ ΚΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΒΕΡΟΙΑΣ Ε.Ε.

Εκδότης-Δ/ντής
ΖΗΣΗΣ ΜΙΧ. ΠΑ ΤΣΙ ΚΑΣ

ΣύμβουλοςΈκδοσης
ΜΙΧΑΛΗΣ Ζ. ΠΑΤΣΙΚΑΣ

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

e-mail λογιστηρίου:
info@laosnews.gr

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

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

Χειρόγραφα
δημοσιευμένα

ήόχι
δενεπιστρέφονται

ΛΑΟΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ10

59132
ΒΕΡΟΙΑ
ΗΜΑΘΙΑΣ

Κωδικός1801

τα
 λ

αϊ
κά

 μ
ας ΕΤΟΣ:

2019
Μήνας:8

Εβδομάδα:34

ΑνατολήΉλιου:05.47

ΔύσηΉλιου:19.08

235-130

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
23

ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
+ Απόδοσις Κοιμήσεως Θεοτόκου,

Ειρηναίου

Αυτό που είναι άξιο σχολιασμού για την ΟμάδαΕ-
θελοντώνΠολυπλάτανου, είναι οι πολλές και συνεχείς 
δράσεις της, σε ελάχιστο χρονικό διάστημα από την 
σύστασή της, αφού η πρώτη συγκέντρωση των μελών, 
έγινε μόλις τον περασμένο μήνα.

Κι όμως μέσα σε λίγες ημέρες καθάρισαν όλο το χώρο 
των νεκροταφείων του χωριού, τις παιδικές χαρές, την 
είσοδο του Πολυπλάτανου, την πλατεία κ.ά. και μάλιστα 
με πολύ όρεξη και διάθεση για προσφορά.

Είναι αυτή η μαγική λέξη που κάνει τους ανθρώπους 
να δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους, ανιδιοτελώς (και 
ευτυχώς είναι πολλοί και τους συναντάμε σε όλη σχεδόν 
την Ημαθία).

Η σημερινή συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη γέφυρα 
του Πολυπλατάνου, ανήκει στις προγραμματισμένες τους 
δράσεις και κέρδισε αμέσως το ενδιαφέρον του Νομού 
και όχι μόνο, λόγω του αντικειμένου της, που αφορά στην 
μόλυνση της «Τάφρου 66». Ένα χρόνιο πρόβλημα της 

Ημαθίας αλλά και της Πέλλας που έχει επίσης το μερίδιο 
της ευθύνης τ σ’ αυτό…

300 βιβλία και λευκώματα από τον  Γιάννη και την  
Μαίρη Ναζλίδη στη Βιβλιοθήκη του Γιαννακοχωρίου
Ο Μέγας Αλέξαν-

δρος, ο Βυζαντινός 
Πολιτισμός, η Ιστορία, 
η Λογοτεχνία και η ο-
μορφιά της Ελλάδας 
εμπεριέχονται στα 300 
πολύτιμα βιβλία και 
λευκώματα, που χάρισε 
στη Βιβλιοθήκη Γιαν-
νακοχωρίου το ζεύγος 
Γιάννη και Μαίρης
Ναζλίδη και γι αυτό ο 
Πολιτιστικός Σύλλογος 
τους ευχαριστεί θερμά, 
δημοσίως. 

Η Βιβλιοθήκη Γιαν-
νακοχωρίου έφτασε αι-
σίως στους 18.500 τόμους. Είναι ανοικτή κάθε Τετάρτη 6-9 το απόγευμα και για άλλες ώρες και ημέρες στα τηλέφωνα 
2332051124, 6939699902.

ΚυκλοφοριακέςρυθμίσειςστηΜελίκη,
λόγωεκδηλώσεων

 Για λόγους ασφάλειας της οδικής κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια πολιτιστικών εκδηλώσεων στη Μελίκη που θα γίνουν 
απότις30Αυγούστουέωςκαι1Σεπτεμβρίου,  η Διεύθυνση Αστυνομίας αποφάσισε την απαγόρευση κυκλοφορίας 
πάσης φύσεως οχημάτων τις ημέρες αυτές από τις 21:00΄ έως 01:00 στην Ε.Ο Βέροιας – Κυψέλης (οδό Κεντρικής), από 
τη συμβολή της με την οδό Σωτήρη Περτσιούνη (πρώην Κέννεντυ, στροφή για Νεόκαστρο) έως τη συμβολή της με την 
οδό Τσιπροπούλου, στην οδό Βασιλίσσης Αμαλίας, από τη συμβολή της με την οδό Βασιλέως Παύλου έως τη συμβολή 
της με την οδό Κεντρικής και στην οδό Βασιλέως Παύλου, από τη συμβολή της με την οδό Βασιλίσσης Αμαλίας έως τη 
συμβολή της με την οδό Κεντρικής    Η Δημοτική Κοινότητα Μελίκης ως διοργανώτρια αρχή, θα λάβει όλα τα απαραίτητα 
μέτρα τροχαίας στις αναγκαίες διασταυρώσεις και θα τοποθετήσει την εγκεκριμένη σήμανση για τη διακοπή και εκτροπή 
της κυκλοφορίας, με μέριμνα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αλεξάνδρειας.

Αδέσποτα,περισυλλογή,
εξώδικοκαιεπίσημηαπάντηση,σήμερα…

Για την περισυλλογή αδέσπο-
των από κεντρικά σημεία της Βέ-
ροιας πριν από δύο εβδομάδες, 
ενημέρωσε ο αρμόδιος αντιδή-
μαρχος Θεόφιλος Κορωνάς, 
τους δημοτικούς συμβούλους, 
στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 
τονίζοντας ότι ο στόχος είναι η 
μείωση του υψηλού αριθμού των 
αδέσποτων από το κέντρο της 
πόλης. Όπως είπε, μαζεύτηκαν 
αρκετά ζώα και μεταξύ αυτών 
βρέθηκαν αδέσποτα και από 
άλλες πόλεις, όπως Κοζάνη και 
Κατερίνη. Το συνεργείο έδωσε 

αγώνα για την περισυλλογή, μπροστά στην παράλληλη αντίδραση κάποιων πολιτών που «φυγάδευαν» τα αδέσποτα για 
να μην τα περισυλλέξει ο Δήμος, τόνισε ο κ. Κορωνάς, ο οποίος αναφέρθηκε και στο εξώδικο του Φιλοζωϊκού Σωματείου 
Βέροιας.

Να σημειώσουμε ότι στο εξώδικο, δια της κας Αμαλίας Καλπάκη, ζητείται συνεργασία, ενημέρωση και παρακολούθηση 
του προγράμματος στείρωσης, ενώ όπως αναφέρει, επιθυμεί να επισκεφθεί με δική της ευθύνη το Κοινοκομείο, αφού οι 
μέχρι σήμερα παρόμοιες προσπάθειές της απέβησαν άκαρπες.

Για το εξώδικο ρωτήσαμε τον αντιδήμαρχο και μας είπε ότι σήμερα θα αποσταλεί επίσημη απάντηση από τον Δήμο.

Έντονη δραστηριότητα σε λίγες μόνο μέρες…

Όχι 
μόνο δεν 

πλήξαμε αυτό 
το καλοκαίρι αλλά 
έχουμε και ΔΕΘ 
μπροστά μας.

Ξανά ομιλίες, ξανά 
δηλώσεις, ξανά σε 
τροχιά ανάπτυξης!
Overdose που λένε 

και στο χωριό 
μας
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Την Πέμπτη 29 Αυγούστου στο Θερινό 
Δημοτικό Θέατρο

Ορκίζονται ο νέος 
δήμαρχος Νάουσας, 

οι δημοτικοί και 
κοινοτικοί σύμβουλοι

Η Tελετή Ορκωμοσίας του Δημάρχου, των 
Δημοτικών Συμβούλων, των Συμβούλων Κοι-
νοτήτων και Προέδρων Κοινοτήτων του Δήμου 
Μάουσας , θα γίνει την Πέμπτη 29 Αυγούστου 
2019 στις 20:30 στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο 
Νάουσας. Σε περίπτωση κακοκαιρίας η τελετή 
θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό (Κλειστό) 
Θέατρο Νάουσας, σύμφωνα με το παρακάτω 
πρόγραμμα:

20:15: Πέρας Προσέλευσης Επισήμων
20:30: 
• Αγιασμός • Ορκωμοσία Δημάρχου
• Ορκωμοσία Δημοτικών Συμβούλων, Συμ-

βούλων Κοινοτήτων και Προέδρων Κοινοτήτων 
• Χαιρετισμός Δημάρχου κ. Νικόλα Καρα-

νικόλα 
• Χαιρετισμός των Επικεφαλής των Παρατάξεων του νέου Δημοτικού Συμ-

βουλίου • Υπογραφή Πρακτικών Ορκωμοσίας 
• Πέρας Τελετής

Ανακοινώθηκαν τα ονόματα που προ-
τείνει το Υπουργείο Υγείας για τις θέσεις 
των επτά νέων διοικητών των Υγειονομι-
κών Περιφερειών της χώρας. Με απόφα-
ση  Κικίλια, για τη θέση του επικεφαλής 
της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακε-
δονίας, στην οποία ανήκουν οι μονάδες 
υγείας της Ημαθίας, προτάθηκε ο Γε-
ώργιος Τοπαλίδης, ερευνητής καθη-
γητής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μα-
κεδονίας. Ο κ. Τοπαλίδης είχε διατελέσει 
αναπληρωτής διοικητής στην ίδια ΥΠΕ 
κατά τη διετία 2007-2009.

Τα πρόσωπα που προτείνονται για 
τις άλλες Υγειονομικές Περιφέρειες  της 
χώρας, είναι:

- Παναγιώτης Στάθης, αντιστράτηγος 
εν αποστρατεία της Ελληνικής Αστυνομί-
ας, ως Διοικητής της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής.

- Χρήστος Ροϊλός, ως Διοικητής της 2ης Υγειονομικής Πε-
ριφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου. Έχει διατελέσει Διοικητής και 
Πρόεδρος των Διοικητικών Συμβουλίων του Παιδοψυχιατρι-
κού Νοσοκομείου Αττικής και του Πανεπιστημιακού Γενικού 
Νοσοκομείου «Αττικόν».

- Δημήτριος Τσαλικάκης, λέκτορας του Τμήματος Μηχανι-
κών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου 

Δυτικής Μακεδονίας, ως Διοικητής της 
4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδο-
νίας και Θράκης. Ο κ. Τσαλικάκης είναι 
υποδιοικητής της 4ης Υγειονομικής Πε-
ριφέρειας από το 2014.

- Φώτης Σερέτης, οδοντίατρος, ως 
Διοικητής της 5ης Υγειονομικής Περι-
φέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλά-
δας. Ο κ. Σερέτης ήταν πρόεδρος της 
ΑΕΜΥ ΑΕ κατά το διάστημα 2011-2015 
και επίσης από το 2000 ως το 2004 
διατέλεσε σε διάφορες θέσεις των ΠΕ-
ΣΥΠ, των τότε ΥΠΕ.

- Ιωάννης Καρβέλης, Προϊστάμενος 
του τμήματος Ασφάλισης της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πελοποννήσου 
του ΟΑΕΔ, ως Διοικητής της 6ης Υγει-
ονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, 

Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας.
- Ελένη Μπορμπουδάκη, οικονομολόγος, Διευθύντρια 

του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, 
ως Διοικήτρια της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης. Η 
κυρία Μπορμπουδάκη ήταν αναπληρώτρια διοικήτρια στο νο-
σοκομείο «Βενιζέλειο» του Ηρακλείου Κρήτης κατά τη διετία 
2013-2015.

Ο Γεώργιος Τοπαλίδης προτείνεται για 
διοικητής της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας 

Δημήτρης Μαυρογιώργος: 
Διευθετήθηκε το θέμα 

της μισθοδοσίας 
επικουρικού προσωπικού 
στο Νοσοκομείο Βέροιας

Για διευθέτηση του θέματος που προέκυψε στο Νοσοκομείο Βέροι-
ας, με τους μισθούς επικουρικών εργαζομένων, κάνει λόγο ο   Διοικη-
τής του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας, Δημήτρης Μαυρογιώργος, σε 
ανακοίνωσή που έδωσε χθες στη δημοσιότητα, μετά και τα δημοσιεύ-
ματα, πανελλαδικά, τα οποία αναφέρονται σε  «απαίτηση του Διοικητή 
από επικουρικούς εργαζόμενους να υπογράψουν υπεύθυνη δήλωση 
ότι δεν θα κινηθούν εναντίον του σε περίπτωση αν δεν τους καταβλη-
θούν οι μισθοί εξαιτίας έλλειψης πιστώσεων και μέχρι να τακτοποιηθεί 
το θέμα (η χορήγηση χρημάτων) προς το νοσοκομείο από το υπουρ-
γείο Υγείας, απειλώντας τους και με  διακοπή της σύμβασής τους»

Ο ίδιος διαψεύδει τα περι απειλής και στην ανακοίνωσή του διευκρι-
νίζει:

«Σχετικά με το θέμα που ανέκυψε για την κάλυψη της μισθοδοσίας 
μέρους επικουρικού προσωπικού πλην Ιατρών στο Γ.Ν. Ημαθίας Μο-
νάδας Βέροιας, σας ενημερώνουμε ότι το πρόβλημα που φέρεται να 
δημιουργήθηκε, ήδη διευθετήθηκε με πρωτοβουλία του απερχόμενου 
Διοικητή της 3ης Υ.Π.Ε. κ. Γεωργίου Κίρκου και του Διοικητή του Νο-
σοκομείου κ. Δημήτριου Μαυρογιώργου, σε κοινή συνάντησή τους στο 
Γ.Ν. Βέροιας.

Για την τακτοποίηση του θέματος κλήθηκαν και ενημερώθηκαν σχε-
τικά οι εργαζόμενοι και το Σωματείο Εργαζομένων»

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας 
για την μόλυνση της 

Τάφρου 66 σήμερα στη 
γέφυρα Πολυπλατάνου

-Ανοιχτό κάλεσμα σε τοπικές και πολιτικές Αρχές 
από την Ομάδα Εθελοντών

Μεγάλη κινητοποίηση διοργανώνουν σήμερα Παρασκευή 23 Αυγούστου στις 11.00 το πρωί 
στη γέφυρα του Πολυπλατάνου Ημαθίας η Ομάδα Εθελοντών Πολυπλατάνου, σε μία ειρηνική δια-
μαρτυρία για τη μόλυνση της Τάφρου 66 με σύνθημα «stop στη μόλυνση του περιβάλλοντος – ναι 
στην Υγεία». Έχουν ήδη ενημερωθεί και κινητοποιηθεί οι κάτοικοι της περιοχής ενώ έχουν κληθεί 
οι βουλευτές Ημαθίας αλλά και Πέλλας, ο αντιπεριφερειάρχης, ο δήμαρχος Νάουσας, οι πρόεδροι 
τοπικών κοινοτήτων της περιοχής, σύλλογοι και πολίτες. Πρόκειται για ένα πρόβλημα που μαστίζει 
εδώ και χρόνια την περιοχή είπε στο «Λαό» χθες ο εκπρόσωπος της ομάδας κ. Παναγιώτης Ευ-
θυμιάδης και γι’ αυτό το λόγο έθεσαν αυτή την κινητοποίηση, ως αντικείμενο της σημερινής τους 
δράσης. Η ομάδα εθελοντών Πολυπλατάνου είναι μόλις ολίγων ημερών, αφού η πρώτη τους συ-
νέλευση έγινε στις 8 Ιουλίου και αποτελεί απόφαση μιας παρέας ανθρώπων που ζουν στο χωριό 
αλλά και εκτός κοινότητας και στοχεύουν στο να προσφέρουν υπηρεσίες εθελοντικές στον τόπο 
τους που αφορούν είτε την καθαριότητα, είτε την αποκατάσταση κάποιων προβλημάτων καθημε-
ρινότητας που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι, ενώ σήμερα στην ατζέντα τους είναι η κινητοποίηση για 
τη μόλυνση της Τάφρου 66 για την οποία όπως λέει η ομάδα εδώ και πάρα πολλά χρόνια δεν έχει 
βρεθεί ακόμη λύση.

«Οι δραστηριότητές μας αφορούν σε προσφορά εργασίας και εθελοντικών δράσεων, αχρωμά-
τιστα, ακομάτιστα και με όλη την καλή διάθεση για το καλό του τόπου μας», δηλώνει ο κ. Ευθυμιά-
δης, αναφέροντας, μέχρι σήμερα, τον καθαρισμό των νεκροταφείων του χωριού, τη  απεντόμωση 
της παιδικής χαράς, τον καθαρισμό της εισόδου Πολυπλατάνου, της πλακόστρωτης πλατείας κ.ά., 
ενώ ετοιμάζουν συντόμως και Τράπεζα Αίματος της Κοινότητας.

Σοφία Γκαγκούση



Η παιδική σκηνή του Φώ-
τη Σπύρου παρουσιάζει φέτος 
σε όλη την Ελλάδα το έργο 
της Ξένιας Καλογεροπούλου 
«Οδυσσεβάχ» σε μουσική Δι-
ονύση Σαββόπουλου. Η πα-
ράσταση παρουσιάζεται στη 
Βέροια, την Παρασκευή 23 
Αυγούστου στις 9.00 μ.μ. στο 
Θέατρο Άλσους.

Ένα από τα πιο σημαντι-
κά θεατρικά έργα για παιδιά 
και όχι μόνο, βασισμένο στους 
μύθους, στα λαϊκά παραμύ-
θια και την επική λογοτεχνία. 
Ένα γοητευτικό μαγικό ταξίδι 
σε χώρες ονειρικές, με αλλό-
κοτους ήρωες, ένα παραμύθι 
όπου τα πάντα είναι δυνατά 
και αδύνατα.

Η Ξένια Καλογεροπούλου 
έγραψε την ιστορία του Οδυσ-
σεβάχ από την Ιθαγδάτη που 
ταξιδεύει ψάχνοντας το Κυκλολωτογοργοκιρκιλάριζο, 
χρησιμοποιώντας στοιχεία από την Οδύσσεια, από τις 
Χίλιες και μία νύχτες, και πολλά άλλα παραμύθια.

Δρακοκύκλωπες, Λωτοφάγοι, Πειρατές, Σειρήνες, 
Γοργόνες, η Μάγισσα Κιρκίλα, η Πριγκίπισσα Λαριζάτ 
και το πλήρωμα του Οδυσσεβάχ μας προκαλούν να 
ζήσουμε την περιπέτεια. 

Το καράβι του Οδυσσεβάχ περνάει από το νησί 
των Λωτοφάγων, ακούει το μαγεμένο τραγούδι των 
Σειρήνων, συναντάει την Γοργόνα και τη Μάγισσα 
Κιρκίλα, κινδυνεύει στη χώρα της Λαριζάντ, της αγέ-

λαστης πριγκίπισσας, περνά 
από χώρες που μιλούν με ένα 
φωνήεν, από λίμνες, δάση και 
ποτάμια… κι εκεί που πιστεύ-
ει πως όλα τέλειωσαν βλέπει 
μπροστά του τη στεριά κι ένα 
μικρό παιδί σε μια βάρκα. Να 
είναι άραγε η Ιθαγδάτη; 

Μία ιδανική παράσταση για 
παιδιά όλων των ηλικιών που 
ονειρεύονται και πιστεύουν 
στην επίτευξη του στόχου, στην 
αξία της προσπάθειας, στην α-
ξία της οικογένειας και της πα-
τρίδας, στη νίκη του καλού και 
του δικαίου. Μία παράσταση με 
πανανθρώπινα μηνύματα ουσι-
αστικά και επίκαιρα.  

Ο Οδυσσεβάχ έχει μετα-
φραστεί σε 8 γλώσσες, έχει πα-
ρουσιαστεί από αρκετούς ξέ-
νους θιάσους, αλλά και από 10 
ελληνικά ΔΗΠΕΘΕ. Την έχουν 

απολαύσει εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά μικρά και 
μεγάλα. Χαρίστε φέτος κι εσείς αυτήν την μοναδική 
εμπειρία στα παιδιά.

Διάρκεια παράστασης: 75’ 
Κείμενο: Ξένια Καλογεροπούλου 
Σκηνοθεσία: Φώτης Σπύρος
Μουσική: Διονύσης Σαββόπουλος
Σκηνικά Κοστούμια: Σπύρος Στάης 
Χορογραφίες / κινησιολογία: Ηλίας Μπαγεώργος 
Σχεδιασμός Φωτισμών: Απόστολος Τσιτσώνης 
Μουσική διδασκαλία / ενορχήστρωση: Πρόδρομος 

Μακρίδης 
body percussion : Simone Mongelli
Φωτογραφίες: Γιώργος Καλφαμανώλης
 Σχεδιασμός αφίσας / προγράμματος: Ντί-

να Ζαφειρίου 
Δημόσιες σχέσεις & επικοινωνία: Αγλαΐα 

Παγώνα
Βοηθός σκηνογράφου/Ενδυματολόγου:-

Νάγια Ζαχαράτου
Επιμέλεια σκηνικών και κοστουμιών: Ανθή 

Πετρουλάκη
Υπεύθυνος τεχνικής κάλυψης: Θωμάς 

Χαρέλας
Τεχνική κάλυψη: Φαίδων Κτενάς
Βοηθός παραγωγής: Σταυρούλα Χρηστί-

δου
Γραμματεία παραγωγής: Ζωή Τριαντα-

φυλλίδη
Βοηθός ενδυματολόγου: Μαργαρίτα Μώ-

ρου
Κατασκευή ειδικών κουστουμιών: Φωτει-

νή Κοσμάτου 
Βοηθός Σκηνοθέτη: Νίκος Αγαπίου
Υπεύθυνος σκηνής: Δημήτρης Τσινάρης 
Προπομπός: Αντώνης Τάκος
Διεύθυνση παραγωγής: Γιάννης Μακρίδης
Οργάνωση Περιοδείας: Texnis 
Παίζουν: 
Ορφέας Παπαδόπουλος, Νίκος Χρηστί-

δης, Φλάβιους Νεάγκου, Ήρα Δαμίγου, Ευ-
θύμης Τζώρας και ο Φώτης Σπύρος.
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Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΩΝ 
ΛΙΟΝΤΑΡΙΩΝ (ΜΕΤΑΓΛ.)

THE LION KING 
Προβολές:   Καθημε-

ρινά στις 18.30
Σκηνοθεσία:ΤΖΟΝ 

ΦΑΒΡΟ Σενάριο: TZEΦ 
ΝΕΪΘΕΝΣΟΝ

Ηθοποιοί:ΤΙΣ ΦΩ-
ΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ 
ΟΙ:, ΝΤΙΝΟΣ ΣΟΥΤΗΣ, 
ΛΙΛΑ ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, 
ΑΡΙΕΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ-
ΔΗ, ΦΟΙΒΟΣ ΡΙΜΕΝΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΙΖΑΣ, 
ΣΤΕΛΙΟΣ ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΠΟ-
ΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΛΙΟΣ, ΜΑΡΙΑ 
ΠΛΑΚΙΔΗ, ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΟΥΒΡΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΑΜΒΡΑΖΗΣ, ΑΡΓΥΡΗΣ ΚΑΝΔΥΛΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ 
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΑΠΟΤΕ… ΣΤΟ ΧΟΛΙΓΟΥΝΤ    
(Quentin Tarantino) – 
(ONCE UPON A TIME… IN HOLLYWOOD)
ΘΕΡΙΝΟ σινεμά
Προβολές:   καθημερινά στις 21.00           
*σε περίπτωση κακοκαιρίας η προβολή θα 

πραγματοποιηθεί στην 
Αιθ1 με κλιματισμό

Σενάριο και σκη -
ν ο θ ε σ ί α :  Q u e n t i n 
Tarantino

Πρωταγωνιστούν: 
Leonardo DiCaprio, 
B r a d  P i t t ,  M a r g o t 
Robbie

To Κάποτε… στο 
Χόλιγουντ, του Quentin 
Tarantino επισκέπτε-
ται το Λος Άντζελες του 

1969, όπου όλα αλλάζουν, όταν ο διάσημος 
τηλεοπτικός αστέρας Rick Dalton (Leonardo 
DiCaprio) και ο επί χρόνια κινηματογραφικός 
του «παρτενέρ», που εκτελεί χρέη κασκαντέρ, 
Cliff Booth (Brad Pitt) βρίσκονται σε μια βιο-
μηχανία που δεν μπορούν πλέον να αναγνω-
ρίσουν.

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

http://www.facebook.com/cinestarveria 

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     22/8/19 - 28/8/19

Η μυθιστορημα-
τική βιογραφία του 
δ η μ ο σ ι ο γ ρ ά φ ο υ 
Γιάννη Βίτσα βασι-
σμένη στη ζωή της 
ηθοποιού Κάκιας 
Κοντοπούλου θα 
παρουσιαστεί στη 
Βέροια στην Παρα-
σκευή 23 Αυγού-
στου. Έπειτα από 
την τεράστια απο-
δοχή και αγάπη των 
αναγνωστών στην 
Αθήνα και την Κρή-
τη το πρώτο βιβλίο 
του δημοσιογράφου 
συνεχίζει το ταξίδι 
του ανά την Ελλάδα.  
Η υπέροχη αληθινή 
ιστορία ανθρωπιάς, 
τρυφερότητας, στορ-
γής και αλτρουισμού 
θα λάβει χώρα την 
23η Αυγούστου στις 
7 το απόγευμα στη 
Βέροια στον Πολυ-
χώρο «Ελιά» και 
εκλεκτούς καλεσμέ-
νους στο πάνελ των 
ομιλιτών. Ανάμεσα 
τους, οι δημοσιογράφοι  Νίκος Βουδούρης και Δη-
μήτρης Καρολίδης.  Αποσπάσματα της  μυθιστο-
ρηματικής βιογραφίας θα διαβάσουν οι ηθοποιοί 
Φώτης Σπύρος και Έλσα Πιπερίδου.

 Η ασπρόμαυρη  ιστορία ζωής της ηθοποιού 
Κάκιας Κοντοπούλου, δοσμένη με συγκίνηση και 
ευαισθησία από την πένα του δημοσιογράφου 
Γιάννη Βίτσα, μας οδηγεί σ ένα απροσδόκητο 
ταξίδι στον χρόνο γεμάτο νοσταλγία. Η σκληρή 
πραγματικότητα κατά τα επώδυνα έτη της κατο-
χής και του εμφυλίου πολέμου, συνθέτει τον χα-
ρακτήρα μιας γυναίκας που με σθένος πάλεψε για 
το πεπρωμένο της.

Οι πόρτες έκλεισαν στο άκουσμα των πολιτι-
κών τους φρονημάτων. Ο πατέρας της πεθαίνει, 
εκείνη φυλακίζεται, ο αδερφός της εξορίζεται στην 
Μακρόνησο.

Η τύχη της όμως δεν την εγκαταλείπει. Με-
τατρέπεται σε φύλακα-άγγελό που αγκαλιάζει με 
λαχτάρα κάθε όνειρο και ελπίδα της.

Ο χορός, αποτελεί τη μοναδική διέξοδο στις ο-
δυνηρές στιγμές της. Μερικά χρόνια αργότερα έρ-

χεται το θέατρο και μα-
γεύεται από τον κόσμο 
του! Η Μαρίκα Κοτο-
πούλη, της προσφέρει 
την ευκαιρία να συνα-
ντηθεί με το πεπρωμέ-
νο της. Τα 14 έτη που 
ακολουθούν είναι γεμά-
τα από τη γέννηση της 
δημιουργίας. Με πάθος 
και ενθουσιασμό υπο-
δέχεται κάθε πολύτιμη 
εμπειρία.

Βρίσκεται επί σκη-
νής με τους ογκόλιθους 
του μουσικού θεάτρου. 
Σ. Βέμπο, Γ. Βασιλειά-
δου, Ρ. Βλαχοπούλου, 
Ο. Μακρή, Μ. Φωτό-
πουλο, Κ. Χατζηχρή-
στο, Β. Αυλωνίτη, Λ. 
Διαννέλο, Γ. Μουζάκη, 
Γ. Γκιωνάκη, Ν. Ρίζο, 
Μ. Νέζερ. Συνταξιδεύει 
με τους ηθοποιούς της 
γενιάς της, Κ. Βουτσά, 
Δ. Στυλιανοπούλου, Ρ. 
Διαλυνά, Κ. Γώγου, Μ. 
Καραγιάννη, Ά. Μα-
τζουράνη, Σ. Βρανά, Α. 
Μπάρκουλη.

Αντισυμβατική. Απεχθάνεται τη ματαιοδοξία, 
απορρίπτει και περιφρονεί κάθε είδους έπαρση, 
αλαζονεία και ναρκισσισμό.

Ό γεμάτος αγκίδες αρραβώνας της με τον ηθο-
ποιό Αλέκο Λειβαδίτη λήγει άδοξα.

Ο βιομήχανος Αλέκος Δενδρινός την ερωτεύε-
ται παθολογικά. Επί δύο χρόνια του αρνείται κάθε 
πρόταση γάμου. Η ευφυΐα και η αλήθεια του στο 
τέλος την κερδίζουν και δέχεται να παντρευτούν. 
Η αγάπη τους όμως δεν νικά την κατάθλιψη, τον 
αλκοολισμό και την εμμονή του στον τζόγο. Εκεί-
νος αυτοκτονεί 40 χρόνια μετά και η ίδια βυθίζεται 
στην άβυσσο του πόνου.

Κληρονομεί ένα ιδιωτικό νησί και έρχεται αντι-
μέτωπη με τη μαφία. Την πολεμούν ανελέητα. Τη 
θέλουν νεκρή μα δεν τους κάνει το χατίρι. Παλεύει 
με το πεπρωμένο της και τους κερδίζει.

Με το ίδιο πείσμα τα τελευταία δύο χρόνια 
δίνει μία ακόμη μάχη, αυτή της αιμοκάθαρσης. 
Άλλωστε μόνο το τετελεσμένο ξεκουράζει τους 
πολεμιστές.

Σήμερα Παρασκευή 23 Αυγούστου
«Η αντιστάρ» του Γιάννη Βίτσα για τη 

ζωή της ηθοποιού Κάκιας Κοντοπούλου, 
παρουσιάζεται στην Βέροια

Ο «Οδυσσεβάχ» της Ξένιας 
Καλογεροπούλου σήμερα 

στο Θέατρο Άλσους της Βέροιας



Με την Ένωση Προσωπικού Υπηρεσιών 
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ Κεντρικής Μακεδονί-
ας συναντήθηκε την Τετάρτη 21 Αυγούστου  
ο Αν. Γεν. Γραμματέας ΚΟ της ΝΔ και Βου-
λευτής Ημαθίας κ. Λάζαρος Τσαβδαρίδης, 
προκειμένου να συζητήσουν τα εκκρεμή 
προβλήματα των συμβασιούχων στο εν 
λόγω Πρόγραμμα.

Κύριο ζήτημα, η δρομολόγηση της προ-
κήρυξης από τον ΑΣΕΠ μόνιμων θέσεων 
στους Δήμους της χώρας για τους συμ-
βασιούχους, κάτι που προβλέπει ο Νό-
μος 4583/2018 που υπερψήφισε και η ΝΔ. 
Μία διαδικασία όμως που δυστυχώς δεν 
ολοκληρώθηκε ποτέ, λόγω καθυστερήσεων 
κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ 

αλλά και αντικειμενικής χρονικής αδυναμίας ολοκλήρωσης των προα-
παιτούμενων οργανογραμμάτων στους Δήμους που θα προβλέπουν τις 
σχετικές μόνιμες θέσεις. 

Ανταποκρινόμενος στην αγωνία των συμβασιούχων του Προγράμμα-
τος, οι οποίοι ζητούν την άμεση πραγματοποίηση συνάντησης του Πα-
νελληνίου Συντονιστικού τους Οργάνου με τον νέο Υπουργό Εσωτερικών 
κ. Θεοδωρικάκο, ο κ. Τσαβδαρίδης επικοινώνησε με τον Υπουργό και 
αναμένεται η οριστικοποίηση της συνάντησης.

Υπογράμμισε δε ότι η δέσμευση της ΝΔ όπως κατ’ επανάληψη έχει 
διατυπωθεί και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, 
είναι ότι το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», που υλοποιούν οι Δήμοι, 
προσφέρει πολύ σημαντικό κοινωνικό έργο και πρέπει να συνεχιστεί. 

Όσο δε αφορά στο εργασιακό καθεστώς των 
απασχολούμενων στο Πρόγραμμα ο κ. Τσαβδαρί-
δης επισήμανε ότι θέση της ΝΔ είναι ότι, δεν είναι 
δυνατό σε ένα τόσο σημαντικό πρόγραμμα να 
απασχολούνται συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου. 
Καθώς οι απασχολούμενοι αποκτούν ιδιαίτερες 
σχέσεις με τους βοηθούμενους στο Πρόγραμμα, 
οι οποίες είναι αυτονόητο ότι πρέπει να παραμέ-
νουν άρρηκτες.

Σημείωσε δε ότι η ΝΔ σε καμία περίπτωση 
δεν προτίθεται να αλλάξει τα όσα και η ίδια ψή-
φισε και τα οποία ήδη βρίσκονται σε διαδικασία 
δρομολόγησης. Καθώς οι φορείς και οι Αποκε-
ντρωμένες Διοικήσεις συνεχίζουν να στέλνουν τα 
αιτήματά τους προς το υπουργείο Εσωτερικών, 
προκειμένου, όταν αυτά ολοκληρωθούν, να ακο-
λουθήσει η έγκριση ΠΥΣ (Πράξης Υπουργικού 
Συμβουλίου) και στην συνέχεια το αίτημα προς 
τον ΑΣΕΠ, έτσι ώστε να προχωρήσει στην έκδο-
σης της προκήρυξης.

Ο Αν. Γεν. Γραμματέας της ΚΟ της ΝΔ τόνι-
σε παράλληλα ότι η Κυβέρνηση της ΝΔ έχει ως 
βασική προτεραιότητα της πολιτικής της την πο-

λύπλευρη υποστήριξη των ηλικιωμένων συμπολιτών μας, προκειμένου 
το σύνολό τους να ζει σε συνθήκες αξιοπρέπειας. Προς αυτή εξάλλου την 
κατεύθυνση κινήθηκε ήδη από τις πρώτες ημέρες της θητείας της μειώνο-
ντας τον ΕΝΦΙΑ αλλά κυρίως, προχωρώντας στη ψηφιακή έκδοση συντά-
ξεων και τη διανομή φαρμάκων στους βαριά πάσχοντες, καταργώντας τις 
ουρές τις ντροπής στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ.
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ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το 

άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα ό τι:
Ο ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΗΛΙΑΣ του 

Στεργίου και της Ερμιόνης, το γένος 
Βάρνα, που γεννήθηκε στη Θεσ/νίκη 
και κατοικεί στον Τρίλοφο Ημαθίας και 
η ΜΠΟΥΚΟΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΑ του Τη-
λέμαχου και της Φρειδερίκης, το γένος 
Σαμαρά, που γεννήθηκε στα Γρεβενά 

και κατοικεί στον Τρίλοφο Ημαθίας, πρόκειται να παντρευ-
τούν με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό 
Υπαπαντής Πατρίδας.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός Σύλ-

λογος Γονέων & Κηδεμόνων ΑμεΑ Ν. Ημαθίας 
ευχαριστεί θερμά την ΠΟΣΓΚΑμεΑ για την υ-
λοποίηση του κατασκηνωτικού προγράμματος 
2019 που αφορά τα  Άτομα με Αναπηρία, τόσο 
για την άρτια οργάνωση όσο και για τις προ-

σπάθειες που καταβάλλει όλα αυτά τα χρόνια για την προάσπιση 
των δικαιωμάτων των ΑμεΑ καθώς και την ισότιμη συμμετοχή 
τους στην κοινωνία, αμβλύνοντας τις κοινωνικές ανισότητες.  

Τα παιδιά άλλαξαν παραστάσεις, έκαναν τα μπάνια τους, 
αλληλεπίδρασαν με άλλα άτομα, απασχολήθηκαν δημιουργικά 
και διασκέδασαν όλες αυτές τις ημέρες της παραμονής τους στο 
υπέροχο και φιλόξενο χώρο της κατασκήνωσης, επιστρέφοντας 
με ενθουσιασμό και  θετικές εμπειρίες.

Ένα ακόμη, ευχαριστώ, πραγματικά μέσα από την καρδιά 
μας, στους συνοδούς του Φορέα που χωρίς την αμέριστη υπο-
στήριξή τους, την θετική τους διάθεση, το ενδιαφέρον και την 
φροντίδα που παρείχαν στα παιδιά μας, το πρόγραμμα δεν θα 
είχε λειτουργήσει. Σας ευχαριστούμε, λοιπόν, για τις μοναδικές 
στιγμές που έζησαν τα παιδιά μας και απόλαυσαν τις διακοπές 
τους και οι γονείς ξεκουράστηκαν και ξαναγέμισαν τις μπαταρίες 
τους για να συνεχίσουν το πολύπλευρο έργο τους. 

Το επόμενο ευχαριστώ ανήκει σε όλους εκείνους τους ανθρώπους 
της κατασκήνωσης Αγίας Παρασκευής Στομίου που παρείχαν τις υπη-
ρεσίες τους, δείχνοντας ενδιαφέρον, όντας ευγενικοί και εξυπηρετικοί. 

Ένα μεγάλο ευχαριστώ και στις οικογένειες των ΑμεΑ που 
εμπιστεύτηκαν για ακόμα μια χρονιά το Σύλλογο.  

Με τιμή
Το Δ.Σ του Συλλόγου

Στήριξη Λ. Τσαβδαρίδη 
στους συμβασιούχους του 

προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»
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Έλευση Τιμίας Κάρας οσίου 
Δαυίδ του εν Ευβοία

Το Σάββατο 
31 Αυγούστου 
στον Ιερό Ναό 
Οσίου Δαυίδ και 
Αγ. Άννας στα 
Ριζώματα Ημα-
θίας θα τελεστεί 
Α ρ χ ι ε ρ α τ ι κ ή 
Θεία Λειτουργία 
χοροστατούντος 
του Μητροπολί-
τη μας κ.κ. Πα-
ντελεήμονος α-
πό τις 7 π.μ. έως 10 μ.μ. λόγω της έλευσης της Τιμίας Κάρας οσίου 
Δαυίδ του εν Ευβοία.

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Πέμπτη 22 Αυ-

γούστου 2019 στις 6.30 μ.μ. από 
τον Ιερό Ναό Αγ. Αθανασίου Βέροι-
ας ο Αντώνιος Δημ. Κοντοκοτσά-
κος σε ηλικία 68 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Παρασκευή 

23 Αυγούστου 2019 στις 11.30 π.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγ. Αθανασίου 
Βέροιας η Σοφία Νικ. Αγιαννίδου 
σε ηλικία 87 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ  ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 

Σας  ενημερώνουμε,ότι λειτουργεί γραφείο  στο 
υπόγειο της Δημοτικής Αγοράς (Γ.Γενηματάς),για τις 
ανάγκες του Αδελφάτου Γηροκομείου Βέροιας και 
επίσης υπάρχουν τραπεζικοί λογαριασμοί προς οι-
κονομική ενίσχυση του Γηροκομείου Βέροιας, στην 
ALPHA  BANK .

Αρ.Λογ: 829 00 2001 000024 , IBAN:  GR78 
0140 8290 8290 0200 1000 024

και του ΑΔΕΛΦΑΤΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ, 
Αρ.Λογ.:830 00 2001 000070 , ΙΒΑΝ: GR80 0140 
8300 8300 0200 1000 070.

   Οι δωρεές και οι χορηγίες για το Γηροκομείο 
Βέροιας  , εκπίπτουν από την Εφορία.  

ETHΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 25 Αυ-

γούστου 2019 στον Ιερό Ναό Αγ. 
Αντωνίου Βέροιας ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗ-
ΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση της 
ψυχής της πολυαγαπημένης μας 
μητέρας, γιαγιάς και θείας

ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ (ΠΟΠΗΣ) 
ΒΟΥΡΟΥΤΖΗ

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

 Τα τέκνα, Τα εγγόνια, 
Τα ανήψια,  Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 25 Αυ-

γούστου 2019 στον Ιερό Ναό Μη-
τρόπολης Βέροιας 40ΝΘΗΜΕΡΟ 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση 
της ψυχής του πολυαγαπημένου 
μας συζύγου, πατέρα, παππού, 
αδελφού και θείου

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 
ΜΠΕΚΙΟΥ

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 τέκνα, Τα εγγόνια, Τα αδέλφια, 
Τα ανήψια,  Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

Δεξίωση θα δοθεί στο ζαχαροπλαστείο Σερεμέτα

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 25 Αυ-

γούστου 2019 στον Ιερό Ναό Αγ. 
Αθανασίου Βέροιας 40ΝΘΗΜΕΡΟ 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση 
της ψυχής του πολυαγαπημένου 
μας συζύγου, πατέρα, παππού, 
αδελφού και θείου

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΣΑΛΙΑΓΚΑ

(ιατρός - χειρουργός)

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 τέκνα, Τα εγγόνια, Ο αδελφός, 
Τα ανήψια,  Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

Δεξίωση θα δοθεί στην ΓΑΛΗΝΗ

Ανακοίνωση
Στα πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς του Γηροκομείου Βέροιας προς 

τους συμπολίτες μας, σας γνωστοποιούμε ότι όσοι αντιμετωπίζουν πρόβλη-
μα περίθαλψης των οικείων υπερηλίκων τους και θέλουν να απουσιάσουν 
, η Μ.Φ.Η.``ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ``,  αναλαμβάνει να 
φιλοξενήσει και να περιθάλψει  αυτούς τους ανθρώπους για όσο χρονικό 
διάστημα χρειάζονται. Επίσης ανακοινώνουμε στους αγαπητούς  Συγγενείς 
και Φίλους του Γηροκομείου Βέροιας, ότι οι ώρες επισκεπτηρίου  για τους 
Τροφίμους του Ιδρύματος , είναι από τις 10.00-12.00 και 16.00-18.00.  

Τηλ.Επικοινωνίας 23310 24891.

Ι.Ν. ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ 
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΗΓΥΡΕΩΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 28/8/2019
7.00 μ.μ. Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός Μετ’ αρτοκλασίας και 

περιφοράς της Ιεράς Εικόνος.
ΠΕΜΠΤΗ 29/8/2019
7.00 π.μ. Ορθρος και Θ. Λειτουργία της εορτής
7.00 μ.μ. Μεθεόρτιος Εσπερινός με παράκληση, χαιρετισμούς και 

εγκώμια του Αγίου.
Μετά τη Θ. Λειτουργία παρατίθεται νηστίσιμη τράπεζα στους 

προσκυνητές.
Εκ του Ιερού Ναού

Προσκυνηματική εκδρομή απο το 
συσσίτιο της Ιεράς Μητροπόλεως

 Το Συσσίτιο  - Τράπεζα Αγάπης Ναούσης της Ιεράς 
Μητροπόλεώς, διοργανώνει προσκυνηματική εκδρομή την 
Παρασκευή 23 Αυγούστου 2019,  στα εννιάμερα της Παναγί-
ας, στον Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης στην Μηχανιώνα, 
στην Αγία Τριάδα και στον Άγιο Παΐσιο στην Σουρωτή

Ώρα αναχώρησης: 6:30 π.μ. από το πάρκο.
Εγγραφές και πληροφορίες στο Συσσίτιο: 
τηλ: 2332502871 και στα κινητά: 6982051723 (κ. Χριστί-

να), 6988704117 (κ. Γεωργία) και 6984050410 (κ. Κλεοπά-
τρα).

ΑΠΟΔΟΣΗ (9μερα) ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ 
ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ Ι.Ν. ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ 

«ΠΕΛΕΚΑΝ» Κομνήνιο
Την Παρασκευή 23 Αυ-

γούστου στον Ι.Ν. Αγ. Τρι-
άδος «ΠΕΛΕΚΑΝ» στο Κο-
μνήνιο ΑΠΟΔΟΣΗ (9μερα) 
ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟ-
ΤΟΚΟΥ. Θα τελεσθούν:

1. 6.30 Εσπερινός. Θα 
ψαλούν τα Εγκώμια της 
Θεοτόκου

2. Θα γίνει λιτάνευση 
του Επιταφίου της Κοιμήσεως της Θεοτόκου.



Συνεχίζεται το 4ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών 
Χορών του Δήμου Βέροιας

-Σήμερα στα Εβραϊκά μνήματα του Προμηθέα
Απο την Πατρίδα ξεκίνησε την Τετάρτη 21 

Αυγούστου το 4ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών 
Χορών του δήμου Βέροιας. Ένα πενθήμερο 
παράδοσης με ήθη και έθιμα από όλη την 
Ελλάδα και το εξωτερικό, με τη συμμετοχή 
συλλόγων   από τη Βέροια, την Ελλάδα και 
το εξωτερικό, παρουσία του δημάρχου, α-
ντιδημάρχων, συμβούλων και κόσμου που 
χειροκρότησε θερμά τους χορευτές.

 Το απόγευμα της Τετάρτης στην Πατρίδα 
στο Κοινοτικό Κατάστημα χόρεψαν οι σύλ-
λογοι:

Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίας 
Μαρίνας

Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Τρι-
λόφου “Αριστοτέλης”

Σύλλογος Ποντίων Μακροχωρίου, Χορευ-
τική Ομάδα Νάουσας, ο  Σύλλογος της Πατρί-
δας “Ευστάθιος Χωραφάς” και το Χορευτικό 
του Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Πάτρας.

Την παρουσίαση της βραδιάς έκανε η Ηρώ Φωστηροπούλου. 
Μετά την εμφάνιση των χορευτικών συγκροτημάτων, ακολούθησε λαϊκό γλέντι. Ακολούθησε 

την Πέμπτη παραδοσιακή βραδιά στο προαύλιο του Δημοτικού σχολείου Διαβατού και σήμερα 
συνεχίζεται το Φεστιβάλ στον χώρο των εβραικών μνημάτων στον Προμηθέα.

Το Σάββατο το Φεστιβάλ ανεβαίνει στο Σέλι, στο χώρο του δημοτικού πάρκινγκ, ενώ την Κυ-
ριακή 25 Αυγούστου, διοργανώνονται παράλληλες εκδηλώσεις στις 10.30 το πρωί, με Παιχνίδια 
Χωρίς Σύνορα στην πλατεία Ωρολογίου!. Την ίδια μέρα στις 7.30 μ.μ. το απόγευμα, ολοκληρώ-
νεται το Φεστιβάλ με παρέλαση συλλόγων από την πλατεία Δημαρχείου Βέροιας στο μπάσκετ 
της Εληάς, όπου θα χορέψουν τα συγκροτήματα παραδοσιακούς χορούς.τα γνωστά περίπτερα 
των παραδοσιακών μας συλλόγων, θα δώσουν μία άλλη νότα στην τελευταία μας βραδιά.
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Το Σάββατο 
24 Αυγούστου

Ο Πολιτιστικός 
Όμιλος

Ξερολίβαδου 
αποχαιρετάει 
το καλοκαίρι

Ο Πολιτιστικός 
Όμιλος Ξερολί-
βαδου ανακοινώ-
νει στα μέλη και 
τους κατοίκους 
του χωριού ότι η 
αποχαιρετιστήρια 
εκδήλωσή του για 
το καλοκαίρι του 
2019 θα γίνει το 
Σάββατο 24 Αυ-

γούστου στις 8:30 μ.μ. μπροστά στο κτίριο 
του Ομίλου στο Ξερολίβαδο.

και καλούν όλους τους φίλους και τα 
μέλη τους σε μια τελευταία παραδοσιακή 
βραδιά για να αποχαιρετίσουν το καλοκαίρι 
με τις καλύτερες αναμνήσεις από το χωριό, 
να ανανεώσουν το ραντεβού  για τις εκ-
δηλώσεις του φθινοπώρου και του χειμώ-
να και να τραγουδήσουν ξανά το «…Πότε 
θα’ρθεί η άνοιξη…».

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το 

άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα 
ό τι:

Ο ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
του Θεόφιλου και της Γεωργίας, το 
γένος Κουρουκλίδου, που γεννήθηκε 
στα Γιαννιτσά Πέλλας και κατοικεί στη 
Βέροια και η ΤΣΙΜΑΚΟΥ ΑΡΕΤΗ του 
Γεωργίου και της Χρυσούλας, το γέ-

νος Πιστοφίδου, που γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέροια, 
πρόκειται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει 
στο Δημαρχείο Βέροιας.

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το άρ

θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα ό τι:
Ο ΝΤΟΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Γρηγο-

ρίου και της Ελένης, το γένος Παπαθεο-
δώρου, που γεννήθηκε και κατοικεί στη 
Βέροια και η ΚΙΓΙΝΤΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 
του Αλεξάνδρου και της Μεταξίας, το γέ-
νος Μυλωνά, που γεννήθηκε στη Βέροια 
και κατοικεί στο Μακροχώρι Ημαθίας, 

πρόκειται να παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο που θα 
γίνει στον Ιερό Ναό Αγ. Γεωργίου Μακροχωρίου Ημαθίας.ΜέλλωνΓάμος

Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το 
άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα ό τι:

Ο ΣΤΑΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του 
Στεργίου και της Ζαχαρώς, το γένος 
Μπάρμπα, που γεννήθηκε στην Αθήνα 
και κατοικεί στη Βέροια και η ΚΑΛΥΒΑ 
ΒΑΪΑ του Αθανασίου και της Παρα-
σκευής, το γένος Καλύβα, που γεννή-
θηκε στη Λάρισα και κατοικεί στο Νέο 

Φάληρο Πειραιά, πρόκειται να παντρευτούν με πολιτικό 
γάμο που θα γίνει στο Δημαρχείο Μοσχάτου - Ταύρου 
Αττικής.
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CMYK

Ο Ερυθρός Αστέρας έχει αποδε-
χθεί πρόταση από ομάδα της 
Σαουδικής Αραβίας για την 

παραχώρηση του Μπεν, ο οποίος θα 
φύγει από το Βελιγράδι την επόμε-

νη εβδομάδα μετά και τον 
επαναληπτικό με τη Γιούνγκ 
Μπόις για τα προκριματικά 
του Champions League. Εξα-
σφαλίζει το ποσό που διέθε-
σε για τον Ματέο Γκαρσία η 
ομάδα του Μιλόγεβιτς. 

 Ο Μπεν θα ολοκληρώσει σε λί-
γες μέρες τη θητεία του στον Ερυθρό 
Αστέρα, αφού η μεταγραφή τουλ σε 
ομάδα της Σαουδικής Αραβίας - η ο-
ποία δεν έχει γίνει γνωστή μέχρι στιγ-
μής - είναι ήδη τελειωμένη. 

Ο Ερυθρός Αστέρας αποδέχθηκε 
πρόταση 2,2 εκατομμυρίων ευρώ για 
τον ποδοσφαιριστή και αυτός θ’ απο-
τελέσει παρελθόν από την ομάδα του 
Βελιγραδίου, αλλάζοντας ήπειρο για 
να συνεχίσει την ποδοσφαιρική του 
καριέρα. 

Ο άλλοτε άσος του Ολυμπιακού 
(στην Ελλάδα πρωτοήλθε για λογα-
ριασμό της Βέροιας), θα περιμένει μέ-
χρι και την επόμενη εβδομάδα, θα διε-
ξαχθεί ο επαναληπτικός με τη Γιούνγκ 
Μπόις για τα playoffs των προκριματι-

κών του Champions League και έπειτα θα φύγει από 
τη Σερβία για να εγκατασταθεί στη Σαουδική Αραβία. 

Με τη φανέλα του Ερυθρού Αστέρα, είχε 65 εμφα-
νίσεις, 35 γκολ και 18 ασίστ.

Μπεν:Τονπούλησεσεομάδα
τηςΣαουδικήςΑραβίας
οΕρυθρόςΑστέρας

Γνωρίζεται ότι για την αγωνιστική περίοδο 2019 
- 2020  θα λειτουργήσουν τα παρακάτω τμήματα 
υποδομής στον Αγροτικό Αστέρα Αγίας Βαρβάρας.

Κ-16: παίκτες γεννηθέντες από 2004 - 2005.
Κ-14: παίκτες γεννηθέντες από 2006 - 2007.
Κ- 12: παίκτες γεννηθέντες από 2008 - 2009.
Κ-10: παίκτες γεννηθέντες από 2010 - 2011.
Κ- 8: παίκτες γεννηθέντες από 2012 - 2013.
Κ-6: παίκτες γεννηθέντες από 2014 και νεότεροι.
Εκτός των παραπάνω θα λειτουργήσει ξεχωρι-

στό τμήμα Κ- 12 μόνο για κορίτσια.
Για την εύρυθμη λειτουργία των παραπάνω 

τμημάτων, ανατέθηκαν αρμοδιότητες  στους παρα-
κάτω προπονητές . 

Εφηβικό τμήμα Κ 16 στον τεχνικό υπεύθυνο 
Μουρτζίλα Κώστα.

Τμήματα υποδομής από το παιδικό τμήμα Κ 
14 έως Κ 6 στον τεχνικό υπεύθυνο Παπαστέργιο 
Αθανάσιο.

Τμήμα κοριτσιών Κ 12 στον υπεύθυνο του γυ-
ναικείου τμήματος Γιάννη Γιάννο.

Τη Δευτέρα 26/8/19 από 17:30 έως 19:00 ξε-
κινούν οι εγγραφές σε όλα τα τμήματα υποδομής, 
στο γήπεδο της Αγίας Βαρβάρας, ενώ κάθε μέρα  
θα παραβρίσκεται στο γήπεδο μέλος του Δ.Σ για 
την ενημέρωση των γονέων και των μικρών αθλη-

τών την ίδια ώρα.
Η έναρξη προετοιμασίας του εφηβικού τμήμα-

τος Κ 16 και του παιδικού τμήματος Κ 14, θα ξεκι-
νήσει την Τετάρτη 28/8/19 στις 17:30, στο γήπεδο 
της Αγίας Βαρβάρας.

Οι προπονήσεις των τμημάτων υποδομής Κ12 - 
Κ6, θα ξεκινήσουν την Τρίτη 3/9/19, στις 17:00, στο 
γήπεδο της Αγίας Βαρβάρας.

Πληροφορίες για τη λειτουργία των παραπάνω 
τμημάτων θα δίνονται στα τηλέφωνα :

Πρόεδρος Θωμάς Παζαρτζικλής 6977821344.
Γ ε ν .  Γ ρ α μ μ α τ έ α ς  Γ ε ώ ρ γ ι ο ς  Β λά χο ς 

6977351765.
Υπεύθυνος γυναικείου τμήματος Γιάννης  Γιάν-

νος 6972913929.
Υπεύθυνη τμημάτων υποδομής Κατερίνα Πατσί-

κα 6986306884.
Υπεύθυνος εφηβικού τμήματος Κ 16 Κώστας 

Μουρτζίλας 6973248854.
Υπεύθυνος τμημάτων υποδομής Κ 14 - Κ 6 Α-

θανάσιος Παπαστέργιος 6988127389.
Εκπρόσωπος τύπου Γιάννης Τσιάτσης 

6937434480.

ΓΙΑΤΟΔ.Σ.
ΟΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΘωμάςΠαζαρτζικλής

ΟΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ-ΓεώργιοςΒλάχος

Ανακοίνωση Αγροτικού Αστέρα για τη 
λειτουργία των Τμημάτων Υποδομής

Στη«Βασίλισσα
τουβορρά»
ηΑκαδημία

τηςΚουλούρας!
Μεγαλώνει η οικογένεια της «Βασίλισσας του βορρά» 

μιας και στα χέρια της περνάει η Ακαδημία Ποδοσφαίρου του 
ΠΑΟΚ Κουλούρας, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες στα σκα-
ριά βρίσκεται και η «απορρόφηση» άλλης μίας Ακαδημίας 
του νομού.

Φέρνει Ιρακινό διεθνή
ο Αστέρας 

Τριποτάμου!
Μια ακόμη μεταγραφική «βόμβα» από τον Αστέρα Τρι-

ποτάμου, ο οποίος συμφώνησε με τον Ιρακινό διεθνή με την 
Κ20 μπακ, Καρίμ Σαλάς.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:
Έσκασε η βόμβα με τον νεαρό Ιρακινό διεθνή (under 20) 

Kareem Shalash. Ο 18χρονος μπακ συμφώνησε με την διοί-
κηση του Αστέρα Τριποτάμου και έρχεται στην Θεσσαλονική 
εντός της εβδομάδας. Διεθνής με την ομάδα της χώρας του 
και μάλιστα ένας από τους αρχηγούς.

πηγή: kerkidasport.gr
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CMYK

Τελέστηκε την Τετάρτη 21 
Αυγούστου στο Δ.Α.Κ. “Δημή-
τριος Βικέλας” ο καθιερωμέ-

νος αγιασμός της ανδρικής ομάδας 
καλαθοσφαίρισης του συλλόγου μας, 
ενόψη της έναρξης της νέας αγωνιστι-
κής σαιζόν.  

Στον αγιασμό παραβρέθηκε σύσσωμο το αγω-

νιστικό και προπονητικό τμήμα της ομάδας, ενώ εκ 
μέρους της διοικούσας επιτροπής παρόντες ήταν ο 
πρόεδρος Ηλίας Λαζός και τα μέλη Τραπεζανλίδης 
Γιώργος και Κόζας Αντώνης.  

Με την ευκαιρία αυτή, το τμήμα μπάσκετ του ΑΠΣ 
ΦΙΛΙΠΠΟΣ Βέροιας εκφράζει δημόσια τις θερμές του 
ευχαριστίες στον πατέρα Σοφρώνιο, πιστό και δια-
χρονικό φίλο της ομάδας, για την τέλεση του φετινού 
αγιασμού, κάτι το οποίο έχει πράξει επανειλημμένα 
και κατά το παρελθόν.

Τη Δευτέρα 26/8 ξεκινάει η 
προετοιμασία της ομάδας 
χαντμπολ του Ζαφειράκη. Στις 

18.00μ.μ η ομάδα θα βρεθεί στο ΔΑΚ 
Νάουσας για μία πρώτη συνάντηση 
και αμέσως θα ξεκινήσει το πρόγραμ-
μα προετοιμασίας.

Κατά την μεταγραφική περίοδο του καλοκαιριού 
έγινε προσπάθεια ενίσχυσης της ομάδας και ο 
Ζαφειράκης απέκτησε τον 25χρονο Σέρβο Πέταρ 
Ατσίμοβιτς, τον Θάνο Χατζηαθανασίου και τον 
Μάρκο Οικονόμου, μεταγραφές οι οποίες θα ενι-
σχύσουν πολύ την ομάδα έτσι ώστε και φέτος ο 
Ζαφειράκης να πρωταγωνιστεί και πάλι.

O Πέταρ Ατσίμοβιτς έχει ύψος 1.94m και αγωνί-
ζεται στην αριστερή πτέρυγα.Έχει αγωνιστεί ως δι-
εθνής με την Εθνική Νέων της Σερβίας , σε προκρι-
ματική φάση και πρόκριση για τους Ολυμπιακούς 
αγώνες το 2011 στην Αυστρία, από το 2010-2017 
στα πρωταθλήματα Ισραήλ, Γερμανίας Σερβίας 
, Βουλγαρίας, Αυστρίας , Κροατίας και Σκοπίων 
,στον Αρίωνα Πτολεμαίδας τη σεζόν 2017-2018 και 
στον Άρη Θες/νίκης τη σεζόν 2018-2019.

Ο Θάνος Χατζηαγαπίου είναι 30 ετών με ύψος 
1.85m αγωνίζεται στη θέση πίβοτ Έχει αγωνιστεί 
σε Αρη, Κιλκίς , ΧΑΝΘ και Φοίβο Συκεών . Αθλητής 
με εξαιρετικά τεχνικά προσόντα αλλά και μεγάλη 
εμπειρία από την συμμετοχή του στην μεγάλη κα-
τηγορία.

Ο Μάρκος Οικονόμου είναι 29 ετών με ύψος 
1,92m αγωνίζεται στη θέση πίβοτ. Ξεκίνησε από 
τον Άρη και στη συνέχεια αγωνίστηκε σε Διομήδη 
Άργους, ΧΑΝΘ, ΑΕΚ, Ποσειδώνα Λουτρακίου, ΠΑ-

ΟΚ, Απόλλων Καλαμαριάς και Φαίακα Κέρκυρας. 
Αθλητής με επίσης μεγάλη εμπειρία αλλά και εξαι-
ρετικά σωματικά και τεχνικά προσόντα .

Με τις προσθήκες αυτές αλλά και την αναδιορ-
γάνωση του τεχνικού τιμ η οποία είναι σε εξέλιξη 
με την παρουσία και του Παπουτσή Φ, η ομάδα του 
Ζαφειράκη ευελπιστεί και φέτος σε μία καλή πορεία 
,καταρχήν στην τετράδα των playoff και από εκεί 
και πέρα στην πρωτιά του ομίλου.

Οαγιασμόςτηςομάδαςμπάσκετ
τουΦιλίππουΒέροιας

Με τρία νέα πρόσωπα ξεκινά
την προετοιμασία ο Ζαφειράκης

«Θαευδοκιμήσουνοιπροσπάθειες
γιαεπιθυμητάαποτελέσματα»

Η τοποθέτηση του Βαγγέλη Γραμμένου, μετά τη τη συνάντη-
ση που έλαβε χώρα με τη FIFA και τον Υφυπουργό Αθλητισμού 
Λευτέρη Αυγενάκη. Ο ισχυρός άνδρας της ΕΠΟ, έπειτα από το 
ραντεβού που έλαβε χώρα το μεσημέρι της Πέμπτης και στο οποίο 
συμμετείχαν επίσης οι πρόεδροι των Super League και Football 
League, δήλωσε: «Είναι μια συζήτηση που έγινε σε συνέχεια 
άλλων συζητήσεων. Έχουμε αρχίσει και μπαίνουμε σε ειδικότερα 
θέματα. Αυτό που μπορεί να πει κανείς με βεβαιότητα είναι ότι 
υπάρχει βούληση και από πλευράς των υπουργείων και από τις 
άλλες εμπλεκόμενες πλευρές και ότι ο κοινός στόχος και η κοινή 
προσπάθεια στο τέλος θα ευδοκιμήσει και θα φέρει τα επιθυμητά 
αποτελέσματα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό κατά την άποψη μου»

H συνάντηση του υφυπουρ-
γού Αθλητισμού με ΦΙΦΑ, ΕΠΟ, 
Σούπερ Λιγκ και Σούπερ Λιγκ 2 
βρίσκεται σε εξέλιξη με πολλά 
θέματα να παραμένουν ανοιχτά.

Ο Υφυπουργός Αθλητισμού, 
Λευτέρης Αυγενάκης, μιλώντας 
στους εκπροσώπους του ποδο-
σφαίρου, στη συνάντηση που 
είναι σε εξέλιξη στο γραφείο του 
είχε κάποια ευχάριστα νέα για το 
ελληνικό ποδόσφαιρο.

 Την ερχόμενη εβδομάδα 
έρχεται ένα φορολογικό νομο-
σχέδιο στη Βουλή στο οποίο θα 
αυπάρξουν οι αντίστοιχες αλλα-
γές όπως η μείωση του φόρου 
στα συμβόλαια των ποδοσφαι-
ριστών. Από το 45% πλέον θα 
έχουμε μία μείωση της τάξης 
του 50%, οπότε θα πέσει στο 
22,5%.

 «Μειώνεται το ΦΠΑ στα ει-
σιτήρια κάτι που με επιφύλαξη 
σας λέω ότι μειώνεται στη χαμη-

λότερη κλίμακα, με επιφύλαξη 
γιατί περιμένω μια έγκριση από 
το γενικό λογιστήριο του κρά-
τους.

 Σίγουρα όμως, δεν θα πα-
ραμείνει στο 24% το οποίο ό-
πως αντιλαμβάνεστε ήταν εξαι-

ρετικά υψηλό και δεν ακολου-
θούσε το ίδιο πνεύμα που είχαν 
αντίστοιχες δραστηριότητες του 
αθλητισμού και του πολιτισμού. 
Αυτό σημαίνει ότι ενισχύεται η 
ρευστότητα στα ταμεία σας», α-
νέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος 

Αυγενάκης.
 «Θα δοθούν κίνητρα για να 

διευκολυνθούν οι δωρεές και οι 
χορηγίες στα σωματεία» είπε ο 
Λευτέρης Αυγενάκης, προτού 
κλείσουν οι πόρτες για τις κά-
μερες.

Ανακοίνωσε αλλαγές στο ελληνικό 
ποδόσφαιρο ο Λευτέρης Αυγενάκης

Το προπονητικό επιτελείο και τα 
τμήματα υποδομής της ΑΕΠ Βέροιας 
Η Α.Ε.Π. Βέροιας ανακοίνωσε το προπονητικό και επιστημονικό team που θα έχει την ευθύνη της ομάδας 

στην Α’ Ερασιτεχνική Κατηγορία για την ποδοσφαιρική περίοδο 2019-2020. Αναλυτικά:
Τεχνικός Διευθυντής: Γαϊτάνος Στέφανος
Προπονητής: Χαλκιάς Δημήτριος
Συνεργάτης Προπονητή: Καρολίδης Αντώνιος
Υπεύθυνη Φυσικής Κατάστασης: Γαϊτάνου Κατερίνα
Προπονητής Τερματοφυλάκων: Παναγιωτούλας Παναγιώτης
Ψυχολόγος: Γαϊτάνου Χριστίνα
ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
Το Εφηβικό τμήμα (Κ16 –γεννηθέντες 2004-2005) και το Παιδικό τμήμα (Κ14 – γεννηθέντες 2006-2007) 

της Α.Ε.Π. Βέροιας θα μετάσχουν για την ποδοσφαιρική περίοδο 2019 – 2020, στα αντίστοιχα πρωταθλήματα 
της Ε.Π.Σ. Ημαθίας. Η συμμετοχή τους προϋποθέτει την τήρηση συγκεκριμένης προπονητικής διαδικασίας 
και την κάλυψη ορισμένων προϋποθέσεων για τη συμμετοχή των παικτών στους αγώνες (Ιατρικές Εξετάσεις- 
Έκδοση Κάρτας Υγείας- Έκδοση Δελτίου κ.α.).

Το Εφηβικό Τμήμα (Κ16) έχει ήδη ξεκινήσεις καθημερινές προπονήσεις από τη Δευτέρα 12 Αυγούστου.
Το Παιδικό Τμήμα (Κ14) ξεκινάει προπονήσεις τη Δευτέρα 26 Αυγούστου και ώρα 18:00μ.μ. στο Αθλητικό 

Κέντρο Ράχης.



«Στη χώρα του Αλεξάνδρου»

Στις 30 Αυγούστου η 5η Γιορτή Γης 
από την Εύξεινο 

Λέσχη 
Χαρίεσσας

Η Εύξεινος Λέσχη Χαρίεσσας διοργανώνει 
την 5η Γιορτή Γης, «...Στη χώρα του Αλεξάν-
δρου...»,την Παρασκευή  30 Αυγούστου 2019 
και ώρα 8.30 μ.μ στον αύλειο χώρο του δη-
μοτικού σχολείου Χαρίεσσας. Ένα μοναδικό 
πάντρεμα με την παράδοση και την ανάδειξη 
των Ημαθιώτικων καρπών.

Συμμετέχουν οι  καταξιωμένους καλλιτέ-
χνες :

Αλέξης Παρχαρίδης (τραγούδι) Μπάμπης 
Ιωακειμίδης (τραγούδι) Παντελής Κυρκενίδης 
(λύρα-Αγγείο) Μιχάλης Σιώπης (κλαρίνο)

Συμμετέχει επίσης και το τμήμα λύρας 
του συλλόγου :                                Τσοπου-
ρίδης Θωμάς (Τουλούμ –Γαβάλ)Φωτειάδης 
Ιωακείμ(λύρα), Μπράσας Αντώνης (κλαρίνο), 
Μπράσας Αλέξανδρος (νταούλι) Βαγγέλης 
Λάχανης (νταούλι), Ιωάννη Αντωνιάδη (ντρά-
μερ), Δημήτρη Φουντουκίδη (ήχος -πλήκτρα)
Φαντίδης Λάζαρος (Φώτα).

Χ ο ρ ε υ τ ι κ ά  σ υ γ κ ρ ο τ ή μ α -
τα  της  Εύξε ινος  Λέσχη Χαρ ίεσσας                                                                               
θα πλαισιώσουν την βραδιά.

Κατά την διάρκεια της εκδήλωσεις όπως 
κάθε χρόνο θα προσφέρονται δωρεάν φρού-
τα της περιοχής! 
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Η Εύξεινος Λέσχη Επισκοπής διοργανώνει 
τετραήμερες εκδηλώσεις του καλοκαιριού που 
θα πραγματοποιηθούν στις 22-23-24-25 Αυ-
γούστου 2019 στο χώρο του δημοτικού σχολεί-
ου Επισκοπής.

Παρασκευή 23 Αυγούστου 2019
Το πρόγραμμα πλαισιώνεται :
Ματθαίος Τσαχουρίδης – Λύρα, Τραγούδι
Αλέξης Παρχαρίδης - Τραγούδι
Κώστας Θεοδοσιάδης – Τραγούδι
Γιώργος Βέργος - Αγγείο
Γιώργος Κορτσινίδης – Τύμπανα
Αθανάσιος Σωτηριάδης – Πλήκτρα
Κώστας Πατρίκας –Ηχολήπτης
Γιάννης Παπαδόπουλος - Ντραμς
Δημήτρης Φουντουκίδης - Αρμόνιο
Σάββατο 24 Αυγούστου 2019
Το πρόγραμμα πλαισιώνεται :
Στέλιος Χαλκίδης – Τραγούδι , Λύρα
Σταύρος Σαββίδης – Τραγούδι
Χρήστος Σιαπανίδης - Λύρα
Γιάννης Παπαδόπουλος – Ντραμς
Γιώργος Δεμερτζής – Κλαρίνο
Σοφία Χενιτίδου – Νταούλι
Παύλος Δενεσίδης - Αρμόνιο
Δημήτρης Φουντουκίδης – Αρμόνιο
Κυριακή 25 Αυγούστου 2019
Το πρόγραμμα πλαισιώνεται :
Στάθης Παυλίδης – Τραγούδι
Στέργιος Ζημπιλιάδης – Τραγούδι
Χάρης Αθανασιάδης – Λύρα 

Γιώργος Βέργος – Αγγείο
Γιάννης Παπαδόπουλος - Ντραμς
Δημήτρης Φουντουκίδης – Αρμόνιο

Για τις 23-24-25 Αυγούστου 2019
Τιμή εισόδου 5€ (με δύο κρεατικά) 

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ Ο ΤΑΚΗΣ 
ΒΑΜΒΑΚΙΔΗΣ!!! 

Στις 22-23-24-25 Αυγούστου 2019
Ποντιακόν Πανοϋρ της 

Ευξείνου Λέσχης Επισκοπής



Παρασκευή 23-8-2019

13:30-17:30 ΚΑΛΟΥ-
ΔΗΣ  ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 
ΜΟΡΑΒΑ 3 (έναντι ΙΚΑ) 
23310-27507 

21:00-08:00 ΤΡΟΧΟ-
ΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕ-
ΝΙΖΕΛΟΥ 32 23310-22968 
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ

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

το διά στη μα α πό 19-8-2019 μέχρι 25-8-
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 ΤηλέφωναΦαρμακεία

Υπέρ της προσπάθειας του 
Λευτέρη Αυγενάκη για τις αλλαγές 
που θέλει να φέρει στο ελληνικό 
ποδόσφαιρο είναι ο Λεωνίδας Λε-
ουτσάκος.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του μετά 
τη συνάντηση:

Για τη συμμετοχή του σε μία ο-
ρισμένη δέσμη μέτρων από κοινού 
με τους υπόλοιπους φορείς, παρά 
την αβέβαιη κατάσταση που επι-
κρατεί στη Super League 2:

«Όχι μόνο η Super 
League, και η Football 
League. Ήταν πολύ σημα-
ντική η συνάντηση που έ-
γινε με τον Υφυπουργό. Ο 
Υφυπουργός δείχνει γρήγο-
ρα αντανακλαστικά σε θέ-
ματα ποδοσφαίρου. Έδειξε 
σύμφωνος σε κάποια μέτρα 
που πρέπει να πάρουμε κι 
εμείς ως λίγκες και η ΕΠΟ 
για να έρθουν καλύτερες 
μέρες στο ελληνικό ποδό-
σφαιρο.

Ακούσατε και από τον 
προηγούμενο Πρόεδρο 
(σ.σ. Λυσάνδρου) κάποια 
θέματα στα οποία δεν θα ή-
θελα να αναφερθώ. Θεωρώ 
ότι βρισκόμαστε σε ένα πο-

λύ καλό σημείο με τον Υφυπουργό, 
θέλει να βοηθήσει όσο μπορεί και 
είμαστε μαζί του».

Για το αν θα υπάρξει νέα συνά-
ντηση ανάμεσα σε εκείνον και τον 
Λευτέρη Αυγενάκη για τα αμιγώς 
ζητήματα των Super League 2 και 
Football League:

«Έχει τόσο μεγάλη υπομονή ο 
κος Αυγενάκης που μας βλέπει και 
μας ακούει, σε αυτά είναι καλός».

Η Περιφερει-
ακή Ενότητα Η-
μαθίας, ο Δήμος 
Ηρωικής Πόλης 
Νάουσας, ο Σύν-
δεσμος Βετερά-
νων Αθλητών Στί-
βου Νάουσας, η 
Γ.Ε. Νάουσας με 
την τεχνική υπο-
στήριξη της Ελλη-
νικής  Ομοσπον-
δίας Συλλόγων 
Λαϊκού Μαζικού 
Αθλητισμού - Υ-
περαποστάσεων, 
(Ε.Ο.Σ.Λ.Μ.Α.Υ.) 
συνδιοργανώνουν 
τον αγώνα «3ος 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΣ 
ΔΡΟΜΟΣ ΑΝΤΟ-
ΧΗΣ» συνολικής 
απόστασης 26 και 
5 χλμ. αντίστοιχα.  
Η εκκίνηση θα δο-
θεί την Κυριακή 13 
Οκτωβρίου 2019 
και ώρα 09:00 π.μ. στη Σχολή Α-
ριστοτέλους και ο τερματισμός θα 
γίνει στο ίδιο σημείο. 

Ο  Αγώνας  των  περ ίπου 
26.000μ. διεξάγεται εξολοκλήρου 
σε άσφαλτο, με υψομετρικές δια-
φορές. Ξεκινά από την Σχολή Α-
ριστοτέλους και θα διέλθει από τα 
εξής σημεία: Σχολή Αριστοτέλους, 
περιοχή «Πλακένια», όρια πόλης 
Νάουσας, οδός Νάουσας-Νέας 
Στράντζας αμπελουργική ζώνη Νέ-
ας Στράντζας, Κοινότητα Γιαννακο-
χωρίου, αμπελουργική ζώνη Γιαν-

νακοχωρίου, οδός Γιαννακοχωρί-
ου-Μαρίνας, Μαρίνα, όρια Κοινότη-
τας Λευκαδίων, Μακεδονικοί Τάφοι, 
Αρχαία Μίεζα, Κοινότητα Κοπανού, 
Σχολή Αριστοτέλους.

Ο Αγώνας των 5.000μ. διεξάγε-
ται επίσης σε άσφαλτο και ξεκινά 
από την Σχολή Αριστοτέλους, Κο-
πανός Νάουσας (περιοχή «Τζουμέ-
λα»), Σχολή Αριστοτέλους. 

Οι δηλώσεις συμμετοχής, η α-
ναλυτική προκήρυξη του αγώνα 
και επιπλέον πληροφορίες θα εί-
ναι σύντομα διαθέσιμα μέσω της 
επίσημης ιστοσελίδας του Δήμου 
Νάουσας www.naoussa.gr

«Είμαστεμαζίτου» 3ος Αριστοτέλειος
Δρόμος Αντοχής

Δηλώσειςσυμμετοχήςκαιδιαδρομές

Έρχονται οκτώ μέτρα προτεραιότητας 
για τη βία στα γήπεδα

Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη των Λευτέρη Αυγενάκη και των φορέων του 
ελληνικού ποδοσφαίρου, όπου συμμετείχαν και εκπρόσωποι των SL2 και FL.

Αναλυτικά:
«Επειτα από την ολοκλήρωση της 2,5 ωρών σύσκεψης του Υφυπουργού 

Αθλητισμού, για την αντιμετώπιση της βίας στα ποδοσφαιρικά γήπεδα, με τον 
ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα των FIFA/UEFA και τους επικεφαλής των ποδο-
σφαιρικών αρχών και φορέων της χώρας μας, θα ακολουθήσει Δελτίο Τύπου 
με τα οκτώ μέτρα προτεραιότητας (απόρροια των διυπουργικών συναντήσεων 
που έχουν προηγηθεί), τα οποία τέθηκαν υπόψιν τους, καθώς και οι αναλυτι-
κές δηλώσεις τους».
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 

Βέροια, πωλείται δια-
μέρισμα 100 τ.μ. μει-
κτό, 87 τ.μ. καθαρό, 
γωνιακό, 2ΔΣΚWC, 
θέση  στάθμευσης , 

5ος όρ., απεριόριστη 
θέα, 30 τ.μ. μπαλκό-
νια, διαμπερές. Τι-
μή συζητήσιμη. Τηλ.: 
6977 435166 & 23310 
61205.

Κ. ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 
πωλούνται 2 διαμε-
ρίσματα από 80 τ.μ., 
πακέτο, αυλή, κήπο, 
θέρμανση, καλή κα-
τασκευή. Τιμή 53.000 
ευρώ συζητήσ ιμη . 
Τηλ.: 6974 058284, 
6973 475239.

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

62776.
ΝΑΟΥΣΑ, κέντρο, 

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  κτήμα 
στη Βεργίνα 18 στρέμ-
ματα με ακτινίδια και 
κεράσια και πομώ-
να. Πληρ. τηλ.: 6948 
949616.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ αγρο-
τεμάχια 16,5 στρέμμα-
τα στο Μαυροδένδρι 
(Καράτσαλι) Βέροιας, 
με ροδακινιές, διάφο-
ρες ποικιλίες και πο-

μώνα και μπεκάκια. 
Τηλ.: 6942 202465.

ΕΥΚΑΙΡΙΑΠΩΛΕΙ-
ΤΑΙ οικόπεδο στους 
Γεωργιανούς 2 στρέμ-
ματα, σε πολύ καλή 
θέση, με νερό, ρεύμα, 
θέα, πολύ κοντά στο 
δρόμο.  Τηλ. :  6934 
662478.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  παρα-
δοσιακό ψητοπωλείο, 
έτοιμο σε πλήρη λει-
τουργία στην οδό Στα-
δίου στη Βέροια. Τιμή 
προσιτή-συζητήσιμη. 
Τηλ.: 6970 229546, κ. 
Ευθύμη.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ καφενείο 
λόγω συνταξιοδότη-
σης. Τιμή συζητήσιμη. 
Τηλ.: 6975 580533.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 10 , 
Πλ. Ωρολογίου, κοντά 
στη Λέσχη Αξιωματι-
κών, ενοικιάζεται γκαρ-
σονιέρα, 1ος όρ., πλή-
ρως ανακαιν ισμένη 
και επιπλωμένη. Τηλ.: 
6948 726845 & 6949 
408554.

ΕΝΟ Ι Κ Ι Α ΖΕ ΤΑ Ι 
διαμέρισμα 3ου ορό-
φου 130 τ.μ., 3ΔΣΚΜ 
και W.C., πλήρως α-
νακαινισμένο με όλες 
τις λευκές ηλεκτρικές 
συσευές, 2 inverter 
κλιματιστικά, σαλό-
νι, τραπεζαρία, ντου-
λάπα, θωρακισμένη 
π ό ρτα ,  σ υ ν θ ε τ ι κ ά 
κουφώματα ,  τζάκ ι , 
αυτόνομη  θέρμαν -
ση πετρελαίου, θέση 
parking. Τιμή 350 ευ-
ρώ. Τηλ. επικοινω-
νίας: 6977 658822, 
6944 281124.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ι-
σόγειο διαμέρισμα 76 
τ.μ., πραγματικός λου-
λουδότοπος με καορι-
φέρ, κλιματισμό, δίχως 
κοινόχρηστα, επί της 
οδού Ερμού και Γρε-
βενών 11 γωνία στη 
Βέροια. Τηλ.:  6949 
215864.

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ56, ε-

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

ΝΑΟΥΣΑ ενοικιά-
ζονται επαγγελματικοί 
χώροι στο κέντρο της 
πόλης, ατομική θέρ-
μανση, με W.C. Τηλ.: 
23320 24784 & 6971 
779135.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΗΠΙΤΣΑΡΙΑBistro
49 ζητάει διανομέα φα-
γητού με πλήρη απα-
σχόληση. Τηλ. επικοι-
νωνίας: 6983 060024 
κ. Αργύρη.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός 
κομμωτηρίου με βασι-
κές γνώσεις κομμωτι-
κής για βαφές, λουσί-
ματα κ.λπ., με πλήρες 
ωράριο. Τηλ.: 6974 
648212.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλλη-
λος να γνωρίζει μισθο-
δοσία κατά προτίμηση 
του προγράμματος 

Epsilon για Λογιστικό 
Γραφείο. Τηλ.: 23310 
76870 & 6932 245383.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα 
έως 35 ετών για εργα-
στήριο ζαχαροπλαστι-
κής, με εμπειρία. Τηλ.: 
23310 22174.

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ αδειού-
χος  φαρμακοποιός 
για συστέγαση – απο-
συστέγαση σε φαρ-
μακείο της Πιερίας. 
Επικοινωνία στο  e-
mailtopalido@gmail.
com και στο τηλέφωνο 
6979221583.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  αρτο -
ποιός για εργασία σε 
φούρνο στην Πατρίδα. 
Η εξοικείωση στο ε-
πάγγελμα απαραίτητη. 
Ωράριο 02.00-10.00 
τετραήμερο, κ. Χρή-
στος 6944 271012.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στον 

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

Ενοικιάζονται-Πωλούνταιδιαμερίσματα
στηνΣκιώνηΧαλκιδικής

Στη Νέα Σκιώνη Χαλκιδικής 
ενοικιάζονται διαμερίσματα 70 
τ.μ. 2ΔΣΚWC, εξοπλισμένα κα-
θώς και μεζονέτες 70 τ.μ. 2Δ-
ΣΚWC εξοπλισμένες. Επίσης 
πωλούνται διαμερίσματα από 
45 τ.μ. έως 70 τ.μ. και μεζονέτες 
70 τ.μ. με κατασκευή από πέτρα. Πληρ. τηλ.: 6944 644220, 6974 957264. 
Τιμές ευκαιρίας.

Π Ω Λ Ε Ι Τ Α Ι 
αγροτεμάχιο έ-
κτασης επτάμισι 
(7,5) στρεμμά-
των στο Π. Σκυ-
λίτσι. Πληρ. τηλ.: 
6946255050.



13ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019 www.laosnews.gr

ZHTEITAI άτομο με 
πείρα και γνώσεις Αγγλι-
κών, για μόνιμη εργασία, 
ως σερβιτόρος σε ε-
στιατόριο στη Βέροια. 
Τηλ.: 6974 064888 & 
23310 71590.

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

Η  Ε Τ Α Ι -
Ρ Ι Α  « T S I F L I D I S
SECURITY»  ζη τάε ι 
για άμεση πρόσληψη 
και μόνιμη απασχόλη-
ση, εξωτερικό πωλη-
τή, κύριο ή κυρία με 
γνώσε ις  πωλήσεων 
και ευχέρεια λόγου, 
απαραίτητα στοιχεία: 
να διαθέτει  άδεια ερ-
γασίας προσωπικού α-
σφαλείας (Ι.Ε.Π.Υ.Α.), 
δ ίπλωμα αυτοκ ινή -
του, γνώσεις αγγλι-
κής γλώσσας για τους 
νομούς Ημαθίας και 
Θεσσαλονίκης. Παρα-
λαβή βιογραφικών και 
δικαιολογητικών για 

αξιολόγηση στοιχείων με 
συνέντευξη  στα κεντρι-
κά γραφεία της εταιρείας  

οδός Θεσσαλονίκης 45, 
τηλ. επικοινωνίας 23310 
27102.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
κωδ.23332 ΚΕΝΤΡ0 ΒΕΡΟΙΑΣ, Γκαρ-

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

Κωδ: 106236 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Γκαρσονιέρα συνολικής επιφάνειας 35 τ.μ. Η-
μιώροφος. Αποτελείται από 1 Υπνοδωμάτιο, 
Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο . Είναι κατασκευ-
ασμένη το 1970 και διαθέτει θέρμανση Κε-
ντρική - Πετρέλαιο, Κουφώματα Αλουμινίου 
συρόμενα, Σκαλιά εισόδου - Τιμή: 170 €.

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€.  Αποκλειστική 
ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 23240 - ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ Κέντρο 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Γκαρσονιέρα συνολικής επι-
φάνειας 45 τ.μ. Ημιώροφος Υπερυψωμένος. 
Αποτελείται από 1 Υπνοδωμάτιο, Σαλόνι, 
Κουζίνα, Μπάνιο . Είναι κατασκευασμένη το 
1988 και διαθέτει θέρμανση Ατομική - Ηλε-
κτρικό, Απεριόριστη Θέα, Κουφώματα Συν-
θετικά, A/C, Έπιπλα, Ηλ. Συσκευές, Σκαλιά 
εισόδου, Μπαλκόνια 15 τ.μ. - Τιμή: 250 €.

Κωδ: 106238 - ΚΑΤΩ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΝΟΙ-
ΚΙΑΖΕΤΑΙ Διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 
60 τ.μ. στον 3ο όροφο. Αποτελείται από 2 
Υπνοδωμάτια, Σαλοκουζίνα, Μπάνιο . Εί-
ναι κατασκευασμένο το 1980 και διαθέτει 
θέρμανση με κλιματιστικό, απεριόριστη θέα 
στον κάμπο, κουφώματα συνθετικά με διπλά 
τζάμια, θωρακισμένη πόρτα εισόδου, ανελκυ-
στήρα, πάρκινγκ πιλοτής, μερικώς επιπλω-
μένο, με ηλεκτρικές συσκευές, έχει τέντες, σε 
πολύ καλή γειτονιά με μίσθωμα μόνο 200 €. 
Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

Κωδ: 12868 Κέντρο ενοικιάζεται καινούρ-
γιο  διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 65τ.μ. 
στο ισόγεια , είναι σαν μονοκατοικία ανεξάρ-
τητο , χωρίς κοινόχρηστα , έτος ανακαίνισης 
2012 με 2 υ/δ , Σαλόνι, Κουζίνα ξεχωριστή , 
χαμηλοτάβανη  , 1 Μπάνιο και 1 WC.  Διαθέ-
τει θέρμανση Ατομική με Πετρέλαιο η ευπρέ-
πεια των χώρων δεδομένη , με καινούργια 
συνθετικά κουφώματα με διπλά τζάμια  Τιμή 
220€. Κατοικίδια όχι .

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€.

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.13867  Ενοικιάζεται κάτω από τον 

περιφερειακό αποθήκη 250 τ.μ. με οικόπεδο 
6.000 τ.μ. περιφραγμένο και περιποιημένο 
, μηνιαίο μίσθωμα μόνο 600€. Αποκλειστική 
ΔΙΑΘΕΣΗ  από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Kωδ. 22876 ΚΕΝΤΡΟ ΒΕΡΟΙΑΣ, κο-

μπλέ ανακαινισμένο γραφείο 19 τ.μ. ένας ενι-
αίος χώρος , 1 ος όροφος, θέρμανση με κλι-
ματιστικό το δε  μίσθωμα του μόνο στα 125€.

Κωδ: 23000 - ΩΡΟΛΟΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Γραφείο συνολικής επιφάνειας 26 τ.μ. 1ος  
ορ. Αποτελείται από 1 Χώρο, . Είναι κατα-
σκευασμένο το 1970 και διαθέτει ανοιχτωσιά 
και φωτεινότητα , έχει Κουφώματα Συνθετικά 
και Ανελκυστήρα,  Τιμή: 160 € .

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

Κωδ. 22877 ΚΕΝΤΡΟ ΒΕΡΟΙΑΣ, κο-
μπλέ ανακαινισμένο γραφείο 37 τ.μ. ένας 
μεγάλος ενιαίος χώρος στον 1 ο όρ. χωρίς 
ασανσέρ , η θέρμανση του με κλιματιστικό το 
δε  μίσθωμα του στα 180 €.

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 115521 - ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ Κέντρο 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατά αποκλειστικότητα Κατά-

στημα συνολικής επιφάνειας 40 τ.μ. Ισόγειο. 
Αποτελείται από 1 Χώρο, και WC. Βρίσκεται 
σε μοναδική τοποθεσία και είναι κατάλλη-
λο για πολλαπλές χρήσεις, με πολύ λογικό 
μίσθωμα μόνο: 800 €. Υπόδειξη μόνο σε 
σοβαρά ενδιαφερόμενο.

Κωδ: 115091 - Τριπόταμος ΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙ κατά αποκλειστικότητα Κατάστημα συνο-
λικής επιφάνειας 80 τ.μ. Ισόγειο. Αποτελείται 
από 3 χώρους και WC. Είναι κατασκευασμέ-
νο το 2003 και διαθέτει Απεριόριστη Θέα και 
πολύ μεγάλο οικόπεδο ,  Τιμή: 200 €.

Κωδ: 12815  ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ κατάστημα 
400 τ.μ. σε οικόπεδο 4.000 τ.μ. κατάλληλο  
για πάμπολλες χρήσης ακόμη και για υγειο-
νομικού ενδιαφέροντος , με αύλιο χώρο δικό 
του μεγάλο και μίσθωμα πολύ λογικό μόνο 
1500€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕ-
ΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 116168 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
μεγάλο κατάστημα σε κεντρικότατο σημείο 
της πόλης , συνολικής επιφάνειας 900 τ.μ. σε 
τρία επίπεδα . Ισόγειο 300 τ.μ. 1ος 300 τ.μ. 
και υπόγειο επίσης 300 τ.μ. . ενοίκιο 3.000€.

Κωδ.115092  Ενοικιάζονται στη Βέροια 
χώροι ψυκτικών θαλάμων συνολικά 12.000 
τ.μ. και με κατάψυξη. Διατίθεται όλο μαζί η 
και τμηματικά.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ: 23469 ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ ενοικιάζεται 

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

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 23981 - ΚΤΕΛ Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

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

Κωδ: 12743 - ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Δι-

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

Κωδ: 12742 - ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ πο-
λύ άνετο διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 
105 τ.μ. μικτά και 78 τ.μ. καθ. ευρισκόμενο 
στον 2ο όροφο. Αποτελείται από 2 /υ , σα-
λονοκουζίνα , μπάνιο και αποθήκη. Είναι 
κατασκευασμένο το 1995, έχει Κουφώματα 
Αλουμινίου, με διπλά τζάμια Ανελκυστήρα,  
Αποθήκη 4 τ.μ.,και Ηλιακό θερμοσίφωνα - 
Τιμή ευκαιρίας μόνο  35.000 €. Αποκλειστική 
ΔΙΑΘΕΣΗ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 13977 - Μακροχώρι ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

νεόδμητη Μονοκατοικία συνολικής επιφάνει-
ας 50 τ.μ. Αποτελείται από 1 υ/δ , Σαλονο-
κουζίνα και μπάνιο . Είναι κατασκευασμένη 
το 2002 και διαθέτει θέρμανση Ατομική με  
Ηλεκτρικό, Έχει απεριόριστη Θέα και μεγά-
λο υπόλοιπο δόμησης οικοπέδου και κήπο,  
Τιμή μόνο 35.000 €. Διαθέτουμε την ΠΛΗΡΗ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του ακινήτου αυτού.

Κωδ: 13713 - ΠΙΕΡΙΩΝ Κέντρο ΠΩΛΕΙ-
ΤΑΙ κατά αποκλειστικότητα Μονοκατοικία 
συνολικής επιφάνειας 160 τ.μ. 2 επιπέδων. 
Αποτελείται από 2 υ/δ , Σαλόνι, Κουζίνα, 
Μπάνιο και WC. Είναι κατασκευασμένη το 
1960 και διαθέτει θέρμανση Ατομική - Πε-
τρέλαιο, Κουφώματα Αλουμινίου, Πάρκινγκ, 
Αποθήκη , Κήπο - Τιμή: 80.000 €.

Κωδ: 13758 ΤΡΙΛΟΦΟΣ, Μονοκατοικία 
η οποία αποτελείται από ένα ισόγειο κατά-
στημα 210τ.μ., 1ο και 2ο όροφο από δυο 
διαμερίσματα των 150τ.μ. ο κάθε όροφος ,τα 

οποία βρίσκονται σε οικόπεδο 744τ.μ., είναι 
κατασκευή 1992, εκπληκτική και ανεμπόδι-
στη θέα, με πολύ ωραίο κήπο ,οι χώροι του 
λειτουργικοί, σε αμφιθεατρική θέση, διαμπε-
ρές, Μόνο σοβαρές προτάσεις θα συζητη-
θούν., σε πολύ καλή τιμή μόνο όλο μαζί μόνο 
120.000€ , Αποκλειστική διάθεση και υπόδει-
ξη 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: 12741 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ Γραφείο 

συνολικής επιφάνειας 35 τ.μ. 1ος Υπερυψω-
μένος. Αποτελείται από 1 Χώρο, . Είναι κατα-
σκευασμένο το 1978 και διαθέτει θέρμανση 
Ατομική - Ηλεκτρικό, - Τιμή: 27.000 €.

Κωδ: 116117 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ στα 
ΚΤΕΛ κοντά κατά αποκλειστικότητα ανακαινι-
σμένο Γραφείο συνολικής επιφάνειας 37 τ.μ. 
1ος Υπερυψωμένος. Αποτελείται από έναν 
ενιαίο χώρο, . Διαθέτει θέρμανση με Κλιμα-
τιστικά , τα Κουφώματα του Συνθετικά και η 
Πόρτα είναι Θωρακισμένη - Τιμή: 28.000 €.   

Κωδ. 12776 ΚΕΝΤΡΟ ΒΕΡΟΙΑΣ, άριστοι 
γραφειακοί χώροι 63 τ.μ., μικτά και 40 τ.μ. 
καθ. καινούργια  κατασκευή του 2000, με 
2 χώρους  και WC στον 2 ο όροφο , πολύ 
κοντά στον Άγιο Αντώνιο  , τιμή εξαιρετικά 
χαμηλή μόνο 32.000€.

Κωδ: 116207 ΚΕΝΤΡΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Γρα-
φείο συνολικής επιφάνειας 93 τ.μ. μικτά και 
81τ.μ. καθ., στον 4ο όροφο. Αποτελείται από 
τρεις γραφειακούς χώρους, κουζίνα, μπάνιο. 
Είναι κατασκευασμένο το 1975 και διαθέτει 
απεριόριστη θέα, κουφώματα ξύλινα, ανελκυ-
στήρα, με τέντες, σκαλιά εισόδου, με θωρακι-
σμένη πόρτα εισόδου, σε μοναδικό σημείο, 
με ωραία ανοιχτωσιά, κεντρικότατο, σε τιμή 
προσφοράς μόνο: 63.000 €. Αποκλειστική δι-
άθεση και υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 13672 Κατάστημα 26 τ.μ., κατα-

σκευή 70, Ισόγειο, εκπληκτικό και με άριστη 
προβολή , αυτοτελές , γωνιακό, σε πολύ καλό 
σημείο και σε απίστευτα χαμηλή τιμή,  μόνο 
10.000 €. Διαθέτουμε την ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙ-
ΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του ακινήτου αυτού.

Κωδ.13535 ΠΙΕΡΙΩΝ , πωλείται κατά-
στημα μισθωμένο δίπλα στην οδό Πιερίων 
συνολικά 464 τ.μ.,  σε ένα επίπεδο   και με 
επιπλέον πατάρι 250 τ.μ. Διατίθεται μόνο σε 
σοβαρά ενδιαφερόμενο αγοραστή και είναι 
σίγουρα εξαιρετικής προβολής , έχει μεγάλη 
βιτρίνα και κατάλληλο για όλες τις χρήσεις. 
Τιμή 250.000€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από 
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 13689 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ μεγάλο 
κατάστημα συνολικής επιφάνειας 900 τ.μ. σε 
τρία επίπεδα . Ισόγειο 300 τ.μ. 1ος 300 τ.μ. 
και υπόγειο επίσης 300 τ.μ. . Τιμή: 350.000 €.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ. 116008 Πωλείται αγροτεμάχιο ά-

δειο κοντά στα σφαγεία της Βέροιας  με 6.937 
τ.μ. και άλλα 3 στρ. κατεχόμενο δηλ.  συνο-
λικά 10 στρ. στην τιμή των 21000€ τελική . 
σπάνια ευκαιρία . Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ 
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ. 12740 Στην Εγνατία δεξιά προς 
τα έπιπλα του Κόγια πωλείται αγροτεμάχιο 
7.677 τ.μ. εντός ζώνης οικιστικού ελέγχου 
στην εξαιρετικά χαμηλή τιμή των 25000€. 
Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ. 12920 ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ, πωλείται μι-

κρό και καλό οικόπεδο 257 τ.μ., βλέπει σε 
δρόμο πλάτους 10μ σε καλό σημείο , τιμή 
πώλησης 21.000€.

Κωδ.12922 ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ, πωλείται εξαι-
ρετικό οικόπεδο 450 τ.μ., με άνοιγμα πάνω 
σε πλατεία  σ/δ 0,8 , πολύ ωραίο σχήμα και 
σε τιμή εκπληκτικά χαμηλή σχεδόν στην αντι-
κειμενική , από 90.000€ τώρα 36.000€.

Κωδ.12918 ΑΚΡΟΠΟΛΗ , πωλείται μο-
ναδικό οικόπεδο 941 τ.μ., με σ/δ 0,8 και με 
ανεπανάληπτη θέα , βλέπει πάνω σε πλατεία 
και όλον τον κάμπο της Βέροιας , η αντικειμε-
νική του αξία είναι 194.000€ η δε τιμή πώλη-
σης από 188.000 €, τώρα 75.000€.

Κωδ: 12923 - Βέροια Ράχη ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
κατά αποκλειστικότητα Οικόπεδο συνολικής 
επιφάνειας 1033 τ.μ. Επιπλέον χαρακτηρι-
στικά: Άρτιο  και Οικοδομήσιμο   , αποτελεί 
εξαιρετική ευκαιρία. Τιμή: 19.000 €.

Κωδ.12919 ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ, ευκαιρία σπά-
νια , πωλείται οικόπεδο 1.145 τ.μ., κάτω από 
την αντικειμενική η οποία είναι 236.000€ η 
δε τιμή πώλησης του από 200.000€ τώρα 
91.000€.

Κωδ.12921 ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ, πωλείται οι-
κόπεδο εντός σχεδίου 2.032 τ.μ.,  γωνιακό 
άρτιο οικοδομίσημο με αντικειμενική τιμή στις  
418.000€ σε τιμή πολύ πιο κάτω από αυτήν , 
από 300.000€ τώρα 162.000€.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ: 14039 - Τσερμένι  ΠΩΛΕΙΤΑΙ Μο-

νοκατοικία συνολικής επιφάνειας 85 τ.μ. ισό-
γεια σε σχετικά καλή κατάσταση . Αποτελεί-
ται από 2 Υπνοδωμάτια σαλονοκουζίνα και 
μπάνιο Διαθέτει επίσης θέρμανση Ατομική με 
Πετρέλαιο, - Τιμή: από 55.000 € τώρα μόνο 
27.000€.

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.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η εταιρία Σ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥΚΑΙΣΙΑΟ.Ε.που δρα-

στηριοποιείται στο χώρο του χονδρικού εμπορίου, 
ζητά να προσλάβει πωλήτρια με δίπλωμα οδήγησης 
ΙΧ αυτοκινήτου, με έδρα και περιοχή ευθύνης το 
νομό Ημαθίας. Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: 
logistirio@oikobros.gr.

Η εταιρεία ΜΠΙΛΙΟΥΡΗΣΑΒΕΕ - ΞυλοκιβώτιαΑγρο-
τικώνΠροϊόντων, με έδρα τον Τρίλοφο Βέροιας, ζητά να 
προσλάβει οδηγό, με άδεια οδήγησης κατηγορίας Ε΄ για 
μόνιμη απασχόληση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 23310-93553, 
e-mail: info@biliouris.com.



ZHTEITAI νέος-α για 
γραμματέας με προσό-
ντα: 1) πτυχίο οικονομι-
κά-λογιστικά, 2) άπται-
στα Αγγλικά, 3) επιθυμη-
τά Ισπανικά, 4) πολύ κα-
λή γνώση υπολογιστών. 
Αποστολή βιογραφικών 
(με φωτο): elisavet21@
yahoo.gr μέχρι 30/06/19.

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: 1) οδη-
γός με επαγγελματικό ή 
ερασιτεχνικό δίπλωμα, 
2) κοπέλα για υπάλλη-
λο γραφείου, 3) εργατο-
τεχνίτες για επιχείρηση 
στη Βέροια. Τηλ.: 6974 
312313 - 6974 814606.

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

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει 

την περιποίηση γερό-
ντων για όλο το 24ωρο 

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 ηλεκτρομη-
χανολογικών εργασιών και πωλήσεων. Η προϋπρεσία και 
εμπειρία μη απαραίτητη. Τηλ. επικοινωνίας: 23310 62225.

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

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

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

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

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

ριοχή Μαυραγκές και Καρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΣΤΡΑΤΩΝΕΣ καινουριο 112 τμ. 3ΔΣ-Κ-γκαραζ,αποθηκη Α.Θ 
110.000€
ΑΚΡΟΠΟΛΗ με θεα καινουριο +παρκιγκ,Α.Θ. 2ΔΣΚ 85000€
ΚΕΝΤΡΟ κοντα,4ΔΣΚ2 WC +παρκιγκ Θεα,καινουριο 170000€
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ  85 τ.μ σε οικοπ.160 τ.μ διατηρητεα 28000€
ΠΑΖΑΡΙ Καινουριο 120 τ.μ με παρκιγκ 3ΔΣΚ 140000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ Ημ/υπογειο διαμερισμα  με αυλη πισω,37 τ.μ 7000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 1ος με 3ΔΣΚ ασανσερ,+θεση σταθ.67000€
ΑΓΟΡΑ, 85 τ.μ με θεα,ασανσερ,. Χρηζει ανακαιν.  55000€
Β.ΜΟΥΣΕΙΟ Μονοκ.με οικ.160 τ.μ 45000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 42 τ.μ 1ΔΣΚ  ανωγειο λουξ,24000€
EΔΕΣΣΗΣ σε οικοδομη 28 ετων  92 τ.μ 2ΔΣΔΚ αποθηκη 72000€
ΑΣΤΙΚΑ 40 τ.μ 3ος 1ΔΣΚ Μπανιο, προσοψης  22000€
ANΟΙΞΕΩΣ πλησιον Μον/κια διπατη με οικ.220 τμ 60000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 1ΔΚ 25τ.μ 1ος με Θεα 9000€
ΚΕΝΤΡΟ 100τ.μ 6ος 2ΔΣΚ Α.Θ τζακι 45000€
ΚΕΝΤΡΟ 3ΔΣΚ WC A/C LOUX 1 ½ οροφος  0085

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ 70 τ.μ 1ος με A./C  250€
EΠΙΠΛΩΜΕΝΟ 2ΔΣΚ  Θεα,Α.Θ  από 1/9 -350€
ΠΑΤΡΙΔΑ ΔΙΠΛΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 100 τ.μ με μπαξε Α.Θ κοπλαμ 250€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 1ΔΚ.Λ χωρις κοινοχ.ανωγειο 120€
ΑΣΤΙΚΑ στoυντιο πολυτελειας με Α/C 170€
ΠΙΝΔΟΥ 2ΔΣΚ ανακαιν. Κ.Θ.270€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ  1ΔΣΚ ανακαιν.2ος  Κ.Θ 170€
ΠΑΖΑΡΙ 1ΔΣΚ επιπλωμενο Θερμ/τες 140€
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ επιπλωμενο 1ΔΚ Α/C 160€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
ΚΤΗΜΑΤΑκΟΙΚΟΠΕΔΑ

Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαριά.Τρίλοφο Αμμο
ΚΩΣΤΟΧΩΡΙ Κτημα χαμηλης παραγωγικοτητας καταλληλο 
για Φωτ/κά 
Παλατίτσια,Βεργίνα,Πατρίδα εργοχωρι, σε εξαιρετικά χαμηλές τιμες.
ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ οικοπεδο 500τ.μ με παλια κατοικια 20 τ.μ 
10000€
ΚΡΕΒΑΤΑΣ 6500 τ.μ βιομηχανικο οικοπεδο 65000€
ΡΑΧΙΑ 3000 τ.μ ομορφο κτηματακι με ρευμα κ νερο αρτεσιανο 
13000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙ στην ασφαλτο προς Λαζοχωρι 6800 τ.μ 36000€
Π.ΣΚΥΛΙΤΣΙ θεση    «Μεγα δασος»  4 στρεμ.7600 €

VAENI κοντά δυο χερσα κτηματα 8 κ 5 στρ.αρδευομενα με 
1400€ ανα στρεμμα
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ  οκοπεδο με σ.δ 0,8 ι 380 τ.μ σε τιμη ευκαιριας
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 3στρ.διπλα στα τελευταια σπιτια 8000€ 
ΛΑΖΟΧΩΡΙ  κοντα στις Σ.Γραμμες 4 στρ  χερσο 12000€
ΠΑΤΡΙΔΑ  ομορα οικ.σ.δ 0,8  2600+2600 τ.μ επικλινη   Ευκαι-
ρια 70000€
ΠΕΡ/ΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ φιλέτο 14.400 στρ στην ασφαλτο σοβαρες 
προτασεις
ΑΣΩΜΑΤΑ 5 στρ.αρτιο οικοδομησιμο με Θεα,50000€
ΣΚΟΤΙΝΑ 350 με  μετρα από παραλια για τροχοσπ.με νερο 12000€ 
ΠΛΑΚΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ κοντα στην παραλια 900 τ.μ 16000€
ΜΟΥΣΤΑΛΗ διπλα στην Εγνατια 6,5 στρ 26000€
Π.ΣΚΥΛΙΤΣΙ 4 στρ. για ολες τις καλλιεργειες 8000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

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

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

Ή ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελματικό ακίνητο
350τ.μ.μεθάλαμοψύξης30κ.εκ.σεέκταση
2στρεμμάτων.Περιφραγμένο, ασφαλτ/νο,
γωνιακόσε κεντρικόδρόμο.Περιλαμβάνει
δύοχώρουςγραφείωνπλήρως εξοπλισμέ-
νωνμε έπιπλα. 3οχλμ.Ν.Νικομήδειας-Βέ-
ροιας.Πληρ.τηλ.:6936975803.



ή κάποιες ώρες. Επίσης αναλαμβάνει 
την καθαριότητα σπιτιών, γραφείων, 
σκάλες. Τηλ.: 6946 479828.

ΖΗΤΕΙΕΡΓΑΣΙΑ κυρία, για καθάρισμα 
σπιτιών, σιδέρωμα και άλλες οικιακές δου-
λειές. Τηλ. επικοινωνίας: 6985 642333.

ΚΑΘΑΡΙΖΩ παλιά σπίτια, υπόγεια, 
αποθήκες και ΑΓΟΡΑΖΩ παλιά αντικεί-
μενα. Αγοράζω και χαλκό και μπρού-
ντζο. Τηλ.: 6948 861867 κ. Στράτος.

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

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

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Φιλόλογος με φροντι-

στηριακή πείρα και εξειδίκευση στην Έκ-
θεση παραδι’δει ιδιαίτερα μαθήματα σε 
μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκεί-
ου (μεμονωμένα και σε γκρουπ). Τιμές 
προσιτές και συζητήσιμες. Αποτελέσμα-
τα εγγυημένα. Τηλ.: 6973 707829.

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ μαθήματα ελεύθε-
ρου σχεδίου για Πανελλήνιες εξετάσεις. 
Τηλ.: 6986 726896.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΦΙΛΟΛΟΓΟΣ (πτυχι-
ούχος κλασσικής φιλολογίας) με πολυε-
τή φροντιστηριακή πείρα, παραδίδει ιδι-
αίτερα μαθήματα σε μαθητές γυμνασίου 
και λυκείου. Θερινά μαθήματα προετοι-
μασίας για το γυμνάσιο και τις πανελ-
λήνιες εξετάσεις. Τιμές προσιτές. Τηλ.: 
6973 387996 & 2331304510.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ γραφείο επαγγελματικό 

γερμανικής κατασκευής με φοριαμό και 

τρεις πολυθρόνες σε άριστη κατάσταση. Τηλ. επι-
κοινωνίας: 6973 827192.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: 1 μηχανή ψυγείου, 1 ψησταριά 
με 3 σούβλες, 1 ψησταριά διπλή υγραερίου και 
διανομέας με φιάλες, μαχαιροπήρουνα, 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
Η βιομηχανία ΑΛΜΗΑ.Β.Ε.Ε. ζητά 

εποχικό προσωπικό για τις ανάγκες της 
παραγωγής του επόμενου εξαμήνου.

Συγκεκριμένα:
•Εργάτες και εργάτριες για το τμήμα 

παραγωγής
•Χειριστές ανυψωτικών μηχανημά-

των (κλαρκ)
Οι ενδιαφερόμενοι / ενδιαφερόμενες 

μπορούν να καταθέτουν αιτήσεις στην 
έδρα της επιχείρησης, στο 5ο χλμ. Αλε-
ξάνδρειας – Κρύας Βρύσης.

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται α-
πό φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Τηλέφωνοεπικοινωνίας:2333027800
email:info@almifoods.gr

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

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

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

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2333 027 
800 email: info@almifoods.gr



«Σας ευχαριστώ όλους, συμπολίτευση 
και αντιπολίτευση, για τη συμβολή σας τα 
τελευταία πέντε χρόνια ώστε να καταφέ-
ρουμε να πάμε τον τόπο μας μπροστά».

Με αυτή τη δήλωση ο Περιφερειάρχης 
Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζι-
κώστας έριξε την αυλαία στην τελευταία 
συνεδρίαση του απερχόμενου Περιφερει-
ακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας, 
προσκαλώντας όλους τους Περιφερεια-
κούς Συμβούλους να δώσουν το παρών 
στην τελετή ορκωμοσίας των νέων μελών 
του Περιφερειακού Συμβουλίου, το Σάββα-
το 31 Οκτωβρίου 2019.

Ο κ. Τζιτζικώστας στην τοποθέτησή του 
επισήμανε: «Αυτά τα πέντε χρόνια στις 
συνεδριάσεις του ανώτατου συλλογικού οργάνου 
της Αυτοδιοίκησης στην Κεντρική Μακεδονία, εί-
χαμε εντάσεις και διαφωνίες, είχαμε όμως και συ-
νεννόηση, σύνθεση και συνεργασία. Ευχαριστώ 
τους Αντιπεριφερειάρχες και τους Περιφερειακούς 
Συμβούλους της παράταξής μας, της ‘Αλληλεγγύης’, 
για την ουσιαστική συμμετοχή τους στην αναβάθμιση 
του Περιφερειακού Συμβουλίου. Ευχαριστώ όμως και 
τους Περιφερειακούς Συμβούλους της αντιπολίτευ-

σης, διότι δεν θα είχαμε τα ίδια θετικά αποτελέσματα 
χωρίς τη δημιουργική και ουσιαστική αντιπολίτευση, 
που άσκησαν, με συγκεκριμένες προτάσεις. Αυτά 
τα πέντε χρόνια καταφέραμε όλοι μαζί να πάμε τον 
τόπο μας πιο μπροστά. Διαφωνήσαμε σε πολλά, 
όμως καταφέρναμε πάντα να βρίσκουμε τη χρυσή 
τομή και να παράγουμε αποτέλεσμα. Αυτή είναι η 
υγιής Δημοκρατία, που λειτουργεί με κανόνες, που 
λειτουργεί για τους πολίτες, με τους πολίτες. Το Περι-
φερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας ήταν και 

θα παραμείνει ανοιχτό για κάθε κοινωνική 
ομάδα, για κάθε πολίτη. Το αποτέλεσμα 
των εκλογών του προηγούμενου Μαΐου 
δεν δικαίωσε μόνο το έργο της διοίκησής 
μας, αλλά και το καλό επίπεδο συνεργασί-
ας όλων μας. Η Αυτοδιοίκηση είναι έρωτας 
και αγάπη για τον τόπο και τους πολίτες. 
Εργαζόμαστε όλοι μας για την ανάπτυξη 
του τόπου και την καθημερινότητα των συ-
μπολιτών μας. Πέρα και πάνω από κόμμα-
τα, χρώματα και παρατάξεις είναι ο τόπος, 

είναι ο πολίτης και αυτόν υπηρετούμε. Αγωνιζόμαστε 
για να βελτιώσουμε την καθημερινότητα των συμπο-
λιτών μας και για να βγάλουμε την Κεντρική Μακεδο-
νία το ταχύτερο από την κρίση».

Οι Επικεφαλής των παρατάξεων και οι Περιφε-
ρειακοί Σύμβουλοι της αντιπολίτευσης, που πήραν 
το λόγο στη συνεδρίαση, συνεχάρησαν τον Περιφε-
ρειάρχη για τη δημοκρατική και ανοιχτή λειτουργία 
του Περιφερειακού Συμβουλίου και της διοίκησης, 
αλλά και για τη συνεχή διάθεση συνεργασίας του κ. 
Τζιτζικώστα με τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης.

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος της παράταξης «Πε-
ριφέρεια Πρωταθλήτρια» Στάθης Σαρηγιαννίδης, 
εξήρε την αγαστή συνεργασία στην αντιμετώπιση 
των προβλημάτων και στην ουσιαστική παρέμβαση 
της Περιφέρειας στην καθημερινότητα των πολιτών 
της Κεντρικής Μακεδονίας.

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος της παράταξης 
«Συμμετέχω» Δημήτρης Μούρνος τόνισε ότι η διοί-
κηση Τζιτζικώστα λειτούργησε ανοιχτά και συναινετι-
κά σε πολλές περιπτώσεις, ενώ και η αντιπολίτευση 
ήταν δημιουργική, με αποτέλεσμα η προσπάθεια 
για τον τόπο και τους πολίτες να είναι συλλογική. 
Μάλιστα, επισήμανε ότι στην Ελλάδα η Αυτοδιοίκηση 
είναι σε απογοητευτική κατάσταση συγκριτικά με την 
υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Επικεφαλής της παράταξης «Πολίτες 
Μπροστά» Νιόβη Παυλίδου συνεχάρη τον 
κ. Τζιτζικώστα «γιατί είχε ανοιχτά μάτια και 
αυτιά, λειτούργησε σεβόμενος την αντιπο-
λίτευση, με διαφάνεια και δημοκρατικότητα 
και απέδειξε ότι όταν δουλεύεις βρίσκεις 
λύση ακόμη και στα πιο δύσκολα προβλή-
ματα».

Η Επικεφαλής της παράταξης «Συμ-
μετέχω» Χρυσούλα Παλια-
δέλη επαίνεσε τον Περιφε-
ρειάρχη «για την ευαισθη-
σία του και το σπουδαίο 
έργο του ειδικά στην ανα-
σκαφή της Βεργίνας, αλλά 
και για τη στήριξή του».

Ο Περιφερειακός Σύμ-
βουλος της «Λαϊκής Συ-
σπε ίρωσης»  Βασ ίλης 
Ρέβας τόνισε ότι «αν και 
πιστεύουμε σε διαφορετικό 
μοντέλο ανάπτυξης, εντού-
τοις κατορθώσαμε να συ-
νεργαστούμε. Παράλληλα 
με τις διαφορετικές από-
ψεις μας συνεργαστήκαμε 
και δουλέψαμε όλοι μαζί 
για τα προβλήματα της πε-
ριοχής».

Κάθε απόφαση του α-
περχόμενου και του νέου 

Περιφερειακού Συμβουλίου κρίνεται από το λαό και 
την Ιστορία, είπε η Περιφερειακή Σύμβουλος της Α-
ΝΤΑΡΣΥΑ Ειρήνη Γεωργάκη – Κόλλια.

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος της παράταξης «Πε-
ριφέρεια Πρωταθλήτρια» Βασίλης Γάκης τόνισε ότι 
σε όλη τη διάρκεια της θητείας του φρόντισε να α-
σκήσει δημιουργική αντιπολίτευση και σημείωσε ότι 
«το ανοιχτό πνεύμα του Απόστολου Τζιτζικώστα είναι 
αυτό που επιβράβευσαν οι πολίτες της Κεντρικής 
Μακεδονίας στις πρόσφατες εκλογές κι αυτό είναι 
πολύ σημαντικό».

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος της «Ριζοσπαστικής 
Αριστερής Ενότητας» Γιώργος Θεοδωρόπουλος 
υπογράμμισε ότι «το απερχόμενο Περιφερειακό Συμ-
βούλιο απέδειξε ότι όσοι ασχολούνται με την Αυτο-
διοίκηση αγαπούν τον τόπο τους και προσπαθούν 
για το καλύτερο. Εχθρός της Αυτοδιοίκησης είναι το 
βαθύ κράτος. Όμως τόσο η λειτουργία της διοίκησης 
Τζιτζικώστα, όσο και η ουσιαστική και δημιουργική 
αντιπολίτευση, απέδειξαν ότι μπορούν να φέρουν 
θετικά αποτελέσματα για τον τόπο». Ο κ. Θεοδω-
ρόπουλος έκανε μάλιστα ειδική αναφορά στο ήθος, 
την εργατικότητα, τη δημοκρατικότητα και την απο-
τελεσματικότητα της Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών 
Αθηνάς Αηδονά. 
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P Πήρε φωτιά το δάσος του Αμα-
ζονίου. Επάνω που ήθελε να το αγορά-
σει ο Τραμπ…

 
P Εδώ μια αποθήκη κάψαμε 

μικροί και το γλιτώσαμε τελευταία 
στιγμή το κορίτσι. Φανταστείτε πό-
σες Λόλες κινδυνεύουν αυτόν τον 
καιρό στον Αμαζόνιο.

 
P Σιγά μην φτάσει όλο το Καρνέισι-

ον του κόσμου.
 
P Ρε, από τα γεννοφάσκια μας 

τα είχαμε σχοινί κορδόνι τα παχυ-
ντικά.

 
P Θέλει πολύ; Λίγο γάλα με κακάο, 

λίγο μερέντα, λίγο αβγό χτυπητό, την 
κάναμε την επένδυση στο μέλλον μας.

 
P Πολλή ζάχαρη είχε το Καρ-

νέισιον, πολλή η μερέντα, αλλά το 
αβγό το χτυπητό είχε όλη τη ζάχαρη 
του κόσμου.

 
P Εμένα η μάνα μου έβαζε στο χτυπητό αβγό 

και κακάο. Από τότε δεν μπορώ να ασπρίσω τα δό-
ντια μου.

 
P Θα μου πείτε, εμείς μεγαλώσαμε και με τον 

Ποπάι, αλλά σκέτη απάτη ρε φίλε. Και να φάει 
σπανάκι να δυναμώσεις, όλο τις έτρωγα από 

τους φίλους μου.
 
P Εκτός κι αν 

αυτοί έτρωγαν πε-
ρισσότερο σπανάκι.

 
P Και καλά η 

Λόλα, για την ηλι-
κία μας ήταν ό,τι 
πρέπει. Να κάνεις 
τόσο σαματά για 
να μην σου πάρει 
ο Βρούτο την κα-
κάσχημη και χτι-
κιάρα Όλιβ;

 
P Χάρισμά σου 

αδελφέ. Και μην μου γράψετε ούτε ένα γράμμα.
 
P Τραυματισμένη γενιά, σας λέω.
 
P Κατά τα λοιπά. Μήπως τώρα που δεν πουλά-

νε τη Γροιλανδία οι Δανοί, θέλει τίποτε ο Ντόναλντ 
να του δειγματίσουμε την Ημαθία;

 
P Η ευτυχία δεν βρίσκεται λέει στα πλούτη 

αλλά στην ηρεμία της ψυχής. Αρλούμπες! Εξαι-
τίας της φτώχειας μας χάσαμε την ηρεμία της 
ψυχής μας.

 
P Π.χ.:
-Ρε μωρό μου, πού πήγε το ψυγείο;
-Πίσω από τους λογαριασμούς να κοιτάξεις!
 
P Χορτάσαμε από φιλοσοφικές θεωρίες, αλ-

λά πάλι πεινάμε!
 

P Εγώ είπα χθες να μη φάω βράδυ. Λογικά τώ-
ρα που διαβάζετε τη στήλη θα θέλω να φάω και για 
χθες βράδυ.

 
P Η αγάπη πήρε μπεγλέρι για να κόψει το 

κάπνισμα. Τώρα είμαι σαν τη Χρονοπούλου. Στο 
να χέρι το τσιγάρο, στ’ άλλο χέρι το μπεγλέρι.

 
P Και:
 Στο σχολείο ρωτάει η δασκάλα τα παιδιά τι θέ-

λουν να κάνουν όταν μεγαλώσουν:
«Εγώ θέλω να γίνω πιλότος» λέει ο Νικόλας.
«Εσύ Αντιγόνη παιδί μου τι θες να κάνεις;»
«Εγώ θα γίνω δασκάλα.» απαντάει η Αντιγόνη.
«Για πες μας εσύ Αννούλα…» 
«Εγώ θέλω να γίνω μαμά!» λέει η Αννούλα.
«Εσύ Μπόμπο;»
«Εγώ κυρία θέλω να βοηθήσω την Αννούλα!»

K.Π.

Α. Τζιτζικώστας στην τελευταία συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου: «Με συνεννόηση, 
σύνθεση και συνεργασία αυτά τα χρόνια καταφέραμε όλοι μαζί να πάμε τον τόπο μας μπροστά»
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