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Η εξουσία  για μια ημέρα 
στα χέρια σου ψηφοφόρε!

   Έφτασε η στιγμή της κάλπης και μάλιστα τετραπλής! 
Η κορυφαία στιγμή για την δημοκρατία, όταν καλείται 
ο ψηφοφόρος με την εξουσία που του δίνει το Σύνταγμα 
να επιλέξει αυτούς που θα τον εκπροσωπήσουν. 
Θεμελιώδης υποχρέωση να συμμετέχουμε όλοι και να 
ψηφίσουμε. Καμιά δικαιολογία και γκρίνια μετέπειτα 
γιατί βγήκε ο τάδε και ο δείνα. Με σύνεση θα 
πρέπει να επιλέξετε αυτούς που κρίνετε ότι θα σας 
εκπροσωπήσουν άξια και θα δουλέψουν για να 
βελτιώσουν την καθημερινότητά σας. Οπωσδήποτε 
οι κομματικές, φιλικές, επαγγελματικές ή ακόμη και 
οικογενειακές «εξαρτήσεις» θα παίξουν τον ρόλο τους, 
ωστόσο για να πάμε λίγο πιο μπροστά, ας σκεφτούμε 
λιγάκι την ικανότητα και την αξιοσύνη. Η εξουσία 
έστω για μια ημέρα είναι στα χέρια σου ψηφοφόρε, 
μην την αφήσεις να πάει χαμένη.  Καλό βόλι!
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Δύοαχώριστοιφίλοι
Ο φακός του «Λαού» συνά-

ντησεδύοαχώριστουςφίλουςτον
ΧρήστοΚούτρα και τονΑνδρέα
Σταυρόπουλοπουδίνουν τον ε-
κλογικό αγώνα τους ο πρώτος
στηνΠεριφέρεια με τον Χρήστο
Παπαστεργίου του ΚΙΝΑΛ και ο
δεύτερος στοΔήμο της Βέροιας
μετονΚώσταΒοργιαζίδη.

Ηφιλία τους είναιπαλιά από
τα φοιτητικά τους χρόνια (1973)
και συνεχίζεται, έχοντας στα-
διοδρομήσει στην πόλη μας, ο
πρώτοςΔ/ντής τηςΠαθολογικής
ΚλινικήςτουΝοσοκομείουτηςΒέ-
ροιας με μεγάληπροσφοράστο
Νομόμαςκαιοδεύτεροςοδοντί-
ατροςστοΜακροχώριμεμεγάλη
προσφοράστονΔήμοΑποστόλου
Παύλουόπουείναιυποψήφιος.

Τουςευχόμαστεκαλήεπιτυχία.

Χωρίς διόδια οι μετακινήσεις 
των εκλογέων

Ελεύθερηηδιέλευση,χωρίςδιόδιασεόλουςτουςμεγάλους
αυτοκινητοδρόμουςτηςχώρας,προκειμένουναδιευκολυνθούν
οι μετακινήσεις τωνπολιτώνστις επερχόμενεςΕυρωεκλογές
καιΑυτοδιοικητικέςεκλογές,σύμφωναμεαπόφασηΣπίρτζη.

Οιελεύθερεςδιελεύσειςαπόόλουςτουςσταθμούςδιοδίων
της χώραςθα ισχύσουν τηνΚυριακή 26Μαΐου 00:00ως τις
24:00, όπως επίσης και τηνΚυριακή 2 Ιουνίου 00:00ως τις
24:00μ.μ.

Όσον αφορά τους δικαστικούς αντιπροσώπους που θα
μεταβούν για την εκτέλεση των καθηκόντων τους,  θα είναι
ελεύθερηη διέλευση τουςαπό τουςσταθμούς διοδίων  από
τηνΠαρασκευή24Μαΐουστις6:00π.μ.έωςκαιτηνΔευτέρα
27Μαΐουστις24:00μ.μ.,καθώςκαιαπότηνΠαρασκευή31
Μαΐουστις6:00π.μ.έωςκαιτηνΔευτέρα3Ιουνίου2019στις
24:00μ.μ..Ηδιέλευσηχωρίς την επιβολήδιοδίωνθα γίνεται
με την επίδειξη του εγγράφου τοποθέτησης τουΔικαστικού
ΑντιπροσώπουκαιτουΔελτίουΑστυνομικήςΤαυτότηταςτους.

Ο αντιδήμαρχος
Βασ. Παπαδόπουλος

στα ΛΑΙΚΑ&ΑΙΡΕΤΙΚΑ: «Δεν θα 
σταματήσουμε να δουλεύουμε 

επειδή έχουμε εκλογές»
ΧθεςτομεσημέριστηνραδιοφωνικήεκπομπήΛΑΙΚΑ&ΑΙΡΕΤΙΚΑ,φιλο-

ξενήθηκεζωντανάστοστούντιοτουΑΚΟΥ99.6,οαντιδήμαρχοςκαθαριό-
τηταςΒασίληςΠαπαδόπουλος.Αναφέρθηκεστηνσοβαρή και υπεύθυνη
δουλειάπου γίνεται,παρά το ελλιπέςπροσωπικό.Απάντησεστις αιτιά-
σεις,ότιτελευταίαστιγμήπροεκλογικάτρέχουννακάνουνέργαστηνπό-
λη,λέγονταςότικάθεχρόνοτέτοιαεποχήμετάτονχειμώνα,τασυνεργεία
ανέκαθενασχολούνται με επιδιορθώσειςσε δρόμους,πεζοδρόμια κ.λ.π.
«Δενθασταματήσουμεναδουλεύουμεεπειδήέχουμεεκλογές»,είπεχα-
ρακτηριστικά.Μίλησεγια τηνπροσωπικότητα τουδημάρχουΒοργιαζίδη,
τονίζονταςότιείναιέναςτίμιοςάνθρωπος,μεικανότητες,πουνοιάζεταιγιατηνπόλη.Τέλοςδήλωσεπαθιασμένοςμε
τηνδουλειάτουκαιγι’αυτόυπογράμμισεότιβρίσκεταιαπόνωρίςτοπρωίσυνεχώςκοντάστασυνεργείαναεπιβλέ-
πεικαιναδίνειοδηγίεςκαθημερινάόλοτονχρόνο.

ΟΘεόφιλοςκαιησυνέχισητουέργου
στηνΑΝΗΜΑ

Ηαπόφαση τουΑπ.Τζιτζικώστα να
στηρίξειτηνΑΝΗΜΑκαινααποκτήσεικαι
πάλι ζωή, είναιπολύσημαντικόστοιχείο
στην ανάπτυξη του νομού Ημαθίας. Ο
πρόεδρός τηςΘεόφιλοςΤεληγιαννίδης,
περιφερειακός σύμβουλος και εκ νέου
υποψήφιος με τον συνδυασμό «ΑΛΛΗ-
ΛΕΓΓΥΗ»τουΑπ.Τζιτζικώστα,σεσυνερ-
γασίαμε τηνομάδα τηςΑΝΗΜΑ, έδειξαν
σεπολύ σύντομο χρονικό διάστημα την
δυναμική τηςΑναπτυξιακήςΗμαθίας και
τηνβοήθειαπουμπορούνναπαράσχουν
στις επιχειρήσεις του νομού μας, μέσα
από την υλοποίηση επενδυτικών και α-
ναπτυξιακώνπρογραμμάτων.Αυτή είναι
και η ουσία, να έρθουν χρήματα μέσω
ΕΣΠΑκαιηΑΝΗΜΑείναιβασικόεργαλείο
προςαυτήντηνκατεύθυνση.Όσογιατον
Θεόφιλο, ευελπιστεί να επανεκλεγεί στην
περιφέρεια και νασυνεχίσει το έργο του
στηνΑΝΗΜΑ.

ΟΑντιπεριφερειάρχηςΚ.Καλαϊτζίδης
καιοΔήμαρχοςΚ.Βοργιαζίδηςοιτελευταίοι
προεκλογικοίκαλεσμένοιτουΑΚΟΥ99.6

Τελευταίες εμφανίσειςπριν την απαγόρευση
του νόμου, έκανανστον ραδιοφωνικό αέρα του
ΑΚΟΥ99.6,οαντιπεριφερειάρχηςκαιυποψήφιος
περιφερειακός σύμβουλος με τον συνδυασμό
«ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ»τουΑπ.Τζιτζικώστα,Κ.Καλαι-
τζίδης καιοδήμαρχοςΒέροιαςΚώσταςΒοργι-
αζίδης.Ο αντιπεριφερειάρχης υπογράμμισε ότι
δεν αισθάνεται πολιτικός, αλλά ένας άνθρωπος
του μόχθου, που ενδιαφέρεται για τα κοινά και
θέλει να συνεχίσει ναπροσφέρει στηνΗμαθία.
Υπογράμμισεότιχρειάζεταιτονσταυρόπροτίμη-
σηςτουημαθιώτηγιαναεπανεκλεγείκαινασυ-
νεχίσειτοέργοτου.ΟδήμαρχοςΒέροιαςΚ.Βορ-
γιαζίδηςαναφέρθηκεστιςθετικέςπροοπτικέςτης
νέας θητείας, αφού τα  τεράστια κονδύλιαπου
έχουν εξασφαλίσει, θα δώσουν την δυνατότητα
ναπέσουνχρήματασεέργαπουθαβελτιώσουν
πρωτίστως την καθημερινότητα του βεροιώτη,
αλλάκαιτωνκατοίκωντωνχωριών.
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 Η συνεργασία 
της Αντιπεριφέρειας με τους 
ΤΟΕΒ της Ημαθίας, έφερε 
2 μεγάλα έργα άρδευσης

Την ένταξη στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανά-
πτυξης (ΠΑΑ 2014-2020), δύο μεγάλων έργων, 
που θα συμβάλουν ουσιαστικά στη βελτίωση 
των συνθηκών εργασίας και παραγωγής του 
αγροτικού κόσμου της Ημαθίας, ανακοίνωσε το 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τα οποία 
προήλθαν μετά από την αποτελεσματική συ-
νεργασία της Π.Ε Ημαθίας και των ΤΟΕΒ μας..

Πρόκειται για τα «ΕΡΓΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ 
, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ο.Ε.Β Α-
ΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ» με 
προϋπολογισμό 7.500.000€ και «ΈΡΓΑ ΕΚΣΥΓ-
ΧΡΟΝΙΣΜΟΥ, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ 
Τ.Ο.Ε.Β ΝΗΣΙΟΥ N. ΗΜΑΘΙΑΣ» με προϋπολο-
γισμό 4.000.000€.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Κώστας Καλαϊτζίδης 
δήλωσε τα εξής:  «Σήμερα, μπορούμε να απο-
λαύσουμε τους καρπούς της δουλειάς μας και της άψογης συνεργασίας με όλους τους φορείς της Περι-
φερειακής μας ενότητας και στη συγκεκριμένη περίπτωση τους ΤΟΕΒ μας. Από την πρώτη στιγμή που 
η αρμοδιότητα εποπτείας των ΤΟΕΒ ανατέθηκε στην Περιφέρεια, σταθήκαμε δίπλα στις διοικήσεις και 
στα μέλη τους με όλες μας τις δυνάμεις. Δεσμευόμαστε ότι αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε και στην 
επόμενη θητεία μας.

Δήμος Αλεξάνδρειας: Καταγραφή 
ζημιών στην καλλιέργεια βαμβακιού 

-Επιστολή Γκυρίνη προς τον Πρόεδρο του ΕΛΓΑ
Επιστολή προς τον Πρόεδρο του ΕΛΓΑ κο Θεοφάνη Κουρεμπέ απέ-

στειλε χθες το πρωί ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας Παναγιώτης Γκυρίνης με 
θέμα την Ενημέρωση – καταγραφή ζημιών στο Δήμο Αλεξάνδρειας στη 
καλλιέργεια βαμβακιού (επανασπορά) λόγω των δυσμενών καιριών συν-
θηκών.

Το κείμενο της επιστολής έχει ως εξής:
«Κύριε Πρόεδρε, 
Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες (βροχοπτώσεις και αντίξοες κλιμα-

τολογικές συνθήκες) που επικράτησαν στο Δήμο μας, κατά το στάδιο 
σποράς στην καλλιέργεια του βαμβακιού προκάλεσαν ζημιές στο φύτρω-
μα και απαιτείται άμεσα η επανασπορά διότι ο χρόνος είναι ασφυκτικά 
μικρός. Μετά τα παραπάνω παρακαλώ όπως προχωρήσετε άμεσα στην 
αποστολή κλιμακίων γεωπόνων του ΕΛΓΑ για τη διαπίστωση της έκτα-
σης των καταστροφών που υπέστη η καλλιέργεια του βαμβακιού ώστε να 
προχωρήσουν οι αγρότες σε δηλώσεις ζημιάς, μετά από τη διαπίστωση 
της αιτίας από τον Οργανισμό σας.

Είναι γνωστή σε όλους η δυσμενέστατη κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Ελληνική Οικονομία, 
αλλά θα πρέπει να γνωρίζετε ότι πλέον δυσμενής είναι η θέση των αγροτών – βαμβακοκαλλιεργητών 
που είναι στα πρόθυρα της πλήρους απόγνωσης και είναι αδύνατον να αντιμετωπίσουν στοιχειωδώς 
τις ανάγκες επιβίωσης των οικογενειών τους καθώς και συνέχισης των αγροτικών τους δραστηριοτήτων, 
με άμεσο κίνδυνο διατάραξης του κοινωνικού ιστού, του πιο υγιούς τμήματος του Ελληνικού Λαού, που 
ίσως είναι και οι μοναδικοί που δεν έχουν καμία συμμετοχή στη δυσμενέστατη οικονομική κατάσταση 
που έχει περιέλθει η χώρα.

Με δεδομένη την έως σήμερα άμεσή σας ανταπόκριση σε παλαιότερα αιτήματά μας, σας ευχαρι-
στούμε εκ των προτέρων για τις ενέργειές σας προς την κατεύθυνση ικανοποίησης των δίκαιων αιτημά-
των των βαμβακοπαραγωγών.

Η Εγκατάλειψη και καταστροφή των αγροτών να είστε σίγουροι ότι θα έχει απρόβλεπτες συνέπειες 
σε κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό επίπεδο…«

Χθες στην Ημαθία
Συναντήσεις εργασίας 

του Υφ. Μεταναστευτικής Πολιτικής 
Άγγελου Τόλκα με εκπροσώπους 

διεθνών οργανισμών, Μ.Κ.Ο. 
υπηρεσιακών παραγόντων, 

αιτούντων άσυλο και προσφύγων

Χθες Παρασκευή 24 Μαΐου πραγματοποιήθηκαν στο νομό Ημαθίας κοινή επίσκεψη και συνα-
ντήσεις εργασίας με τους εκπροσώπους της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες 
(UNHCR)  και του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ), εκπροσώπων Μη Κυβερνητικών 
Οργανώσεων, των συντονιστών των δομών της περιοχής και των φιλοξενούμενων με πρωτοβουλία 
του Υφυπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής Άγγελου Τόλκα. 

Ο Υφυπουργός μαζί με τους εκπροσώπους των διεθνών οργανισμών επισκέφθηκαν τις δομές της 
Βέροιας και της Αλεξάνδρειας όπου είχαν διεξοδική συζήτηση με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά 
με την ένταξη των αιτούντων άσυλο που φιλοξενούνται στις δομές της Ημαθίας και την απασχόληση 
τους με απόλυτα νόμιμο τρόπο στην αγροτική παραγωγή. 

Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα καλό κλίμα, με τους εκπροσώπους του ΔΟΜ και της 
UNHCR να στηρίζουν με θέρμη την πρωτοβουλία. Τέθηκαν πλήθος ερωτημάτων και εκφράστηκαν 
προβληματισμοί για μια σειρά ζητημάτων στον υφυπουργό και τους υπόλοιπους συμμετέχοντες. 
Στην τοποθέτησή του ο Υφυπουργός τόνισε ότι πολλά από τα ζητήματα που τέθηκαν βρίσκονται σε 
διαδικασία επίλυσης. Όπως υπογράμμισε: «Ανταποκρινόμαστε στα αιτήματα του αγροτικού κλάδου 
και στην ανάγκη κοινωνικής και επαγγελματικής ενσωμάτωσης προσφυγικών πληθυσμών. Η παρου-
σία πολλών και τόσο σημαντικών διεθνών οργανισμών αναβαθμίζει την εικόνα της Ημαθίας».

Στις επισκέψεις συμμετείχαν επίσης εκπρόσωποι του μεταποιητικού κλάδου του Νομού Ημαθί-
ας με τους οποίους έγινε λεπτομερής συζήτηση. Ακολούθησε συνάντηση του Υφυπουργού και των 
εκπροσώπων των διεθνών οργανισμών με τους εκπροσώπους όλων των αγροτικών συλλόγων της 
Ημαθίας. Στην συζήτηση που έγινε δόθηκαν οι απαιτούμενες απαντήσεις και διευκρινήσεις σε συγκε-
κριμένα και πρακτικά ζητήματα για την απασχόληση στις αγροτικές εργασίες. 

Την Κυριακή μετά από 5 σχεδόν χρόνια,  η δύναμη γυρνάει σ’ 
εσένα!

Την Κυριακή μπορείς να τους δώσεις την απάντηση για όσα 
είπαν και μετά σ’ εξαπάτησαν. Για όσα έκαναν χωρίς να σε ρωτή-
σουν. 

Την Κυριακή μπορείς να τους δείξεις, ποια είναι η γνώμη σου 
για το ξεπούλημα της Μακεδονίας, για την υπερφορολόγησή σου, 
για την ανασφάλεια, για τους χιλιάδες πλειστηριασμούς, για το 
κλείσιμο των τραπεζών, για την ανεργία και την ακραία φτώχεια, 
για τον ΕΝΦΙΑ που όχι μόνον δεν κατήργησαν αλλά τον αύξησαν. 

Για τους χιλιάδες νέους που μετανάστευσαν, για τις γενιές των 
επιδομάτων που δημιούργησαν, κλέβοντας κάθε ελπίδα για δημι-
ουργία, για το ότι έκαναν τη χώρα σου ξέφραγο αμπέλι και αποθή-
κη ψυχών. 

Για το ότι αδίστακτοι τρομοκράτες μπαινοβγαίνουν τρεις και λίγο 
από τις φυλακές και κάθε λογής Ρουβίκωνες και «γνωστοί άγνω-
στοι» καταστρέφουν και βεβηλώνουν ανενόχλητοι, ενώ εσύ μάτω-
σες και ματώνεις για να σώσεις το σπίτι και τη χώρα σου. 

Την Κυριακή λοιπόν μπορείς να τους δείξεις ΤΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ 

ΘΕΛΕΙΣ.  
Ότι θέλεις ΝΑ ΤΑ ΑΛΛΑΞΕΙΣ ΟΛΑ 

ΑΥΤΑ. 

Με την ψήφο σου, στηρίζοντας την 
ΝΔ και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ΜΠΟ-
ΡΕΙΣ ΝΑ ΓΙΝΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ 
ΑΛΛΑΓΗΣ. 

Τάσος Μπαρτζώκας
Πολιτευτής ΝΔ

Την Κυριακή μπορείς να γίνεις μέρος της αλλαγής!
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Για όσα έγιναν την πενταετία που πέρασε στον Δήμο Βέροιας, αλ-
λά κυρίως για όσα σχεδιάζονται  για τη νέα τετραετία, μίλησε ο δήμαρ-
χος Βέροιας και εκ νέου υποψήφιος Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης, στην 
κεντρική του ομιλία χθες βράδυ, μπροστά στο εκλογικό κέντρο του 
συνδυασμού του «Δράση με Γνώση», αφού οι προγνώσεις της ΕΜΥ 
για καταιγίδα το βράδυ της Παρασκευής δεν επιβεβαιώθηκαν..

 Ο κ. Βοργιαζίδης τόνισε ότι τα μηνύματα είναι θετικά για το αποτέ-
λεσμα της κάλπης της Κυριακής και ζήτησε από τους συμπολίτες του 
την ανανέωση της εντολής και της εμπιστοσύνης τους στο πρόσωπό 
του και στον συνδυασμό, για την επίτευξη των νέων στόχων που είναι: 
ταχύτερη ανάπτυξη, περισσότερες θέσεις εργασίας, καλύτερη ποιότη-
τα ζωής και ολοκληρωμένες αναπτυξιακές παρεμβάσεις. 

Συγκεκριμένα ο κ. Βοργιαζίδης στην ομιλία του τόνισε μεταξύ άλ-
λων:

« Περίμενα αυτή τη βραδιά με μεγάλη ανυπομονησία. Ήθελα να 
σταθώ εδώ, μπροστά σας και να σας μιλήσω με ειλικρίνεια για όσα 
πετύχαμε αυτά τα πέντε χρόνια αλλά κυρίως για όσα σχεδιάζουμε 
για τη νέα τετραετία με σκοπό να παγιώσουμε την αναπτυξιακή πο-
ρεία της πόλης μας. Σήμερα, από εδώ, από το κέντρο της Βέροιας, 
στέλνουμε μαζί το μήνυμα ενός τόπου που προοδεύει. Ενός τόπου 
που προχωρά μπροστά. Είμαι σίγουρος πως αυτές τις ημέρες της 
προεκλογικής περιόδου ακούσατε πολλά. Εύκολες υποσχέσεις, προ-
τάσεις-πυροτεχνήματα κι ευχολόγια σε συνδυασμό με μπόλικη δόση 
καταστροφολογίας και μηδενισμού. Εμείς όμως, όπως κάνουμε άλλω-
στε όλα αυτά τα χρόνια απαντήσαμε με έργο, όραμα και ολοκληρω-
μένο σχέδιο. Για εμάς η ανάπτυξη και η πρόοδος δεν έρχονται μέσα 
από εύκολα λόγια και ευχές. Εμείς πάντα πιστεύαμε ότι η ανάπτυξη 
κατακτιέται μέσα από σχέδιο, σκληρή δουλειά και διεκδίκηση. Αυτό 
κάναμε τόσα χρόνια και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε και την επό-
μενη τετραετία.Μέσα σε αυτά τα πέντε χρόνια, ενισχύσαμε το κύρος 
του Δήμου, προωθώντας ταυτόχρονα τη σταθερότητα, την κοινωνική 
συνοχή, την ανάπτυξη και τη συνεργασία. 

Ισχυροποιούμε τη θέση της Βέροιας στην Κεντρική Μακεδονία, τον 
ρόλο της ως παράγοντα σταθερότητας και ανάπτυξης για ολόκληρη 
την περιοχή.

Μέσα στη γεωγραφική αυτή γειτονιά, θέλουμε να γίνουμε μία 
πόλη-πρότυπο.Να είμαστε ένας δήμος που θα έχει καταφέρει να 
ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του και θα ασκεί την πολιτική του με 
βασικά κριτήρια την ανθρωπιά, την αλληλεγγύη και την κοινωνική και 
οικονομική ανάπτυξη.  

Επί πέντε χρόνια αφοσιωθήκαμε στη Βέροια και τις τοπικές μας 
κοινότητες.Αναλάβαμε πρωτοβουλίες. Υπερβήκαμε εμπόδια.Και υπη-
ρετήσαμε τον τόπο πάντα με αγάπη και πατριωτισμό.Για να προχω-
ρήσουμε όμως ακόμα πιο μπροστά, χρειαζόμαστε την ανανέωση της 
εντολή σας. 

Η μάχη είναι συλλογική. Είναι η μάχη για τα παιδιά μας. Είναι η 
κοινή μας μάχη για το αύριο του τόπου μας. Δεν πρέπει να αφήνουμε 
την αδιαφορία ή τον μηδενισμό να ρίχνουν τον πήχη χαμηλά. Χρειά-
ζεται συστράτευση των δημιουργικών δυνάμεων. Και είμαι ιδιαίτερα 
χαρούμενος και υπερήφανος που διαπιστώνω ότι οι υγιείς δυνάμεις 
του τόπου, οι άνθρωποι του μόχθου και της δημιουργίας, είναι στο 
πλευρό μας σ’ έναν ακόμα προεκλογικό αγώνα. Αυτούς εκπροσω-
πούμε. Εκπροσωπούμε όλους εσάς που δεν το βάζετε κάτω, δε 
συμβιβάζεστε με την μετριότητα και μαζί θα πορευτούμε ξανά ώστε 
να δημιουργήσουμε ακόμη μια φορά ένα πλειοψηφικό προοδευτικό 
ρεύμα εξωστρέφειας και αισιοδοξίας. Όταν ξεκινήσαμε το 2014 εκ-
φράσαμε το όραμά μας για τη δημιουργία πραγματικών συνθηκών 
ανάπτυξης για τους κατοίκους του Δήμου Βέροιας μέσα από ένα 
ολοκληρωμένο και ρεαλιστικό σχέδιο 8 αξόνων που είχε ως σκοπό 
να μετριάσει σε τοπικό επίπεδο τις επιπτώσεις τις οικονομικής κρίσης 
και να εξασφαλίσει προϋποθέσεις ευημερίας για τον τόπο μας. …Η 
Βέροια σε αυτό το τοπίο αντιστάθηκε.Η «Δράση με Γνώση» εξέφρασε 
εκείνους που δε συμβιβάζονται. Όσους συνέχισαν να βλέπουν μέλλον 
στον τόπο μας παρά τις αντιξοότητες. Η εντολή της Βέροιας, η εντολή 
των πολιτών, η δική σας εντολή στις εκλογές του 2014 ήταν σαφής. 
Το μήνυμά σας ξεκάθαρο. Ένα ισχυρό «Ναι» στις προοδευτικές και 
υγιείς δυνάμεις του τόπου. Ένα δυνατό «Ναι» στην ενότητα και τις ου-
σιαστικές αλλαγές για τον τόπο. Μια θετική ματιά στο μέλλον και τους 
ανθρώπους που θα μπορούσαν να βάλουν φρένο στην ύφεση και 
την απαισιοδοξία. Δεν τη διαψεύσαμε αυτή την ελπίδα. Κινηθήκαμε 
από την αρχή προς τη σωστή κατεύθυνση.Πετύχαμε να συνδυάσουμε 
την οικονομική εξυγίανση με την ανθρωπιά. Φέραμε εις πέρας έργα 
που είχαν παγώσει και δρομολογήσαμε νέες υποδομές, οι οποίες 
βρίσκονται σήμερα σε εξέλιξη και μπορούν να εγγυηθούν, καθώς θα 
ολοκληρώνονται στα επόμενα χρόνια, την ευημερία της Βέροιας και τη 
δυνατότητα της πόλης να παράγει αξία για όλους.Τα πέντε τελευταία 
χρόνια ήταν χρόνια σκληρής δουλειάς. Βεβαίως δεν τα κάναμε όλα 
όπως τα ονειρευόμασταν. Βεβαίως υπήρξαν καθυστερήσεις. Βεβαίως 
εμφανίστηκαν αδυναμίες… Κάνουμε την αυτοκριτική μας.Η πρόοδος 
όμως, είναι σημαντική. Στα οικονομικά του δήμου η βελτίωση είναι 
ξεκάθαρη, σε όλα τα επίπεδα: Για πρώτη φορά, τα τελευταία χρόνια, 
ο δήμος έχει σταθερά πλεονάσματα της τάξης των 2 εκατομμυρίων 
ευρώ ετησίως, αλλά και χρηματικά διαθέσιμα που υπερκαλύπτουν τις 
βραχυπρόθεσμες και συνολικές υποχρεώσεις του. Ό,τι δάνεια είχαμε 
τα αποπληρώνουμε, χωρίς να πάρουμε νέα. 

Ό,τι δικαστικές αποφάσεις εκκρεμούσαν τις καλύψαμε.Συνολικά, 
ελαφρύναμε το δημοτικό χρέος κατά 6 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται 
για μεγάλη επιτυχία, παρά τις προσπάθειες κάποιων να αμφισβη-
τήσουν και να υποβαθμίσουν την αλήθεια. Ο Δήμος Βέροιας είναι 
σήμερα, ένας εύρωστος, θωρακισμένος οικονομικά δήμος, γεγονός 
που μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε ακόμη περισσότερα τη νέα 

τετραετία. Τα θεμέλια έχουν μπει. Πριν πέντε χρόνια δεσμευτήκαμε να 
φτιάξουμε μία δυνατή, υγιή δημοτική αρχή. Έναν σύγχρονο Δήμο, ικα-
νό να προστατεύει την πόλη από εξωγενείς πιέσεις και να προσφέρει 
ένα φιλικό επενδυτικό περιβάλλον σε τοπικό επίπεδο.Και το κάναμε 
πράξη. Τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης και ανάπτυξης είναι ήδη εμ-
φανή.Και είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι η ανάπτυξη αυτή δε στηρίζεται 
σε χρέη και ελλείμματα. Στηρίζεται στη διεκδίκηση όλων των δυνατών 
χρηματοδοτήσεων, στην ανάπτυξη του τουρισμού, στην επένδυση σε 
υποδομές και σε μια οικονομία πιο φιλική προς το περιβάλλον. Γνω-
ρίζετε ότι μέσα σε μία τετραετία εντάξαμε έργα ύψους τουλάχιστον 19 
εκατομμυρίων ευρώ σε προγράμματα χρηματοδότησης, ενώ υποβάλ-
λαμε ολοκληρωμένες προτάσεις και αναμένουμε μέσα στο 2019, τη 
χρηματοδότηση νέων έργων αξίας 21 εκατομμυρίων ευρώ.  Αυτά τα 
40 εκατομμύρια σχεδόν, δεν είναι απλώς, ένας αριθμός. Είναι χρήμα-
τα στην αγορά της Βέροιας, είναι χρήματα που προορίζονται για νέες 
επενδύσεις, καινοτομία, αναβάθμιση των υποδομών, δουλειές και νέο 
εισόδημα.Πρόκειται 
για αυτοτροφοδοτού-
μενη ανάπτυξη. Και 
άρα βιώσιμη.Ένας 
από τους βασικούς 
στόχους της για τη 
νέα θητεία μας είναι 
να δημιουργήσουμε 
νέες βιώσιμες θέσεις 
εργασίας σε τοπικό 
επίπεδο και να  βελτι-
ώσουμε ακόμα περισ-
σότερο το επενδυτικό 
περιβάλλον. Καινοτο-
μία και επιχειρείν εί-
ναι στην κορυφή των 
προτεραιοτήτων μας.

Τα χρόνια που πέ-
ρασαν η εξωστρέφεια 
της Βέροιας ενισχύ-
θηκε σημαντικά. Με 
την ίδρυση της Αντι-
δημαρχίας Τουρισμού, 
αναδείξαμε και καθι-
ερώνουμε τον τόπο 
μας ως προορισμό.
Χαράξαμε τη στρα-
τηγική φιλοξενίας και 
προσέλκυσης επισκε-
πτών.Συντονίσαμε και 
ανανεώνουμε διαρκώς 
τη συνεργασία με τους 
σημαντικότερους φο-
ρείς τουρισμού της 
χώρας ενώ ενδυνα-
μώνουμε τις σχέσεις 
μας με μέσα ενημέρω-
σης στην Ελλάδα και 
το εξωτερικό για την 
καλύτερη προβολή 
του τόπου. Η δημιουρ-
γία και η προσπάθεια εδραίωσης μίας συγκεκριμένης ταυτότητας 
έπαιξαν σημαντικό ρόλο. 

Το σύνθημα “Discover Veria” έγινε σήμα, ιστοσελίδα, έντυπο υλικό 
κι ένα δυνατό brand που προωθεί την πόλη στην Ελλάδα και το εξω-
τερικό.

Αποτέλεσμα: οι διανυκτερεύσεις στη Βέροια αυξήθηκαν κατά 53% 
μέσα σε τρία μόλις χρόνια. Είναι τεράστια αυτή η επιτυχία.Είναι μια 
επιτυχία που μας επιτρέπει να προχωρήσουμε περαιτέρω στο σχε-
διασμό μας. Γι’ αυτό το σκοπό, ύστερα από δική μας πρωτοβουλία, 
συμμαχούμε με τους όμορους δήμους, την Π.Ε. Ημαθίας, την Ένωση 
Ξενοδόχων Ημαθίας κι άλλους τοπικούς φορείς με στόχο τη σύσταση 
Τουριστικού Οργανισμού Ημαθίας που θα επιταχύνει τις προσπάθειές 
μας και θα αποδώσει καρπούς γρήγορα για όλη την περιοχή.…Η 
Βέροια μέσα στο διάβα των αιώνων υπήρξε πάντα σταυροδρόμι πο-
λιτισμών.Σήμερα, γίνεται ξανά. Σήμερα αποκτά ξανά μια τέτοια ταυτό-
τητα, ένα τέτοιο χαρακτήρα. Κι επειδή δεν υπάρχει σταυροδρόμι χωρίς 
προσβασιμότητα και υποδομές, προωθούμε δεκάδες έργα που θα 
διευκολύνουν και θα ενισχύσουν ακόμη περισσότερο την τουριστική 
δραστηριότητα, όπως: -Νέους χώρους στάσης-στάθμευσης τουρι-
στικών λεωφορείων έξω από την αστική ζώνη -Δημόσιους χώρους 
υγιεινής και τουαλέτες -Δημιουργία νέου αναβαθμισμένου τουριστικού 
περιπτέρου σε κεντρικότερο σημείο της πόλης -Οριστική παραχώρη-
ση του κτιρίου του Παλαιού Δικαστικού Μεγάρου Βέροιας για τη δημι-
ουργία πολυχώρου συντονισμένων τουριστικών δράσεων

Ειδικά δε για τη Βεργίνα, την κορωνίδα της τοπικής τουριστικής α-
νάπτυξης, έχουμε σχεδιάσει μία σειρά σημαντικών παρεμβάσεων που 
θα αναβαθμίσουν την περιοχή και θα συνδέσουν τα κυριότερα αρχαι-
ολογικά σημεία ενδιαφέροντος όπως τους Βασιλικούς Τάφους, το Πο-
λυκεντρικό Μουσείο Αιγών και το Βασιλικό Ανάκτορο με ποδηλατικές 
και πεζοπορικές διαδρομές ενώ έχουμε δρομολογήσει την ανάπλαση 
του κεντρικού πεζόδρομου της Βεργίνας και την ανακατασκευή του 
δρόμου που περνά μπροστά από το Μουσείο των Βασιλικών Τάφων.

…Μία επιτυχία από την οποία αντλούμε έμπνευση και κίνητρο για 
να πετύχουμε ακόμα περισσότερα και σε άλλους τομείς όπως είναι 

για παράδειγμα η κοινωνική πολιτική. Είμαστε ιδιαίτεροι υπερήφανοι 
που τα τελευταία πέντε χρόνια σταθήκαμε δίπλα στους συμπολίτες 
μας που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη. Η πρόνοια ήταν και παραμένει 
κεφαλαιώδης πολιτική μας αρχή. Πεποίθηση μας είναι ότι ο Δήμος ο-
φείλει να προσφέρει ευκαιρίες, αξιοπρέπεια και καταφύγιο σ’ εκείνους 
που έρχονται αντιμέτωποι με το σκληρότερο και πιο άδικο πρόσωπο 
της ζωής. Στην επόμενη θητεία μας θα σταθούμε ακόμα περισσότερο 
σε αυτή την αρχή, ενισχύοντας το δίκτυο αλληλεγγύης και προάγο-
ντας ακόμα περισσότερο τις υπηρεσίες που δημιουργήσαμε, όπως 
το ΚΕΠ Υγείας, το Κέντρο Κοινότητας, το Μητρώο Εθελοντών της 
Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και την Τράπεζα Αίματος του 
Δήμου. Η στρατηγική μας είναι ξεκάθαρη, ενισχύουμε το υφιστάμενο 
καλά οργανωμένο δίκτυο κοινωνικών δομών και εγκαινιάζουμε νέες 
δομές για να πετύχουμε περισσότερα. Στο πλαίσιο αυτό, δημιουρ-
γούμε Συμβουλευτικό Σταθμό για την Άνοια για την προώθηση θε-
μάτων όπως η πρόληψη, η νοητική ενδυνάμωση, η υποστήριξη και 

εκπαίδευση των συγγενών και 
λειτουργούμε δυο νέα ΚΗΦΗ 
στον αστικό ιστό της πόλης. 
Παράλληλα, δημιουργούμε 
«Κέντρο Ημέρας» για την ημε-
ρήσια φιλοξενία και φροντίδα 
συμπολιτών μας που ανήκουν 
σε ευάλωτες κοινωνικές ομά-
δες, κέντρο που θα διαθέτει 
χώρους ανάπαυσης, λουτρώ-
νες, πλυντήρια ρούχων με 
σκοπό να τους προσφέρει α-
ξιοπρεπή ημερήσια διαμονή.  
Υψηλά στις προτεραιότητές 
μας είναι επίσης οι συνάν-
θρωποί μας με αναπηρίες και 
οι οικογένειές τους. Κατά τη 
νέα μας θητεία δρομολογούμε 
πρωτοβουλίες που θα προ-
σφέρουν στους ανθρώπους 
με αναπηρίες περισσότερα μέ-
σα.Η «Στέγη Υποστηριζόμενης 
Διαβίωσης» ενήλικων ατόμων 
με αναπηρία είναι μία από τις 
σημαντικές πρωτοβουλίες που 
υποστηρίζουμε με όλη μας τη 
ψυχή.Το ίδιο και η δημιουργία 
νέου Κέντρου Διημέρευσης και 
Ημερήσιας Φροντίδας σε συ-
νεργασία με «Τα παιδιά της 
Άνοιξης».Και βέβαια, στεκόμα-
στε αρωγοί στη λειτουργία του 
Ενιαίου Ειδικού Επαγγελμα-
τικού Γυμνάσιου-Λυκείου που 
φέτος, άνοιξε για πρώτη φορά 
ένα παράθυρο γνώσης, τεχνι-
κής εξειδίκευσης και προοπτι-
κών στους συμπολίτες μας με 
αναπηρίες.Η εργασία είναι δι-
καίωμα όλων. 

Γι’ αυτό στη νέα μας θητεία 
θα λειτουργήσει Γραφείο Διασύνδεσης των ανέργων σε συνεργασία 
με τον Εμπορικό Σύλλογο, το Επιμελητήριο Ημαθίας και τον ΟΑΕΔ 
για την άμεση και πιο εύστοχη ένταξή τους στην τοπική αγορά εργα-
σίας. Ειδικά για τους νέους και τους χρόνια άνεργους θα συνεχίσουμε 
να παρέχουμε προγράμματα δια βίου μάθησης, σε καίριους τομείς 
για τη Βέροια, όπως είναι η γεωργία, η κτηνοτροφία, ο τουρισμός, οι 
τεχνολογίες και το νέο επιχειρείν. …Τα πέντε αυτά χρόνια, μετράμε 
επιτυχίες, και δεν είναι μόνο οικονομικές. Δώσαμε έμφαση τόσο στο 
κέντρο της πόλης όσο και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές του Δή-
μου Βέροιας με σειρά παρεμβάσεων και έργων υποδομής, ικανών να 
δώσουν προοπτική ανάπτυξης και να βελτιώσουν ουσιαστικά τη ζωή 
των κατοίκων. Ανάμεσα σε αυτές τις παρεμβάσεις εξέχουσα θέση κα-
τέχει φυσικά το έργο κατασκευής της Γέφυρας Κούσιου που ξεμπλο-
κάραμε μετά από πολύχρονα γραφειοκρατικά κολλήματα, και το οποίο 
θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους. Ήδη η πρόοδος του έργου 
είναι ορατή τους τελευταίους μήνες. Παράλληλα, προσθέσαμε νέες 
σχολικές μονάδες όπως το σχολικό συγκρότημα στα Γιοτζαλίκια και το 
νέο Μουσικό Σχολείο στις Βαρβάρες, και βελτιώσαμε τις υφιστάμενες 
κτιριακές υποδομές.Αναβαθμίσαμε αθλητικές εγκαταστάσεις.Εξασφα-
λίσαμε τα κονδύλια για τη δημιουργία 19 παιδικών χαρών. Και ανα-
μένουμε την έγκριση χρηματοδότησης νέων δικτύων αποχέτευσης, 
ύδρευσης και άρδευσης.Ενισχύσαμε το οδικό δίκτυο και σχεδιάσαμε 
νέες οδικές παρεμβάσεις όπως η σύνδεση των οικισμών Προμηθέα 
και Πανοράματος, η διαπλάτυνση της οδού Πιερίων και η κατασκευή 
δυο κυκλικών κόμβων σε Προμηθέα και Μακροχώρι. 

Συνολικά, η νέα δημοτική περίοδος θα βρει την πόλη μας πιο 
όμορφη και το δήμο μας πιο λειτουργικό και φιλόξενο από άκρη σε 
άκρη.

Κάναμε πράξη αιτήματα ετών. Και με τη στήριξή σας θα συνεχί-
σουμε ακόμα πιο δυναμικά.Στον πρωτογενή τομέα που αποτελεί την 
αναπτυξιακή μας βάση δώσαμε νέα πνοή.Σταθήκαμε με υπευθυνό-
τητα δίπλα στον αγροτικό πληθυσμό, ενισχύοντας το εισόδημά του, 
εξασφαλίζοντας 6.000.000 ευρώ από χρηματοδοτικό πρόγραμμα της 
Ε.Ε. για την υποστήριξη των τοπικών ομάδων παραγωγής από τα 

Κώστας Βοργιαζίδης: Το μήνυμά σας ξεκάθαρο… Συνεχίζουμε 
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μαζί μπροστά, πιο γρήγορα, πιο δυναμικά, πιο αποφασιστικά

προβλήματα που δημιούργησε το ρωσικό εμπάργκο. Εντάξαμε και 
κατασκευάσαμε ή προχωράει η κατασκευή έργων προϋπολογισμού 
αρκετών εκατομμυρίων ευρώ. Έργα τα οποία περιλαμβάνουν αρδευ-
τικές υποδομές και δίκτυα αγροτικής οδοποιίας πολλών χιλιομέτρων. 
Και δε σταματάμε εδώ. Ήδη προωθούμε την ολοκλήρωση μελετών 
και διεκδικούμε έργα αιχμής για τον πρωτογενή τομέα του τόπου 
μας, όπως:  -τη βελτίωση των αρδευτικών υποδομών και δικτύων 
σε Παλατίτσια, Αγία Βαρβάρα και Τρίλοφο -την ολοκλήρωση έργων 
αγροτικής οδοποιίας σε Μακροχώρι, Ν. Νικομήδεια, Άγιο Γεώργιο και 
Τρίλοφο -την επέκταση και βελτίωση των αγροτικών δρόμων σε όλες 
ορεινές τοπικές κοινότητες 

Επιπλέον, θα καθιερώσουμε ονομασία προέλευσης και ενιαία 
ταυτότητα για τα τοπικά αγροτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα. Ενώ 
θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε τη μεταστέγαση του Τελωνείου και 
του Χημείου του Κράτους στην Κουλούρα για να διευκολύνουμε την 
εξαγωγική δραστηριότητα. Για τη νέα θητεία στον δήμο οι στόχοι μας 
είναι και πάλι ξεκάθαροι: Ταχύτερη ανάπτυξη. Περισσότερες θέσεις 
εργασίας. Καλύτερη ποιότητα ζωής. Ολοκληρωμένες αναπτυξιακές 
παρεμβάσεις. Η «Δράση με Γνώση» δεν έχει όρια. Έχει μόνο όραμα. 
Όραμα που ευθυγραμμίζεται, μεταξύ άλλων, με μια οικονομία φιλική 
προς το περιβάλλον. Στα πέντε χρόνια της θητείας μας ο δήμος συμ-
μορφώθηκε με τις βασικές αρχές εξοικονόμησης ενέργειας, μειώνο-
ντας το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα.Για την προστασία του περι-
βάλλοντος.  Για ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά και τα εγγόνια μας. 

Η ένταξή μας στο Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και την 
Ενέργεια, την κυριότερη σχετική ευρωπαϊκή κίνηση, και στην πρω-
τοβουλία “Mayors Adapt”, που υποστηρίζει τις τοπικές αρχές στην 
προσπάθεια περιορισμού της κλιματικής αλλαγής, καταδεικνύει την 
πρόθεσή μας να αλλάξουμε όσα ανήκουν σε ένα ξεπερασμένο μη-βι-
ώσιμο τρόπο ζωής.

Η Εκπόνηση Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και η Δημι-
ουργία Ενεργειακής Κοινότητας που θα φροντίζει μεταξύ άλλων τη 
μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος στα δημοτικά κτίρια 
και σε ακίνητα είναι μέσα στις προτεραιότητές μας.Στο πλαίσιο αυτό 
επενδύουμε στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και σε έργα εξοικονό-
μησης ενέργειας που, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν:-τη δημιουργία 
φωτοβολταϊκού πάρκου-την ανέγερση μικρών υδροηλεκτρικών σταθ-
μών για την παραγωγή ενέργειας από πόσιμο νερό -την υλοποίηση 
έργων ενεργειακής αναβάθμισης τουλάχιστον 7 σχολικών μονάδων 
την επόμενη τετραετία -την ολοκλήρωση έργων ενεργειακής αναβάθ-
μισης των δυο μεγάλων κλειστών γυμναστηρίων του Δήμου, του ΔΑΚ 
Βικέλας και του Φιλίππειου Γυμναστηρίου

Σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων 
είμαστε έτοιμοι να πάμε ακόμη ένα βήμα πιο μπροστά. Γι αυτό τα 
επόμενα χρόνια δημιουργούμε:-Πάρκο Ανακύκλωσης που θα περι-
λαμβάνει αίθουσα εκπαίδευσης, διαδραστικά παιχνίδια και βιωματικές 
δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες ώστε να γίνουν κατανοητά σε 
όλους τα οφέλη της ανακύκλωσης -Κεντρικό Πράσινο Σημείο στην 
είσοδο της πόλης για τη συγκέντρωση κάθε είδους ανακυκλώσιμων 
υλικών

Επιπλέον, διεκδικούμε κάθε διαθέσιμο χρηματοδοτικό πρόγραμ-
μα για την ανάκτηση πρασίνου και περιβαλλοντικής ισορροπίας με 
δενδροφυτεύσεις, απαλλοτριώσεις και βιοκλιματικές αναβαθμίσεις 
δημοτικών κοινόχρηστων χώρων, όπως πλατείες, πάρκα και παιδικές 
χαρές.

Το νερό και ο υδροφόρος ορίζοντας θα προστατευτούν με τη σύ-
νταξη Master Plan για την ύδρευση, την προάσπιση των υδάτων, την 
επέκταση του συστήματος τηλελέγχου-τηλεχειρισμού διαρροών και 
την πλήρη αντικατάσταση των αμιαντοσωλήνων στο δημοτικό δίκτυο.

…Πρώτος μας στόχος είναι να βελτιώσουμε την εικόνα της πόλης 
μας, να την κάνουμε πιο φιλική και πιο ελκυστική τόσο για τους κατοί-
κους όσο και για τους επισκέπτες, αναδεικνύοντας το φυσικό, πολι-
τισμικό και ιστορικό της πλούτο. Στην κατεύθυνση αυτή προχωράμε:

-Στη ριζική ανακατασκευή της Πλατείας Ωρολογίου που εκτός από 
αισθητική και λειτουργική βελτίωσή της θα περιλαμβάνει και κατα-
σκευή ενός σύγχρονου ρολογιού, αναδεικνύοντας την πλατεία σε 
πραγματικό τοπόσημο όπως αρμόζει στην ιστορία και τη θέση της

-Στην ανάπλαση και ενοποίηση των διατηρητέων συνοικιών Κυ-

ριώτισσας, Μπαρμπούτας και Παναγίας Δεξιάς, με σκοπό τη δημι-
ουργία ενιαίας φυσιογνωμίας παλιάς πόλης μέσω της Στρατηγικής 
Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης για την οποία έχουμε ήδη εξασφαλίσει 
χρηματοδότηση 4.200.000 ευρώ -Στην ολοκλήρωση της βιοκλιματι-
κής ανάπλασης της Πλατείας Πλατάνων στην οδό Κεντρικής -Στην 
ανάπλαση της παραποτάμιας διαδρομής, Μπαρμπούτα – Τριπόταμου 
– Λιαναβρόχι, και διαμόρφωση της κοίτης του Τριποτάμου  -Στην ανα-
κατασκευή της οδού Κεντρικής από το ύψος της Πλατείας Πλατάνων 
μέχρι την Πλατεία Ωρολογίου

Επιπλέον, σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Βεροίας, Να-
ούσης και Καμπανίας, δρομολογούμε την ενοποίηση του 3ου-14ου 
Δημοτικού Σχολείου με το Βήμα Απ. Παύλου με σκοπό να δημιουργη-
θεί εκεί ένα σύγχρονο και λειτουργικό προσκυνηματικό και πολιτιστικό 
κέντρο αφού φυσικά εξασφαλίσουμε νέα στέγη για το σχολείο. 

…Θα σταθώ όμως σε δυο μεγάλα έργα στο πεδίο των αθλητικών 
υποδομών που συνδέονται παράλληλα και με τη δημιουργία νέων 
χώρων στάθμευσης για το κέντρο της πόλης, συνδυάζοντας το τερ-
πνόν μετά του ωφελίμου.

Πρόκειται για: -Την κατασκευή σύγχρονου κλειστού γυμναστηρίου 
3.000 θεατών κάτω από την Εληά και την οδό Στρατού, σε ήδη χαρα-
κτηρισμένο χώρο άθλησης, που θα περιλαμβάνει και ανοιχτό χώρο 
στάθμευσης -Την αναμόρφωση και ανακατασκευή του αθλητικού συ-
μπλέγματος της Εληάς και την κατασκευή υπόγειου χώρου στάθμευ-
σης κάτω από αθλητικό κέντρο 

…Αναγνωρίζοντας ότι στην πόλη μας το μεγαλύτερο πρόβλημα 
της καθημερινότητας είναι τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς, δεσμευόμα-
στε ότι θα καταθέσουμε όλες μας τις δυνάμεις 
για την αλλαγή του υφιστάμενου νομικού πλαι-
σίου το οποίο έχει δημιουργήσει τόσα προ-
βλήματα στην πόλη μας και σε δεκάδες άλλες 
πόλεις της χώρας. 

Για εμάς τα πράγματα είναι ξεκάθαρα, δεν 
πρέπει να υπάρχει κανένα αδέσποτο ζώο στους 
δρόμους της πόλης χωρίς την υιοθεσία ή την ε-
πίβλεψη κάποιου δημότη. Δε θα σταματήσουμε 
την πολιτική πίεση μέχρι να εξασφαλίσουμε τη 
μοναδική βιώσιμη λύση που υπάρχει. 

Μέχρι τότε όμως προχωράμε στη διαμόρ-
φωση χώρων επανένταξης αδέσποτων ζώων 
συντροφιάς σε περιοχές εκτός αστικού κέντρου 
όπου θα υπάρχουν ταΐστρες, ποτίστρες και 
όλες οι προϋποθέσεις ευζωίας των ζώων, ώστε 
να μειωθεί ο πληθυσμός των ζώων συντροφιάς 
που κυκλοφορεί στην πόλη και τα χωριά μας. 

Έχουμε αποδείξει ότι διαθέτουμε την απα-
ραίτητη «γνώση» να μετατρέψουμε την αληθινή 
μας αγάπη για τον τόπο σε αποτελεσματική 
«δράση» για το Δήμο Βέροιας. Και ήρθε  πλέον 
η στιγμή να προχωρήσουμε ακόμα πιο μακριά. 
Να πάμε ακόμα πιο μπροστά. Είναι καιρός να 
περάσουμε σε μια νέα εποχή. …Με δυναμισμό, 
τιμιότητα και ακεραιότητα θα συνεχίσουμε να 
αγωνιζόμαστε για όσα θέλουμε να αλλάξουμε 
και όσα θέλουμε να εξελίξουμε. Πριν από πέντε 
χρόνια θέσαμε, οι συνεργάτες μου κι εγώ, στην 
κρίση σας το πρόγραμμά μας για τη Βέροια.   
Μας τιμήσατε με την εμπιστοσύνη σας. Σήμερα, 
είμαστε περήφανοι γιατί μπορούμε να σας κοι-
τάξουμε στα μάτια. Γιατί κι εμείς με τη σειρά μας 
τιμήσαμε την εμπιστοσύνη που μας δείξατε. 
Αξιοποιήσαμε την εντολή σας, προς όφελος του 
τόπου μας.

Σήμερα, η Βέροια είναι πιο σίγουρη, πιο 
εξωστρεφής και πιο αισιόδοξη για το μέλλον σε 
σύγκριση με το 2014.Πετύχαμε πολλά. Γνωρί-
ζουμε όμως ότι μπορούμε να πετύχουμε πολύ 
περισσότερα. Έχουμε το σχέδιο, γνωρίζουμε 
τον τρόπο. …Η επιλογή μεθαύριο δεν είναι ανά-

μεσα σε παρατάξεις ή εξαγγελίες. Είναι επιλογή ανάμεσα σ’ εκείνους 
που εκφράζουν τη στασιμότητα και σε κείνους που επιδιώκουν την 
πρόοδο, ανοίγοντας νέους δρόμους. 

Την Κυριακή, η επιλογή είναι ανάμεσα σ’ εκείνους που επιθυμούν 
το διχασμό και την πόλωση και σε εκείνους που έμαθαν να εργάζονται 
σκληρά για όσα μας ενώνουν. Και είναι ξεκάθαρο ότι εμείς ΔΕ ΔΙΧΑ-
ΣΑΜΕ. ΔΕ ΠΟΛΩΣΑΜΕ. ΕΜΕΙΣ ΜΑΘΑΜΕ ΝΑ ΕΝΩΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ 
ΣΥΝΘΕΤΟΥΜΕ για το καλό του τόπου. 

Φίλες και φίλοι, Την Κυριακή 26 Μάιου, αποφασίζουμε για το 
μέλλον του τόπου μας. Καλείστε να επιλέξετε ποιος είναι ικανός να 
μας οδηγήσει, με σταθερό τιμόνι, στο δρόμο της ανάπτυξης και της 
ευημερίας. 

Να επικροτήσετε ό,τι έχουμε κάνει και να μας δώσετε ξανά την ε-
ντολή να συνεχίσουμε να υλοποιούμε τη δική μας πρόταση για τη Βέ-
ροια που όλοι ονειρευόμαστε.  Με ευθύνη. Με συνέπεια. Με στόχους 
και συνέχεια. Πριν από πέντε χρόνια, με τιμήσατε με τη ψήφο σας. 
Γνωρίζω ότι εδώ που είμαι σήμερα, με έφερε η δική σας εμπιστοσύνη. 
Θέλω να γνωρίζετε κι εσείς ότι θα βάλω για άλλη μια φορά τα δυνατά 
μου να φανώ αντάξιος της εμπιστοσύνη σας. Σας καλώ όλους, πρό-
σωπο με πρόσωπο, να δώσουμε μαζί τη μάχη. Για να προχωρήσουμε 
μαζί μπροστά, πιο γρήγορα, πιο δυναμικά, πιο αποφασιστικά. Με 
αυτόν το στόχο δίνουμε τον αγώνα.  Με αυτόν το στόχο θα τον κερδί-
σουμε. Ξανά. Για να πάμε τη Βέροια μπροστά. Όλοι μαζί». 

Mετά την ομιλία του ο κ. Βοργιαζίδης παρουσίασε έναν - έναν ό-
λους τους υποψήφιους και υποψήφιες του συνδυασμού.

Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ «VENUS 
GROWERS» ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 

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

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

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

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

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

ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΔΕΧΕΤΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ  ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ:

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

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

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 23310 23311, 23310 70663 εσωτερικό 141 και 123. 
Mail: venus@venusgrowers.gr,www.venusgrowers.gr 
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Το μήνυμα του Αντώνη 
Μαρκούλη για τις εκλογές 

της Κυριακής
Ο κύβος ερρίφθη. Η Βέροια είναι έτοιμη την 

Κυριακή να πάει μπροστά. Ο συνδυασμός μας 
«Προτεραιότητα στον Πολίτη», με το ολοκληρω-
μένο πρόγραμμά του για τον Δήμο της Βέροιας, 
με ανθρώπους που έχουν όραμα και όρεξη για 
δουλειά, με ωριμότητα και σοβαρότητα, με προο-
πτική για ένα καλύτερο μέλλον στον Δήμο μας, θα 
νικήσει αυτήν και την επόμενη Κυριακή. Η οργή 
των πολιτών για την αβελτηρία της σημερινής Δη-
μοτικής Αρχής ξεχειλίζει. Η υπομονή των πολιτών 
απέναντι στην απερχόμενη Δημοτική Αρχή τελεί-
ωσε. Οι πολίτες θα εμπιστευθούν τον συνδυασμό 
που έχει τη δυνατότητα να βγάλει τον τόπο από 
το τέλμα στο οποίο περιήλθε τα τελευταία χρόνια. 
Οι πολίτες θα εμπιστευθούν τον συνδυασμό που 
αποτελεί την εγγύηση για το μέλλον. Οι πολίτες θα 
εμπιστευθούν τον συνδυασμό που μπορεί να δώ-
σει ελπίδα στον τόπο, στις βάσεις της Αλληλεγγύ-
ης, της Αξιοπρέπειας και της Κοινωνικής Δικαιοσύ-
νης. Οι πολίτες θα εμπιστευθούν τον συνδυασμό 
που δίνει προτεραιότητα στις δικές τους ανάγκες. 
Οι πολίτες θα εμπιστευθούν τον συνδυασμό «Προτεραιότητα στον Πολίτη». 

Αντώνιος Μαρκούλης
Υπ. Δήμαρχος Βέροιας

Επικεφαλής συνδυασμού «Προτεραιότητα στον Πολίτη»

Η ΨΗΦΟΣ ΔΕΝ 
ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ, 

ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ    

Την Κυριακή 26 Μαίου καλούμαστε να συμμε-
τέχουμε στις πιο σημαντικές – ίσως – ευρωπα-
ϊκές εκλογές από συστάσεως του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου. 

Εξαιρετικά κρίσιμες είναι επίσης οι τοπικές 
και περιφερειακές εκλογές που θα αναδείξουν 
τις Αρχές για να διαχειριστούν το άθλιο πολιτικό 
περιβάλλον που δημιούργησε η απερχόμενη Κυ-
βέρνηση στην αυτοδιοίκηση. 

Σε αυτές τις εκλογές οι πολίτες της Ημαθίας 
έχουν τη δύναμη να στείλουν ένα ηχηρό μήνυμα 
Αλλαγής στην Ευρώπη, την Ελλάδα, στον τόπο 
μας. 

    Η 26η Μαΐου πρέπει να είναι η ημέρα ενός 
βροντερού “όχι” στο φασισμό, την ακροδεξιά, το 
ρατσισμό και τη μισαλλοδοξία

Ημέρα απόρριψης της πόλωσης και του διχα-
σμού που τροφοδοτούν οι δυνάμεις της συντήρη-
σης και του λαϊκισμού, του κάλπικου διλλήματος 
ανάμεσα στη δεξιά του παρελθόντος, που ποθεί 
να παλινορθώσει ο κ. Μητσοτάκης, και τη νέα δε-
ξιά, που έφτιαξε ο  κ. Τσίπρας συγκυβερνώντας 
για χρόνια με ακροδεξιούς και πάσης προέλευ-
σης κυνηγούς καρεκλών.

Ημέρα αποφασιστικού “ναι” στην Ευρώπη της 
δημοκρατίας, της δικαιοσύνης, των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων.

Ημέρα σηματοδότησης της προοδευτικής ανα-
τροπής και στην Ελλάδα.

Ψήφος στο Κίνημα Αλλαγής ισοδυναμεί με 
ενδυνάμωση του κοινού αγώνα των Ευρωπαίων 
Σοσιαλιστών που στήριξαν την πατρίδα μας στα 
δύσκολα και επιστρέφουν δυναμικά για να εγγυ-
ηθούν την προοδευτική αλλαγή που έχει ανάγκη 
η Ευρώπη.

Η 26η Μαίου πρέπει να είναι επίσης η αρχή 
του τέλους μιας ανύπαρκτης και τεχνητά υπερτι-
μημένης Περιφερειακής Αρχής, όπου η Ελπίδα 
και οι Ικανότητες θα αντιπαρατεθούν με το Τίποτα 
και το Δήθεν. Οι πολίτες της Ημαθίας επιλέγουν 
τις «Πράξεις για τη Μακεδονία» και τον Χρ. Πα-
παστεργίου. Δίνουμε νόημα και αξία στη ψήφο 
μας. Ψηφίζουμε Όραμα, Σχέδιο και Αποτελεσμα-
τικότητα. Ψηφίζουμε για ένα καλύτερο Σήμερα και 
ένα Ελπιδοφόρο Αύριο.    

Ασλάνογλου Κώστας 
Γραμματέας    

Ν.Ε. ΚΙΝΑΛ Ημαθίας

Πρώτη φορά 
δεκαεφτά 

ή αλλιώς Give 
seventeen a 

chance!
Τα  τελευταία χρόνια έχει 

γίνει νοοτροπία και συνή-
θεια η αποχή από κάθε εί-
δους εκλογική διαδικασία ε-
νός μεγάλου κομματιού του 
εκλογικού σώματος. Είναι 
η απαξίωση του πολιτικού 
βίου και των πολιτικών εν 
γένει; Είναι η απογοήτευση 
ότι η πολιτική δεν μπόρεσε 
να δώσει λύσεις και διέξο-
δο στα χρόνια προβλήματα 
που έφερε στο προσκήνιο η κρίση;

Είναι και άλλοι πολλοί οι παράγοντες που οδή-
γησαν ένα σημαντικό κομμάτι του παραγωγικού 
ιστού της χώρας αλλά και την πλειοψηφία των «νε-
ολαίων» να απαρνηθούν αβίαστα το συνταγματικό 
τους δικαίωμα να εκλέγουν τους αντιπροσώπους 
τους σε κάθε λογής συλλογικό όργανο.

Φέτος για πρώτη φορά έχουν δικαίωμα ψήφου 
και οι δεκαεφτάρηδες (δλδ οι γεννημένοι το 2002). 
Ανεξάρτητα από την σκοπιμότητα της νομοθετικής 
αυτής ρύθμισης, θα πρέπει αναμφίβολα να απομο-
νώσουμε και να αξιοποιήσουμε τα οφέλη που αυτή 
παρέχει. Το ενδιαφέρον για την πολιτική ζωή του 
τόπου μόνο προς όφελος όλης της κοινωνίας μας 
μπορεί να αποβεί. Αντίθετα η αδιαφορία μπορεί να 
οδηγήσει στο «κάψιμο» των επόμενων γενεών και 
στον προσανατολισμό όσων εντέλει συμμετέχουν, 
σε ακραία πολιτικά σχήματα που καλλιεργούν το 
μίσος και τον εύκολο διαχωρισμό.  

Οφείλουμε να «σπρώξουμε» τους νεότερους 
να συμμετάσχουν ενεργά και δίχως χειραγώγηση 
στην εκλογική διαδικασία. Τα πάντα βέβαια είναι 
θέμα κουλτούρας και παιδείας που προφανώς 
έπρεπε ήδη να καλλιεργείται από τις μικρότερες 
ηλικίες, αλλά έστω και έτσι εμφανίζεται χρυσή ευ-
καιρία για τα παιδιά μας να πολιτικοποιηθούν με 
την καλή έννοια του όρου.

 Ακριβόπουλος Λεωνίδας

Συνάντηση 
Αντώνη Μαρκούλη 

με το ΔΣ του Συλλόγου 
Βλάχων Βέροιας

Το βράδυ της Πα-
ρασκευής (24/5) ο 
υποψήφιος Δήμαρ-
χος Βέροιας Αντώνης 
Μαρκούλης συναντή-
θηκε στα γραφεία του 
Συλλόγου Βλάχων Βέ-
ροιας με το Διοικητικό 
Συμβούλιο Αντάλλαξαν 
απόψεις επί θεμάτων 
που απασχολούν τον 
Σύλλογο, ενώ αυτή 
η συνάντηση ήταν ε-
νταγμένη στο πλαίσιο 
της συνάντησης του 
Αντώνη Μαρκούλη με 
συλλόγους του Δήμου 
γενικότερα και σε συ-
νέχεια της συνάντησής 
του την Τρίτη (21/5) 
με ομάδα κατοίκων 
του Σελίου στο καφέ 
«Beluga». Εκεί, σε μία 
παραγωγική συζήτηση 
τέθηκαν όλα τα ζητή-
ματα που αφορούν στη φημισμένη πανελλαδικά Κοινότητα του Σελίου, από το δημογραφικό 
και τους περιορισμένους πόρους, μέχρι την καθημερινότητα και την εγκατάλειψη του Χιο-
νοδρομικού Κέντρου από το Δήμο. Ο Αντώνης Μαρκούλης κατέκρινε την συμπεριφορά της 
δημοτικής αρχής αλλά και τοπικούς παράγοντες που από τη θέση τους δεν επέδειξαν το 
αναγκαίο ενδιαφέρον για την ανάπτυξη του τόπου. Ο υποψήφιος Δήμαρχος ζήτησε αυτή η 
ανεύθυνη συμπεριφορά να τιμωρηθεί την Κυριακή των εκλογών από τους Σελιώτες, ενώ δε-
σμεύτηκε  ότι η δική του δημοτική αρχή θα ολοκληρώσει έργα όπως ο βιολογικός καθαρισμός 
και η οδοποιία(ανέφερε το δρόμο-σκάνδαλο Σελίου –Άνω Σελίου) αλλά και την «ανορθόδο-
ξη» κεντρική πλατεία , το έργο του τεχνητού χιονιού και τη δημιουργία καταλυμάτων. Με τις 
παρεμβάσεις αυτές της δημοτικής αρχής της «Προτεραιότητας στον Πολίτη», το Σέλι θα ξα-
ναβρεί την παλιά του αίγλη  ώστε να καταστεί πόλος έλξης για τον εσωτερικό τουρισμό.
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Παύλος Παυλίδης: Ως εδώ ήταν η δημοτική αρχή Βοργιαζίδη - Από 
την Κυριακή, τέλος η ανικανότητα,  η μιζέρια, η κοροϊδία, η ασυλία…

Μέρα χαράς, μέρα ελπίδας, μέρα αλλαγής της 
πορείας αυτού του τόπου, μέρα ανατροπής, χαρα-
κτήρισε την Κυριακή των εκλογών, ο υποψήφιος 
δήμαρχος Βέροιας, Παύλος Παυλίδης μιλώντας στην 
κεντρική εκδήλωση του συνδυασμού του «ΣΥΝΔΗ-
ΜΟΤΕΣ», χθες βράδυ στο «Σταρ» της Βέροιας, στην 
οποία ήταν ιδιαίτερα επικριτικός στο έργο και την 
λειτουργία της δημοτικής αρχής Βοργιαζίδη.

Ο κ. Παυλίδης που έκανε λόγο για «κατάντια, 
μιζέρια, αδιαφορία και κοροϊδία», τόνισε στην ομιλία 
του, ανεβάζοντας τους τόνους σε πολλά σημεία, τα 
εξής:

«Αυτός ο Δήμος είναι πολύ περήφανος, είναι 
ιστορικός και δεν ανέχεται αυτήν την κατάντια.  Δεν 
αντέχει άλλο το τίποτα, την μιζέρια, την αδιαφορία, 
την ανικανότητα. Δεν θέλει να τον κοροϊδεύουν και 
να βλέπει να εξευτελίζονται δωρεές. Δεν θέλει να 
βλέπει το ρεζίλι και την δυσφήμηση να φτάνει σε άλ-
λες πόλεις. Πείτε μου σας παρακαλώ: Μπορούμε να 
εμπιστευτούμε ανθρώπους που εξευτελίζουν εδώ και 10 χρόνια δωρεές 
και στεναχωρούν ευεργέτες;Που ούτε ασανσέρ και σκάλες δεν μπορούν 
να κάνουν σωστά και μένουν τα κουφάρια τους ως μνημεία της ανικα-
νότητας τους; Το θράσος τους δεν έχει όρια. Αυτοί που δεν μπορούν να 
διαχειριστούν τα έργα του σήμερα, μιλάνε για τα φανταστικά έργα του 
μέλλοντος!!! Έφτασαν στο σημείο να μιλάνε για εκατομμύρια (20 και 
19 λέει….). Σήμερα το πρωί τα έκαναν 40. Είναι να γελάς πραγματικά. 
Τους είδατε; Έβγαλαν και κυκλοφορούν κάτι προκλητικά υπερμεγέθη 
πολυσέλιδα φυλλάδια, που προκαλούν την κοινή λογική. Όχι μόνο για 
το κόστος, αλλά και για την κοροϊδία των οκτώ πυλώνων που μεταμορ-
φώθηκαν σε οκτώ άξονες. Αλήθεια τώρα: Αυτοί που δεν μπόρεσαν να 
κάνουν τους 8 πυλώνες, είναι η εγγύηση για τους 8 άξονες; «Δράση» 
δεν είχαν ποτέ. Την «γνώση» την έχετε εσείς και θα πράξετε ανάλογα. 
Γιατί γνωρίζετε ότι σε ολόκληρη μελέτη του ΚΕΦΗΜ, ο Δήμος μας δεν 
βρίσκεται πουθενά.  Κι αντί να κρυφτούν καμαρώνουν.

Ειλικρινά αναρωτιέμαι πόσοι πολίτες είναι αυτοί που θα πάνε την 
Κυριακή στις κάλπες, να ψηφίσουν πάλι το ψέμα και την κοροϊδία. 

Αυτοί όμως που είναι για γέλια, είναι αυτοί που μιλούν για καινοτομία 
και συμμετέχουν στον συνδυασμό που εξαφάνισε τις νέες τεχνολογίες. 

Εκεί που γελάει ο κόσμος, είναι όταν τους ακούει να δεσμεύονται για 
αυτονόητα πράγματα που είναι υποχρεωμένοι να κάνουν. Για Ευρωπα-
ϊκές Οδηγίες και κανονισμούς που αν δεν εφαρμόσουν, ο Δήμος μας 
κινδυνεύει με πρόστιμα. Τι δεν έχουμε ακούσει σε αυτές τις εκλογές!!!

Προχθές στο debate, μας είπε ο Δήμαρχος, ότι είμαστε τυχεροί που 
δεν έχουμε ισχυρούς ανέμους γι αυτό και δεν έχουμε πυρκαγιές στα 
δάση μας. Κι αφού δεν έχουμε ισχυρούς ανέμους γιατί έδωσε άδειες για 
ανεμογεννήτριες στα βουνά μας;Ακούσαμε ετέρα υποψήφια να λέει ότι 
ευτυχώς τα δέντρα μας δεν είναι πεύκα, αλλά είναι διαφορετικά και δεν 
πήραμε φωτιά κι είμαστε τυχεροί. Κι ειλικρινά αναρωτιέμαι ποιος είναι 
ο τυχερός τελικά και ποιος ο άτυχος!!! Κι άντε να μην σχολιάσω την 
υποψήφια που άλλωστε είχε δηλώσει από μόνη της ότι θα φροντίσει να 
μάθει για τα προβλήματα του τόπου, στον οποίο ήταν Βουλευτής!!! Δεν 
μπορώ όμως να μην σχολιάσω το ότι ο σημερινός Δήμαρχος ήταν Α-
ντιδήμαρχος Περιβάλλοντος. Και συνολικά 9 χρόνια υπεύθυνος για την 
Πολιτική Προστασία. Δεν γνωρίζει ούτε τα 50.000 στρέμματα πευκοδά-
σους, ούτε τις 3 μεγάλες δασικές πυρκαγιές τις χρονιές 1974, 1977 και 
1993 στα δάση Δασκίου, Ριζωμάτων και Σελίου αντίστοιχα που έκαψαν 
7500 στρέμματα πευκοδάσους ; Φοβούνται! Πανικοβλήθηκαν βλέπο-
ντας ότι ερχόμαστε, συζητούν μεταξύ τους ότι κινδυνεύουν. Πρέπει να 
προβληματίζονται πολύ γι αυτά που θα βρούμε, όταν αποχωρήσουν. 
Κάποιοι ανέλαβαν να κάνουν αυτό που γνωρίζουν, γιατί μέχρι εκεί 
μπορούν. Έρχεται η μέρα που όσοι κατέφυγαν στην λασπολογία, θα 
πάρουν αυτό που τους αξίζει. Όλοι γνωρίζουν γι αυτούς,  ότι ο βούρκος 
που κινούνται είναι αντάξιος των προθέσεων τους και του χαρακτήρα 
τους. Όλοι γνωρίζουν το πώς ανδρώθηκε ο καθένας μας σε αυτήν την 
κοινωνία, πως και που δούλεψε και τι προσέφερε.   Το πρόβλημα όμως 
δεν είναι ο πανικός, η ανταποδοτικότητα, το συμφέρον. Είναι αυτοί που 
κρύβονται πίσω από τις κουρτίνες και κυκλοφορούν με το «είδωλο της 
αγνότητας». Από αυτούς κινδυνεύει πραγματικά ο τόπος.

Είναι αυτοί που δεν μπορούν να ενώσουν. Που δεν μπορούν να α-
ντιληφτούν τις απαιτήσεις τις επόμενης ημέρας του Κλεισθένη. 

Είναι όσοι δεν μπόρεσαν να κρατήσουν την δημοτική τους ομάδα και 
την διέλυσαν από συμπεριφορές και τρόπο διοίκησης. Που απαξίωσαν 
και ειρωνεύτηκαν όποιον αποχωρούσε. Και την ίδια στιγμή ζητούν να 
τους ξαναεμπιστευτει ο κόσμος για τα επόμενα 4 χρόνια!!! 

Τέτοια κοροϊδία, τέτοια τραγικότητα δεν έχει ξαναζήσει αυτός ο δή-
μος!! Τι εμπιστοσύνη μπορεί να έχει κάποιος σε τέτοιες λογικές;  

Μέχρι σήμερα στην πολιτική είδα και άκουσα πολλά πράγματα. 
Πρώτη φορά όμως είδα Δήμαρχο να του λένε ότι έχει συνδυασμό συ-
ναλλαγής, με άτομα που είναι παιδιά εργαζομένων στον Δήμο, με άτομα 
που συγγενικά τους πρόσωπα πήραν απευθείας αναθέσεις έργων. Και 
τι έκανε ; Ούτε διέψευσε, ούτε απάντησε, ούτε αντέδρασε. Τίποτα. Έκα-
νε όμως ένα πράγμα. Άφησε έκθετους όπως πάντα τους υποψήφιους 
του. Αυτούς που τρέχουν στους δρόμους να μαζεύουν ψήφους γι αυτόν. 

Κι εγώ σας ρωτώ: Τι θέλουμε να ψηφίσουμε την Κυριακή, ποιος 
θέλουμε να μας διοικήσει; Αυτό το ψηφοδέλτιο της συναλλαγής που δεν 
το διαψεύδει ο επικεφαλής τους ή το δικό μας;Ξέρετε η διαφορά μας 
αυτή ακριβώς είναι. Βάζουν υποψηφιότητα για να συνεχίσουν ή για να 
εξυπηρετήσουν. Κι όχι γιατί αγαπάνε τον τόπο, ούτε γιατί μπορούν κι 
έχουν τον τρόπο και την αντίστοιχη δυναμική.Έχουμε κερδίσει ήδη την 
πρώτη νίκη. Την νίκη της αξιοπιστίας, της δυναμικής, της αξιοπρέπειας, 
του ρεαλισμού, της σοβαρότητας. Στα μάτια τους φαίνεται ο πανικός 
τους. Δεν πίστευαν ποτέ πως ένας ΝΕΟΣ συνδυασμός μπορεί τόσο 
γρήγορα να κερδίσει την εμπιστοσύνη του κόσμου και να διεκδικήσει με 

αξιώσεις την διοίκηση του Δήμου. Ήταν τόση η αλαζονεία τους, που δεν 
τους άφησε ποτέ να κάνουν την αυτοκριτική τους. Η δεύτερη νίκη είναι 
αυτή των ΣΥΝΔΗΜΟΤΩΝ. Του πραγματικά ανεξάρτητου ψηφοδελτίου 
κι όχι του βαφτισμένου με δυο-τρεις προσθήκες.  Του ψηφοδελτίου που 
δεν χρωστά σε κανένα. Που δεν έχει υποχρεώσεις….. Που μπορούμε 
να πάμε απέναντι στον καθένα για να διεκδικήσουμε για τον Δήμο μας. 
Η τοπική Αυτοδιοίκηση δεν έχει ανάγκη από χρίσματα.  Δεν υπακούει 
σε κέντρα, σε άνωθεν εντολές. Δεν έχει γραμμές, δεν έχει σύνορα. Έχει 
ΣΥΝΔΗΜΟΤΕΣ. Είναι τεράστια η διαφορά. Καταλάβετε το. Έχει την 
αγάπη και το μεράκι. Έχει την διάθεση και την προσφορά.Έχει στόχο 
και στρατηγική.Έχει ΣΥΝ-εργασίες, ΣΥΝ-πορευση, έχει το ΣΥΝ που 
προσθέτει και δεν αφαιρει.Έχει χαρά και προοπτική. Και δημιουργία. 
Και προσπάθεια. Και πολύ δουλειά. Την τρίτη νίκη μας θα την κάνουμε 
την επόμενη Κυριακή. Μαζί σας.

Γιατί ο Δήμος που θέλουμε είναι ένας εντελώς διαφορετικός Δήμος. 
Ο δικός μας Δήμος διαθέτει  την ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ-την ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ-
ΤΗΤΑ- την ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Ο δικός μας Δήμος έχει :Ρολόι στην πλατεία 
Ωρολογίου Έχει ένα όμορφο ποτάμι τον Τριπόταμο που μπορείς να 
περπατήσεις στις όχθες του Έχει νέα γήπεδα Έχει κόμβους και θέσεις 
στάθμευσης Έχει Αντιδημαρχία Τουρισμού στην Βεργίνα και Αντιδημαρ-
χία Καθαριότητας στο Μακροχώρι. Οργανωμένες, αποδοτικές, λειτουρ-
γικές Έχει Αντιδημαρχία Δημοτικών Διαμερισμάτων που θα ασχολείται 
με όλες τις Κοινότητες του Δήμου μας Έχει καθαριότητα χωρίς διακρί-
σεις και ρουσφέτια. Έχει κάδους πλυμένους και με καπάκια. Έχει ανα-
κύκλωση πραγματική. Ο δικός μας Δήμος δεν θα αφήσει τα ζώα να είναι 
αδέσποτα. Έχει υπηρεσίες προς τους τουρίστες και την παραμονή τους 
στην περιοχή Έχει την καινοτομία, τις νέες τεχνολογίες και τον «έξυπνο 
Δήμο» σε προτεραιότητα. Την διεκδίκηση Πανεπιστημιακής Σχολής, 
την μεταφορά των ΚΤΕΛΈχει το Κέντρο Επιχειρήσεων και Σχεδιασμού, 
ένα κέντρο αιχμής και αντιμετώπισης της καθημερινότητας, αλλά και 
συλλογής δεδομένων προς εξαγωγή συμπερασμάτων κι αντιμετώπιση 
προβλημάτων του δημότη. Εμείς μιλάμε για ισότιμη ανάπτυξη όλων 
των χωριών του Δήμου μας. Εμείς μιλάμε για στοχευμένες, μελετημένες 
και προγραμματισμένες παρεμβάσεις σε κάθε περιοχή ανάλογα με τις 
ανάγκες των ανθρώπων της. Ο δικός μας Δήμος θα συνεδριάζει όσες 
φορές απαιτείται τον χρόνο με τους επαγγελματικούς φορείς του τόπου, 
με τους επιστημονικούς, με τους ασχολούμενους με το αντικείμενο. 
Τέλος οι σχεδιασμοί για εμάς, χωρίς εμάς. Όλοι μαζί θα διεκδικούμε το 
αύριο αυτού του τόπου. Κι όσοι θέλουν ας πάνε κόντρα σε αυτό που θα 
συμβαίνει. Όσοι μας βλέπουν ως ΣΥΝΔΗΜΟΤΕΣ να διεκδικούμε, δεν 
πιστεύω ότι θα τολμήσουν να αδιαφορήσουν. Μόνο ενωμένοι και δυνα-
μικά θα κερδίσουμε. Πάμε να βγάλουμε τον Δήμο μας από την κρίση. 
Την κοινωνική, την οικονομική, την καθίζηση και την πτώση που μας 
προσφέρουν. ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΗΧΥΣ ΤΟΣΟ ΧΑΜΗΛΑ  
Αγαπητοί συνδημότες.  Θα μπορούσαμε να παρουσιάζουμε για ώρες το 
όραμά μας για την οικονομική, επιχειρηματική και παραγωγική ανασυ-
γκρότηση του Δήμου μας. Δεν το κάνουμε, όμως, τόσο για πρακτικούς 
λόγους όσο και για έναν ακόμα πολύ ουσιαστικό λόγο: Γιατί στεκόμαστε 
μπροστά σας με σεβασμό και εκτίμηση, δίνοντας μόνο το στίγμα του 
οράματός μας, χωρίς υπερβολές και αμφίβολες υποσχέσεις.

Ο Δήμος μας μπορεί. Ο Δήμος μας θέλει έργα. Κι όχι λόγια και 
θεωρίες.ΣΥΝΔΗΜΟΤΕΣ. Συνδημότες ΜΟΥ. Είμαστε λίγες ώρες πριν 
από τις εκλογές. Είμαι σίγουρος ότι κανείς δεν θέλει να ψηφίσει έναν 
παλιό συνδυασμό, που έχει 9 χρόνια τους ίδιους Αντιδημάρχους, που 
ότι είχαν να δώσουν το έδωσαν. Που εκτός από τον εαυτό τους δεν 
έβλεπαν άλλους ικανούς να διοικήσουν στον Δήμο μας. Που μιλάνε 
μόνο στις γιορτές για ισότητα και αξιοκρατία, αλλά ποτέ καμία γυναίκα 
δεν ανέλαβε θέση ευθύνης. Είμαι σίγουρος ότι ο δημότης δεν θέλει πια 
να ψηφίσει όσους έχουν την λογική, που θέλει την Τοπική Αυτοδιοίκηση 
και το Δημοτικό Συμβούλιο ως μηχανισμούς, ως κομματικά προπύργια, 
ως αποκατάσταση ατομικών προθέσεων. Είμαι σίγουρος  ότι βαρεθή-
κατε τα τζάκια, το παρασκήνιο, τα δαχτυλίδια, τα ψεύτικα τα λόγια και τα 
προεκλογικά έργα βιτρίνας της τελευταίας στιγμής. Βαρεθήκαμε να βλέ-
πουμε να διοικούν τον Δήμο κοροϊδεύοντας.  Ακούστε  με ΣΥΝΔΗΜΟ-
ΤΕΣ: Ο Δήμος μας πρέπει να στηριχτεί σε άτομα που αισθάνονται τα 
σημερινά αδιέξοδα του πολίτη. Που ακούν τα προβλήματα και μπορούν 
να δώσουν λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας. Που θέλει και 
μπορεί να κρατήσει τους νέους, τα παιδιά μας, στον τόπο τους. Που θα 
δώσει βήμα και φωνή στην νέα γενιά. Γιατί ο Δήμος μας έχει μόνο να 
κερδίσει από αυτά που θέλουμε να κάνουμε. Και σας υποσχόμαστε ότι 
σύντομα πολλά θα αλλάξουν γιατί μαζί δημιουργούμε τις ευκαιρίες ανά-
πτυξης. Το είπαμε θα το κάνουμε !

Ψηφίζοντας ΣΥΝΔΗΜΟΤΕΣ, ψηφίζοντας ΠΑΥΛΙΔΗ, ψηφίζοντας τους 
άξιους και ικανούς υποψήφιους μας, ψηφίζετε μια Δημοτική Αρχή με 
ένα Δήμαρχο διεκδικητή και μαχητή, ανθρώπινο και παραγωγικό. Με 
δουλειά και χαμόγελο. Πολύ δουλειά. Με στόχο κι οργάνωση. Με όραμα 

και στρατηγική. Με αποφασιστικότητα και δυναμική. Με γνωριμίες και 
προσβάσεις. Δεν θέλουμε έναν διεκπεραιωτή, έναν διαχειριστή. Τέλος οι 
δικαιολογίες, τέλος η ανικανότητα, τέλος η μιζέρια, τέλος η ασυλία. Ως ε 
δ ώ ήταν.Σας δίνω τον λόγο μου ότι θα δείτε έναν εντελώς διαφορετικό 
Δήμο από την  επόμενη μέρα. Έναν άλλο Δήμο, μια άλλη προοπτική 
και δυναμική. Έναν Δήμο που θα έχει συγκεκριμένες και σαφείς θέσεις 
για τη πατρίδα, την θρησκεία, την προσευχή, την παρέλαση, την Μα-
κεδονία, την Βεργίνα μας. Κι όχι έναν Δήμο που για τις προσωπικές 
φιλοδοξίες του Δημάρχου, υποκύπτει σε κομματικές και πολιτικές σκο-
πιμότητες. Όσοι με γνωρίζουν, όσοι με γνώρισαν ξέρουν ότι έχω ένα 
κουσούρι. Δεν είμαι πολιτικός. Κι ότι λέω το κάνω. Έτσι έμαθα στην ζωή 
μου να πορεύομαι, έτσι διοικώ εδώ και χρόνια. Έτσι θα παραμείνω όλη 
μου την ζωή. Ο Δήμος μας πρέπει: Να περάσει από την ασέβεια, την 
αναλγησία και την υποτίμηση του πολίτη, σε άλλη εποχή. Στην εποχή 
όπου ο πολίτης, ο δημότης, είναι πρωταγωνιστής. Με την συμμετοχή 
του, με τον εθελοντισμό του, με την ευαισθησία του. Πάμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ 
να βγάλουμε τον τόπο από την κρίση. Πάμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ να κτίσουμε, να 
ζωντανέψουμε, να διεκδικήσουμε αυτό που μας ανήκει.

Η πολιτική ζωή του τόπου ήρθε η ώρα να αλλάξει. Ο τόπος μας δεν 
έχει ανάγκη από αυτόκλητους σωτήρες, από αυτούς που μετατρέπουν 
σε συγκοινωνούντα δοχεία την ιδιωτική τους επαγγελματική ενασχόλη-
ση με τα αξιώματα και τις συναφείς δραστηριότητες του Δήμου. Ούτε 
από αυτούς που μετέτρεψαν το αυτοδιοικητικό αξίωμα σε παράπλευ-
ρο επάγγελμα και έμμισθη οικονομική απολαβή. Εμείς, και τονίζω το 
«εμείς» οραματιζόμαστε ένα νέο αυτοδιοικητικό μοντέλο, με έμπειρα 
αλλά και νέα πρόσωπα με φρέσκιες ιδέες. Οραματιζόμαστε, και με τη 
δική σας θέληση θα το κάνουμε πράξη, ένα συμμετοχικό και συλλογικό 
αυτοδιοικητικό μοντέλο, που θα είναι στην υπηρεσία του «εμείς» και 
όχι στην αλαζονική κυριαρχία του «εγώ» και της αυλής μιας κλειστής 
παρέας. Εμείς λοιπόν έχουμε επιτυχημένους ανθρώπους. Επιστήμονες, 
τεχνοκράτες, καινοτόμους επιχειρηματίες κι επαγγελματίες. Που ξέρουν 
από δυσκολίες, που ζουν την καθημερινότητα. Εμείς οι ΣΥΝΔΗΜΟΤΕΣ 
μπορούμε.Είμαι πολύ περήφανος γι αυτόν τον συνδυασμό. Η δυναμική 
της παράταξης μας ΧΑΡΗ ΣΤΗΝ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ 
σας, μπήκε μπροστά  σε αυτόν τον αγώνα και συνεχίζει την πορεία της 
νίκης. Ενώθηκαν συμφέροντα, παρασκήνιο, παλιές καραβάνες και αυτοί 
που θέλουν να νομίζουν ότι ελέγχουν την πολιτική ζωή αυτού του τό-
που. Ήθελαν και θέλουν πάντα Δήμαρχο υπό κηδεμονία. Μοιράστηκαν 
υποσχέσεις, έταξαν τα πάντα. Αυτό γι αυτούς σημαίνει «καλό παιδί». 
Αυτά λοιπόν τα χαϊδεμένα και προστατευμένα, προσπάθησαν να σφετε-
ριστούν ακόμα και την χυμοποίηση των ροδάκινων ως δικό τους έργο, 
ενώ είναι από Ευρωπαϊκά Προγράμματα. Όλα έπεσαν στο κενό. Μόνο 
κάτι φωτογραφίες συμπαράστασης στις αγαπημένες τους επιλογές έμει-
ναν. Γιατί ο κόσμος ξύπνησε. Γιατί ο κόσμος αντιλαμβάνεται.  

Είμαι πολύ περήφανος για τον τίμιο αγώνα που έκαναν οι υποψήφιοι 
μου. Σε αυτόν τον αγώνα ήταν μαζί μου και τους ευχαριστώ από καρ-
διάς, συναγωνιστές με εμπειρία, γνώση, δύναμη και ήθος. Ήρθε η ώρα, 
φίλες και φίλοι συνδημότες, να χειροκροτήσετε τους συναγωνιστές μου, 
να γνωρίσετε τους ανθρώπους που με προθυμία και ζήλο διαθέτουν τις 
δυνάμεις τους για να φέρουμε όλοι μαζί τον Δήμο Βέροιας στη θέση που 
του ανήκει, στη θέση που του αξίζει.

Την Κυριακή 26 Μαΐου, δώστε τη δύναμη στην αξιοσύνη, την εμπει-
ρία και τη γνώση. Δώστε τη δύναμη στην ομάδα που έχει όραμα για τον 
τόπο μας και θα αγωνιστεί γι’ αυτό με αλήθεια, σοβαρότητα, ανιδιοτέ-
λεια, εντιμότητα, καθαρή και ανοιχτή σκέψη, διαφάνεια, κοινωνική αλλη-
λεγγύη, ισότητα και δικαιοσύνη. 

Κάναμε μια όμορφη προσπάθεια και παρουσιάσαμε σε αυτόν τον 
Δήμο την καλύτερη δυνατή επιλογή για το αύριο και το μέλλον αυτού 
του τόπου. Είμαι πολύ περήφανος για εσάς που μας ακολουθήσατε. 
Που μας πιστέψατε. Αλλά και για όλους τους άλλους που μας παρακο-
λουθούν και μας εμπιστεύονται, που αντιλήφτηκαν το τι συμβαίνει σε 
αυτόν τον Δήμο.  Ούτε τα γκάλοπ, ούτε τα στοιχήματα δεν μας σταμά-
τησαν. Το δικό μας στοίχημα ισχυει για τα επόμενα 4 χρόνια. Είναι το 
στοίχημα μας με εσάς. Για εμάς, για όλους μας. Για τον τόπο μας, τις 
οικογένειες μας, τα παιδιά μας. Τα δικά μας παιδιά.

Σκοπός μας είναι να ενώσουμε όλες τις υγιείς δυνάμεις του Δήμου 
Βέροιας, με κοινό όραμα την ανάπτυξη του τόπου μας και την ευημερία 
των συνδημοτών μας.Σκοπός μας είναι να κερδίσει ο Δήμος μας το 
αύριο του, το μέλλον του. Όχι άλλα χαμένα χρόνια!!!Η ψήφος είναι πολύ 
κρίσιμη, πολύ υπεύθυνη Εμπιστευτείτε μας κι εμείς θα σας το ανταπο-
δώσουμε με το παραπάνω… Τελεία και παύλα. Τελεία και ΠΑΥΛΙΔΗ», 
ανέφερε ο κ. Παυλίδης ευχαριστώντας από καρδιάς, υποψήφιους, συν-
δημότες και πολίτες για  την συμπαράστασή τους. Κλείνοντας παρουσί-
ασε για μια φορά ακόμη τους υποψήφιους του συνδυασμού του.
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Γεωργία Μπατσαρά: Στηρίζουμε 
τον αθλητισμό, τις ευπαθείς 

κοινωνικές ομάδες και 
βελτιώνουμε την ποιότητα

 ζωής στα χωριά μας
Από τον συνδυασμό «Βέροια ΠΡΩΤεύουσα 

ΠΟΛΗ»-Γεωργία Μπατσαρά έγιναν γνωστές οι 
προτεραιότητες για τον αθλητισμό, τις ευπαθείς 
κοινωνικές ομάδες και οικογένειες και τη βελτίωση 
της ποιότητας ζωής στα χωριά του Δήμου Βέροιας.

Στηρίζουμε και ενισχύουμε τον αθλητισμό 
• Προχωρούμε στην εκπόνηση μελέτης για την 

κατασκευή ενός νέου κλειστού γυμναστηρίου μέσα 
στην πόλη της Βέροιας. 

• Εκσυγχρονίζουμε τις εγκαταστάσεις του Δ.Α.Κ. 
«ΔΗΜ. ΒΙΚΕΛΑΣ» και προσθέτουμε νέα γήπεδα 
και καινούριες δράσεις. 

• Εκσυγχρονίζουμε όλες τις αθλητικές εγκατα-
στάσεις που υπάρχουν και λειτουργούν στο δήμο 
μας. 

• Εκσυγχρονίζουμε και αναβαθμίζουμε τις εγκα-
ταστάσεις Ελιάς. 

• Σχεδιάζουμε την ίδρυση και λειτουργία αθλη-
τικού μουσείου για την προβολή της ιστορίας των 
σωματείων του Δήμου μας. 

• Στηρίζουμε και ενισχύουμε οικονομικά τα α-
θλητικά σωματεία του Δήμου μας μέσα από τον 
ετήσιο δημοτικό προϋπολογισμό και έχουμε ως 
στόχο τη διεκδίκησα πανελλήνιων, πανευρωπαϊ-
κών και παγκόσμιων αθλητικών εκδηλώσεων. 

• Διατηρούμε συνεχή συνεργασία και διάλογο 
με όλους τους αθλητικούς φορείς για την αντιμετώ-
πιση των προβλημάτων.

Στηρίζουμε τους συμπολίτες μας που έχουν 
ανάγκη

• Ενισχύουμε τις δράσεις των ατόμων με α-
ναπηρία και τους υπάρχοντες φορείς (παιδιά της 
άνοιξης, κέντρο μέριμνας ΑΜΕΑ Βέροιας, Ειδικό 
Σχολείο Βέροιας, κλπ) και διευκολύνουμε την προ-
σβασιμότητα σε δημόσια κτίρια, πεζοδρόμια και 
δημόσιους Χώρους. 

• Ενισχύουμε την πολύτεκνη οικογένεια με κάθε 
τρόπο, σε συνεργασία με το σύλλογο πολυτέκνων. 

• Δημιουργούμε δίκτυο κοινωνικών εθελοντών 
από συμπολίτες μας που Θέλουν να προσφέρουν.

• Φροντίζουμε για τη δωρεάν πρόσβαση στις 
πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου για ανέργους, 
πολύτεκνους και Οικονομικά ασθενείς συμπολίτες 
μας.

• Στηρίζουμε  την Τρίτη ηλικία (ΚΑΠΗ κλπ) και 
το κοινωνικό έργο του Γnpoκoμείου και φροντίζου-
με για την ενίσχυση των προγραμμάτων σίτισης 
και στέγασης απόρων συμπολιτών μας σε συνερ-
γασία την Ιερά Μητρόπολη Βέροιας και τη Φιλό-
πτωχο Αδελφότητα Κυριών Βέροιας.

Φροντίζουμε για τη βελτίωση της ποιότητας ζω-
ής των κατοίκων των Χωριών του Δήμου μας

• Με την επέκταση του δικτύου ύδρευσης απο-
χέτευσης και άρδευσης σε όλα τα χωριά.

• Με τη συντήρηση, βελτίωση και περαιτέρω 
επέκταση του οδικού δικτύου.

• Με την αναβάθμιση της καθαριότητας στα 
χωριά και την τοποθέτηση κάδων για την περισυλ-
λογή των συσκευασιών των φυτοφαρμάκων. 

Γεωργία Μπατσαρά: Θέλουμε 
έναν Δήμο με υποδομές, 
καινοτομίες και σχέδιο 

τουριστικής αναβάθμισης
Από τον συνδυασμό «Βέροια ΠΡΩΤεύουσα ΠΟΛΗ»-Γεωργία 

Μπατσαρά έγιναν γνωστές οι προτεραιότητες για έναν Δήμο με 
υποδομές, καινοτομία και σχέδιο για την τουριστική αναβάθμιση.

Δημιουργούμε τις κατάλληλες υποδομές και καινοτομίες με
• Την αξιοποίηση δημοτικών οικοπέδων με την εγκατάσταση 

αυτοματισμών για πάρκινγκ σε συνδυασμό με έξυπνες εφαρμο-
γές μέσω κινητού τηλεφώνου για ενημέρωση για τα σημεία όπου 
υπάρχουν ελεύθερες Θέσεις στάθμευσης. 

• Τη λειτουργία ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής του δήμου 
στην οποία οι πολίτες θα μπορούν να αναφέρουν απευθείας 
προβλήματα όπως αστοχίες του οδοστρώματος, παράνομη α-
πόρριψη σκουπιδιών, σημεία που χρήζουν επισκευής. 

• Τη λειτουργία συστημάτων «έξυπνου» φωτισμού, αποσκο-
πώντας στη μέγιστη δυνατή ενεργειακή εξοικονόμηση, εφαρμο-
γές έξυπνης διαχείρισης απορριμμάτων και έξυπνης διαχείριση 
υδάτων 

• Τη λειτουργία ηλεκτρονικών εφαρμογών για τουριστικές 
διαδρομές στη πόλη μας, τη δημιουργία Θεματικών ομάδων ενδι-
αφέροντος και ξενάγησης στο δήμο μας με δυνατότητα ψηφιακής 
επιλογής από τους ενδιαφερόμενους. 

• Την ενθάρρυνση χρήσης εναλλακτικών τρόπων μετακίνησης 
με διατιθέμενο μέσο (ποδήλατο), όπως συμβαίνει και σε άλλες 
ελληνικές και ευρωπαϊκές πόλεις. 

Στοχεύουμε στην: 
• Εξοικονόμηση και αύξηση πόρων πέρα από το πρόγραμμα 

δημοσίων επενδύσεων και τον τακτικό προϋπολογισμό και τη δη-
μιουργία προϋποθέσεων ανάπτυξης με αξιοποίηση: 

• Της ακίνητης περιουσίας του δήμου και 
• Όλων των σύγχρονων χρηματοδοτικών εργαλείων, με μια 

νέα λογική, στηρίζοντας ενεργά και αποφασιστικά, τις συμπρά-
ξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) και αξιοποιώντας διαφο-
ρετικές πηγές χρηματοδότησης όπως ευρωπαϊκά προγράμματα 
και χρηματοπιστωτικούς διεθνείς οργανισμούς.

Προωθούμε άμεσα σχέδιο για την τουριστική αναβάθμιση 
και προβολή του δήμου μας 

• Με τη συμμετοχή του δήμου στο σχεδιασμό και υλοποίηση 
του σημαντικού και μεγαλόπνοου έργου της Ιεράς Μητροπόλεώς 
μας και της Περιφέρειας «στα βήματα του Παύλου» με στόχο 
την ανάδειξη του ιερού βήματος του Αποστόλου Παύλου και του 
περιβάλλοντος χώρου καθώς και των πολυάριθμων βυζαντινών 
εκκλησιών. 

• Με την αξιοποίηση της ένταξης της πόλης στα δίκτυα «πό-
λεις με ποτάμια», «πόλεις με λίμνες». 

• Με τη διεκδίκηση και απόκτηση του παλαιού δικαστικού 
Μεγάρου. 

• Με τη δημιουργία ενός ιστορικού περιπάτου στο ιστορικό κέ-
ντρο της πόλης και την ανάδειξη των διατηρητέων γειτονιών της 
Μπαρμπούτας και της Κυριώτισσας. 

• Με την κατασκευή τουαλετών σε κεντρικά σημεία, ακόμα και 
για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών της πόλης. 

• Με την ανάδειξη της Βεργίνας σε παγκόσμιο κέντρο πολιτι-
στικής κληρονομιάς. 

• Με την ανάδειξη του προϊστορικού οικισμού της Νικομήδει-
ας. 

• Με την ενίσχυση και στήριξη όλων των μορφών τον τουρι-
σμού (αναψυχής-συνεδριακό, θρησκευτικό) ως δυναμικό μοχλό 
ανάπτυξης της τοπικής μας οικονομίας. 

• Με την προώθηση, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κε-
ντρικής Μακεδονίας, της σχεδίασης και κατασκευής σύγχρονου 
οδικού δικτύου που θα συνδέει τη Βέροια με τη Βεργίνα. 

• Με τη συμμετοχή του Δήμου σε πανελλαδικές και διεθνείς 
εκθέσεις για την προβολή των τοπικών χαρακτηριστικών και ιδιαι-
τεροτήτων, του φυσικού πλούτου, της πολιτιστικής μας κληρονο-
μιάς και των αγροτικών μας προϊόντων. 

• Με την ανάπτυξη και προβολή του χιονοδρομικού κέντρου 
Σελίου. 

• Με τη ουσιαστική στήριξη θεσμών όπως τα Παύλεια και τη 
δημιουργία νέων. 

Προβάλλουμε τον πολιτισμό μας που αποτελεί τη βασική 
συνιστώσα προσέλκυσης τουρισμού

• Με τη συνεργασία του δήμου μας με όλους τους πολιτι-
στικούς συλλόγους της περιοχής μας για την r καταγραφή των 
ιδιαιτεροτήτων κάθε συλλόγου και το σχεδιασμό ενός ετήσιου 
προγράμματος για την υλοποίηση εκδηλώσεων. 

• Με το σχεδιασμό και την πραγματοποίηση εκδηλώσεων 
μέσα στην πόλη καθ’όλη τη διάρκεια του έτους (αποκριάτικες εκ-
δηλώσεις, κύκλος Χριστουγέννων κλπ).

• Με τη δημιουργία κέντρου Πολιτισμού προβολής της πόλος 
και της περιοχής στο Παλαιό Δικαστικό μέγαρο. 

• Με τη λειτουργία του Λαογραφικού Μουσείου. 
• Με την παραχώρηση για χρήση δημοτικών κτιρίων και 

γενικά δημοτικής περιουσίας, όπου υπάρχει δυνατότατα, σε 
πολιτιστικούς συλλόγους και κοινωνικούς φορείς ώστε αυτά να 
αξιοποιούνται δημιουργικά και αποτελεσματικά.

Γεωργία Μπατσαρά: Να προτιμούμε τα τοπικά καταστήματα 
και να κάνουμε πιο ελκυστική την αγορά μας

Ολοκληρώθηκε το βράδυ της Παρασκευής ο επίσημος προεκλογικός αγώνας των υπο-
ψηφίων για τις εκλογές της Κυριακής 26 Μαΐου και η Υποψήφια Δήμαρχος Βέροιας και επικε-
φαλής του συνδυασμού «Βέροια ΠΡΩΤεύουσα ΠΟΛΗ» κ. Γεωργία Μπατσαρά συναντήθηκε 
με την Πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Βέροιας κ. Αθηνά Πλιάτσικα-Τσιπουρίδου.

Οι δύο κυρίες συζήτησαν προβλήματα που υπάρχουν στον εμπορικό κόσμο της Βέροιας 
και αναζήτηση λύσεων για την ανάκαμψη της αγοραστικής κίνησης στα εμπορικά καταστή-
ματα. Παράλληλα η κ. Μπατσαρά και η κ. Πλιάτσικα στάθηκαν ιδιαίτερα στην φορολόγηση 
των εμπορικών επιχειρήσεων η οποία αποτελεί τη μεγαλύτερη «θηλιά» στην βιωσιμότητά 
τους.

Η Υποψήφια Δήμαρχος αναφερόμενη στα προβλήματα της αγοράς τόνισε πως «τις 
ίδιες διαπιστώσεις κάνω κι εγώ ζώντας τον σφυγμό των εμπορικών καταστημάτων και των 
ιδιοκτητών τους ως μια απλή καταναλώτρια. Είναι βέβαιο πως η τρομακτική μείωση των 
εισοδημάτων του αγροτικού μας κόσμου, αλλά και των μισθών των άλλων εργαζομένων , 
επηρέασαν σοβαρότατα και τη βιωσιμότητα της αγοράς.

Δεσμεύομαι πως ως Δήμαρχος, αλλά και από όποια άλλη θέση με τάξουν οι πολίτες του 
Δήμου Βέροιας, θα βρίσκομαι κοντά στους αγώνες του εμπορικού κόσμου και βέβαια να 
συμβάλλω σε ιδέες που μπορούν να βελτιώσουν την αγοραστική κίνηση. Τα καταστήματα 
της Βέροιας διαθέτουν άριστη ποιότητα προϊόντων και τιμές για όλα τα βαλάντια και γι αυτό 
πρέπει να τα προτιμάμε και να βοηθήσουμε όλοι για να γίνει η αγορά της περισσότερο ελκυ-
στική στους καταναλωτές από την ευρύτερη περιοχή της Ημαθίας και όχι μόνο».    

Η Υποψήφια Δήμαρχος Βέροιας 
Γεωργία Μπατσαρά δεξιώθηκε 

υποψηφίους και συνεργάτες της
Τους υποψήφιους 

δημοτικούς, κοινοτικούς 
συμβούλους και συνερ-
γάτες του συνδυασμού 
«Βέροια ΠΡΩΤεύουσα 
ΠΟΛΗ» δεξιώθηκε η Υ-
ποψήφια Δήμαρχος κ. 
Γεωργία Μπατσαρά.

Το βράδυ της Πέ-
μπτης, μετά την πολύ 
πετυχημένη σε μαζικό-
τητα, παλμό και περι-
εκτικότητα ομιλία που 
έκανε κάτω από καταρ-
ρακτώδη βροχή, στην 
ανοιχτή συγκέντρωση 
μπροστά στο εκλογικό 
της κέντρο, η Υποψή-
φια Δήμαρχος παρέθε-
σε δείπνο στο σύνολο 
των ατόμων του συνδυ-
ασμού, στο ρεστοράν 
«Papagallo».

Κάτω από ένα εξαι-
ρετικά καλό κλίμα και 
ευφορίας των παρευρι-
σκομένων, η κ. Γεωργία 
Μπατσαρά ευχαρίστησε 
όλους τους συνεργάτες 
της για τον μέχρι τώρα 
έντιμο και ακατάπαυ-
στο αγώνα που έκα-
ναν, ώστε να φέρουν 
σήμερα τον συνδυασμό 
«Βέροια ΠΡΩΤεύουσα 
ΠΟΛΗ» σε θέση φαβορί 
και τους ζήτησε να συ-
νεχίσουν έτσι και μετά 
τη Δευτέρα. 

«Να παραμείνουμε 
μια αγαπημένη μεγάλη 
ομάδα φίλων, μια πραγ-
ματική οικογένεια. Γιατί 
με αυτές τις αρχές είναι 
βέβαιο πως το μέλλον 
ανήκει στον συνδυασμό 
μας και θα είναι προς 
όφελος του Δήμου μας» είπε χαρακτηριστικά η Υποψήφια Δήμαρχος.      
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Οφειλόμενες 
Ευχαριστίες 
από καρδιάς

Γράφει ο Στέργιος Ε. Μουρτζίλας, 

Υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος με την 
«ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» του Απόστολου Τζιτζικώστα 

Κ α θ ώ ς  η 
π ρ ο ε κ λ ο γ ι κ ή 
περίοδος οδεύ-
ει προς τη λήξη 
της και το άνοιγ-
μα της κάλπης 
δεν απέχει πα-
ρά λίγες μόνο 
ώρες, επιτρέψτε 
μου να μοιρα-
στώ μαζί σας 
κάποιες σκέψεις 
που με κατακλύ-
ζουν και ζητούν 
επιτακτικά την 
ε ξωτερ ί κευση 
τους. 

Σε όλη αυ-
τή την ιδιαίτερα 
επίπονη και α-

παιτητική προεκλογική διαδικασία, με περιβάλλατε με 
την αγάπη σας και την έμπρακτη στήριξη και αποδοχή 
της υποψηφιότητάς μου, κάτι για το οποίο θερμώς 
ευχαριστώ όλους εσάς, τους πολίτες της αγαπημένης 
μας Ημαθίας. 

Στις καθημερινές συναντήσεις μας εισέπραξα την 
ενθάρρυνσή σας και την εμπιστοσύνη σας προς το 
πρόσωπό μου και προς το πρόσωπο του  περιφε-
ρειάρχη μας Απόστολου Τζιτζικώστα, που με τίμησε 
συμπεριλαμβάνοντάς με στο ψηφοδέλτιο νίκης που 
συγκρότησε. 

Στα μάτια σας αντίκρισα την ανάγκη να βελτιώ-
σουμε την καθημερινότητά μας και να αναζητήσουμε 
διεξόδους σε όσα μας ταλαιπωρούν και μας δυσκο-
λεύουν, ώστε να καταφέρουμε να παραμείνουν τα 
παιδιά μας στον τόπο τους και εδώ να δημιουργήσουν 
τις οικογένειές τους.  

Τα καλά σας λόγια, το φιλικό χτύπημα στην πλάτη, 
η θερμή χειραψία, το βλέμμα επιδοκιμασίας και αντα-
πόκρισης που συναντούσα σε κάθε χωριό, σε κάθε 
γειτονιά, σε κάθε επίσκεψη αποτελούσαν για μένα 
κάθε μέρα το καλύτερο τονωτικό, σε όλον αυτόν τον 
προεκλογικό δρόμο αντοχής. 

Η όποια επιτυχία στο εκλογικό αποτέλεσμα της Κυ-
ριακής ανήκει σε όλους εσάς, τους Ημαθιώτες και τις 
Ημαθιώτισσες που ξέρουν να αναγνωρίζουν το ήθος, 
την ακεραιότητα και την προσφορά ενός ανθρώπου 
δικού τους, που ήταν δίπλα τους πάντοτε και θα εξα-
κολουθήσει να έχει την πόρτα του και το τηλέφωνό 
του ανοιχτά στον καθένα. 

Όσο πλούσια και αν είναι η ελληνική γλώσσα είναι 
φτωχή για να καταφέρω να περιγράψω με επάρκεια 
και πληρότητα τα συναισθήματα που με κατακλύζουν.   

Ένα μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ σε όλους σας για την α-
πλόχερη αγάπη που μου χαρίσατε και την απόλυτη ε-
μπιστοσύνη με την οποία εμπράκτως με περιβάλλετε. 

Μεγάλη σε μέγεθος και δυνατή σε παλμό ήταν η συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης 23 Μαΐου στη Μελίκη.
Η Μελίκη έδειξε το δρόμο και επέλεξε Παναγιώτη Γκυρίνη και Ώρα Ευθύνης. Και αυτό θα φανεί με τον πιο εμφατικό τρόπο την ημέρα των ε-

κλογών, στις 26 Μαΐου.
Πάρα πολλοί ήταν οι συνδημότες μας από τη Μελίκη και τη γύρω περιοχή που έδωσαν το παρών και άκουσαν την ομιλία του δημάρχου Αλε-

ξάνδρειας Παναγιώτη Γκυρίνη. Ο επικεφαλής της Ώρας Ευθύνης στην ομιλία του αναφέρθηκε σε όσα έγιναν κατά την πενταετία που πέρασε αλλά 
και σε όσα οι άλλοι υποψήφιοι δήμαρχοι έχουν αναφέρει κατά τη διάρκειας της προεκλογικής περιόδου.

Αμφισβήτησε την... “άγνοια” των υποψηφίων που υπόσχονται τα πάντα σε όλους, ακόμη και έργα που είτε έχουν κατασκευαστεί, είτε βρίσκο-
νται υπό κατασκευή, είτε έχει προγραμματιστεί να γίνουν, χάρη στο πρόγραμμα 
της διοίκησης του Δήμου Αλεξάνδρειας.

Όσον αφορά τη Δημοτική Ενότητα Μελίκης ο Παναγιώτης Γκυρίνης ανα-
φέρθηκε στο έργο της αποχέτευσης και σε όλα όσα έχουν μεσολαβήσει από τη 

στιγμή που 
το θέμα “ά-
νοιξε”, πριν 
από σχεδόν 
25 χρόνια. 

“ Ε ί χ α μ ε 
την τόλμη να 
δούμε ξανά 
το θέμα, να 
βρούμε τ ις 
αστοχίες που 
υπήρχαν και 
τελικά να ξε-
κ ι ν ή σ ο υ μ ε 
τ η ν  κ α τ α -
σ κ ε υ ή  το υ 
ξ εκ ι νώντας 
μηδενική βά-
ση” είπε για 
το θέμα ο δή-
μαρχος Αλε-
ξάνδρειας.

Μ ε τ α ξ ύ 
άλλων, ανα-
φέρθηκε στη 
σ υ μ φ ω ν ί α 
σχετ ικά  με 
τη διαχείρι-
ση του νερού 
με όμορους 
Δήμους - μια 
σ υ μ φ ω ν ί α 

που αναμένεται να αποδώσει καρπούς σύντομα, στο (αναπόφευκτο) θέμα 
σχετικά με επαναφορά του οδικού δικτύου μετά από τη λήξη των εργασιών 

για την αποχέτευση, στην 
ενίσχυση που είχαν οι αγρό-
τες της περιοχής μέσα από 
συμφωνίες που έγιναν ώ-
στε να διοχετευτεί το προϊόν 
τους στην αγορά και να μην 
πεταχτεί καθώς και σε έργα 
του Δήμου τόσο στη Δημοτι-
κή Ενότητα Μελίκης όσο και 
στις άλλες Ενότητες.

Στο τέλος, ευχαρίστησε 
τους παρευρισκόμενους και 
τους προσκάλεσε στην κε-
ντρική προεκλογική ομιλία 
του, που θα γίνει στην Αλε-
ξάνδρεια στις 24 Μαΐου.»

Η Μελίκη επέλεξε 
Παναγιώτη Γκυρίνη 
και Ώρα Ευθύνης



ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Σάββατο 

25 Μαΐου 2019 στις 11.00 π.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγ. Αθανα-
σίου (Κοιμητήρια) Βέροιας ο 
Μιχαήλ Παντ. Ασικίδης σε η-
λικία 87 ετών.

Ο «Λαός» εκφράζει στους 
οικείους του ειλικρινή συλλυ-
πητήρια.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ
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Την Δευτέρα 27 Μαΐου
Λατρευτικές 

εκδηλώσεις για τον  
Άγιο Ιωάννη τον  

Ρώσο στο 
παρεκκλήσιο της 
Μεταμορφώσεως 

του Σωτήρος

Από τον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων Βεροίας γίνεται 
γνωστό ότι την προσεχή Δευτέρα 27 Μαΐου, η εκκλησία 
μας τιμά την μνήμη του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου. 
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, επίκεντρο των λα-
τρευτικών εκδηλώσεων αποτελεί το παρεκκλήσιο της 
Μεταμορφώσεως του Σωτήρος που βρίσκεται στην οδό 
Μ. Αλέξάνδρου.

Οι ιερές ακολουθίες θα τελεστούν σύμφωνα με το 
παρακάτω πρόγραμμα:

Κυριακή  26  Μαΐου 
6.30 μ.μ. Πανηγυρικός Εσπερινός – Αρτοκλασίες
8.00 μ.μ. Μικρό Απόδειπνο – Χαιρετισμοί
Δευτέρα  27  Μαΐου 
7.30 π.μ. Όρθρος – Θ. Λειτουργία
6.30 μ.μ. Εσπερινός – Παράκληση Αγίου Ιωάννου 

Ρώσου
8.00 μ.μ. Μικρό Απόδειπνο – Χαιρετισμοί
Να σημειωθεί ότι στον Ιερό Ναό φυλάσσεται η εικό-

να του Αγίου, την τιμή του οποίου στην πόλη έφεραν 
πρόσφυγες από τη Μ. Ασία, που εγκαταστάθηκαν γύρω 
περιοχή.

Ο Μητροπολ ί της 
Βεροίας, Ναούσης και 
Καμπανίας κ. Παντελε-
ήμων 

 Το Σάββατο 25 Μα-
ΐου το πρωί θα ιερουρ-
γήσει στον υπό κατα-
σκευή Ιερό Ναό του 
Αγίου Λουκά του ιατρού 
Αρχιεπ. Συμφερουπό-
λεως στην Ιερά Μονή 
Παναγίας Δοβρά Βεροί-
ας.

 Το Σάββατο 25 Μα-
ΐου το απόγευμα θα 
λάβει μέρος στον Πολυ-
αρχιερατικό Εσπερινό 
στον πανηγυρίζοντα Ιε-
ρό Μητροπολιτικό Ναό 
της Αγίας Φωτεινής Ν. 
Σμύρνης. 

 Την Κυριακή 26 Μα-
ΐου το πρωί θα προε-
ξάρχει και θα ομιλήσει 
στην Πολυαρχιερατική 
Θεία Λειτουργία στον 
πανηγυρίζοντα Ιερό 
Μητροπολιτικό Ναό 
της Αγίας Φωτεινής Ν. 
Σμύρνης.

 Την Τρίτη 28 Μαΐ-
ου στις 6:30 μ.μ. θα υ-
ποδεχτεί την Τιμία Κά-
ρα του Αγίου Παρθε-
νίου Επισκόπου Λαμ-
ψάκου - Προστάτου 
των καρκινοπαθών 
και στην συνέχεια θα 
λάβει μέρος στον Πο-
λυαρχιερατικό Εσπε-
ρινό επί τη εορτή της 
Μετακομιδής του Ιερού 
Λειψάνου του Αγίου 
Λουκά του ιατρού Αρ-
χιεπ. Συμφερουπόλε-
ως στον ομώνυμο υπό 
κατασκευή Ναό στην 
Ιερά Μονή Παναγίας 
Δοβρά στη Βέροια.

 Την Τετάρτη 29 
Μαΐου το πρωί θα ιε-
ρουργήσει στην πολυ-
αρχιερατική Θεία Λει-
τουργία επί τη εορτή 
της Μετακομιδής του 
Ιερού Λειψάνου του Α-
γίου Λουκά του ιατρού 
Αρχιεπ. Συμφερουπό-
λεως στον ομώνυμο 
υπό κατασκευή Ναό 
στην Ιερά Μονή Πα-
ναγίας Δοβρά στη 
Βέροια και εν συνε-
χεία θα συμμετάσχει 
στην Ιερά Λιτανεία 
των Θαυματουργών 
Λειψάνων και της Ιε-
ράς Εικόνας του Αγίου 
Λουκά.

Η κίνηση 
του Μητροπολίτη

ΚΑΠΗ Δήμου Βέροιας: 
Εγγραφές για 

κατασκήνωση στην 
περιοχή  

Κάριανη N. Καβάλας
Το Ν.Π. ΚΑΠΗ Δήμου Βέροιας διοργανώνει, 

για τα μέλη του 8ήμερα διακοπών στην Ευρω-
παϊκή κατασκήνωση« Αλεξάνδρα» στην περιο-
χή  Κάριανη N. Καβάλας.

• 22 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΕΩΣ 29ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019
Τιμή: 153 € Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
• ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ ΜΕ W.C. 

KAI NTOYZ
• ΤΡΙΑ ΓΕΥΜΑΤΑ( ΠΡΩΙΝΟ, ΜΕΣΗΜΕΡΙΑ-

ΝΟ ΚΑΙ ΔΕΙΠΝΟ). (Στην παραπάνω τιμή δεν 
συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα μεταφοράς.)

Οι εγγραφές θα ξεκινήσουν από 8 Μαιου 
έως και 7 Ιουνίου και μόνο με την  προσωπική 
παρουσία επίδειξη της κάρτας μέλους του ΚΑ-
ΠΗ.

ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
«ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ»
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 12-Τ.Κ.59132 ΒΕΡΟΙΑ                             
ΤΗΛ. 2331024891-FAX 2331023322
girokomiov@gmail.com     
Βέροια 23 Μαΐου 2019
 Αρ.Πρωτ. :102

Προκήρυξη Πρόσληψης 
 Από την Μ.Φ.Η.``ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙ-

ΑΣ`` προκηρύσσεται η πρόσληψη 1 θέση  Νοσηλευτή πλή-
ρους απασχόλησης.                                                             

  Αιτούμενα  Προσόντα                                        
1)Πτυχίο Πανεπιστημιακής Σχολής Νοσηλευτικής ή ΤΕΙ 

Νοσηλευτικής.
2)Πολύ καλή γνώση προγραμμάτων Η/Υ.
3)Καλή σωματική και Ψυχική Υγεία (Πιστοποιητικά ια-

τρών παθολόγου και ψυχιάτρου).
Θα εκτιμηθούν επιπλέον προσόντα.
1)Προηγούμενη σχετική εμπειρία.
2)Ικανότητα στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού 

(προσωπικό εθελοντών κ.λ.π.)
3)Γνώση Αγγλικής Γλώσσας.
 Απαιτούμενα  Δικαιολογητικά.
1)Αίτηση Πρόσληψης.
2)Πιστοποιητικό Γέννησης.
3)Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης.
4)Αποδεικτικά τίτλων Σπουδών.
5)Αποδεικτικά εμπειρίας-προϋπηρεσίας και συστατικές 

επιστολές επιπλέον αν υπάρχουν.
6)Απολυτήριο Στρατού.
7)Αποδεικτικά επιπλέον προσόντων (Η/Υ-Ξένης γλώσ-

σας).
8)Βιογραφικό Σημείωμα.
9)Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος.
 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την αίτηση 

και τα συνημμένα δικαιολογητικά πρόσληψης στο Γραφείο 
του Γηροκομείου Βέροιας, εργάσιμες ημέρες και ώρες από 
τις 24 Μαΐου 2019 έως 6 Ιουνίου 2019. 

-Σε περίπτωση μη υποβολής κατάθεσης δικαιολογητι-
κών στο ανωτέρω χρονικό διάστημα , η προθεσμία κατά-
θεσης δικαιολογητικών θα παραταθεί έως στις 21 Ιουνίου 
2019.

 Η  Πρόεδρος
Της   Μ.Φ.Η.

``ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ``
ΜΑΡΙΑ  ΚΑΤΣΙΟΥ

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑμεΑ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

Πρόσκληση 
σε Γενική Συνέλευση

Το ΔΣ του Φιλανθρωπικού μη Κερδο-
σκοπικού Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων 
ΑμεΑ Ν. Ημαθίας, καλεί τα μέλη του σε 

Γενική Συνέλευση του Συλλόγου που θα γίνει τη Δευτέρα 27 
Μαϊου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 μμ, σε χώρο του 
ΚΔΗΦ ΑμεΑ «Τα Παιδιά της Άνοιξης» στην Αλεξάνδρεια. 

Θέμα της Γενικής Συνέλευσης η έγκριση οικονομικού 
Απολογισμού 2018 και Προϋπολογισμού 2019.

Η παρουσία όλων των μελών θεωρείται απαραίτητη. 
Σε περίπτωση μη απαρτίας, οι εκλογές θα μετατεθούν 

για την Τετάρτη 29 Μαϊου 2019 την ίδια ώρα στον ίδιο χώ-
ρο.                                               

Με εκτίμηση
Για το ΔΣ του Συλλόγου

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΕΒΕ – ΟΑΕΕ

ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
ΣΚΟΠΕΛΟ – ΒΟΛΟ

Από 15 Ιουνίου 
έως 17 Ιουνίου 2019

Θα αφιχθούμε στο λιμανάκι της Γλώσσας, συνε-
χίζουμε για τη χώρα όπου βρίσκεται το ξενοδοχείο. 
Επίσκεψη στις πανέμορφες παραλίες της Σκοπέλου 
καθώς στην εκκλησία της Παναγίας του Πύργου και 
στο αρχοντικό Βρακατσά. Στην επιστροφή στον Βόλο 
έχουμε βόλτα στα τσιπουράδικα.

Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 10 Ιουνίου 2019. Εάν 
ο αριθμός των ατόμων συμπληρωθεί νωρίτερα η εκ-
δρομή θα κλείσει. 

Πληροφορίες στα γραφεία του Σωματείου τηλ. 
23310 71230 και στα μέλη τηλ. 6974 481600, 6976 
555321.
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Ιατρική Εβδομάδα αφιερωμένη στον Άγιο 
Λουκά τον Ιατρό, διοργανώνει στο πλαίσιο 
των φετινών Παυλείων,η Ιερά Μητρόπολη 
Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας σε συ-
νεργασία με: τον Ιατρικό Σύλλογο Ημαθί-
ας, τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Ημαθίας, τα 
Νοσοκομεία Βέροιας και Νάουσας και τον 
Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό Π.Τ. Βέροιας και 
Νάουσας. Οι εκδηλώσεις θα γίνουν από τις 
27 έως τις 31 Μαΐου, σύμφωνα με το παρα-
κάτω πρόγραμμα:

Δευτέρα 27 Μαΐου 2019, 7:30 π.μ. Υπο-
δοχή των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Λουκά 
και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στον Ιερό 
Ναό Αγίου Λουκά του Ευαγγελιστού Νοσοκο-
μείου Βεροίας.

• Δευτέρα 27 Μαΐου 2019, 7:30μ.μ. Ενη-
μερωτική ιατρική εσπερίδα (καρδιοπάθειες, 

δερματοπάθειες, ωτορινο-λαρυγγολογικά θέ-
ματα) στο Μητροπολιτικό Κέντρο ΠΑΝΤΑ-
ΝΑΣΣΑ στη Νάουσα.

• Τρίτη 28 Μαΐου 2019, 6:30 μ.μ.Υποδο-
χή τιμίας Κάρας Αγίου Παρθενίου Λαμψάκου 
και Μέγας Πανηγυρικός Πολυαρχιερατικός Ε-
σπερινός για την εορτή της μετακομιδής του 
Ιερού Λειψάνου του Αγίου Λουκά στον Ιερό 
Ναό Αγίου Λουκά της Ιεράς Μονής Παναγίας 
Δοβρά.

• Τρίτη 28 Μαΐου 2019, 7:00 μ.μ. Ενημε-
ρωτική ιατρική εσπερίδα (γυναικείος καρκί-
νος) στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού 
Αγίων Αποστόλων Κυμίνων.

• Τετάρτη 29 Μαϊου 2019, 7:00 π.μ. Πο-
λυαρχιερατικό Συλλείτουργο για την εορτή 
της μετακομιδής του Ιερού Λειψάνου του 
Αγίου Λουκά στον Ιερό Ναό Αγίου Λουκά της 

Ιεράς Μονής  Παναγίας Δοβρά.
•  Τετάρτη 29 Μαϊου 2019, 7:00 

μ.μ. «Στη διακονία του Θεού και 
των ανθρώπων», Επιστημονική 
εσπερίδα αφιερωμένη στον Άγιο 
Λουκά – καλλιτεχνική έναρξη των 
ΚΕ΄ ΠΑΥΛΕΙΩΝ στο Χώρο Τεχνών 
του Δήμου Βέροιας.

• Πέμπτη 30 Μαΐου 2019, 7:30 
μ.μ. Ενημερωτική ιατρική εκδήλω-
ση (νευρολογικά και ορθοπεδικά 
θέματα) Δημοτική Βιβλιοθήκη «Δη-
μητρίου Κυριάκου Χαντέ» Χαλάστρα.

• Παρασκευή 31 Μαΐου 2019, 7:30 
π.μ.Υποδοχή των Ιερών Λειψάνων του Αγί-
ου Λουκά και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία 
στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Νοσοκομείου 
Νάουσας.

• Παρασκευή 31 Μαΐου 2019, 7:30 μ.μ.«-
Πρώτες Βοήθειες», Ενημερωτική εκδήλωση 
στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Αγί-
ων Κωνσταντίνου και Νικοδήμου Βεροίας.

Η είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις είναι 
ελεύθερη.

27 έως τις 31 Μαΐου 
Ιατρική Εβδομάδα αφιερωμένη 

στον Άγιο Λουκά τον ιατρό, 
στα φετινά Παύλεια της Μητρόπολης

-Σε συνεργασία με φορείς Υγείας του Νομού
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Στην πρώτη θέση του βαθμολογι-
κού πίνακα του 2ου ομίλου της 
Γ’ Εθνικής, φιγουράρει εδώ και 

δεκαπέντε μέρες η «Βασίλισσα του 
Βορρά», με την ελπίδα και την αισιο-
δοξία να συνεχίσει στην κορυφή μέχρι 
την λήξη του πρωταθλήματος και να 
πανηγυρίσει την επιστροφή της στην 
Β’ Εθνική κατηγορία, βάζοντας τέρμα 
στις δυσκολίες που πέρασε τα τελευ-
ταία δύο χρόνια, με αποκορύφωμα 
την διάλυση της ΠΑΕ.

ΗΒΕΡΟΙΑ,μετηνυγείαπλέονπουτηνδιακρίνει
και τους αξιόλογους ανθρώπουςπου την διοικούν
από τοπερσινό καλοκαίρι, επικεφαλής τωνοποίων
είναιοεπιχειρηματίαςΣτέφανοςΑποστολίδηςκαιμε
τηνυποστήριξητουμεγάλουχορηγούτης, τηςεται-
ρείας τωνΑφωνΜπίκα «The Foodballer», μπορεί
να μην ξεκίνησε όπως θα ήθελε και να έχασεστα
επτά πρώταπαιχνίδια του πρωταθλήματος αρκε-
τούς βαθμούς, στη συνέχεια όμωςπήρε ταπάνω
τηςκαιμεένασερί12νικών,απότην8ημέχριτην
19ηαγωνιστική, κατάφερε νασταθεροποιηθεί στην
πρώτηθέση,απότηνοποίαδενέπεσεμέχριοτέλος
τουπρωταθλήματος,παρά την «κοιλιά»που έκανε
μέσαστονμήναΜάρτιο,με τις τρεις ισοπαλίες,στο
εξ΄ αναβολήςπαιχνίδι στα Γιαννιτσά, εντός με τον
Εδεσσαϊκό,εκτόςστηνΑγκαθιάκαιτηνήτταστοΠα-
λαιοχώριτην24ηαγωνιστική.

Αςδούμεκάποιαενδιαφέρονταστατιστικά.

ΝΙΚΕΣ-ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ–ΗΤΤΕΣ
Στους26αγώνες τουπρωταθλήματος, η «Βασί-

λισσα» έχειπέτυχε 17 νίκες, αναδείχθηκε 6φορές
ισόπαληκαιγνώρισετηνήττασετρειςαναμετρήσεις.
Έχει τις περισσότερες νίκες στον όμιλό της (17),
όσες και η δεύτερηστην βαθμολογίαΤρίγλια, ενώ
μετά τηνΑΓΚΑΘΙΑπου έχει μόλις μία ήττα, έχει τις
λιγότερεςήττες(3).

ΓΚΟΛΚΑΙΣΚΟΡΕΡΣ
ΑκόμηηΒΕΡΟΙΑέχει τηνκαλύτερηεπίθεσητου

2ουομίλου,πετυχαίνοντας 51 τέρματασε 26αγώ-
νες, ενώ έχει την τρίτη καλύτερη άμυνα (μετά την
ΑΓΚΑΘΙΑ11και τονΕδεσσαϊκό14)με15γκολπα-
θητικό.

Τα51τέρματάτηςπέτυχαν14παίκτεςτης,μετον
ΣάκηΚανούλαναείναιοαρχισκόρερμε15τέρματα.

ΤονΚανούλαακολουθούνοΜπλέτσαςμε7 τέρ-
ματα,οΒεργώνηςμε6,οΤσικόπουλοςκαιοΣκαθα-
ρούδηςμε5,ενώέχουνπετύχειαπό2οιΜυλωνάς,
Μουρατίδης,Μαραγκός, Παπουτσίδης και από 1
οι Καράμπελας,Μπακάλης,Ταϊρης,Χαντζάρας και
Κυριακίδης.

ΟΙΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ
Στους 26 αγώνες που έχει δώσει η ΒΕΡΟΙΑ,

στο πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής στον 2ο όμιλο,
κάθισαν στονπάγκο της δύοπροπονητές.Αρχικά
οΝίκοςΠαπανώτας, που την κοουτσάρισε στους
πέντεπρώτουςαγώνεςτουπρωταθλήματοςκαιστη

συνέχεια οΣάκηςΘεοδοσιάδης, ο οποίος
παραμένειμέχρισήμερακαιτηνέχεικοου-
τσάρεισε21παιχνίδια.

Ο Βεροιώτης τεχνικός, μέτρησε κατά
την παραμονή του στον Βεροιώτικο πά-
γκο τρεις ισοπαλίες, μία νίκη και μία ήττα
(Μακεδονικό εκτός), ενώ ο διάδοχός του,
έχει στο ενεργητικό του, 16 νίκες, τρεις
ισοπαλίες, ενώσεδύοπαιχνίδια (Αγκαθιά
εντός,Παλαιοχώρι εκτός), είδε την ομάδα
τουναχάνει.

ΟΙΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ-ΤΑΛΕΠΤΑΣΥΜΜΕ-
ΤΟΧΩΝΚΑΙΤΑΓΚΟΛΤΩΝΠΑΙΚΤΩΝ
Σε 24ποδοσφαιριστές της (σε άλλους

περισσότεροσε άλλους λιγότερο), στηρί-
χτηκεηΒΕΡΟΙΑστηνπροσπάθειά τηςνα
επανέλθειστιςεπαγγελματικέςκατηγορίες,
τηνπερίοδοπουμαςπέρασε.

Απόαυτούς, δύοήτανπου έδωσαν το
παρόντουςκαιστα26παιχνίδιατουπρω-
ταθλήματος της Γ΄Εθνικής.Πρόκειται για
τουςΓιώργοΜπλέτσα,ΓιάννηΤσικόπουλο,
οι οποίοι όμωςδεν είναιπρώτοισε λεπτά
συμμετοχών, μιας και αυτή την πρωτιά
την κατέχει ο αρχηγός της «Βασίλισσας»
ΑλέξηςΒεργώνης,πουαγωνίστηκε2136΄,
έχονταςένααγώναλιγότερο(25)απότους
δύοπροαναφερόμενους(έλειψεσεένανα-
γώνα,λόγωτιμωρίαςτουαπότηνσυμπλή-
ρωση4κίτρινωνκαρτών).

Οιμόνοιπαίκτες πουδενπήρανσυμ-
μετοχήστοπρωτάθλημα είναι οι Κώστας
Τρούπκος,ΓιάννηςΠάντος,οιοποίοιέπαι-
ξανμόνοσεαγώνεςκυπέλλου.
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Οι καλύτεροι αθλητές από 
όλοι την Ελλάδα παρα-
βρέθηκαν το περασμένο 

Σαββατοκύριακο στην Αθήνα, 
στο Ολυμπιακό κέντρο Άνω Λιο-
σίων. Στόχος όλων των αθλη-
τών, ύστερα από προετοιμασία 
μια ολόκληρης χρονιάς, ήταν να 
μπορέσουν να διεκδικήσουν μια 
θέση στο βάθρο των νικητών.

ΟΣύλλογος μας συμμετείχε με δύο α-
θλητες.ΤονΚυριαζόπουλοΑντώνημεπρο-
πονήτρια τηνΤσιλιγγερίδουΜαρία, ο οποίος κα-
τάκτησε την1ηθέση και τηνΣγούρουΠαναγιώτα
μεπροπονήτρια τηνΜανουσαρίδουΕυαγγέλια, η
οποία έκανε μιασημαντική εμφάνιση κερδίζοντας
σημαντικέςεμπειρίες.

Ηπροπονήτρια του συλλόγου, Τσιλιγγερίδου
Μαρία,δήλωσετοεξής:

«Είναιπολύσημαντικόναβλέπειςτιςπροσπά-
θειες και τους κόπουςσου να ανταμείβονται. Βέ-
βαιαδενεπαναπαυόμαστεσυνεχίζουμεμετονίδιο
εντατικόρυθμό.»

Ηπορείατης«Βασίλισσας»στον2ο
όμιλοτηςΓ’Εθνικήςμεαριθμούς

Χρυσό μετάλλιο 
για τον 

Κυριαζόπουλο 
Αντώνη του 

Γ.Α.Σ. «Ερμής»
στο πανελλήνιο 
πρωτάθλημα 

καράτε
στην Αθήνα

ΤηνΤετάρτη22Μαΐουσυνεχί-
στηκετοπρόγραμμαμεδύοκα-
ταπληκτικάπαιχνίδια που κρά-
τησανσεεγρήγορσητοφίλαθλο
κοινο.Στις19:30στογήπεδοτης
Ελιάς οιBadBoys επικράτησαν
των Βέροια23 με σκορ 58-45,
και στο βραδινό παιχνίδι στο
ΔΑΚΒικέλας ταΠαρτάλια έκαμ-
ψανδύσκολατηναντίστασητων
Μορφέςμεσκορ58-53.

Δεύτερο ροζ φύλλο αγώνα
για τα κακάπαιδιά τουΜπακα-
λιδη, έχοντας σε τρομερή ημέ-
ρα τους δύο πύραυλοκινητους
γκαρντ τουΔουλαλα καιΠαπα-
δόπουλου.Όταν συνδέθηκε και
ο Στικας με το καλάθι από τα
6,75 κάπου εκεί δεν υπήρχαν
περιθώρια αντίδρασης της αντί-
παληςΆμυνας.ΒράχοςοΠολυ-
μερηςστοζωγραφιστό!

Νωθρό ξεκίνημα για την αρμάδα τουΗλιαδη,
πουόσοπερνούσεηώραάρχισε.ΝαπάταΚαλύ-
τερα.ΜεκύριομοχλόστηνεπίθεσητονΤρομπου-
κη και τονΤζιμογιαννη να εκτελεί απόμέσηαπό-
στασηπροσπάθησεναπληγώσειτουςαντιπάλους.
ΚέρδισεμάχεςστηνρακέταοΜπαλτζηςαλλάδεν
ήταν αρκετό για να γυρίσουν τηνπλάστιγγα του
αγώνα.

BADBOYS:Γώγος,Ελευθεριάδης6,Δουλαλας
24(2),Παπαδόπουλος14,Στικας 11(3),Μπακαλι-
δης,Γαβριλακος1,Πολυμερης2,Λιακοπουλος.

ΒΕΡΟΙΑ23:Αβραάμ, Ευθυμιάδης 3(1), Τρο-
μπουκης 14(2), Κουτσαλιαρης 2,Τζανετος 6, Η-
λιαδης,Μιχαηλίδης,Λεονταράκης, Βασιλόπουλος
3(1),Μπαλτζης9,Τζίμογιαννης8.

Δύσκολη επικράτηση για τους πρωταθλητές

πουέδειξαντομέταλλοτουνικητήόσοχρειάστηκε.
ΜεκολόνατοναεικίνητοΤσακίρηνασκοράρειαπό
παντού,ομόνιμοςεκτελεστήςΚωστογλιδηςαπέξω
καιοΣπορελαςμεέναεκπληκτικότρίποντομετα-
μπλοψαλίδισαντιςελπίδεςτωναντιπάλων.

ΕφτάψυχηαποδείχτηκεηομάδατουΚαραμιχου
που προσπάθησε να κάνει την έκπληξη. Ένας
Τριγωνης να τονπιεις στοποτήρι, οΤζιουμακης
ήταν ασταμάτητος και ο Χατζηκυριακιδης Σ.Δεν
είχε αντίπαλο στο ζωγραφιστό. Η ευστοχία των
αντιπάλωνστατελευταίαλεπτάόμωςτουςπέταξε
στοκαναβάτσο.

ΠΑΡΤΑΛΙΑ:Κωστογλιδης11(3),Γεωργοπουλος
4, Σπορελας 7(1),Μπεσλικας 4,Τσακίρης 19(1),
Παππάς4,Μπερσος,Εμμανουήλιδης 4,Κασαπης
5(1).

ΜΟΡΦΕΣ:Χριστοφοριδης5(1),Καραμιχος7(1),
Κολιός3(1),Ιωσηφιδης2,Τζιουμακης12,Χατζηκυ-
ριακιδηςΣ.14,Τριγωνης10,

ΝΟΣΤΑΛΓΙΑ 2019

ΔύοπαιχνίδιατηνΤετάρτη
και2ηνίκηγιαταΠαρτάλια
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Το βιβλίο «Απώλεια Στήριξης»
 του Γαβριήλ Παπαδόπουλου παρουσιάζεται

 στη Δημόσια Βιβλιοθήκη Βέροιας
Οι εκδόσεις Ελευθερουδάκη και το βιβλιοπωλείο «η Γωνιά του Βιβλίου», σε συ-

νεργασία με τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας, παρουσιάζουν το  μυθιστό-
ρημα «Απώλεια 
Στήριξης»του Γα-
βριήλ Παπαδό-
πουλου, την Τε-
τάρτη 29 Μαΐου, 
στις 18.00 στην 

Αίθουσα Εκδηλώσεων της Δημόσιας Κε-
ντρικής Βιβλιοθήκης Βέροιας (Έλλης 8, 

Βέροια, τηλ. 
Επικοινωνί-
ας:  23310-
24494).

Γ ι α  τ ο 
β ι β λ ί ο  θ α 
μιλήσουν ο 
Αλέξανδρος 
Οικονόμου, 
Αρχιτέκτονας 
Μηχαν ικός , 
η Μελίνα Νι-
κολαΐδου, εκ-
παιδευτικός 
και στιχουρ-
γ ό ς  κα ι  ο 
συγγραφέας. 
Την παρου-
σίαση θα συ-
ντονίσει η Ρί-
τα Τζατζάκη.

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

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

Ο BΕΡΤΖΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του Πε-
ρικλή και της Ελένης, το γένος Σιμο-
πούλου, που γεννήθηκε και κατοικεί 
στο Ίλιον Αττικής και η ΤΣΙΓΓΕΝΟ-
ΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Νικο-
λάου και της Αφροδίτης, το γένος 

Αποστόλου, που γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέροια, 
πρόκειται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα 
γίνει στο Δημαρχείο Βόλου.

Του Χρήστου Δελαβερίδη

Άσμα Δ΄
ΕΝΑ τό χελιδόνι * κι ἡ Ἄνοιξη ἀκριβή
Γιά νά γυρίσει ὁ ἥλιος * θέλει δουλειά πολλή
Θέλει νεκροί χιλιάδες * νά ‘ναι στους Τροχούς
Θέλει κι οἱ ζωντανοί * νά δίνουν τό αἷμα τους.

Θέ μου Πρωτομάστορα * μ’ ἔχτισες μέσα στά βουνά
Θέ μου Πρωτομάστορα * μ’ ἔκλεισες μές στή θάλασσα!

Πάρθηκεν ἀπό Μάγους * τό σώμα τοῦ Μαγιοῦ
Τό ‘χουνε θάψει σ’ ἕνα * μνῆμα τοῦ πέλαγου
Σ’ ἕνα βαθύ πηγάδι * τό ‘χουνε κλειστό
Μύρισε τό σκοτά * δι κι ὅλη ἡ Ἄβυσσο.

Θέ μου Πρωτομάστορα * μέσα στίς πασχαλιές καί Σύ
Θέ μου Πρωτομάστορα * μύρισες τήν Ἀνάσταση!

Σάλεψε σάν τό σπέρμα * σέ μήτρα σκοτεινή
Τό φοβερό τῆς μνήμης * ἔντομο μές στή γῆ
Κί ὅπως δαγκώνει ἀράχνη * δάγκωσε τό φῶς
Ἔλαμψαν οἱ γιαλοί * κι ὅλο τό πέλαγος.

Θέ μου Πρωτομάστορα * μ’ ἔζωσες τίς ἀκρογιαλιές
Θέ μου Πρωτομάστορα * στά βουνά μέ θεμέλιωσες!

ΑΝΑΛΥΣΗ:
Το υπέροχο αυτό ποίημα του Οδυσσέα Ελύτη, που 

συγκίνησε τόσες γενιές ανθρώπων που το θεωρούν 
ως μία ωδή στην ελευθερία,  δεν είναι τόσο απλοϊκό 
όσο φαίνεται. Για τον λόγο αυτό, πιστεύω, ότι συγκινεί 
και όλους τους ανθρώπους που το ακούν, χωρίς ίσως 
να καταλαβαίνουν το υπερφυσικό ή μεταφυσικό του 
νόημα.

Το ποίημα αυτό είναι μία ωδή προς την Ζωή, όπως 
αυτή εκδηλώνεται την Άνοιξη. (Δεν είναι τυχαίο που ο 
ποιητής είναι ο νουνός της πολιτικής παράταξης «Πο-
λιτική Άνοιξη»).

Ένα λοιπόν είναι το χελιδόνι (αυτό που θα φέρει 
την Άνοιξη) και η Άνοιξη που θα προέλθη από αυτό θα 
είναι ακριβή  (ειδικά μεγάλης αξίας). 

Για να γυρίσει ο Ήλιος θέλει δουλειά πολλή. Γιατί 
να γυρίσει ο Ήλιος?   Ο Ήλιος συνέχεια τριγυρνά μέσα 
στο στερέωμα, αλλά για να γυρίσει και να αλλάξει το 
Φως του σε Φώς  που θα « φωτίζει» τον κόσμο και δεν 
θα τον ζεσταίνει μονάχα, τότε θα χρειαστεί «δουλειά 
πολλή». 

Θα χρειαστεί νεκροί χιλιάδες να προσπαθούν  σε  
εκατοντάδες ενσαρκώσεις τους,  «στους τροχούς του 
βίου, δηλαδή σε επανειλημμένες  γεννήσεις  και θανά-
τους» .

Θέλει κι οι ζωντανοί να δίνουν το αίμα τους. Το αίμα 
όμως είναι ο φορέας της ενέργειας, του «αιθερικού 
σώματος»  όπως λέγεται με άλλα λόγια. Θα πρέπει 

δηλαδή όσοι είναι ζωντανοί να προσφέρουν το αίμα 
τους, την ενέργειά τους, με πράξεις αυτοθυσίας,  για 
να μπορέσει το Ένα και μοναδικό χελιδόνι να φέρει την 
Άνοιξη.

Θέ μου Εσύ που είσαι Πρωτομάστορας, με έχτισες 
μέσα στα βουνά, στον υλικό κόσμο δηλαδή, Θέ μου 
Εσύ που είσαι Πρωτομάστορας  μ’ έκλεισες μέσα στην 
θάλλασα.  Το νερό εκπροσωπεί τον συναισθηματικό 
κόσμο. Τι πιο ωραία περιγραφή για το τι είναι ο άνθρω-
πος, πνεύμα που είναι χτισμένο με ύλη και είναι βου-
τηγμένο μέσα σε ωκεανούς συναισθημάτων.

Πάρθηκεν από μάγους, εδώ εννοεί λευκούς μάγους 
ικανούς να κάνουν αυτήν την μεγάλη πράξη, το σώμα 
του Μαγιού. Ο Μάϊος είναι ο μήνας όπου εκδηλώνεται 
η Ζωή σε όλο της το μεγαλείο, άρα το σώμα της είναι 
η Ζωή. Πήραν λοιπόν οι «Μάγοι» την Ζωή και την έθα-
ψαν σ’ ένα μνήμα του πέλαγου και την έκλεισαν σ’ ένα 
βαθύ πηγάδι στα έγκατα τη Γής. Γιατί το έκαναν αυτό?   
Για να δώσουν ζωή τον υλικό κόσμο, για να φωτίσουν 
τον συναισθη-ματικό κόσμο, για να λάμψει και να μυρί-
σει έτσι ωραία το σκοτάδι  κι όλη η Άβυσσος.

Θέ μου Εσύ που είσαι Πρωτομάστορας,  μέσα 
στις Πασχαλιές κι Εσύ, τότε δηλαδή που ανθίζουν οι 
πασχαλιές, το Πάσχα δηλαδή, μύρισες την Ανάσταση. 
Με την Ανάστασή σου έφερες την μοσχο- βολιά στην 
Γή. Εδώ πλέον ο ποιητής γίνεται πιο συγκεκριμένος και 
εννοεί τον Χριστό που κατήλθε στον Άδη, στο σκοτάδι, 
στην Άβυσσο για να μετατρέψει με το Φώς του το σκο-
τάδι και την Άβυσσο σε ευωδία. «Ότε κατήλθες προς 
τον Θάνατο,  η Ζωή η Αθάνατος»,  άλλωστε ψάλλουμε 
και στις εκκλησίες.

 Σάλεψε σάν τό σπέρμα  σέ μήτρα σκοτεινή, Εδώ 
μας λέγει ότι ο Χριστός φέρνει το άγιο πνεύμα (spirito 
santo) στα έγκατα της Γής, όπου «τό φοβερό τῆς μνή-
μης  ἔντομο μές στή γῆ»  ο βαρύς υλικός κόσμος, ο 
κόσμος της διττότητας (άσπρο – μαύρο, ζεστό – κρύο, 
παρελθόν – μέλλον) αρχίζει να σαλεύει και να παίρνει 
ζωή. 

Κι  ὅπως δαγκώνει ἀράχνη  δάγκωσε τό φῶς, και 
αυτός, δηλαδή,  ο υλικός κόσμος δάσκωσε το Φως, το 
έπιασε δηλαδή σφικτά για να μην του ξεφύγει και έτσι 
«Ἔλαμψαν οἱ γιαλοί  κι ὅλο τό πέλαγος».

Θέ μου Πρωτομάστορα * μ’ ἔζωσες τίς ἀκρογιαλιές
Θέ μου Πρωτομάστορα * στά βουνά μέ θεμέλιωσες!
Θεέ μου Πρωτομάστορα αφού με έπλασες με ύλη 

(Χούς εσμέν) με περιέζωσες  με ακρογιαλιές με το στοι-
χείο δηλαδή του νερού, του συναισθήματος.

Το εξαίσιο αυτό ποίημα του Οδυσσέα Ελύτη με 
ελάχιστα λόγια μας περιγράφει την Θεογονία και τον 
σκοπό της ενσάρκωσης, της εις Άδη μετάβασης και της 
Ανάστασης του Κυρίου Ημών Ιησού Χριστού.

Αγαπητέ Οδυσσέα το βραβείο Νόμπελ που σου 
έδωσαν σου πέφτει λίγο ! 

Σ’ ευχαριστούμε.

ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΕΛΥΤΗ
Οδυσσέας Ελύτης «Τό Ἄξιον Ἐστί»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η «Tasty Fruit» δέχε-

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

συμπύρηνων.
Για όσους παραγωγούς επιθυμούν και ενδιαφέ-

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

Πληροφορίες στα τηλέφωνα:  
• 2331072700 
• 6945105091 Στέφανος Αποστολίδης

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

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά, 
Ἡ Ἱερά Μητρόπολη Βεροίας, Ναούσης καί Κα-

μπανίας ἀφιερώνει κάθε χρόνο τόν μήνα Ἰούνιο 
στόν ἱδρυτή τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, στόν πρω-
τοκορυφαῖο ἀπόστολο Παῦλο, ὀργανώνοντας ἕναν 
κύκλο λατρευτικῶν, ἐπιστημονικῶν, πνευματικῶν, 
πολιτιστικῶν καί καλλιτεχνικῶν ἐκδηλώσεων, οἱ 
ὁποῖες πραγματοποιοῦνται σέ ὅλες τίς ἀρχιερατικές 
περιφέρειες τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως, πρός 
τιμήν τοῦ μεγάλου ἀποστόλου. Σκοπός ὅλων αὐτῶν 
τῶν ἐκδηλώσεων, οἱ ὁποῖες ἐντάσσονται στό πλαί-
σιο τῶν «Παυλείων», εἶναι ἀφενός νά ἐκφράσουμε 
τόν σεβασμό, τήν ἀγάπη καί τήν εὐγνωμοσύνη μας 
πρός τόν μέγα ἀπόστολο Παῦλο, τόν καθηγεμόνα 
καί διδάσκαλό μας στήν πίστη τοῦ Χριστοῦ, καί 
ἀφετέρου νά μᾶς προσφέρουν τή δυνατότητα νά 
κατανοήσουμε τή σημασία καί τό νόημα τῆς διδα-
σκαλίας του γιά τήν Ἐκκλησία μας ἀλλά καί γιά τόν 
καθένα μας ξεχωριστά.

Φέτος συμπληρώνονται εἰκοσιπέντε χρόνια ἀπό 
τότε πού μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ καί τήν ἐνίσχυση τοῦ 
κλητοῦ ἀποστόλου του, οὐρανοβάμονος ἀποστό-
λου Παύλου, καθιερώθηκαν στήν Ἱερά Μητρόπολή 
μας τά «Παύλεια». Τιμώντας τό ἀργυρό ἰωβηλαῖο 
τῶν «Παυλείων», τά ὁποῖα θά ἔχουν φέτος ὡς θέμα 
«Ἡ διακονία τῆς Ἐκκλησίας κατά τόν ἀπόστολο 
Παῦλο», θά ἐγκαινιάσουμε τίς ἐκδηλώσεις τῶν ΚΕ´ 
Παυλείων μέ μία Ἰατρική Ἑβδομάδα ἀφιερωμένη 
στόν ἅγιο Λουκᾶ, ἡ ὁποία θά ἀρχίσει τή Δευτέρα 
27 Μαΐου 2019. Κατά τήν ἑβδομάδα αὐτή θά πραγ-
ματοποιηθοῦν σέ συνεργασία μέ τόν Ἰατρικό καί 
Φαρμακευτικό Σύλλογο Ἠμαθίας, τά Νοσοκομεῖα 
Βεροίας καί Ναούσης, καί τά Παραρτήματα τοῦ Ἑλ-
ληνικοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ Βεροίας καί Ναούσης, 
Ἑσπερίδες μέ διάφορα ἐπίκαιρα ἰατρικά θέματα σέ 
ὁλόκληρη τήν Ἱερά Μητρόπολή μας μέ στόχο τήν 
ἐνημέρωση καί εὐαισθητοποίηση ὅλων μας.

Οἱ ἐκδηλώσεις τῶν ΚΕ´ Παυλείων θά συνεχι-
σθοῦν μέ τήν πανηγυρική ἀρχιερατική θεία Λειτουρ-
γία στό Βῆμα τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, τήν Κυριακή 
2 Ἰουνίου, καί μέ πολλές ἐκδηλώσεις πού θά πραγ-
ματοποιηθοῦν καθ᾽ ὅλη τή διάρκεια τοῦ Ἰουνίου καί 
θά κορυφωθοῦν μέ τό ΚΕ´ Διεθνές Ἐπιστημονικό 

Συνέδριο, τίς λατρευτικές ἐκδηλώσεις γιά τόν ἑορ-
τασμό τῆς μνήμης τοῦ πρωτοκορυφαίου ἀποστό-
λου Παύλου καί τόν Διορθόδοξο πολυαρχιερατικό 
Ἑσπερινό στό Βῆμα τοῦ ἀποστόλου Παύλου στή 
Βέροια, στίς 29 Ἰουνίου 2019.

Σᾶς καλῶ, λοιπόν, ὅλους καί σᾶς προτρέπω 
πατρικά νά συμμετάσχετε σέ ὅλες τίς ἐκδηλώσεις 
τῶν ΚΕ´ Παυλείων, ἔτσι ὥστε νά τιμήσουμε ὅλοι 
μαζί τόν μεγάλο αὐτόν ἀπόστολο καί διδάσκαλο τῆς 
οἰκουμένης ἀλλά καί ἱδρυτή τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλη-
σίας, νά τόν εὐχαριστήσουμε γιά τή συμπλήρωση 
τῆς εἰκοσιπενταετίας τῶν Παυλείων καί νά ὠφελη-
θοῦμε ἀπό τόν λόγο καί τή διδασκαλία του μέ τήν 
ὁποία συνεχίζει νά διακονεῖ τήν Ἐκκλησία καί τούς 
πιστούς.

Διάπυρος πρός τόν Κύριον εὐχέτης
Ὁ Μητροπολίτης

† Ὁ Βεροίας, Ναούσης καὶ Καμπανίας
Παντελεήμων

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΚΕ’ ΠΑΥΛΕΙΩΝ
† ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

ἐλέῳ Θεοῦ Ἐπίσκοπος καὶ Μητροπολίτης τῆς Ἱερᾶς καὶ Ἀποστολικῆς 
Μητροπόλεως  Βεροίας, Ναούσης καὶ Καμπανίας πρὸς τόν ἱερόν κλῆρον καί τόν εὐσεβῆ λαόν 

τῆς καθ’ ἡμᾶς θεοσώστου Ἐπαρχίας.



Φίλοι μου, καλή 
σας ημέρα, 

και  να που τα 
χρόνια περάσανε 
και ήλθε η ώρα της 
κάλπης, η ώρα του 
λαού!

Δημοτικές, Περι-
φερειακές, και ευρω-
εκλογές, που στην 
ουσία είναι, εθνικές 

εκλογές!
Όσον αφορά το Δήμο, Δήμαρχος υπάρχει 

και το καράβι δεν πήγε στα βράχια, διότι ευτυ-
χώς ο τιμονιέρης, δεν έτρεφε αυταπάτες.

Και επειδή και εγώ, δεν τρέφω αυταπάτες 
και γνωρίζω την κατάσταση της χώρας μου, 
δεν επιλέγω αυτούς που υπόσχονται ότι θα με 
κάνουν Γάλλο, Άγγλο, Άραβα, ψευτομακεδο-
νομάχο!

Δεν επιλέγω δηλαδή αυτούς που υπόσχο-
νται ότι η πόλη που ζω, θα γίνει Παρίσι, Λονδί-
νο, Ντουμπάι, …

Επιλέγω τη νοικοκυροσύνη, τις καθαρές 
κουβέντες, επιλέγω ένα τιμονιέρη που να λέει: 
«συγνώμη αλλά αυτό που ζητάς δεν γίνεται»!

Έτσι απλά! 
Και εγώ, έτσι απλά είμαι με τον Κωστή!
Όσον αφορά τις Περιφερειακές εκλογές για 

την Κεντρική Μακεδονία, δεν τίθεται θέμα, για 
την επανεκλογή του κ. Τζιτζικώστα.

Ο μόνος «προβληματισμός», εάν εκλεγεί α-
πό την πρώτη Κυριακή ή θα παίξει παράταση!

Και να και οι εκλογές για την Ευρώπη.
Που λές Αλέκση, ήλθες σα σίφουνας, δεν 

θα πληρώνετε τίποτα μας είπες, θα σας γε-
μίσω λεφτά, θα είστε ανεξάρτητοι και εθνικά 

υπερήφανοι, θα διώξω τους Γερμανούς και θα 
τους βάλω να μας πληρώσουν αποζημιώσεις 
και θα … και έτσι την πατήσαμε μαζί σου, ως 
λαός!

Αρχίσαμε να σου τραγουδάμε Αντύπα και: 
Σε γουστάρω πολύ
απ’ την πρώτη στιγμή
απ’ τη πρώτη ματιά
κι απ’ το πρώτο σου φιλί
αναστήθηκα
Σε γουστάρω, σε γουστάρω,
εσύ δε μοιάζεις με καμιά
στο λέω μέσα απ’ την καρδιά
στα ίσια και στα ελληνικά
σε γουστάρω
πολύ σε γουστάρω.
Ο καιρός άρχισε να φεύγει, Αλέκση δεν το 

πας καλά σου λέγαμε, 
μπήκαν στην πόλη οι οχτροί φωνάζαμε,
μπήκαν τα γίδια στο μαντρί μας απαντού-

σες,
άλλαξε γραμμή πλεύσης επιμέναμε, το βιολί 

σου εσύ, ή μάλλον το τουμπερλέκι σου!
Με αποτέλεσμα Αλέκση πλέον να τραγου-

δάμε Άντζελα και:
δεν είσαι τίποτα, δεν ήσουνα ποτέ
δεν είσαι τίποτα που πρέπει να θυμάμαι
αυτά που σου `δωσα δεν άξιζες κουτέ
και με ανάγκασες μονάχη να κοιμάμαι.
Και όπως καταλαβαίνεις υποψήφιε για νό-

μπελ ψέματος και πολιτικής απάτης, ο ελλη-
νικός λαός την Κυριακή θα σου τραγουδήσει 
Κατερίνα Στανίση και:

Δεν άκουσα. Πώς είπατε; Ορίστε;
Συγγνώμη, κύριε, ποιος είστε;
Μην απορείς που σου μιλάω στον πληθυ-

ντικό
έτσι έχω μάθει εγώ σε ξέ-

νους να μιλάω.
Μη μου μιλάς για μια αγάπη 

απ’ το παρελθόν
γιατί ζηλεύεις που τώρα άλ-

λον αγαπάω.
Έτσι είναι Αλέκση, ο κόσμος 

πλέον με άλλον φλερτάρει, είτε 
σου αρέσει είτε όχι. 

Θα το διαπιστώσεις σύντο-
μα!

 Και ενώ τόσο καιρό σου 
τραγουδούσαμε εμείς, τώρα 
που θα χωρίσουμε, θα μας 
τραγουδάς εσύ και θα μας λες 
σε στίχους Καρβέλα και πάλι 
με τη φωνή της Κατερίνας Στα-
νίση:

Από τότε που χωρίσαμε α-
πορώ,

μία σκέψη έχω στο μυαλό.
Να σου κάνω μια ερώτηση;
Να σου κάνω μια ερώτηση;
Σ’ αγαπάει όπως εγώ;
Σε φιλάει όπως εγώ;
Και η απάντηση θα έρχεται 

με τη φωνή της Άντζελας:
Κάνε στην άκρη να περάσω
απόψε θα σε ξεπεράσω,
Κάνε στην άκρη για να φύ-

γω
απόψε θέλω να ξεφύγω,
Αλέκση μου, οι μεγάλοι δή-

μοι θα χαθούνε για σένα, οι 
περιφέρειες το ίδιο, στις ευρω-
εκλογές θα ηττηθείς, κατά συ-
νέπεια:

Καλώς τα παιδιά 3-0!!
ΥΓ. 
 Σήμερα σας τραγούδησα, 

διότι όπως γνωρίζουμε, πριν 
τις εκλογές, τραγούδι και ποτό 
απαγορεύεται!

ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ ΠΑΤΡΙΔΑ!
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ΚΑΛΩΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 3-0!!!
Του Ιωάννη Ιασ. Βελέντζα  Διπλ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Η χαμένη τιμή της Καταρίνα Μπλουμ
Του Χάινριχ Μπελ
(Βασισμένο στην ομώνυμη γερμανική
ταινία του 1975)

1974, Κολωνία. Η 
Καταρίνα Μπλουµ µια 
νεαρή γυναίκα, που ερ-
γάζεται ως οικιακή βοη-
θός στο σπίτι ενός δικη-
γόρου, ζει ήσυχα ώσπου 
ένα τυχαίο γεγονός α-
νατρέπει την καθηµερι-
νότητά της, διαταράσσει 
την ισορροπία της και 
την οδηγεί στο έγκληµα. 
Έγκληµα εκδίκησης, έ-
γκληµα τιµής. 

Όλα αρχίζουν όταν σ’ ένα αποκριάτικο πάρτι 
η Καταρίνα γνωρίζεται µε τον Λούντβιχ, και στη 
συνέχεια περνά τη νύχτα µαζί του. Πρόκειται για 
µια εφήµερη γνωριµία. Η Καταρίνα δεν γνωρίζει 
ότι η Αστυνοµία καταζητεί τον Λούντβιχ, αλλά το 
επόµενο πρωί οι αστυνοµικοί εισβάλλουν σπίτι 
της µαζί µε τους γραφιάδες των σκανδαλοθηρικών 
εφηµερίδων. Η Καταρίνα βοηθάει τον Λούντβιχ να 
διαφύγει και στη συνέχεια τη συλλαµβάνουν, την 
ανακρίνουν, τη φωτογραφίζουν – τη σέρνουν στη 
λάσπη. 

Καθώς η ιστορία της νεαρής γυναίκας ξετυλί-
γεται, αποκαλύπτεται ένα πανόραµα ανθρώπινων 
σχέσεων και κινήτρων, η κοινωνική πραγµατικότη-
τα ως ένας λαβύρινθος ανάµεσα στην αλήθεια και 
την επινόηση. 

Οι Αμερικανοί Πρόεδροι
Από τον Τζορτζ Ουάσινγκτον 
στον Ντόναλντ Τραμπ
Των André Kaspi καιHélène Harter

Οι πλανητάρχες, ο ρό-
λος, η δύναμή τους και η 
ταραχώδης πολιτική ιστορία 
της ισχυρότερης Δημοκρατί-
ας του κόσμου

Κάθε τέσσερα χρόνια, 
οι Αμερικανοί εκλέγουν τον 
Πρόεδρο των Ηνωμένων 
Πολιτειών, ένα πρόσωπο 
που έχει φτάσει να αποκα-
λείται «πλανητάρχης» και 
να παίζει κεντρικό ρόλο στη 
διεθνή πολιτική σκηνή.

Για πάνω από 200 χρόνια, οι πρόεδροι των 
ΗΠΑ έχουν σημαδέψει ο καθένας την εποχή του. 
Από τον Τζορτζ Ουάσινγκτον ως τον Ντόναλντ 
Τραµπ, διαμέσου των Λίνκολν, Γουίλσον, Κένεντι, 
Οµπάµα και άλλων, ο Πρόεδρος των Ηνωμένων 
Πολιτειών έγινε το σύμβολο ενός ολόκληρου έ-
θνους, στο πρόσωπο του οποίου ενσαρκώνονται 
οι ΗΠΑ. Όμως ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ τους; 
Ποιες πολιτικές αναταράξεις διαμόρφωσαν τον 
θεσμό και τις εξουσίες του Προέδρου; Είναι τελικά 
τόσο ισχυρός όσο νομίζουμε; Πόσα γνωρίζουμε 
πραγματικά για το αμερικανικό πολιτικό σύστημα;

Στον απόηχο των εκλογών του 2016, είναι ώρα 
να εξετάσουμε την περίπλοκη πολιτική ιστορία 
αυτής της χώρας, πέρα από την εξοικείωσή µας 
τα τελευταία χρόνια µε όρους όπως εκλέκτορες, 
Σούπερ Τρίτη, Κογκρέσο ή προκριματικές εκλογές. 

Με τρόπο απόλυτα κατανοητό και μέσα από 
ρέουσα αφήγηση, οι κορυφαίοι γάλλοι ιστορικοί 
André Kaspi και Hélène Harter έρχονται να φωτί-
σουν το πολιτικό σύστημα των ΗΠΑ και την ταρα-
χώδη εξέλιξή του.

Μετάφραση: Σώτη Τριανταφύλλου
Σειρά: Ιδέες και πολιτική Υπεύθυνος σειράς: 

Δημήτρης Π. Σωτηρόπουλος

Η κυρία που λυπάται 
Του Πέτρου Τατσόπουλου

Πόσο μακριά μπορείς να 
φτάσεις για να σώσεις την 
ψυχή σου;

Έπειτα από απουσία 
χρόνων, ο Πέτρος Τατσό-
πουλος επιστρέφει στα 
γνώριμα εδάφη του μυθι-
στορήματος. Στην Κυρία 
που λυπάται συνδυάζει 
στοιχεία από το σύγχρονο 
ψυχολογικό θρίλερ και την 
αχαλίνωτη μαύρη κωμωδία 

με τον αισθησιασμό και το μυστήριο ενός παρα-
δοσιακού pulp fiction. Κλείνει το μάτι στις θεωρίες 
συνωμοσίας και ρίχνει ένα διεισδυτικό όσο και 
συμπονετικό βλέμμα σ’ έναν κόσμο που αρνείται 
πεισματικά ν’ αναγνωρίσει το είδωλό του στον 
καθρέφτη.

Ο Ισίδωρος Ζουγανέλης, ένας σαραντάχρονος 
ψυχολόγος με τραυματικό παρελθόν, οικογενεια-
κός σύμβουλος, συγγραφέας βιβλίων Αυτοβελτί-
ωσης και τηλεοπτική περσόνα, χάνει το έδαφος 
κάτω από τα πόδια του όταν η σύμβασή του με το 
ιδιωτικό κανάλι Kronos δεν ανανεώνεται. Η δεύτε-
ρη ευκαιρία που θα του προσφέρει μια κυρία της 
υψηλής κοινωνίας με πλούσιο φιλανθρωπικό έργο 
αλλά κι έντονα αμφιλεγόμενη προσωπικότητα θα 
τον οδηγήσει στα παρασκήνια μιας σαγηνευτικής 
όσο κι επικίνδυνης υπόθεσης, σε απόσταση ανα-
πνοής από το χείλος της αβύσσου.

Ελέφαντας 
Του Ρέιμοντ Κάρβερ

Ιστορίες φτιαγμένες από 
το υλικό της σκληρής πραγ-
ματικότητας με την υπογρα-
φή ενός από τους επιδρα-
στικότερους διηγηματογρά-
φους όλων των εποχών…

 Επτά ιστορίες  του 
σπουδαίου διηγηματογρά-
φου Ρέιμοντ Κάρβερ που 
αποτελούν το κύκνειο άσμα 
του και ως συλλογή δεν έ-
χουν ξανακυκλοφορήσει στα 

ελληνικά σε αυτή τη μορφή. Στιγμιότυπα από τη 
ζωή ανθρώπων την κρίσιμη ώρα, την ώρα που 
δοκιμάζονται η αγάπη του συντρόφου τους, οι 
οικογενειακές τους σχέσεις, η αξιοπρέπειά τους, η 
καθημερινότητά τους, ακόμα και η ίδια τους η ζωή. 
O Κάρβερ αφηγείται τις ιστορίες τους χωρίς να δεί-
χνει φανερή συμπάθεια, χωρίς μελοδραματισμούς, 
χρησιμοποιώντας τη γλώσσα που μιλούν οι ήρωές 
του, με ειλικρίνεια και τρυφερότητα γι’ αυτές τις 
ραγισμένες καρδιές.  Μετάφραση - επίμετρο: Τρι-
σεύγενη Παπαϊωάννου

Βιβλιοπαρουσίαση εκδόσεις 
ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ

Νέος Κύκλος Βιωματικών Σεμιναρίων 
του «Έρασμου» στο ΚΑΠΗ της Νάουσας

Ο Σύλλογος Κοινωνικής Παρέμβασης «ΕΡΑΣΜΟΣ», εγκαινιάζει νέο 
Κύκλο Βιωματικών Σεμιναρίων για ενήλικες (δωρεάν), σε συνεργασία 
με τον Δήμο Νάουσας. Τα σεμινάρια , με θεματολογία σχετική με την  
«Αυτογνωσία»,  θα διεξάγονται από την Τετάρτη 22/05/2019 και κάθε 
Τετάρτη 18.00 – 20.00 στην αίθουσα του ΚΑΠΗ της πόλης, και με 
κύριο σκοπό να προσφέρουν ερεθίσματα στους συμμετέχοντες να εκ-
φραστούν ελεύθερα, να πειραματιστούν, να επεξεργαστούν τις εμπει-
ρίες τους και να αναπτύξουν προσωπικές και κοινωνικές δεξιότητες. 

Όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν τα προαναφερθέντα σεμι-
νάρια, μπορούν να δηλώνουν  συμμετοχή, από Δευτέρα έως και Παρασκευή, 9:00 - 14:00 στο  
23310 74073 

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

Ο Α.Σ. «ΖΥΓΟΣ» με έδρα στον Άγιο 
Γεώργιο ζητάει μόνιμο υπάλληλο γραφείου με γνώσεις Λογι-
στικής, απαραίτητο προσόν καλή γνώση αγγλικής γλώσσας 
σε γραπτό και προφορικό επίπεδο και για τις εποχιακές ανά-
γκες του προσωπικό διαλογητηρίου και 2 οδηγούς κλαρκ. 

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



Ο Γκρίζος ουρανός
Έξω το τριζόνι τραγουδά. Ο ουρανός φόρε-

σε τα μολυβί του. Γκρίζα σύννεφα πολιορκούν 
το μισοφέγγαρο. Απειλητικά το κυκλώνουν ζη-
λεύοντας την εμορφάδα του. Άρχισε ο αέρας 
να γίνεται βίαιος. Ξεκολλούσε τα φύλλα των 
δέντρων από τα κλαδιά τους και τα ανάγκαζε να 
χορεύουν μπρος μου.

Ένα τρελό ξέφρενο χορό. Ύστερα σταμάταγε 
λίγο την ορμή του. Και αυτά έπεφταν ξεψυχι-

σμένα στη γη… ώσπου δυνάμωνε ξανά και ξανάρχιζε το έντονο στρο-
βίλισμα των φύλλων. Ο ουρανός άλλαζε χρώματα. Εκεί που όλα ήταν 
αρμονικά, εκεί που το φεγγάρι μου χαμογελούσε, εκεί που η ματιά 
γλύκαινε.

Ο νους γέμισε αναμνήσεις. Ήρθε ο φόβος και τρύπωσε μέσα μου. 
Έγινε ο παραμικρός θόρυβος αγωνία και τρόμος.

Είμαι μόνος μου. Τώρα εδώ. Αλλά και στη ζωή είμαι μόνη μου.
-Και λοιπόν; Δεν χρειάζεται κανέναν. Έλεγε μια φωνή μέσα μου. 

Τότε γιατί δείχνεις δυνατή; Είναι ψέμα; Όχι! Δεν είναι, όμως…
Ο αέρας έριξε όλα τα καρύδια της καρυδιάς μου, πάνω στη σκεπή. 

Πετάχτηκα από το κρεβάτι μου και κοίταξα από το παράθυρο.
-Ποιος με προστατεύει; Γυρίζω και ρίχνω μια ματιά στο δωμάτιο.
-Ποιος με προστατεύει; Οι τοίχοι; Οι εικόνες των Αγίων;
Η καρδιά χτυπούσε γρήγορα. Είσαι μέσα στο σπίτι. Δεν είσαι εκτε-

θειμένη έλεγα μέσα μου. Ξαφνικά ο χρόνος γύρισε πίσω. Βρέθηκα 
εκεί που ψήναμε το καλαμπόκι στα κάρβουνα η γιαγιά ιδρωμένη από 
τη φλόγα του υπαίθριου τζακιού, τηγάνιζε αυγά μέσα σε αγελαδινό 
βούτυρο… Εκεί που η μαμά φούρνιζε το ψωμί τραγουδώντας και ο 
μπαμπάς έπαιζε μαντολίνο. Ο παππούς έπλενε γρήγορα τα χέρια στο 
νιπτήρα και ο Νίκος κοίταζε με απορία τα μεγάλα μυρμήγκια που κου-
βαλούσαν τροφή στη φωλιά τους.

Τώρα! Μείναμε μόνο οι φωτογραφίες πάνω στην συρταριέρα και 
μαρμάρινες πλάκες των κεκοιμένων για να μου θυμίζουν ότι κάποτε 
ήμουνα παιδί! Ένα ξέγνοιαστο παιδί!

Ήρθε και πάγωσε η καρδιά… με έπνιξε το δωμάτιο. Τρεις η ώρα 
τη νύχτα. Βγήκα χωρίς φόβο στο μπαλκόνι. Ο αέρας έπεσε με ορμή 
πάνω στα δάκρυά μου και τα στέγνωσε. Το φεγγάρι υπόκυψε στην 
πολιορκία των γκρίζων σύννεφων. Οι χοντρές στάλες της βροχής χό-
ρευαν μπρος μου. Αστραπές και βροντές έκαναν το τοπίο τρομακτικό. 
Το τριζόνι έπαψε πια. Το αμυδρό φως του καντηλιού από την κουζίνα 
μου, με έκανε πάλι να αποδράσω…

Κόλλησα το κεφάλι μου στο τζάμι… Ησυχία! Κοιμούνται. Στον έναν 
καναπέ η μαμά στον άλλον ο μπαμπάς! Ευτυχώς! Τα κατάφερα και 
σήμερα. Όλα τα τακτοποίησα. Κουραστική μέρα! Όμως δεν ήμουν 
μόνη. Ξάφνου ρίγησα. Ξανακοίταξα από το τζάμι. Γιατί οι καναπέδες 
είναι άδειοι; Γιατί η ψυχή λύγισε; Γιατί ο φόβος της μοναξιάς με κυρίευ-
σε; Ο αέρας σταμάτησε… Το ίδιο και η βροχή.

Το τριζόνι ξανάρχισε το τραγούδι του. Ο νους τρέχει… το ίδιο και 
τα μάτια μου. Αργά μπαίνω στο δωμάτιό μου. Κάθομαι στο κρεβάτι 
μου. Το ρολόϊ χτυπά ρυθμικά. Το σώμα δεν γέρνει πάνω στα γαλάζια 
σεντόνια. Φωνές, εικόνες, παρελθόν και παρόν ήρθαν και στήσανε 
χορό μέσα μου. Νιώθω δυνατή και αδύναμη συγχρόνως. Μέσα στην 
σιγαλιά του δωματίου μου, μια σκέψη απλώθηκε στην ψυχή μου. Το 
χρέος στο «τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου» το έκανα. Ίσως 
όχι πάντα με υπομονή αλλά το έκανα. Και αυτό το μονοπάτι περπα-
τήθηκε… Σηκώθη-
κα κοίταξα έξω… 
Ξαναπρόβαλε το 
μισοφέγγαρο του 
ουρανού σωστό 
διαμάντι. Το τρι-
ζόνι ακούγεται πιο 
καθαρά, η καντηλί-
τσα τρεμοσβήνει, η 
καρδιά ξαλάφρω-
σε. Το σώμα χα-
λάρωσε και έγειρε 
στα σεντόνια, πα-
ραδόθηκα σε έναν 
ύπνο βαθύ, ήρεμο 
χωρίς όνειρα και 
αναμνήσεις. Όλα 
τάχα ζήσει ξύπνια.

Ο νους κουρά-
στηκε και έκλεισε 
την πόρτα του. 
Ο φόβος έφυγε 
κα αφέθηκα με ε-
μπιστοσύνη στην 
αγκαλιά του θεού 
Πατέρα μου. Εκεί 
που πάντα αφή-
νομε όταν η ψυχή 
δειλιάζει. Αποκοι-
μήθηκα.

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας Τμήμα Θεατρικής 
Αγωγής  Ομάδα « Θεατροπαγίδα»

“Ο Σέρλοκ Χόλμς 
και το Γαλάζιο Ρουμπίνι ”

Η  Ο μ ά δ α 
«Θεατροπαγίδα» 
(παιδιά Δ’ Δημο-
τικού) του Τμή-
ματος Θεατρι-
κής   Υποδομής  
του  ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.  
Βέροιας  παρου-
σιάζουν  την πα-
ράσταση “Ο Σέρ-
λοκ Χόλμς και το 
Γαλάζιο Ρουμπί-
νι”, του Άρθουρ 
Κόναν Ντόυλ σε 
σκηνοθεσία της 
Δήμητρας Στα-
ματίου. 

Η παράστα-
ση θα δοθεί τη 
Δευτέρα 27 Μα-
ΐου 2019 στις 
7μ.μ. στην Α-
ντωνιάδειο Στέγη 
Γραμμάτων & 
Τεχνών, με γενι-
κή είσοδο 3€. 

Προπώληση 
εισιτηρίων: γρα-
φεία ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. 
Βέροιας, 3ος ό-
ροφος Χώρου Τεχνών, τηλ. 2331078140.

Συντελεστές Παράστασης
Συγγραφέας:  Άρθουρ Κόναν Ντόυλ
Μετάφραση-Διασκευή: Άνδρη Θεοδότου
Προσαρμογή κειμένου-Σκηνοθεσία: Δήμητρα Σταματίου
Σκηνογραφία/Ενδυματολογία: Δημήτρης Γεωργόπουλος , Δαμιανός 

Οικονομίδης
Κατασκευές: Δημήτρης Γκιλιόπουλος
Μουσική Επιμέλεια: Δήμητρα Σταματίου
Φωτισμοί: Γιώργος Βέγκος
Ηχοληψία: Αλέξανδρος Καροτσέρης
Οργάνωση Παραγωγής-Προβολή: Κατερίνα Γρηγοριάδου
Τεχνική Υποστήριξη: Πέτρος Μαλιάρας, Χρύσα Μπακογιάννη.
Τους ρόλους ερμηνεύουν (αλφαβητικά):
Αρβανιτίδου Μαργαρίτα, Βελισσαρίδης Κωσταντίνος, Βούλγαρη Κα-

τερίνα, Επαμινωτίδου Στέλλα, Κάλτση Δέσποινα, Καραβασίλη Αρετή, 
Καραμανλίδου Κατερίνα, Κοντοπούλου Δάφνη, Κορυφίδου Φωτεινή, 
Κωνσταντινίδης Βασίλειος, Μελιοπούλου Κατερίνα, Μούρτη Νικολέτα, 
Μουταφίδης Νίκος, Μπαντή Εύη,  Μπούγκαρτσιτς Γεωργία, Παλιούρα 
Σοφία-Μαρία, Πετρομελίδου Θεοδώρα, Πέτρου Απόστολος, Πιστόλας Δη-
μήτρης, Σαχινίδου Άννα Μαρία.

17του Σαββατοκύριακου του Σαββατοκύριακου 25-26 ΜΑΪΟΥ 2019 www.laosnews.gr

 

Α Π Ε Ι Ρ Α Χ Τ Ε Σ     
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Αυτές οι  γυναίκες 
ούτε με τον σοσιαλισμό, 
ούτε με τον καπιταλισμό,  
ούτε στον κομμουνισμό τηλεφωνούσανε,
ούτε ο φεμινισμός τριαλαλό…ούτε ,ούτε, ούτε….

Αυτές ποζάρανε  στον Πικάσο για 
τις «Δεσποινίδες της Αβινιόν»  
απείραχτες απ` τις ορέξεις του καιρού 
και τα καλλιστεία του εφήμερου.

Αυτές  
την Μητρική  γλώσσα μιλούν, 
διάλεκτο της γοητείας των παρθένων.
Αυτές 
που κλαίνε για τους τυφώνες 
και 
τους ψιθύρους των δένδρων που φυλάγουν.

Κόρες λείες με διάφανα υφάσματα,
ερωμένες των παραμυθιών, 
δυνάμεις που σκεπάζουν το άσκοπο βουητό  
του κόσμου.

Ανεμώνες  στον κήπο Του Θεού,
καλόγριες με δεμένα μάτια
του Ήλιου και της Θάλασσας παιδικά χρόνια,
κολώνες Ιωνικές αμετακίνητες του κάλλους, 
στον έκτο μήνα των ερώτων του Ελύτη.

Ωωω, εις ποίαν Ροδιάν εναπόθεσαν τα αινίγματα;
Πως ολιγόστεψεν  ο Κόσμος; 

Αλληλέγγυα μυστικά κυκλώνουν τους 
νυχτοφύλακες.
Η γυναικεία ομορφιά εξομολογείται!
Αφήνουν ξέπλεκα τα μαλλιά τους και
όλο ρωτούν 
πως να `ναι τώρα τα Αρσενικά; 
Φοβούνται ακόμα;

  Γιάννης Ναζλίδης
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ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Από την δρ. 
ΕΙΡΗΝΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ – ΚΕΛΕΠΟΥΡΗ       
Σχολική ψυχολόγο

Τι είναι άγχος:
Είναι ο τρόπος με 

τον οποίο αντιδρά το 
μυαλό και το σώμα 
σας σε κάθε νέα απει-
λητική ή συγκινησιακή 
( συναρπαστική ) κα-
τάσταση.

Είναι βοηθητικό:
Το άγχος σας δίνει 

περισσότερη ενέρ-
γεια ( ενεργητικότητα 
), που μπορεί να σας 

βοηθήσουν να αντιμετωπίσετε σωματικές προκλή-
σεις, να επιλύσετε προβλήματα και να  πετύχετε 
τους  στόχους σας..

Είναι βλαβερό ( ζημιογόνο ):
¨Όταν το άγχος συνεχίζεται χωρίς διακοπή για 

μεγάλα χρονικά διαστήματα μπορεί να προκαλέσει 
πονοκεφάλους, πόνους στην πλάτη, ανορεξία, 
κούραση, κατάθλιψη και άλλα σωματικά συμπτώ-
ματα.

 •Η οικογένεια μπορεί και πρέπει να παρέχει 
στον υποψήφιο ψυχολογική στήριξη. Να αποφεύγει 
τις πιεστικές συμβουλές για διάβασμα και τις διαρ-
κείς υπενθυμίσεις για έλλειψη σοβαρής αντιμετώ-
πισης των εξετάσεων από τον υποψήφιο.

 *Οι λόγοι αποτυχίας έχει αποδειχθεί ότι ο-
φείλονται κυρίως:

 1. Στην κακή προετοιμασία
2. Τη λανθασμένη ερμηνεία των ερωτήσεων
3. Την φτωχή, εκφραστικά, διατύπωση των ε-

ρωτήσεων
4. Την έλλειψη κριτικού πνεύματος των υποψη-

φίων, που αδυνατούν πολλές φορές ν’ ανταποκρι-
θούν σ’ όσα ακριβώς τους ζητούν

5. Το ανεξέλεγκτο άγχος
*Στην ΕΠΙΤΥΧΙΑ συντελούν, παράγοντες ό-

πως:                     
1. Η σωστή προετοιμασία
2. Η αυτοπεποίθηση
3. Η σιγουριά του εξεταζόμενου για τις
     ικανότητες του
4. Η υπομονή και επιμονή
5. Οι λόγοι για επιτυχία
6. Η θέληση για επιτυχία
7. Η ηρεμία και η μεθοδικότητα της σκέψης
8. Και φυσικά... λίγη τύχη!
 *Οι υποψήφιοι θα πρέπει να ΠΡΟΣΕΞΟΥΝ 

να έχουν:
 1. Ένα πολύ καλά οργανωμένο πρόγραμμα 

προετοιμασίας και μελέτης
2. Πρόγραμμα ξεκούρασης και ψυχαγωγίας. 

Μετράει η «ποιότητα» και όχι η «ποσότητα» της 
μελέτης

3. Προσοχή και σωστή αυτοσυγκέντρωση την 
ώρα της μελέτης για να λειτουργεί καλύτερα η 
μνήμη

4. Πίστη και εμπιστοσύνη στον εαυτό τους
5. Πίστη για την επιτυχία
6. Προσοχή στη διατροφή τους (ελαφρύ φαγη-

τό, υγιεινή διατροφή, όχι πολλούς καφέδες, αλλά 
κυρίως χυμούς)

7. Προσοχή στα τσιγάρα και το αλκοόλ
8. Προσοχή στο ωράριο του ύπνου. Όχι λιγότε-

ρο ύπνο από 6-7 ώρες το βράδυ. Ο ύπνος να είναι 
ήσυχος και ήρεμος.

 Το ΑΓΧΟΣ είναι αναπόφευκτο. Όταν το άγχος 
ελέγχεται λειτουργεί θετικά, γιατί συντελεί στην 
ετοιμότητα. Όταν το άγχος δεν ελέγχεται, ο υπο-
ψήφιος αντιμετωπίζει δυσκολίες κι έχει αρνητικά 
αποτελέσματα.

 *Τις ημέρες των εξετάσεων πρέπει να προ-
σεχθούν ιδιαίτερα τα εξής:

 1. Ελαφρύ φαγητό (ποτέ νηστικοί)
2. Προσπάθεια για ηρεμία και χαλάρωση
3. Λίγο πριν πάτε στο εξεταστικό κέντρο, καλό 

είναι να κάνετε έναν μικρό περίπατο, προτιμότερο 
μόνοι σας.

4. Να προσπαθήσετε ( ο υποψήφιος)  να μεί-
νετε  μόνος  τα τελευταία 15 λεπτά περίπου πριν 
προχωρήσετε  για την αίθουσα των εξετάσεων, 
αποφεύγοντας τις επαναλήψεις της ύλης.

*Την ώρα που αρχίζουν οι εξετάσεις:
 1. Ηρεμία και έλεγχο της αγωνίας με σωστές 

αναπνοές
 2. Ανάγνωση των θεμάτων με πολύ προσοχή 

δύο φορές (μια αναγνωριστική γρήγορη ματιά και 
μια δεύτερη με προσοχή για σωστή κατανόηση)

* Όταν πρέπει να επιλέξετε: να το κάνετε  γρή-
γορα και με μεγάλη προσοχή.  

   Προσπαθήστε να κάνετε  μια κατανομή χρό-
νου για να μη νιώσετε  ότι πιέζεστε.   Δηλαδή,  να 
μη σας ελέγχει το ρολόι σας, αλλά... να το ελέγχετε 
εσείς.

* Ν’ απαντήσετε πρώτα στις ερωτήσεις που α-
φορούν στα θέματα που τα  ξέρετε καλύτερα. Έτσι, 
δεν θα ξεκινήσετε με πανικό και θα εξοικονομήσετε 
παράλληλα μεγαλύτερη άνεση χρόνου.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πρέπει να απαντάτε ( ο υποψήφι-
ος) ΑΚΡΙΒΩΣ σ’ αυτά που σας ζητούν, χωρίς πε-
ριττά λόγια κι όταν σας  ζητούν την άποψη σας  να 
την εκφράζετε  ελεύθερα.

 * Σε περίπτωση «τρακ»
Αν την ώρα των εξετάσεων νοιώσετε ( οι υπο-

ψήφιοι) ότι οι πληροφορίες και οι γνώσεις ξαφνικά 
«εξαφανίστηκαν» από τη μνήμη σας τότε: να πά-
ρετε  βαθιές αναπνοές με ρυθμό (εισπνοή από τη 
μύτη-εκπνοή από το στόμα). Να σφίξετε  όσο πιο 
δυνατά μπορείτε  τα χέρια σε γροθιά και μετά ν’ 
αφήσετε  τους μυς να χαλαρώσουν (τουλάχιστον 
3 φορές). 

Να κλείσετε  για 10-15 δευτερόλεπτα τα μάτια 

και να υπενθυμίσετε  τον εαυτό σας  ότι εσείς  ε-
λέγχετε  την κατάσταση και όχι το αντίθετο.

 ΔΙΑΤΡΟΦΗ:
 Να αποφεύγετε τα πολλά γλυκά, αναψυκτικά, 

λιπαρά.
Να αυξήσετε την κατανάλωση φρούτων και 

λαχανικών,
Αντί για καφέδες, να τρώτε σοκολάτα υγείας μα-

ζί με λίγους ξηρούς καρπούς ( καρύδια, αμύγδαλά, 
φουντούκια- χωρίς αλάτι ). 

Χυμούς με μέλι και παγάκια.
Μίλι- σέικ ( γάλα με παγωτό στο μπλέντερ), εί-

ναι δροσερό, προσφέρει ενέργεια και την αίσθηση 
ότι δεν πεινάτε.

Τα γεύματα να είναι κανονικά, όχι δίαιτες και όχι 
πολυφαγία ( λόγου άγχούς, αυτά είναι παγίδες ).

Απαραίτητη η σωματική άσκηση ( κίνηση), βοη-
θάει  το σώμα αλλά και την λειτουργία του εγκεφά-
λου-κέντρου μνήμη

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΧΑΛΑΡΩΣΗΣ:
• Απολαύστε 10-15 λεπτά ηρεμίας και ησυχίας.  

Καθιστέ σε μια αναπαυτική πολυθρόνα και σκε-
φθείτε ένα αγαπημένο μέρος η αντικείμενο.

•  Σφίξτε και μετά χαλαρώστε τους μύες. Σφίξτε 
δυνατά τη γραφιά και το χέρι σας, και χαλαρώστε 
αυτούς τους μύες.

  •  Κάντε το ίδιο για τους μύες στους ώμους 
σας, στους  μηρούς  στα πόδια  κλπ.

 ΒΑΘΙΑ ΑΝΑΠΝΟΗ:
Η σωστή αναπνοή είναι μια από τις πιο αποτε-

λεσματικές τεχνικές για τη μείωση του άγχους.  Δυο 
από τις πολλές τεχνικές αναπνοής, που χρησιμο-
ποιούμε για να μειώσουμε το άγχος είναι:

 Α.) Ελεγχόμενη αναπνοή: 
•   Κάνε ένα διάλειμμα. Σκέψου για λίγα δευ-

τερόλεπτα τι είναι αυτό που σε κάνει να νιώθεις 
ένταση.  Και μετά βγάλε αυτές τις σκέψεις από το 
μυαλό σου.

•  Χαλάρωσε τα χέρια και τους ώμους σου. 
• Έκπνευσε αργά από τη μύτη σου.
•   Τώρα πάρε μια βαθιά αναπνοή, γεμίζοντας 

την κοιλιά και μετά το στήθος με αέρα.
•  Έκπνευσε αργά κι επανάλαβε μέχρι που η 

αναπνοή σου γίνει κανονική και σταθερή. Καθώς 
κάνεις αυτό, επικεντρώσου σε κάθε αναπνοή.

•  Να αισθάνεσαι χαλαρός και ότι μπορείς να 
ελέγχεις την κατάσταση.

Β.) Μια γρήγορη μέθοδος: Μπορεί να γίνει ο-
ποιαδήποτε ώρα και οποιαδήποτε μέρα, χωρίς να 
διακοπεί το πρόγραμμά σου.

•  Χαλάρωσε τα χέρια και τους ώμους σου.
• Περίστρεψε το κεφάλι σου μερικές φορές- 

πρώτα δεξιά, μετά αριστερά.
• Κλείσε τα μάτια σου, είσπνευσε βαθιά και έκ-

πνευσε, επανάλαβε 3-5 φορές
•   Επικεντρώσου στην αναπνοή σου, αγνόησε 

όλες τις σκέψεις που σε προκαλούν άγχος, επίσης,
• Πρώτα σφίξτε την γροθιά σας - κρατήστε την 

σφιχτά στο 1001,1002, 1003 και μετά ανοίξτε την 
(3Χ’ς), μετά κάντε το ίδιο και με τα δάχτυλά των 
ποδιών σας (3Χ’ς).

ΑΛΛΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ:           
Φαντασίωση:
 Κάλμαρε τα τεντωμένα νεύρα, κάνοντας ένα 

φανταστικό ταξίδι σ’ ένα  ιδανικό μέρος. Κλείσε τα 
μάτια σου, πάρε βαθιά αναπνοή και για τα επόμε-
να δέκα λεπτά φαντάσου τον εαυτό σου σ’ όποιο 
μέρος θα ήθελες να ήσουν. 

 Κάνε Διάλειμμα:
Κάνει διάλειμμα από αυτό που κάνεις κάθε λίγο. 

Έτσι θα νιώσεις ανανεωμένος και χαλαρός. .
 ΜΗ ΔΕΧΕΣΑΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Α-

ΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ.
 Να αισθάνεσαι χαλαρός (η)  και ότι μπορείς να 

ελέγχεις την κατάσταση
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 

Μάϊος-Ιούνιος 2019 
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκα-

τάτοδιάστημααπό27-5-2019 μέχρι2-6-
2019 θαείναιτοεξής:Αυτόματοςτηλεφωνη-
τήςβλαβών:τηλ.2331021814.

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

Από τοΚΤΕΛΝ.Ημαθίας ανακοινώνεται ότι το
νέο πρόγραμμα δρομολογίων απόΘεσσαλονίκη
προςΒέροιαδιαμορφώθηκεωςεξής:

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα,

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

Προορισμός:Βέροια
5:35,6:45,7:30,8:15,9:15,10:45,12:3013:45,

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

θημερινέςαπόΔευτέραμέχριΠαρασκευή
Πρόγραμμαδρομολογίων
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,ΔιόδιαΜαλγάρων

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

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

Γιαπληροφορίες το επιβατικό κοινό μπορεί να
απευθύνεται:ΣχετικάμεταδρομολόγιαΒέροιας-Θεσ-
σαλονίκηςκαιαντίστροφαστοτηλέφωνο23310-22342

Σχετικά με τα τοπικά δρομολόγιαστο τηλέφωνο
23310-23334Επίσης, γιαόλα ταδρομολόγια,όπως
καιάλλεςπληροφορίεςστην ιστοσελίδα τουυπερα-
στικού ΚΤΕΛΝ.Ημαθίαςwww.ktelimathias.gr και
www.ktel-imathias.gr

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

Τηλ.κέντρο 2331350100 
ΓραφείοΑντιπεριφερειάρχη 2331350102
Πυροσβεστική 23310199,2331068400 
Νοσοκομείοκέντρο 2331351100
Νοσοκομείοπληροφορίες 2331351210
Νοσοκομείοραντεβού 2331351400
ΕΚΑΒ 166 
ΔΕΥΑΒ 2331078.824
ΔΕΥΑΒΒλάβες 2331021.814
ΔΕΔΔΗΕ(βλάβες)απόσταθερό 1050
ΔΕΔΔΗΕ(βλάβες)σταθερόκαικινητό
 2331021111
ΔΕΔΔΗΕ(λοιπέςυπηρ.) 2331074800 
ΟΤΕΒλάβες 121κλήσηαπόσταθερό
ΟΤΕΒλάβες 13888κλήσηαπόκινητό
ΚΤΕΛ(Υπεραστικά) 2331022.342
ΚΤΕΛ 14505 
ΚΤΕΛ(Αστικά) 2331022.282 
ΟΣΕ 2331024.444 
ΕΛΤΑ 2331020664
ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ 2331062.555-2331062.666 
ΤΑΞΙ(πιάτσαΚΤΕΛ) 23310-75151
ΔΟΥΒΕΡΟΙΑΣ(Γραμματεία) 2331353124
 2331353125
ΤΕΛΕΤΩΝΓ.ΚΟΥΡΕΑ 2331074222
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ 2331024891,2331023322
Α’ΚΑΠΗ 2331028.664 
Β’ΚΑΠΗ 2331021.286
ΔασαρχείοΒέροιας 231330-9636έως9640
και231330-9642έως9650
Δ/νσηΔασών 2331026385,26394
Δ/νσηΥγείας-Πρόνοιας 2331078296,78297
ΤμήμαΣυγκοινωνιών: 2331353416,7
Τελωνείο 2331072.256 
ΙδιωτικόΚΤΕΟHELLAS
(ΠολυκλαδικάΛύκεια) 2331060.066
ΙδιωτικόΚΤΕΟΒέροιας(Μακροχώρι) 2331043.333
Β’Σ.Σ.τηλ.κέντρο 2331032.611
ΣτρατολογικόΓραφείο 2310894463,
 2310894562 
ΟΑΕΔ 2331026.888 
Οργ.ΕργατικήςΚατοικίας 2331073353
Εθν.Οργαν.Πρόνοιας 2331024.598 
ΤΟΕΒ 2331024.669 
"Πρωτοβουλίαγιατοπαιδί" 2331072303
(Κέντροαναφοράςπεριστατικού)
Δημ.ΒιβλΖωγιοπούλου» 2331024.879 
ΑλσοςΠαπάγου 2331072.654 
I.Mητρόπολη 2331022270
ΔΗΠΕΘΕ 2331078140
ΚΕΠΑ(ΧΩΡΟΣΤΕΧΝΩΝ) 2331078100
ΟδικήΒοήθεια
HELLASSERVICE 2331060919
ΟδικήΒοήθειαEXPRESSSERVICE 1154
ΟδικήΒοήθειαINTERAMERICAN 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
ΚέντροΆμεσηςΕπέμβασης:100,
 2331025.197,76.625FAX:23.333

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

ΤΜΗΜΑΑΣΦΑΛΕΙΑΣΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής:. . . . . . . . . . . . 2331070.588,2331076.655
Υποδιοικητής: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.658
Αξ/κόςΥπηρεσίας: . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.653
Γραμματεία: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.656
ΓραφείοΑλλοδαπών: . . . . . . . . . . . . . . 2331076.657

ΤΜΗΜΑΤΡΟΧΑΙΑΣΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής:. . . . . . . . . . . . 2331071.071,2331076.665
Υποδιοικητής: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.667
Αξ/κόςΥπηρεσίας: . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.669
Γραμματεία: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.663
Γραμ.(Μοτοποδήλατα): . . . . . . . . . . . . 2331076.664
ΤμήμαΣυνοριακήςΦύλαξηςΓεωργιανών. . . .2331098000

Δήμος Βέροιας Δημοτική Ενότητα Βέροιας
ΓραφείοΔημάρχου: . . . . . . . . . . . . . . . . .2331350505
ΑντιδήμαρχοςΑνάπτυξηςκαιΟικονομικών: . .2331350632
ΤμήμαΚαθαριότητας-Ανακυκλώσιμωνυλικών . . . . .

2331350634,2331350595
ΤμήμαΠράσινου-Δασών. . . . . . . . . . . . .2331350606
ΑντιδήμαρχοςΚαθαριότητας: . . . . . . . . .2331350618
ΑντιδήμαρχοςΠαιδείας: . . . . . . . . . . . . . 2331353511
ΠρόεδροςΔημοτικούΣυμβουλίου: . . . . .2331350536
ΓραφείοΔημοτολογίων:. . . . . . . . . . . . . .2331350550
ΓραφείοΛηξιαρχείου: . . . . . . . . . . . . . . .2331350546
ΓραφείοΔημοτικούΣυμβουλίου: . . . . . . .2331350529
ΓραφΑδειώνΚαταστημάτων: . . . . . . . . .2331350564
Κ.Ε.Π.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2331350000
ΔημοτικήΑστυνομία . . . . . . . . . . . . . . . .2331350610

Δήμος Νάουσας  Δημοτική Ενότητα Νάουσας
Δημαρχείο:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2332350300
Fax:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2332024260
ΚΕΠ: . . . . . . . . . . . . 2332350000,2332350011,
2332350015,2332350016

Δήμος Αλεξάνδρειας
ΔημαρχείοΑλεξάνδρειας: . . . . . . . . . . .2333350100
Δημοτολόγιο. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2333350150
Ληξιιαρχείο. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2333350130
Πρωτόκολλο. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2333350151
ΔιεύθυνσηΔιοικ.Υπηρεσιών. . . . . . . . . .2333350144
ΓραφείοΠροσωπικού. . . . . . . . . . . . . . . .2333350122
ΓραφείοΔημ.Συμβουλίου . . . . . . . . . . . .2333350142

Χρήσιμα Τηλέφωνα

του Σαββατοκύριακου

Σάββατο 25-5-2019

08:00-14:30ΜΑΣΟΥΡΑΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ1823310-23132

08:00-14:30ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥΖΩΗΒΕΝΙ-

ΖΕΛΟΥ2823310-25130

08:00-14:30 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥΕΥ-

ΘΥΜΙΑΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ8 (στενόΝ.Δη-

μαρχείου)23310-25669

14:30-21:00 ΠΑΝΑΓΑΚΗΣΑΛΕΞΙΟΣ

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ723310-28594

19:00-01:00 + διαν. ΦΥΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣΠΑΥΣΑΝΙΟΥ3 (απέναντιαπό

μάρκετΓαλαξίας)23310-75180

Κυριακή 26-5-2019
08:00-14:30ΠΑΝΤΑΖΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙ-

ΝΟΣΑΪΒΑΛΙΟΥ 2 - ΚΕΝΤΡΟΠΡΟΜΗ-

ΘΕΑ23310-66812

14:30-21:00ΜΠΟΥΛΑΣΙΚΗΣΑΝΑΣΤΑ-

ΣΙΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 117 ΚΑΙΜΕΓ.ΑΛΕ-

ΞΑΝΔΡΟΥΓΩΝΙΑ23310-60340

19:00-01:00 + διαν. ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ 20 - ΚΤΕΛ

23310-27355

Δευτέρα 27-5-2019
14:30-21:00ΣΙΜΟΥΜΙΜΙΚΑΚΑΠΠΟΥ

4(πεζόδρομοςαγοράς)23310-73124

14:30-21:00ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ19 (κοντάστο 6οΔημοτικό

σχολείο)23310-66755

19:00-01:00+ διαν.ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ6 (πλατείαα-

στικών,διπλ.ΣταΚΤΕΛ)23310-63620

Φαρμακεία

Σύμφωνα με την Ειδική Προκήρυξη Β’ Εθνικής Κατηγορίας ανδρών 
(άρθρο 12 παρ. Γε), θα διεξαχθούν αγώνες κατάταξης στις 
29/05/2019 μεταξύ των ομάδων που κατέλαβαν την 3η και 4η θέση 

στον 1° και 2° όμιλο αντίστοιχα, για τον καθορισμό της σειράς προτεραιό-
τητας για κάλυψη τυχόν κενών θέσεων στη Α2′ Εθνική κατηγορία για την 
αγωνιστική περίοδο 2019-2020.

29/05/1917.00ΑΚΡΑΤΑΣΑΟΤΡΙΤΩΝ–ΑΟΑΓΡΙΝΙΟΥ
29/05/1917.00Ν.ΙΩΝΙΑΣΒόλου.ΑΟΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ-ΑΠΣΦΙΛΙΠΠΟΣΒ.

Μπάσκετ

Στον Βόλο (κλειστό Ν.Ιωνίας)
ο αγώνας κατάταξης

Παγκρατίου-Φίλιππου Βέροιας



20 25-26 ΜΑΪΟΥ 2019www.laosnews.gr του Σαββατοκύριακου

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  κατάστη-
μα 63 τ.μ. με πατάρι και
υπόγειο στη Βέροια, οδός
Τρύφωνος 3. Τηλ.: 6944
024468&2381026941.

ΠΩΛΕΙΤΑΙήενοικιάζεται
Ανοίξεως56,απέναντιαπό
τοΜουσείο, γκαρσονιέρα,
1ΔΣΚWC,αποθήκη, κεντρι-
κή θέρμανση, σεπολύ κα-

λή κατάσταση.Τηλ.: 23310
71653&6984427753.

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ενοικιά-
ζεται μεζονέτα 3ΔΣΚ, ατο-
μική θέρμανση, πάρκιγκ,
αποθήκη, 400,00 ευρώ.
Euromesitiki6945122583.

Κ. ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ πω-
λούνται2διαμερίσματααπό
80τ.μ.,πακέτο,αυλή,κήπο,

θέρμανση,καλήκατασκευή.
Τιμή55.000ευρώσυζητήσι-
μη.Τηλ.:6974805947.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ
οικόπεδο στους Γεωργια-
νούς2στρέμματα,σεπολύ

καλήθέση,μενερό,ρεύμα,
θέα,πολύκοντάστοδρόμο.
Τηλ.:6934662478.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτεμάχιο
2.000 μέτρα στη Βεργίνα
δίπλα στο χωριό με 30 ε-
τών δένδρα Ελιές. Τιμή
5.000 ευρώ. Τηλ.: 6934
888738.

HΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΧΥΜΩΝΑΣΠΙΣ
Α.Ε.–ΚΩΝ/ΝΟΣΔΕΔΕΣΑΝΑΚΟΙΝΩ-
ΝΕΙΟΤΙΕΧΟΥΝΞΕΚΙΝΗΣΕΙΟΙΕΓ-
ΓΡΑΦΕΣΤΟΥΕΠΟΧΙΑΚΟΥΠΡΟΣΩΠΙ-
ΚΟΥΓΙΑΑΝ.ΕΡΓΑΤΕΣ,ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

/ΒΟΗΘΟΥΣΧΕΙΡΙΣΤΕΣΚΛΑΡΚ,
ΤΕΧΝΗΤΕΣΚΑΙΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΗΤΕΣ.

ΑΙΤΗΣΕΙΣΓΙΝΟΝΤΑΙΔΕΚΤΕΣΣΤΑ
ΓΡAΦΕΙΑΤΗΣΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
-ΦΩΤΟΤΥΠΙΑΑΦΜ-ΑΜΚΑ-ΑΡΙΘΜΟ
ΜΗΤΡΩΟΥΙΚΑ
-ΦΩΤΟΤΥΠΙΑΔΕΛΤΙΟΥΤΑΥΤΟ-

ΤΗΤΑΣ

-ΦΩΤΟΤΥΠΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΛΟΓ/
ΣΜΟΕΘΝΙΚΗΣ

-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥΓΕΙΑΣ
-ΜΙΑΜΙΚΡΗΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ

ΓΙΑΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣΤΟΥΟ.Γ.Α.
-ΔΙΠΛΩΜΑΒΟΗΘΟΥΉΧΕΙΡΙΣΤΗΚΛΑΡΚ
ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ2332303100

ΗεταιρίαεπεξεργασίαςφρούτωνΗΡΑΕΠΕμε
έδρατο7,5χλμΒΕΡΟΙΑΣ-ΝΑΟΥΣΑΣ,ζητά:

01]Ηλεκτρονικό–Ηλεκτρολόγογιαμόνιμηαπα-
σχόληση.

Καθήκοντα: Χειρισμός, συντήρηση & επισκευή
μηχανώνπαραγωγής.Επίβλεψηομαλήςλειτουργίας
τωνγραμμώνπαραγωγής. ΕπιθυμητήηγνώσηΑγ-
γλικήςγλώσσας.

02]Γεωπόνογιαμόνιμηαπασχόληση.Επιθυμητή
ηπροϋπηρεσίασεανάλογηθέση.  ΓνώσηΑγγλικής
γλώσσαςκαιΗ/Υ

03]Γραμματειακήυποστήριξη–ΥπάλληλοςΓραφείου.
Προσόντα:ΓνώσηχειρισμούΗ/ΥκαιMSOFFICE,

Ξένωνγλωσσώνσεγραπτόκαιπροφορικόεπίπεδο.
Επιθυμητήηεμπειρίασεαντίστοιχηθέση.

Αιτήσειςκαιβιογραφικάστοemail
info@irafruit.gr

ΗεταιρίαεπεξεργασίαςφρούτωνΗΡΑΕΠΕμε
έδρατο7,5χλμΒΕΡΟΙΑΣ-ΝΑΟΥΣΑΣ,ζητά:

01]Οδηγόπερινοφόρου(κλαρκ).
02]Οδηγό με επαγγελματικό δίπλωμαΕ΄ κατη-

γορίας.
Αιτήσειςκαιβιογραφικάστοemail

info@irafruit.gr

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κα-
τάστημα 200 τ.μ. με υ-
παίθριοχώρο5.000τ.μ.
(παιδική χαρά-μπαρ)
με πλήρη εξοπλισό κα-
φέ-ταβέρνας, προς Α-
σώματα-Νοσοκομείο.
Πληροφορίες από τον
ιδιοκτήτη του ακινήτου
κΔαμιανό. Τηλ.: 6973
834067.

ΑπόκατασκευαστικήεταιρείαμεέδρατηνΒέροια
Ζητείταιηλεκτρολόγοςμηχανικός
Προφίλυποψηφίου:
•ΠτυχίοΑΕΙ,ΤΕΙ
•Εμπειρία σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις

επιθυμητή
•ΚαλήγνώσηκαιχρήσηOffice.
•ΚαλήγνώσητηςΑγγλικήςγλώσσας.
•ΚαλήγνώσηκαιχρήσηAutoCAD
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις,

άδειαοδήγησης.
ΠεριγραφήΘέσηςΕργασίας:
•Ηλεκτρολογικέςμελέτες.
•Σύνταξηοικονομικώνπροσφορών.
•Σχεδιασμός ηλεκτρομηχανολογικών εγκατα-

στάσεων.
Μισθός
Ομισθός θα καθοριστεί αναλόγως τωνπρο-

σόντων.Η εταιρείαθαπροσφέρει τηνκατάλληλη
εκπαίδευσηκαι εξειδίκευσηστον τομέα τωνδρα-
στηριοτήτωντης.

Οιενδιαφερόμενοινααποστέλλουνταβιογρα-
φικάτουςστηνακόλουθηηλεκτρονικήδιεύθυνση:
info@ergoilektriki.gr



2125-26 ΜΑΪΟΥ 2019 www.laosnews.grτου Σαββατοκύριακου

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση εστι-
ατορίου στο κέντρο τηςΒέροι-

ας.Τηλ.:6974376762.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ καφενείο λόγω

συνταξιοδότησης.Τιμή συζητή-
σιμη.Τηλ.:6975580533.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙγκαρσο-
νιέρα45τ.μ.στονΠρομηθέα
πλήρως επιπλωμένη (σα-
λόνι-ψυγείο-ηλεκτρ. κουζί-
να-πλυντήριορούχωνκ.λπ.),
θερμοηχομονωτικάκουφώ-
ματαμεσίτεςκαιμπαλκόνια
μετέντες,αυτόνομηθέρμαν-
ση και air condition. Τηλ.:
6945754157.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  δ ι -
αμέρισμα με 3 δωμάτια,
καινούργιο,στοΕργοχώρι
Βέροιας με ατομικό λέβη-
τα τζάκι 300 ευρώ. Τηλ.:
6934888738.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ημι-
επιπλωμένο διαμέρισμα
στηνπεριοχήΠασακιόσκι,
1ΔΣΚWC, 1ος όροφος με
θέα, αυτόνομη θέρμανση,
πόρταασφαλείας,συνθετι-
κά κουφώματα καινούργια.
Πληροφορίες κ. Παναγιώ-
της,τηλ.:6978009149.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΠΙΕΡΙΩΝ ενοικιάζεται

κατάστημα ισόγειο90 τ.μ.
και υπόγειο 90 τ.μ. (λει-
τουργούσε σαν καφετέ-
ρια).Τηλ.:6949556977.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙήΠΩΛΕΙ-
ΤΑΙ κατάστημα 90 τ.μ., Πιε-
ρίων, φαρδύ πεζοδρόμιο με
δυνατότηταναλειτουργήσειως
εμπορικό, καφέ ή οτιδήποτε
άλλο.Πάνωαπό το κατάστη-
μαυπάρχουν2 γκαρσονιέρες
στον 1ο και στον 2ο όρ.Όλα
μαζί ενοικιάζονται 400,00 ευ-
ρώ.Τηλ.:23310680800.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΚΩΔ.13118Ενοικιάζεται ισόγειαγκαρσο-

νιέρα-StudioεπίτηςΑνοίξεως22τ.μ.μεαυλή
έξωκαιανακαινισμένη ,σεκαλήκατάσταση
,ενοίκιο120€μόνο.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:24263ΓΗΠΕΔΟ,επιπλωμένη κο-
μπλέ,γκαρσονιέρα30τ.μ.,κατασκευή1982,
1χώρος,2οςόροφος,βλέπεισεανοιχτωσιά
,ανακαινισμένηκομπλέ,σεάψογηκατάστα-
ση,συνθετικάκουφώματαμεδιπλά τζάμια,
ατομικήθέρμανσημεκλιματιστικόκαιμεμία
ντουλάπα,ενοίκιο140€.

Κωδ:23981 -ΚΤΕΛΚέντροΕΝΟΙΚΙΑ-
ΖΕΤΑΙΓκαρσονιέρασυνολικήςεπιφάνειας30
τ.μ. καθ.στον2οόροφο.Αποτελείταιαπό
Σαλονοκουζίνα,Μπάνιο καιWC.Είναι κα-
τασκευασμένη το1975καιδιαθέτειθέρμαν-
σηΑτομική -Πετρέλαιο,ΚουφώματαΞύλινα,
ΠόρταΑσφαλείαςμε τρίαινα,Ανελκυστήρα,
A/C,Έπιπλα,Ηλ.Συσκευές-Τιμή:180€.

κωδ.23129ΚΕΝΤΡ0, ενοικιάζεται και-
νούργιαγκαρσονιέρα44 τ.μ., 4οςόροφος
, κατασκευή2002, 1 υ/δ,σαλόνι , κουζίνα
καιμπάνιο ,διαθέτειαυτόνομηθέρμανσημε
ογκομετρητές  ,μίσθωμα200€.Από30/6/19
ελεύθερη.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπό την
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.23367ΚΑΛΛΙΘΕΑ,Γκαρσονιέρα50
τ.μ.,επιπλωμένηκομπλέ,κατασκευή1978,1
υ/δ,1οςόροφος,καλοδιατηρημένη,σεκαλή
κατάσταση,ατομικήθέρμανσημευπέρυθρες,
μηδαμινάκοινόχρηστα,άνετοιχώροι,180€.

κωδ.23456ΠΙΕΡΙΩΝ,Γκαρσονιέρα65
τ.μ.,κατασκευή1985,1υ/δ ,σαλόνικαιμια
κουζίναανεξάρτητη,1οςόροφος,βλέπεισε
ανοιχτωσιά,είναισεκαλήκατάσταση,μεσυ-
ρόμενααλουμινίουκουφώματακαιμεδιπλά
τζάμια,επιμελημένηςκατασκευήςκαιμεένα

κλιματιστικόαλλάκαιμιαμεγάληβεράντα,
αυτόνομηθέρμανσημεωρομετρητές,ενοίκιο
200€.Θαείναιελεύθεροαπό15/06/2019.

Κωδ.12796Ενοικιάζεται διαμ/μαστην
ΑγίαΚυριακή  71 τ.μ. 2ος ορ. με 2δσκλ ,
διαθέτειατομικήθέρμανσηπετρελαίου ,δεν
υπάρχειασανσέρκαι είναιφωτεινόμενότιο
προσανατολισμό,ενοίκιο200€.

Κωδ:23304-ΠΑΝΟΡΑΜΑΒΕΡΟΙΑΣΕ-
ΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκομπλέεπιπλωμένηνεόδμητη
Γκαρσονιέρασυνολικής επιφάνειας70 τ.μ.
Ισόγειο.Αποτελείταιαπό1Υπνοδωμάτιο,και
WC.Είναικατασκευασμένητο1998καιδιαθέ-
τειθέρμανσηαυτόνομη-Πετρέλαιο,δυνατό-
τηταΠάρκινγκέξω,ΚήποωραίοκαιΤζάκι,με
Ηλ.Συσκευές,Διπλάτζάμια-Τιμή:250€.Από
30/6/19ελεύθερη.

Κωδ.105233ΣπάνιαΓκαρσονιέρα72τ.μ.
στο κέντροπρος ενοικίασημεπολύάνετο
σαλόνι , ξεχωριστήκουζίνακαι1υ/δμεμια
μεγάλη ντουλάπα ,  2ος όροφοςσεπολύ
αξιόλογηοικοδομή ,ηθέρμανσητηςμεδύο
κλιματιστικάInverter.ενοίκιο220€.

κωδ.24731ΣτοΠασακιόσκι κομπλέ ε-

πιπλωμένοδιαμ/μα120τ.μ.,οικοδομή του
1990  ,ηθέρμανσητουατομικήμεαντλία
θερμότητας,επιπλωμένοσυνολικά,άριστη
κατασκευή3υ/δ,σαλόνι,κουζίνακαι1wc,
ημιόροφοςενοίκιομόνο300€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:23483-ΛευκόπετραΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

ΤΑΙνεόδμητηΜονοκατοικίακομπλέεπιπλω-
μένησυνολικήςεπιφάνειας200τ.μ.σεδύο
επίπεδα .Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,
Σαλόνι,Κουζίνα,1Μπάνιο καιWC.Είναι
κατασκευασμένη το1998καιδιαθέτειθέρ-
μανσηΑτομική -Πετρέλαιο, Κουφώματα
Συνθετικά,Πάρκινγκ,Αποθήκη,Κήπο,Τζάκι,
A/C, Συναγερμό,Έπιπλα,Ηλ. Συσκευές,
Διπλάτζάμια-Τιμή:280€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.105076ΠΙΕΡΙΩΝ,Αποθήκη90τ.μ.,

ισόγεια,κατασκευή78,σεκαλήκατάσταση,
ενιαίος χώρος , οι χώροι του λειτουργικοί,
γωνιακό,σετιμήπροσφοράς200€,Αποκλει-
στικήδιάθεση και υπόδειξημόνοαπό την
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:23472ΚΕΝΤΡΟ,Γραφείο19τ.μ.,

κατασκευή1976,ημιόροφος ,ανακαινισμένο
εκβάθρωνκαιάψογασυντηρημένο,σεεξαι-
ρετικήκατάσταση,μεατομικήθέρμανσημε
κλιματιστικό ,επιπλωμένοκομπλέ ,μεκοινό
WC,κεντρικότατο,ενοίκιο150€.

Κωδ: 23418 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείοεξαιρετικήςπροβολήςκαισυνολικής
επιφάνειας42τ.μ.στον2οόροφο.Αποτελεί-
ταιαπό2Χώρους, .Είναι κατασκευασμένο
το1991καιδιαθέτειθέρμανσημεΚλιματισμό
,ΚουφώματαΣυνθετικά,καιΑνελκυστήρα -
Μίσθωμα220€.

Κωδ: 23560 -ΩΡΟΛΟΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙ Γραφείοσυνολικής επιφάνειας 51 τ.μ.
1οςορ. Αποτελείται από2Χώρους, .Εί-
ναικατασκευασμένοτο1979καιδιαθέτειγια
θέρμανσηΚλιματισμόταδεκουφώματατου
είναιαλουμινίουσυρόμενα,μεδιπλάτζάμια ,
ενοίκιο130€.

Κωδ: 23610 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
κατάαποκλειστικότητανεόδμητοΓραφείοσυ-
νολικήςεπιφάνειας94τ.μ.στον3οόροφο.
Αποτελείταιαπό4Χώρους,.Είναικατασκευ-
ασμένοτο2002καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομι-
κή-Πετρέλαιο,ΚουφώματαΣυνθετικά,Πόρτα
Θωρακισμένη,Ανελκυστήρα,Διπλά τζάμια
-Τιμή:230€.

Κωδ:23579-ΩΡΟΛΟΙΓραφείοσυνολι-
κήςεπιφάνειας250τ.μ.1οςΥπερυψωμένος.
Αποτελείταιαπό5Χώρους,.Είναικατασκευ-
ασμένοτο1969καιδιαθέτειΚουφώματαΑ-
λουμινίουκαιΑνελκυστήρα-Τιμή:900€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:22814 -ΩΡΟΛΟΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

σεάκρωςεμπορικόσημείοκατάστημασυνο-
λικήςεπιφάνειας36τ.μ. ισόγειο.Αποτελείται
από1Χώρομεκαλήβιτρίνα.Είναικατασκευ-
ασμένο το1965  καιμεπολύκαλόμίσθω-
μαστα300€.Τογραφείομαςδιαθέτει την
ΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτου
αυτού.

Κωδ:22887-ΕπίτηςκεντρικήςΕΝΟΙΚΙ-
ΑΖΕΤΑΙσυνολικήςεπιφάνειας57τ.μ.Ισόγειο
κατάστημα τοοποίοαποτελείται από έναν
ενιαίοχώροκαιWC.Είναικατασκευασμένοτο
1970καιδιαθέτειΚουφώματαΑλουμινίου,Δι-
πλάτζάμια.Ενοίκιο150€.Τογραφείομας
διαθέτει τηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
τουακινήτουαυτού.

Κωδ: 22955 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
κατάαποκλειστικότηταΚατάστημασυνολικής
επιφάνειας69 τ.μ. ισόγειο.Αποτελείταιαπό
ένανενιαίοχώρο.Είναικατασκευασμένοτο
1975καιδιαθέτειΚουφώματαΑλουμινίουμε
Διπλάτζάμια -Τιμή:300€.Τογραφείομας
διαθέτει τηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
τουακινήτουαυτού.

Κωδ:22849 -ΣτονΚόμβο τηςΒέροιας
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙνεόδμητοΚατάστημασυνολι-
κήςεπιφάνειας600τ.μ.Ισόγειοσεοικόπεδο4
στρ.σετιμήεξαιρετικάχαμηλήστα2.000€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ: 24355 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

κάτωαπό τοΜπάσκετ τηςΕληάς ισόγειο
πάρκινγκσυνολικήςεπιφάνειας18τ.μ.Ενοί-
κιο50€.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:14363 -ΣτηνΕληάκοντάΠΩΛΕΙ-

ΤΑΙ Γκαρσονιέρασυνολικής επιφάνειας17
τ.μ.στον4οόροφο.Αποτελείταιαπό1Υ-
πνοδωμάτιο,ΚουζίνακαιΜπάνιο .Είναικα-
τασκευασμένητο1985καιδιαθέτειθέρμανση
ΚεντρικήμεπετρέλαιοκαιαπεριόριστηΘέα.
ΈχεικουφώματαΑλουμινίουκαιανελκυστή-
ρα.Τιμήμόνο:9.000€.

Κωδ: 14297 -ΠΑΝΟΡΑΜΑΠΩΛΕΙΤΑΙ

κατάαποκλειστικότητανεόδμητοΔιαμέρισμα
συνολικήςεπιφάνειας119τ.μ.στον2οόρο-
φο.Αποτελείταιαπό3Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,
Κουζίνα,Μπάνιο .Είναικατασκευασμένοτο
2005καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέ-
λαιο,ΑπεριόριστηΘέα,ΚουφώματαΣυνθε-
τικά,Πάρκινγκ,Κήπο,Τζάκι,Διπλά τζάμια,
Ηλιακόθερμοσίφωνα,Σκαλιάεισόδου,BBQ
-Τιμή:150.000€.

Κωδ:14302 -ΩΡΟΛΟΙ ΠΩΛΕΙΤΑΙκα-
τάαποκλειστικότηταΔιαμέρισμασυνολικής
επιφάνειας150τ.μ.πολύπολύάνετοστον5
οόροφο.Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,
Σαλόνι,Κουζίνα,2Μπάνιακαιδιαθέτειθέρ-
μανσηΑτομική -Πετρελαίου ,διαμπερέςμε
απεριόριστηθέα,μίαεξαιρετικάμεγάληβερά-
ντακαικουφώματακαινούργιασυνθετικά,δι-
αθέτειανελκυστήρα,Αποθήκη,A/C,Έπιπλα,
Τέντες,-Τιμήευκαιρίαςμόνο65.000€.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:14714 -ΚέντροστηνΕληάκοντά

, πωλείται μία πολυτελώς ανακαινισμένη
Μονοκατοικίασυνολικής επιφάνειας94 τ.μ.
ισόγεια.Αποτελείται από2Υπνοδωμάτια,
ΣαλοκουζίνακαιΜπάνιο .Είναικατασκευα-
σμένητο1960καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική
μεΠετρέλαιοκαι ξυλολέβητα,Ανοιχτωσιά ,
ΚουφώματαΣυνθετικά,ΠόρταΘωρακισμένη,
Τζάκι,A/C,Διπλάτζάμια,Ηλιακόθερμοσίφω-
να,Μπαλκόνια15τ.μ.-Τιμή:78.000€.

Κωδ:105858 -ΠΑΤΡΙΔΑΠωλείταικατά
ΑποκλειστικότηταΜονοκατοικίασυνολικήςεπι-
φάνειας100τ.μ.σε1οόροφοΥπερυψωμένη.
Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,ανε-
ξάρτητημεγάληκουζίνακαιΜπάνιο,σεπολύ
καλήκατάσταση,μεεξαιρετικήδιαρρύθμιση,
μαζίμεΙσόγειοΚατάστημα100τ.μ.σεοικόπε-
δοσυνολικήςεπιφάνειας2.315τ.μ.γωνιακόκαι
μεπολύμεγάληπρόσοψηστονδρόμο.Είναι
κατασκευασμένητο1980καιδιαθέτειθέρμαν-
σηατομικήπετρελαίου,καινούριακουφώματα
αλουμινίουμεδιπλάτζάμιακαιπροσφέρεταισε
πολύκαλήτιμήόλομαζίμόνο75.000€.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13151-ΩΡΟΛΟΙπωλείταιαποθή-

κησυνολικήςεπιφάνειας420τ.μ.Ημιυπόγειο.
Αποτελείται από6Χώρους, καιWC.Είναι
κατασκευασμένητο1974-Τιμή:80.000€.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 14280 -ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά

αποκλειστικότητανεόδμητοΓραφείοσυνολι-
κήςεπιφάνειας55 τ.μ.1οςΥπερυψωμένος.
Αποτελείταιαπό2Χώρους,.Είναικατασκευ-
ασμένοτο2002καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομι-
κή-Πετρέλαιο,ΚουφώματαΣυνθετικά,Πόρτα
Θωρακισμένη,Ανελκυστήρα,Διπλά τζάμια
-Τιμή:55.000€.

Κωδ.13833ΚΕΝΤΡΟ ,Μητροπόλεως
πωλούνται γραφειακοί χώροι1ουορ.απο-
τελούμενοιαπό3χώρουςκαιμεδική τους
τουαλέτα.Τοσυνολικότουςμέγεθος86τ.μ.,
κατασκευή1976,είναιανακαινισμένοικαισε
πολύκαλήκατάσταση,τιμήεξαιρετικάχαμη-
λήμόνο50.000€.

Κωδ:14279-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙκατάα-
ποκλειστικότητανεόδμητοΓραφείοσυνολικής
επιφάνειας87τ.μ.στον2οόροφο.Αποτελεί-
ταιαπό2Χώρους,.Είναικατασκευασμένοτο
2002καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέ-
λαιο,ΑπεριόριστηΘέα,ΚουφώματαΣυνθετι-
κά,ΠόρταΘωρακισμένη,Διπλάτζάμια-Τιμή:
70.000€.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ. 14158ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ,πωλείται

ισόγειο κατάστημα 80 τ.μ., σε οικόπεδο
8.000 τ.μ. , κατάλληλοκαι γιαυγειονομικού
ενδιαφέροντος,τσιπουράδικοκ.τ.λμέσαστη
φύση, ιδιαίτεροακίνητοτοοποίοευρίσκεται
σεεξαιρετικόσημείο,είναικατάλληλοκαιγια
άλλεςχρήσειςκαιπροσφέρεταισεαπίστευτα
χαμηλή τιμή,πολύσπάνια ευκαιρία, μόνο
70.000€.

Κωδ14314-ΕπίτουΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ.
ΒΕΡΟΙΑ -ΝΑΟΥΣΑ, Πωλείται Κατάστημα
ισόγειο 310 τ.μ. σε οικόπεδο εξαιρετικής
προβολής9.631 τ.μ., κατασκευή2001, με
καινούργιααλουμινίουκουφώματαμεδιπλά
τζάμια,σεθέσηπεριοπής ,σεπρονομιακή
τοποθεσία , μεανοιχτόπάρκινγκμεγάλο ,
εξαιρετικήςπροβολήςακίνητο , κατάλληλο
γιαπολλαπλέςχρήσειςκαισεκτήριομονα-
δικήςπροβολής,σεεμπορικόδρόμο,μέσα
σεπρονομιούχοοικόπεδο, ευκαιρίαμεγάλη
χωρίςαμφιβολία.Αποκλειστικήδιάθεσηκαι
υπόδειξημόνοαπό τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗ-
ΤΩΝ,τιμή1.100.000€.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ:115769 -ΠΩΛΕΙΤΑΙΑγροτεμάχιο

πολύκοντάστοχωριόστονΚοπανόΝάουσας
συνολικής επιφάνειας1830 τ.μ.στηνάκρη
τουσχεδίουπόλεωςΤιμήεξαιρετικάχαμηλή
στις9.000€.

κωδ.105867Πωλείται αγροτεμάχιο15
στρ.στηΝέαΝικομήδειαστηνπεριοχήΦου-
ντουκλούκιμενερόκαιμεετήσιακαλλιέργεια
τιμή15.000€ τελική.Εξαιρετικήευκαιρία.Α-
ποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπό τηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ.13547ΤΡΙΛΟΦΟΣ,Οικόπεδο382

τ.μ., με εκπληκτική και ανεμπόδιστηθέα ,
πρόκειται για γωνιακό οικόπεδο το οποίο
προσφέρεταισετιμήπραγματικήςευκαιρίας,
15.000€.

Κωδ:13736ΑΓΙΑΒΑΡΒΑΡΑ,Οικόπεδο
494τ.μ., εντόςσχεδίουπόλης ,διαθέτειθέα
απρόσκοπτη, ελαφρώςεπικλινές , ευκαιρία
χωρίςαμφιβολίακαισεπολύκαλήτιμή,μόνο
40.000€.

Κωδ13664ΕΡΓΟΧΩΡΙ,πωλείταιοικό-
πεδο584τ.μ., εντόςσχεδίουκαιμεσ/δ0,8
ελαφρώςεπικλινές,πάνωσεκεντρικόδρόμο
καιμενότιοπροσανατολισμό ,σπάνιοοικό-
πεδοσίγουρα,τιμήαπό70.000€τώραμόνο
42.000€.

κωδ13715ΒΕΡΓΙΝΑ,Οικόπεδο1.070
τ.μ.,εκπληκτικόοικόπεδο,ευκαιρίαχωρίςαμ-
φιβολία,σε τιμήπροσφοράςμόνο57.000€
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:13730-ΡάχηΠΩΛΕΙΤΑΙΟικόπεδο
συνολικήςεπιφάνειας1350τ.μ.εντόςζώνης
πολύκοντάσταΓήπεδαΤιμή:15.000€.

Κωδ.13637ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Πωλείταιοι-
κόπεδο3.007τ.μ.,άρτιοκαιοικοδομίσημο ,
εντόςζώνης,προσφέρεταισετιμήευκαιρίας
,μόνο20.000€.

Κωδ:13752ΡΑΧΗ,πωλείταιέναοικόπε-
δοεντόςζώνης5.100τ.μ.είναισεανοιχτωσιά
, κατατμείται καισεδύοοικόπεδαάρτιακαι
οικοδομήσιμα , εκπληκτικόπραγματικάκαι
σεάριστοσημείο,αλλάκαισετιμήπραγμα-
τικήςευκαιρίας,μόνο35.000€.Αποκλειστική
διάθεση και υπόδειξη από τηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
κωδ.13515ΣΠΑΝΙΟΧΩΡΑΦΟΙΚΟΠΕΔΟ

κατάλληλογιαΞενοδοχείο ,ΚλινικήηΟίκο
Ευγηρίαςκαιόχιμόνο στηθέση Καβάκια
πάνωστοδρόμογια τηΡαχιά 12.000 τ.μ.
αμφιθεατρικόμεθέαόλοντονκάμποτηςΗ-
μαθίας και ορατότηταμέχρι τηνΘεσ/νίκη .
Πρόκειταιγιαοικόπεδοφιλέτο,προνομιούχο
απόκάθεάποψη,αναφέρεταιμόνοσεπολύ
σοβαρόεπενδυτή,ευκαιρίαχωρίςαμφιβολία,
Υπόδειξημόνοσεσοβαρά ενδιαφερόμενο,
τιμή450.000€.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στονΠρομηθέα

4ουορόφου,95τ.μ.ρετιρέ,πανταχώθενελεύθερο,με
απεριόριστηθέα,σεπροχωρημένηκατάστασηηοικο-
δομή.Τηλ.:6944764477&2331027796.

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ολοκληρωμένες ανακαινίσεις
σπιτιών,καταστημάτωνμεπροσοχήστηλεπτομέρεια,πο-
λύκαλέςτιμέςκαισυνέπειαστοχρόνο.Τηλ.:6944764477
κ.Δημήτρης.

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ

ΑριστούχοςπτυχιούχοςτουΤμήματος
ΜουσικήςΕπιστήμης&ΤέχνηςτουΠανε-
πιστημίουΜακεδονίας,μεειδίκευσηστη
μονωδία,διδάσκειτραγούδι.Διδάσκονταιό-
λαταείδηελληνικούκαιξένουρεπερτορίου
(έντεχνο,λαϊκό,ποπ,ροκ,μιούζικαλ,κλασ-

σικόκ.ά.).Προαιρετικάδιδάσκεταιπιάνοκαικιθάραγιατησυνοδεία
τουτραγουδιού.Προετοιμασίαγιαεισαγωγήσεμουσικέςσχολές.
ΠρώτομάθημαΔΩΡΕΑΝ.Τιμέςπροσιτές.Τηλ.:6980202881.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Κύριος ή κυρία 22 έως 42
ετών να αναλάβει μέρος

δικτυακής εταιρίας
στην περιοχή της Ημαθίας.
Πληροφορίες μόνο κατόπιν 

ραντεβού στο 6988161363.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ .  Πω-
λείται γκαρσονιέρα
στηνοδόΠολυζωΐδη,
κοντά στην Πλατεία
Ωρολογίου. Τιμή ευ-
καιρίας. Τηλ.: 6949
981810.

ΑΠΟΤΟΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ«ΔΙΑΚΡΙΣΗ»
ZHTEITAI καθηγητήςΚοινωνιολογίας. Kατάθεση βιο-

γραφικού-επικοινωνία:Φροντιστήριο «Διάκριση»,Βενιζέ-
λου48,τηλ.2331075710.



ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙάτομοήζαχαρο-
πλάστηςγια εργασίασε εργα-
στήριο ζαχαροπλαστικής στη
Βέροια.Τηλ.:6974452467.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για κα-
μαριέρα-κουζίναγιαμόνιμηερ-
γασία.Τηλ.επικοινωνίας:6988
007086&2331044471.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ:Μηχανικόςαυτ/
τουκαιβοηθόςκαι οδηγός ταξί
γιααγροτικέςκαι κτηνοτροφικές
εργασίες.Τηλ.:2331071553.

ΤΟΦΑΡΜΑΚΕΙΟΜΟΥΡ-
ΤΖΙΛΑ αναζητάει το νέο του
συνεργάτη! Ζητείται άντρας ή
γυναίκα.Ιδανικά βοηθός φαρ-
μακείουήμεεμπειρίαστοχώ-
ρο τουφαρμακείου.Πλήρης α-
πασχόληση.Αποστολή βιογρα-
φικούμεφωτογραφίαστοmail:
mourtzila_pharm@hotmail.gr.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ, με γνώ-
σεις Φυσικοθεραπείας, από-
φοιτοςΠανεπιστημίου Ιωαννί-
νων, αναλαμβάνει περιποίηση
αρρώστων κατ’ οίκον. Τηλ.:
2331025520&6948798051.

ΗΕΤΑΙΡΙΑMedifreshA.E.
με έδρα τηνΠετριάΣκύδρας, ε-
πιθυμεί ναπροσλάβει χειριστή
περονοφόρων (κλαρκ) για επο-
χιακήαπασχόλησητηνπαραγω-
γικήπερίοδοΙούνιο-Σεπτέμβριο
2019με τηνπροοπτικήμόνιμης
συνεργασίας. Γιαπληροφορίες
καλέστεστοπαρακάτωτηλέφωνο
23810-72200.

ΖΗΤΕΙΤΑΙκυρίαΕλληνίδαγια
περιποίησηηλικιωμένηςστηΒέροια,
μισθόςγια92ώρες250,00ευρώ.
Τηλ.:6979977336.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ αποθηκάριος για
εργασίασεεμπορικήεπιχείρηση.
ΑπαραιτητοδίπλωμαΓ ́κατηγορίας.
Τηλ.:2331500172&6947683400.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ πλανόδιοι μι-
κροπωλητές για νησί, 50,00 ή
70,00ή100,00ευρώημερησίως.
Προϋπόθεσηναέχουνδικότους
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΠΑΠΑΚΙΑ35τ.μ.επιπλωμένοκαλό150€
ΚΕΝΤΡΟ35τ.μ.υπερλουξανακαινισμένο&επιπλωμένο
230€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ35τ.μ.καλό130€
ΡΟΛΟΪ40τ.μ.10ετίαςκαλό200€
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ40τ.μ.κόπλαμεπιπλωμένοθέα180€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ50τ.μ.επιπλωμένοκαλόμεθέα200€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ50τ.μ.επιπλωμένο180€
ΚΕΝΤΡΟ57τ.μ.ανακαινισμένοκαλό180€
ΠΑΝΟΡΑΜΑ60τ.μ.επιπλωμένοκαλό240€
ΚΤΕΛ65τ.μ.ανακαινισμένο200€
ΠΑΠΑΓΟΥ70τ.μ.10ετίας τζάκι,αποθήκη,κλειστόγκα-
ράζ300€
ΠΑΝΟΡΑΜΑ80τ.μ.καλόμεθέα150€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ80τ.μ.επιπλωμένοκαλό280€
ΡΟΛΟΙ90τ.μ.μευποδοχήγιαξυλόσομπα200€
ΚΕΝΤΡΟ90τ.μ.καλόμεατομικόλέβητα&A/C280€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ90τ.μ.καλό220€
ΕΡΓΟΧΩΡΙ90τ.μ.12ετίαςμεατομικόλέβητα&A/C300€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ95 τ.μ.10ετίαςμεατομικόλέβητα,θέα&
αποθήκη320€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ100τ.μ.πολύκαλό300€
ΚΤΕΛ110τ.μ.επιπλωμένοκαλό270€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ115τ.μ.καλόντουλάπες260€

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΡΟΛΟΪ20τ.μ.καλό7.500€
ΡΟΛΟΪ35τ.μ.καλό11.000€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ2γκαρσονιέρες34τ.μ.&18τ.μ.16.000
ΚΤΕΛ38τ.μ.επιπλωμένο&μισθωμένο17.000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ40τ.μ.καλόμεκόπλαν7.200€
ΡΟΛΟΙ45τ.μ.καλό18.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ45τ.μ.ανακαινισμένοκαλό16.000€
ΚΕΝΤΡΟ57τ.μ.ανακαινισμένο28.000€
ΓΗΠΕΔΟ55τ.μ.15ετίας&μισθωμένο37.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ75τ.μ.μισθωμένο250ευρώ39.000€
ΚΕΝΤΡΟ85τ.μ.20ετώνlux73.000€
ΚΕΝΤΡΟ87τ.μ.πολύκαλό39.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ90τ.μ.καλόμε2αποθήκες75.000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ95τ.μ.καλό40.000€
ΒΑΡΒΑΡΕΣ100τ.μ.ευκαιρία35.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ100τ.μ.πολύκαλόμεθέα67.000€
ΚΕΝΤΡΟ105τ.μ.μετζάκι,ατομ.λέβητα,θέα46.000€

ΤΣΕΡΜΕΝΙ116τ.μ.πολύκαλό80.000€
ΠΑΠΑΚΙΑ120τ.μ.νεόκτιστολουξ112.000€
ΕΛΗΑ125τ.μ.αρχοντικό165.000€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ135τ.μ.10ετίαςυπερλουξ110.000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ180τ.μ.2διαμερίσματα54.000€
ΠΑΝΟΡΑΜΑ240τ.μ.υπερλούξβίλαμισθωμένη350.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ270τ.μ.πολυκατοικία125.000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ65τ.μ.πολύκαλό1.200€
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ96τ.μ.πολύκαλό1.100€
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ140τ.μ.570€
ΕΔΕΣΣΗΣ240τ.μ.καλόμεπάρκινγκ1.000€
ΠΩΛΗΣΕΙΣΧΩΡΑΦΙΩΝ
ΒΕΡΓΙΝΑ2.000μέτραμεελιέςκοντάστοχωριό30ετών
5.000€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ3.500μέτραμεελιές&νερό10.500€
ΓΑΛΑΞΙΑΣ3.800μέτραμεελιές9.000€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ5.000μέτραμενερό12.500€
ΒΕΡΓΙΝΑ14.000μέτραμεελιές29.000€
ΚΟΥΜΑΡΙΑ5τμχ&2οικόπεδα&3αγροτεμάχια(16.000
μέτρασύνολο)25.000€
ΜΕΛΙΚΗ17.000μέτραμεακτινίδια5ετών67.000€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ4.000μέτραενοίκιο450€/έτος

ΠΩΛΗΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΠΙΕΡΙΩΝ240μέτραμε2οικίες,καλό62.000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙ320μέτρα48.000€
ΠΑΝΟΡΑΜΑ500μέτρα65.000€
ΤΡΙΛΟΦΟΣ650μέτρα25.000€

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΚΕΝΤΡΟ95τ.μ.διαμέρισμαφωτεινό,διαμπερές11.000
ΚΤΕΛ72Τ.Μ.διαμέρισμαρετιρέ,θέα18.000
ΡΟΛΟΙ78τ.μ.διαμέρισμακαλό9.500
ΚΕΝΤΡΟ33τ.μ.γραφείο20.000

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΖΗΤΕΙΤΑΙσυνεργάτης, νέοςψυκτικόςήμηχανολόγος
γιασυνεργασίασε επιχείρησηψυκτικώνκαι ηλεκτρομη-
χανολογικώνεργασιώνκαιπωλήσεων.Ηπροϋπρεσίακαι
εμπειρίαμηαπαραίτητη.Τηλ.επικοινωνίας:2331062225.

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700
τμ.μεκτίσμαδυόροφοσε τιμή
ευκαιρίας,περιοχήΚομνήνιο

ΠΩΛΕΙΤΑΙ τριόροφη οι-
κοδομή και κατάστημα με υ-
πόγειο σε οικόπεδο 280 τ.μ.
περιοχήΠαπάγου στα μπετά
100τ.μ.οκάθεόροφος

ΠΩΛΕΙΤΑΙπαλιάκατοικία
στην παλιά πόλη (πίσω από
Μητρόπολη280 τ.μ. οικόπεδο
οικοδομήσιμοσετιμήευκαιρίας

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δύο διαμε-
ρίσματαΠιερίωνκαινούργια90
τ.μ.και115τ.μ.με2Δ,Σ,ΝΑκαι
θέσηστάθμευσηςκαιμε3ΔΣ/
ΝΑμεκλειστόγκαράζ(ημιτελές)
85.000ευρώκαι110.000ευρώ

ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφιποτιστι-
κό11στρέμματαστηΜελίκη(πε-

ριοχήΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα

κέντρο2Δ,Σ,Κ,WC,4οςόρο-
φος90τ.μ.,55.000ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ επι-
πλωμέναδιαμερίσματακέντρο
με 2 και Σ, Κ 80 τ.μ. και 110
τ.μ.280ευρώκαι400ευρώκαι
200ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσο-
νιέρακέντρο35τ.μ.,40τ.μ.από
120ευρώ,160ευρώ,180ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρι-
σμακέντρο,1Δ,Σ,Κ,WCκαι
με2Δ,Σ,Κ,WCαπό180ευρώ
και220ευρώ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ κέντροΜη-
τροπόλεωςδύοδιαμερίσματα90,
100 τ.μ. ,2οςκαι3οςόροφος,
60.000ευρώκαι70.000ευρώ

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΣΤΡΑΤΩΝΕΣκαινουριο112τμ.3ΔΣ-Κ-γκαραζ,αποθηκη
Α.Θ120000€
ΑΚΡΟΠΟΛΗμεθεακαινουριο+παρκιγκ,Α.Θ.2ΔΣΚ85000€
ΚΕΝΤΡΟκοντα,4ΔΣΚ2WC+παρκιγκΘεα,καινουριο
170000€
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ85τ.μσεοικοπ.160τ.μδιατηρητεα
28000€
ΠΑΖΑΡΙΚαινουριο120τ.μμεπαρκιγκ3ΔΣΚ140000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ1οςμε3ΔΣΚασανσερ,+θεσησταθ.67000€
ΑΓΟΡΑπρ.Ηλια,85τ.μμεθεα,ασανσερ,.50000€
Β.ΜΟΥΣΕΙΟΜονοκ.μεοικ.160τ.μ37000€
ΠΑΤΡΙΔΑ100τ.μ+καταστ.100τ.μ+οικ250070000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ42τ.μ1ΔΣΚανωγειολουξ,24000€
ΣΤΑΥΡΟΣ–Μονοκατοικια+οικ.500τ.μ24000€
EΔΕΣΣΗΣσεοικοδομη28ετων92τ.μ2ΔΣΔΚαποθηκη
72000€
ΑΣΤΙΚΑ20τ.μπροσοψη,στουντιο10000€
ANΟΙΞΕΩΣπλησιονΜον/κιαδιπατημεοικ.220τμ60000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ1ΔΚ25τ.μ1οςμεΘεα9000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ1ΔΣΚWCπροσοψηημιοροφος160€
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ3ΔΣΚ2wcΑ.ΘΘεα350€
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟΔΥΑΡΙΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟστοκεντρομεΚΘ300€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ1ΔΚ.Λχωριςκοινοχ.ανωγειο120€
ΡΟΔΩΝ2ΔΣΚΑ.Θ.2οςχ.ασανς.150€
ΑΣΤΙΚΑστoυντιοπολυτελειαςμεΑ/C170€
ΠΙΝΔΟΥ2ΔΣΚανακαιν.Κ.Θ.270€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ1ΔΣΚανακαιν.2οςΚ.Θ170€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ1Δ-ΣΚανωγειοκαλο160€
ΜΕΖΟΝΕΤΤΑπεριμετρικα3ΔΣΚτζακι,παρκιγκ,ΑΘ400€
ΠΑΖΑΡΙ1ΔΣΚεπιπλωμενοΘερμ/τες140€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ1ΔΣ-Κ4οςΘερμ/τεςκοπλαμ,220€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΚΤΗΜΑΤΑκΟΙΚΟΠΕΔΑΑγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαν-
νη,Φυτειά,Κουμαριά.ΤρίλοφοΑμμο
Παλατίτσια,Βεργίνα,Πατρίδαεργοχωρι,σεεξαιρετικάχα-
μηλέςτιμες.
ΑΓΙΑΜΑΡΙΝΑοικοπεδο500τ.μμεπαλιακατοικια20τ.μ
10000€
ΡΑΧΙΑ3000τ.μομορφοκτηματακιμερευμακνεροαρτε-
σιανο13000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙστηνασφαλτοπροςΛαζοχωρι6800τ.μ
36000€

VAENIκοντάδυοχερσακτηματα8κ5στρ.αρδευομεναμε
1400€αναστρεμμα
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣδυοοκοπεδαμεσ.δ0,8500και380τ.μσε
τιμηευκαιριας
ΜΕΛΙΚΗπαραγωγικοκτημα7000τ.μμεβανεςπεριοχη
<<Μελιο>>
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ,3στρ.διπλαστατελευταιασπιτια8000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙκονταστιςΣ.Γραμμες4στρχερσο12000€
ΠΑΤΡΙΔΑ2600τ.μεπικλινεςοιοπεδοΕυκαιρια35000€
ΠΕΡ/ΚΗΒΕΡΟΙΑΣφιλέτο14.400στρστηνασφαλτοσοβα-
ρεςπροτασεις
ΑΣΩΜΑΤΑ5στρ.αρτιοοικοδομησιμομεΘεα,50000€
ΣΚΟΤΙΝΑ350μεμετρααπόπαραλιαγιατροχοσπ.μενερο
12000€
ΠΛΑΚΑΛΙΤΟΧΩΡΟΥκονταστηνπαραλια900τ.μ16000€
ΜΟΥΣΤΑΛΗδιπλαστηνΕγνατια6,5στρ26000€
Π.ΣΚΥΛΙΤΣΙ4στρ.γιαολεςτιςκαλλιεργειες8000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

ΕΜ.ΠΑΠΠΑκαταστημα40τ.μευκαιρια,25.000€
Π.ΙΩΑΚΕΙΜκαταστημα-γινεταιγκαραζ,25τ.μ18000€
ΔΙΠΛΑΡΕΒΑΝΙΧοχλιουρουκαταστημα95τ.μ90000€
ΣΤΟΚΕΝΤΡΟΑγορά,85τ.μχρηζειανακΙατρειο
60000€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ33τ.μγιαΙατρειο-Τεχνικογραφειο1ος
μεασανσερ22000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑτηςπόληςαποθ.χώροιαπό100ως1500
τ.μαπό150εως2000€
ΓΡΑΦΕΙΑκαινουριαΛΟΥΞγιαδικηγορους75τ.μπλησιον
Πιεριων300€ΕΚ33
ΑΝΟΙΞΕΩΣισόγειααποθ.180τ.μ200€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥεπαγ.καταστημα150+150+1001800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ350τμπρονομοιακηθεσηΣοβαρεςπροτα-
σεις
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ120τ.μ1οςκαινουριογια2Ιατρεια550€
ΑΣΤΙΚΑστηνπλατεια40τ.μ+υπογειο80τ.μ+οροφος50
τ.μ550€
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣΗΛΕΚΤΡ.78τ.μ+παταρι35250€
ΚΤΕΛΠολύωραιαΘεση60τ.μ+υπογειο350€

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,

ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ Ή ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ

ΖΗΤΕΙΤΑΙΟΔΗΓΟΣΓΙΑΜΟΝΙΜΗΠΡΟΣΛΗΨΗ,ΜΕΕ-
ΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΔΙΠΛΩΜΑΓ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ,ΓΙΑΔΙΑΝΟ-
ΜΗΠΡΟΪΟΝΤΩΝΣΕΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΕΣΤΙΑΣΗΣΚΑΙΣΟΥ-
ΠΕΡΜΑΡΚΕΤ.ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ.ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ
ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ,ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ76.ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
2331074443.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πιτσαδόρος
έμπειρος για Ιταλικό εστια-
τόριο στηνΚρήτη.Μισθός
ικανοποιητικός, πλήρης α-
σφάλιση.Ωράριοσυνεχέςα-
πογευματινό.Βιογραφικόστο
e-mail:volkanopizza@gmail.
com.Πληροφορίεςστο:6974
914182ή2897023648.

HΕΤΑΙΡΙΑCONTRAMARKETΙ.ΚΕ.Νάουσαςζητά
άμεσαπροσωπικόγια εργασία,μεπλήρηαπασχόληση
για τηστελέχωσηδύοθέσεωνσταπαρακάτω τμήματα:
Α) τμήμαπωλήσεων Β) τμήμακρεοπωλείου, Απαραί-
τητο προσόνΔίπλωμαΚρεοπώλη. Για οποιεσδήποτε
πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στα
τηλέφωνα 6948660090 & 2461041453 και αποστο-
λή βιογραφικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@
contramarket.gr
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μεταφορικόμέσο.Τηλ.:6945003564.
ΖΗΤΕΙΤΑΙπροσωπικόγιαψητοπωλείοστηΒέ-

ροια.Πληρ.6984472747&6946103988.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ καμαριέρα για ξενοδοχείο στηΒέ-

ροια (δεν απαιτείταιπροϋπηρεσία). Γνώσηβασι-
κώναγγλικώνθαεκτιμηθεί.Τηλ.:6948457059.

ΕΜΠΟΡΙΚΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗζητάναπροσλάβει:
1)Άνδραήγυναίκαέως45ετών,ωςχειριστήυπο-
λογιστήμεγνώσεις τοΚΕΦΑΛΑΙΟ,2)Οδηγόέως
45 ετών με δίπλωμα Γ΄,3)Αποθηκάριο έως 45
ετών.Τηλ.:6947021868.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: 1) οδηγός με επαγγελματικό ή
ερασιτεχνικό δίπλωμα, 2) κοπέλα για υπάλληλο
γραφείου, 3) εργατοτεχνίτες για επιχείρηση στη
Βέροια.Τηλ.:6974312313-6974814606.

Η ετα ιρε ία  φυλάξεων  «TS IFL ID IS
SECURITY»ζητάει3άτομαφύλακες,μεάδειαερ-
γασίαςπροσωπικούασφαλείαςκαιβιογραφικόγια
αξιολόγησηστοιχείων.Πληροφορίες με ραντεβού
γιασυνέντευξησταγραφεία της εταιρείαςΘεσσα-
λονίκης45,τηλ.2331027102.

ΖΗΤΕΙΤΑΙοικιακήβοηθόςγιαεργασίασεμονο-
κατοικία.Ηκατοικίαβρίσκεταιπερίπου3χιλιόμετρα
απότοκέντροτηςΒέροιαςΤηλ.επικοινωνίας:23310
93066από13:00έως17:00.

ΗΕΤΑΙΡΙΑ «TSIFLIDIS SECURITY» ζητάει
για άμεση πρόσληψη και μόνιμη απασχόληση,
εξωτερικόπωλητή,κύριοήκυρίαμεγνώσειςπω-
λήσεων και ευχέρεια λόγου, απαραίτηταστοιχεία:
να διαθέτει  άδεια εργασίαςπροσωπικού ασφα-
λείας (Ι.Ε.Π.Υ.Α.), δίπλωμααυτοκινήτου, γνώσεις
αγγλικής γλώσσας για τους νομούςΗμαθίας και
Θεσσαλονίκης.Παραλαβήβιογραφικών και δικαι-
ολογητικών για  αξιολόγηση στοιχείων με συνέ-
ντευξη στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας  οδός
Θεσσαλονίκης45,τηλ.επικοινωνίας2331027102.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλαγιααρτοζαχαροπλαστείοστη
Βέροια,μεδίπλωμαγιαμηχανάκι.Τηλ.:6986740172.

.ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο γιαDelivery και κοπέλα για
τύλιγμαστοψητοπωλείο ΓΙΑΝΝΗΣ.Πληροφορίες
κ.Γιώργος-6984472747.

ΖΗΤΕΙΤΑΙκρεοπώληςγιαεργαστήριοκρεάτων.
Πληροφορίεςκ.Γιώργος6984472747.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ έμπειρη Ελληνίδα ζητά εργασία για

φύλαξηπαιδιούήηλικιωμένης.Τηλ.:6934162137.
ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ αναλαμβάνει τηνπεριποίηση

γερόντων,περιποίησητραυμάτων,κατακλήσειςγια
πρωίήαπόγευμα.Τηλ.:6973356712.

ΚΥΡΙΑ ζητεί 24ωρη εργασία,ως εσωτερική,
γιαφροντίδαηλικιωμένων.Τηλ.:6993678697.

ΚΥΡΙΑαναλαμβάνει τηνπεριποίησηγερόντων,
γιαπρωίήγιααπόγευμα,καθαριότητασπιτιών,γρα-
φείων,σκάλες.Τηλ.:6946479828&6940679667.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΔΑΣΚΑΛΑμεδιδακτικήεμπειρίακαιεξειδίκευ-

σηστις μαθησιακεςδυσκολίες καθώςκαι κάτοχος
άδειαςδιδασκαλίαςαγγλικώνπαραδίδειμαθήματα
σε παιδιά δημοτικού και γυμνασίου. Τμές πολύ
προσιτές.Τηλ.επικοινωνίας:6980973819.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΣΟΒΑΡΟΣκύριοςχωρίςυποχρεώσειςζητά

Κυρία έως 50 ετών για οοβαρή σχέση.Τηλ.:
6984040769.

ΓΡΑΦΕΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ.Μαγαζί80τμκαιυπόγειο90τμμεεξωτερι-
κόχώροπουανήκειστοκατάστηματιμή350€(κωδΕΜ140)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΚΑΙΠΩΛΕΙΤΑΙ.ΠεριοχήΠιερίων.Ανεξάρτη-
τηοικοδομήπουαποτελείται,απόΙσόγειομαγαζί90τ.μ1ο
και2οόροφοαπομίαγκαρσονιέρα.Τιμήπώλησης250000€.
Τιμήενοικίασηςόληςτηςοικοδομής500€(Π2Δ17)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
Διαμέρισμα1ουορόφου95τ.μ.καθαρόμε3ΔΣΚμπάνιο,
διαμπερές,ατομικήθέρμανση.Χρήζειανακαίνισης.Τιμή
32.000ευρώ.
Διαμέρισμα2ουορόφουμεάνετεςσκάλεςσεκαλήκατάστα-
σηγινεταιμετριαδωμάτια,σαλοκουζίνα,μπάνισταφανάρια
Κύπρουκοντά.Πολύευχάριστοκαιάνετο.Τιμή35.000ευρώ.
Διαμέρισμα3ουορ.περιοχήρολόϊμε2δωμάτιασαλόνικου-
ζίναμπάνιο,βεράνταμεγάλη.Τιμή33.000€!!(κωδΠ2Δ32)
ΠεριοχήΕλιάς.Διαμέρισμα1ουορόφου,90τ.μ.,2δω-
μάτια,σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο.Γιάεπαγγελματικήστέγη
ηκατοικία.ΠολύιδιαίτεροσεπολύεπίκαιροσημείοΤιμή
120.000€(κωδΠΔ24)
Στοκέντρο.Διαμέρισμα2ουορόφουμεανοιχτωσιά,2Δ
Σαλοκουζίνα,μπάνιο,ατομικήθέρμανση,διαμπερές.Τιμή
60000€(κωδΠ2Δ31)
ΣτοΡολόι.Με2δωμάτια,σαλοκουζίνα,μπάνιοανακαινισμέ-
νο,στοντρίτοόροφοχρήζειανακαίνισης.Τιμή50000€(κωδ
Π2Δ6)
Σεκεντρικόσημείοδιαμέρισμα2ουορόφουμε3ΔΣΚμπάνιο,
ανακαινισμένο,μεθερμοσυσωρευτές.Τιμή70000€(κωδ-
ΠΔ21)
ΠάνωαπότοΠασάΚιόσκι.Διαμέρισμαπουκαλύπτειόλες
τισαπαιτήσεις,2ουορόφου,με3ΔΣΚ,μπάνιο,wc,τζάκι,με
ωραίεςβεράντεςκαιBBQ,απεριόριστηθέα,ωρομέτρηση,
κλειστόγκαράζ.Τιμή140000€(κωδΠΔ27)

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
Μονοκατοικίαιδιαίτεραπροσεγμένη,μαιζονετα,σαλόνι,κου-
ζινα,τραπεζαρίαwcστοπρώτοεπίπεδοκαι3ΔΜπάνιοστο
δεύτερο.Στοισόγειογκαράζκαιχώροςπροσεγμένοςγιακάθε
χρήση.Ενεργειακότζάκικαιθέρμανσηπετρελαίου.Μεγάλα
μπαλκόνιαμεθέα.Τιμή170000€(κωδΚΜ30)
ΜονοκατοικίαβαριάςκατασκευήςστοΠανόραμασε350τμ
οικόπεδο.Σεέναεπίπεδο3υπνοδωμάτιασαλόνιμετζάκι
τραπεζαρίακουζίναWCκαιμπάνιομετζακούζι.Στονεπάνω
όροφουπάρχεικαι4οδωμάτιοσοφίτα.Θέρμανσηατομική
ενδοδαπέδιαμεαντλίαθερμότηταςκαικαυστήραπετρελαί-
ου.Στοισόγειοστα100τμγκαρσονιέρακαιβοηθητικοίχώ-

ροι.ΑυλήμεBBQκλπ.Τιμή250.000€(κωδΠΜ11)

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
Κέντρο,ανακαινισμένοδιαμέρισμα2ουορόφου2ΔΣΚΜπά-
νιο,ατομικήθέρμανσηπετρελαίου.Τιμή270€
ΣτοΔημαρχείο,υπέροχοδιαμέρισμα3ουορόφουμε3Δ-
ΣΚουζίναμεγάλη,χώριασαλόνι,δύοτουαλέτες,ατομική
θέρμανση.Τιμή360€
ΣτοΡολόι,2ος,άνετεςσκάλες,2ΔΣΚΜπάνιο,ατομικήθέρμαν-
σηπετρελαίου.Τιμή200€
20ςόροφος,μεγάλο,άνετοδιαμέρισμα,2ΔΣΚουζίναμεγάλη,
κεντρικήθέρμανση,διαμπερέςμεθέα.Τιμή250€
ΓραφείουπέροχοστηνοδόΕλιάς,2ουορόφουμεέξιχώ-
ρους,κατάλληλοκαιγιασυστέγαση,πολύάνετο.Τιμή420€
ΓραφείοστηνοδόΚαρακωστήμετρειςχώρουςκατάλληλο
γιακάθεχρήση.Τιμή250€
ΠεριοχήΑκρόπολης.Καινούργιοδιαμέρισμαμε2ΔΣΚWC,
2οςόροφος,θέα,μεντουλάπα,τζάκι,αποθήκη,ατομική
θέρμαση.Τιμή300€(κωδ124)

ΧΩΡΑΦΙΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ
Χωραφοοικόπεδο3416τ.μπροςΑγιοΓεώργιοτιμή16000ευ-
ρώ(κωδΧΠ1)
ΠεριοχήΠατρίδας10στρέμματα25000ευρώ(κωδΧΠ2)
ΠεριοχήΒικέλα.Οικόπεδο990τ.μ40000ευρώ(κωδΟΠ1)τιμή
συζητήσιμη.
ΣτοΜετόχιοικόπεδοεντόςσχεδίου1200τμ,40000ευρώ(κωδ
ΟΠ2)
ΠεριοχήΤριλόφου,6,5στρέμματαμεκτίσμα165τ.μ,ενοίκιο
500ευρώ,πώληση150000ευρώ(κωδΧΠ3)
ΠροςΜέσση,2στρέμματαμεαποθήκη190τ.μ60000ευ-
ρώ(κωδΧΠ4)
Αγροτεμάχιο,περιοχήπαλιάΛυκογιάννη,15250τ.μμεδέν-
δρα8ετών,140συμπήρινα,140εμπορικά,μεμπεκάκια
Τιμή30000ευρώ(κωδΧΠ6)
ΠεριοχήΛαζοχώριμεΠατρίδα20132τ.μμεροδάκινασεπα-
ραγωγή(4ποικιλίες)τιμή60000ευρώ(κωδΧΠ7)
ΠροςΛαζοχώρι,15500τ.μκαι16000τ.μ,κοινόχρηστο,με
μικρόαγροτόσπιτο,αποθήκη,καιδένδρα(κεράσιακαιρο-
δάκινασεπαραγωγή)αυτόματοπότισμακαιπροστασίααπό
χαλάζι,τιμή60000ευρώ(κωδΧΠ8)

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
-Κωδ.94ΠωλείταιοικόπεδοστηνΡαχιά386τ.μ.άρτιοκαιοικοδομήσι-
μομεθέα,τιμήπώλησης20.000ευρώ.
-Κωδ.95ΠωλείταιοικόπεδοστηΒέροια,1.017τ.μ.κοντάστοκέντρο
άρτιοκαιοικοδομήσιμο,τιμήπώλησης220.000ευρώ.
-Κωδ.16ΠωλείταικατάστημαστηΒέροιακοντάσταΛΟυτρά40τ.μ.
μεπατάρικαιW.C.,τιμήπώλησης30.000ευρώ.
-Κωδ.15Πωλείται κατάστημαστοΡολόϊ40 τ.μ. ισόγειομε40 τ.μ.
υπόγειο,τιμήπώλησης30.000ευρώ.
-Κωδ.116ΠωλείταιχωράφιπολύκοντάστηΒέροια10στρ.μεροδάκι-
να,ποτίζεταιμεσταγονίδια,τιμήπώλησης35.000ευρώ.
-Κωδ.115Πωλείται2στρ.χωράφιστοΦράγμασεπολύκαλόσημείο,
τιμήπώλησης9.000ευρώ.
-Κωδ.72ΠωλείταιοικόπεδοστηΡαχιά396τ.μ.μεθέασεπολύκαλό
σημείο,τιμήπώλησης16.000ευρώ.
-Κωδ.197Πωλείταιδιαμ.στοκέντρο103τ.μ.,3οςόροφοςμεασαν-
σέρ,με2Υ/Δ,κουζίνα,καθιστικό,σαλόνι,W.C.Έχειπολύωραίαθέα,
μεγάλαμπαλκόνια.Τιμήπώλησης52.000ευρώ
-Κωδ.201Πωλείταιδιαμ.στοκέντρο74τ.μ.,1οςόρ.μεασανσέρ,έχει2Υ/Δ,
σαλόνι,κουζίνα,W.C.,ατομικήθέρμανση.Τιμήπώλησης40.000ευρώ.
-Κωδ. 91Πωλείται μονοκατοικίαστονΆγιο Γεώργιο 200 τ.μ.σε 4
στρεμ.οικόπεδο.Έχει4Υ/Δ,σαλοκουζίνα,W.C.,βεσέ,τζάκι,σκεπή,
συνθετικάκουφώματα,2καυστήρεςγιαπετρέλαιοκαιυγραέριο.Είναι
πλήρωςανακαινισμένη.Τιμήπώλησης120.000ευρώ.
-Κωδ.84ΠωλείταιμονοκατοικίαστονΤριπόταμο120τ.μ.σε220τ.μ.
οικόπεδο.Έχει2Υ/Δ,σαλόνι,κουζίνα,W.C.,Χρίζειμερικήςανακαίνι-
σης.Τιμήπώλησης40.000ευρώ.
-Κωδ.70ΠωλείταιμονοκατοικίαστουςΓεωργιανούς50 τ.μ.σε468
τ.μ.οικόπεδο.Βρίσκεταιστοκέντροτουχωριού.Χρίζειανακαίνισης.
Τιμήπώλησης25.000ευρώ.
-Κωδ.91ΠωλείταιοικόπεδοστηνΦυτειά1525σεπολύκαλόσημείο.
Τιμήπώλησης20.000ευρώ.
-Κωδ.69Πωλείται οικόπεδοστοΕργοχώρι500 τ.μ. γωνιακό.Τιμή
πώλησης140.000ευρώ.
-Κωδ.90ΠωλείταιοικόπεδοστοΣέλι,330τ.μ.πολύκοντάστοκέντρο.
Τιμήπώλησης16.000ευρώ.
-Κωδ.04ΠωλείταιγκαρσονιέραστοκέντροτηςΒέροιας40τ.μ.,1ος
όρ.,έχει1Υ/Δ,σαλοκουζίνα,W.C.Είναιπλήρωςανακαινισμένο.Τιμή
πώλησης32.000ευρώ.
-Κωδ.19Πωλείταιγκαρσονιέραημιυπόγειαστοκέντρο60 τ.μ.Τιμή
πώλησης14.000ευρώ.
-Κωδ.100ΠωλείταιχωράφιστονΤριπόταμο,5.800τ.μ.μεδέντραρο-
δάκινα,πολύνέα,έχεισταγονίδια.Τιμήπώλησης20.000ευρώ.
-Κωδ.71Πωλείταιχωράφιστο7.5χλμ.4στρ.Τιμήπώλησης50.000ευρώ.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
-Πωλείται οικόπεδοστηΡαχιά 400 τ.μ., μέσαστο χωριό, κέντρο,
18.000ευρώ.ΚΩΔ.72
-Πωλείται οικόπεδο1.950 τ.. στουςΓεωργιανούςμερεύμα, νερό,
θέα,42.000ευρώ.ΚΩΔ.84

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙαποθήκηκοντάστκάντρο220τ.μ.,50.000ευρώ.

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

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ της
Κλασικής Φιλολογίας
τουΑριστοτελείουΠανε-
πιστημίουΘεσσαλονί-
κης,μεεξειδίκευσηστην
ΕιδικήΑγωγή,παραδί-
δει ιδιαίτεραμαθήματα
σε παιδιά Γυμνασίου
καιΛυκείοιυσεΑρχαία
Ελληνικά,Έκθεση,Λα-
τινικά καιΝεοελληνική
Λογοτεχνία.Πολύπρο-
σιτές τιμές.Τηλ. επικοι-
νωνίας:6974430782.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ73τμΑΝΑΚΑΙ-
ΝΙΣΜΕΝΟ2ΔΣΚΧΛΚ.ΚΕΝΤΡΟ€30.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ105τμΑΝΑΚΑΙ-
ΝΙΣΜΕΝΟ2ΔΣΚΧΛΚΑΠΟΘΗΚΗ,ΑΤΟΜ.
ΛΕΒΗΤΑ,ΗΛΙΑΚΟ,ΤΖΑΚΙ,ΘΕΑ,ΑΝΑΚΑΙ-
ΝΙΣΜΕΝΟ.ΤΙΜΗΕΥΚΑΙΡΙΑΣΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ87 τμ 3ΔΣΚ-
ΧΛΚ.1ΟςΟΡΟΦΟΣΚΕΝΤΡΟ€35.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ90 τμ 3ΔΣΚ-
ΧΛΚ.2ΟςΟΡΟΦΟΣΚΑΛΛΙΘΕΑ€35.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 87τ 3ος 2Δ-
ΣΚΧΛΚ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΛΟΥΞΠΛΗΣΙ-
ΟΝΠΙΕΡΙΩΝ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 105 τ.μ.3ος-
3ΔΣΚΧΛΚΔΙΑΜΠΕΡΕΣΑΤ.ΘΕΡΜΑΝ-
ΣΗ,ΘΕΑ,ΠΑΡΚΙΝ,ΠΑΠΑΓΟΥ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 145τ.μ.4ος
3ΔΣΤΚΧΛΚCWΛΟΥΞΤΖΑΚΙΑΤ.ΘΕΡ-
ΜΑΝΣΗ,ΘΕΣΗΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ.ΘΕΑ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙAΜΕΡΙΣΜΑ 60τ.μ.1ΔΣΚ-
ΧΛΚΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗΠΛΗΣΙΟΝΑΣΤΙΚΑ.
ΠΩΝΟΥΝΤΑΙ:2 ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ1ΔΚ-
ΧΛΚ1οςκαι2ος15.000€ΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ155τ.μ.3Δ-
ΣΤΚΧΛΚWCΛΟΥΞ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 130τ.μ.3ος
ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 150τ.μ.Ε-
ΝΤΟΣ 1ΣΤΡ. ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΟΥΠΕΡ
ΛΟΥΞΡΑΧΙΑ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 50τ.μ.2ος
ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗΚΕΝΤΡΟ-ΑΠΟΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ85 τ.μ.2ΔΣΚ-
ΧΛΚ2οςΤΣΕΡΜΕΝΙ40.000€
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ35τ.μ.ΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΟΙΚΟΠΕΔΟ840τ.μ.ΠΑΠΑΚΙΑ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΟΙΚΟΠΕΔΟ145τ.μ.ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΟΙΚΟΠΕΔΟ209τ.μ.ΠΑΠΑΓΟΥ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΧΩΡΑΦΙ4200τ.μ.ΠΑΝΟΡΑΜΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ320Τ.Μ.

ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟ Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι : Δ Ι ΑΜΕΡ Ι ΣΜΑ
100τ.μ.2οςΘΕΑ,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-
ΜΕΝΟΛΟΥΞΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ65τ.μ.1Δ-
ΣΚΧΛΚΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ180€ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 65τ.μ.
1ΔΣΚΧΛΚ,ΤΖΑΚΙ,ΘΕΑ,ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ2ΔΣΚΧΛ-
ΚΑΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΟ(ΚΑΙ ΓΙΑΕΠΑΓ-
ΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣΤΕΓΗ)250€ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ ΕΠΙ-
ΠΛΩΜΕΝΗΠΕΡΙΟΧΗΓΑΛΑΞΙΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ110τ.μ.Ε-
ΠΙΠΛΩΜΕΝΟΚΑΙΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΟ
ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 70τ.μ.Υ-
ΠΟΓΕΙΟ60τ.μ.ΠΑΤΑΡΙ 55τ.μ.ΑΝΑΚΑΙ-
ΝΗΣΜΕΝΟΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ65τμ.ΜΕ
ΠΑΤΑΡΙΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 60τ.μ.Υ-
ΠΟΓΕΙΟ55τμ.ΠΑΤΑΡΙ40τμ.ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙAΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ΔΣΚ-
ΧΛΚ,2οςΤΖΑΚΙ,ΤΕΝΤΕΣ,ΧΩΡΙΣ ΚΟΙ-
ΝΟΧΡΗΣΤΑ,200€ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ:ΓΡΑΦΕΙΑΑΝΑΚΑΙ-
ΝΗΣΜΕΝΑΣΤΟΚΕΝΤΡΟ.

www.mesitikoveria.gr

ΚΑΤΣΙΚΙΑΠΩΛΟΥΝΤΑΙμε τα δικαιώ-
ματά τους.Πληροφορίες δίδονται στο τη-
λέφωνο:2381035234από9-11τοβράδυ.

ΠΩΛΕΙΤΑΙΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Πωλείταιποσοστό ή ολόκληρη επιχείρηση (best for)

στοκέντροτηςαγοράςτηςΒέροιας(Βενιζέλου1),σεκα-
τάστημασυνολικούεμβαδού300τ.μ.

Τηλέφωνοεπικοινωνίας:6942456600

Η ΑΛΜΗ Α.Β.Ε.Ε. ζητά ΓΕΩΠΟ-
ΝΟΥΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥΣΓΕΩΠΟΝΟΥΣ
για το εργοστάσιό τηςστο5οχλμΑλε-
ξάνδρειας–ΚρύαςΒρύσης.

Βιογραφικάσημειώματαμπορούννα
αποσταλούνστο:

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

ZHTOYNTAI
-ΒοηθόςΛογιστή
-ΟδηγόςΛεωφορείου
Αδειούχοςχειριστήςκλαρκ
-Μηχανικόςεργοστασίου
-Αποθηκάριος
-Εργατικόπροσωπικό(άνδρες,γυναίκες)
Προϋπηρεσία θα εκτιμηθει. Υπο-

βολή βιογραφικών σημειωμάτων στο
ergasiamrk@gmail.com.

Πληροφορίεςστοτηλ.6948613718.

Η εταιρία«ΚΟΡΜΟΣ»Εμπορική με
έδρατηΒέροιαζητάγιαμόνιμηπροσλη-
ψη οδηγό με δίπλωμα Γ΄ κατηγορίας.
Προϋποθέσεις: απολυτήριοΛυκείου, η-
λικία 25-30 ετών. Βιογραφικά αυτοπρο-
σώπως, 3ο χλμ.παραπλεύρωςΕθνικής
οδούΒέροιας-Θεσ/νίκης.Τηλ.επικοινωνί-
ας:2331062211.

ΑΣΤΡΟΛΟΓΟΣ-
ΜΕΝΤΙΟΥΜ-ΜΑΝΤΗΣ

ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ&
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Δεν υπάρχει ζωή χωρίςπροβλήματα

και κανέναπρόβλημα χωρίς λύση...Ψά-
χνετεεδώκαιπολύκαιρόμιαλύσηγιατη
ζωήσας;Δουλεύειυπεύθυναμεταχύτητα
και 100%αποτελεσματικότητα.Εγγυημέ-
νααποτελέσματασε48ώρες.Προβλέπει
τομέλλονμεακρίβεια...Δέχεταιραντεβού
στη Βέροια. Ώρες εργασίας: 7 π.μ. - 9
μ.μ.κοςΦΑΛΙ.Τηλ.:6951527208.

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

χωρίς κόπο !!

Ο δρόμος θα είναι δύσκολος !!!

Μα...ο Δήμος μας το αξίζει..!!!! 
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