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Η αυτοδυναμία 
της Νέας Δημοκρατίας

όρος εθνικής 
οικονομικής και

 κοινωνικής αναγέννησης
Του Νίκου Λυσίτσα
Ιατρού τ. Πρόεδρου Ν.Σ Ημαθίας

ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ

Προεκλογική κίνηση του υποψήφιου 
της Ν.Δ. Τάσου Μπαρτζώκα

«Τα παιδιά μας είναι 
το αύριο της Ημαθίας μας»

Συνάντηση Φρόσως Καρασαρλίδου 
με Συνεταιρισμούς του Ν. Ημαθίας
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Στην Πατρίδα και 
στο κέντρο της Βέροιας 
ο Φώτης Κουτσουπιάς

Άριστη συνεργασία 
με τον αντιπεριφερειάρχη και ευχές 
της Νίκης για τη συνέχιση της 
από διαφορετικά καθήκοντα!

Σελ. 9

Σελ. 9

Σελ. 5

Σελ. 8

Στεφανόπουλος 
και Πατσίκα 
κατέκτησαν 
το Ε3 στη Νάουσα

ΤΕΝΙΣ

Σελ. 13



2 www.laosnews.gr ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

Και τι θα γίνει
με τα μπάνια του λαού; 

Παραδοσιακά εδώ και πολλές δεκαετίες, δεν μπο-
ρούσε κανένας πολιτικός αρχηγός να διανοηθεί ότι 
θα γίνουν εκλογές μέσα στο καλοκαίρι και θα «κιν-
δυνεύσουν» τα μπάνια του ελληνικού λαού. Με την 
προκήρυξη των εκλογών στις 7 Ιουλίου από τον Αλέξη 
Τσίπρα, είχαμε ήδη ένα πλήγμα, ωστόσο λόγω ότι πη-
γαίνουμε με κεκτημένη ταχύτητα από τις αυτοδιοικη-
τικές και ευρωεκλογές, δεν υπήρξαν αντιδράσεις. Να 
όμως που έσκασαν οι δηλώσεις Μητσοτάκη, ο οποίος 
μίλησε για επαναληπτικές κάλπες τον 15Αύγουστο 
σε περίπτωση που δεν κατακτήσει την αυτοδυναμία. 
Δηλαδή κινδυνεύουμε να την βγάλουμε «προεκλογι-
κά» όλο το καλοκαίρι και την εβδομάδα που φεύγουν 
άπαντες από τις πόλεις για θάλασσες και βουνά, να 
στήνουμε κάλπες; Εφιαλτικό μου ακούγεται… Μπορεί 
η κρίση να τον «τσαλάκωσε» τον Έλληνα, ωστόσο τα 
μπάνια του έστω και «καταδρομικά» δεν τα χάνει.   
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ΙΟΥΝΙΟΥ
Δαβίδ του εν Θεσσαλονίκη,

Ιωάννου επ. Γοτθίας

Εκτροπή κυκλοφορίας 
σήμερα και αύριο

στο ύψος του Πλαταμώνα

Ιδιαίτερη  προσοχή θα πρέπει να δείχνουν σήμερα  Τετάρτη 
και αύριο Πέμπτη όσοι οδηγοί κινούνται στην  εθνική οδό Αθη-
νών - Θεσσαλονίκης, καθώς θα τεθούν σε ισχύ κυκλοφοριακές 
ρυθμίσεις με διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων για δώ-
δεκα ώρες την κάθε ημέρα.

Η απόφαση ελήφθη από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Λάρι-
σας, λόγω εκτέλεσης εργασιών συντήρησης ηλεκτρονικών 
συστημάτων του αυτοκινητοδρόμου, στο τμήμα από τον ανισό-
πεδο κόμβο Ευαγγελισμού μέχρι το νοτιότερο άκρο του ανισό-
πεδου κόμβου Πλαταμώνα.

Οι ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από τις 7 το πρωί έως τις 7 
το απόγευμα και περιλαμβάνουν:

-ολικό αποκλεισμός της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων 
και στις δύο κατευθύνσεις του αυτοκινητόδρομου από τον 
ανισόπεδο κόμβο Ευαγγελισμού έως το νοτιότερο άκρο του 
ανισόπεδου κόμβου Πλαταμώνα, με εκτροπή της κυκλοφορίας 
στην Π.Ε.Ο. Ευαγγελισμού – Λεπτοκαρυάς

-αποκλεισμό του κλάδου εισόδου προς τον αυτοκινητόδρο-
μο στον ημικόμβο Ραψάνης, με κατεύθυνση προς Αθήνα.

ΤαπρώταγενέθλιαγιαταΛΑΙΚΑ&ΑΙΡΕΤΙΚΑ
Ήταν 25 Ιουνίου του 2018, όταν βγήκε για 

πρώτη φορά στον ραδιοφωνικό αέρα του Α-
ΚΟΥ 99.6, η καθημερινή ειδησεογραφική εκ-
πομπή με τον Ζήση Μιχ. Πατσίκα και τον Νίκο 
Βουδούρη. Οι γνωστοί πλέον και ως «μαντα-
λάκηδες», λόγω του διαφημιστικού που δείχνει 
τους δύο δημοσιογράφους να είναι κρεμασμέ-
νοι στα μανταλάκια, τάραξαν τα δημοσιογρα-
φικά νερά και δημιούργησαν ένα δίδυμο που 
αγάπησε το ραδιοφωνικό κοινό. Μέσα σε αυτόν 
τον χρόνο, κάλυψαν την τρέχουσα ειδησεογρα-
φία, αλλά έχοντας άποψη και σχολιάζοντας με 
το δικό τους λαϊκό και αιρετικό βλέμμα. Πολλές 
συνεντεύξεις με πρόσωπα κυρίως της πολιτι-
κής, αλλά και του αθλητισμού και του πολιτι-
σμού. Όπως ανέφερε στην χθεσινή εκπομπή ο 
Ν. Βουδούρης, η μεγάλη επιτυχία όχι μόνο της 
συγκεκριμένης εκπομπής, αλλά συνολικά των 
παραγωγών του ΑΚΟΥ 99.6, είναι ότι δημιουρ-
γούν το ερέθισμα να γυρίσει ξανά το κοινό στο 
τοπικό ραδιόφωνο. 

Συναγερμός χτυπούσε χθες το πρωί
στο Δικαστικό Μέγαρο Βέροιας

Γύρω στις 12 χθες το πρωί τέθηκε σε 
λειτουργία ο συναγερμός στο Δικαστικό Μέ-
γαρο Βέροιας και οι εκκωφαντικές σειρήνες 
χτυπούσαν ασταμάτητα για περίπου μισή 
ώρα. Μάλιστα αναγκάστηκε η σύνθεση του 
Τριμελούς Πλημμελειοδικείου να διακόψει 
την συνεδρίαση του, αφού ήταν αδύνατο 
να δικάσουν με τόσο πολύ θόρυβο. Ωστό-
σο δεν υπήρξε καμία ανησυχία, σε βαθμό 
ανησυχίας, αφού εξ αρχής θεωρήθηκε από 
τους περισσότερους ως λάθος συναγερμός 
και παρέμειναν όλοι στο κτίριο. Πάντως 
εικάζεται ότι πιθανώς ενεργοποιήθηκε ο 
συναγερμός πυρασφάλειας, ίσως από κά-
ποιον καπνιστή εντός του κτιρίου. Σε κάθε 
περίπτωση τέλος καλό, όλα καλά, αλλά ας 
εξετάσει η διοίκηση του Πρωτοδικείου την 
πιθανότητα να γίνει μια άσκηση πυρασφά-
λειας και ας είναι αχρείαστη…

Και επίσημη η ονομασία «Κλαρίσιο Ροδάκινο» 
Εγκρίθηκε το αίτημα καταχώρισης 

του ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού για την ονομα-
σία «Κλαρίσιο Ροδάκινο» ως Εγγυημένο 
Παραδοσιακό Ιδιότυπο Προϊόν (ΕΠΙΠ) στο 
αντίστοιχο Μητρώο της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης, αφού πληρούσε τις προϋποθέσεις του 
Κανονισμού για τα συστήματα ποιότητας  
των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων. 
Πρόκειται το πρώτο ΕΠΙΠ για την ονομασία 
του οποίου η χώρα μας καταθέτει αίτηση 
αναγνώρισης προς την Ε.Ε. και η απόφαση 
υπογράφηκε χθες στο Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης.

Η ονομασία «Κλαρίσιο Ροδάκινο» χρη-
σιμοποιείται στον προφορικό λόγο ανάμεσα 
στους παραγωγούς και τους διακινητές στις 
δενδροκομικές περιοχές της Μακεδονίας, 

για να διακρίνονται ταροδάκιναπου τυποποιούνται καισυσκευάζονται κατευθείαναπό τοκλαδί στην τελική 
τους συσκευασία στο κτήμα από τα ροδάκινα που συσκευάζονται σε μεγάλους περιέκτες στα συσκευαστήρια για την 
τυποποίηση και συσκευασία τους με μεγάλα μέσα. 

Ο παραγωγός που παράγει το προϊόν με τον παραδοσιακό αυτόν τρόπο, έχει τη δυνατότητα να συγκομίζει, αφού 
ωριμάσουν οι καρποί και αποκτούν ποιοτικά χαρακτηριστικά που αντιστοιχούν περισσότερο στη φυσιολογική ωρι-
μότητα παρά στην εμπορική ωριμότητα κάθε ποικιλίας. Τα προϊόντα αυτά θυμίζουν στους καταναλωτές τα ροδάκινα 
όπως τα ήξεραν πριν από 3-4 δεκαετίες που δεν περνούσαν από διαλογητήρια. 

Ο φάκελος για το «Κλαρίσιο Ροδάκινο» πρόκειται να σταλεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τις υπηρεσίες του 
υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για έγκριση στην Ε.Ε. στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Εκτι-
μάται ότι η όλη διαδικασία καταχώρησης στην βάση δεδομένων DOOR των ΕΠΙ προϊόντων θα διαρκέσει περίπου 12 
μήνες.

ΤηνΠαρασκευή
αναρτώνταιτατελικά
αποτελέσματατων
δημοτικώνεκλογών

Μετά από επικοινωνία που είχαμε με την Γραμμα-
τεία του Πρωτοδικείου Βέροιας, μας ενημέρωσαν ότι 
την Παρασκευή 28 Ιουνίου, αναμένεται να αναρτηθούν 
οι οριστικοί πίνακες των επιτυχόντων υποψηφίων των 
δημοτικών, περιφερειακών εκλογών και ευροεκλογών 
μετά και την διαδικασία επανακαταμέτρησης ψήφων. Για 
κάποια λάθη, όπως αυτό στην κοινότητα Κ. Βερμίου(Σέ-
λι) αναμένεται να υπάρχει διόρθωση, ενώ για αμφισβη-
τήσεις εγκύρων και ακύρων ψηφοδελτίων, οι ενδιαφερό-
μενοι θα πρέπει να προσφύγουν στο Εκλογοδικείο που 
θα εκδικάσει τις προσφυγές τους.  



Απ. Βεσυρόπουλος: 
«Νέο κοινωνικό 

συμβόλαιο ανάμεσα 
σε κράτος, επιχειρήσεις 

και εργαζομένους»

Συνεχίζε ι  την 
έντονη δραστηριό-
τητα που έχει ανα-
πτύξει ο Αν. Τομε-
άρχης Οικονομικών 
της Νέας Δημοκρα-
τίας και υποψήφιος 
Βουλευτής Ημαθί-
ας, κ. Απόστολος 
Β ε σ υ ρ όπο υ λο ς , 
που γίνεται δεκτός 
με μεγάλο ενθου-
σιασμό από τους 
πολίτες.

Ο κ. Βεσυρό-
πουλος, μιλώντας 
στους πολίτες, α-
ναφέρθηκε σε νέο 
κο ινων ικό  συμ -
βόλαιο εργαζομέ-
νων, κράτους και 
επιχειρήσεων για 
να γυρίσει η χώρα 
σελίδα, με ισχυρή 
ανάπτυξη και κοι-
νωνική συνοχή.

Όπως είπε ο κ. 
Βεσυρόπουλος το 
νέο αυτό κοινωνικό 
συμβόλαιο συνδέ-
εται με δύο προϋ-
ποθέσεις:

α) Το  κράτος θα προσφέρει ένα ελκυστικό επιχειρηματικό περιβάλλον και 
χαμηλή φορολογία.

β) Οι επιχειρήσεις θα είναι συνεπείς σε όλες τις υποχρεώσεις τους, και θα 
αμείβουν καλά τους εργαζομένους τους, τηρώντας την εργασιακή νομοθεσία.

Ο Απόστολος Βεσυρόπουλος αναφέρθηκε στις προγραμματικές δεσμεύσεις 
της Νέας Δημοκρατίας που περιλαμβάνουν:

-Μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές για τις επιχειρήσεις που είναι ασφαλιστι-
κά συνεπείς και σέβονται την εργατική νομοθεσία.

-Κίνητρα στις επιχειρήσεις για να δίνουν πρόσθετες παροχές στους εργαζο-
μένους τους είτε με τη μορφή δωρεάν μεταφοράς στην εργασία τους, είτε με ε-
πιπλέον ασφαλιστικές παροχές, είτε και με συμμετοχή στα κέρδη, είτε με ειδικά 
προγράμματα απόκτησης μετοχών.

-Αύξηση του κατώτατου μισθού σε ποσοστό διπλάσιο από το ποσοστό 
ανάπτυξης του ΑΕΠ, ώστε ο κατώτατος μισθός να αυξάνεται ακολουθώντας τη 
πορεία βελτίωσης της οικονομίας.

Τις θέσεις του Κι-
νήματος Αλλαγής για 
την αγροτική πολιτική 
και τον πρωτογενή 
τομέα παρουσίασαν 
οι επικεφαλής κλιμα-
κίου για το αγροτικό 
κ.κ. Βασίλης Έξαρχος 
και Μενέλαος Γαρδι-
κιώτης που περιόδευ-
σαν χθες στην Ημα-
θία και επισκέφθηκαν 
πληγείσες από το 
προχθεσινό χαλάζι 
περιοχές.

Ο κ. Έξαρχος χα-
ρακτήρισε καταστρο-
φική την πολιτική και 
τα μέτρα του ΣΥΡΙΖΑ 
για τους αγρότες με 
την υπερφορολόγηση 
και τη σύνδεση των 
ασφαλιστικών εισφο-
ρών με το εισόδημα, 
τονίζοντας ότι «η ελ-
ληνική γεωργία βαδίζει 
χωρίς πυξίδα, χωρίς εθνικό σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότη-
σης σε γεωργία και κτηνοτροφία».

Αναφέρθηκε στη συνέχεια στον δεκάλογο του ΚΙΝΑΛ με συγκε-
κριμένα μέτρα και πολιτικές για τους αγρότες, που προβλέπει:

1. Την επανεξέταση τη φορολόγησης των αγροτών με καθι-
έρωση φορολογικού συντελεστή 13% και του ακατάσχετου και 
αφορολόγητου των επιδοτήσεων.

2. Την αποσύνδεση των ασφαλιστικών εισφορών από το φο-
ρολογητέο εισόδημα.

3. Τη μείωση του κόστους παραγωγής με έμφαση στα αγροτι-
κά εφόδια, στην ηλεκτρική ενέργεια και στην καθιέρωση αγροτικού 
πετρελαίου

4. Τη θέσπιση κινήτρων για την προώθηση σύγχρονων, ισχυ-
ρών και νοικοκυρεμένων συνεταιρισμών και ομάδων παραγωγών 
με μείωση φορολογίας κατά 35% και 5 μονάδες επιπλέον επι-
στροφή Φ.Π.Α. για τους αγρότες που 
διακινούν τα προϊόντα τους μέσω 
των Συνεταιρισμών και των Ομάδων 
Παραγωγών.

5. Την αποτελεσματική αξιοποί-
ηση των πόρων που υπάρχουν στο 
τρέχον Πρόγραμμα Αγροτικής Ανά-
πτυξης και τη διεκδίκηση στο νέο Ευ-
ρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μην μειωθεί 
η χρηματοδότηση της Νέας KAΠ.

6. Τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό 
του νέου Προγράμματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης 2021-2027 με έμφαση σε 
έργα υποδομής για το νερό, σχέδια 
βελτίωσης των αγροτικών εκμεταλ-
λεύσεων, σύγχρονα δίκτυα εμπορίας 
των προϊόντων, ενσωμάτωση νέων 
τεχνολογιών και σύγχρονων πρακτι-
κών στην ελληνική γεωργία και κτη-
νοτροφία και ολοκληρωμένη πολιτική 
για τους νέους αγρότες.

7. Τη θεσμική προστασία της πα-
ραγωγικής γης και ολοκληρωμένη 
πολιτική με φοροκίνητρα, φοροαπαλ-
λαγές και με τράπεζες γης για αξιο-
ποίηση από τους αγρότες και ιδιαίτε-
ρα τους νέους.

8. Την ενεργοποίηση των ελεγκτι-
κών μηχανισμών για να παταχθούν 
οι πωλήσεις προϊόντων με ανοιχτές 
τιμές, οι ελληνοποιήσεις και οι πρα-
κτικές των εναρμονισμένων τιμών 
ώστε να κλείσει η ψαλίδα μεταξύ των 
τιμών στο χωράφι και των τιμών στο 
ράφι

9. Ολοκληρωμένη πολιτική για την 
αλιεία που αποτελεί ισχυρό συγκριτι-
κό πλεονέκτημα για τη χώρα μας.

10. Τη βελτίωση του συνολικού 
πλαισίου λειτουργίας του ΕΛΓΑ με 
την αξιοποίηση και ευρωπαϊκών πό-
ρων και στόχους την ένταξη στους 
κανονισμούς νέων κινδύνων λόγω 
της κλιματικής αλλαγής, δικαιότερες 
ασφαλιστικές εισφορές και επιτάχυν-

ση των διαδικασιών πληρωμής των αποζημιώσεων.
Ο κ. Γαρδικιώτης, γεωπόνος και γραμματέας Αγροτικού, ε-

πεσήμανε ότι στο πρόγραμμα του ΚΙΝΑΛ, ο Έλληνας αγρότης 
βρίσκεται στο επίκεντρο, ενώ η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ οδήγησε τον 
πρωτογενή τομέα στην εξαθλίωση. «Κάναμε ένα πρόγραμμα που 
απαντάει σε πολλά επίπεδα» τόνισε ο κ. Γαρδικιώτης επισημαίνο-
ντας παράλληλα και την απουσία της Ελλάδας από τον σχεδιασμό 
της Ε.Ε. για τον αγροτικό τομέα.

Ο υποψήφιος του ΚΙΝΑΛ στην Ημαθία, Θεόδωρος Παπακων-
σταντίνου αναφέρθηκε στις επισκέψεις του κλιμακίου σε Βέροια, 
Κουλούρα αλλά  στη Νάουσα της οποίας οι παραγωγές έχουν 
επίσης υποστεί ζημίες και είπε ότι εξετάστηκε η ανάγκη να αποζη-
μιωθούν έγκαιρα και έγκυρα, οι παραγοί.

Το κλιμάκιο παρουσίασε στα τοπικά ΜΜΕ ο γραμματέας της 
Ν.Ε. κ. Κώστας Ασλάνογλου.
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ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ Α.Ε.

Ανακοίνωση για πρόσληψη 
εποχιακού προσωπικού

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

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

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

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

Τον δεκάλογο της αγροτικής 
πολιτικής του ΚΙΝΑΛ παρουσίασαν

 Β. Έξαρχος και Μ. Γαρδικιώτης
-«Καταστροφικός ο ΣΥΡΙΖΑ για τον πρωτογενή τομέα που βαδίζει 

χωρίς πυξίδα», τόνισαν σε συνέντευξη Τύπου



Στο υπαίθριο δημοτικό θέατρο Α-
λεξάνδρειας έρχονται την Πέμπτη 11 
Ιουλίου, στις 9.30 μμ οι ΓΑΜΠΡΟΙ 
ΤΗΣ ΕΥΤΥΧΙΑΣ, των Νίκου Τσιφό-
ρου και Πολύβιου Βασιλειάδη σε 
σκηνοθεσία του  Γιάννη Μπέζου.

Οι πρώτοι μεταπολεμικοί συγ-
γραφείς της ελληνικής κωμωδίας 
ήταν όλοι «παιδιά του πολέμου». 
Αγαπούσαν με πάθος τη ζωή. Το θέ-
ατρο ήρθε και ακούμπησε αργότερα 
σαν μεγάλη παρηγοριά.

Το έργο τους μας ακολουθεί μέ-
χρι σήμερα σε πείσμα της εποχής 
μας που ντρέπεται για το παρελθόν 
της γιατί πολύ απλά, δεν το γνωρί-
ζει!!

Η ελληνική φαρσοκωμωδία δοξά-
στηκε και θα μας αποκαλύπτει πά-
ντα ένα κομμάτι του εαυτού μας που 
παραφυλάει κρυφογελώντας για να 
τρομάξει την περιβόητη στις μέρες 
μας «σοβαρότητά» μας.

Οι Γαμπροί της Ευτυχίας είναι 
λοιπόν ένα στοίχημα κοινού ρυθμού 
ηθοποιών και θεατών. Το μεγάλο 
και πηγαίο γέλιο είναι ο στόχος. Η 
προϋπόθεση είναι η  χαρά των αν-
θρώπων της σκηνής.

Τους ρόλους ερμηνεύουν:
Γιάννης Μπέζος, Δάφνη Λαμπρόγιαννη, Γιάννης 

Στόλλας, Γιάννα Παπαγεωργίου, Ντένια Στασινοπούλου, 

Παναγιώτης Κατσώλης, Κωνσταντίνα Νταντάμη, Θανά-
σης Ισιδώρου.

Μουσική & Τραγούδια: Φοίβος Δεληβοριάς
Σκηνικά: Μαίρη Τσαγκάρη
Κοστούμια: Νικόλ Παναγιώτου
Χορογραφίες: Σοφία Καλπενίδου
Φωτισμοί: Χρήστος Τζιόγκας
Βοηθός σκηνοθέτη: Ντένια Στασινοπούλου 
Οργάνωση Παραγωγής Ντόρα Βαλσαμάκη
Παραγωγή: Θεατρικές Επιχειρήσεις Τάγαρη
Ώρα έναρξης :  
Τιμές εισιτηρίων:  20€ κανονικό και 15€  

(φοιτητικό, άνεργοι, πολύτεκνοι, ΑΜΕΑ και 
παιδικό από 6 έως 12 ετών)

Προπώληση εισιτηρίων:  Ταμείο Θεάτρου  
&  viva.gr
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«ΘΕΡΙΝΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»
Μαθητές πρεσβευτές / πρέσβειρες 

μουσείων και μνημείων της Ημαθίας
Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας, στο πλαίσιο της κοινής τους δράσης 

«Πρεσβευτές / Πρέσβειρες μουσείων και μνημείων της Ημαθίας» συνεχίζουν για δεύτερη χρονιά το θερινό αρχαιολογικό σχολείο, με την συμμετοχή 
μαθητών λυκείου στο έργο της ανασκαφής κυρίως, αλλά και της τεκμηρίωσης, συντήρησης, αναστήλωσης και ανάδειξης του Ανακτόρου του Φιλίππου 
Β’ στις Αιγές. Στόχος αυτής της δράσης είναι η μύηση των μαθητριών και μαθητών στο συναρπαστικό έργο της αρχαιολογικής έρευνας, η βαθύτερη 
γνωριμία και κατανόηση του κορυφαίου μνημείου της ύστερης κλασικής και ελληνιστικής εποχής, η γνώση του έργου της προστασίας των μνημείων 
μας. Όπως στην αρχαιότητα οι βασιλικοί παίδες διέμεναν και εκπαιδεύονταν στο Ανάκτορο και το Γυμνάσιο, για να στελεχώσουν ως ενήλικες το σώμα 
των Εταίρων, δίπλα στον Βασιλιά των Μακεδόνων, έτσι και οι σημερινοί μας μαθητές εκπαιδεύονται στην ευθύνη της γνώσης και της προστασίας των 
μνημείων μας. 

Η People Entertainment Group παρουσιάζει 
την παράσταση που έσπασε όλα τα ταμεία στη 
θεατρική Αθήνα! 

Η «ΒΕΡΒΕΡΙΤΣΑ» ετοιμάζει τις βαλίτσες της 
για μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδεία σε όλη 
την Ελλάδα και την Κύπρο!  

Η απίστευτη φαρσοκωμωδία σε κείμενο και 
σκηνοθεσία του Νίκου Μουτσινά με συμπρω-
ταγωνίστρια τη Μαρία Σολωμού και τη Ματίνα 
Νικολάου, υπόσχεται απροσποίητο και άφθονο 
γέλιο.

Ευφυέστατο κείμενο με απίθανους διαλό-
γους, pop art σκηνικά, εντυπωσιακοί φωτισμοί 
και ευφάνταστα κοστούμια συνθέτουν το μονα-
δικό σκηνικό της παράστασης!

«Βερβερίτσα»:  θηλυκό, μικρό θηλαστικό της 
οικογένειας των σκίουρων…  ή αλλιώς μια πα-
ράδοξη ιστορία καθημερινής τρέλας!

Λίγα λόγια για το έργο
Μία βερβερίτσα γίνεται η αιτία για μία σειρά 

αστείων και τρομακτικών γεγονότων που συμ-
βαίνουν στον Μενέλαο Φονιά (Νίκο Μουτσινά) 
και τη γυναίκα του Άννα- Μαρίζα Φονιά (Μαρία 
Σολωμού). 

Το ζευγάρι, μετά από πολλές συνεδρίες σε 
σύμβουλο γάμου, αποφασίζει να πάει στα γενέ-
θλια της αδελφής του Μενέλαου και χάνεται σε 
ένα δάσος.

Στην προσπάθεια να βρουν τον δρόμο της 
επιστροφής, χτυπάνε με το αυτοκίνητό τους τη 
Βερβερίτσα στη μέση του πουθενά και το μόνο 
που βρίσκεται κοντά τους είναι το σπίτι της 
Αινχόνχεν (Ματίνα Νικολάου), όπου ζει με τις 
αδελφές της: την Αινχόνχεν (Φανή Γεωργακο-
πούλου) η οποία είναι μουγκή και την Αινχόνχεν 
(Στέλλα Ρουσάκη) η οποία είναι τυφλή! Θα κα-
ταφέρουν να βγουν από το σπίτι ζωντανοί;

Το έργο του Νίκου Μουτσινά, ο οποίος έχει 
αναδειχθεί σε μετρ της μαύρης κωμωδίας, α-
φουγκράζεται τις ανησυχίες και τα προβλήματα 
των σύγχρονων ζευγαριών και τα μετατρέπει 
σε ξεκαρδιστικές σκηνές πάνω στο θεατρικό 
σανίδι.

Ταυτότητα παράστασης:

Κείμενο-Σκηνοθεσία : Νίκος Μουτσινάς
Πρωταγωνιστούν: Νίκος Μουτσινάς, Μαρία 

Σολωμού, Ματίνα Νικολάου, Φανή Γεωργακο-
πούλου, Στέλλα Ρουσάκη

Φωτισμοί: Γιώργος Ανεστόπουλος
Σκηνικά: Μαρία Φιλίππου
Κοστούμια: Νικόλ Παναγιώτου
Χορογραφία: Χριστίνα Φωτεινάκη
Βίντεο: Κάρολος Πορφύρης
Βοηθός Σκηνοθέτη: Αναστασία Μανιάτη
Φωτογραφίες: Νίκος Ζήκος
Artwork: Κωνσταντίνος Γεωργαντάς
Τιμές εισιτηρίων: 20 € (Γενική είσοδος), 17 € 

(Προπώληση)
Προπώληση μέσω viva.gr: 
Link:  https://www.viva.gr/tickets/theatre/

periodeia/ververitsa/
   Παραγωγή: PEOPLE ENTERTAINMENT 

GROUP   Πληροφορίες : 216 800 48 68 
    www.people.gr 

TOY STORY 4    (ΜΕΤΑΓΛ.)
Προβολές:   καθημερινά στις 18.30
Σκηνοθεσία: ΤΖΟΣ ΚΟΥΛΕΪ
Σενάριο: ΤΖΟΝ ΛΑΣΕΤΕΡ
Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙ-

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

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

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

Andrews

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

Προβολές:   καθημερινά στις 21.00

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

ΧΕΜΣΓΟΥΟΡΘ, ΡΕΜΠΕΚΑ ΦΕΡΓΚΙΟΥΣΟΝ , ΤΕΣΣΑ 
ΤΟΜΣΟΝ

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

http://www.facebook.com/cinestarveria 

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

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

Στο θέατρο Άλσους 31/7 και 1/8
Η “Βερβερίτσα” με τον Νίκο Μουτσινά

Την Πέμπτη 11 Ιουλίου
Οι «Γαμπροί της Ευτυχίας» 

στο Δημοτικό Θέατρο Αλεξάνδρειας



Στο Κέντρο Υγείας και στο ΕΦΚΑ (πρ. ΙΚΑ)
Βέροιας η Φρόσω Καρασαρλίδου

Σε συνέχεια των επισκέ-
ψεών της στις μονάδες υγεί-
ας του νομού, η υποψήφια 
βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Φρόσω 
Καρασαρλίδου επισκέφθηκε 
το Κέντρο Υγείας και το Ε-
ΦΚΑ (πρ.ΙΚΑ Βέροιας), όπου 
συναντήθηκε με υπεύθυνους 
και προσωπικό.

 Στη συζήτηση που είχε 
με την υπεύθυνη Επιστη-
μονικής Λειτουργίας του 
Κέντρου Υγείας κα Μαρία 
Χατζή, τον κ. Κων. Πατρικά, 
οδοντίατρο και αναπληρωτή 
υπεύθυνο και την κα Διαμά-
ντω Καρανικοπούλου, υγει-
ονομική υπάλληλο - μαία, έ-
γινε αναφορά στις αλλαγές 
που έγιναν από το 2014 και 
έπειτα, χρονιά που αποδε-
κατίστηκε το ΚΥ από προσω-
πικό και αναλώσιμα υλικά. Η 
σημερινή Κυβέρνηση στηρί-
ζοντας ενεργά το χώρο της 
υγείας και την πρωτοβάθμια 
περίθαλψη κατόρθωσε να α-
ναβαθμίσει το Κέντρο Υγείας, 
το οποίο στέκεται πια δίπλα 
στον πολίτη παρέχοντάς του 
υπηρεσίες που ανταποκρίνο-
νται στις ανάγκες του.

  Η τετραετία 2015-2019 
αποτελεί περίοδο αναβάθμι-
σης και εξορθολογισμού. Επιτεύχθηκε σημαντική στε-
λέχωση του ιατρικού προσωπικού, αποκαταστήθηκε 
σταδιακά η συνεργασία με τους προμηθευτές ενώ 
υλοποιήθηκαν πολύ σημαντικά έργα τα οποία ανα-
βάθμισαν τις προσφερόμενες υπηρεσίες, όπως η ανα-
βάθμιση του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου, το οποίο 
έχει πλήρως εξοπλιστεί με καινούργιους αναλυτές 
(αιματολογικό, ανοσολογικό) και οι πολίτες μπορούν 
πλέον να πραγματοποιήσουν πλήθος ειδικών εξετάσε-
ων (ορμονολογικό έλεγχο, PSA, έλεγχο θυρεοειδούς, 
καρκινικούς δείκτες), καθώς και η ψηφιοποίηση του 
ακτινολογικού εργαστηρίου, έργα για τα οποία συνέ-
βαλε για την υλοποίησης τους και η βουλευτής Φρόσω 
Καρασαρλίδου. 

Πραγματοποιήθηκε επίσης, η σύσταση της πρώτης 
Τοπικής Μονάδας Υγείας (ΤοΜΥ) στη Βέροια, η οποία 
αποτελεί το νέο “κύτταρο” του ΕΣΥ. Με την ύπαρξη 
ΤοΜΥ σε δύο γειτονιές της Βέροιας διασφαλίζεται η 
προσβασιμότητα κάθε ασθενούς στη δημόσια υγεία 
και η συνέχεια της φροντίδας του, καθώς και η παροχή 
ασφαλούς, αποτελεσματικής και ποιοτικής φροντίδας 
υγείας. Αξίζει να σημειωθεί ο μεγάλος αριθμός ανα-
σφάλιστων που εξυπηρετήθηκαν από το ΚΥ Βέροιας, 
ο οποίος έφτασε στους 14.881 συμπολίτες μας.

Τέλος, αναμένεται η πρόσληψη 8 μόνιμων ιατρών 
που θα ενισχύσουν το υπάρχον προσωπικό, ειδικο-
τήτων: δερματολόγος, γυναικολόγος, οφθαλμίατρος, 
καρδιολόγος, νευρολόγος, ΩΡΛ, ακτινοδιαγνώστης, η 
διαδικασία πρόσληψής των οποίων θα ολοκληρωθεί 
αμέσως μετά τις εκλογές, ενώ σχετικά με το πρόβλη-
μα της θέρμανσης και ψύξης στο χώρο του Κέντρου 
Υγείας, η κα Καρασαρλίδου δεσμεύτηκε πως στην 
περίπτωση που συνεχίσει την βουλευτική της πορεία, 
το συγκεκριμένο θέμα θα αποτελέσει μία από τις προ-
τεραιότητες της.

 Στην επίσκεψή της στο ΕΦΚΑ(πρ.ΙΚΑ)Βέροιας, η 
κα Καρασαρλίδου συναντήθηκε με την διευθύντρια κα 
Ευτυχία Σοφιανίδου με τη οποία συζήτησαν για τη δι-
εύρυνση των ορίων του ΕΦΚΑ και την τεράστια εξυπη-
ρέτηση που προσφέρει σε ασφαλισμένους και συντα-
ξιούχους. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα δημιουργείται 
ενιαίο πληροφοριακό σύστημα για όλα τα ταμεία (που 
τα περισσότερα μέχρι πριν λίγο ήταν όλα χειρόγραφα), 
ώστε με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, να ελαχι-
στοποιηθεί ο χρόνος απονομής συντάξεων. Ήδη με 
τον εκσυγχρονισμό κάποιον ταμείων ο χρόνος απονο-
μής κύριας σύνταξης έχει μειωθεί στον ένα χρόνο ενώ 
της επικουρικής στα δύο χρόνια, όταν ο αντίστοιχος 
χρόνος αναμονής για την κύρια σύνταξη το 2014 ξε-
περνούσε τα δύο χρόνια. Παράλληλα η διεύρυνση των 
ορίων κοινωνικής ασφάλισης για την περιοχή, μέσω 
του ΕΦΚΑ δίνει τη δυνατότητα πλέον σε μισθωτούς 
και μη, να ενημερώνονται πλήρως για την ασφαλιστική 
τους εικόνα και ιστορία χωρίς να απαιτείται η μετακίνη-
σή τους. Με τον ΕΦΚΑ οι υπηρεσίες της κοινωνικής α-
σφάλισης αφορούν πλέον όλους τους ασφαλισμένους.

Σε συνεχή επαφή βρίσκεται η υποψήφια 
βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Φρόσω Καρασαρλί-
δου με τον αγροτικό χώρο. Επισκέφτηκε τους 
συνεταιρισμούς ΑΣ Μέσης και ΑΣ Μελίκης, 
ΑΣ Άμμου «Νέος Αλιάκμων», ΑΣ Απόλλων 
Κουλούρας, ΑΣ Νάουσας και ΑΣ Επισκοπής 
όπου είχε επαφές με μέλη της διοίκησης, ερ-
γαζόμενους και παραγωγούς για θέματα του 
αγροτικού χώρου.

Το κυρίαρχο θέμα συζήτησης ήταν τα προ-
βλήματα διάθεσης και οι χαμηλές τιμές στο επιτραπέζιο ροδάκινο. Η κα Καρασαρλίδου ενημέρωσε για την 
συνάντηση 
που πραγ-
μ α τ ο π ο ι ή -
θ η κ ε  σ τ ο 
Υπουργε ίο 
Α γ ρ ο τ ι κ ή ς 
Ανάπτυξης 
και τα μέτρα 
π ο υ  α ν α -
κοίνωσε ο 
υπουργός κ. 
Αραχωβίτης, 
όπως: κατά-

θεση σχετικής πρότασης στην Ε.Ε. για πρόγραμμα αναδιάρ-
θρωσης καλλιεργειών επιτραπέζιων ροδάκινων και νεκταρινι-
ών, άμεσα ενεργοποίηση του Προγράμματος Δωρεάν Διανομής 
επιτραπέζιου ροδάκινου με δυνατότητα χυμοποίησης μέσω 
των Ομάδων Παραγωγών που εκτελούν Επιχειρησιακό Πρό-
γραμμα, με κοινοτικούς πόρους, κατάθεση σχετικού φακέλου 
στην Ε.Ε. για έγκριση έκτακτου εθνικού προγράμματος δωρεάν 
διανομής επιτραπέζιου ροδάκινου με δυνατότητα χυμοποίησης, 
μέσω συνεταιρισμών και ομάδων παραγωγών που θα αφορά 
όλους τους ροδακινοπαραγωγούς, συνεταιρισμένους και μη.

 Η Κυβέρνηση, τόνισε η κα Καρασαρλίδου,  στηρίζει των 
αγροτικό κόσμο, καταργώντας το τέλος επιτηδεύματος για τους 
συνεταιρισμένους αγρότες, θεσμοθετώντας το αφορολόγητο 
εισόδημα ειδικά για μικρομεσαίους αγρότες, μειώνοντας τις α-
σφαλιστικές εισφορές, ενώ θεσμοθέτησε το ακατάσχετο για επι-
δοτήσεις έως 7.500€ ετησίως και παραμένει το ακατάσχετο των 
1.250€ ανά μήνα. Ενίσχυσε με de minimis δύο χρονιές τους 
ροδακινοπαραγωγούς για ζημιές από βροχοπτώσεις. Άνοιξε 
νέες αγορές για το ακτινίδιο και άλλα προϊόντα σε Αργεντινή και 
Κίνα ενώ ετοιμάζεται άνοιγμα και σε άλλες χώρες.

Αναφερόμενη στην υπογραφή από τον υπουργό της α-
πόφασης για τους όρους και την διαδικασία αναγνώρισης, 
λειτουργίας και ελέγχου των Διεπαγγελματικών Οργανώσεων 
τόνισε πως δίνεται στα χέρια του αγροτικού κόσμου ένα σημα-
ντικό εργαλείο για την αξιοποίηση της παραγωγής τους, ώστε 
να μπορέσουν να μπουν σε αγορές που ζητούν μεγάλες ποσό-
τητες προϊόντων.Οι εκπρόσωποι των συνεταιριστικών φορέων 
ευχαρίστησαν την κα Καρασαρλίδου για το ενδιαφέρον της και 
τον αγώνα που δίνει δίπλα τους όλα αυτά τα χρόνια υποστηρί-
ζοντας τα αιτήματα του αγροτικού κόσμου.
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Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ «VENUS 
GROWERS» ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 

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

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

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

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

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

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

1. Χειριστές Κλαρκ

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

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

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

Συνάντηση Φρόσως Καρασαρλίδου 
με Συνεταιρισμούς του Ν. Ημαθίας

«Με τον αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας, Κώστα Καλαϊτζίδη, συνεργαστήκαμε άριστα μια 
πενταετία στο πλευρό του Απόστολου Τζιτζικώστα, για την Ημαθία. Εύχομαι να συνερ-
γαστούμε και τα επόμενα τέσσερα χρόνια μαζί, έστω και από διαφορετικά καθήκοντα» 
αναφέρει η υποψήφια βουλευτής της ΝΔ στην Ημαθία, Νίκη Καρατζιούλα. Με τις ευχές 
της η συνεργασία τους να συνεχιστεί και την επόμενη τετραετία, έστω και από διαφορε-
τικά καθήκοντα. Προφανώς αυτά της βουλευτή Ημαθίας!

Άριστη συνεργασία με τον 
αντιπεριφερειάρχη και ευχές 
της Νίκης για τη συνέχιση της 
από διαφορετικά καθήκοντα!
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ΓΡΑΦΕΙΟ  ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 

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

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

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

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

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Τετάρτη 26 

Ιουνίου 2019 στις 11.00 π.μ. α-
πό τον Ιερό Ναό Αγίου Σάββα 
(Κυριώτισσα) Βέροιας η Ευδοξία 
Καβζαλη σε ηλικία 80 ετών.

Ο «Λαός» εκφράζει στους 
γιους Μιχάλη και Κώστα καθώς 
και στις οικογένειές τους ειλικρινή 
συλλυπητήρια.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

40NΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 30 Ιου-

νίου 2019 στον Ιερό Ναό Αγ. Α-
ντωνίου Βέροιας 40ΝΘΗΜΕΡΟ 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση 
της ψυχής της πολυαγαπημένης 
μας συζύγου και μητέρας

ΜΑΡΙΩΡΙΤΣΑΣ
ΣΙΝΩΛΑ 

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

Ο σύζυγος, 
 Τα παιδιά, 

 Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι
Δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού

40NΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 30 Ι-

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

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡ.
ΔΟΥΛΑΛΑ 

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

Η σύζυγος,
Τα παιδιά, Τα εγγόνια, 

Τα ανήψια
 Οι λοιποί συγγενείς

 Παράλληλα θα 
παραστεί σε όλες 

τις εκδηλώσεις της 
Ιατρικής Εβδομά-
δας και των ΚΕ´ 

Παυλείων σύμφω-
να με το πρόγραμ-

μα
 Τετάρτη 26 Ιου-

νίου, ώρα 10:30
Η Διακονία της 

Εκκλησίας κατά τον 
Απόστολο Παύλο 
Έναρξη Διεθνούς Ε-
πιστημονικού Συνε-
δρίου

(Αντωνιάδεια Στέ-
γη Γραμμάτων και 
Τεχνών – Βέροια) 

 Τετάρτη 26 Ιου-
νίου, ώρα 18:00 

Η Διακονία της 
Εκκλησίας κατά τον 
Απόστολο Παύλο

Συνέχεια  Διε -
θνούς Επιστημονικού Συνεδρίου 
(Αντωνιάδεια Στέγη Γραμμάτων και 
Τεχνών – Βέροια) 

 Πέμπτη 27 Ιουνίου, ώρα 
09:00 

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

(Αντωνιάδεια Στέγη Γραμμάτων 
και Τεχνών – Βέροια) 

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

τον Απόστολο Παύλο Συνέχεια Δι-
εθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου 
(Αντωνιάδεια Στέγη Γραμμάτων και 
Τεχνών – Βέροια) 

 Πέμπτη 27 Ιουνίου, ώρα 
20:00 

Στα βήματα του Παύλου
Καλλιτεχνική εκδήλωση λόγου 

και μέλους – απονομή τιμητικών 
διακρίσεων (Χώρος Τεχνών – Βέ-
ροια)

 Παρασκευή 28 Ιουνίου, ώρα 
09:00

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

 Παρασκευή 28 Ιουνίου, ώρα 

19:00 
Πανηγυρικός Εσπερινός της 

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

 Σάββατο 29 Ιουνίου, ώρα 
07:00 

Όρθρος και Διορθόδοξο Αρχιε-
ρατικό Συλλείτουργο

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

 Σάββατο 29 Ιουνίου, ώρα 
19:00

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

 Σημειώσεις:
Η είσοδος σε όλες τις εκδηλώ-

σεις είναι ελεύθερη. 
2. Όλες οι εκδηλώσεις που στε-

γάζονται στον Χώρο Τεχνών, στην 
Αντωνιάδεια Στέγη Γραμμάτων και 
Τεχνών Βέροιας τελούν υπό την 
αιγίδα του Δήμου Βέροιας.

Η κίνηση του Μητροπολίτη

Ανακοίνωση
Στα πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς του Γη-

ροκομείου Βέροιας προς τους συμπολίτες μας, σας 
γνωστοποιούμε ότι όσοι αντιμετωπίζουν πρόβλη-
μα περίθαλψης των οικείων υπερηλίκων τους και 
θέλουν να απουσιάσουν , η Μ.Φ.Η.``ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ``,  αναλαμβάνει να φιλο-
ξενήσει και να περιθάλψει  αυτούς τους ανθρώπους 
για όσο χρονικό διάστημα χρειάζονται.

Επίσης ανακοινώνουμε στους αγαπητούς  Συγ-
γενείς και Φίλους του Γηροκομείου Βέροιας, ότι οι 
ώρες επισκεπτηρίου  για τους Τροφίμους του Ιδρύ-
ματος , είναι από τις 10.00-12.00 και 16.00-18.00.  

Τηλ.Επικοινωνίας 23310 24891.

30 Ιουνίου-1 Ιουλίου
Πανηγυρίζει 
ο Ι. Ν. Αγίων 
Αναργύρων 

Κοσμά και Δαμιανού, 
Στενημάχου

Ο Ιερός Ναός Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δα-
μιανού Στενημάχου, πανηγυρίζει την μνήμη τους το 
διήμερο 30 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. 

Κατά τη διάρκεια της θρησκευτικής και λατρευ-
τικής πανηγύρεως , στον αύλειο χώρο του Ιερού 
Ναού το διήμερο 30 Ιουνίου-1 Ιουλίου θα πραγματο-
ποιηθεί και εμποροπανήγυρις.

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

Κατά τη διάρκεια των ιερών ακολουθιών θα τε-
θούν σε προσκύνηση τα ιερά λείψανα των Αγίων 
Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού.

Πανηγυρική 
Θεία Λειτουργία, των Αγίων 

Αποστόλων, στο Σέλι
Την Κυριακή 30 Ιουνίου, ημέρα εορτής της Σύναξης των Δώδεκα 

Αποστόλων, θα τελεσθεί στο Σέλι πανηγυρική Θεία Λειτουργία στον 
Ιερό Νάο των Αγίων Αποστόλων στις 07:30 π.μ. 

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας θα προσφερθούν εδέσματα 
στους παρευρισκομένους από μέλη του Π. Τ. Ο. Σ. 

Το ΚΕΜΑΕΔ ζητά εργοθεραπευτή/τρια και Κοινωνική Λειτουργό
Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος Φίλων Κέντρου Μέριμνας Ατό-

μων Ειδικών Δεξιοτήτων Δήμου Βέροιας ζητά εργοθεραπευτή – εργοθεραπεύτρια   
& Κοινωνική Λειτουργό για την κάλυψη των αναγκών του προγράμματος του.

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

Η Εθελόντρια  Διευθύντρια 
και Πρόεδρος του Συλλόγου

Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα



Συνεχίζοντας τις στοχευμένες επισκέψεις σε υπηρεσίες που εξυ 
πηρετούν χιλιάδες κόσμου, ο υποψήφιος βουλευτής Ημαθίας της ΝΔ 
Τάσος Μπαρτζώκας επισκέφθηκε τα υποκαταστήματα του ΟΑΕΔ και 
του πρ. ΟΑΕΕ στη Βέροια, όπου είχε την ευκαιρία να συζητήσει θέματα 
των αρμοδιοτήτων των δύο υπηρεσιών, για τους ανέργους και τους 
ασφαλισμένους (και δυστυχώς πολλούς ανασφάλιστους) ελεύθερους 
επαγγελματίες. 

Παράλληλα, είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει και με πολίτες που 
βρέθηκαν εκείνη την ώρα στις υπηρεσίες και άκουσε και την δική τους 
άποψη. 

Κεντρικά ζητήματα και στις δύο  περιπτώσεις ήταν η απασχόληση, 
η επιχειρηματικότητα και η ανεργία. Θέματα αλληλένδετα, σε ένα φαύ-
λο κύκλο μιας κοινωνίας που έχει πληγωμένη επιχειρηματικότητα και 
χιλιάδες ανέργους και ανασφάλιστους αυτοαπασχολούμενους, που σε 
συνδυασμό με τις περικοπές σε μισθούς και συντάξεις, δημιουργούν 
ένα εκρηκτικό μείγμα. 

«Η μείωση της ανεργίας και η βελτίωση των συνθηκών στους αυτο-

απασχολούμενους δεν γίνεται ούτε με επιδοματικές 
πολιτικές, ούτε με ευχολόγια. Μόνο μέσα από την 
γενικότερη Ανάπτυξη, την προσέλκυση επενδύσεων 
και εξορθολογισμό του ασφαλιστικού συστήματος 
μπορεί να υπάρξει διέξοδος από τις έως τώρα αδι-
έξοδες πολιτικές του ΣΥΡΙΖΑ», σχολίασε ο Τάσος 
Μπαρτζώκας. 

Επίσης, ο κ. Μπαρτζώκας βρέθηκε σε έναν α-
κόμη αγροτικό συνεταιρισμό της περιοχής, τον Α.Σ. 
ΕΡΜΗΣ στο Μακροχώρι και στο κονσερβοποιείο 
– χυμοποιείο «ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ» στον Σ.Σ. Βέροιας, 
καθώς είναι γνωστό ότι πιστεύει ότι ο αγροτικός 
τομέας και η μεταποίηση των προϊόντων του είναι η 
βασική δίοδος προς την Ανάπτυξη της Ημαθίας και 
είναι πλέον ξεκάθαρη η πολιτική του στόχευση και εκπεφρασμένο πολ-
λές φορές το ενδιαφέρον του ως προς αυτή την κατεύθυνση. 

Τέλος, ο υποψήφιος βουλευτής της ΝΔ συνεχίζει ασταμάτητα τις 
περιοδείες σε όσο τον δυνατόν περισσότερες γειτονιές των πόλεων και 

χωριά της Ημαθίας. Οι πιο πρόσφατες επισκέψεις 
ήταν στον Αγ. Γεώργιο, στον Τρίλοφο και στη Φυτειά, 
όπου είχε την ευκαιρία να βρεθεί με τους κατοίκους 
αυτών των χωριών και να συζητήσουν για το πρό-
γραμμα της ΝΔ και την δική του πρόταση για το αύριο 
της Ημαθίας. 

Επίσκεψη του Τάσου Μπαρτζώκα σε Διεύθυν-
ση Αστυνομίας Ημαθίας και Π.Υ. Βέροιας

 – Συμμετοχή στις εκδηλώσεις
 για τους Απόστρατους της ΕΛ.ΑΣ.

Στις έδρες της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ημαθίας 
και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βέροιας βρέθηκε 
το πρωί της Δευτέρας (24/6/19) ο υποψήφιος βουλευ-
τής Ημαθίας με τη ΝΔ, Τάσος Μπαρτζώκας.

Κατά την επίσκεψή του στην Δ.Α. Ημαθίας ο Τά-
σος Μπαρτζώκας συναντήθηκε με τον Αστυνομικό 
Διευθυντή κ. Χρήστο Σιμούλη και συζήτησαν θέματα 
της Υπηρεσίας του, ενώ αμέσως μετά έγινε σε εγκάρ-
διο κλίμα συνάντηση με τη διοίκηση της Ένωσης 
Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν. Ημαθίας, της οποίας 
τυγχάνει και νομικός σύμβουλος. Όπως τόνισε ο κ. 

Μπαρτζώκας, γνωρίζει από πρώτο 
χέρι τα προβλήματα των αστυνομι-
κών υπαλλήλων και της αστυνομίας 
γενικότερα και σημείωσε ότι με τη 
ΝΔ στην κυβέρνηση θα δοθεί η απαραίτητη προσοχή στο τομέα της 
δημόσιας ασφάλειας, θα επιδειχθεί μέριμνα για τα λειτουργικά προ-
βλήματα των υπηρεσιών και θα γίνουν άμεσα 1.500 προσλήψεις στην 
ΕΛ.ΑΣ., όπως δεσμεύτηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, για να ενισχυθούν 
οι αστυνομικές διευθύνσεις της χώρας. 

Σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα έγινε και η επίσκεψη στην Πυροσβεστική 
Υπηρεσία Βέροιας, όπου αρχικά συναντήθηκε με τον διοικητή αντιπύ-
ραρχο Νικόλαο Παλαμούτη και στη συνέχεια συνομίλησε με αξιωμα-
τικούς και πυροσβέστες της Υπηρεσίας. Ο Τάσος Μπαρτζώκας εξήρε 
το έργο των Πυροσβεστών και τους ζήτησε να έχουν συνεχή δίαυλο 
επικοινωνίας, ώστε να μπορεί προωθεί ζητήματα προς επίλυση αρμο-
δίως, καθώς τόνισε πως είναι – μαζί με την αστυνομία και το ΕΚΑΒ – οι 
άνθρωποι για τα δύσκολα, για αυτό και θα πρέπει η δουλειά τους να 
γίνεται όσο το δυνατόν πιο εύκολα, με κατάλληλο εξοπλισμό, μέσα κλπ.   

Μια μέρα νωρίτερα, το πρωί της Κυριακής (23/6) ο υποψήφιος 
βουλευτής έδωσε, όπως κάθε χρόνο, το παρών στις εκδηλώσεις της 
ΕΛ.ΑΣ. για την «Ημέρα των Αποστράτων», θέλοντας να τιμήσει έτσι 
τους αποστρατευθέντες αστυνομικούς που για χρόνια πρόσφεραν τις 
υπηρεσίες τους στην ασφάλεια του πολίτη. Να σημειωθεί ότι και στην 
Ένωση των Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας είναι νομικός σύμβου-
λος ο Τάσος Μπαρτζώκας και μάλιστα πριν ένα χρόνο, κατά τον εορτα-
σμό των 40 χρόνων της Ένωσης, του αποδόθηκε τιμητική πλακέτα από 
το Δ.Σ., ως ένδειξη ευγνωμοσύνης για τις αφιλοκερδείς υπηρεσίες του.
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Καλή επιτυχία στο άξιο ψηφοδέλτιο 
της Νέας Δημοκρατίας

Οι εθνικές εκλογές στις 7 Ιουλίου σηματοδοτούν 
την έναρξη μιας νέας δημιουργικής και αναπτυξιακής 
εποχής για τη χώρα, για τους νέους, για όλες τις Ελ-
ληνίδες και για όλους τους Έλληνες, με εγγυητές την 
κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου 
Μητσοτάκη.

 Την Κυριακή 7 Ιουλίου η χώρα θα γίνει μπλε επει-
δή αυτό είναι το χρώμα της Ελλάδας.

Ευχόμαστε καλή επιτυχία στο άξιο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στην Ημαθία 
και καλή δύναμη σε όλους, στους υποψηφίους και στις υποψήφιες βουλευτές μας. Κα-
μία ψήφος χαμένη.

ΟΝΝΕΔ-ΟΝΝΕΔ Πρωτοπορία, Ζήτω η Νέα Δημοκρατία.
Ν.Ε. ΟΝΝΕΔ Ημαθίας

Βρέθηκε αρσενικό σκυλί, ράτσας τερριε. 
Φιλοξενείται σε σπίτι. 

Για πληροφορίες καλέστε στο 6972331140

Προεκλογική κίνηση του υποψήφιου της Ν.Δ. Τάσου Μπαρτζώκα
-Σε ΟΑΕΔ και ΟΑΕΕ Βέροιας , σε Α.Σ. ΕΡΜΗΣ και “Alexander”, σε Αγ. Γεώργιο, Τρίλοφο και Φυτειά



Στις εγκαταστάσεις και σε κτήματα του ΑΣ Νέος Αλιάκμων ξε-
ναγήθηκε τη Δευτέρα 24 Ιουνίου κλιμάκιο γεωτεχνικών από τα 
τελωνεία του Πεκίνου, της Σαγκάης και του Νταλιάν της Κίνας. Η 
επίσκεψη εντάσσεται στο υπό σχεδιασμό τελωνειακό πρωτόκολλο 
με στόχο την εξαγωγή πυρηνόκαρπων από την Ελλάδα στην Κίνα. 

Η πρωτοβουλία συντονίζεται και  χρηματοδοτείται από το Υ-
πουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, την Κοινοπραξία 
Ο.Π. Συνεταιρισμών Ημαθίας, το Επιμελητήριο Ημαθίας και εξα-
γωγείς νωπών οπωροκηπευτικών. Αξίζει να σημειωθεί ότι με την 
ολοκλήρωση και υπογραφή του πρωτοκόλλου, η Ελλάδα θα είναι 

η πρώτη χώρα μέλος της Ε.Ε. με την οποία η Κίνα θα έχει υπογράψει 
συμφωνία εισαγωγής πυρηνόκαρπων.

Την αποστολή συνόδευαν ο γενικός διευθυντής γεωργίας του 
υπουργείου κ. Καλκούνος Ιωάννης, ο κ. Αραμπατζής Χρήστος από 
τη διεύθυνση φυτοπροστασίας του υπουργείου, ο κ. Παπαχρήστος 
Δημήτριος από το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, στελέχη της 
ΔΑΟΚ Ημαθίας και ο πρόεδρος της Κοινοπραξίας Ο.Π. Συνεταιρισμών 
Ημαθίας κ. Γιαννακάκης Χρήστος. 

Αντικείμενο της επίσκεψης των Κινέζων γεωπόνων ήταν η κα-
ταγραφή ολόκληρης της διαδικασίας παραγωγής, των συστημάτων 
ποιότητας που εφαρμόζονται, του τρόπου συσκευασίας και αποθήκευ-
σης, των τελωνειακών διαδικασιών και κυρίως των φυτοϋγειονομικών 
ελέγχων από τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Αγροτικής Ανά-
πτυξης. 

Ο πρόεδρος κ. Γαλάνης Βασίλειος, ο υπεύθυνος ποιοτικού ελέγχου 
κ. Οβεζίκ Ανδρέας, ο επικεφαλής γεωπόνος κ. Ακριβόπουλος Μιλτιά-
δης και όλο το ανθρώπινο δυναμικό του ΑΣ Νέος Αλιάκμων, έλαβαν 
τα εύσημα από τους φιλοξενούμενους επισκέπτες και από τα στελέχη 
του Υπουργείου που έμειναν εντυπωσιασμένοι από την υποδειγματική 
λειτουργία του Συνεταιρισμού. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο της 
καλής φιλοξενίας, προσφέρθηκαν εδέσματα από ροδάκινα και κερά-
σια, δημιουργίες του καταξιωμένου σεφ Αντώνη Μουστάκα.

Ο ΑΣ Νέος Αλιάκμων ευχαριστεί θερμά το Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης για την εμπιστοσύνη και εύχεται γρήγορη ολοκλήρωση 
της συμφωνίας που θα αναπτύξει μια νέα πολλά υποσχόμενη αγορά, 
προς όφελος των παραγωγών.
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η «Tasty Fruit» δέχε-

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

συμπύρηνων.
Για όσους παραγωγούς επιθυμούν και ενδιαφέ-

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

Πληροφορίες στα τηλέφωνα:  
• 2331072700 
• 6945105091 Στέφανος Αποστολίδης

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

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω-

να με το άρ θρο 1369 του Α-
στι κού Κώδικα ό τι:

Ο ΘΩΜΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙ-
ΟΣ του Ιωάννη και της Ελέ-
νης, το γένος Αθανασάκη, 
που γεννήθηκε στη Θεσ/νίκη 
και κατοικεί στη Βέροια και η 
ΤΑΧΙΡΗ ΝΤΙΚΑΕΛΑ του Ίλλι 
και της Χατίμε, το γένος Με-
μίσα, που γεννήθηκε στο Αρ-

γυρόκαστρο Αλβανίας και κατοικεί στα Τύραννα 
Αλβανίας, πρόκειται να παντρευτούν με πολιτικό 
γάμο.

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

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

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

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

Κλιμάκιο Κινέζων
 γεωτεχνικών στον
 ΑΣ Νέος Αλιάκμων

Η αυτοδυναμία 
της Νέας Δημοκρατίας

όρος εθνικής 
οικονομικής και

 κοινωνικής αναγέννησης
Στο πρώτο μισό της δεκαετούς κρίσης, 

την οποία μαρτυρικά βίωσε και βιώνει η ελ-
ληνική κοινωνία, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ 
κ. Τσίπρας έδινε, από τα έδρανα της αντι-
πολίτευσης, καθημερινά ρεσιτάλ λαϊκισμού, 
ακατάσχετης υποσχεσιολογίας, ασταμάτητων 
καταγγελιών, προκλητικής περιφρόνησης 
των θεσμών, απροκάλυπτης υπονόμευσης 
κάθε προσπάθειας των τότε Κυβερνήσεων 
για ανάκαμψη.

Στο δεύτερο μισό της δεκαετούς κρίσης, 
ο κ. Τσίπρας παραδίδει, από τον πρωθυ-
πουργικό θώκο, μαθήματα Οργουελικής 
Διακυβέρνησης.

Το δικό του αχρείαστο μνημόνιο, το οποίο κόστισε στους Έλληνες πολίτες 
πάνω από 100 δις, επιβλήθηκε στη Χώρα εξ αιτίας της πρωτοφανούς ανευ-
θυνότητας και ανικανότητας της Κυβέρνησής του, το βάφτισε <<αποτέλεσμα 
αναγκαστικού συμβιβασμού και 17ωρης σκληρής διαπραγμάτευσης>>.

Την για 99 χρόνια παράδοση του δημοσίου πλούτου της Χώρας στους 
διεθνείς δανειστές την αποκάλεσε <<έξοδο από το καθεστώς των μνημονί-
ων>>.

Την φτωχοποίηση του μεγαλύτερου μέρους του πληθυσμού, την ονομάτισε 
<<κοινωνική ευαισθησία>>.

Την παρατεταμένη επενδυτική απραξία, την μειωμένη παραγωγικότη-
τα, την υπερφορολόγιση, τις θεωρεί <<παραγωγική ανασυγκρότηση>>.

Η διάλυση της παιδείας της και της υγείας, η αποτελμάτωση της δημό-
σιας διοίκησης και η υποβάθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης, η έξαρση 
της παραβατικότητας, η εξαφάνιση του αισθήματος ασφάλειας των 
πολιτών και η πολιτική σκευωρία έναντι των πολιτικών αντιπάλων  προ-
βάλλονται από τον κ. Τσίπρα ως ανυπέρβλητα επιτεύγματα μιας, κατά της 
άποψή του, <<δημιουργικής>> κυβερνητικής θητείας.

Προβάλλονται ως κατορθώματα, για τα οποία θεωρεί πως αξίζει να τον 
επιβραβεύσει ο ελληνικός λαός με πανηγυρική ανανέωση της κυβερνητικής 
εντολής, ώστε να συνεχίσει το <<σωτήριο>> έργο του.

Όμως, η ετυμηγορία των ευροεκλογών και των αυτοδιοικητικών εκλογών 
του 2019 ήταν εντελώς διαφορετική από τα όνειρα και τις προσδοκίες των 
ενοίκων του πρωθυπουργικού μεγάρου.

Ενώ η ροή των αποτελεσμάτων των εκλογών της 26ης Μαΐου βρισκόταν 
ακόμη σε εξέλιξη, ο κ. Τσίπρας, μη δυνάμενος να φέρει, μέχρι την λήξη της 
κοινοβουλευτικής τετραετίας, το βάρος της συντριπτικής ήττας, προέβη στην 
αναγγελία της πρόωρης προκήρυξης βουλευτικών εκλογών, οι οποίες, σε κά-
θε περίπτωση, οριοθετούν το τέλος της κυβερνητικής θητείας του ΣΥΡΙΖΑ και 
των εναλλασσόμενων κοινοβουλευτικών παρακολουθημάτων του.

Κανείς, ούτε ο ίδιος ο κ. Τσίπρας, δεν αμφιβάλλει για την νέα πλειοψηφία, 
που αναδύθηκε το βράδυ της 26ης Μαΐου, που ενισχύεται  και διευρύνεται 
καθημερινά και που, με την ψήφο του ελληνικού λαού, θα αναδειχθεί στις 7 
Ιουλίου ως νέα Κυβέρνηση της Χώρας.

Είναι η νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη, που ασκεί,  όλ ’ αυτά τα 
χρόνια της συριζαϊκής διαστρέβλωσης, την πιο σοβαρή, την πιο υπεύθυ-
νη και την πιο στιβαρή αντιπολίτευση στα κοινοβουλευτική χρονικά.

Είναι η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη, η Μεγάλη Φιλελεύ-
θερη Δημοκρατική Παράταξη , που με ολοκληρωμένο, καινοτόμο, πλήρως 
κοστολογημένο και έγκαιρα δημοσιοποιημένο πρόγραμμα ( προϊόν ευρύτα-
του, ανοιχτού διαλόγου με τους πολίτες και τους συλλογικούς φορείς όλης της 
Χώρας) εγγυάται την αναπτυξιακή έκρηξη που έχει ανάγκη ο τόπος.

Εγγυάται, ως κατ’ εξοχήν κόμμα ιδιωτικής πρωτοβουλίας, την έμπρακτη 
ενθάρρυνση και την αποτελεσματική υποστήριξη κάθε δημιουργικής πρωτο-
βουλίας.

Εγγυάται την σθεναρή προάσπιση των εθνικών δικαίων.
Εγγυάται την καλλιέργεια και εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας  των 

πολιτών.
Εγγυάται την εφαρμογή των αρχών της αξιοκρατίας, της ισονομίας, 

της διαφάνειας, της δημόσιας λογοδοσίας, της δίκαιης και διαρκούς αξι-
ολόγησης.

Εγγυάται την αναγέννηση της μεσαίας τάξης την οποία καταλήστευσε και 
διέλυσε ο η κυβέρνηση Σύριζα με την υπερφορολόγηση. Η μεσαία τάξη είναι 
η ραχοκοκκαλιά της εθνικής οικονομίας και της Δημοκρατίας , είναι γνωστή 
η διάσημη φράση << χωρίς την αστική τάξη δεν υπάρχει Δημοκρατία>>.

Είναι η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη, η μεγάλη φιλελεύθερη 
Δημοκρατική Παράταξη, που χωρίς ίχνος λαϊκισμού, μισαλλοδοξίας ή 
ρεβανσισμού, έρχεται ειρηνικά και ενωτικά να επουλώσει τις πληγές του 
απώτερου και του πρόσφατου παρελθόντος, και να εμπνεύσει του πολίτες, 
ώστε όλοι μαζί να επαναφέρουμε την Ελλάδα στη θέση που της αξίζει,  ως μία 
κανονική Ευρωπαϊκή Χώρα.

Αυτό μπορεί να επιτευχθεί, εφόσον η νέα Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατί-
ας εφαρμόσει το πρόγραμμά της, στηριγμένη σε μια ισχυρή κοινοβουλευτι-
κή πλειοψηφία που θα εγγυάται την πολιτική σταθερότητα.

 Γι αυτό η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας στις επικείμενες εκλογές δεν 
συνιστά ένα απλό εκλογικό στόχο.

Αποτελεί όρο επιβίωσης της Χώρας και ταυτόχρονα εθνικής , οικονο-
μικής και κοινωνικής αναγέννησης, - και, με την έννοια αυτή, αποτελεί 
ιστορική ευθύνη και καθήκον κάθε πολίτη.

Νίκος Λυσίτσας
Ιατρός

Τ. Πρόεδρος Ν.Σ Ημαθίας



Στην Πατρίδα και στο κέντρο της 
Βέροιας ο Φώτης Κουτσουπιάς

Την Πατρίδα Η-
μαθίας επισκέφτηκε 
ο υποψήφιος βου-
λευτής Ημαθίας Φώ-
της Κουτσουπιάς σε 
γνώριμα μέρη από 
τα πρώτα παιδικά 
του χρόνια, όπου 
τον υποδέχτηκαν 
θερμά, σχεδόν οικο-
γενειακά οι ντόπιοι. 
Σε συνάντηση που 
είχε μαζί τους, έλαβε 
το λόγο και απευ-
θύνθηκε στους συ-
μπολίτες του εξηγώ-
ντας τους ποιο είναι 
το σχέδιο της Νέας 
Δημοκρατίας, αλλά 
και τις δικές του συ-
γκεκριμένες  θέσεις 
και προτάσεις για 
τον τόπο.

 «Πρώτη προ-
τεραιότητα είναι για 
τη Νέα Δημοκρατία 
και εμένα προσωπι-
κά να ξαναδώσουμε 
τις δυνατότητες που 
χάθηκαν, ειδικά τα 
τελευταία χρόνια, για 
ανάπτυξη και καλύ-
τερη ποιότητα ζωής, 
στην καθημερινότη-
τα των συμπολιτών 
μας.

Τα χωριά της Η-
μαθίας έχουν πληγεί 
τρομερά, όπως και 
όλη η αγροτική οικο-
νομία της χώρας, με 
αποτέλεσμα να απειλούνται με φυγή των νέων, των παιδιών τους από τον τόπο τους. Και την 
αξία της οικογένειας και της σημασίας που έχουν οι ρίζες μας την νιώθουν οι άνθρωποι μας 
εδώ στο χωριό, όπως και στην Πατρίδα ακόμα περισσότερο».

Έπειτα επισκέφτηκε το κέντρο της 
Βέροιας, συνομίλησε με συμπολίτες του 
και τους έδωσε περισσότερες πληρο-
φορίες για την υποψηφιότητά του, και 
οι περισσότεροι του επανέλαβαν πως 
χρειάζονται λύσεις σε γνωστά προβλή-
ματα που έχουν κουβεντιάσει μαζί του τα 
προηγούμενα χρόνια.

«Τα αστικά κέντρα όπως η Βέροια 
είναι στα όρια της βιωσιμότητας στον 
επιχειρηματικό κόσμο και ο ιδιωτικός 
τομέας παλεύει να αντέξει, να σταθεί, 
ενώ δέχεται πολλαπλά πλήγματα από 
την ίδια τον ίδιο τον κρατικό, φορολογικό 
μηχανισμό. Για αυτά τα προβλήματα, και 
τις μεγάλες παθογένειες του οικονομικού 
τομέα αξίζει να εμπιστευτείτε το ανα-
πτυξιακό πρόγραμμα 
του κ. Κυριάκου Μη-
τσοτάκη, και σας εγ-
γυώμαι προσωπικά 
πως στην περίπτωση 
που με επιλέξετε για 
εκπρόσωπό σας στη 
Βουλή, θα είμαι στη 
θέση που εκλέξατε για 
να παλεύω για την ε-
πίλυσή τους».

9www.laosnews.gr10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016TETAΡΤΗ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

«Τα παιδιά μας είναι 
το αύριο της Ημαθίας μας»

Τα παιδιά μας είναι η ευλογία 
μας. Η ολοκλήρωση και η ευτυχία 
της οικογένειάς μας. 

Είναι όμως και το μέλλον του 
τόπου που αγαπάμε. Ένας τόπος 
που τον βλέπουν με τους δικούς 
τους όρους, τα δικά τους φίλτρα, 
τα δικά τους όνειρα.

Τα παιδιά μας είναι το αύριο 
της Ημαθίας μας.

Πολύ συχνά όμως νιώθουν ότι 
δεν ακούγονται. Ότι οι καινοτόμες 
ιδέες τους περιθωριοποιούνται και 
εμποδίζονται. Ότι η Ελλάδα τους 
στερεί ευκαιρίες και χώρο να απο-
δείξουν τι αξίζουν.

Αγαπάμε την Ημαθία μας.
Και όπως είμαι υπερήφανος 

για την οικογένειά μου και για τα 
παιδιά μου, έτσι είμαι υπερήφανος 
και για τα παιδιά του τόπου μου. 

Και όπως ως γονιός πάντα θα δίνω το υστέρη-
μα της ψυχής μου για τα παιδιά μου, έτσι και ως 
ενεργός πολίτης πάντα θα δίνω το υστέρημα της 
ψυχής μου για το μέλλον των παιδιών της Ημαθίας 
μας.

Στη λαϊκή της Βέροιας και 
στην αγορά της πόλης
Στη χώρα των παράλληλων μονολόγων, επι-

λέγω και θα επιλέγω πάντα πεισματικά την κα-
λοπροαίρετη επικοινωνία, το διάλογο, την γόνιμη 
αντιπαράθεση, την ουσιαστική επιχειρηματολογία 
και τελικά τη σύνθεση των απόψεων.

7ο Αντάμωμα 
Τριλοφιωτών

Μία πολύ όμορφη βραδιά γεμάτη χορό, τραγού-
δια, παράδοση. Το 7ο Αντάμωμα των Τριλοφιωτών, 
που διοργάνωσε ο ιδιαίτερα δραστήριος Μορφω-
τικός Πολιτιστικός Σύλλογος Τριλόφου «Ο Αριστο-
τέλης» στέφθηκε και αυτό από απόλυτη επιτυχία. 
Πλημμυρισμένο με κόσμο το Αριστοτέλειο Πολιτι-
στικό Κέντρο του Τριλόφου πέρασε το μήνυμα ότι 
ο τόπος μας ζει, εμπνέεται και φυλάττει ως κόρην 
οφθαλμού μέσα στην καρδιά του τις παραδόσεις, 
τα ήθη και τα έθιμά του, που καθορίζουν εξάλλου 
την ίδια του την ιδιαίτερη ταυτότητα.

Ειλικρινείς ευχαριστίες σε όλες και όλους για τα καλά τους λόγια και τις θερμές ευχές τους προς το πρόσωπό μου. 
Μου δίνουν νέο κουράγιο και βαθιά ικανοποίηση να συνεχίσω την προσπάθειά μου με αμείωτη ένταση.
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Το Σάββατο 29 Ιουνίου στο θέατρο Άλσους
«MACBETH» από την 
Ομάδα «Ονειροπόλοι» 
του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας

Η Ομάδα «Ονειροπόλοι» του Τμήματος Θεατρικής Υποδομής του  ΔΗ.
ΠΕ.ΘΕ.  Βέροιας  παρουσιάζουν  την παράσταση “Μάκμπεθ”, του William 
Shakespeare σε σκηνοθεσία του Πέτρου Μαλιάρα. 

Η παράσταση θα δοθεί το Σάββατο 29 Ιουνίου 2019 στις 9.30μ.μ. στο θέα-
τρο άλσους «Μελίνα Μερκούρη», με γενική είσοδο 3€. 

Προπώληση εισιτηρίων: γραφεία ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας, 3ος όροφος Χώρου 
Τεχνών, τηλ. 2331078140.

Συντελεστές Παράστασης
Συγγραφέας: William Shakespeare
Μετάφραση: Ερρίκος Μπελιές
Σκηνοθεσία: Πέτρος Μαλιάρας
Χορογραφίες: Τάσος Παπαδόπουλος
Σπαθογραφίες: Ιωάννης Κομπατσιάρης
Σκηνογραφία/Ενδυματολογία:  Δημήτρης Γεωργόπουλος , Δαμιανός Οικο-

νομίδης 
Κατασκευή Σκηνικών:  Δημήτρης Γκιλιόπουλος, Γιώργος Βέγκος
Μουσική Επιμέλεια/ Ηχοληψία: Αλέξανδρος Καροτσέρης
Φωτισμοί: Γιώργος Βέγκος
Τεχνικός Σκηνής: Γιάννης Κοντός
Creative Art / Φωτογραφίες: Τάσος Θώμογλου
Οργάνωση Παραγωγής-Προβολή: Κατερίνα Γρηγοριάδου
Τους ρόλους ερμηνεύουν (αλφαβητικά):  Βατμανίδου Ειρήνη, Βελέντζα 

Σοφία, Γεωργίου Αναστασία, Γιομπλιάκης Ερμής, Δάσκαλου Χρύσα, Ζαφείρης 
Νίκος, Θεοδοσίου Άννα, Θεοδωρίδης Βασίλης, Καλλιαρίδου Όλγα, Κετίκο-
γλου Ελπίδα, Κετίκογλου Κώννα, Κεφάλα Μαρία, Κρεμλίδου Τατιάνα, Κωφί-
δης Γιάννης, Λεκός Παναγιώτης, Λεονταράκης Γιώργος, Μπούσουλας Χάρης, 
Παπαδόπουλος Πλούταρχος,  Παπαλάμπρου Λυδία, Σιακαβάρα Ιωάννα, 
Σαράντη Δήμητρα, Σέφερ Γιώργος, Σταμούλη Ειρήνη, Τριανταφυλλίδου Εύα, 
Τριανταφυλλίδου Μαρία, Τσαχουρίδης Γιώργος, Χριστοδουλίδου Στεφανία. 

Για το Trailer της παράστασης
Σύλληψη Ιδέας/Σκηνοθεσία: Τάσος Θώμογλου
Κάμερα: Ιάκωβος Καγκελίδης
Μοντάζ: Roman Filiev
Τεχνική Υποστήριξη: Δήμητρα Σταματίου
Make Up: Φωτεινή Παπαδοπούλου
Χτενίσματα: Έλενα Τσακαλίδου

Παρουσίαση του Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ. Ημαθίας στους διεθνείς ROTARY
  Με πρό -

σ κ λ η σ η  τ ο υ 
ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗ-
ΡΙΟΥ ΙΔΕΩΝ, το 
Σάββατο 22/6 το 
απόγευμα, έγι-
νε παρουσίαση 
των δομών του 
Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ. Ημα-
θίας σε ομάδα 
26 επισκεπτών 
του  Δ ι εθνούς 
ROTARY από τη 
Γερμανία.

  Μετά το κέ-
ρασμα των διορ-
γανωτών στους 
επισκέπτες με 
τοπικά  παρα -
δοσιακά γλυκά 
και φρούτα, η 
Ψυχολόγος του 
Συλλόγου Χρύσα 
Μπέκα έκανε μια παρουσίαση των δομών του, τις παρεχόμενες υπηρεσίες σαυτές, το ιστορικό του Συλλόγου και το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει στην ευρύτερη περιοχή. 

  Οι επισκέπτες έδειξαν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και αυτό φάνηκε από τις ερωτήσεις, διευκρινήσεις και το διάλογο που ακολούθησε για αρκετή ώρα, εκφράζοντας και το ενδιαφέρον τους για την εξεύρεση τρόπων ενί-
σχυσης των δομών του Συλλόγου.

  Παρόντες ήταν ο Πρόεδρος του ΣΟΦΨΥ Ημαθίας Γιώργος Σαλιάγκας, η Γ. Γ. Μαρία Ντέντου και η υπεύθυνη του Κέντρου Υποστήριξης Ενηλίκων με ψυχικές διαταραχές του Συλλόγου Ελευθερία Βενετσανάκου.
  Το Δ.Σ. του ΣΟΦΨΥ Ημαθίας ευχαριστεί θερμά το Εκκοκκιστήριο Ιδεών για την πρόσκληση αυτή .

ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ

 ΑΡΚΑΣ
«Ζωή Μετά Χαμηλών Πτήσεων»

Η εταιρεία θεατρικών 
παραγωγών «Μέθεξις», 
παρουσιάζει φέτος το 
καλοκαίρι σε μια μεγά-
λη περιοδεία σε όλη την 
Ελλάδα τη “Ζωή Μετά 
Χαμηλών Πτήσεων” του 
ΑΡΚΑ. Οι ήρωες του 
ΑΡΚΑ, μετά τις επιτυχη-
μένες εμφανίσεις τους 
στην Αθήνα, ξεπηδούν 
μέσα από τις σελίδες 
των κόμικς και ζωντα-
νεύουν μ’ ένα μεγάλο 
θίασο σύγχρονων πρω-
ταγωνιστών. Το Θανά-
ση Βισκαδουράκη, τη 
Σοφία Βογιατζάκη, την 
πληθωρική εμφάνιση 
του Γιώργου Γαλίτη τον 
Πέτρο Μπουσουλόπου-
λο, το Χρήστο Τριπόδη, 
Γιώργο Χατζή ,Μάρα 
Δαρμουσλή, Κατερίνα 
Θεοχάρη, , Αλέξη Βιδα-
λάκη σε σκηνοθεσία Δη-
μήτρη Αγορά.

Η “Ζωή Μετά”, ο “Ι-
σοβίτης”, οι “Χαμηλές 
Πτήσεις”, ο “Καστράτο”, 
το “Μαλλί με Μαλλί” 
πρωταγωνιστές στην 
ξεκαρδιστική παράσταση “Ζωή Μετά Χαμηλών Πτήσεων”, που  θα 
φέρει λυτρωτικό γέλιο στα χείλη κάθε πικραμένου.

Ο Μπαμπάς  Σπουργίτης προσπαθεί να ξεπεράσει την προδο-
σία της σπουργιτίνας, να βρει καινούργια σύντροφο και να χαλινα-
γωγήσει το “τέρας” που έχει για γιο. Ο Ισοβίτης βρίσκει παρηγοριά 
στο μοναδικό πλάσμα που του προσφέρει τη φιλία του με το αζη-
μίωτο, τον βρωμερό ποντικό Μοντεχρήστο, ενώ ο Θανατοποινίτης 
γράφει την αυτοβιογραφία του περιμένοντας χάρη. Η Λουκρητία 
θέλει απελπισμένα σεξ, μα η σκληρή μοίρα είναι το μόνο σκληρό 
πράγμα που συναντά, καθώς συγκάτοικος της είναι ο ευνούχος 
Καστράτο. Σ’ ένα κομμωτήριο, οι γλώσσες κόκαλα δεν έχουν και 
κόκαλα σπάνε, με τις πελάτισσες να είναι έτοιμες να πιαστούν μαλ-
λί με μαλλί. Τέλος, στην κόλαση και στον παράδεισο τα πράγματα 
δεν είναι έτσι όπως μας τα είπαν. Ζωή μετά υπάρχει, αλλά κάτι μας 
θυμίζει από τα πριν.

Στη “Ζωή Μετά Χαμηλών Πτήσεων”, τα κείμενα και οι χαρακτή-
ρες του αγαπημένου σκιτσογράφου ζωντανεύουν, σχολιάζοντας 
με λιτό αλλά καυστικό τρόπο την καθημερινότητα του σύγχρονου 
Έλληνα, τις ανθρώπινες σχέσεις, τους φόβους, τους πόθους και τις 
μεταφυσικές του ανησυχίες. Μια παράσταση που απευθύνεται με 
τόλμη σε όλους όσοι αγαπούν τον ΑΡΚΑ και δε φοβούνται να κοιτά-
ξουν με σαρκασμό το πρόσωπό τους στον καθρέφτη.

Πρωταγωνιστούν αλφαβητικά:
Δημήτρης Αγοράς, Αλέξης Βιδαλάκης, Θανάσης Βισκαδουρά-

κης, Σοφία Βογιατζάκη, Γιώργος Γαλίτης, Μάρα Δαρμουσλή, Κα-
τερίνα Θεοχάρη, Πέτρος Μπουσουλόπουλος, Χρήστος Τριπόδης, 
Γιώργος Χατζής.

Συγγραφέας: ΑΡΚΑΣ
Θεατρική Διασκευή / Σκηνοθεσία: Δημήτρης Αγοράς
Χορογραφίες: Αντιγόνη Γύρα
Κοστούμια: Κωνσταντινιά Βαφειάδου, Σοφία Δριστέλα
Καλλιτεχνική επιμέλεια: Χρήστος Τριπόδης
Συνεργάτης σκηνοθέτης: Μάνος Τσότρας
Παραγωγή:   ΜΕΘΕΞΙΣ, Χρήστος Τριπόδης
Επικοινωνία: 210 7622034, 6945454516
email : methexis.theater@gmail.com
Facebook page: https://www.facebook.com/methexis.

productions
Η παράσταση αρχίζει στις 9.30 μ.μ.
Διάρκεια: 100 λεπτά χωρίς διάλειμμα 
Τιμές εισιτηρίων,
προπώληση: 12 ευρώ
Ανεργίας, φοιτητικό, άνω των 65, πολύτεκνοι: 12 ευρώ 
Παιδικό: 10 ευρώ
Γενική είσοδος: 15 ευρώ
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ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ

Συνεστίαση στην πιτσαρία ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ
Η λέσχη μας σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμά της την Κυριακή 30 Ιουνίου 2019 το μεσημέρι θα έχει συνε-

στίαση στην πιτσαρία ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ στην περιοχή Ελιάς.
Η συμμετοχή κατ’ άτομο είναι 10 ευρώ και περιλαμβάνει ουζάκι με μεζέ, κρεατικό, ώρα προέλευσης 13.00, 

για τη συμμετοχή σας τηλεφωνείστε μας ή περάστε από τα γραφεία μας Ανοίξεως 90, η λέσχη είναι ανοικτή κα-
θημερινά 10.30-12.30 εκτός Σαββάτου και Κυριακής, τηλέφωνο 23310 25654.

Το Δ.Σ.

ARTVILLE Φεστιβάλ 
στο Δημοτικό Πάρκο Νάουσας

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος ARTVILLE διοργανώνει για 8η συνεχόμενη χρονιά το καλοκαιρινό 
του φεστιβάλ στο πλακόστρωτο του Δημοτικού Πάρκου Νάουσας στις 26-28 Ιουλίου.

Στο Φεστιβάλ θα λάβουν χώρα μεταξύ άλλων εκθέσεις χειροποίητων δημιουργιών, συναυλί-
ες και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. 

Στη Νέα Υόρκη ο Απόστολος 
Τζιτζικώστας στην ενθρόνιση 

του νέου Αρχιεπισκόπου 
Αμερικής Ελπιδοφόρου 

Στην τελετή εν-
θρόνισης του νέου 
Α ρ χ ι ε π ι σ κόπο υ 
Αμερικής Ελπιδο-
φόρου, στη Νέα 
Υόρκη παρέστη ο 
Περ ιφερε ιάρχης 
Κεντρικής Μακε-
δονίας Απόστολος 
Τζιτζικώστας.

Παρουσία πλή-
θους κόσμου, η 
τελετή ενθρόνισης 
πραγματοποιήθηκε 
με κάθε λαμπρότη-
τα και επισημότη-
τα, ενώ ο Περιφε-
ρειάρχης παρέστη 
και στο επίσημο 
γεύμα προς τιμήν 
του κ.κ. Ελπιδο-
φόρου, παρουσία 
στελεχών και εκ-
προσώπων φορέ-
ων και οργανώσε-
ων της ομογένειας.

Ο κ. Τζιτζικώστας είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με ιεράρχες, πολιτικούς παράγοντες των Η-
ΠΑ, παράγοντες της ομογένειας και με Ελληνοαμερικανούς πολίτες και σε δηλώσεις του επισήμανε:

«Η παρουσία χιλιάδων ομογενών Ορθόδοξων Χριστιανών στην τελετή ενθρόνισης του νέου 
Αρχιεπισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρου είναι η καλύτερη απόδειξη των ισχυρών διαχρονικών δε-
σμών της ομογένειας με τη μητέρα πατρίδα. Η ανάληψη των καθηκόντων του νέου Αρχιεπισκόπου 
Αμερικής είναι κορυφαία στιγμή για την ελληνική ομογένεια και την Ορθοδοξία. Ειδικά σε μια εποχή, 
που τα εθνικά μας θέματα είναι και πάλι στο προσκήνιο,η ομογένεια στις ΗΠΑ διαδραματίζει καθορι-
στικό ρόλο και η συνοχή του Ελληνισμού είναι το καθοριστικό στοιχείο για την επιτυχή υπεράσπιση 
των εθνικών μας δικαίων. Δεν θα σταματήσω να επαναλαμβάνω τη μεγάλη τιμή που νιώθουμε 
όλοι οι Μακεδόνες, που ένας δικός μας άνθρωπος καταλαμβάνει το ανώτατο ιερατικό αξίωμα στην 
Αμερική, τη θέση του Αρχιεπισκόπου. Η αποστολή που αναλαμβάνει ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής 
Ελπιδοφόρος είναι εξαιρετικά σημαντική για την Ορθοδοξία, τον Ελληνισμό και την ομογένεια. Δια-
δεχόμενος έναν σπουδαίο ιεράρχη, τον Δημήτριο, ο κ.κ. Ελπιδοφόρος καλείται να συνεχίσει και να 
εμπλουτίσει ένα έργο αξιομνημόνευτο διεθνώς. Είμαι βέβαιος ότι η θητεία του στην Αρχιεπισκοπή 
θα σηματοδοτήσει μια νέα εποχή στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, μια νέα εποχή ομόνοιας και ευη-
μερίας για την ομογένειά μας, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του Ελληνισμού».

Κυριάκος Μητσοτάκης: 
Χωρίς αυτοδυναμία 

θα πάμε ξανά στις κάλπες 
τον 15αύγουστο 

και με απλή αναλογική
Σε  μαζική προσέ-

λευση στις κάλπες της 
7ης Ιουλίου κάλεσε 
τους Έλληνες ο πρό-
εδρος της Νέας Δημο-
κρατίας Κυριάκος Μη-
τσοτάκης, αποκαλύ-
πτοντας πως εάν δεν 
υπάρξει αυτοδυναμία 
θα οδηγήσει τη χώρα 
ξανά στις κάλπες το 
Δεκαπενταύγουστο 
και με απλή αναλογι-
κή.

Σ ε  σ υ ν έ ν τ ε υ ξ ή 
του στον ραδιοφω-
νικό σταθμό «Θέμα 
104,6», ο «γαλάζιος» 
πρόεδρος, αναφερό-
μενος στο ενδεχόμενο 
να μην σχηματιστεί 
κυβέρνηση στις επι-
κείμενες εκλογές, είπε 
χαρακτηριστικά:

«Τότε η χώρα θα οδηγηθεί νομοτελειακά σε νέες εκλογές τον Δεκαπενταύγουστο με απλή αναλογική, που 
σημαίνει εκ των πραγμάτων ότι η μόνη κυβέρνηση που θα μπορεί να σχηματιστεί είναι μια κυβέρνηση εθνι-
κής συνεννόησης».

Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε πως σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, οι «εκλογές θα γίνουν κατακαλόκαιρο, με 
τα εθνικά θέματα ανοιχτά». Όπως είπε, τότε «θα έπρεπε να συνεργαστεί το πρώτο με το δεύτερο κόμμα».

«Δεν νομίζω ότι οι πολίτες θέλουν αυτό» εκτίμησε ο πρόεδρος της ΝΔ, προσθέτοντας πως το κόμμα του 
δεν μπορεί να συνεργαστεί με τον ΣΥΡΙΖΑ. Παράλληλα, ανέφερε ότι η ΝΔ θα φέρει στη Βουλή αλλαγή του 
εκλογικού νόμου, με ένα νέο σύστημα που δεν θα δίνει μπόνους 50 εδρών στο πρώτο κόμμα.

Ζήτησε, μάλιστα, από τους πολίτες να μην απέχουν από τις επικείμενες εκλογές, ο κ. Μητσοτάκης εξήγησε 
πως για λίγες ψήφους μπορεί να κριθεί η ισχυρή εντολή που διεκδικεί η ΝΔ και πόσα κόμματα θα μπορούν 
να μπουν στη Βουλή.

Προανήγγειλε επίσης ότι η επόμενη Βουλή θα προχωρήσει και θα ολοκληρώσει άμεσα την Αναθεώρηση 
του Συντάγματος, δείχνοντας ότι θέλει να έχει αλλάξει ο τρόπος εκλογής Προέδρου Δημοκρατίας πριν την 
προεδρική εκλογή του 2020.

Άφησε δε να εννοηθεί ότι τη διαδικασία της αναθεώρησης θα αναλάβει ο πρώην υπηρεσιακός πρωθυ-
πουργός και πρώην πρόεδρος του ΣτΕ, επικεφαλής του Επικρατείας της ΝΔ Παναγιώτης Πικραμμένος.

Ανέφερε επίσης ότι στην κυβέρνησή του θα υπάρξουν και πρόσωπα εκτός ΝΔ, όχι όμως στο πλαίσιο μίας 
συνεργασίας με άλλο κόμμα, αλλά και εξωκοινοβουλευτικοί υπουργοί, τεχνοκράτες τους οποίους θεωρεί απα-
ραίτητους σε εξειδικευμένα χαρτοφυλάκια.

Ματαίωση εκδήλωσης 
Από την ΘΡΑΚΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΒΕΡΟΙΑΣ γίνεται γνωστό ότι μετά την νέα επιδείνωση του καιρού για τις 

επόμενες μέρες  το Διοικητικό Συμβούλιο της Θρακικής Εστίας, αποφάσισε  την ματαίωση της  προγραμ-
ματισμένη εκδήλωση μας   «6η συνάντηση παιδικών χορευτικών τμημάτων» που θα πραγματοποιούταν 
την Τετάρτη 26 Ιουνίου 2019. 
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Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την από-
κτηση του Δημήτρη Μελιόπου-
λου από την Ξάνθη Ο 20χρο-

νος ποδοσφαιριστής συμφώνησε με 
τους νταμπλούχους για συμβόλαιο 
διάρκειας τεσσάρων ετών. ΑΟΞ  και 
Μελιόπουλος «φλέρταραν» καιρό. Ο 
πρώην παίκτης της Ξάνθης είχε μπει 
στο στόχαστρο και ξένων ομάδων, 
ωστόσο τα βρήκε με τους νταμπλού-
χους και ανακοινώθηκε το πρωί 
της Τρίτης (25/6). Το συμβόλαιο του 
20χρονου «Μελιό» με τους «ασπρό-
μαυρους» είναι διάρκειας τεσσάρων 
ετών.

Η Ανακοίνωση της ασπρόμαυρης ΠΑΕ: 
«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την απόκτηση του 

Δημήτρη Μελιόπουλου από την Ξάνθη. Ο νεαρός 
ποδοσφαιριστής υπέγραψε συμβόλαιο για τα επό-
μενα τέσσερα χρόνια και θα φοράει τη φανέλα με το 
νούμερο 14.

«Προσωπική μου άποψη είναι ότι ο Δημήτρης 
Μελιόπουλος, της ομάδας Κ17 της Ξάνθης έχει τον 
χαρακτήρα και τα προσόντα για να ξεχωρίζει. Πρώτα 
εκτιμώ τον χαρακτήρα του και το πάθος και τη θέλη-
ση του να δουλέψει και να πετύχει και μετά όλα τα 
υπόλοιπα, όπως το ταλέντο». Ο Ράζβαν Λουτσέσκου 
είχε γοητευθεί από την πρώτη στιγμή που τον είδε 
στην προπόνηση. Λίγο πριν φύγει από την Ξάνθη, 
έπλεξε το εγκώμιό του και δύο χρόνια μετά τον συ-
ναντά και πάλι, αυτή τη φορά στη Θεσσαλονίκη και 

τον ΠΑΟΚ, προκειμένου να τον θέσει υπό τις οδηγίες 
του.Γεννήθηκε στις 22 Μαρτίου του 2000 στη Βέροια 
κι έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στον 
ΠΑΟΚ Κουλούρας. Στα 15 του εντάχθηκε στις Ακα-
δημίες της Ξάνθης κι από πολύ νωρίς ξεχώρισε με 
το ταλέντο του, αγωνιζόμενος είτε ως μέσος είτε ως 
κεντρικός αμυντικός.

Σε ηλικία 17 ετών κλήθηκε από τους ανθρώπους 
της ακριτικής ομάδας και υπέγραψε το πρώτο του 
επαγγελματικό συμβόλαιο, συμμετέχοντας και στην 
καλοκαιρινή προετοιμασία της ομάδας για τη σεζόν 
2017-18. Εκεί έδειξε ότι είναι ήδη έτοιμος για να πά-
ρει το βάπτισμα του πυρός στο αντρικό ποδόσφαιρο, 
όπερ και εγένετο. Στις 25 Οκτωβρίου του 2017 σε 
μία νίκη της Ξάνθης μέσα στην έδρα του Παναιτω-
λικού ο νεαρός άσος έκανε το ντεμπούτο του και 
έγινε ο πρώτος παίκτης, γεννημένος τον 21ο αιώνα, 
που παίζει στη Super League Σουρωτή. Αγωνίστηκε 
σε 18 παιχνίδια, ενώ με το γκολ που σημείωσε σε 
αγώνα για το Κύπελλο Ελλάδας κόντρα στην ΑΕΛ, 
έγινε ο νεαρότερος σκόρερ στην ιστορία της Ξάνθης. 
Η σεζόν 2018-19 τον βρήκε ως βασικό μέλος των Α-
κριτών, με τη φανέλα των οποίων μέτρησε άλλες 17 
συμμετοχές στις εγχώριες διοργανώσεις.

Από το 2016 έγινε διεθνής, ξεκινώντας από την 
Εθνική Ελλάδας Κ16, ενώ πλέον είναι μέλος της 
Κ21, έχοντας κάνει το ντεμπούτο του τον Ιούνιο του 
2019, υπό τις οδηγίες του Αντώνη Νικοπολίδη. Παρά 
τον υψηλό ανταγωνισμό και τις διάφορες προσπά-
θειες πολλών ομάδων, ο ΠΑΟΚ κατάφερε να συμ-
φωνήσει με την Ξάνθη και ο Μελιόπουλος είναι και 
επίσημα παίκτης του Δικεφάλου. κάνει το ντεμπούτο 
του τον Ιούνιο του 2019, υπό τις οδηγίες του Αντώνη 
Νικοπολίδη ανταγωνισμό και τις διάφορες προσπά-
θειες πολλών ομάδων, ο ΠΑΟΚ συμφωνήσει με την 
Ξάνθη και ο Μελιόπουλος είναι και επίσημα παίκτης 
του Δικεφάλου.

Σε ρυθμούς Γ’ Εθνικής κινού-
νται άπαντες στον Μέγα Αλέ-
ξανδρο Τρικάλων. Η πρωτα-

θλήτρια ομάδα της ΕΠΣ Ημαθίας προ-
ετοιμάζεται με πυρετώδεις ρυθμούς 
για την επιστροφή της τη νέα σεζόν 
στα επαγγελματικά πρωταθλήματα 
και στόχος είναι να στεφθεί αυτή τη 
φορά με επιτυχία.

Η ανταπόκριση του κόσμου των Τρικάλων είναι 
ενθαρρυντική και αυτό φάνηκε από την συμμετοχή 
του στην Γενική Συνέλευση που έγινε πριν από λί-
γες μέρες, όπου παραβρέθηκαν περισσότερα από 
35 άτομα και δήλωσαν την στήριξή τους στην οικο-
γένεια Παπαδόπουλου. Μάλιστα αποφασίστηκε να 
μπουν και κάποια νέα μέλη στην διοίκηση.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, υπάρχει συμφωνία με 
τον «πρωτομάστορα» της επιτυχημένης περσινής 
πορείας, τον προπονητή Δημήτρη Πρίντζιο, ο οποί-
ος θα παραμείνει και τη νέα σεζόν στο τιμόνι των 
«πράσινων» (απομένει η επίσημη ανακοίνωση). 
Μάλιστα το τεχνικό επιτελείο θα ενισχυθεί άμεσα 
με την πρόσληψη ενός γυμναστή και ενός προπο-
νητή τερματοφυλάκων.

Όσον αφορά το ρόστερ, μέσα στην τρέχουσα 
εβδομάδα θα γίνουν συζητήσεις με όλους τους 
παίκτες που αποτελούσαν το περσινό έμψυχο δυ-
ναμικό, ώστε να αποφασιστεί ποιοι θα μείνουν και 
ποιοι θα φύγουν. Στόχος είναι να παραμείνει ένας 
κορμός 13-14ων ποδοσφαιριστών και στη συνέ-
χεια να γίνουν κάποιες μεταγραφικές προσθήκες, 
με παίκτες που έχουν ήδη εντοπιστεί.

Τέλος, να σημειωθεί ότι θα γίνουν και κάποιες 
βελτιωτικές εργασίες στο γήπεδο των Τρικάλων 
ώστε να είναι έτοιμο να φιλοξενήσει αγώνες της Γ’ 
Εθνικής κατηγορίας.

πηγή kerkidasport.gr

ΠΑΟΚ:ΑνακοινώθηκεοΒεροιώτης
ΔημήτρηςΜελιόπουλος

Σε ρυθμούς... Γ’ Εθνικής ο Μέγας 
Αλέξανδρος Τρικάλων

Συγχαρητήριο
τηςΣχολής

ποδοσφαίρουΠΑΟΚ
Κουλούρας

Με τα  πα -
ρακάτω λόγια η 
σχολή ποδοσφαί-
ρου του ΠΑΟΚ 
Κουλούρας όπου 
ο Δημήτρης Με-
λιόπουλος έκανε 
τα πρώτα ποδο-
σφαιρικά του βή-
ματα .

Καλή επιτυ-
χία !!

Η Σχολή Πο-
δοσφαίρου ΠΑ-
ΟΚ Κουλούρας 
πίστεψε και πι-
στεύει στις δυνα-
τότητες σου!

Τα δύσκολα 
είναι για τους δυ-
νατούς!!

ΕνημέρωσησωματείωνγιατηΚάρταΥγείας
Από την Ε.Π.Σ.Ημαθιας υπενθυμιζεται σε όλα τα σωματεια της δυναμης της ότι από 1ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019 

τιθεται σε εφαρμογη η αποφαση του Υπουργειου Αθλητισμου
(αριθμ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΑΕΥΕ/386611/15976/1417/152) με την οποια καθοριζονται οι 

προυποθεσεις και η διαδικασια πιστοποιησης της υγειας των αθλητων δια της καταγραφης της στην ΚΑΡΤΑ 
ΥΓΕΙΑΣ Αθλητη,η οποια πλεον είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ και αντικαθιστα την παλια Κατασταη Υγειας.

Ως εκ τουτου καλουνται τα σωματεια να μεριμνησουν εγκαιρως για την τακτοποιηση της ως ανω υποχρε-
ωσης,για την πιστοποιηση της υγειας των αθλητων τους,ώστε αυτοι να εχουν δικαιωμα συμμετοχης στο νέο 
πρωταθλημα 2019/20.Χωρις την εκδοση και θεωρηση της ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ δεν θε επιτρεπεται σε κανενα 
αθλητη να αγωνιζεται.

Οσα σωματεια δεν εχουν εφοδισθει με εντυπες ΚΑΡΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ,μπορον να τις προμηθευονται εντελως 
ΔΩΡΕΑΝ από τα γραφεια της ΕΠΣ Ημαθιας.
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Ο αθλη-
τικός 
σύλλο-

γος ΑΟΚ Βέροι-
ας παρευρέθη 
στην τελετή 
λήξης του πρώ-
του τμήματος 
στο camp του 
Κώστα Τσαρ-
τσαρη, όπου 
βράβευσε τον 
Δημήτρη Ιτουδη 
για την επιτυχη-
μένη του πορεία 
στον αθλητισμό, 
παρουσία του 
νέου υπεύθυ-
νου ακαδημιών 
Γιώργου Τριχο-
πουλου και με 
εκπροσώπηση 
του διοικητικού 
συμβουλίου από 
το Νίκο Κελε-
πουρη και τον 
Πέτρο Χριστο-
φοριδη.

Ευχαριστήριο
Ευχαρ ιστούμε 

πολύ τον διεθνή κα-
λαθοσφαιριστή Γιώρ-
γο Μπόγρη για την 
μπλούζα που έστειλε 
σε έναν τυχερό νικη-
τή των διαγωνιστι-
κών παιχνιδιών που 
διεξήχθησαν στην 
τελετή λήξης των α-
καδημιών και παρα-
δόθηκε στο νικητή 
σήμερα!Η μπλούζα 
περιέχει υπογραφές 
των παικτών του Ο-
λυμπιακού!

Το προηγούμενο σαββατοκύ-
ριακο στα γήπεδα του Αγ. Νικο-
λάου της Νάουσας διοργανώθηκε 
το τέταρτο τουρνουά Τένις Ε3 για 
αγόρια και κορίτσια 14 ετών της 
Γ’ Ένωσης Κεντροδυτικής Μακε-
δονίας. Την πρώτη θέση κατέλαβε 
ο βεροιώτης Θανάσης Στεφανό-
πουλος κερδίζοντας τον Ναουσαίο 
Ορέστη Καρανάτσιο, που ήταν και 
το φαβορί με σκορ 6-4 6-4. Είχε 
προηγηθεί ο ημιτελικός με τον Μι-
χάλη Πατσίκα που κατέλαβε την 
3η θέση, τον οποίο κέρδισε με 6-
3 6-3, ενώ ο Πατσίκας μέχρι τον 
ημιτελικό δεν είχε δώσει γκέιμ σε 
αντίπαλό του. 

Αήττητη για μια ακόμη φορά 
στη Νάουσα η 12χρονη Κάτια 
Πατσίκα, που σήκωσε το κύ-
πελλο στην κατηγορία των 14 ε-
τών και μάλιστα χωρίς να χάσει 
σετ σε όλο το τουρνουά, ενώ έ-
χασε μόλις 1 γκέιμ μέχρι τον τε-
λικό! Εκεί αναμετρήθηκε με την 
Φωτεινή Καφέ από την Πτολε-
μαΐδα την οποία κέρδισε άνετα 
με σκορ 6-3 6-1. Αξιοσημείωτο 
ότι παρά τα προβλήματα που 
αντιμετώπισε με το στομάχι της 
η Κάτια στον ημιτελικό με την 
Αννέτα Τσιμπίνη(Γιαννιτσά), δεν 
διέκοψε καθόλου 
τον αγώνα και ε-
πικράτησε με το 
απόλυτο 6-0 6-
0. Στα μετάλλια 
μπήκε και η Ανθή 
Μανωλοπούλου, 
η οποία έμεινε 
ε κ τ ό ς  τ ε λ ι κο ύ 
μετά από έναν 
σ υ γ κ λ ο ν ι σ τ ι κ ό 
ημιτελικό με την 
Καφέ, που έχασε 
στις λεπτομέρει-
ες του super tie 
break με 6-2 0-6 
10-8. 

Ο ΑΟΚ Βέροιας τίμησε τον 
πρωταθλητή Ευρώπης Ημαθιώτη 

Δημήτρη Ιτούδη

ΤΕΝΙΣ
ΟΘανάσηςΣτεφανόπουλος
καιηΚάτιαΠατσίκασήκωσαν

τοΕ3στηΝάουσα
Ο Μιχάλης Πατσίκας και η Ανθή Μανωλοπούλου 

ΈγινετηνΚυριακήηγιορτή
γυμναστικήςτουΗρακλήΝάουσας

Την Κυριακή 23/6/2019 στο κλειστό γυμναστήριο του Δήμου Νάουσας πραγματο-
ποιήθηκε για 5η συνεχόμενη χρονιά, από τον Αθλητικό Σύλλογο Νάουσας «ΗΡΑΚΛΗ» 
η καθιερωμένη ετήσια γιορτή Ενόργανης Γυμναστικής.

Στο κατάμεστο από κόσμο γυμναστήριο οι μικροί αθλητές και αθλήτριες παρου-
σίασαν ασκήσεις στον ακροβατικό διάδρομο, στο μίνι τραμπολίνο και στο διπλό μίνι 
τραμπολίνο, ενθουσιάζοντας με την εμφάνισή τους γονείς και φίλους της γυμναστικής 
που είχαν την τύχη να παρευρίσκονται.

Την προετοιμασία των αθλητριών και την επιμέλεια της εκδήλωσης είχαν ο προ-
πονητής ενόργανης γυμναστικής κ. Χρήστος Ζάλιος και η γυμνάστρια κ. Μαρία Τσό-
τσκου.
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Στον «Real FM» μίλησε ο πρό-
εδρος των δύο κατηγοριών, ο 
οποίος τόνισε πως δεν θα ξεκι-

νήσει κανένα από τα δύο πρωταθλή-
ματα  αν δεν τηρηθούν τα συμφωνη-
θέντα.

Αναλυτικά η συνέντευξη του:
-Που βρισκόμαστε και ποια είναι η κατάσταση με 

τα τηλεοπτικά και το Νομικό πλαίσιο;
«Κάναμε ένα συμβούλιο χθες με την Σούπερ 

Λιγκ 2 και υπάρχει μια ομόφωνη απόφαση. Θέλουμε 
άμεσα ραντεβού με Βασιλειάδη, Παπά, και Δρόσο. 
Να τηρηθούν τα συμφωνηθέντα. Να υπογραφεί το 
τηλεοπτικό συμβόλαιο που έχει ήδη συμφωνηθεί».

-Με την ΕΡΤ μιλάμε πάντα;
«Βεβαίως και για τις δύο κατηγορίες».

-Τι σας είπαν μέχρι στιγμής;
«Στείλαμε επιστολές σε όλους τους αρμόδιους 

φορείς και ακόμη δεν έχουμε την παραμικρή ειδοποί-
ηση. Θα περιμένουμε μερικές μέρες και θα δούμε. 
Αν δεν υπογράφουν  τα τηλεοπτικά, κανένα πρωτά-
θλημα δεν θα ξεκινήσει, αυτό είναι σαφές».

Γιατί ισχύει αυτή η καθυστέρηση;
Δεν το ξέρω. Την προηγουμένη εβδομάδα βγήκε 

σε ραδιόφωνο ο πρωθυπουργός, είπε ότι κι εκείνος 
συμφωνεί με την αναδιάρθρωση και καλώς γίνεται. 
Εμείς αναμένουμε τα πεπραγμένα και τα συμφωνη-
θέντα. Μιλήσαμε με τους εμπλεκόμενους. Σε πρώτη 
φάση πάλι και πέρυσι εμείς ήμασταν οι αδικημένοι. 
Πήραμε λιγότερα χρήματα από τις 7 της σλ. Δεν 
μπορεί πάλι εμείς να δεχτούμε μείωση. Οι ομάδες 
ανέβασαν μπάτζετ για να μπουν στη νέα κατηγορία. 
Τώρα θα έρθει νέο σχέδιο; Τι θα γίνει; Θεωρώ ότι 
είναι άδικο. Θα είναι δύσκολο καλοκαίρι αν δεν τηρη-
θούν τα συμφωνηθέντα. Μια συμφωνία που ήρθε με 
κόπο. Με αδικημένες και ευνοημένες ομάδες. Εμείς 
μειώσαμε πιο μπροστά τις ομάδες για να είμαστε 
εντάξει».

-Αν όλα πάνε καλά, θα είναι για ένα χρόνο η νέα 
συμφωνία;

«Ναι θα είναι για ένα χρόνο. Του χρόνου πάλι τα 
ίδια θα έχουμε. Τώρα όμως οι ομάδες είναι προ των 
πυλών και δεν ξέρουν τι θα γίνει. Αν τηρηθούν φέτος 
τα συμφωνηθέντα θα προσπαθήσουμε κάτι καλύτε-
ρο για τη νέα χρονιά αν δεν συνεργαστούμε με την 
ΕΡΤ. Θα ψάξουμε και θα δούμε.

Επαναλαμβάνω ότι δεν ξεκινούν τα πρωταθλή-
ματα αν δεν υπογραφούν τα τηλεοπτικά συμβόλαια 
που έχουν συμφωνηθεί. Δεν ξεκινούν πρωταθλήμα-
τα. Είναι 26 περιφέρειες, 12 από την Σούπερ Λιγκ 2 
και 14 από την Φούτμπολ Λιγκ. Δεν θα πρέπει αυτές 
οι ομάδες να έχουν τα συμφωνηθέντα και να ξέρουν 
το μπάτζετ τους;».

Ο πρώην Πρόεδρος της ΚΕΔ και 
σύμβουλος στα θέματα διαι-
τησίας στον ΠΑΟΚ Βασίλης 

Τεβεκέλης μίλησε στον «ARENA FM 
89.4».

Αναλυτικά:
Γιατηνπιοσημαντικήαλλαγήπουσημειώ-

θηκεφέτοςστηνΕλλάδα:
 «Σίγουρα ήταν η έλευση ξένων διαιτητών, γιατί 

οι παίκτες τουλάχιστον όλων των ομάδων μπαίνα-
νε στο γήπεδο με άλλον αέρα και άλλη ψυχολογία. 
Επιβάλλεται να σφυρίζουν όλα τα παιχνίδια ξένοι 
διαιτητές. Ειδικά από την νέα χρονιά που θα υπάρ-
χουν και τα πλέι-οφ, διότι εκεί θα κρίνεται πλέον το 
πρωτάθλημα. Βέβαια αν τα δείγματα των Ελλήνων 
διαιτητών από τη νέα χρονιά είναι καλά, γιατί όχι να 
σφυρίζουν και οι Έλληνες διαιτητές τέτοια, απαιτη-
τικά παιχνίδια. Το μέλλον θα δείξει».

ΓιατοVAR:
«Υποτίθεται θα ξεκινούσε από την αρχή της 

νέας χρονιάς, αλλά δεν βλέπω να συμβαίνει κάτι 
τέτοιο. Ελπίζω, έστω και κάποια στιγμή να μπει 
στην Ελλάδα πάντως. Αν γίνει τον Οκτώβριο-Νο-
έμβριο, θα είναι πολύ καλό. Το είδαμε άλλωστε και 
στον τελικό του κυπέλλου φέτος οπού υπήρχαν 
δύο αμφισβητούμενες φάσεις στις οποίες το VAR 
δικαίωσε τον βοηθό και τον διαιτητή».

Για τις επικείμενες αλλαγέςπου έρχονται
στοντομέατηςδιαιτησίας:

«Ξεκινάμε με το βασικό το οποίο είναι και συ-
νάμα κάτι πρωτόγνωρο. Θα βλέπουν κίτρινη και 
κόκκινη κάρτα οι αξιωματούχοι των πάγκων, που 
σημαίνει ότι θα παίρνει κόκκινη και θα αποβάλ-
λεται ο καθένας, Μετά από έναν αριθμό κίτρινων 
(που δεν έχει καθοριστεί ακόμη) θα έχει τιμωρία 
μίας αγωνιστικής από τον πάγκο όποιος πέφτει σε 
τέτοιο παράπτωμα. Αυτό θα ισχύει για όλους τους 
αξιωματούχους που βρίσκονται στους πάγκους. 
Είναι μια καινοτομία που δεν έχει εφαρμοστεί ακό-
μη, ήταν προγραμματισμένο να εφαρμοστεί την 1η 
Ιουνίου στον τελικό του Τσάμπιονς Λιγκ, αλλά για 
κάποιους λόγους δεν έγινε. Είναι μία καλή αλλαγή 
γιατί κάποιους κατά «συρροή» ανήσυχους που 
προκαλούν με την συμπεριφορά τους, θα τους 
συμμαζέψει. Σίγουρα όταν γίνεται κάτι καινούργιο 
το αντιμετωπίζουμε με περιέργεια. Ο κανονισμός 
είναι σαφής όμως, τιμωρείται η ανάρμοστη-απρε-
πή συμπεριφορά των αξιωματούχων».

Δεύτερη αλλαγή είναι η αντικατάσταση των παι-
κτών, η οποία δεν θα γίνεται πλέον από το κέντρο 
του γηπέδου αλλά από το κοντινότερο σημείο που 
βρίσκονται, ούτως ώστε να βγούνε από το γήπεδο 
σύντομα, χωρίς καθυστερήσεις. Εκείνο δηλαδή 
που γινόταν από το απέναντι κόρνερ για να πας 
στο κέντρο του γηπέδου και να βγεις, δεν ισχύει 
πια. Αυτός ο νέος κανόνας γίνεται με σκοπό να 
παίζεται ποδόσφαιρο και να μην γίνονται καθυστε-
ρήσεις. Σε περίπτωση που ο ποδοσφαιριστής προ-
σπαθήσει και πάλι να κερδίσει με κάποιο τρόπο 
χρόνο, θα επεμβαίνει ο διαιτητής.

Όταν έχουμε πλέον ένα λάκτισμα, ένα φάουλ ή 

οφσάιντ μέσα στην επανορ-
θωτική περιοχή του πέναλ-
τι, όταν την παίζει ο παίκτης 
δεν θα χρειάζεται να βγει 
έξω για να μπει στο παιχνί-
δι ξανά, θα μπορεί ο αμυ-
ντικός να πάει να την πάρει 
μέσα από την περιοχή και 
να ξεκινήσει να παίζει. Δεν 
θα μπορεί δηλαδή να κάνει 
καθυστερήσεις. Βέβαια εδώ 
κάτι πρέπει να προσέξουμε, 
ο επιθετικός δεν μπορεί να 
μπει μέσα στην περιοχή να 
την πάρει, δηλαδή παίζουν 
την μπάλα στον τερματοφύ-
λακα για να την πάρει και 

να συνεχιστεί το παιχνίδι, απλά ο επιθετικός δεν 
μπορεί να μπει μέσα στην περιοχή θα πρέπει η 
μπάλα να παιχτεί από τον δεύτερο παίχτη της ίδιας 
ομάδας και μετά μπορεί να επέμβει ο επιτιθέμενος. 
Αυτό γίνεται γιατί πολλές φορές οι τερματοφύλακες 
την έπιαναν σιγά την μπάλα, έμπαινε ο αμυντικός 
μέσα και την χτυπούσε ούτως ώστε να γινόταν 
επανάληψη και να υπήρχαν σκόπιμες καθυστερή-
σεις. Ο σκοπός αυτού του νέου κανονισμού είναι 
να παίζεται περισσότερο ποδόσφαιρο χωρίς να 
υπάρχουν καθυστερήσεις.

Επίσης, δόθηκαν πολλές διευκρινήσεις για το 
χέρι μέσα στην περιοχή. Ήταν καιρός άλλωστε, 
ήταν κάτι που έπρεπε να γίνει. Αν ένας παίκτης 
έχει το χέρι σηκωμένο πάνω από τον ώμο του 
δείχνει ότι έχει πρόθεση να κόψει την μπάλα και 
εκεί καταλογίζεται πέναλτι. Για τις συγκεκριμένες 
περιπτώσεις, δόθηκαν διεξοδικά παραδείγματα και 
διευκρινήσεις έτσι ώστε να γίνουν κατανοητοί οι νέ-
οι κανονισμοί από όλους. Ουσιαστικά όταν το χέρι 
πάει στην μπάλα, είναι ξεκάθαρη παράβαση, όπως 
επίσης και όταν ο παίκτης έχει το χέρι του πάρα 
πολύ ψηλά σηκωμένο με σκοπό να μεγαλώνει τον 
όγκο του. Από την άλλη δεν υπάρχει παράβαση ό-
ταν η μπάλα χτυπήσει στο σώμα ενός ποδοσφαιρι-
στή και στη συνέχεια η μπάλα βρίσκει στο χέρι του. 
Δεν υπάρχει παράβαση όταν στην προσπάθεια 
άμυνας ο αμυνόμενος κάνει τάκλιν και κατά λάθος 
η μπάλα προσκρούει στο χέρι του, ενώ αυτό βρί-
σκεται στο έδαφος. Πολύ σημαντική αλλαγή επίσης 
είναι ότι πλέον δεν θα μετράει γκολ σε περίπτωση 
που κάποιος ποδοσφαιριστής βρει με οποιοδήποτε 
τρόπο την μπάλα με το χέρι και αυτή καταλήξει στα 
δίκτυα, εκούσια η ακούσια.

Νέος κανονισμός επίσης, αφορά το τείχος σε 
φάουλ, αφού πλέον δεν θα μπορεί να μπαίνει παί-
κτης της αντίπαλης ομάδος στο τείχος της αμυνό-
μενης, με σκοπό να παρεμποδίζει το οπτικό πεδίο 
του τερματοφύλακα. Ο παίκτης της επιτιθέμενης 
ομάδας θα πρέπει να έχει απόσταση ενός μέτρου 
τουλάχιστον από το τείχος. Αυτό γίνεται με το σκε-
πτικό να μην υπάρχουν συγκρούσεις μεταξύ των 
παικτών και προστριβές που θα επιφέρουν και θα 
φορτώνουν με κάρτες τους ποδοσφαιριστές.

Τέλος, όσον αναφορά τις κάρτες: Όταν η δια-
κοπή του αγώνα γίνει μέσα στην περιοχή πλέον 
δεν θα βλέπουμε στο ελεύθερο παίκτες των δύο 
ομάδων, θα βλέπουμε έναν μόνο παίκτη. Όταν η 
διακοπή του αγώνα γίνεται μέσα στην περιοχή ο 
μοναδικός παίκτης στον οποίο θα γίνεται το ελεύ-
θερο, θα είναι ο τερματοφύλακας. Όταν η διακοπή 
γίνεται στο υπόλοιπο του αγωνιστικού χώρου, 
ανάλογα με το ποιος παίκτης έχει ακουμπήσει 
την μπάλα τελευταίος, σε εκείνον θα γίνεται το 
ελεύθερο μπροστά του και οι υπόλοιποι παίκτες 
θα βρίσκονται τουλάχιστον τέσσερα μέτρα μακριά 
του. Ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο αποτρέπονται 
οι εντάσεις και η πιθανή καθυστέρηση μιας ποδο-
σφαιρικής αναμέτρησης. Υπάρχουν ακόμα πολλές 
διευκρινήσεις και για λιγότερο σημαντικά ζητήματα, 
τα οποία ξεκαθαρίζονται στους επιμέρους κανο-
νισμούς και διευκρινήσεις που δίνονται από τις 
αρμόδιες αρχές».

«Δενξεκινούνταπρωταθλήματα
ανδενυπογραφούνοισυμβάσεις

μετηνΕΡΤ»

Μάλαμας Τεβεκέλης «Να μπει 
και το VAR»

Αχτίδα φωτός προέκυψε για 
τον Εδεσσαϊκό, κατά την 
τρίτη γενική συνέλευση. Ο 

επιφανής Εδεσσαίος επιχειρηματίας, 
Γιάννης Σινιόσογλου, με εργοστάσιο 
στη Δροσιά Πέλλας (AGRIFREDA, με 
εμφιαλωμένα νερά και άλλα προϊ-
όντα, όπως κατεψυγμένα), οικονο-
μική επιφάνεια και πλέον ιδιοκτή-
της των «καταρρακτών» (κοσμικό 
κέντρο δίπλα στο σήμα κατατεθέν 
της πόλης) δείχνει «ζεστός» για να 

στηρίξει 
την ομάδα 
της Έδεσ-
σας, όπως 
φέρεται να 
εκμυστηρεύ-
τηκε στον 
Δήμαρχο της 
πόλης, Δημή-
τρη Γιάννου. 

Ο τελευταίος 
μαζί με τον γενι-
κό αρχηγό, Χρή-
στο Πόζαρλη και 
τον Δημήτρη Πα-
παϊωάννου (δι-
κηγόρος και μέ-
λος της ομάδας) 

συγκροτούν τριμελή επιτροπή, εξουσιοδοτημένη 
να μιλήσει με τον Σινιόσογλου άμεσα, ώστε να 
ξεκαθαρίσει αν επιθυμεί να στηρίξει οικονομικά τη 
νέα προσπάθεια και αποκλειστικά ως βασικός χο-
ρηγός, ή επιθυμεί και διοικητική εμπλοκή, ώστε να 
ηγηθεί συνολικά και πιο ενεργά των προσπαθειών 
των «πράσινων». Αυτό το όνομα τουλάχιστον «α-
κούστηκε» στη συνέλευση, ως ικανό να δώσει την 
πολυπόθητη λύση, ενώ και παλιότερα υπήρχε φη-
μολογία για πρόθεση ανάμειξής του στον Εδεσσαϊ-
κό. Μόλις γίνει το ραντεβού της επιτροπής μαζί του 
και μέσα στην εβδομάδα, πιθανότατα την Τετάρτη 
ή την Πέμπτη, θα γίνει νέο διοικητικό συμβούλιο 
στους «τριαινοφόρους», ώστε να υπάρξει ενημέ-
ρωση για τα αποτελέσματα των κρίσιμων επαφών.

Εδεσσαϊκος: Για επενδυτής
ο Σινιόσογλου, τριμελής επιτροπή 

για επαφές μαζί του
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΤΙ ΝΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ 
ΜΑΓΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ;

«Τα λίγα λόγια ζάχαρη και 
τα καθόλου μέλι», λένε οι σο-
φότεροι κι αλήθεια είναι πως 
όταν συμμετέχεις σε μια δράση 
φιλανθρωπικού χαρακτήρα, τα 
πολλά λόγια περιττεύουν. 

Παρ’ όλα αυτά, οι ωφελού-
μενοι του ΚΔΗΦ ‘’Τα Παιδιά 
της Άνοιξης’’ ,το Προσωπικό 
και ο Φιλανθρωπικός Μη Κερ-
δοσκοπικός Σύλλογος Γονέων 
και Κηδεμόνων ΑμεΑ Ν. Ημα-
θίας  δεν μπορούμε να μην 
ευχαριστήσουμε τους ανθρώ-
πους  που παρευρέθηκαν και 
να μην αναφέρουμε τα θετικά 
που παρατηρήσαμε κατά την 
διεξαγωγή της μεγάλης Συναυ-
λίας  Αγάπης στο Συνεδριακό Εκθεσιακό Κέντρο Αλεξάνδρειας με τίτλο :

«Ούτοι συνέχθειν, αλλά συμφιλείν έφυν», από την Αντιγόνη του Σοφοκλή.
<<Δε γεννήθηκα για να μισώ αλλά για ν αγαπώ>>
Χαρακτηρίζουμε επιτυχή την συναυλία, κυρίως, επειδή ο κόσμος την αγκάλιασε, την στήριξε και 

την έκανε δική του! 
Μια βραδιά αφιερωμένη στην Αγάπη !!
Ήταν μια συγκινητική βραδιά πολιτισμού, προσφοράς, αλληλεγγύης.
Ας αποτελέσει έναν ύμνο στο θείο δώρο της Αγάπης 
Είθε να γεμίσει τις ψυχές και τις καρδιές μας και να μας δίνει δύναμη για την καθημερινότητά μας 
Ήσασταν  όλοι εκεί για «Τα Παιδιά της Άνοιξης»!!!
Αυτοί που Νοιάζονται πραγματικά Κάθε φορά.
Ο Πατέρας Διονύσιος από το Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Αλεξάνδρειας 
Οι βουλευτές του Ν Ημαθίας οι κ.κ.:, Χρήστος Αντωνίου, 
Απόστολος Βεσυρόπουλος, Φρόσω Καρασαρλίδου
Η περιφερειακή Σύμβουλος η κα  Νίκη Καρατζιούλα 
Ο Δημοτικός Σύμβουλος Αλεξάνδρειας ο κος  Στέφανος Δριστάς
Η σύζυγος του Δημάρχου Αλεξάνδρειας η κα Κική Αμοιρίδου  
Ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού & Παιδείας Δήμου Βέροιας κος Γεώργιος Σοφιανίδης 
Από το Δικηγορικό Σύλλογό και  νέος Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Βέροιας ο κος  
Αλέξανδρος Τσαχουρίδης 
Οι υποψήφιοι  Βουλευτές της περιοχής  οι κ.κ. Λάζαρος Τσαβδαρίδης ,Αναστάσιος Μπαρτζώκας 

και Στέργιος Καλπάκης.
Eκπρόσωποι από την αστυνομική Διεύθυνση Αλεξάνδρειας
Τι να κρατήσεις, λοιπόν, από αυτήν την μαγική βραδιά; 
Μια λέξη μόνο, την ενότητα. Είναι στο αίμα μας να γινόμαστε ένα, όταν οι περιστάσεις το απαιτούν 

και το αποδείξαμε περίτρανα όλοι μαζί!
Το Δ. Σ. Συλλόγου

Η Πρόεδρος
Νόρα Σαρκατζή

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 
Αγαπητοί  φίλοι της καρδιάς μας ,
Οι ωφελούμενοι, του ΚΔΗΦ ‘’Τα Παιδιά της Άνοιξης’’ το προσωπικό και ο Φιλανθρωπικός μη 

Κερδοσκοπικός Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Ν. Ημαθίας  αισθανόμαστε την ανάγκη να σας 
ευχαριστήσουμε από καρδιάς για την υπέροχη μοναδική παράσταση που μας δώσατε την ευκαιρία 
την Κυριακή 23 Ιουνίου 2019 στο Συνεδριακό Εκθεσιακό Κέντρο Αλεξάνδρειας με τίτλο:

«Ούτοι συνέχθειν, αλλά συμφιλείν έφυν», από την Αντιγόνη του Σοφοκλή.
<<Δε γεννήθηκα για να μισώ αλλά για ν αγαπώ>>
Ενώσατε τις φωνές σας και τις καρδιές σας σε μια συναυλία αγάπης αφιλοκερδώς για το έργο 

μας !Η παιδική Χορωδία Μελίκης
Ο Σύνδεσμος Πολιτικών Συνταξιούχων Ημαθίας 
Το Χορευτικό Τμήμα Νεοκάστρου 
Η εκπαιδευτικός κα Κατερίνα Πασιοπούλου επιμελήθηκε το Συντονισμό την επιμέλεια κειμένων 

και τη σκηνοθεσία 
Η κα  Κατερίνα Σωτηρίου την ενορχήστρωση – χοροδιδασκαλία   
Χαρισματικοί ερμηνευτές  μουσικοί,, χορευτές και χορωδίες ενηλίκων και ανηλίκων με τη μελω-

δική φωνή του ερμηνευτή κ Δημήτρη Ερατεινό δημιούργησαν μια πανδαισία συναισθημάτων.
Σας ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμα του Συλλόγου Κοινωνικής Παρέμβασης 

‘’ΕΡΑΣΜΟΣ’’που αποδεικνύει για πολλοστή φορά πως η αγάπη πολλαπλασιάζεται όταν μοιράζε-
ται!!! Ευχαριστούμε όλες και όλους όσοι δούλεψαν για να πραγματοποιηθεί η εκδήλωση.

Μας διδάξατε με πολύ γλυκό και τρυφερό τρόπο πόσο σημαντικό είναι να αγαπάμε ,και να αγα-
πιόμαστε, να προσφέρουμε ,να συνεργαζόμαστε ,να τολμάμε.

Η παράστασή σας ήταν άρτια προετοιμασμένη από κάθε άποψη ,τόσο από τη δραματοποίηση, 
την ερμηνεία των ηθοποιών ,τη μουσική επένδυση όσο και από την εμψύχωση και τη δραματοποί-
ηση.

Τα Παιδιά μας, όσο σοβαρά κινητικά και νοητικά προβλήματα αντιμετωπίζουν ,συμμετείχαν αυ-
θόρμητα, χόρεψαν τραγούδησαν με την καρδιά τους. 

Πρέπει να επισημάνουμε ιδιαίτερα ότι  εντυπωσιαστήκαμε από την ευαισθησία και την πολύ 
ζεστή και έμπειρη προσέγγιση που επιδείξατε στα παιδιά μας .

Ελπίζουμε να ήμασταν καλοί οικοδεσπότες για εσάς, δυνατοί στο χειροκρότημα και να μας επι-
σκεφτείτε εκ νέου στο μέλλον με κάποια καινούρια παράσταση.

Καλό Καλοκαίρι σε όλους ! 
Το Δ. Σ. του Συλλόγου                      Για ‘’Τα Παιδιά της Άνοιξης’’

Η Πρόεδρος                                     Αικατερίνη Στογιάννη 
Νόρα Σαρκατζή                        Διοικητική Διευθύντρια 

Υ.Σ. O φιλανθρωπικός Μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων ΑμεΑ Ν. Ημαθίας, ΚΔΗΦ 
«Τα παιδιά της Άνοιξης» σε συνεργασία με το σύλλογο Κοινωνικής Παρέμβασης «Έρασμος» και την 
Κ.Ε.Δ. Αλεξάνδρειας. Συνδιοργάνωσαν μια Συναυλία Αγάπης

Ένα παραμύθι αγάπης συνυφασμένο μουσικά με ύμνους και τραγούδια αφού η μουσική αποτελεί το 
υπέρτατο αγαθό της αγάπης. 

Συγκρότηση και ορισμός μελών 
του Περιφερειακού Διατομεακού 

Συμβουλίου της 3Β Περιφερειακής 
Διοίκησης Τομέα Ψυχικής Υγείας 

( Ημαθία – Πιερία – Πέλλα – Κιλκίς )
( απόφαση Α1β/Γ.Π.οικ.42384/5.6.2019 του Υπ. Υγείας)

1. ΚΥΡΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Διοικητής της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας, ως Πρόεδρος, με ανα-
πληρωτή τον ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ ΠΑΥΛΟ, Αναπληρωτή Διοικητή της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονί-
ας.

2.  ΞΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Ψυχίατρος – Συντονιστής Διευθυντής ΕΣΥ, Δ/ντής του ΚΨΥ και της Ψυχιατρικής 
Κλινικής του Γ.Ν. Κατερίνης.

3. ΡΟΜΠΟΤΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ, Παιδοψυχίατρος – Δ/ντρια ΕΣΥ, στο Ιατροπαιδαγωγικό Τμήμα του ΚΨΥ Κατε-
ρίνης.

4.  ΟΥΣΤΟΓΛΟΥ ΣΟΦΙΑ, ΤΕ Ψυχιατρική Νοσηλεύτρια, Αναπληρώτρια Δ/ντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας 
του Ψυχιατρικού Τομέα του Γ.Ν. Κατερίνης, με αναπληρώτρια την ΖΑΝΙΑ ΣΟΦΙΑ, ΤΕ Επισκεπτών Υγείας του 
Ψυχιατρικού Τομέα του Γ.Ν. Κατερίνης.

5.  ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ, Ψυχίατρος – Πρόεδρος του ΔΣ του ΚοιΣΠΕ Ημαθίας.
6.  ΣΑΛΙΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Πρόεδρος του ΣΟΦΨΥ Ημαθίας , εκπρόσωπος των Συλλόγων Οικογενειών 

Ατόμων με ψυχικές διαταραχές.
Ο Πρόεδρος

Σαλιάγκας Γιώργος

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακε-
δονίας στο πλαίσιο  της πολιτικής 
για την προβολή και προώθηση των 
προϊόντων της περιοχής, θα συμ-
μετέχει  στη Διεθνή Έκθεση – ECO 
LIFE SCANDINAVIA & NORDIC 
ORGANIC FOOD FAIR 2019, που 
θα  πραγματοποιηθεί στις εγκατα-
στάσεις του εκθεσιακού κέντρου 
Malmo  Massan στο Μάλμο της 
Σουηδίας στις 13 με 14 Νοεμβρίου 
2019. Σκοπός της συμμετοχής της 
Περιφέρειας  στην εν λόγω έκθεση 
είναι η επιπρόσθετη αναγνωρισι-
μότητα και η ανάδειξη των αγροτι-
κών  ( βιολογικών και μη ) ποιοτι-
κών προϊόντων της στην αγορά της 
Σκανδιναβίας και η ενίσχυση  ης 
εξωστρέφειας και διεύρυνσης των δραστηριοτήτων 
των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον 
αγροδιατροφικό  τομέα.

Η Eco Life Scandinavia  & Nordic Organic Food 
Fair  είναι η μοναδική, αποκλειστική και διπλή Ε-
παγγελματική Έκθεση για όλες τις χώρες της  Σκαν-
διναβίας (Δανία, Σουηδία, Νορβηγία, Φινλανδία και 
Ισλανδία), οι οποίες και αποτελούν  την Νο1 αγορά 
στην  Ευρώπη στην κατανάλωση βιολογικών και 
φυσικών προϊόντων. Η Περιφέρεια  Κεντρικής Μακε-
δονίας συμμετείχε στην έκθεση για πρώτη φορά το 
2018 με μεγάλη επιτυχία. Την εκδήλωση  του 2018 
επισκέφτηκαν 4.488 αγοραστές  από 66 χώρες.

   Επισημαίνεται ότι, η έκθεση υλοποιείται κάθε  
χρόνο σε διπλή μορφή (ενιαίο χώρο) και προσελκύει 
σημαντικούς και εξειδικευμένους επισκέπτες. Eco 
Life Scandinavia  είναι το νέο όνομα της γνωστής 
διεθνούς έκθεσης Natural Products Scandinavia, η ο-
ποία  από φέτος θα περιλαμβάνει τις εξής κατηγορίες 
προϊόντων:

• Free From & Vegan - Θρεπτικά και  υγιεινά τρό-
φιμα και ποτά (μη- αλκοολούχα)

• Natural Health - Συμπληρώματα διατροφής,  βι-
ταμίνες, μπάρες, φυτικά   παραφάρμακα, κλπ.

• Natural Beauty & Spa Show – Προϊόντα ομορ-
φιάς,  περιποίησης και καλλυντικά

• Natural Living - Οικολογικά προϊόντα, ρούχα και 
υφάσματα κλπ 

Αντίστοιχα η Nordic Organic Food Fair αφορά  
μόνο πιστοποιημένα βιολογικά τρόφιμα και ποτά 
και από φέτος θα περιλαμβάνει τις εξής κατηγορίες  
προϊόντων:

• Organic Food Products – ΠΟΠ & ΠΓΕ προϊόντα, 
Φρέσκα Φρούτα & Λαχανικά, Dressings, Σάλτσες, 
Dips, Μπαχαρικά, Καρυκεύματα, Βότανα, Γαλακτοκο-
μικά & Τυροκομικά προϊόντα, Ζυμαρικά, Δημητριακά, 
Όσπρια Μέλι, Μαρμελάδες, Ζαχαρώδη, Ξηροί καρ-
ποί, Καφέδες, Ροφήματα, Νερά, Χυμοί, Αναψυκτικά, 

Ελαιόλαδο, Ελιές & Προϊόντα  ελιάς
• Naked Drinks - Για 1η φορά στην  έκθεση θα λει-

τουργήσει ειδικός χώρος για τα φυσικά & βιολογικά 
αλκοολούχα ποτά (craft  μπύρες, κρασιά, αποστάγ-
ματα, λικέρ κλπ)

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχει  εξα-
σφαλίσει την ενοικίαση ενιαίου προνομιακού χώρου 
42τ.μ. στο εκθεσιακό  κέντρο Malmo  Massan για τις 
επιχειρήσεις της Περιφέρειάς μας  που περιλαμβάνει:

• Ετοιμοπαράδοτα περίπτερα με βασικό εξοπλι-
σμό  βάσει προδιαγραφών

• Προμετωπίδα με σήμανση της Περιφέρειας  και 
σήμανση της  χώρας

• Λειτουργικές ανάγκες περιπτέρου (παροχή και 
κατανάλωση  ρεύματος, όχι 24ωρο)

• Αποστολή των εκθεμάτων βάσει προδιαγραφών  
που θα δώσει η ανάδοχος εταιρεία (όχι η επιστροφή 
τους)

• Βασική καταχώρηση στον έντυπο και ηλεκτρονι-
κό  κατάλογο της έκθεσης

• Άριστη εξυπηρέτηση από την ομάδα της  αναδό-
χου εταιρίας για την εύρυθμη λειτουργία της συμμε-
τοχής αλλά και την κάλυψη αναγκών  κατά την προε-
τοιμασία αλλά και  καθ΄ όλη τη διάρκεια της έκθεσης

• Πρόσκληση αγοραστών του κλάδου για επίσκε-
ψη  στο χώρο συμμετοχής.

• Παροχή στοιχείων για την  αγορά
     Οι επιχειρήσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων 

που επιθυμούν να συμμετάσχουν για να προβάλ-
λουν τα προϊόντα τους μέσα από το ενιαία  διαμορ-
φωμένο περίπτερο της Περιφέρειας (σε ξεχωριστό 
stand περίπου 5 τ.μ. ανά  επιχείρηση) να αποστεί-
λουν συμπληρωμένο το συνημμένο  έντυπο εκδήλω-
σης ενδιαφέροντος- φόρμα-συμμετοχής στα e-mail: 
g.karali@pkm.gov.gr ή dao@pkm.gov.gr ή στο fax 
2313330044, όχι αργότερα από την Παρασκευή, 
28 Ιουνίου 2019 και για την Π.Ε Ημαθίας με την κα 
Όλγα Τσεχελίδου στο τηλ.2331350152 & κα Ιωάννα 
Κεχαγιά τηλ. 2331350142.

Ενημέρωση ενδιαφερομένων
 για συμμετοχή στο περίπτερο της 

Περιφέρειας Κ.Μακεδονίας στη Διεθνή 
Έκθεση Αγροδιατοφικών 

προιόντων στο Μάλμο Σουηδίας
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Για 4η χρονιά οι «Λύρες 
στις Πηγές», στο Άλσος 

Αγίου Νικολάου Νάουσας
Η Εύξεινος Λέσχη Ποντίων Νάου-

σας διοργανώνει για 4η συνεχόμενη 
χρονιά τις «Λύρες στις Πηγές», στο 
Άλσος του Αγίου Νικολάου Νάουσας, 
το Σάββατο 29 Ιουνίου 2019. Φέτος, 
πλάι στα τρεχούμενα νερά, αγαπημένες 
μελωδίες θα ερμηνεύσουν ο Γρηγό-
ρης Μπιθικώτσης, γιος του «σερ» του 
ελληνικού πενταγράμμου, και η δική 
μας Μαίρη Δούτση. Την καλλιτεχνική 
επιμέλεια έχει ο Κώστας Καλδάρας, 
ενώ μουσικά συνοδεύουν ο Αποστόλης 
Ζαφειρίου (μπουζούκι), ο Πάνος Πα-
παδόπουλος (ακορντεόν), ο Τρύφων 
Μπάιτσης (κιθάρα), ο Βαγγέλης Δερβό-
κης (μπάσο) και ο Κώστας Διαμαντής 
(κρουστά). 

Ώρα έναρξης 9:30 μ.μ. 
Οικονομική ενίσχυση: 5 € (Τα έσοδα 

θα διατεθούν, όπως κάθε χρόνο, για 
την Εθνική Βιβλιοθήκη Αργυρουπόλε-
ως) Η εκδήλωση πραγματοποιείται με 
την αρωγή του Δήμου Ηρωικής Πόλεως 
Νάουσας

Βραδιά χορού από την Εύξεινο 
Λέσχη Ποντίων 

Νάουσας
Η Εύξεινος Λέσχη Ποντίων Νά-

ουσας διοργανώνει και φέτος την ε-
τήσια παράστασή της με τίτλο «Βρα-
διά Χορού», την Τετάρτη 26 Ιουνίου 
2019 σε δύο παραστάσεις (7:00 μ.μ. 
και 9:00 μ.μ.), στο Δημοτικό Θέα-
τρο Νάουσας. Οι μαθητές και οι μα-
θήτριες των τμημάτων του συλλό-
γου, θα παρουσιάσουν χορογραφί-
ες κλασικού, σύγχρονου μπαλέτου, 
character, καθώς και Hip-Hop σε μία 
βραδιά γεμάτη μουσική και χορό. 

Οικ. Ενίσχυση: 5 € 

ΜΕΡΙΜΝΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ
Ευχαριστήριο 

Ο σύλλογος ΜΑμΑ 
(Μέριμνα Ατόμων με 
Αυτισμό) τα παιδιά μας 
και οι εθελοντές μας 
φιλοξενήθηκαν τη Πέ-
μπτη20/06 ,στον όμορ-
φο χώρο του ΚΔΑΠ 
‘Σχολείο στο σύννεφο’ 
όπου και πέρασαν έ-
να ευχάριστο και δημι-
ουργικό απόγευμα γε-
μάτο messy play! Με 
το αισθητηριακό αυτό 
παιχνίδι, τα παιδιά μας 
,ανεξαρτήτου ηλικίας , 
έπαιξαν και διασκέδα-
σαν με μια ποικιλία υλι-
κών που «ξύπνησαν» 
όλες τις αισθήσεις τους 
αλλά και τη φαντασία τους. Mε την καθοδήγηση της κυρίας Αριστέας Σιδηροπούλου, υπεύθυνης του κδαπ, τα παι-
διά μας αισθάνθηκαν ,άγγιξαν, μύρισαν και ήρθαν σε επαφή με νέα υλικά ,υφές ,χρώματα και σχήματα ενισχύοντας 
με αυτόν τον τρόπο τη φυσική τους περιέργεια. Τα παιδιά μας κατάφεραν να υιοθετήσουν μια θετική προσέγγιση 
απέναντι στη νέα αυτή εμπειρία απολαμβάνοντας κάθε στιγμή !Ευχαριστούμε από καρδιάς την κυρία Αριστέα Σι-
δηροπούλου υπεύθυνη του κδαπ ,για το κάλεσμα και τη ζεστή της φιλοξενία αλλά και για τη στήριξή της προς το 
σύλλογό μας. Θερμές ευχαριστίες στις κυρίες Φιλιώ Σεραφείμ και Μαρία Χαλαϊδοπούλου ,εργαζόμενες στο κδαπ, οι 
οποίες βοήθησαν τα παιδιά μας στο messy play. Από καρδιάς ευχαριστούμε τους ακούραστους εθελοντές μας και 
την εθελόντρια επιστημονική σύμβουλο μας κυρία Ειρήνη Αναγνώστου, σχολική ψυχολόγο, που πάντα βρίσκονται 
στο πλευρό του συλλόγου μας.

Με εκτίμηση 
Το Δ.Σ 

Υποστήριξη της επιχειρηματικότητας από
 το “The People’s Trust” στο Veria Tech 
Lab της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Βέροιας  

Το Σάββατο 29 Ιουνίου και ώρα 11:00 - 14:00, το Τhe People’s Trust, θα βρίσκεται στο Veria Tech Lab της Δη-
μόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Βέροιας  με δύο θεματικές ενότητες.  

1η Ενότητα: Παρουσίαση του Οργανισμού The People’s Trust και των χρηματοδοτικών του εργαλείων
2η Ενότητα: Επιχειρηματικότητα - Από την ιδέα στην Πράξη. H δημιουργία ενός αποτελεσματικού Business Plan 

(workshop)
Ομιλητής στην εκδήλωση θα είναι ο κ. Γιάννης Κουρτίδης, Development officer του γραφείου Θεσσαλονίκης.
Για δήλωση  έγκαιρης συμμετοχής στο σύνδεσμο που ακολουθεί http://bit.ly/2Rwp0zf ή τηλεφωνικά στο 

2331024494.
Το The People’s Trust είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός βασικός στόχος του οποίου είναι να συμβάλει 

στην μείωση της ανεργίας μέσω της ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας προσφέροντας στους επιχειρηματίες τα 
εφόδια που χρειάζονται για να μετατρέψουν τις ιδέες τους σε βιώσιμες επιχειρήσεις.

Παρέχει μικροχρηματοδότηση μέχρι το ποσό των €10.000 και δωρεάν υπηρεσίες επιχειρηματικής ανάπτυξης σε 
νέες και υφιστάμενες μικρές επιχειρήσεις που είναι αποκλεισμένες από τις κλασσικές μεθόδους χρηματοδότησης. 

Το The People’s Trust είναι ένας ιδιωτικά χρηματοδοτούμενος μη – κερδοσκοπικός οργανισμός, ιδρυτικός δω-
ρητής του οποίου είναι το Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανασίου Κ. Λασκαρίδη. Από τον Μάιο του 2016 που ξεκίνησε τη 
λειτουργία του έως σήμερα έχει χρηματοδοτήσει περισσότερες από 200 νεοσύστατες και υφιστάμενες επιχειρήσεις 
οι οποίες έχουν δημιουργήσει πάνω από 300 νέες θέσεις εργασίας. 

Η οικονομική αρωγή που παρέχει το The People’s Trust δεν περιλαμβάνει περιορισμούς στον κλάδο που δρα-
στηριοποιούνται οι ενδιαφερόμενοι, ούτε και στην ηλικία τους (αρκεί να έχουν συμπληρώσει τα 18 έτη). Στο επίκε-
ντρο βρίσκεται πάντα ο άνθρωπος. Επιδίωξη του οργανισμού είναι να στηρίξει την εδραίωση και ανάπτυξη βιώσι-
μων επιχειρηματικών ιδεών από ανθρώπους που έχουν βρεθεί εκτός αγοράς εργασίας, από ανέργους που θέλουν 
να δημιουργήσουν τη δική τους θέση εργασίας, από υφιστάμενους επιχειρηματίες που επιθυμούν να κάνουν το 
επόμενο βήμα αλλά δεν έχουν πρόσβαση στο απαιτούμενο κεφάλαιο. Εκτός από τη χρηματοδότηση, ο οργανισμός 
προσφέρει και δωρεάν υπηρεσίες επιχειρηματικής ανάπτυξης οι οποίες περιλαμβάνουν συμβουλευτική καθοδήγη-
ση από καταξιωμένους επαγγελματίες, εκπαίδευση και κατάρτιση, δικτύωση με επιχειρηματικούς φορείς, business 
coaching κ.α. 

Το The People’s Trust δέχεται αιτήσεις για χρηματοδότηση καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να δουν τα κριτήρια και τη διαδικασία χρηματοδότησης και να συμπληρώσουν την online αίτηση εδώ: 
https://www.thepeoplestrust.org/aitisi

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το The People’s Trust μπορείτε να επισκεφθείτε το www.
thepeoplestrust.org

Από την Εύξεινο Λέσχη Βέροιας

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

Η Εύξεινος Λέσχη Βέροιας ενημερώνει:
Ο «Κλήδονας» μετά από 13 συνεχή 

χρόνια υπηρεσίας στον πολιτισμό και την 
παράδοση θα παραδώσει τη σκυτάλη σε 
νέους μουσικοχορευτικούς δρόμους  με  τις 
θερινές εκδηλώσεις μουσικής και χορού 
στον ίδιο τόπο αλλά σε διαφορετική  ημε-
ρομηνία.

Συνεχίζοντας την προσπάθειά μας για 
την διάδοση και διατήρηση της πολιτιστι-
κής μας κληρονομιάς, θα πραγματοποιή-
σουμε θερινές μουσικοχορευτικές εκδηλώ-
σεις στις 5 & 6 Ιουλίου 2019, στο Κομνή-
νιο Βέροιας.

Σας προσκαλούμε και σας περιμένουμε 
όλους για να δείτε από κοντά τα χορευτικά 
τμήματα της λέσχης αλλά και να ξεφαντώ-
σουμε τραγουδώντας και χορεύοντας μέχρι 
το πρωί  καθώς θα ακολουθήσει πλούσιο 
ποντιακό πρόγραμμα με τους ποιο σημα-
ντικούς καλλιτέχνες του ποντιακού  χώρου.

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

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

Ο Πρόεδρος   Η Γ. Γραμματέας 
Τουμπουλίδης Νικόλαος   Toγκουσίδου  Ευαγγελία
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Με μια πρόσκληση που απηύθυνε το  Ίδρυ-
μα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.)/Εθνική Μονά-
δα Συντονισμού για το πρόγραμμα Erasmus+ 
, στον Διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου Κου-
λούρας, κο Δ. Κατσαβό, δώσαμε το παρόν μας , 
ως σχολείο, στη Διεθνική Δραστηριότητα Συνερ-
γασίας (TCA), στο Ναύπλιο, στις 9-12 Ιουνίου 
2019 με θέμα “Social Inclusion Revisited: Role 
Modeling in Education”.

Η συγκεκριμένη πρόσκληση περικλείει εξαι-
ρετική τιμή και εμπιστοσύνη προς το σχολείο 
μας και αναγνώριση και δικαίωση των αμεί-
ωτων προσπαθειών που καταβάλλουμε για 
να καταστήσουμε τα ευρωπαϊκά προγράμματα 
Erasmus+, εργαλεία άσκησης εκπαίδευσης και 
απελευθερωτικής αγωγής , με στόχο την κατα-
πολέμηση του αναλφαβητισμού, την εξάλειψη, 
κατά το δυνατόν, του κοινωνικού αποκλεισμού 
και της περιθωριοποίησης μεγάλης μερίδας 
μαθητών και να μειώσουμε τη σχολική διαρροή 
και την πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου, λαμ-
βάνοντας υπόψη τη σύνθεση του μαθητικού μας 
δυναμικού.

Ο τίτλος της εισήγησης ήταν «Ο ρόλος της 
συμμετοχής μας σε Προγράμματα Erasmus+,  
στο άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία και την 
επανένταξη των μαθητών στους κόλπους του».

Η ύπαρξη οράματος από πλευράς διοίκησης 
του σχολείου, η υιοθέτησή του και η από κοινού 
ανάπτυξη στρατηγικής με μια κρίσιμη και απο-
φασιστική ¨μάζα¨ του συλλόγου διδασκόντων 
καθώς και του συλλόγου Γονέων και κηδεμόνων 
οδήγησε σε μια ιδιαίτερη πορεία και λειτουργία 
της σχολικής μας μονάδας με βασικό πυλώ-
να και σημείο εξακτίνωσης  τα προγράμματα 
Erasmus+, που η αξιοποίησή τους άλλαξε το 
τοπίο  της σχολικής μας μονάδας.

Μέσα από αυτά, που κανένα δεν προέκυψε 
τυχαία, αλλά η επιλογή της θεματολογία τους 
ήταν το κυρίαρχο κριτήριο εμπλοκής μας, και  
αφορούσε τα ενδιαφέροντα, τις ανάγκες και τις 
επιθυμίες και εξυπηρετούσε τη στοχοθεσία της 
σχολικής μας μονάδας,  μπορέσαμε να προ-
ωθήσουμε μηνύματα, να διαδώσουμε αξίες, 
να προβάλλουμε πρότυπα συμπεριφοράς, να 
δημιουργήσουμε επικοινωνιακές σχέσεις, να 
εντάξουμε και να προσανατολίσουμε τα παιδιά 
σε στόχους και προσδοκίες που με τη σειρά 
τους έγιναν στόχοι και προσδοκίες που μεταδό-
θηκαν και στη συνείδηση της τοπικής κοινωνίας 
και καλλιέργησαν ενδιαφέροντα και γιατί όχι, 
αλλαγή στάσης συνολικά.

Η όλη εμπλοκή και συμμετοχή των μαθη-
τών και εκπαιδευτικών μας στα προγράμματα 
Erasmus+, η εξωστρέφεια, η αυτοπεποίθηση 
και ή ανάπτυξη κοινωνικών εργαλείων που υιο-
θέτησαν, η μεγάλη παραγωγή ποιοτικών αποτε-
λεσμάτων, η κινητικότητα που υπάρχει τα τελευ-
ταία χρόνια , μέσα από τις μετακινήσεις , φιλοξε-
νίες, οργανωμένες ανοιχτές ημέρες Erasmus+, 
ημερίδες, συνεργασίες με πανεπιστημιακούς και 
άλλους φορείς, η συνεχής έκθεσή μας προς «τα 
έξω» έκαναν την τοπική κοινωνία να αντιληφθεί 
σε πλήρη διάσταση την αλλαγή που συνέβη και 
ανέλαβε ουσιαστικά τη λειτουργία του σχολείου 
(κτιριακή υποδομή, τεχνολογικός και εκπαιδευ-
τικός εξοπλισμός κ.λ.π.) μόνιμα και σταθερά 

εδώ και χρόνια δημιουργώντας ένα πρότυπο 
ελκυστικό και παιδαγωγικό περιβάλλον που 
κρατά πλέον όλους τους μαθητές, μηδενίζοντας 
τη σχολική διαρροή.

Στη συγκεκριμένη  Διεθνική Δραστηριότητα 
Συνεργασίας,  το Δημοτικό Σχολείο Κουλούρας 
επιλέχθηκε από τον Εθνικό Φορέα Ι.Κ.Υ., ως το 
μόνο σχολείο, στη συνάντηση,  με ρόλο ειση-
γητή, ανάμεσα σε καθηγητές Πανεπιστημίου, 
Εμπειρογνώμονες, Κοινωφελή Εκπαιδευτικά 
Ιδρύματα (Ωνάσειο, Χαμόγελο του Παιδιού), 
Φορείς λήψης αποφάσεων (Ινστιτούτο Εκπαι-
δευτικής Πολιτικής, Υπουργείο Παιδείας), και 
συμμετέχοντες συνέδρους απ’ όλη την Ευρώπη, 
με στόχο να παρουσιάσει τη δράση του ως καλή 
πρακτική-μελέτη περίπτωσης, σχετικά με την 
αξιοποίηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων 
Erasmus+ στην αλλαγή του κλίματος στο σχο-
λείο, τον τρόπο ανοίγματος και συνέργιας με  
την κοινωνία και τη μείωση της σχολικής διαρ-
ροής  και πρόωρης εγκατάλειψης των μαθητών.

Η ανταπόκριση και αποδοχή που είχε το 
έργο μας , σημειώθηκε απ’ όλους τους ανθρώ-
πους του Ι.Κ.Υ. και τους Πανεπιστημιακούς-ει-
σηγητές και καθρεφτίζεται απόλυτα στα λόγια 
της κας Αγγελικής Γκενά, καθηγήτριας του Εθνι-
κού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, η 
οποία ανέφερε, ανάμεσα σε άλλα σχόλια και τα 
εξής: « … έχω την εντύπωση ότι αν είχατε από  
πριν, όλες τις ομιλίες-παρουσιάσεις που έλαβαν 
χώρα στη Συνάντηση, απ’ όλους εμάς τους ει-
σηγητές, θα μπορούσατε να ντύσετε τις θεωρη-
τικές μας αναφορές, στο σύνολό τους, με πράξη 
και εφαρμογή. Κι αυτό είναι πολύ σημαντικό 
γιατί, αυτό ακριβώς είναι και το πρόβλημα που 
αντιμετωπίζουμε σε κάθε μας θεωρητική πα-
ρουσίαση. Μας λένε, λοιπόν, ωραία αυτά που 
λέτε, αλλά στην πράξη έχουν εφαρμογή; Εσείς, 
κύριε Κατσαβέ και οι δράσεις του σχολείου σας, 
αποδείξατε ότι, ναι έχουν εφαρμογή, απάντησαν 
θετικά, ακριβώς σε αυτό το ερώτημα, και είμαι 
εξαιρετικά περήφανη και αισιόδοξη για αυτό».

Εκτός του μεγάλου αριθμού συμμετεχόντων 
από όλες , σχεδόν , τις χώρες της Ευρώπης, 
παραβρέθηκαν και χαιρέτισαν οι: Κυριάκος Αθα-
νασίου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Ι.Κ.Υ., Παύλος Χαραμής, Αντιπρόεδρος του 
Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), 
πανεπιστημιακοί (κα Αγγελική Γκενά, Σίσσυ  
Χατζηχρήστου, Χρήστος Παρθένης, Αναστασία 
Βλάχου, Θάλεια Δραγώνα και Λυδία Μίτιτς.

Επίσης, η Μαρία Παναγιωτάκη από την Κρή-
τη, η Beatriz Tourón Torrado από την Ισπανία, κ 
κα Στάϊκου, εκπροσωπώντας την Περιφερειακή 
Διοίκηση  Κεντρικής Μακεδονίας, η Χριστίνα 
Παναγιωτάκου από το Ίδρυμα Ωνάση (με την 
οποία δρομολογήσαμε συνεργασία, τα αποτε-
λέσματα της οποίας δεν είναι ακόμη ανακοινώ-
σιμα). 

Πολλές Ευχαριστίες οφείλουμε στους ανθρώ-
πους του Ι.Κ.Υ. σ’ αυτή την καταπληκτική ομάδα 
αφιερωμένων ανθρώπων, ταγμένων στην α-
ποστολή τους, με άρτια επιστημονική κατάρτι-
ση, απόλυτη οργανωτική ικανότητα και , πάνω 
απ’ όλα, βαθιά, ανθρώπινα χαρακτηριστικά στη 
στάση και τη συμπεριφορά τους απέναντι στα 
παιδιά ενός «κατώτερου θεού».

Μια υπέροχη θεατρική 
παράσταση, μια αξιόλο-
γη έκθεση ζωγραφικής και 
μια πλούσια σε θεματολο-
γία επίδειξη πειραμάτων 
φυσικής.... ήταν οι πλού-
σιοι καρποί συνεργασίας 
όλων των Δημοτικών Σχο-
λείων της Νάουσας, τριών 
Νηπιαγωγείων της Νάου-
σας (5ου, 6ου και 10ου) 
και του Ειδικού Σχολείου 
Νάουσας, στο πλαίσιο υ-
λοποίησης του Ευρωπαϊ-
κού Προγράμματος 

«Παίζοντας με τα πρω-
τόνια»!

Την Δευτέρα 10 Ιουνί-
ου 2019 στο κατάμεστο 
Δημοτικό θέατρο Νάου-
σας με θεατές μαθητές, 
μαθήτριες και εκπαιδευτι-
κούς από όλα τα Δημοτικά 
Σχολεία της Νάουσας, η 
ομάδα των σχολείων που 
συμμετείχε στο ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα «Παίζοντας με 
τα πρωτόνια», παρουσία-
σε μια εξαιρετική θεατρική 
παράσταση με τίτλο “Πρω-
τονιακά δεμένοι... με αστε-
ρόσκονη λουσμένοι”.

Την παράσταση χαι-
ρέτησαν ο αντιδήμαρχος 
παιδείας και αθλητισμού κ. Δάγγας Στέ-
λιος και η Συντονίστρια εκπαιδευτικού 
έργου κ. Παπαγεωργίου Κατερίνα. Υ-
πεύθυνη του προγράμματος και του συ-
ντονισμού είναι η κ. Αναστασία Λαφάρα, 
Διευθύντρια στο 6ο Δ.Σ. Νάουσας η ο-
ποία και επιμορφώθηκε στο CERN της 
Ελβετίας. Συμμετείχαν, από το 1ο Δ.Σ. 
Νάουσας  η κ. Φραγκουλίδου Γλύκα με 
το παραδοσιακό παραμύθι «Ο ήλιος, το 
φεγγάρι και τα δώρα τους», από το 4ο 
Δ.Σ. Νάουσας οι κ.κ. Μολφέτα Ειρήνη, 
Κόια Τζένη με την «Γιορτή στη γειτονιά 
των πλανητών» και οι κ.κ. Τσαρνούχα 
Χαρούλα και Γιτοπούλου Γιώτα  με την «Σύνδεση 
με το διάστημα». Το 5ο Δ.Σ. Νάουσας συμμετείχε 
με την κ. Τόμτση Κατερίνα με το θεατρικό «Μια 
βόλτα στο φεγγάρι», το 6ο Δ.Σ. Νάουσας σε συ-
νεργασία με το Ειδικό σχολείο με τις κ.κ. Χριστί-
δου ΄Ολγα και Γιούλη Βελιγδένη, με σκηνές από 
τον «Μικρό πρίγκιπα, τον εξωγήινο και τα τρια-
ντάφυλλα»  και το 7ο Δ.Σ. Νάουσας με τις κ.κ. 
Εύη Νικολάκη και Αλεξία Βαλή με την απόδοση 
της «Μεγάλης έκρηξης». Τα τρία νηπιαγωγεία 
της Νάουσας, το 5ο , 6ο και 10ο που συμμετεί-
χαν στο πρόγραμμα, με τις κ.κ. Γουδίνου Πόπη, 
Καρασταμάτη Τασούλα, Έφη Τσιόγκα, Μαρία 
Δημητριάδου, Τζένη Νικολάου, Χρύσα Τασιώνα, 
Δρόσου Κυριακή και Εμμανουηλίδη Αφροδίτη, 
πρόβαλλαν ψηφιακά τις δράσεις τους με ένα 
υπέροχο βίντεο, στην αρχή της παράστασης. Τη 
σύνδεση των επιμέρους θεατρικών επιμελήθηκε 
η κ. Αναστασία Λαφάρα.

Αξίζουν συγχαρητήρια σε όλες τις εκπαιδευ-
τικούς που εργάστηκαν και συνεργάστηκαν με 
μεράκι και έφεραν αυτό το υπέροχο αποτέλεσμα, 
γεγονός που τονίστηκε ιδιαίτερα τόσο από την 
υπεύθυνη του προγράμματος όσο και από την 
Συντονίστρια Εκπαιδευτικού έργου κ. Παπαγε-
ωργίου.

Παράλληλα με τη θεατρική παράσταση και 
στο πλαίσιο υλοποίησης του ίδιου Ευρωπαϊκού 
προγράμματος, στον πολυχώρο Έρια έλαβαν 
χώρα δύο παράλληλες δράσεις.

Τη Δευτέρα 10 Ιουνίου 2019 πραγματοποι-
ήθηκε επίδειξη πειραμάτων με το μαγικό ραβδί 
της Φυσικής και με πρωταγωνιστές τα παιδιά 

των Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων των 1ου, 3ου, 4ου, 6ου, 
8ου, 9ου και 10ου Δ.Σ. Νάουσας και με την υπο-
στήριξη των δασκάλων κ.κ. Στασινού Θεόδωρου, 
Τσίτση Χρήστου, Μάνου Αντώνη, Κουκουσιάνου 
Κώστα, Μωυσίδη Τάσου, Μπάμπου Κώστα,  Αρ-
γυρίου Χρήστου, Μήτογλου Βασίλη, Προύσαλη 
Κωνσταντίνου, Τσιαούσκογλου Νίκου, Σουδία 
Γιάννη, Γιοβανοπούλου Αφροδίτης, Σγουρίδου 
Μαρίας και Φειδάντση Έφης. Συγχαρητήρια σε 
όλες και όλους για το υπέροχο αποτέλεσμα, που 
παρακολούθησαν όλοι οι μαθητές και οι μαθήτρι-
ες  πέμπτης και έκτης τάξης όλων των Δημοτι-
κών Σχολείων της Νάουσας.

Επίσης τη Δευτέρα 10 και Τρίτη 11 Ιουνίου 
2019 λειτούργησε Έκθεση Ζωγραφικής με θέμα: 
«Γράψε σε ένα αστέρι το όνομά σου». 110 ατομι-
κά και 4 ομαδικά έργα μαθητών/ριών όλων των 
τάξεων του 6ου Δ.Σ. Νάουσας εισέπραξαν πολύ 
θετικές κριτικές από μαθητές/ριες από τα Δημο-
τικά Σχολεία Νάουσας, γονείς και πολίτες, που 
επισκέφτηκαν την έκθεση. 

Συγχαρητήρια αξίζουν σε όλα τα παιδιά, τις /
τους εκπ/κούς κ.κ. Τσάντζου Ελένη, που πρό-
τεινε, ενέπνευσε και βοήθησε όλους ώστε να 
προσπαθήσουν, Οικονόμου Μαριάνθη, Λιόλιου 
Ολυμπία, Χριστίδου Όλγα, Ψυρίδου Κατερίνα, 
Χαρατσιάρη Μελίνα, Χαρατσιάρη Μαριάννα, Αρ-
γυρίου Χρήστο και Μήτογλου Βασίλη!

Ιδιαίτερες ευχαριστίες στο Δήμο Νάουσας για 
την παραχώρηση όλων των χώρων και την αμέ-
ριστη βοήθεια και υποστήριξη!         

Με εκτίμηση
Αναστασία Λαφάρα

Το Δημοτικό Σχολείο Κουλούρας παρουσίασε το 
έργο του σε ευρωπαϊκό κοινό, πανεπιστημιακούς 

και εκπαιδευτικούς φορείς της χώρας

Πλούσιο διήμερο 
εκδηλώσεων 

με άρωμα «πρωτονίων»



Την Τετάρτη 26 Ιουνίου στις 18:00 το απόγευμα στην Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας το 1ο ΕΠΑΛ και το 1ο Ερ-
γαστηριακό Κέντρο Βέροιας θα παρουσιάσουν τα αποτελέσματα του προγράμματος: «Στα ίχνη του Διόνυσου και του Shigeru 
Ban» το οποίο πραγματοποιήθηκε μέσω του Ευρωπαϊκού επιχειρησιακoύ προγράμματος ΕΣΠΑ: «Ανάπτυξη ανθρώπινου 
δυναμικού, εκπαίδευση και δια βίου μάθηση 2014-2020», και υλοποίησης της πράξης «Υποστήριξη και διαχείριση των σχεδί-
ων δράσης του έργου: «Μία Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ», (ΜΝΑΕ), με διαχειριστή το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Τεχνολογίας 
NOESIS, με προϋπολογισμού 2324,23€. Το έργο διακρίνεται σε τρία υποέργα:

α) Κατασκευή ηλεκτροκίνητου ερπυστριοφόρου οχήματος για χρήση στην αμπελοκαλλιέργεια
β) Κατασκευή περιπτέρου με πλήρως ανακυκλώσιμα υλικά (χαρτοσωλήνες) και μηδενικό κόστος
γ) Εσπερίδα διάχυσης αποτελεσμάτων του έργου,
και είχε σημαντικό όφελος τόσο για τους μαθητές οι οποίοι 

εργάστηκαν συνεργατικά για την θεωρητική θεμελίωση την 
σχεδίαση και την δημιουργία των κατασκευών, όσο και για τους 
εκπαιδευτικούς των τομέων Γεωπονίας, Μηχανολογίας, Ηλε-
κτρολογίας, Δομικών Έργων και Εφαρμοσμένων Τεχνών που 
συμμετείχαν. Το έργο έτρεξε σε δρόμους συνεργασίας, δημιουρ-
γικότητας, και κοινής προσπάθειας για το καλύτερο εκπαιδευτι-
κό και παιδαγωγικό αποτέλεσμα.

18 TETAΡΤΗ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019www.laosnews.gr

Ευχαριστήριο Τουριστικού Ομίλου Βέροιας
Το 4ο Φεστιβάλ Ρο-

δάκινου πέρασε στην 
ιστορία της πόλης μας, 
ως το μεγαλύτερο και 
καλύτερο από ποτέ. Οι 
προσπάθειες των με-
λών του Τουριστικού Ο-
μίλου Βέροιας αλλά και 
των δεκάδων εθελοντών 
της διοργάνωσης δεν θα 
μπορούσαν να στεφθούν 
από επιτυχία δίχως την 
πολύτιμη βοήθεια και συ-
μπαράσταση αυτών που 
μας υποστήριξαν. Ευχα-
ριστούμε θερμά:

1. Την Π.Ε. Ημαθίας 
και τον αντιπεριφερειάρχη Κ.Καλαϊτζίδη, τον Δήμο Βέροιας και τον δήμαρχο Κ.Βοργιαζί-
δη, το Επιμελητήριο Ημαθίας και τον πρόεδρο Γ.Μπίκα, την Κοινοπραξία Ο.Π. Συνεταιρι-
σμών Ν.Ημαθίας και τον πρόεδρο Χρ.Γιαννακάκη για την άριστη συνεργασία, ο υπουρ-
γείο Τουρισμού και τον υπουργό Θ.Θεοχαρόπουλο.

2. Τους αγαπημένους μας εθελοντές που κάθε χρόνο γίνονται περισσότεροι και δυνα-
μώνουν την ομάδα μας! 

3. Τους χορηγούς του Φεστιβάλ για την στήριξή τους.
4. Την Ένωση Φωτογράφων ΚΔ Μακεδονίας, τη FujiFilm Hellas και τους εκατοντάδες 

φωτογράφους που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό φωτογραφίας με θέμα τις «Ανθισμένες 
Ροδακινιές».

5. Τους συμμετέχοντες στη Γιορτή Γαστρονομίας, που με το μεράκι και τον κόπο τους 
ανέδειξαν το ροδάκινο ως κορυφαίο συστατικό της σύγχρονης Γαστρονομίας. Συγκεκρι-
μένα τους: Γιάννη Σαμούκα - 12 Γράδα, Γιώργο Βαγόπουλο - Το Μαύρο Πρόβατο, Χρόνη 
Δαμαλά - Cavo Tagoo, Κόκκινο Σπίτι - boutique Hotel, Ταραμονλής - χειροποίητη πα-
ράδοση, Olganos VL - boutique hotel, Οικονομίδης - παραδοσιακά λουκούμια Βέροιας, 
Δημητριάδης - φρέσκα βιολογικά ροδάκινα, Γιώργος Ευφραιμίδης - mixologist, Floretta 
- café bar, ΔΙΕΚ Μαγειρικής, σεφ Γιάννης Κελεσίδης και Ιχθυοτροφείο Κελεσίδη, Κόγιας 
- bakery, Σερεμέτα Ζαχαρούλα - παραδοσιακός φούρνος, Camares - food & coffee bar, 
Βέρμιον- πρότυπο τυροκομείο.

6. Τον σεφ Γιώργο Μεταξά και τη διατροφολόγο Ξένια Παπαναστασίου για το υπέρο-
χο event της μαγειρικής για παιδιά.

7. Τη Βάσω Αρελάκη, το “Σπίτι της Γιαγιάς Μαρίκας” και τους υπέροχους εθελοντές 
και εικαστικούς για τις αξέχαστες στιγμές που προσέφεραν στα παιδιά στο Δημαρχείο 
Βέροιας, το πάρκο Ελιάς και το κυνήγι του ροδάκινου στο κέντρο της πόλης.

8. Την Αριστέα Σιδηροπούλου και την ομάδα εκπαιδευτικών του ΚΔΑΠ “Σχολείο στο 
Σύννεφο” για τις πρωτότυπες δραστηριότητες Messy Play στο πάρκο Ελιάς.

9. Τους Gadjo Dilo, τους Balsam Blue και τις χορωδίες Canto a Tempo και 
mammaCanto της Δήμητρας Μητρέντση για την μουσική επένδυση του Φεστιβάλ. 

10. Την εθελόντρια του ΤΟΒ Βίκυ Μπαζάκα για τις υπέροχες φωτογραφίες.
11. Τον Θανάση Κοντόπουλο και την εταιρεία “Κοντόπουλος εξοπλισμοί” για την υ-

περσύγχρονη κουζίνα που τοποθέτησαν εντός του πάρκου Ελιάς.
12. Τον Χαράλαμπο Τσιφλίδη και την εταιρεία “Tsiflidis Security” για τις υπηρεσίες 

φύλαξης.
13. Όλους τους συνεργάτες και προμηθευτές που για άλλη μια χρονιά μας έβγαλαν 

ασπροπρόσωπους! 
14. Τον Χρήστο Ζαμπούνη, τα ΜΜΕ, τοπικά και πανελλαδικά, για τη φιλοξενία των 

ανακοινώσεων του ΤΟΒ και τα καλά τους λόγια.
Σας ευχαριστούμε όλους! Ραντεβού το... 2020 στο 5ο Φεστιβάλ Ροδάκινου!

Το Δ.Σ.
Ζήσης Χ. Πατσίκας

Γιάννα Πιλιτσίδου Στέργιος Ζυγουλιάνος
Αντώνης Θεοχαρόπουλος
Ισαβέλλα Κωνσταντούδη

Μαίρη Ναζλίδου Άρης Ορφανίδης
Αμαλία Παπαοικονόμου

Γιάννης Στεργίου Θανάσης Σαμούκας

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
 
 Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός  Σύλλογος Φίλων   

Κέντρου Μέριμνας Ατόμων  Ειδικών Δεξιοτήτων  Δ. Βέροιας 
ευχαριστεί θερμά όλους όσους συνετέλεσαν στην επιτυχία 
της καλοκαιρινής γιορτής μας σε συνεργασία με τα παιδιά 
και το προσωπικό του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Προ-
μηθέα.

Ειδικότερα ευχαριστούμε:
1. Τον Πρόεδρο της ΚΑΠΑ Δ. Βέροιας κ. Στέργιο Διαμά-

ντη
2. Την καθηγήτρια μουσικής κ. Ελένη Αναγνώστου
3. Την καθηγήτρια χορού κ. Μελίνα Παπαδοπούλου
4. Τον ηχολήπτη της παράστασης κ. Γιάννη Καπράρα
5. Την Αστυνομική Διεύθυνση Ημαθίας για την συμμέτοχη 

στην παράσταση δύο Τροχονόμων  
6. Τον κ. Τάσο Γιάγκογλου για την δωρεά προϊόντων του
7. Το ταπηκαθαριστήριο «ΤΑ ΠΑΠΑΚΙΑ» για τον δωρεάν 

καθαρισμό των ναυτικών καπέλων 
Ευχαριστούμε επίσης όλους όσους παρευρέθηκαν στην 

εκδήλωση μας  τιμώντας μας με την παρουσίας τους 
 Η Πρόεδρος του Συλλόγου
 και Εθελόντρια Διευθύντρια

 Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πρωτοβουλίας για το 

Παιδί ευχαριστεί θερμά:
1.Τους μαθητές της Γ΄ τάξης του Γυμνασίου Μακρο-

χωρίου, που αποφάσισαν να χαρίσουν ποσό 700€ που 
προοριζόταν για την σχολική τους εκδρομή υπέρ της 
εξυπηρέτησης του έργου του Οργανισμού μας, αποδει-
κνύοντας εμπράκτως ότι διακατέχονται από κοινωνική 
ευαισθησία και αισθήματος φιλαλληλίας. Η δωρεά τους 
αυτή αποτελεί ταυτόχρονα μία ένεση αισιοδοξίας για το 
μέλλον της κοινωνίας μας, καθώς φανερώνει τη θετική ε-
πιρροή που ασκείται από το οικογενειακό περιβάλλον και 
από τους εκπαιδευτικούς πάνω στην διαπαιδαγώγηση 
των μικρών μαθητών.

2.Τις οικογένειες του Κώστα Σπυριδωνίδης και της 
Αναστασίας Κυνηγοπούλου, για τη δωρεά ποσού 160€ 
στη μνήμη της μητέρας τους Σοφίας Σπυριδωνίδου.

3.Την οικογένεια του Συμεών Ποτουρίδη για τη δωρεά 
ποσού 100€, που διαθέτουν, αντί για «μπομπονιέρες» 
στα βαφτίσια  του γιού της Μενέλου.

4.Την κυρία Δέσποινα Ψωμιάδου, από την Μεσοποτα-
μία Καστοριάς, για την προσφορά διακοσμητικών ειδών.

5. Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος της πόλης, για την 
προσφορά τροφίμων.

6. Τον κύριο Ιωάννη Μανουσαρίδη, για την προσφορά 
30 κιλών πατάτας.

7. Την κυρία Ευαγγελία Χατζηδάκη και τα παιδιά της 
Κλειώ και Νίκο Κόγια για την προσφορά παιδικών παιγνι-
διών (παζλ).

8. Τους εργαζόμενους της ΑΓΡΙΤΕΞ για την προσφο-
ρά ρούχων, παιγνιδιών και παπουτσιών.

9. Τον κύριο Γιώργο Μουρατίδη για την προσφορά 10 
κιλών πιπεριάς.

10. Τον κύριο Γιώργο Ψιψίκα, για την προσφορά 5 
κιλών ψαρικών.

11. Την κυρία Όλγα Κυριακίδου για την προσφορά 
μίας πολυθρόνας και ενός καναπέ.

12. Την κυρία Δήμητρα Παναγιωτίδου, για την προ-
σφορά παιδικών ρούχων.

13. Ανώνυμη κυρία για τη δωρεά ποσού 20€.
14. Ανώνυμη κυρία για την προσφορά μεταχειρισμέ-

νων ρούχων.
15. Ανώνυμη κυρία για την προσφορά σετ κλινοσκε-

πασμάτων, μαξιλαριών και παπλώματος.
16. Ανώνυμη κυρία για την προσφορά σχολικών βο-

ηθημάτων.
ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.

Παρουσίαση δράσεων του 1ου 
ΕΠΑΛ και το 1ου Εργαστηριακου 

Κέντρου Βέροιας
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 

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

το διά στη μα α πό 24-6-2019 μέχρι 30-6-
2019 θα εί ναι το ε ξής: Αυ τό μα τος τη λε φω νη-
τής βλα βών: τηλ. 2331021814.

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

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

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα
Τετάρτη 26-6-2019

14:30-21:00ΠΑΠΑΡΗΟΛΥΜΠΙΑ ΜΑΛΑΚΟΥΣΗ 4 
23310-67420

14:30-21:00ΠΑΠΑΡΗ -ΦΥΚΑΤΑΟΛΥΜΠΙΑ Λ.
ΣΤΡΑΤΟΥ 27 - ΕΝΑΝΤΙ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ 23310-23360

19:00-21:00ΠΑΝΤΑΖΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪ-
ΒΑΛΙΟΥ 2 & ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΜΗΘΕΑ 
23310-66812

21:00-08:00ΠΑΝΤΑΖΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪ-
ΒΑΛΙΟΥ 2 & ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΜΗΘΕΑ 
23310-66812

Φαρμακεία

Η πρόταση που 
έγινε από την Σού-
περ Λίγκα, υιο-

θετείται από την ΕΠΟ κι 
έτσι στον κανονισμό που 
θα περάσει από την Εκτε-
λεστική Επιτροπή της 
ερχόμενης Πέμπτης, όλες 
οι περιπτώσεις αφαίρε-
σης βαθμών απαλείφο-
νται από τον Πειθαρχικό 
Κώδικα.

Για τα απρεπή συνθήματα και 
τους δείκτες λέιζερ θα επιβάλλεται 
χρηματική ποινή από δύο 2.000 ευ-
ρώ έως 30.000,00 ευρώ, ενώ για 
πυρσούς, φωτοβολίδες, κροτίδες, 
καπνογόνα χρηματική ποινή ύψους 
2.000 έως 50.000 ευρώ.

-Όσον αφορά τις ρίψεις αντικει-
μένων «εάν μετά την επανέναρξη 
του αγώνα επαναληφθεί ρίψη α-
ντικειμένων και υπάρξει οριστική 
διακοπή του αγώνα, τιμωρείται με 
χρηματική ποινή 120.000 ευρώ και 
ποινή διεξαγωγής αγώνα χωρίς θε-
ατές μία (αντί για δύο) έως τρεις 
αγωνιστικές.

-Σε περίπτωση που υπάρξει 
σωματική βλάβη από τις ρίψεις α-
ντικειμένων η ΠΑΕ τιμωρείται με 
χρηματική ποινή από 30.000 ευ-
ρώ (αντί 60.000) έως 150.000 ευ-

ρώ (αντί 80.000) Στην περίπτωση 
που υπάρξει οριστική διακοπή ή 
οριστική ματαίωση της τέλεσης του 
αγώνα, επιπρόσθετα επιβάλλεται 
κατακύρωση του αγώνα υπέρ της 
αντίπαλης ομάδας με τέρματα 0-3 
και ποινή διεξαγωγής αγώνα χωρίς 
θεατές δύο έως τέσσερις (αντί τρεις) 
αγωνιστικές. Καταργείται η αφαί-
ρεση τριών βαθμών που προβλε-
πόταν στην περίπτωση οριστικής 
διακοπής αγώνα.

-Για την περίπτωση εισόδου των 
οπαδών στον αγωνιστικό χώρο και 
για επεισόδια στον εν γένει χώρο 
του γηπέδου εάν η είσοδος των ο-
παδών στον αγωνιστικό χώρο ή τα 
επεισόδια στους λοιπούς χώρους 
του γηπέδου κατά τα ανωτέρω, 

συνδέονται είτε με σημαντικές φθο-
ρές ξένης ιδιοκτησίας είτε με βιαι-
οπραγίες κατά προσώπων, προ-
βλέπεται χρηματική ποινή 50.000 
ευρώ έως 250.000 ευρώ και ποινή 
διεξαγωγής αγώνων χωρίς θεατές, 
από δύo έως τέσσερις αγωνιστικές. 
Καταργείται η πρόβλεψη αφαίρεσης 
τριών βαθμών σε περίπτωση που 
η είσοδος και τα επεισόδια συνδέο-
νται με βιαιοπραγίες κατά προσώ-
πων και φθορές ξένης περιουσίας

-Σε περίπτωση με έναρξης ή δια-
κοπής του αγώνα λόγω επεισοδίων, 
ο αγώνας κατακυρώνεται υπέρ της 
ανυπαίτιας ομάδας. Καταργείται και 
σε αυτήν την περίπτωση αφαίρε-
σης τριών βαθμών και επιβάλλεται 
η ποινή διεξαγωγής αγώνα χωρίς 

θεατές από 4 έως 6 αγωνιστικές.
-Στο άρθρο του Πειθαρχικού 

Κώδικα που αφορά τις «απειλές» 
και τον «εκφοβισμό» προς αξιωμα-
τούχο του αγώνα ή οποιονδήποτε 
εντεταλμένο εν γένει ποδοσφαιρικό 
όργανο, η ποινή της απαγόρευσης 
εισόδου στο γήπεδο από τρία έως 
πέντε έτη μειώνεται στο ένα έτος, 
ενώ καταργούνται οι ποινές αφαίρε-
σης βαθμών και υποβιβασμού για 
την ΠΑΕ.

-Τέλος η ποινή αφαίρεσης ενός 
βαθμού καταργείται και από τη δεύ-
τερη υποτροπή για δημόσιες δυ-
σμενείς κρίσεις κατά της ΕΠΟ, της 
διαιτησίας και εν γένει προσώπων 
και οργάνων του ποδοσφαίρου, 
και αντικαθίσταται με πρόστιμο.

Καταργείται η αφαίρεση βαθμών
για τα επεισόδια στα γήπεδα!
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΚΟΜΝΗΝΩΝ, Αγ. Πα-
ρασκευή, πωλείται διαμέ-
ρισμα 98 τ.μ., 2ΔΣΚWC, 
5ος όρ., κεντρική θέρμαν-
ση, γωνιακό, διαμπερές, 
μεγάλα μπαλκόνια, θέση 
στάθμευσης. Τηλ.: 6977 
435166, 23310 61205 & 
23310 62776.

ΝΑΟΥΣΑ ,  κέντρο, 
πλατεία Καρατάσου, πω-
λείται διαμέρισμα 75 τ.μ., 
2ΔΣΚWC, 1ος όρ., ανα-
καινισμένο. Τηλ.: 6987 
376116.

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

55.000 ευρώ. Euromesitiki 
2331500844.

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ  αγρο-
τεμάχια 16,5 στρέμματα 
στο Μαυροδένδρι (Καρά-
τσαλι) Βέροιας, με ροδα-

κινιές, διάφορες ποικιλίες 
και πομώνα και μπεκάκια. 
Τηλ.: 6942 202465.

ΕΥΚΑΙΡΙΑΠΩΛΕΙΤΑΙ 
οικόπεδο στους Γεωργια-
νούς 2 στρέμματα, σε πολύ 
καλή θέση, με νερό, ρεύμα, 
θέα, πολύ κοντά στο δρό-

μο. Τηλ.: 6934 662478.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτεμά-

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

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

/ΒΟΗΘΟΥΣ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ, 
ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΗΤΕΣ.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΣΤΑ 
ΓΡAΦΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ.

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

ΤΗΤΑΣ

-ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓ/
ΣΜΟ ΕΘΝΙΚΗΣ

-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΑΣ 
-ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 
-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ 

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

ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΕΝΟΙ-
ΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 
200 τ.μ. με υπαίθριο 
χώρο 5.000 τ.μ. (παι-
δική χαρά-μπαρ) με 
πλήρη εξοπλισό κα-
φέ-ταβέρνας, προς Α-
σώματα-Νοσοκομείο. 
Πληροφορίες από τον 
ιδιοκτήτη του ακινή-
του κ Δαμιανό. Τηλ.: 
6973 834067.

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

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

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

στάσεων .
Μισθός
Ο μισθός θα καθοριστεί αναλόγως των προ-

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

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

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

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

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

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

cv@supercourse.gr(κωδικόςθέσηςSED_20).

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στον Προμη-

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ καφενείο λόγω 
συνταξιοδότησης. Τιμή συζη-
τήσιμη. Τηλ.: 6975 580533.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΜΙΑΟΥΛΗ 14, Πλ. Ω-
ρολογίου, ενοικιάζεται δι-
αμέρισμα 110 τ.μ., σε δι-
όροφη οικοδομή, 1ος όρ., 
κεντρική θέρμανση. Τιμή 
ενοικίου 260 ευρώ. Τηλ.: 
6945 928723.

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΝΑΟΥΣΑ ενοικιάζονται 

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

ΠΙΕΡΙΩΝ ενοικιάζεται 

κατάστημα ισόγειο 90 τ.μ. 
και υπόγειο 90 τ.μ. (λειτουρ-

γούσε σαν καφετέρια). Τηλ.: 
6949 556977.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 23981 - ΚΤΕΛ Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑ-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 23483 - Λευκόπετρα ΕΝΟΙΚΙΑ-

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.116034 ΚΤΕΛ Βέροιας, ενοικιάζεται 

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 23850 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 23559 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ: 23469 ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ ενοικιάζεται 

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

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 105265  ΡΟΔΩΝ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Γκαρ-

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

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

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

Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 106006 ΜΕΤΟΧΙ ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά 

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 13519 ΒΥΖ. ΜΟΥΣΕΙΟ, πωλείται 

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

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ 105042  ΓΡΑΦΕΙΟ , πωλείται πλη-

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 14210 ΚΕΝΤΡΟ , Κατάστημα 58 

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

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ: 106027  ΡΑΧΗ στην περιοχή ΜΑ-

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

Κωδ: 115727 ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ περιοχή 

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

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ: 13865 ΡΑΧΗ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικόπε-

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

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

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

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

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

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

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
κωδ. 14037 Πωλείται αγροτεμάχιο 5 στρ. 

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

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

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ
Αριστούχος πτυχιούχος του Τμήματος 

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

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

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

ΨΥΓΕΙΑ-ΔΙΑΛΟΓΗΤΗΡΙΑ

ΠΑΤΡΙΔΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
Ζητείται υπάλληλος γραφείου με γνώσεις 

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



ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ αρτοποιός για 
εργασία σε φούρνο στην 
Πατρίδα. Η εξοικείωση στο 

επάγγελμα απαραίτητη. Ωρά-
ριο 02.00-10.00 τετραήμερο, κ. 
Χρήστος 6944 271012.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για σέρβις 
από ψητοπωλείο στο Μακροχώ-
ρι. Τηλ.: 23310 43222, μετά τις 

6.00 μ.μ.
ZHTEITAI άτομο με πείρα 

και γνώσεις Αγγλικών, για μό-
νιμη εργασία, ως σερβιτόρος 
σε εστιατόριο στη Βέροια. 
Τηλ.: 6974 064888 & 23310 

71590.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: 1) κυρία 

για κουζίνα (λάντζα, σα-
λάτες) και 2) νεαρός για 
διανομή με δικό του μη-
χανάκι για κατάστημα ε-
στίασης στη Βέροια. Τηλ.: 
6986 885352.

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ σερβιτόρος 
για την θερινή περίοδο 
στους Ν. Πόρρους Πιερί-
ας. Τηλ. 6931283950.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για 
λογιστήριο και εργάτες δια-
λογής αγροτικών προϊόντων 
από συσκαστήριο στο Δια-
βατό Ημαθίας. Άμεση πλη-
ρωμή και ασφάλιση. Τηλ. 
επικοινωνίας: 6972 512466 
κα Νένα. Αποστολή βιογρα-
φικών στο olympialandike@
gmail.com.

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

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

ZHTEITAI νέος-α για 
γραμματέας με προσόντα: 
1) πτυχίο οικονομικά-λογι-
στικά, 2) άπταιστα Αγγλικά, 
3) επιθυμητά Ισπανικά, 4) 
πολύ καλή γνώση υπολο-
γιστών. Αποστολή βιογρα-

φικών (με φωτο): elisavet21@
yahoo.gr μέχρι 30/06/19.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: Μηχανικός 
αυτ/του και βοηθός και οδη-
γός ταξί για αγροτικές και 
κτηνοτροφικές εργασίες. Τηλ.: 
23310 71553.

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: 1) οδηγός 
με επαγγελματικό ή ερασιτε-
χνικό δίπλωμα, 2) κοπέλα για 
υπάλληλο γραφείου, 3) εργα-
τοτεχνίτες για επιχείρηση στη 
Βέροια. Τηλ.: 6974 312313 - 
6974 814606.

Η εταιρεία φυλάξεων
«TSIFLIDISSECURITY» ζητάει 
3 άτομα φύλακες , με άδεια εργα-
σίας προσωπικού ασφαλείας και 

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

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

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

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

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

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

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

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

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

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

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

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

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

ριοχή Μαυραγκές και Καρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΣΤΡΑΤΩΝΕΣ καινουριο 112 τμ. 3ΔΣ-Κ-γκαραζ,αποθηκη Α.Θ 110.000€
ΑΚΡΟΠΟΛΗ με θεα καινουριο +παρκιγκ,Α.Θ. 2ΔΣΚ 85000€
ΚΕΝΤΡΟ κοντα,4ΔΣΚ2 WC +παρκιγκ Θεα,καινουριο 170000€
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ  85 τ.μ σε οικοπ.160 τ.μ διατηρητεα 28000€
ΠΑΖΑΡΙ Καινουριο 120 τ.μ με παρκιγκ 3ΔΣΚ 140000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ Ημιυπογειο διαμερισμα  με αυλη πισω,37 τ.μ 7000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 1ος με 3ΔΣΚ ασανσερ,+θεση σταθ.67000€
ΑΓΟΡΑ, 85 τ.μ με θεα,ασανσερ,. 50000€
Β.ΜΟΥΣΕΙΟ Μονοκ.με οικ.160 τ.μ 45000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 42 τ.μ 1ΔΣΚ  ανωγειο λουξ,24000€
EΔΕΣΣΗΣ σε οικοδομη 28 ετων  92 τ.μ 2ΔΣΔΚ αποθηκη 72000€
ΑΣΤΙΚΑ 40 τ.μ 3ος 1ΔΣΚ Μπανιο, προσοψης  22000€
ANΟΙΞΕΩΣ πλησιον Μον/κια διπατη με οικ.220 τμ 60000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 1ΔΚ 25τ.μ 1ος με Θεα 9000€
ΚΕΝΤΡΟ 100τ.μ 6ος 2ΔΣΚ Α.Θ τζακι 45000€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 100τ.μ ωραιο διαμ. χ.ασανσερ με 3Δ-
ΣΚ2WC 55000€

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

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

ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ δυο οκοπεδα με σ.δ 0,8 500 και 380 τ.μ σε 
τιμη ευκαιριας
ΜΕΛΙΚΗ παραγωγικο κτημα 7000τ.μ με βανες περιοχη «Μελιο»
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 3στρ.διπλα στα τελευταια σπιτια 8000€ 
ΛΑΖΟΧΩΡΙ  κοντα στις Σ.Γραμμες 4 στρ  χερσο 12000€
ΠΑΤΡΙΔΑ  ομορα οικ.σ.δ 0,8  2600+2600 τ.μ επικλινη   Ευ-
καιρια 70000€
ΠΕΡ/ΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ φιλέτο 14.400 στρ στην ασφαλτο σοβα-
ρες προτασεις
ΑΣΩΜΑΤΑ 5 στρ.αρτιο οικοδομησιμο με Θεα,50000€
ΣΚΟΤΙΝΑ 350 με  μετρα από παραλια για τροχοσπ.με νερο 12000€ 
ΠΛΑΚΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ κοντα στην παραλια 900 τ.μ 16000€
ΜΟΥΣΤΑΛΗ διπλα στην Εγνατια 6,5 στρ 26000€
Π.ΣΚΥΛΙΤΣΙ 4 στρ. για ολες τις καλλιεργειες 8000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

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

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

Ή ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ
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ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ υπάλληλοι για το σταθμό αυτοκίνητων 
ΚΑΛΛΙΑΡΙΔΗΑΦΟΙστη Βέροια, που περιλαμβάνει πρα-
τήριο ανεφοδιασμού αυτοκινήτων, πλυντήριο, τμήμα βιο-
λογικού καθαρισμού,  λιπαντήριο  και διανομή πετρελαίου 
θέρμανσης. Προσφέρονται ευχάριστο  περιβάλλον εργασί-
ας πλήρης μισθός και ασφάλεια.

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

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



βιογραφικό για αξιολόγηση στοιχείων. Πληροφο-
ρίες με ραντεβού για συνέντευξη στα γραφεία της 
εταιρείας Θεσσαλονίκης 45, τηλ. 23310 27102.

ΗΕΤΑΙΡΙΑ«TSIFLIDISSECURITY» ζη-
τάει για άμεση πρόσληψη και μόνιμη απα-
σχόληση, εξωτερικό πωλητή, κύριο ή κυρία με 
γνώσεις πωλήσεων και ευχέρεια λόγου, απα-
ραίτητα στοιχεία: να διαθέτει  άδεια εργασίας 
προσωπικού ασφαλείας (Ι.Ε.Π.Υ.Α.), δίπλω-
μα αυτοκινήτου, γνώσεις αγγλικής γλώσσας 
για τους νομούς Ημαθίας και Θεσσαλονίκης. 
Παραλαβή βιογραφικών και δικαιολογητικών 
για  αξιολόγηση στοιχείων με συνέντευξη  στα 
κεντρικά γραφεία της εταιρείας  οδός Θεσσα-
λονίκης 45, τηλ. επικοινωνίας 23310 27102.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΑΘΑΡΙΖΩ παλιά σπίτια, υπόγεια, απο-

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

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

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

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ (πτυχι-

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

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: 1 μηχανή ψυγείου, 1 ψη-

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

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χωρίς υποχρεώσεις 

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

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

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

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

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

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

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

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

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

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

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

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

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

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

ΑγίουΑντωνίουδιαμπερές.Μπορείναδιαμορφω-
θείσε2γκαρσονιέρες.Τιμήπώλησης:45.000ευρώ

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

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

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

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

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

www.mesitikoveria.gr

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Πωλείται ποσοστό ή ολόκληρη επιχείρηση (best for) 

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

Τηλέφωνοεπικοινωνίας:6942456600

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

Βιογραφικά σημειώματα μπορούν να 
αποσταλούν στο:

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

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

βολή βιογραφικών σημειωμάτων στο 
ergasiamrk@gmail.com.

Πληροφορίες στο τηλ. 6948613718.

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

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ολοκληρωμένες 
ανακαινίσεις σπιτιών, καταστημάτων με 
προσοχή στη λεπτομέρεια, πολύ καλές τι-
μές και συνέπεια στο χρόνο. Τηλ.: 6944 
764477 κ. Δημήτρης.
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ΑπότηνεπιχείρησηΗΡΑΕΠΕμε έδρα 
στο 7,5 χλμ Βέροιας – Νάουσας ανακοινώνει 
ότι δέχεται αιτήσεις μόνιμου προσωπικού για 
το συσκευαστήριο (εργάτες – συσκευάστριες 
– χειριστή / βοηθό χειριστή Κλαρκ) 

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

παραμονής – Άδεια εργασίας
Πληροφορίες στο τηλ:2331093066 

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



P Δεν θα γίνει το ντιμπέιτ των πολιτικών 
αρχηγών. Άλλο κακό να μην μας βρει…

 
P Φαρμακώθκαμι, όπως θα έλεγε κι η 

γιαγιά η Ζαφείρα.
 
P Θαρρώ την είχε προβλέψει κι ο Νο-

στράδαμος τέτοια συμφορά.
 
P Άντε τώρα να δούμε πώς θα νυστά-

ξουμε εκείνο το βράδυ.
 
P Άσε που μπορεί να με βρει εύκαιρο η 

αγάπη και να θέλει κι άλλα.
 
P Δεν λένε, θες κάτι να μην γίνει ποτέ; 

Κάνε μια επιτροπή. Πολλώ μάλλον δια-
κομματική.

 
P Κι εγώ με την αγάπη έχω παραπέμψει 

το σεξ σε επιτροπή. Κι αναμένω το πόρισμα.
 
P Δεν βρήκαν, λέει, κοινή ημερομηνία 

οι αρχηγοί. Και κενά στον εγκέφαλο.
 
P Και μετά, άρχισαν να τα ρίχνουν ο 

ένας στον άλλον. Το μόνο βέβαιο είναι ότι 
έχουν όλοι δίκιο.

 
P Πάντως τώρα που δεν θα γίνει το 

ντιμπέιτ, ό,τι θέλει να ρωτήσει η Κοσιώνη 
τον Μητσοτάκη μπορεί να τον ρωτήσει 
στο οικογενειακό τραπέζι.

 
P Για τους άλλους αρχηγούς, ας πρόσε-

χαν. Στην πολιτική το καλύτερο μέσο ανέλι-
ξης είναι ένας καλός γάμος.

 
P Συνεπώς, είναι ακατάλληλοι για τη 

δουλειά. Ατζαμήδες διότι ηγάπησαν.
 
P Τα ντιμπέιτ είναι σαν τις συζύγους: τις 

παίρνεις για αρνίσια παϊδάκια και σου βγαί-
νουν σούπα γιουβαρλάκια.

 
P Αυτό πάλι; Να παντρευτείς τη Μο-

ροπούλου και να βάλεις 
στην οικογένεια σύνταξη 
από τον μήνα του μέλι-
τος.

 
P Η Μοροπούλου έ-

παιρνε σύνταξη από το 
1977, δηλαδή 42 χρόνια. 
Συνεπώς έχει συμπληρώ-
σει τα απαιτούμενα χρόνια 
να πάρει μια σύνταξη της 
σύνταξης.

 
P Δεν την έπαιρνα ε-

γώ, είπε, μου την έδιναν. 
Μπράβο στον Μητσοτά-
κη για την επιλογή. Ξέ-
ρουν ποιους βάζουν στα 
ψηφοδέλτια.

 
P Για να τους βγάλουν 

βιαίως.
 
P Η πολιτική αξιοπι-

στία έχει από καιρό βγει 
στη σύνταξη.

 
P Και:
 
Ο Γιωρίκας πήγε να 

κάνει τα χαρτιά του για να 
πάρει τη σύνταξη γήρατος από το ΙΚΑ. Η 
κοπέλα στο γκισέ ζήτησε την ταυτότητά του 
για να δει την ηλικία του. Ψάχνει ο Γιωρίκας 
τις τσέπες του, όμως διαπίστωσε ότι είχε 
ξεχάσει το πορτοφόλι του σπίτι. Λέει λοιπόν 
την κοπέλα να περιμένει να πάει σπίτι για 
να πάρει την ταυτότητά του και να ξανάρθει 
αργότερα. Η υπάλληλος του λέει να βγάλει 
το μπλουζάκι του. Απορημένος ο Γιωρίκας 
βγάζει το μπλουζάκι του. Μόλις η υπάλληλος 

βλέπει το σώμα του, αμέσως εγκρίνει τη σύ-
νταξή του, αφού το ταλαιπωρημένο κορμί και 
οι άσπρες τρίχες μαρτυρούν την ηλικία του. 
Κι έτσι προώθησε τα χαρτιά του.

Μόλις πήγε σπίτι ο Γιωρίκας, λέει τη Σου-
μέλα αυτό ακριβώς που του συνέβη στο ΙΚΑ. 
Κι εκείνη του απαντά:

– Μώσε, αναθεμάσε, παλαλέ! Ας εβγάλ-
νες και το πανταλόνις, θα επέρνες και επίδο-
μαν αναπηρίας!

K.Π.
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Το Γεωπονικό Κέντρο Βέροιας 
στην διάθεση του αγρότη

Την  ολοκληρωμέ -
νη λύση στην φροντίδα 
των καλλιεργειών σας, 
αλλά και την προμήθεια 
των αγροτικών εφοδίων 
σας δίνει το Γεωπονικό 
Κέντρο Βέροιας που ά-
νοιξε στην Βέροια, στην 
οδό Σταδίου 53(απέναντι 
από το Bruno). O γεωπό-
νος Θόδωρος Γκαλίτσιος 
δημιούργησε μια επιχεί-
ρηση που μπορεί να σας 
παρέχει πλήρη κάλυψη 
στις ανάγκες, αλλά και τα 
προβλήματα που έχουν 
οι καλλιέργειές σας.  

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΓΚΑΛΙΤΣΙΟΣ ΝΙΚ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Σταδίου 53-Βέροια 
(απέναντι από το bruno)

τηλ. 2331502700 & 6937396771
email: info@galitsiosagro.gr

website: http://www.galitsiosagro.gr
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