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Σήμερα το «ταμείο»
για τους υποψηφίους

των πανελληνίων
Σήμερα ανακοινώνονται οι βαθμοί των μαθητών 

που συμμετείχαν στις πανελλήνιες εξετάσεις για την 
εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ένα 
από τα πιο κρίσιμα σταυροδρόμια στην ζωή του αν-
θρώπου, αφού κρίνεται η μετέπειτα πορεία του. Όλοι 
οι μαθητές και οι γονείς με αγωνία αφού δουν τους 
βαθμούς, θα αρχίσουν να υπολογίζουν με τις περσι-
νές βάσεις και τις φετινές  εκτιμήσεις, σε ποια σχολή 
πιθανώς να περνάνε. Αυτό είναι το σύστημα και αυτοί 
οι κανόνες του «παιχνιδιού»… Γι’ αυτούς που δεν 
πέτυχαν τον στόχο τους, τίποτα φυσικά δεν τελειώνει 
με αυτήν την δοκιμασία, για τους επιτυχόντες σίγουρα 
ανοίγει ένας καινούργιος κόσμος στην ακαδημαϊκή ζωή 
που ξεκινά. Σημασία και κοινός τόπος για όλους είναι 
ότι η προσπάθεια δεν σταματά για κανέναν. 
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ΙΟΥΝΙΟΥ
Κύρου και Ιωάννου Αναργύρων

(ανακομ. Λειψάνων)

27 Ιουνίου 2015:
Τέσσερα χρόνια

από το ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ
και τα capital controls

Οι δραματικές ώρες του ελληνικού λαού μετά την ανακοίνω-
ση του δημοψηφίσματος και το κλείσιμο των τραπεζών

Ήταν 27 Ιουνίου 2015, όταν οι διαπραγματεύσεις έχουν 
πέσει στα βράχια μετά από έξι μήνες και ο πρωθυπουργός Α. 
Τσίπρας ανακοινώνει με διάγγελμά του στον ελληνικό λαό τη 
διεξαγωγή δημοψηφίσματος στις 5 Ιουλίου.

Οι ώρες που ακολουθούν είναι δραματικές. Από τα ξημερώ-
ματα πολίτες σχημάτιζαν ουρές μπροστά στα ATM για να ση-
κώσουν όσα περισσότερα χρήματα μπορούσαν υπό τον φόβο 
του κλεισίματος των τραπεζών και την επιβολή capital controls.

Οι φόβοι όλων γίνονται πραγματικότητα εκείνη την Κυριακή, 
με τις τράπεζες τελικά να κλείνουν και το όριο ημερήσιων ανα-
λήψεων να είναι μόλις 60 ευρώ.

Πρωτόγνωρες στιγμές για τους Έλληνες πολίτες, με ένα δη-
μοψήφισμα που μπερδέψαμε το ΟΧΙ με το ΝΑΙ και το τραπεζι-
κό σύστημα ακόμη και σήμερα να ψάχνει τον βηματισμό του…

Και αμέσως
μετά τις εκλογές,

οι θερινές εκπτώσεις
στην Αγορά

Εκπτώσεις και πάλι, τακτικές αυτή τη φορά, από 
τη Δευτέρα 8 Ιουλίου έως και το Σάββατο 31 Αυγού-
στου, προγραμματίζει η ΕΣΕΕ, για την καλοκαιρινή 
σεζόν. Κατά τη διενέργεια των εκπτώσεων, εκτός 
από την αναγραφή της παλαιάς και της νέας μειω-
μένης τιμής των αγαθών και υπηρεσιών που πω-
λούνται με έκπτωση, επιτρέπεται και η αναγραφή και 
εμπορική επικοινωνία ποσοστού έκπτωσης.

Ο τρόπος με τον οποίο υπολογίζεται και προ-
βάλλεται η μειωμένη τιμή, πρέπει να ανταποκρίνεται 
στην αλήθεια και να είναι ακριβής. Οι καταστηματάρ-
χες θα πρέπει, σε περίπτωση ελέγχου, να είναι σε 
θέση να αποδείξουν, ότι η παλαιά τιμή πώλησης που 
αναγράφεται στην πινακίδα, ανταποκρίνεται στην 
πραγματικότητα.

Επιβάλλεται λοιπόν προσοχή από τους καταστη-
ματάρχες, αλλά και από τους καταναλωτές οι οποίοι 
ωστόσο συνηθίζουν να τσεκάρουν εγκαίρως τις τιμές 
των ειδών που τους ενδιαφέρουν.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
για τον εορτασμό των Αγίων Αναργύρων στη Βέροια

Ο Ι.Ν. των Αγίων Αναργύρων 
πανηγυρίζει τη Δευτέρα 1 Ιουλίου 
και από το βράδυ της Κυριακής 30 
Ιουνίου θα ξεκινήσουν οι λατρευτι-
κές εκδηλώσεις.

Για την ομαλή διεξαγωγή της 
κυκλοφορίας, την πρόληψη των 
τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπη-
ρέτηση και ασφάλεια του κοινού 
κατά τη λιτανεία των Ιερών λειψά-
νων και της σεπτής εικόνας των 
Αγίων Αναργύρων το βράδυ της  
Κυριακής 30 Ιουνίου η Διεύθυνση 
Αστυνομίας αποφάσισε:

Την απαγόρευση της κυκλοφο-
ρίας, παντός είδους οχημάτων α-
πό τις 21:00 έως 21:30 στην οδό 
Ανοίξεως, από τη συμβολή της με 
την οδό Εληάς έως τη συμβολή 
της με την οδό Μυκηνών (Πάρο-
δος Στρατού), στην οδό Κωτουνί-
ου, από τη συμβολή της με την οδό Ανοίξεως έως τη συμβολή της με την οδό Μερκ. Καρακωστή, στην οδό Παστέρ, 
από τη συμβολή της με την οδό Εδέσσης έως τη συμβολή της με την οδό Ανοίξεως, στην οδό Μερκ. Καρακωστή, από 
τη συμβολή της  με την οδό Ανοίξεως έως τη συμβολή της με την οδό Κωτουνίου και στην οδό Παύλου Μελά, από τη 
συμβολή της με την οδό Μ. Αλεξάνδρου έως τη συμβολή της με την οδό Μερκ. Καρακωστή, 

 Η κυκλοφορία των οχημάτων κατά τις ώρες απαγόρευσης κυκλοφορίας στις παραπάνω οδούς θα διεξάγεται μέσω 
παρακαμπτηρίων οδών, με μέριμνα του Τμήματος Τροχαίας Βέροιας. 

Τιμήγιατοέργοτου

Στη συλλογή της Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Ακαδημίας 
Αθηνών, εντάχθηκε το βιβλίο του συντοπίτη μας Θόδωρου
Πολυχρονιάδη με τίτλο «Αφιέρωμα στην παλαιά (Βυζαντι-
νή) Μητρόπολη Βέροιας».

Η Προϊσταμένη της Βιβλιοθήκης «Ιωάννης Συκουτρης» 
ευχαρίστησε τον κ. Πολυχρονιάδη για την προσφορά του 
βιβλίου και ο συγγραφέας του, ανταπέδωσε, εκφράζοντας 
την ικανοποίησή του για την αξιολόγηση του έργου του και 
την τιμή που του έκανε η Βιβλιοθήκη της Ακαδημίας Αθηνών.

ΆγγελοςΤόλκας:
Τοπροσκλητήριο

γιατην
προοδευτική
συμμαχία

ενισχύεταισυνεχώς
Η συστράτευση με τον ΣΥΡΙΖΑ - ΠΡΟ-

ΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ όσων αυτοπροσ-
διορίζονται ως προοδευτικοί και δημοκρά-
τες είναι ο μόνος τρόπος για να ενισχυθεί 
δυναμικά ο προοδευτικός έναντι του συ-
ντηρητικού πόλου ενώ αντίθετα η σημε-
ρινή ηγεσία του ΚΙΝΑΛ έχει επιλέξει να 

στέλνει διαδοχικά μηνύματα υποστήριξης προς τον χώρο της ΝΔ και του Κυριάκου Μητσοτάκη, σχολίασε μεταξύ άλλων ο 
υφυπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής και υποψήφιος βουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ στην Ημαθία, Άγγελος Τόλκας, σε συ-
νεντεύξεις του στο OPEN TV και στον ΑΝΤ1. « Μετά την λήξη των μνημονίων η Ελλάδα έχει την δυνατότητα να υλοποι-
ήσει με τις δικές της δυνάμεις, τις δικές της πολιτικές. Άρα, ειδικά μετά την κρίση του 2009-2019, σήμερα οι δύο μεγάλες 
πολιτικές δυνάμεις θα πρέπει να παρουσιάσουν και να κριθούν για το πρόγραμμά τους», επεσήμανε, εκτιμώντας ότι το 
προσκλητήριο για την προοδευτική συμμαχία ενισχύεται συνεχώς. 



ΑΠ. ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: «Να βάλουμε τον 
πρωτογενή τομέα σε μια νέα εποχή»

Κοντά στα μέλη αγροτικών 
συνεταιρισμών, ομάδων παρα-
γωγών και εξαγωγικών επιχει-
ρήσεων της Ημαθίας βρέθηκε 
ο Αν. Τομεάρχης Οικονομικών 
της Νέας Δημοκρατίας και υπο-
ψήφιος Βουλευτής, κ. Απόστο-
λος Βεσυρόπουλος.

Μέσα από έναν ειλικρινή 
και ανοιχτό διάλογο, ο κ. Βε-
συρόπουλος παρουσίασε τις 
προγραμματικές προτάσεις της 
Νέας Δημοκρατίας για τους α-
γρότες, που περιλαμβάνουν:

-Άμεση αξιοποίηση των 4 
δις του Προγράμματος Αγρο-
τικής Ανάπτυξης 2014-2020, 
που παραμένουν αδιάθετα.

-Μείωση του εισαγωγικού 
φορολογικού συντελεστή για 
τους αγρότες από το 22% 
στο 9%, για εισοδήματα μέχρι 
10.000 ευρώ και αύξηση του 
αφορολόγητου κατά 1.000 ευ-
ρώ για κάθε παιδί.

-Μείωση του φορολογικού 
συντελεστή των αγροτικών ε-
πιχειρήσεων από το 28% στο 
20%.

-Μείωση του φορολογικού 
συντελεστή στο 10% για τις ο-
μάδες παραγωγών και τα συ-
νεταιριστικά σχήματα.

-Μείωση των ασφαλιστικών 
εισφορών για τους αγρότες.

-Ειδικά προγράμματα ενί-
σχυσης των αγροτών και κτη-
νοτρόφων που αξιοποιούν τη νέα τεχνολογία και συμμετέχουν ενεργά σε προγράμματα κατάρτισης 
για να κάνουν τις μονάδες τους εξωστρεφείς και ανταγωνιστικές.  

-Tροποποίηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ, που χρονολογείται από τη δεκαετία του 50, ώστε να 
υπάρχει πλήρης ασφαλιστική κάλυψη των ζημιών και άμεση καταβολή αποζημιώσεων.

-Εντατικοποίηση των ελέγχων για  τις παράνομες ελληνοποιήσεις προϊόντων.
-Ανενεργές εγκαταστάσεις, εκτάσεις και υποδομές που βρίσκονται στα χέρια του Κράτους ή στον 

εκκαθαριστή της Αγροτικής Τράπεζας θα αξιοποιηθούν άμεσα.

Σήμερα Παρασκευή 28 Ιουνίου, μετά τη 1.00 
το μεσημέρι, προγραμματίζεται να ανακοινωθούν  
από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων οι βαθμολογίες των Πανελλαδικών 
Εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ της χώρας.  Διευκρι-
νίζεται ότι οι καταστάσεις που θα αναρτηθούν  
στα Λύκεια θα περιέχουν μόνο τον κωδικό κάθε 
υποψηφίου και τα βαθμολογικά του στοιχεία ανά 
εξεταζόμενο μάθημα και όχι  τα ονομαστικά στοι-
χεία του.

Ταυτόχρονα, όλοι οι υποψήφιοι θα μπορούν 
να βρίσκουν τη βαθμολογία τους στην ιστοσελίδα  
http://results.it.minedu.gov.gr πληκτρολογώντας 
τον 8-ψήφιο κωδικό τους και τους 4 αρχικούς χα-
ρακτήρες από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώ-
νυμο και το μητρώνυμο του υποψηφίου σε κεφα-
λαίους ελληνικούς χαρακτήρες. Την ίδια ημέρα 
προγραμματίζεται να ανακοινωθούν στατιστικά 
στοιχεία για τις φετινές βαθμολογικές επιδόσεις 
ΓΕΛ και ΕΠΑΛ.

 Από την Πέμπτη 4 Ιουλίου και μετά, όλοι οι 
υποψήφιοι θα μπορούν να οριστικοποιήσουν το 
μηχανογραφικό τους δελτίο ενώ η προθεσμία 
για την οριστική υποβολή των μηχανογραφικών 
δελτίων λήγει την Δευτέρα 15Ιουλίου και είναι 
αποκλειστική. Μετά την παρέλευση της προθε-
σμίας κανένας υποψήφιος δεν θα μπορεί να 
οριστικοποιήσει το μηχανογραφικό δελτίο. Όλα τα 
ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (εκτός από την προγραμματισμέ-
νη τους εφημερία) θα λειτουργήσουν επιπλέον 
την Τρίτη 9-7-2019 καθώς και τη Δευτέρα 15-7-
2019, για να υποστηρίξουν τους υποψηφίους 
στην ηλεκτρονική υποβολή των μηχανογραφικών 
τους. Προτείνεται οι υποψήφιοι να εκτυπώσουν ή/
και να αποθηκεύσουν στον υπολογιστή τους το 
οριστικοποιημένο μηχανογραφικό (που θα έχει 
αποκτήσει αυτόματα και αριθμό πρωτοκόλλου), 
ώστε ανά πάσα στιγμή να μπορούν να δουν τις 
τελικές προτιμήσεις τους.

Οι εκτιμήσεις για τις βάσεις
Με τη Χημεία να πρωταγωνιστεί στα περί-

φημα μαθήματα της «αποτυχίας» που θα πα-
ρασύρουν προς τα κάτω τις Βάσεις 2019 στο 
2ο επιστημονικό πεδίο και στο 3ο επιστημονικό 
πεδίο, αναμένεται -όπως όλα δείχνουν -αύριο, 
Παρασκευή η ανακοίνωση των βαθμολογιών στις 
φετινές Πανελλαδικές εξετάσεις.

Συγκεκριμένα και ανά επιστημονικό πεδίο, 
όπως αναφέρει ο διευθυντής των φροντιστηρίων 
Ομόκεντρο Αντώνης Φλωρόπουλος στα Νέα, η 
κίνηση των φετινών βάσεων αναμένεται φέτος 
ως εξής:

1ο επιστημονικό πεδίο: Οι βάσεις στο 1ο επι-
στημονικό πεδίο Ανθρωπιστικών Σπουδών δεν 
αναμένεται να επιφέρουν μεγάλες εκπλήξεις. Θα 
δούμε βέβαια κάποια μικρά σκαμπανεβάσμα-
τα αλλά η γενική εικόνα θα είναι παρόμοια με 
την περσινή. Θα υπάρξει μία ανοδική τάση, στις 
περισσότερες σχολές η οποία όμως θα κινείται 
λίγο πάνω από τα περσινά επίπεδα. Οι πρωτο-
κλασάτες σχολές, Νομικής, Ψυχολογίας, Μέσων 
Μαζικής Επικοινωνίας θα κυμανθούν σε επίπεδα 
υψηλότερα κατά 100 - 200 μόρια.

2ο επιστημονικό πεδίο: Στο πεδίο αυτό η πτώ-
ση θα είναι ευδιάκριτη στην πλειονότητα των 
Σχολών, καθώς οι αποδόσεις των μαθητών στη 
Χημεία δεν ήταν καλές. Στο πεδίο αυτό υπάρχουν 
πολλά ΤΕΙ που απορροφήθηκαν από Πανεπι-
στήμια και είναι πολύ πιθανόν να υπάρξει για τον 
λόγο αυτό μεγαλύτερη ζήτηση από τα προηγού-
μενα χρόνια, γεγονός που θα ανακόψει κάπως 
την πολύ μεγαλύτερη πτώση των βάσεων που 
θα βλέπαμε αν δεν υπήρχε αυτός ο παράγοντας. 
Στις υψηλόβαθμες σχολές όπως τα Πολυτεχνεία, 
Σχολές Φυσικής, Πληροφορικής, Μαθηματικών η 
πτώση των βάσεων θα είναι μικρότερη από την 
πτώση που θα σημειωθεί σε πολλά νεοσύστατα 
Πανεπιστήμια που αντικατέστησαν τα ΤΕΙ.

3ο επιστημονικό πεδίο: Και στο πεδίο των 
Επιστημών Υγείας και Ζωής, θα δούμε κάποια 
πτώση, όχι όμως στο μέγεθός της πτώσης του 
2ου επιστημονικού πεδίου, αφού και εδώ υπάρ-
χουν τα μαθήματα της Χημείας και της Φυσικής 
με τα απαιτητικά τους θέματα. Τα θέματα της 
Βιολογίας που είναι μάθημα αυξημένης βαρύτη-
τας ήταν ευκολότερα και συγκρατούν κάπως την 
πτώση που προκάλεσαν τα άλλα μαθήματα.

Η Ιατρική Αθήνας είναι πολύ πιθανό να κα-
τεβάσει τον πήχη εισαγωγής κάτω από 19.000 
μόρια και η Ιατρική Αλεξανδρούπολης κάτω από 
18.451, που ήταν πέρυσι, να κυμανθεί γύρω από 
18.200 - 18.300 μόρια.

4ο επιστημονικό πεδίο: Στο αποκαλούμενο 
«Οικονομικό Πεδίο» διατέθηκαν φέτος οι πε-
ρισσότερες από τις 4.000 θέσεις που δόθηκαν 
συνολικά και στα 4 πεδία και υπάρχουν οι περισ-
σότερες σχολές, όχι μόνο στην Αθήνα, αλλά και 
στην περιφέρεια.

Τα θέματα δεν είχαν σημαντικές διαφοροποιή-
σεις από τα αντίστοιχα του 2018 όσον αφορά τον 
βαθμό δυσκολίας τους, και επομένως αναμένεται 
μία σχετική σταθερότητα στις βάσεις, με μικρές 
αυξομειώσεις.
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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

Ανακοινώνονται σήμερα οι βαθμολογίες 
των Πανελλαδικών εξετάσεων και από τις 

4 Ιουλίου η υποβολή μηχανογραφικών

ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ  υποψήφιος Βουλευτής Ημαθίας

Συσπείρωση και ενδυνάμωση 
του Κινήματος Αλλαγής

Συνεχή επαφή με τον κόσμο του παραγωγικού 
κάμπου της Ημαθίας, έχει ο  γιατρός Τηλέμαχος 
Χατζηαθανασίου, υποψήφιος βουλευτής του ΚΙΝ.
ΑΛ. και επί πολλά χρόνια αποδέκτης και κοινωνός 
της αγωνίας των συμπολιτών του για την καθημε-
ρινότητά τους.

«Στο Νομό μας, που είναι αγροτικός ως επί το 
πλείστον, που είναι προικισμένος από τη φύση, 
είναι θλιβερό να συναντά κανείς αυτή την δυστυ-
χία στους ανθρώπους  που συντηρούνται και ζουν 
από την αγροτική οικονομία. Αυτό πρέπει να ανα-
στραφεί και οι ελπίδες τους,  να νοιαστεί κάποιος 
ουσιαστικά και πραγματικά  τον αγροτικό πληθυ-
σμό, στρέφονται πλέον στο Κίνημα Αλλαγής που 
πάντα στάθηκε δίπλα στους αγρότες», δηλώνει ο 
υποψήφιος βουλευτής.

Σ΄ αυτή την κατεύθυνση κινούνται οι διαπιστώ-
σεις του Τηλέμαχου Χατζηαθανασίου στις κουβέ-
ντες του με τον αγροτικό κόσμο: Ότι είναι πλέον 
κάτι παραπάνω από ανάγκη να ξαναπιαστεί το 
νήμα από εκεί που το άφησαν οι μεγάλοι του Πα-
ΣοΚ και το συνεχίζουν οι προοδευτικές δυνάμεις 
του ΚΙΝ.ΑΛ.

Προς τούτο, η συσπείρωση και ενδυνάμωση 
του Κινήματος για δημοκρατικές ανατροπές και α-
νασυγκρότηση της χώρας και της κοινωνίας, είναι 
το μήνυμα - κάλεσμα του υποψήφιου βουλευτή.
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΄Αρθρο του Υπουργού Υγείας 
Ανδρέα Ξανθού

Ισότητα, Κοινωνική Δικαιοσύνη και Βιώσιμη 
Ανάπτυξη. Αυτοί ήταν και είναι οι στόχοι του 
ΣΥΡΙΖΑ στον τομέα της Υγείας.  Από το 2015 
μέχρι σήμερα νομίζω ότι έχουμε καταφέρει στο υ-
πουργείο Υγείας να διαχειριστούμε με εντιμότητα, 
επάρκεια και αφοσίωση τη δημόσια περίθαλψη 
και να δώσουμε αρκετά «δείγματα γραφής»  άρ-
σης των ανισοτήτων στη φροντίδα, «ηθικοποίη-
σης» και αναβάθμισης του δημόσιου συστήματος 
υγείας αλλά και δημοσιονομικής εξυγίανσης των 
νοσοκομείων και άλλων φορέων.  

Πιο συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων
• αντιμετωπίσαμε δραστικά την «υγειονομική 

φτώχεια» στη χώρα με τη δωρεάν πρόσβαση 2,5 
εκατ. ανασφάλιστων πολιτών σε όλες τις υπηρε-
σίες του δημόσιου συστήματος υγείας (νοσηλεία, 
χειρουργικές επεμβάσεις, εργαστηριακές εξετά-
σεις, φάρμακα κλπ).

• Διασφαλίσαμε την επιβίωση του «υπό κα-
τάρρευση» ΕΣΥ και βελτιώσαμε αισθητά τη λει-
τουργία των δημόσιων δομών.

• Διαγράψαμε βεβαιωμένα χρέη 28 εκ. ευρώ 
στις ΔΟΥ από τη νοσηλεία των ανασφάλιστων 
πολιτών τα προηγούμενα χρόνια.

• Ενισχύσαμε το ανθρώπινο δυναμικό του 
ΕΣΥ με χιλιάδες προσλήψεις μόνιμων και επι-
κουρικών γιατρών, νοσηλευτών και λοιπού προ-
σωπικού

• Με την καταβολή ειδικού επιδόματος στους 
αγροτικούς γιατρούς, καταφέραμε να βελτιώσου-
με τη στελέχωση των περιφερειακών ιατρείων σε 
άγονες και απομακρυσμένες περιοχές.

•  Αναβαθμίσαμε τις κτιριακές υποδομές και 
τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό των Νοσοκο-
μείων και των Κέντρων Υγείας- Νέα Νοσοκομεία 
στη Σαντορίνη και στη Λευκάδα

• Με τη μεταρρύθμιση στην Πρωτοβάθμια 
Φροντίδα Υγείας αναπτύχθηκε ο θεσμός του 
οικογενειακού γιατρού και άνοιξαν 125 νέες δη-
μόσιες δομές (ΤΟΜΥ) σε όλη τη χώρα με έμφαση 
στην πρόληψη και στην αγωγή υγείας.

• Ενισχύθηκαν τα Τμήματα Επειγόντων Πε-
ριστατικών των Νοσοκομείων και προχώρησε η 
οργάνωση της Επείγουσας Ιατρικής

• Με στόχο τη βελτίωση της φροντίδας των 
ασθενών με καρκίνο, συγκροτήσαμε το Εθνικό 
Ινστιτούτο Νεοπλασιών.

• Ενισχύσαμε τους δημόσιους φορείς αντιμε-
τώπισης των εξαρτήσεων και επετεύχθη η εξά-
λειψη της λίστας αναμονής του ΟΚΑΝΑ για την έ-
νταξη σε πρόγραμμα χορήγησης υποκαταστάτων

• Διασφαλίσαμε την εγγυημένη, ευχερή και 
καθολική πρόσβαση των πολιτών στα αναγκαία 
φάρμακα και στις σύγχρονες θεραπείες 

• «Θωρακίσαμε» για πρώτη φορά το χώρο 
του φαρμάκου ώστε να μην υπάρχει κανέ-
να περιθώριο σε φαινόμενα διαφθοράς. Για 
πρώτη φορά λειτούργησε μηχανισμός κλινικής 
αξιολόγησης, διαπραγμάτευσης με στόχο την 
επίτευξη προσιτών τιμών και ορθολογικής συ-
νταγογράφησης των νέων φαρμάκων.

• Ενισχύσαμε τις δημόσιες δομές Ψυχικής 
Υγείας με έμφαση στην κοινοτική ψυχιατρική

• Πραγματοποιήσαμε δράσεις προστασίας 
της Δημόσιας Υγείας και καταφέραμε να ενι-
σχύσουμε την εμβολιαστική κάλυψη του πλη-
θυσμού, να διασφαλίσουμε την υγειονομική 
φροντίδα των προσφύγων και να υλοποιήσου-
με μια σειρά μέτρων για την αντιμετώπιση των 
μεταδιδόμενων νοσημάτων.

Με τις παραπάνω παρεμβάσεις επιχειρή-
σαμε σε μια περίοδο στενότητας πόρων να 
αλλάξουμε το Σύστημα Υγείας, κάτι που κα-
μία από τις προηγούμενες κυβερνήσεις δεν 
αποτόλμησε να κάνει όχι μόνο στην περίοδο 
των μνημονίων αλλά και στις περιόδους υπε-
ρεπάρκειας πόρων. Ταυτόχρονα έχουμε δρομο-
λογήσει

• Ανάπτυξη   της μεταρρύθμισης στην Πρωτο-
βάθμια Φροντίδα Υγείας – ενίσχυση των  ΤΟΜΥ 
στα αστικά κέντρα - Κινητές Ομάδες Υγείας στις 
αγροτικές και ημιαστικές περιοχές

• Για 1η φορά δωρεάν οδοντιατρική φροντίδα 
ύψους 40 εκ. ευρώ  από ιδιώτες  οδοντιάτρους  
(συγκεκριμένο πακέτο υπηρεσιών) για 800.000 
παιδιά Δημοτικού (μέσα στο 2019) 

• Ενίσχυση των δημόσιων δομών Αποκατά-
στασης ( ΚΕΦΙΑΠ) 

• Νέες συμβάσεις ΕΟΠΥΥ με 
γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων

• Εθνική στρατηγική για την 
πρόληψη του αιφνίδιου καρδιακού 
θανάτου των νέων – κάρτα υγείας 
του αθλητή  

• Δέσμη νέων  κινήτρων για 
προσέλκυση γιατρών σε δυσπρόσι-
τες  και νησιωτικές περιοχές 

• Νέα  Νοσοκομεία ( Χαλκίδας 
, Καρπάθου) -νέο Κέντρο Υγείας 
Κερατσινίου

• Αναβάθμιση της ιατρικής εκ-
παίδευσης 

• Αναβάθμιση της ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης του Συστήματος Υ-
γείας ( e-Health) 

• Νέο «μίγμα» φαρμακευτικής 
πολιτικής με προτεραιότητα τη δη-
μιουργία ενός βιώσιμου πλαισίου 
τιμολόγησης-αποζημίωσης  των 
φαρμάκων και τη  μείωση της οικο-
νομικής επιβάρυνσης των ασθενών 

Παρότι είμαστε περήφανοι για τις αλλαγές 
που καταφέραμε να υλοποιήσουμε αυτά τα χρό-
νια στο Σύστημα Υγείας, έχουμε πλήρη επίγνω-
ση της συνεχιζόμενης δυσκολίας και των ακάλυ-
πτων ακόμα αναγκών. Γι’ αυτό θα συνεχίσουμε 
με σχέδιο, με όραμα , με σοβαρότητα, με προ-
γραμματική-πολιτική-ηθική υπεροχή, τη διαρκή 
μάχη για την Καθολικότητα, την Ισότητα , την 
Κοινωνική Δικαιοσύνη και την Αποτελεσματικότη-
τα στη φροντίδα Υγείας. 

Ανδρέας Ξανθός: «Πολιτικό μας πρόταγμα 
η καθολική κάλυψη των αναγκών υγείας μέσα από 
ένα ισχυρό και αποτελεσματικό Δημόσιο Σύστημα»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η «Tasty Fruit» δέχε-

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

συμπύρηνων.
Για όσους παραγωγούς επιθυμούν και ενδιαφέ-

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

Πληροφορίες στα τηλέφωνα:  
• 2331072700 
• 6945105091 Στέφανος Αποστολίδης

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

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

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

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

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

Έφη Καντσάδου 
Yποψήφια 

βουλευτής με την 
«Δημιουργία Ξανά»

Σύντομο βιογραφικό: 
Γεννήθηκα στη Κολονία της 
Γερμανίας, είμαι Κόρη του 
Βλαδίμηρου Καντσάδη και 
της Δήμητρας Παπαδοπού-
λου, μεγάλωσα στη Βέροια 
με την μητέρα μου, την α-
δερφή μου Μάρθα και την 
γιαγιά μου Ευθυμία Σελίδου 
. Είμαι Παντρεμένη με τον Α-
ναστάσιο Πετρίδη και έχου-
με δύο παιδιά, την Φιλομήλα 

και την Δήμητρα. Απο το 2000 επιχειρούμε με τον 
σύζυγο μου, στην ελληνική αγορά και καταφέραμε 
παρά τις αντίξοες συνθήκες να αναπτύξουμε μια 
καινοτόμο επιχείρηση την  CNC CAT.

Γιατί επέλεξα την ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ!: 
Γιατί δεν είμαστε επαγγελματίες πολιτικοί. Εί-

μαστε όμως επαγγελματίες. Έχουμε δουλέψει στη 
ζωή μας, έχουμε κοπιάσει, έχουμε αγωνιστεί και 
ξέρουμε ότι την προκοπή τη φέρνει ο ιδρώτας, ο 
σωματικός κι ο διανοητικός, κι όχι οι υψωμένες 
γροθιές και τα πανό. Προερχόμαστε από όλους 
τους τομείς της παραγωγικής οικονομίας και έχου-
με όραμα να κάνουμε την Ελλάδα ένα σύγχρονο 
παραγωγικό κράτος, που σέβεται τον πολίτη, του 
δίνει τη δυνατότητα να προκόψει, και παράλληλα, 
δημιουργεί θεσμούς ουσιαστικής κοινωνικής αλ-
ληλεγγύης. Η “Δημιουργία, ξανά!” είμαστε όλοι. Η 
“Δημιουργία, ξανά!” είμαστε εσύ!

Διαβάστε τις θέσεις μας, μοιραστείτε 
την κοινή λογική, 
υποστηρίξτε μας!

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να 

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

Ο ΘΕΟΔΩΡΟΓΛΟΥ ΦΩΤΙΟΣ 
του Νικολάου και της Αντωνί-
ας, το γένος Κοντογουλίδου, 
που γεννήθηκε και κατοικεί στη 
Βέροια και η ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 
ΚΥΡΙΑΚΗ του Στεφάνου και της 
Ευθυμίας, το γένος Κουτσου-
κίδου, που γεννήθηκε και κα-

τοικεί στη Βέροια, πρόκειται να παντρευτούν με 
θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγ. 
Αναργύρων Βέροιας.



 Η βουλευτής και εκ νέου υποψήφια, Φρόσω 
Καρασαρλίδου, επισκέφτηκε το Κέντρο Θερα-
πείας Τραύματος της “Πρωτοβουλίας για το 
Παιδί” και ενημερώθηκε από τον πρόεδρο κ. 
Αριστοτέλη Σιδηρόπουλο και τις υπεύθυνες του 
Κέντρου, Δώρα Νιώπα, κοινωνική λειτουργό και 
Μαρία Πανταζή, ψυχολόγο, τόσο για το έργο 
που παρέχεται, όσο και για τη συνολική δράση 
της “Πρωτοβουλίας”.

Η Πρωτοβουλία για το Παιδί παρέχει ποιοτικές 
και ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε παιδιά και νέ-
ους σε όλες τους βαθμούς κοινωνικής φροντίδας 
(ανοικτή και κλειστή φιλοξενία, θεραπεία τραύμα-
τος, ημιαυτόνομη διαβίωση) με στόχο την άρση 
των συνεπειών από την κατάσταση που βίωσαν 
και την απόδοσή τους στην κοινωνία, ως ακέραι-
ων, αξιοπρεπών και χρήσιμων ανθρώπων.

Η νέα κοινωνική δομή της “Πρωτοβουλίας”, 
το Κέντρο Θεραπείας Τραύματος της Βέροιας, 
παρέχει υπηρεσίες διάγνωσης και τεκμηρίωσης 
της κακοποίησης (ιδίως σεξουαλικής) και ακο-
λουθεί ειδικό πρόγραμμα θεραπείας του τραύ-
ματος το οποίο σε πολλές περιπτώσεις είναι δύ-
σκολο να επουλωθεί, ενώ παράλληλα στο Συμ-
βουλευτικό Κέντρο παρέχεται ψυχοκοινωνική 
υποστήριξη σε οποιονδήποτε την έχει ανάγκη.

 Στη συζήτηση επισημάνθηκε ότι η σεξουαλική κα-
κοποίηση των παιδιών, κατά 80% προέρχεται από συγ-
γενικά πρόσωπα. «Είναι ένας φαύλος κύκλος, άτομα 
που έχουν υποστεί βία την αναπαράγουν» ανέφερε ο κ. 
Σιδηρόπουλος, ενώ τόνισε πως η “Πρωτοβουλία για το 
Παιδί” εργάζεται μέχρι τέλους τα περιστατικά σεξουαλικής 
κακοποίησης, στοχεύοντας στην καταδίκη των ενόχων 
αφ’ ενός και στη διαδικασία θεραπείας του θύματος αφ’ ε-
τέρου, γεγονός ασυνήθιστο για την ελληνική πραγματικό-
τητα. Συζητήθηκε επίσης η σοβαρή παραβατική συμπερι-
φορά ανηλίκων, που έχει πάρει διαστάσεις τον τελευταίο 
καιρό και αφορά ακόμη και σε παιδιά πολύ μικρής ηλικίας 
(χρήση ψυχοτρόπων ουσιών, σεξουαλική εκμετάλλευση 
κλπ), ενώ τονίστηκε η ανάγκη λήψης μέτρων πρόληψης 
και καταστολής πριν το πρόβλημα καταστεί ανεξέλεγκτο.

Στον ΣΟΦΨΥ 
Ημαθίας

Στην συνέχεια η 
κα Καρασαρλίδου ε-
πισκέφτηκε τον Σύλ-
λογο Οικογενειών 
και Φίλων για την 
Ψυχική Υγεία, όπου 
συνομίλησε με την 
υπεύθυνη Δομής Κέ-
ντρου κα Ελευθερία 
Βενετσανάκου και 
μέλη του συλλόγου 
για την πορεία του 
στα πέντε χρόνια 
λειτουργίας του.

Ο ΣΟΦΨΥ αυτή 
τη στιγμή παρέχει 
υποστήριξη σε 90 
άτομα μέσω προσω-
πικών ραντεβού και 
ομάδων θεραπείας, 
ανάλογα με τα πε-
ριστατικά. Τα άτομα 
αυτά έχουν βρει στη 
Στέγη του συλλόγου, 
φίλους και ψυχολο-
γική υποστήριξη, 
τόσο τα ίδια όσο και 
οι οικογένειές τους. 
Δυστυχώς όμως, ό-
πως επισημάνθηκε, 
ακόμα και στις μέρες 
μας τα προβλήμα-
τα ψυχικής υγείας 
αποτελούν ταμπού 
για ένα μέρος της 
κοινωνίας και προς 
αυτή την κατεύθυν-
ση εστιάζεται σημα-
ντικό κομμάτι των 
προσπαθειών του 
ΣΟΦΨΥ, ο οποίος 

συνεργάζεται στενά με τη δομή Βοήθεια στο Σπίτι και με 
το ΚΟΙΣΠΕ “Δεσμός” για τη φροντίδα αλλά και την εργασι-
ακή ένταξη των ληπτών.

Σχετικά με την οικονομική βοήθεια του ΣΟΦΨΥ πέρα 
από την ένταξή τους σε προγράμματα ΕΣΠΑ και Επιχορη-
γήσεων όπως του Κρατικού Λαχείου για το οποίο συνεισέ-
φερε και η κα Καρασαρλίδου, δυστυχώς, όπως δήλωσαν, 
δεν υπάρχουν δωρεές, ίσως διότι η κοινωνία είναι ακόμα 
επιφυλακτική απέναντι τους. Γι αυτό τον λόγο ευχαρίστη-
σαν την βουλευτή που είναι δίπλα τους και στηρίζει τους 
σκοπούς του συλλόγου.

Ο επόμενος στόχος τους  είναι η δημιουργία ενός ξε-
νώνα 24ωρης φροντίδας και μιας Κινητής Μονάδας ώστε 
να εξυπηρετούνται άτομα που δεν μπορούν να έρθουν 
στο χώρο τους, αιτήματα για τα οποία η κα Καρασαρλίδου 
δεσμεύτηκε να τα υποστηρίξει σε περίπτωση που επανε-
κλεγεί βουλευτής.

www.laosnews.gr 510-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

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. 

Είναι γνωστό ότι πέρα-
σα το μεγαλύτερο μέρος της 
επαγγελματικής μου ζωής 
στον χώρο της υγείας. Γνω-
ρίζω καλά τις προκλήσεις 
που αντιμετωπίζουν οι ερ-
γαζόμενοι, οι ασθενείς, οι ε-
γκαταστάσεις. Γνωρίζω καλά 
πόσο πολύτιμη είναι η δημό-
σια υγεία και πόσο κρίσιμο 
είναι να λειτουργεί αποτελε-
σματικά, δίχως ελλείψεις και 
προβλήματα. Kαι όμως τα 
προηγούμενα χρόνια αυτό 
το πολύτιμο αγαθο χτυπήθη-
κε και συρρικνώθηκε. 

Δεν ήταν μόνο οι περικο-
πές που όρισε η τρόικα. Ή-
ταν και η κακοδιοίκηση και η διαφθορά των 
πολιτικών προισταμένων και η διαπλοκή 
τους με πολυεθνικές και μεγαλοεπιχειρη-
ματίες που τζογάρανε εις βάρος αυτού του 
δημόσιου αγαθού. 

Αυτή η διαπλοκή δημιούργησε 2,5 εκα-
τομμύρια ανασφάλιστους πολίτες χωρίς δι-
καίωμα πρόσβασης στο ΕΣΥ και σε ιατρο-
φαρμακευτική περίθαλψη και οδήγησε το 
Δημόσιο Σύστημα Υγείας σε κατάρρευση, 
με δραματικές περικοπές στους προϋπολο-
γισμούς των νοσοκομείων, χωρίς μόνιμες 
προσλήψεις για 5 χρόνια.Δε ξεχνώ τον Ε-
ΟΠΠΥ με χρέη πάνω από 1 δισ.€ σε ιδιώτες 
παρόχους. Δε ξεχνώ τα ασφαλιστικά ταμεία 
με θηριώδες έλλειμμα άνω του 1 δισ. Δε 
ξεχνώ τις συντάξεις περικομμένες οριζόντια 
12 φορές με μειώσεις που έφταναν έως και 
το 50% και συνολικό ύψος περικοπών στα 
45 δισ. Δε ξεχνώ τις 400.000 απλήρωτες 
συνταξιοδοτικές παροχές. Δε ξεχνώ τα χρέη 
των ασφαλισμένων προς τα ασφαλιστικά 
ταμεία στα 30 δισ.  Δε ξεχνώ την πρόσβαση 
σε υπηρεσίες υγείας μόνο για τους λίγους. 
Δε ξεχνώ την ακύρωση του σχεδίου νέων 
προσλήψεων γιατρών και νοσηλευτικού 
προσωπικού.

Σε αυτή την πορεία προς την πτώση 
εμείς σταθήκαμε εμπόδιο. Όταν αναλάβα-
με, αρχίσαμε να  κλείνουμε τις τρύπες, να 
εκδιώκουμε τη διαπλοκή, να καυτηριάζουμε 
τις πληγές.Και με τους πόρους που εξοι-
κονομήσαμε, δώσαμε πίσω την υγεία στον 
ελληνικό λαό. 

- Δώσαμε τέλος στα εργολαβικά συνερ-
γεία καθαρισμού και φύλαξης με την υπο-
γραφή συμβάσεων εργασίας με αξιοπρεπείς 
μισθούς για τους εργαζόμενους με ταυτό-
χρονη εξοικονόμηση 20-30% της δαπάνης.

- Φέραμε τα οικονομικά σκάνδαλα 
Novartis, ΚΕΕΛΠΝΟ στην δικαιοσύνη και 
εισήγαμε νέα πολιτική τιμολόγησης - αποζη-
μίωσης φαρμάκων και μειώσαμε την συμμε-
τοχή των ασθενών στα φάρμακα. 

- Επαναφέραμε το νοσοκομείο Ερρίκος 
Ντυνάν στο Δημόσιο.

- Μειώσαμε τις οφειλές του ΕΟΠΥΥ. 
- Καταφέραμε να έχουμε ταμειακό πλεό-

νασμα 260 εκατομμύρια ευρώ για τα Δημό-
σια Νοσοκομεία που το 2014 όφειλαν 735 
εκατομμύρια ευρώ.

- Διαγράψαμε τις βεβαιωμένες στην εφο-
ρία οφειλές όσων ανασφάλιστων νοσηλεύ-
τηκαν σε δημόσιο νοσοκομείο επί εποχής 
Σαμαρά.

- Καταργήσαμε τα 5 ευρώ στα νοσοκο-
μεία για όλους τους ασφαλισμένους.

- Παρέχουμε για πρώτη φορά δωρεάν 
οδοντιατρική φροντίδα για 800.000 παιδιά 
Δημοτικού

- Ενισχύσαμε το ΕΣΥ με προσωπικό, 
υποδομές και εξοπλισμό, ιδρύσαμε νέα νο-
σοκομεία. Φέραμε 19.500 προσλήψεις στις 
δομές της Δημόσιας Υγείας, με άλλες 4.500 
χιλιάδες σε διαδικασία προκήρυξης και διο-
ρισμού και δημιουργήσαμε νέα νοσοκομεία 
σε Σαντορίνη και Λευκάδα.

Και θα συνεχίσουμε με όραμα την κα-

θολ ική  κάλυψη των 
αναγκών υγείας των 
ανθρώπων προσπαθώ-
ντας ασταμάτητα, για 
την περαιτέρω ενδυνά-
μωση του ΕΣΥ με νέες 
προσλήψεις γιατρών, 
νοσηλευτών και λοιπού 
προσωπικού, με την α-
νανέωση των υποδομών 
και του εξοπλισμού του 
ΕΣΥ.

Όσο για την δημόσια 
υγεία στην Ημαθία, ή-
μουν πάντα εδώ. Από τα 
σπλάχνα της προέρχο-
μαι και γνωρίζω τις προ-
κλήσεις που αντιμετωπί-

ζει και τι χρειάζεται να γίνει. Μέσα σε αυτή 
την τετραετία διεκδίκησα και πέτυχα:

- την ενίσχυση του Νοσοκομείου Νάου-
σας με αξονικό τομογράφο.

- την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξο-
πλισμού μεγάλης κλίμακας

- την προμήθεια ασθενοφόρου στο Γ.Ν. 
Ημαθίας

- τη σύσταση πρώτης ΤΟΜΥ στην Βέροια
-τη δημιουργία αιμοδυναμικού εργαστη-

ρίου καρδιολογικής κλινικής στο Νοσοκομείο 
Βέροιας. 

- την αναβάθμιση Μικροβιολογικού Εργα-
στηρίου του Κέντρου Υγείας Βέροιας

- την ομαλοποίηση λειτουργίας Παθολο-
γικής κλινικής

- την ψηφιοποίηση του ακτινολογικού ερ-
γαστηρίου για τις μονάδες υγείας

-95 προσλήψεις στο Νοσοκομείο της Νά-
ουσας και 196 προσλήψεις στο νοσοκομείο 
της Βέροιας

 - την ένταξη της Νάουσας στις προβλη-
ματικές και άγονες περιοχές, προσφέροντας 
κατ’ αυτό τον τρόπο αυξημένα κίνητρα για 
την προσέλκυση γιατρών

- τη διεύρυνση του αποκεντρωμένου τμή-
ματος του ΕΦΚΑ Νάουσας, ώστε πέρα από 
τους μισθωτούς τώρα και γιατροί, μηχανικοί, 
δικηγόροι και διάφοροι κλάδοι της οικονομί-
ας δεν θα χρειάζεται να μετακινηθούν για να 
εξυπηρετηθούν στη Θεσσαλονίκη ή ακόμα 
και στην Αθήνα.Με τον ΕΦΚΑ οι υπηρεσίες 
της κοινωνικής ασφάλισης αφορούν πλέον 
όλους τους ασφαλισμένους.

Υπάρχουν όμως πράγματα που διεκδί-
κησα και έχουν μείνει στη μέση.Μέσα στην 
επόμενη τετραετία θέλω να τα δω να ολο-
κληρώνονται. Η ριζική ανακαίνιση του Κ.Υ. 
Αλεξάνδρειας και η δημιουργία  Σύγχρονου 
Κέντρου Αποκατάστασης Ασθενών στο Νο-
σοκομείο Νάουσας, είναι κάποια από αυτά.

Για την Υγεία θα συνεχίσω να είμαι εδώ. 
Για κάθε δίκαιο αίτημα των εργαζόμενων, 
των ασθενών, των πολιτών.  Γιατί δε θέλω 
να δω πάλι την παλλινόρθωση του συστή-
ματος διαπλοκής που τζόγαρε και βιούλα-
ξε την υγεία και το δικαίωμα πρόσβασης 
των ασθενών σε αυτή. Δε θέλω να δω τη 
Novartis να παίζει με τις τιμές των φαρμά-
κων. Δε θέλω να δω την αύξηση ΦΠΑ από 
6 σε 11% στα φάρμακα και την κατάργηση 
ΤΟΜΥ. Δε θέλω να δω την εφαρμογή του 
«ασφαλιστικού Πινοσέτ» το οποίο θέτει σε 
κίνδυνο τη χορήγηση των σημερινών συ-
ντάξεων, θέτει σε κίνδυνο τις μελλοντικές 
συντάξεις των νέων εργαζομένων, αφήνει 
ακάλυπτους τους σημερινούς ασφαλισμέ-
νους και μεταφέρει τις ασφαλιστικές εισφο-
ρές από το δημόσιο σύστημα σε ιδιωτικές 
εταιρείες και οδηγεί σε μειώσεις συντάξεων.

Δε θέλω να δω το άνοιγμα στην ιδιωτική 
ασφάλιση και την πλήρη ιδιωτικοποίηση του 
ασφαλιστικού συστήματος.

Προχωράμε για μια Υγεία, δημόσιο αγα-
θό, υψηλής ποιότητας, στο οποίο θα έχουν 
πρόσβαση όλοι, ανεξαιρέτως, ισότιμα και 
χωρίς κόστος.  Γι’ αυτό το όραμα θα είμαστε 
εδώ. 

Φρόσω Καρασαρλίδου
Και για την Υγεία στην Ημαθία, τι έκανες;

«Πρωτοβουλία για το Παιδί» και 
ΣΟΦΨΥ Ημαθίας: Δύο σημαντικές 

κοινωνικές δομές επισκέφθηκε
 η Φρόσω Καρασαρλίδου
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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.  

Επ ίσης  όσο ι 
Συμπολίτες μας 
έχουν φάρμακα 
που δεν χρειάζο-
νται , μπορούν  να 
τα  προσφέρουν 
για  το  Γηροκομείο 
Βέροιας ,στο υπό-
γειο της Δημοτικής 
Αγοράς.

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Παρασκευή 28 Ιουνίου 2019 στις 

11.30 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου (Κοιμη-
τήρια) Βέροιας η Θεοδώρα Νικ. Μπορντένα σε ηλικία 
85 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

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 
πρόγραμμα

 Παρασκευή 28 
Ιουνίου, ώρα 09:00

 Η Διακονία της 
Εκκλησίας κατά τον 
Απόστολο Παύλο  
Συνέχεια και Λήξη 
Διεθνούς Επιστη-
μονικού Συνεδρίου 
(Αντωνιάδεια Στέγη 
Γραμμάτων και Τε-
χνών – Βέροια) 

 Παρασκευή 28 
Ιουνίου, ώρα 19:00 

Πανηγυρικός Ε-
σπερινός της μνή-
μης του Αποστόλου 
Παύλου με την πα-
ρουσία Αρχιερέων – Εκπροσώπων 
των Ορθοδόξων Πατριαρχείων και 
Εκκλησιών (Ιερός Παλαιός Μητρο-
πολιτικός 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 

Ατόμων Ειδικών Δεξιοτήτων Δήμου Βέροιας ζητά εργοθεραπευτή – εργοθερα-
πεύτρια   & Κοινωνική Λειτουργό για την κάλυψη των αναγκών του προγράμ-
ματος του.

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

Η Εθελόντρια  Διευθύντρια 
και Πρόεδρος του Συλλόγου

Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα
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Βρέθηκε αρσενικό σκυλί, ράτσας τερριε. 
Φιλοξενείται σε σπίτι. 

Για πληροφορίες καλέστε στο 6972331140

Ο Λάζαρος Τσαβδαρίδης σε χωριά 
του Δήμου Βέροιας

Μεγάλη συγκίνηση ένιωσα στο Μα-
κροχώρι και στη Νικομήδεια. Δεν έχω 
λόγια να εκφράσω τη χαρά μου για τη 
μαζική και θερμή ανταπόκριση. 

Η Ημαθία αποφάσισε. Η Ημαθία ε-
πέλεξε. 

Και αυτή η επιλογή γιγαντώνει την 
ευθύνη να ανοίξουμε επιτέλους δρό-
μους εκεί που για 4 χρόνια δημιουργή-
θηκαν μόνο αδιέξοδα. 

Ο τόπος μας έχει ανάγκη από δου-
λειές, από αναπτυξιακή ώθηση. Η Η-
μαθία, το οχηματαγωγό της αγροτικής 
παραγωγής της χώρας και ισχυρός 
κόμβος εμπορίου και επιχειρηματικότη-
τας, δεν είναι δυνατόν να βρίσκεται σε 
οικονομικό και κοινωνικό τέλμα. 

Οι Ημαθιώτες έχουν ανάγκη να α-
κούσουν καθαρές κουβέντες για το μέλ-
λον και κυρίως να δουν πράξεις. 

Τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα, τα 
ημίμετρα και τα ήξεις αφίξεις έχουν κα-
ταδικαστεί στη συνείδηση όλων. 

Τώρα χρειάζεται δουλειά.
#imathia_meta

Νίκη Καρατζιούλα: Νοιώθω 
περήφανη για την ΠΡΟΣΒΑΣΗ 
που είναι στην πρώτη γραμμή 

ενάντια στην κοινωνική 
περιθωριοποίηση των 

εξαρτημένων συνανθρώπων μας
 
Στην μουσική 

εκδήλωση Ωδεί-
ων της Ημαθί-
ας, με αφορμή 
την παγκόσμια 
ημέρα κατά των 
ναρκωτικών στις 
26 Ιουνίου, που 
διοργάνωσε η 
Π.Ε Ημαθίας και 
ο δήμος Βέροι-
ας, συμμετείχε η 
υποψήφια  βου-
λευτής Ημαθίας 
με τη Νέα Δη-
μοκρατία, Νίκη 
Καρατζιούλα, η 
επί σειρά ετών 
πρόεδρος της 
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ.

«Εδώ και δε-
καπέντε χρόνια 
, μια ομάδα αν-
θρώπων αθόρυ-
βα αλλά αποτελεσματικά, επιτελούν ένα λειτούργημα. Ενημερώνουν κυρίως νέα 
παιδιά αλλά όχι μόνο, για τις «επικίνδυνες περιοχές» της σύγχρονης κοινωνίας, για 
το πως εντοπίζονται και πως αποφεύγονται. Αυτή η προσπάθεια συνέβαλε, κατά 
το ποσοστό που της αναλογεί, ώστε ο αριθμός των «εξαρτώμενων» πολιτών  στη 
χώρα μας να είναι κατά τι λιγότερος από τον μέσο όρο της Ευρώπης. Είναι άθλος. 
Νοιώθω υπερήφανη  που συνεργάστηκα μαζί τους για μια πενταετία από την θέ-
ση της προέδρου. Όλοι οι συνεργάτες μου είναι άτομα με ήθος και συναίσθηση 
του καθήκοντος. Τους ευχαριστώ για την επιμονή τους στην  ελαχιστοποίηση των 
προβλημάτων εξάρτησης στον τόπο μας. Μπορεί πρακτικοί λόγοι, που σχετίζονται 
με την βουλευτική μου υποψηφιότητα με το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας 
στην Ημαθία, στις εκλογές της 7ης Ιουλίου, να με ανάγκασαν να υποβάλλω την 
παραίτησή μου από την προεδρία της ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ, θέλω όμως να υποσχεθώ ότι 
θα συνεχίσω, από όποια θέση με επιλέξουν οι πολίτες της Ημαθίας, να βρίσκομαι 
στο πλευρό όλων των κοινωνικών δράσεων που «πολεμούν» στην πρώτη γραμμή, 
ενάντια στην κοινωνική περιθωριοποίηση των εξαρτημένων συνανθρώπων μας» 
δήλωσε η υποψήφια βουλευτής.

Tο link της τοποθέτησης της κας. Καρατζιούλα
https://youtu.be/Y-88Q0-VG48

Ο Λάζαρος στον πνεύμονα της Ημαθιώτικης 
αγροτικής παραγωγής

Επίσκεψη σε έναν από τους βασικούς πνεύμονες της Ημαθιώτικης 
Αγροτικής Επιχειρηματικότητας. Στα διαλογητήρια και στους συνεταιρι-
σμούς φρούτων από τη Βέροια μέχρι τη Μελίκη, στην Ημαθία που παρά-
γει, στην Ημαθία που πρωταγωνιστεί.

Πολλές οι προοπτικές για τα πεντανόστιμα φρούτα μας και πολλά τα 
προβλήματα της Ημαθιώτικης παραγωγής του πρωτογενούς τομέα αλλά 
και του τομέα της μεταποίησης. 

Συζήτησα με τους εργαζομένους και τις διοική-
σεις για το σοβαρότατο ζήτημα της κάθετης πτώ-
σης της τιμής του ροδάκινου, που φέρνει τους 
ροδακινοπαραγωγούς, τους επιχειρηματίες αλλά 
και τους απασχολούμενους του κλάδου σε πολύ 
δύσκολη θέση και μια δυναμική εξωστρεφή καλλι-
έργεια σε περιδίνηση.

Το ροδάκινο σβήνει. Το καυτό ζήτημα της διάθε-
σής του στις αγορές του εσωτερικού αλλά κυρίως 
του εξωτερικού, σε συνδυασμό με τις μακροχρόνιες 
πλέον συνέπειες του Ρωσικού εμπάργκο και των 
καταστροφών από καιρικά φαινόμενα, επιτάσσουν 
την ταχύτατη λήψη μέτρων και πρωτοβουλιών από 
την Ελληνική Πολιτεία με στόχο την αντιστροφή της δυσμενέστατης κατάστασης, που απειλεί να «τινάξει στον αέρα» έναν 
ολόκληρο κλάδο – αιμοδότη της ελληνικής αγροτικής οικονομίας.  
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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 
θέατρο 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 Σπαθογρα-
φίες: Ιωάννης Κομπατσιάρης Σκηνογραφία/Ενδυματολογία:  Δημήτρης Γεωργόπουλος , 
Δαμιανός Οικονομίδης  Κατασκευή Σκηνικών:  Δημήτρης Γκιλιόπουλος, Γιώργος Βέγκος

Μουσική Επιμέλεια/ Ηχοληψία: Αλέξανδρος Καροτσέρης Φωτισμοί: Γιώργος Βέγκος
Τεχνικός Σκηνής: Γιάννης Κοντός Creative Art / Φωτογραφίες: Τάσος Θώμογλου Οργά-

νωση Παραγωγής-Προβολή: Κατερίνα Γρηγοριάδου
Τους ρόλους ερμηνεύουν (αλφαβητικά):  Βατμανίδου Ειρήνη, Βελέντζα Σοφία, Γεωργί-

ου Αναστασία, Γιομπλιάκης 
Ερμής, Δάσκαλου Χρύσα, 
Ζαφείρης Νίκος, Θεοδοσίου 
Άννα, Θεοδωρίδης Βασίλης, 
Καλλιαρίδου Όλγα, Κετίκο-
γλου Ελπίδα, Κετίκογλου 
Κώννα, Κεφάλα Μαρία, 
Κρεμλίδου Τατιάνα, Κωφίδης 
Γιάννης, Λεκός Παναγιώ-
της, Λεονταράκης Γιώργος, 
Μπούσουλας Χάρης, Πα-
παδόπουλος Πλούταρχος,  
Παπαλάμπρου Λυδία, Σια-
καβάρα Ιωάννα, Σαράντη 
Δήμητρα, Σέφερ Γιώργος, 
Σταμούλη Ειρήνη, Τριαντα-
φυλλίδου Εύα, Τριανταφυλ-
λίδου Μαρία, Τσαχουρίδης 
Γιώργος, Χριστοδουλίδου 
Στεφανία.  Για το Trailer της 
παράστασης Σύλληψη Ιδέ-
ας/Σκηνοθεσία: Τάσος Θώ-
μογλου Κάμερα: Ιάκωβος 
Καγκελίδης Μοντάζ: Roman 
Filiev Τεχνική Υποστήριξη: 
Δήμητρα Σταματίου Make 
Up: Φωτεινή Παπαδοπού-
λου Χτενίσματα: Έλενα Τσα-
καλίδου

«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 τεκμη-
ρίωσης, 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. 

TOY STORY 4    (ΜΕΤΑΓΛ.)
Προβολές:   καθημερινά στις 18.30   

(Εκτός Τετάρτης 3/7)
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

ANNABELLE COMES HOME
Προβολές:   καθημερινά στις 21.00        (Εκτός 

Τετάρτης 3/7)
Σκηνοθεσία: ΓΚΑΡΙ ΝΤΟΜΠΕΡΜΑΝ
Σενάριο: ΤΖΕΪΜΣ ΓΟΥΑΝ & ΓΚΑΡΙ ΝΤΟΜΠΕΡ-

ΜΑΝ
Ηθοποιοί: ΠΑΤΡΙΚ ΓΟΥΙΛΣΟΝ, ΒΕΡΑ ΦΑΡΜΙ-

ΓΚΑ, ΜΑΚΚΕΝΑ ΓΚΡΕΪΣ, ΚΕΪΤΙ ΣΑΡΙΦ, ΜΑΝΤΙΣΟΝ 
ΑΪΖΜΑΝ

YESTERDAY
Προβολές:   καθημερινά στις 21.00  (Εκτός Τε-

τάρτης 3/7)
Σκηνοθεσία: ΝΤΑΝΙ ΜΠΟΪΛ
Σενάριο: ΡΙΤΣΑΡΝΤ ΚΕΡΤΙΣ
Ηθοποιοί: ΛΙΛΙ ΤΖΕΪΜΣ, ΚΕΪΤ ΜΑκΚΙΝΟΝ, ΧΙΜΕΣ 

ΠΑΤΕΛ, ΕΝΤ ΣΙΡΑΝ

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»     27/6/19 - 3/7/19

ΚΕΠΑ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 

Θερινό ωράριο λειτουργίας 
στη γραμματεία του Χώρου Τεχνών

Από τις 25 Ιουνίου 2019, η γραμματεία του Χώρου Τεχνών θα λειτουργεί: από Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες: 
7.00-15.00.  Οι εγγραφές και επανεγγραφές στα τμήματα της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολλαπλής Ανάπτυξης Δή-
μου Βέροιας για το επόμενο εκπαιδευτικό έτος, θα ξεκινήσουν στις 26 Αυγούστου 2019. 

Το Μικρό Θέατρο Λάρισας , κλείνοντας αισίως τα  10 
χρόνια συνεπής παρουσίας στον χώρο του ποιοτικού παι-
δικού θεάτρου ,παρουσιάζει για 9η χρονιά στην πόλη μας, 
μια παιδική παράσταση που θα μιλήσει στην καρδιά των 
μικρών μας αλλά και στις μνήμες των μεγαλύτερων φίλων 
μας.

Ο Λαγός και η Χελώνα, Η Αλεπού και το Κοράκι, Ο 
Τζίτζικας και ο Μέρμηγκας,  Η Αλεπού και τα Σταφύλια,  
Η Αλεπού και ο Τράγος ,ο Ψεύτης Βοσκός & ο Ήλιος και 
Βοριάς, μετρούν αιώνες ιστορίας και δεν παύουν ποτέ να 
αποτελούν την επιτομή της ηθικοδιδαχής. Μέσα από τον 
συμβολικό και αλληγορικό τους χαρακτήρα, οι μύθοι του Αι-
σώπου έχουν ιδιαίτερη χάρη, θαυμαστή απλότητα κι άφτα-
στη διδακτικότητα. Με τη μοναδική ικανότητα του Αισώπου 
να δίνει στα ζώα των μύθων του ανθρώπινη ιδιότητα, ψυχή 
και λαλιά, αλλά και το επιμύθιο που ήταν πάντοτε απλοϊκό 
κι εύληπτο για τα παιδιά. Έτσι και στην παράστασή μας οι 
εξανθρωπισμένοι ήρωες διδάσκουν αλλά πρώτα μαθαί-
νουν και οι ίδιοι από τα παθήματά τους.  

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ
Παίζουν και χορεύουν οι ηθοποιοί:
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΥΛΗΣ, ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ , ΤΙ-

ΦΑΝΗ ΔΑΝΙΗΛ , ΕΥΔΟΚΙΑ ΒΟΪΝΑ & ΦΑΝΟΥΡΗΣ ΚΟΡ-
ΡΕΣ

Κείμενο - Σκηνοθεσία : ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΥΛΗΣ                       
Σκηνογραφία : ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΑΛΦΙΕΡΗ
Κοστούμια : ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΑΛΦΙΕΡΗ                           
Σχεδιασμός Φωτισμών : ΝΙΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Γραφιστικά : ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ
Ειδικές Κατασκευές : ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΑΛΦΙΕΡΗ
Δημόσιες Σχέσεις : ΜΙΚΡΟ ΘΕΑΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ                
Μάσκες : ΜΙΝΑ ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΥ
Μουσική Επιμέλεια : ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΤΖΙΟΣ
Ζωγραφική : ΜΙΝΑ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ                          

Π α ρ α γ ω γ ή  :  Μ Ι Κ Ρ Ο  Θ Ε ΑΤ Ρ Ο  Λ Α Ρ Ι Σ Α Σ                            
Διάρκεια : 80 λεπτά (με ένα Διάλειμμα 10 λεπτών)    

Κ ρ α τ ή σ ε ι ς  –  Π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς  :  6 9 7 4 7 9 7 1 0 9                       
Προπώληση: 8€  - VIVA.GR  - Ταμείο Θεάτρου: 10 €

ΘΕΡΙΝΟ ΚΙΝ/ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΑΡ – ΒΕΡΟΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ  - ΩΡΑ 20.30

Ο Λαγός και η Χελώνα την Τετάρτη 
3 Ιουλίου στο ΣΤΑΡ της Βέροιας



Στο Νοσοκομείο 
και στο Τελωνείο Βέροιας
 ο υπ. βουλευτής Ημαθίας 

Τάσος Μπαρτζώκας
Το Νοσοκομείο 

Βέροιας επισκέφθηκε 
ο υποψήφιος βουλευ-
τής Ημαθίας της ΝΔ 
Τάσος Μπαρτζώκας, 
όπου είχε την ευκαι-
ρία να συζητήσει με 
το ιατρικό, νοσηλευτι-
κό και διοικητικό προ-
σωπικό, καθώς και με 
πολίτες και ασθενείς. 

Την ίδια μέρα, επι-
σκέφθηκε το Τελωνείο 
Βέροιας, όπου συζή-
τησε με τους τελω-
νειακούς υπάλληλους 
για τον σημαντικό 
τομέα των εξαγωγών 
των προϊόντων της 
Ημαθίας, αγροτικών 
και μη. 

Σχολιάζοντας σχε-
τικά ο κ. Μπαρτζώκας 
ανέφερε:

«Επισκέφθηκα το 
Νοσοκομείο Βέροιας 
και είχα την ευκαιρία 
να συζητήσω με το 
προσωπικό και ασθε-
νείς. Το δημόσιο α-
γαθό της Υγείας είναι 
αναφαίρετο δικαίωμα 
στον καθένα. Μαζί με 
τις υποδομές, ιδιαίτε-
ρη μέριμνα θα δοθεί 
και στο έμψυχο δυνα-
μικό, το οποίο πολλές 
φορές υπερβάλλει 
εαυτόν για να επιτε-
λέσει το λειτούργημά του. Θα είμαστε εκεί, δίπλα στους ασθενείς που απολαμβάνουν τις υπηρεσίες, αλλά 
και στο προσωπικό που χρόνια τώρα παλεύει με ελάχιστα μέσα. Μέσα στο επόμενο διάστημα θα δούμε να 
ολοκληρώνεται η επέκταση, έργο που υλοποιεί η Περιφέρεια, και το στοίχημα θα είναι να στελεχωθεί καταλ-
λήλως, ώστε να αποτελέσει νοσοκομείο – πρότυπο. 

Ιδιαίτερη βαρύτητα όμως θα πρέπει να δοθεί και έναν άλλο δημόσιο φορέα, το Τελωνείο της Βέροιας, το 
οποίο επίσης επισκέφθηκα. Για χρόνια γίναμε μάρτυρες των προσπαθειών για να μετακομίσει στην αγορά 
της Κουλούρας ώστε να μην βρεθεί ποτέ κανείς να πει πως είναι κοστοβόρο και πρέπει να καταργηθεί ή να 
συγχωνευθεί. Άμεσα, από τους πρώτους μήνες κιόλας, η ιστορία θα ξεκολλήσει και με την βοήθεια των επι-

χειρηματιών που επέλεξαν 
να βάλουν «πλάτη, θα έχου-
με μέσα σε λίγους μήνες έ-
ναν νέο χώρο – στολίδι».
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Ανοιχτή επιστολή 
του υπ. βουλευτή Τάσου 
Μπαρτζώκα προς τους 

Ελεύθερους Επαγγελματίες
Αγαπητή/έ  ελεύθερε επαγγελματία,
Όντας και ο ίδιος ελεύθερος επαγγελματίας, βιώνω καθημερινά τις 

οδυνηρές συνέπειες της υπερφορολόγησης, αλλά και την ανυπόφορη 
κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει χιλιάδες ελεύθεροι επαγγελματί-
ες στον Τόπο μας, ειδικά τα τελευταία 4,5 χρόνια. 

Δεν υπάρχει αυτοαπασχολούμενος, που να μην εκφράζει πλέον την 
απόγνωσή του για την χωρίς όρια άμεση και έμμεση φορολόγησή του. 
Γνωρίζω πολύ καλά ότι  η αγορά στενάζει, μαγαζιά και επιχειρήσεις 
μικρές και μεγάλες, κλείνουν καθημερινά, ενώ οι υπόλοιποι ζούμε  κάθε 
μέρα έναν Γολγοθά, παλεύοντας για την επιβίωση. Όλοι μας, ανεξαιρέ-
τως, βλέπουμε σχεδόν  το σύνολο του κόπου και της εργασίας μας να 
εξανεμίζεται σε φόρους και εισφορές. Είναι λογικό ότι μια τέτοια νοσηρή 
κατάσταση έχει προκαλέσει την απογοήτευση πολλών επαγγελματιών, 
πολλοί από τους οποίους δυστυχώς έχουν εγκαταλείψει τον Τόπο μας, 
αναζητώντας ένα καλύτερο μέλλον. Ένα πιο ευνοϊκό και σταθερό επι-
χειρηματικό περιβάλλον, με λιγότερους φόρους, λιγότερες εισφορές και 

λιγότερη γραφειοκρατία. 
Πρέπει, επιτέλους, να βάλουμε ένα τέλος στη φτωχοποίηση και στη διάλυση της μεσαίας τάξης. Η 

Χώρα χρειάζεται ένα άλλο μείγμα πολιτικής, που θα ξαναφέρει σε όλους τους Έλληνες την ελπίδα. Έ-
χουμε όλοι χρέος να παλέψουμε κυρίως για τη νέα γενιά που απογοητεύεται από την Ελλάδα και φεύγει 
στο εξωτερικό! Πρέπει να τους δώσουμε το δικαίωμα να ονειρευτούν ξανά! Η επόμενη κυβέρνηση της 
Νέας Δημοκρατίας έχει ένα ολοκληρωμένο, ρεαλιστικό  πρόγραμμα, που θα ανακουφίσει τους ελεύθε-
ρους επαγγελματίες και θα δώσει νέα πνοή στην αγορά. Μία μεταρρύθμιση,  που στηρίζεται  στις μειώ-
σεις φόρων και εισφορών, αλλά και στην κοινωνική αλληλεγγύη. Συγκεκριμένα με:
P Μείωση του συντελεστή φορολογίας επιχειρήσεων από 28% σε 20% εντός διετίας και του 

φόρου μερισμάτων από 10% σε 5%
PΜείωση του φορολογικού συντελεστή από 22% σε 9% για εισοδήματα έως 10.000, και επι-

πλέον αφορολόγητο 1.000 ευρώ για κάθε παιδί
PΣταδιακή   κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης
PΜείωση του ΦΠΑ  στο 11% και 22%  από το 13% και  24% αντίστοιχα,  και   διατήρηση  του   

υπερμειωμένου   συντελεστή ΦΠΑ στο 6%.
PΣταδιακή μείωση των ασφαλιστικών εισφορών από το 20% στο 15% 
PΜείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 30% εντός διετίας για όλους τους ιδιοκτήτες
PΠεριορισμό της γραφειοκρατίας που θα συμβάλλει στη δημιουργία ενός πιο ευνοϊκού επι-

χειρηματικού περιβάλλοντος
Τα μέτρα αυτά μπορούν να αποτελέσουν «φιλί ζωής» για την τοπική οικονομία. Δεν αρκούν όμως μό-

νο αυτά. Πρέπει να δώσουμε μια δεύτερη ευκαιρία στις βιώσιμες επιχειρήσεις και στους επαγγελματίες 
που νιώθουν τη θηλιά από τα χρέη σε δάνεια, εφορία και ασφαλιστικές εισφορές να σφίγγει επικίνδυνα. 
Με παροχή συνολικής λύσης - ανάσας για όλους εκείνους που λόγω της κρίσης αδυνατούν να καλύψουν 
τις υποχρεώσεις τους σε τράπεζες, εφορία και ασφαλιστικά ταμεία και με  αναδιάρθρωση του συνόλου 
των οφειλών, έτσι ώστε να μπορoύν να είναι συνεπείς από εδώ και στο εξής. 

Ως ελεύθερος επαγγελματίας, η ενίσχυση της τοπικής αγοράς και η ανάδειξη των τοπικών προϊόντων 
μας αποτελεί ύψιστη προτεραιότητά μου. Φιλοδοξώ, λοιπόν, να σε εκπροσωπήσω και να συμβάλλω 
ώστε να ακουστεί, επιτέλους,  η φωνή σου. Να δημιουργήσουμε ένα ισχυρό μέτωπο με όλους τους πα-
ραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς του Νομού και να διεκδικήσουμε με δυναμισμό ό,τι αξίζει στην 
Ημαθία. Να επαναφέρουμε την ελπίδα και την αυτοπεποίθηση και να δικαιώσουμε τις προσδοκίες των 
παιδιών μας. Όλοι μαζί θα τα καταφέρουμε!

Στον αγώνα αυτό σε θέλω συμμέτοχο!
Γιατί «για την Ημαθία έχω ένα όνειρο» και θέλω  μαζί με την καθεμιά και τον καθένα σας να το ζή-

σουμε μαζί!
Ένα όνειρο για μια Ημαθία πρωταγωνίστρια!

Με ειλικρινή σεβασμό και εκτίμηση,
Τάσος Μπαρτζώκας

Υποψήφιος Βουλευτής Ημαθίας με τη ΝΔ - Δικηγόρος



Ο βετεράνος 
ποδοσφαιρι-
στής υπέστη 

σοβαρό τροχαίο 
προ τριμήνου 
και φίλοι, πρώην 
συμπαίκτες θα 
παίξουν μπάλα γι’ 
αυτόν το ερχόμενο 
Σάββατο. Το τρο-
χαίο ατύχημα στο 
ομιχλώδες πρωινό 
της 9ης Μαρτίου 
αποτέλεσε για την 
οικογένεια του 
Γρηγόρη Τρούπ-
κου την αρχή μιας 
περιπέτειας που 
άπαντες θέλουν και 
ελπίζουν  να λήξει 
σύντομα με αίσιο 
τρόπο:  Να δουν 
δηλαδή τον αγαπη-
μένο τους Γρηγόρη 
να σηκώνεται και 
να επιστρέφει στην 
κανονικότητα της 
ζωής του, σε αυτήν 
που όλοι τον γνώ-
ριζαν ως το σεμνό, 
γεμάτο ζωντάνια 
και αγαπητό παιδί.

 Στο δωμάτιο 119 της 
κλινικής αποκατάστασης 
όπου βρίσκεται δίνει κα-
θημερινά έναν σκληρό α-
γώνα. Παλεύει με τον ίδιο 
του τον εαυτό, έχοντας τη 
συμπαράσταση των δικών 
του ανθρώπων, για να στα-
θεί ξανά στα πόδια του και 
να μπορέσει να γυρίσει στο 
σπίτι του.

Τι συνέβη όμως εκεί-

νο το μοιραίο πρωινό; Ο 
48χρονος βετεράνος άσος 
της Νάουσας, της Βέροιας, 
του Ολυμπιακού, του ΠΑΣ 
Γιάννινα κι άλλων ομάδων, 
ξεκίνησε με το αυτοκίνητό 
του για τη δουλειά νωρίς το 
πρωί, όμως η πυκνή ομί-
χλη που επικρατούσε στην 
περιοχή δεν επέτρεπε την 
καλή ορατότητα. Το αμάξι 
«καρφώθηκε» σε ένα φορ-
τηγό στη διασταύρωση του 
Σιδηροδρομικού Σταθμού 
της Νάουσας και σοβαρά 
τραυματίας ανασύρθηκε ο 
Γρηγόρης, που αμέσως δι-
εκομίσθη στο νοσοκομείο 
της Νάουσας. Η κατάσταση 
ήταν πολύ σοβαρή, μετα-
φέρθηκε στο ΑΧΕΠΑ της 
Θεσσαλονίκης, όπου και 
παρέμεινε για μεγάλο χρο-
νικό διάστημα.

Ηγερήκράσητου,του
έσωσετηζωή

Εγιναν επεμβάσεις και 
ήταν στην εντατική για δύο 
μήνες. Οι γιατροί έκαναν 
λόγο για ένα μικρό θαύμα. 
Για το ότι δηλαδή λόγω της 
γερής του κράσης και του 
οργανισμού του κρατήθη-
κε στη ζωή. Η σύγκρουση 
ήταν τόσο σφοδρή που οι 
πιθανότητες να επιζήσει 
κάποιος δεν ήταν πολλές. 
Οι περισσότεροι ίσως στη 
θέση του να είχαν πεθάνει. 
Αλλά ο Γρηγόρης εξαιτίας 
και του ότι υπήρξε επαγγελ-
ματίας αθλητής έδωσε μια 
μεγάλη μάχη και την κέρδι-
σε. Εμεινε στη ζωή, παρ’ ότι 
αυτή κινδύνευσε και στην 
αρχή (αλλά και μετά από έ-

να διάστημα σε μια ξαφνική 
επιδείνωση) διότι οι πνεύ-
μονές του χρειάζονταν χρό-
νο για να επανέλθουν και 
να λειτουργούν κανονικά. 
Σε όλο αυτό το διάστημα η 
σύζυγός του, Θωμαή, στέ-
κεται σαν φύλακας άγγελος 
στο πλευρό του και είναι 
συνεχώς μαζί του.

TοΣάββατοστις18.00
 Ο Δήμος Νάουσας στέ-

κεται στο πλευρό της οικο-
γένειας Τρούπκου και το 
ερχόμενο Σάββατο 29 Ιου-
νίου στις 18.00 θα πραγ-
ματοποιηθεί φιλικό παιχνίδι 
μεταξύ των βετεράνων της 
Νάουσας και της Βέροιας 
στο γήπεδο της Νάουσας. 
Η τιμή του εισιτηρίου είναι 
στα 5 ευρώ και η παρου-
σία είναι το ελάχιστο που 
μπορεί να κάνει κανείς για 
να βοηθήσει τον Γρηγόρη. 
Στο παιχνίδι είναι πιθανό, 
μάλιστα, να αγωνιστούν και 
διεθνείς όπως οι Ζαγορά-
κης, Καφές κλπ..

«Ναευχαριστήσειέ-
ναν-έναν»

Μιλώντας για όσα έ-
ζησε αυτό το διάστημα, η 
συζυγός του δε σταματά 
να μιλάει με ευγνωμοσύνη 
για τη συμπαράσταση που 
δέχεται. «Το ενδιαφέρον 
του απλού κόσμου δεν έχει 
στματήσει κι αυτό είναι πο-
λύ σημαντικό. Γνωστοί μας, 
αλλά και άγνωστοι στάθη-
καν δίπλα μας και ελπίζου-
με ότι ο Γρηγόρης θα μπο-
ρέσει να τους ευχαριστήσει 
κάποια στιγμή έναν – έναν 
ξεχωριστά», μας λέει με 

συγκίνηση.

«Δίπλαμαςόλοι
απότηΒέροιακαι
τηΝάουσα»

Στο πλάι του Γρη-
γόρη Τρούπκου είναι 
φυσικά και οι γονείς 
του, αλλά και ο αδελ-
φός του, Θωμάς. Μα-
ζί από πιτσιρίκια στο 
ποδόσφαιρο, με διαφο-
ρετικές πορείες, όμως 
αμφότεροι ταλαντούχοι 
και επιτυχημένοι. Οι 
κάτοικοι στα Μονόσπι-
τα Ημαθίας είχαν να 
καυχιούνται ότι από 
το χωριό βγήκαν δύο 
αυθεντικά ποδοσφαιρι-
κά ταλέντα. Ο Θωμάς, 
που έπαιξε σε Βέροια, 
Καλαμάτα, Απόλλωνα 
Καλαμαριάς και άλ-
λους συλλόγους, ήταν 
επίσης δίπλα στον 
Γρηγόρη και έτρεξε 
μαζί με τη Θωμαή για 
να σωθεί ο Γρηγόρης. 

Καθημερινά στο πλάι του, 
επαφές με γιατρούς και φί-
λους που θα μπορούσαν 
να βοηθήσουν και παράλ-
ληλα τρέξιμο για την επιχεί-
ρηση με παραγωγή και ε-
μπορία φρούτων που έχουν 
τα αδέρφια στη Νάουσα.

Πολύςδρόμοςακό-
μη…

Ο Θωμάς δεν χάνει το 
κουράγιο του. «Ηταν πολύ 
δύσκολα, ένας Γολγοθάς 
καθημερινός για να κρατη-
θεί στη ζωή ο Γρηγόρης. 
Να αρχίσει να λειτουργεί ο 
οργανισμός του, να τρώει 

και να κινείται. Πέρασαν 
τρεις μήνες και τώρα αρ-
χίζουμε να βλέπουμε μια 
βελτίωση, υπάρχει όμως 
πολύς δρόμος ακόμη. Όλος 
ο κόσμος στη Βέροια και τη 
Νάουσα είναι μαζί μας και 
τους ευχαριστούμε όλους 
πολύ για τη συμπαράστα-
ση», μας λέει ο 46χρονος 
βετεράνος ποδοσφαιρι-
στής. Πλέον ο Γρηγόρης 
έχει μεταφερθεί σε κέντρο 
αποκατάστασης και καθη-
μερινά δίνει μάχη ώστε να 
αρχίσει να κινείται. Τον βο-
ηθούν πολύ οι φυσικοθερα-
πείες, ώστε να αρχίσει να 

κινεί χέρια και πόδια και να 
μπορέσει σύντομα να ση-
κωθεί και να περπατήσει. 
Αυτός ο αγώνας απαιτεί 
πολύ κόπο, όμως ο Γρηγό-
ρης είναι μαχητής…

O αδελφός,  Θωμάς 
Τρούπκος, εξηγεί στον Χά-
ρη Δημαρά, έξω από το 
δωμάτιο της κλινικής όπου 
νοσηλεύεται ο Γρηγόρης

ΗβοήθειατουΘοδωρή
Ζαγοράκη

Ένας από τους ανθρώ-
πους που βοήθησαν από 
την πρώτη στιγμή είναι 
και ο Θοδωρής Ζαγορά-

κης. Φίλοι με τον Γρηγόρη, 
συμπαίκτες στην εθνική 
ελπίδων. Μόλις άκουσε 
τα άσχημα νέα αμέσως έ-
σπευσε να βοηθήσει όσο 
μπορούσε. Ίσως μάλιστα 
δώσει το παρών στο φιλικό 
του Σαββάτου και παίξει κι 
αυτός για τον Γρηγόρη. Δεν 
ήταν βέβαια μόνο αυτός, ή-
ταν κι άλλοι που έδειξαν εν-
διαφέρον. «Ήταν συγκινητι-
κό ότι για μας υπήρξε μεγά-
λο ενδιαφέρον απ΄όλη την 
περιοχή μας. Φίλοι, συγγε-
νείς, πολλοί συντοπίτες μας 
ήταν στο πλευρό μας, τους 
ευχαριστούμε πολύ. Ο Γρη-
γόρης δίνει μεγάλη μάχη 
και η πίστη μας είναι πως 
θα βγει νικητής», μας λέει η 
σύζυγός του, Θωμαή, που 
υπήρξε πρωταθλήτρια στο 
σκι και γνωρίζει κι αυτή κα-
λά από.. μάχες και αγώνες.

Τσουλουκίδης:
«Ηζωήπηγάζειαπό

μέσατου»
Σημαντικά βοήθησε τον 

Γρηγόρη και ο Κώστας 
Τσουλουκίδης, με τον οποίο 
υπήρξαν και συμπαίκτες 
στον ΠΑΣ Γιάννινα. «Φάνη-
κε σε όλη αυτή τη διαδρο-
μή ότι είναι πολύ γενναίος, 
γεμάτος ζωντάνια και ζωή. 
Πάντα σε τέτοιες περιστά-
σεις όταν συνειδητοποιείς τι 
σου συμβαίνει υπάρχει ένα 
σοκ. Αλλά η ζωή πηγάζει 
από μέσα του. Η συμπα-
ράσταση και των δικών του 
ανθρώπων είναι μεγάλη. Ό-
λοι ελπίζουμε να γίνει όπως 
ήταν», μας λέει.
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Όλοι μαζί, για τον μαχητή Γρηγόρη Τρούπκο
Το φιλικό του Σαββάτου στην Νάουσα



Μέσα σε λίγες ώρες οι αθλητές 
και αθλήτριες μας επέστρεψαν 
στον αγωνιστικό χώρο του 

σταδίου της Ντιναμό, προκειμένου να 
διεκδικήσουν εκ νέου την πρόκριση 
τους στον τελικό της διοργάνωσης, 
στους Ευρωπαϊκούς αγώνες στο 
Μινσκ. Η κούραση φάνηκε να αφήνει 
τα σημάδια της πάνω τους αθλητές 
και τις αθλήτριες μας, που και σήμερα 
έδωσαν τον καλύτερο τους εαυτό και 
δεδομένων των συνθηκών πραγμα-
τοποίησαν καλές εμφανίσει. Η χώρα 
μας ολοκλήρωσε την παρουσία της 
στη διοργάνωση αφού ήταν έκτη στο 
πρώτο ημιτελικό γκρουπ και δεν προ-
κρίθηκε στον τελικό. 

Μεγάλη ήταν η συμβολή της Ραφαέλας 
Σπανουδάκη στην ομάδα, αφού για τρίτη 
διαδοχική κούρσα κατέκτησε τη νίκη στα 
100 μέτρα. Η έμπειρη αθλήτρια έμεινε α-
νεπηρέαστη από την κούραση και με 11.42 
(1,1) βελτίωσε το φετινό της ρεκόρ, το ο-
ποίο είχε πετύχει στον χθεσινό αγώνα. 

Καθοριστική ήταν η παρουσία για την 
εθνική μας ομάδα και του Κώστα Δουβαλί-
δη, που όπως και στον χθεσινό αγώνα έτσι 
και σήμερα τερμάτισε σε 13.46 (0,2) και 
ισοφάρισε το φετινό του ρεκόρ. Ο έμπειρος 
αθλητής ολοκλήρωσε την παρουσία του 
στη διοργάνωση με δύο πρώτες θέσεις και 
μία δεύτερη και το σημαντικότερο, με το 
όριο συμμετοχής στο Παγκόσμιο Πρωτά-
θλημα της Ντόχα.

Η Κυριακή Σαμάνη κατάφερε παρά τη 
δυνατή βροχή - αλλά και μετά τη χθεσινή 
παρουσία όπου τερμάτισε σχεδόν περπα-
τώντας - , να επιστρέψει δυνατή στον αγω-
νιστικό χώρο. Η αθλήτρια τερμάτισε στην 
πέμπτη θέση των 100 μ. εμπ. με 13.91.

Άτυχος στάθηκε ο Αντώνης Μέρλος, 
που γύρισε το πόδι του στα δοκιμαστικά 
και δεν μπόρεσε να αποδώσει ανάλογα με 
τις δυνατότητες του. Ο αθλητής θα εξετα-
στεί από το γιατρό της αποστολής προκει-
μένου να διαπιστωθεί η σοβαρότητα του 
τραυματισμού, δεδομένο του ότι έχει μπρο-
στά του το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ23.

Άλλη μια καλή παρουσία πρόσθεσε στο ενεργητι-
κό της η Εφη Κολοκυθά, που ήταν τέταρτη  στο μή-
κος, ενώ στην πέμπτη θέση ολοκλήρωσε τον αγώνα 
της η Σοφία Υφαντίδου, που παρά την καταπόνηση 
από τους διαδοχικούς αγώνες είχε καλύτερη προ-
σπάθεια στα 52,10 μέτρα.

Νέα καλή παρουσία και νέο ρεκόρ για την μικτή 
ομάδα 4Χ400 μ., που τερμάτισε στην τέταρτη θέση 
με 3.20.81 με τους Αντώνη Αλεξανδρίδη, Ελπίδα 
Καρκαλάτου, Δέσποινα Μουρτά και τον Κώστα Νά-
κο. Η ελληνική τερτράδα βελτίωσε το χθεσινό της 
3.22.88. 

Ο Γιάννης Νυφαντόπουλο τα πήγε αρκετά καλά, 
ωστόσο το 10.58 (0,7) του έδωσε την έκτη θέση και 
δύο βαθμούς. Ο αθλητής είχε κάποια ενόχληση στο 
πόδι, που του απέτρεψε να δώσει το 100% των δυ-
νατοτήτων του.

Η ελληνική ομάδα ολοκλήρωσε την προσπάθεια 
της με τη σκυτάλη 4Χ800Χ600400Χ200 με τους 
Κοτίτσα, Γιαννοπούλου, Τριβυζά και Κεραμιδά να 
τερματίζουν στην έκτη θέση με 4.41.05.
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Για μία ακόμη χρονιά θα βρίσκε-
ται στην τεχνική ηγεσία του 
Μέγα Αλέξανδρου Τρικάλων ο 

Δημήτρης Πρίντζιος. Η διοίκηση των 
«πράσινων» ανακοίνωσε και επίση-
μα την ανανέωση της συνεργασίας 
με τον ικανό προπονητή, ο οποίος θα 
οδηγήσει την ομάδα τη νέα σεζόν στο 
δύσκολο πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής 

κατηγορίας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Συνεχίζουμε με την ίδια συνταγή και φέτος. Τον 

πιστέψαμε και μας πίστεψε.
Μας δικαίωσε στο πρωτάθλημα της Α’ ερασιτε-

χνικής και πιστεύουμε πως θα μας δικαιώσει και στο 
πρωτάθλημα της Γ’ εθνικής.

Με μεγάλη μας χαρά ανακοινώνουμε την ανα-
νέωση της συνεργασίας μας με τον προπονητή της 
ομάδας μας τον Δημήτρη Πρίντζιο».

πηγή .kerlidasport.gr

Συνεχίζει και επίσημα στο τιμόνι 
των Τρικάλων ο Δημήτρης Πρίντζιος

Πολύτιμουςβαθμούςέδωσανστην
ΕθνικήομάδαστίβουηΥφαντίδου

καιΚολοκυθά

Για 4η συνεχή 
χρονιά

ο Ευθύμης 
Κοθράς στον 

Φίλιππο
Η ΔΕ του τμήματος καλαθοσφαίρισης του Α-

ΠΣ Φίλιππος Βέροιας με χαρά ανακοινώνει την 
ανανέωση της συνεργασίας της με τον Ευθύμη 
Κοθρά για την αγωνιστική σαιζόν 2019-20.

Ο αρχηγός της ομάδας μας και πρώτος σκό-
ρερ του πρωταθλήματος του Βορείου Ομίλου 
της Β´ Εθνικής που μόλις ολοκληρώθηκε θα 
αγωνίζεται με τα χρώματα της ομάδας μας για 
4η συνεχόμενη χρονιά.

Του ευχόμαστε ολόψυχα υγεία και πολλές 
επιτυχίες.

ΤακτικήΓενική
ΣυνέλευσητηςΕΠΟ
σήμεραΠαρασκευή

Σήμερα Παρασκευή διεξαχθεί η ΓΣ των 
Ενώσεων-Μελών της Ελληνικής Ποδο-
σφαιρικής Ομοσπονδίας.

Το δελτίο Τύπου της ΕΠΟ:
«Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Ε-

νώσεων-Μελών της Ελληνικής Ποδοσφαι-
ρικής Ομοσπονδίας πραγματοποιείται σή-
μερα Παρασκευή 28 Ιουνίου 2019 και ώρα 
10:00, στο ξενοδοχείο Divani Caravel.

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Τακτική 
Γενική Συνέλευση θα συγκληθεί, χωρίς 
άλλη πρόσκληση, την επόμενη ώρα της 
ίδιας ημέρας, δηλαδή στις 11:00, στον 
ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας 
διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Καταστατικού».
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Πραγματοποιήθηκε το πρωί της 
Πέμπτης το συμβούλιο της 
ΕΠΟ, το οποίο αφορούσε την 

έγκριση της προκήρυξης του πρω-
ταθλήματος της Γ’ Εθνικής για την 
σεζόν 2019-2020. Αποφασίστηκε από 
τους ανθρώπους της ΕΠΟ ως κατα-
ληκτική ημερομηνία των δηλώσεων 
συμμετοχής στην Γ’ Εθνική η Δευτέρα 
5 Αυγούστου του 2019, κάτι για το 
οποίο σας είχε ενημερώσει σχετικά η 
mikriliga.com!

Από κει και πέρα, αποφασίστηκε ακόμη ότι στην 
ενδεκάδα των ομάδων που θα συμμετέχουν στο νέο 
πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής, θα πρέπει να παίζει 
ένας ποδοσφαιριστής γεννηθείς την 1/1/2000 τουλά-
χιστον, αλλά και νεώτερος, καθ’ όλη τη διάρκεια του 
ματς! Επίσης, σε περίπτωση που τραυματιστεί θα 
πρέπει να αντικατασταθεί από έναν συνομήλικο του 
ή και μικρότερο!

Από κει και πέρα, από το συμβούλιο της ΕΠΟ 
εγκρίθηκε η προκήρυξη για το πρωτάθλημα της Γ’ 
Εθνικής 2019-2020, κάτι το οποίο αναμένεται να α-
ναρτήσει σε ανακοίνωση της, η Ελληνική Ποδοσφαι-
ρική Ομοσπονδία μέχρι την Παρασκευή. Έτσι, δεν 
υπάρχει καμία αλλαγή αναφορικά με τον αριθμό των 
ομίλων, αλλά και αυτό που ισχύει με τις ομάδες που 
έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο νέο πρωτάθλημα.

Διακοπές τέλος για τους ποδο-
σφαιριστές του ΠΑΟΚ που 
έκαναν χθες την πρώτη 

προπόνηση ενόψει της νέας σεζόν. 
Εκτός από τους διεθνείς που έχουν 
εξασφαλίσει λίγες ημέρες περισσότε-
ρες σε άδεια και να ενσωματωθούν 
στην αποστολή που θα ταξιδέψει 
για Ολλανδία οι υπόλοιποι ήταν όλοι 
κανονικά παρόντες. Το ενημερωτικό 
δελτίο Τύπου για την πρώτη προπό-
νηση της χρονιάς αναφέρει τα εξής:

«Με αρκετές απουσίες, νέα πρόσωπα και δίψα 
για νέες επιτυχίες, το αγωνιστικό τμήμα του ΠΑΟΚ 

έπιασε δουλειά ενόψει της νέας αγωνιστικής περι-
όδου.

Το πρόγραμμα της προπόνησης ήταν προ-
σαρμογής και περιελάμβανε κάποιες δρομικές 
ασκήσεις φυσικής κατάστασης, παιχνίδια κατοχής 
σε μικρούς και μεγάλους χώρους, ενώ στο φινάλε 
διεξήχθη οικογενειακό δίτερμα.

Από τη Νέα Μεσημβρία απουσίασαν οι διεθνείς 
Πέλκας, Πασχαλάκης, Λημνιός, Κάτσε, Ίνγκασον 
και Σφιντέρσκι . 

Οι πρώτοι πέντε θα ενταχθούν στην ομάδα τη 
Δευτέρα (01.07), όταν και θα αναχωρήσει για Ολ-
λανδία για το πρώτο στάδιο, ενώ ο Πολωνός στρά-
ικερ θα επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη στις 15.07.Οι 
Πόντους Βέρνμπλουμ και Χοσέ Μαουρίσιο δούλε-
ψαν ατομικά στο γήπεδο, ενώ ο Αντελίνο Βιεϊρίνια 
έκανε πρόγραμμα στο γυμναστήριο.

Σήμερα Παρασκευή (27.06) η ομάδα θα προ-
πονηθεί στις 18:30 στη Νέα Μεσήμβρια.

Στις5/8οιδηλώσειςστηΓ’Εθνική
Ένας παίκτης γεννηθείς από το 2000 στην 11άδα

ΠΑΟΚ: Πρώτη προπόνηση
για τους νταμπλούχους Ελλάδας

Σε αντίθεση με ότι συνέβαινε τα 
προηγούμενα χρόνια η κλήρω-
ση της φετινής Super League 

1 θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 2 
Ιουλίου ενώ στο Δ.Σ. της Τετάρτης 
(26/6) αποφασίστηκε το μέρος αλλά 
και η ώρα διεξαγωγής της. Φέτος η 
κλήρωση θα διεξαχθεί σε κεντρικό 

ξενοδοχείο 
της Αθήνας 
και όχι στα 
γραφεία της 
διοργανώ-
τριας αρχής 
όπως έγινε 
πέρυσι. Η 
κλήρωση 
θα ξεκινήσει 
στις 18:00 
το απόγευ-
μα. Η Super 
League 

προχώρησε και σε επίσημη ανακοί-
νωση που αναφέρει:

«Ανακοινώνεται ότι η Κλήρωση του Πρωταθλή-
ματος ‘SUPER LEAGUE 1’ για την αγωνιστική πε-
ρίοδο 2019-2020 θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 2 
Ιουλίου 2019 και ώρα 18:00, στο Ξενοδοχείο Divan 
Apollon Palace (Δ/νση: Αγίου Νικολάου 10, τ.κ. 
16671 Βουλιαγμένη)»

SuperLeague

Την Τρίτη 2 Ιουλίου η κλήρωση 
του πρωταθλήματος

Αναβολήστην
ψήφισητου

νέουκανονισμού
διαιτησίας

«Παράταση» πήρε χθες (27/06) η αλλαγή τροπολογίας του 
νέου κανονισμού.

Αναβολή πήρε το μεσημέρι της Πέμπτης (27/6) η ψήφιση 
του νέου κανονισμού διαιτησίας, στη συνεδρίαση της Επιτρο-
πής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου.

Πλέον, το θέμα θα ξεκαθαριστεί στις 31 Ιουλίου, στην 
επόμενη προγραμματισμένη συνεδρίαση της Ε.Ε. της ΕΠΟ, 
παρουσία και του προέδρου της ΕΠΟ Βαγγέλη Γραμμένου.

Σάκης Ιατρού, respect! Ένας από τους αθλητές 
που τίμησαν με το παραπάνω τη φανέλα των Αε-
τών Βέροιας και αποτέλεσαν πρότυπο για τους νε-
ότερους, αποφάσισε να ολοκληρώσει τη σπουδαία 
του καριέρα! Είναι ιδιαίτερη τιμή για τον σύλλογο 
που αθλητές όπως ο Σάκης Ιατρού βοήθησαν και 
με το παραπάνω στα πρώτα βήματα του και που 
με την παρουσία τους, έδωσαν τεράστιο κίνητρο 
στους νεότερους για να λειτουργήσουν με την ίδια 
φιλοσοφία και επαγγελματισμό.

Ο Σάκης θα είναι πάντα μέλος της οικογένειας 
των Αετών Βέροιας και μαζί με τους Κώστα Κασά-
πη και Χάρη Χρυσάφη (που επίσης αποφάσισαν 
να ολοκληρώσουν την καριέρα τους) θα υπάρχει 
εσαεί μια ανοιχτή πόρτα στον σύλλογο!

Σάκη, ευχόμαστε να είσαι γερός και δυνατός, να 
σαι σίγουρος πως τα 25 και πλέον χρόνια καριέρας 
σου αποτελούν παρακαταθήκη για τους νεότερους 
αθλητές!

ΑετοίΒέροιαςγιαΣάκηΙατρού:
«Έναςαπότουςαθλητέςπουτίμησαν

μετοπαραπάνωτηφανέλα!»

ΔιαψεύδειοΣτ.Κωστογλίδης
ταπερίοριστικήςσυμφωνίας

μετηΝίκηΑγκαθιάς
Τελικά αν και από την ομάδα της Αγκαθιάς μας δόθηκε επίσημα η πληροφορία, ότι ο Δ. Ματσούκας και ο 

Στ. Κωσογλίδης έδωσαν τα χέρια και συνεχίζουν μαζί και τη νέα περίοδο, ο Ημαθιώτης τεχνικός σε τηλεφω-
νική επικοινωνία που είχε μαζί μας διέψευσε κάτι τέτοιο, όχι όμως και το ότι συζήτησε με τον Αριστείδη Μα-
τσούκα, πατέρα του πρόεδρου της Νίκης, μετά την Γ.Σ. της 25/6.

Όπως μας είπε, στην συνάντηση, που έγινε την Τετάρτη, εξέφρασαν και οι δύο πλευρές την επιθυμία να 
συνεχίσουν την συνεργασία και τη νέα περίοδο, χωρίς όμως να μπουν σε λεπτομέρειες, κυρίως οργανωτικές 
και οικονομικές, τις οποίες άφησαν για τη συνάντηση που ζήτησε να έχει ο Στ. Κωστογλίδης με τον Δ. Μα-
τσούκα, που όμως μέχρι σήμερα δεν έγινε. Το θέμα, αναμένεται να ξεκαθαρίσει μέσα στην εβδομάδα, οπότε 
αναμένεται να γίνει τελικά η συνάντηση των δύο ανδρών.

πηγή: kerkidasport.gr
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Τακτική συνεδρίαση 
του Δημοτικού Συμβουλί-
ου Αλεξάνδρειας θα γίνει 
τη Δευτέρα 1 Iουλίου  στις 
9.00 μ.μ. για συζήτηση και 
λήψη απόφασης στα εξής 
θέματα ημερήσιας διάτα-
ξης:

1. Λήψη απόφασης περί 
έγκρισης ή μη τροποποίησης 
της Προγραμματικής Σύμβα-
σης μεταξύ του Ελληνικού 
Δημοσίου-Γενικής Γραμμα-
τείας Αθλητισμού και του Δή-
μου Αλεξάνδρειας για την πράξη «Επανακατασκευή 
δαπέδου κλειστού Γυμναστηρίου 2ου Γυμνασίου -Λυ-
κείου Αλεξάνδρειας» ως προς το χρόνο ισχύος της. 
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

2. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του θέ-
ματος : «Έκδοση ή μη πρωτοκόλλου διοικητικής απο-
βολής από δημοτική έκταση». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΓΚΙΟΥΡ-
ΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

3. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των όρων 
ή μη της δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμήματος 
του αρίθ. 477 αγροτεμαχίου έκτασης 1.123,13 τ.μ. 
αγροκτήματος Ραψομανίκης Τ.Κ. Ξεχασμένης, για 
κατασκευή επένδυσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
(Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο)». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΓΚΙΟΥΡ-
ΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

4. Λήψη απόφασης για αίτημα παράτασης της προ-
θεσμίας παράδοσης για το απορριμματοφόρο όχημα 
χωρητικότητας 4-6 κμ στο πλαίσιο της Σύμβασης για 
την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑ-
ΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙ-
ΑΣ». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

5. Λήψη απόφασης για αίτημα παράτασης της προ-
θεσμίας παράδοσης για το ένα απορριμματοφόρο όχη-
μα χωρητικότητας 22 κμ στο πλαίσιο της Σύμβασης για 
την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑ-
ΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙ-
ΑΣ». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

6. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλ-
λου οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή και 
αποκατάσταση οδοποιίας στο Δήμο Αλεξάνδρειας» 
Α.Μ. 68/2016 του ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ. (ΕΙΣΗΓΗ-
ΤΗΣ:ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

7. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του 1ου 
Α.Π.Ε. & του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΚΑΤΑ-
ΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙ-
ΣΜΟΥ ΜΕΛΙΚΗΣ».(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

8. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρω-
τοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπη-
ρεσία με τίτλο: <<Περισυλλογή αδέσποτων ζώων συ-
ντροφιάς Δήμου Αλεξάνδρειας και φροντίδα αυτών>>.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

9. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρω-
τοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπη-
ρεσία με τίτλο: «Παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών στα 
αδέσποτα ζώα συντροφιάς του Δήμου Αλεξάνδρειας». 
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

10. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρω-
τοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπη-
ρεσία με τίτλο: «Έξοδα ταχυμεταφοράς επιστολών του 
Δήμου (courier)».(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

11. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρω-
τοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρε-

σία με τίτλο: «Παροχή 
υπηρεσιών μεταφόρτω-
σης και μεταφοράς των 
αστικών απορριμμάτων 
του Δήμου Αλεξάνδρει-
ας».  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: -
ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑ-
ΝΟΣ)

12. Λήψη απόφασης 
για την έγκριση ή μη 
του πρωτοκόλλου ορι-
στικής παραλαβής που 
αφορά την υπηρεσία με 
τίτλο: « Συντήρηση και 

επισκευή χορτοκοπτικών». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΤΟΚΑΣ ΣΩ-
ΤΗΡΙΟΣ)

13. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρω-
τοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρε-
σία με τίτλο: «Συμμετοχή δύο υπαλλήλων της Διεύθυν-
σης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αλεξάνδρειας 
σε επιμορφωτικό σεμινάριο στις 4 Απριλίου 2019 στη 
Θεσσαλονίκη με θέμα: Κατασταλτικός Έλεγχος». (ΕΙ-
ΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

14. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του 
πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την 
υπηρεσία με τίτλο: «Έγγραφή του Δήμου ως συνδρο-
μητή στην Τράπεζα Πληροφοριών <Δήμος -ΝΕΤ-Δη-
μοτέλεια> και στην Υπηρεσία <Ε-postirixis> για το έτος 
2018» (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

15. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του 
πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την 
υπηρεσία με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης 
Φωτοτυπικών, εκτυπωτών και Φαξ για το έτος 2018» 
(12-03-2019 έως 11-06-2019) (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΗΜΑΡ-
ΧΟΣ)

16.  Χορήγηση ή μη αδειών χρήσης χώρων εμπο-
ροπανήγυρης της εορτής της Αγίας Κυριακής. (ΕΙΣΗ-
ΓΗΤΗΣ:ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

17. Λήψη απόφασης για το χώρο διεξαγωγής της 
εμποροπανήγυρης της εορτής της Κοιμήσεως της 
Θεοτόκου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ 
ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

18. Αντικατάσταση μέλους Επιτροπής Προσωρινής 
& Οριστικής Παραλαβής του έργου: « ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕ-
ΦΥΡΑΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΥΔΩΝΕΑΣ Τ.Κ.ΠΡΑΣΙΝΑ-
ΔΑΣ» (Α.Μ. 50/2014)(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

19. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής 
παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο «Διαμόρφω-
ση χώρου παιδικών χαρών Δήμου Αλεξάνδρειας» Α.Μ. 
44/2018 (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

20. Ανακοίνωση ορισμού επιτρο-
πής για την παραλαβή και τον έλεγ-
χο της ποιότητας των υλικών του έρ-
γου «Διαμόρφωση χώρου παιδικών 
χαρών Δήμου Αλεξάνδρειας» Α.Μ. 
44/2018 (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΤΟΚΑΣ ΣΩ-
ΤΗΡΙΟΣ)

21.  Έγκριση υποβολής αιτήματος 
τροποποίησης του Τεχνικού Δελτίου 
Πράξης και της Απόφασης Ένταξης 
της Πράξης “Κέντρο Κοινότητας με 
Παράρτημα Ρομά Δήμου Αλεξάνδρει-
ας » με κωδικό ΟΠΣ 5003543,του 
Επιχειρησιακού προγράμματος “Κε-
ντρική Μακεδονία 2014-2020”. (ΕΙΣΗ-
ΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

Την Τετάρτη 10 Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη
Ενημέρωση νεοεκλεγέντων αιρετών 
για θέματα λειτουργίας των Δήμων

Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων της Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο της συστηματικής έγκαιρης 
και έγκυρης παροχής ενημέρωσης και πληροφόρησης του πολιτικού προσωπικού των Δήμων και με 
την συνεργασία της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ), διοργανώνει 
Ενημερωτική Συνάντηση των νεοεκλεγέντων Αιρετών την Τετάρτη 10 Ιουλίου 2019 και ώρα 11.00 πμ, στη 
Θεσσαλονίκη, στο ξενοδοχείο Grand Hotel Palace (Μοναστηριού 305).

Οι βασικές θεματικές ενότητες που θα συζητηθούν είναι:
• Σύστημα Διακυβέρνησης(συγκρότηση – αρμοδιότητες οργάνων, ενδοδημοτική αποκέντρωση)
• Εποπτεία ΟΤΑ (Περιεχόμενο εποπτείας υποχρεωτικός έλεγχος αστική πειθαρχική Ευθύνη)
• Οικονομικά – Οικονομική Διοίκηση και διαχείριση των ΟΤΑ (Οικονομικά των ΟΤΑ – Κατάρτιση προϋ-

πολογισμού – Διενέργεια Δαπανών – Όργανα & Διαδικασίες)
• Στρατηγικός και επιχειρησιακός προγραμματισμός
Εθνικές και Ευρωπαϊκές Πηγές Χρηματοδότησης
• Ο ρόλος του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων
• Οργάνωση και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
Στην Ενημερωτική Συνάντηση της 10ης Ιουλίου καλούνται να συμμετάσχουν οι νεοεκλεγέντες Δήμαρ-

χοι και οι επικεφαλής των Παρατάξεων των νέων Δημοτικών Συμβουλίων της Κεντρικής Μακεδονίας οι 
οποίοι παρακαλούνται να γνωστοποιήσουν την παρούσα πρόσκληση και στους Δημοτικούς Συμβούλους 
τους.

Στο πλαίσιο της πρόληψης θα υλοποιηθεί από το Δημο-
τικό Ιατρείο του ΝΠΔΔ ΚΑΠΑ Δήμου Βέροιας πρόγραμμα 
μετρήσεων σακχάρου σε όλους τους δημότες των παρα-
κάτω δημοτικών κοινοτήτων. Με τη δράση αυτή θα δοθούν 
έγκυρα αποτελέσματα μετρήσεων και οδηγίες σε όσους 
ήδη γνωρίζουν την πάθησή τους, αλλά θα ανιχνευθούν κι 
άτομα που δεν γνωρίζουν ότι πάσχουν, τα οποία θα ενημε-
ρωθούν για τις ενέργειες στις οποίες μπορούν να προβούν 
για την όσο το δυνατόν πιο ομαλή πορεία της  νόσου.

Η δράση αυτή πραγματοποιείται με πρωτοβουλία του 
Δημοτικού Ιατρείου Βέροιας, σε συνεργασία με τους προέ-
δρους των αντίστοιχων Δημοτικών Τοπικών Κοινοτήτων και 
τον ιατρό γενικής ιατρικής κ. Πρόδρομο Δημητριάδη, βγαί-
νοντας από το χώρο του Δημοτικού Ιατρείου και πλησιάζο-
ντας τους πολίτες στη δική τους κοινότητα, καταργώντας 
την απόσταση από το κέντρο της πόλης.

Για τις μετρήσεις οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι  
νηστικοί.

-Τρίτη 02/07/2019 Ραχιά 
-Τετάρτη 03/07/2019 Τριπόταμος 
-Πέμπτη 04/07/2019 Κουμαριά 
-Παρασκευή 05/07/2019 Γεωργιανοί 
 
Θυμίζουμε ότι στο Δημοτικό Ιατρείο του Δήμου Βέροι-

ας  προσφέρονται Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 
Υγείας σε ανασφάλιστους και άπορους πολίτες του Δήμου 
Βέροιας,  από εθελοντές επαγγελματίες υγείας. 

Για πληροφορίες και ραντεβού για όλα τα ιατρεία οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να τηλεφωνούν στο τηλεφωνικό 
νούμερο 23313-53821 και 53809 ή να επισκέπτονται το 
Δημοτικό Ιατρείο στην  διεύθυνση οδός Σταδίου 51, πιο 
κάτω από το γήπεδο της Βέροιας. 

Εκλογή 5 μελούς Γραμματείας 
του Νομαρχιακού Παραρτήματος 

της Ο.Τ.Ο.Ε Ν. Ημαθίας
Έπειτα από την εκλογή 5 μελούς Γραμματείας του Νομαρχιακού Παραρτήματος της Ο.Τ.Ο.Ε 

Ν. Ημαθίας, που πραγματοποιήθηκε στις 29 Μαΐου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00, σύμφωνα με το καταστατικό της, 
διενεργήθηκε η γραμματειακή συγκρότηση σε σώμα στις 27/06/2019  ως εξής:

Α΄Γραμματέας – Προεδρεύων : Κασάπης Βασίλειος Τράπεζα Πειραιώς.
Β΄Γραμματέας – Αναπληρώτρια : Γκαλίτσιου Σπυριδούλα Alpha Bank. 
Γ΄Γραμματέας Οικονομικού : Μανούδη Χρυσάνθη Τράπεζα Πειραιώς. 
Μέλη : Κόντογλου Νέστορας Εθνική Τράπεζα, Μπαλάκου Ιωάννα Εθνική Τράπεζα.
Το Νομαρχιακό παράρτημα αποτελεί τον << αντιπρόσωπο της Ο.Τ.Ο.Ε >>  και οι εργασίες του θα πραγματοποιούνται 

στο Εργατικό Κέντρο Βέροιας , προσφέροντας τις υπηρεσίες του στο σύνολο των εργαζομένων στις Τράπεζες, καθώς και 
την συνεργασία του Ν.Π με όλα τα εργατοϋπαλληλικά και επαγγελματικά Σωματεία της περιοχής, στη βάση κοινών προ-
βλημάτων. 

Συνεδριάζει την Δευτέρα το Δημοτικό 
Συμβούλιο Αλεξάνδρειας

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
Μετρήσεις σακχάρου σε δημοτικές κοινότητες

Συνεδριάζει σήμερα η Οικονομική 
Επιτροπή Δήμου Βέροιας

   Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βέροιας θα γίνει την Πα-
ρασκευή  28 Ιουνίου στις 11:00 π.μ., με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

-Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 7ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού 
και Ετήσιου Προγράμματος Δράσης (ΕΠΔ) Δήμου Βέροιας, έτους 2019.

-Συμπλήρωση ή μη στο από 02/11/2010 ιδιωτικό συμφωνητικό ανάθεσης εκπόνη-
σης της μελέτης «Kτηματογράφηση, Πολεοδόμηση, Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότη-
τας και πράξη Εφαρμογής στην Π.Ε. 25 και σε τμήματα των Π.Ε. 7 και 15 της πόλης 
Βέροιας του Δήμου Βέροιας».

-Κατάρτιση ή μη όρων διακήρυξης για την εκποίηση τμήματος του αριθμ.36 αγρο-
τεμαχίου εμβαδού 1.511,30 τ.μ. του αγροκτήματος Δημοτ. Κοινότητας Βέροιας.

-Συγκρότηση ή μη επιτροπής και κατάρτιση ή μη όρων διαγωνισμού του έργου 
«Διάνοιξη οδών Δ.Ε. Απ.Παύλου (περιοχή επέκτασης Μακροχωρίου)».

-Έκδοση ή μη εντάλματος προπληρωμής στο όνομα υπαλλήλου του Δήμου για 
«Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών».

-Έγκριση ή μη γενόμενης ενέργειας Δημάρχου εξουσιοδότησης δικηγόρου του 
Δήμου να παραστεί στο Πταισματοδικείο Βέροιας για τη νομική στήριξη Αντιδημάρχου 
του Δήμου, σύμφωνα με την αριθμ. 277/2019 κλήση.

-Άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της αριθμ. 339/ΤΜ/2019 απόφασης Μον. Πρω-
τοδικείου Βέροιας.



Με τις βραβεύσεις 
και τις προβολές των 
καλυτέρων ταινιών ό-
πως αυτές επιλέχτηκαν 
από την κριτική επι-
τροπή αλλά και μια με-
γάλη συναυλία από το 
συγκρότημα Stringless 
ολοκληρώθηκε το 5ο Δι-
εθνές Φεστιβάλ Ταινιών 
Μικρού Μήκους Αλεξάν-
δρειας.

Οι ταινίες που βρα-
βεύτηκαν είναι :

1η θέση : βραβείο 
καλύτερης Ελληνικής 
ταινίας : GOLDFISH του 
Γιώργου Αγγελόπουλου

2η θέση : βραβείο 
καλύτερης ξένης ταινί-
ας :

KOLOSSAL,  του 
Antonio Andrisani, Ιτα-
λία

3η θέση : βραβείο κοινού :  Funeral Days του Ambroise 
Michel, Γαλλία

ΕΥΦΗΜΟΣ ΜΝΕΙΑ :
1. “MUM I’M BACK”, Δημήτρης Κατσιμίρης, Ελλάδα
2. “BITTERSWEET LOVE”, Πέτρος Παπαδόπουλος , Ελ-

λάδα
3. SHORT WAVE, Mohammad Esmaeeli, Ιράν
4. FRAMED , Marco Jemolo, Ιταλία
Στις 4 ημέρες του θεσμού προβλήθηκαν 39 ταινίες (31 δι-

εθνείς παραγωγές) , παρουσιάστηκαν μουσικά , θεατρικά και 
καλλιτεχνικά δρώμενα ενώ πραγματοποιήθηκαν εργαστήρια 
και έκθεση φωτογραφίας.

Η μεγάλη προσέλευση του κόσμου και η παρουσία Ελλή-
νων και ξένων σκηνοθετών επιβεβαίωσαν πως το I.A.S.F.F 

αποτελεί πλέον ένα σημαντικό γεγονός στην περιοχή.
«Όλοι εμείς οι συντελεστές του φεστιβάλ υποσχόμαστε 

πως κάθε χρονιά θα βελτιωνόμαστε με βασικό στόχο να προ-
σφέρουμε στους θεατές και τους δημιουργούς που μας εμπι-
στεύονται μια ξεχωριστή εμπειρία , ταινίες υψηλής αισθητικής 
και ποιότητας και την μοναδική φιλοξενία των κατοίκων της 
Αλεξάνδρειας.

Ευχαριστούμε θερμά την Κ.Ε.Δ. Αλεξάνδρειας για την άψο-
γη συνδιοργάνωση , τους χορηγούς μας , την κριτική επιτρο-
πή ,την παιδική χορωδία Μελισσάνθη και την θεατρική ομάδα 
1ου Γυμνασίου ,την τηλεόραση και τα ραδιόφωνα της

ΕΡΤ3 ,  τα Μ.Μ.Ε για την προβολή , τους δημιουργούς για 
την εμπιστοσύνη τους καθώς και τους εθελοντές και όλους 
όσους συνέβαλαν για την επιτυχία του φετινού φεστιβάλ.

Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για του χρόνου».

Το 5ο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους συμμετέχει στο 
πρόγραμμα «ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ» του Υπουργείου Μακεδονίας - 
Θράκης
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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

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

Αγίου Νικολάου Νάουσας
Η Εύξεινος Λέσχη Ποντίων Νάουσας διορ-

γανώνει για 4η συνεχόμενη χρονιά τις «Λύρες 
στις Πηγές», στο Άλσος του Αγίου Νικολά-
ου Νάουσας, το Σάββατο 29 Ιουνίου 2019. 
Φέτος, πλάι στα τρεχούμενα νερά, αγαπημέ-
νες μελωδίες θα ερμηνεύσουν ο Γρηγόρης 
Μπιθικώτσης, γιος του «σερ» του ελληνικού 
πενταγράμμου, και η δική μας Μαίρη Δού-
τση. Την καλλιτεχνική επιμέλεια έχει ο Κώστας 
Καλδάρας, ενώ μουσικά συνοδεύουν ο Απο-
στόλης Ζαφειρίου (μπουζούκι), ο Πάνος Παπα-
δόπουλος (ακορντεόν), ο Τρύφων Μπάιτσης 
(κιθάρα), ο Βαγγέλης Δερβόκης (μπάσο) και ο 
Κώστας Διαμαντής (κρουστά). 

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

διατεθούν, όπως κάθε χρόνο, για την Εθνι-
κή Βιβλιοθήκη Αργυρουπόλεως) Η εκδήλωση 
πραγματοποιείται με την αρωγή του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας

Ολοκληρώθηκε το 5ο Διεθνές 
Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού 

Μήκους Αλεξάνδρειας

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
  Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός  Σύλλο-

γος Φίλων   Κέντρου Μέριμνας Ατόμων  Ειδικών 
Δεξιοτήτων  Δ. Βέροιας ευχαριστεί θερμά την κ. 
Ευδοξία Νάτσιου για την δωρεά της σε είδη βιβλι-
οπωλείου προκειμένου να χρησιμοποιηθούν στα 
εργαστήρια του Κέντρου.

 Η Πρόεδρος του Συλλόγου
 και Εθελόντρια Διευθύντρια

 Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα
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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
Παρασκευή 28-6-2019

13:30-17:30ΛΕΜΟΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΡΕΜΠΕ-
ΣΙΝΑΣ 21 (κοντά στο ΙΚΑ) 
23310-74374

21:00-08:00 ΘΕΟΔΩ-
ΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ 1 (πρώην 
Κεντρικής 69) 23310-24534 

Φαρμακεία

Ο Γιώργος Σαββί-
δης προανήγγει-
λε την έλευση 

του Ντούγκλας Αουγκού-
στο στον ΠΑΟΚ μέσω 
συνθήματος του Βραζι-
λιάνου ενώ επιβεβαίωσε 
το ενδιαφέρον για τον 
Στοχ μέσα από γνωμικό.

Πέρυσι επέστρεψε στην κορυφή 
της Ελλάδας μέσω της κατάκτησης 
του πρωταθλήματος μετά από 34 ο-
λόκληρα χρόνια και πανηγύρισε το 
Κύπελλο Ελλάδας για τρίτη διαδοχική 
σεζόν, γεγονός που «αναγκάζει» τον 
ΠΑΟΚ να έχει ως μεγάλο στόχο φέ-
τος την υπεράσπιση των κεκτημένων 
μέσω νταμπλ.

Σε αυτή την κατεύθυνση εντάσ-

σεται και η κίνηση απόκτησης του 
Ντούγκλας Αουγκούστο, με τον 
Γιώργο Σαββίδη να προαναγγέλει 
ουσιαστικά το deal με τον 22χρονο 
Βραζιλιάνο, ανεβάζοντας video στο 
λογαριασμό του στο Instagram όπου 
ο παίκτης φοράει την ασπρόμαυρη 
φανέλα και φωνάζει «ΠΑΟΚΑΡΑ».

Λίγη ώρα αργότερα μάλιστα, θέ-
λησε να δείξει σε όλους πως ο Μί-
ροσλαβ Στοχ βρίσκεται στην κορυφή 
της μεταγραφικής λίστας του «Δικε-
φάλου» αυτή την περίοδο, γράφο-
ντας χαρακτηριστικά στη σελίδα του 
στο Instagram:

«Ένα παλιός φίλος είναι καλύτε-
ρος από δύο νέους». Σημειώνεται 
πως ο Στοχ αγωνίστηκε στον ΠΑΟΚ 
με τη μορφή δανεισμού από την Φε-
νέρμπαχτσε τη σεζόν 2013-14 ενώ 
έκτοτε έχει αγωνιστεί για τις Αλ Αϊν, 
Μπούρσασπορ και Σλάβια Πράγας.

Ο Νικολάς Μαρτίνες υ-
πέγραψε νέο συμβόλαιο 
με τον Άρη και η ΠΑΕ α-
νακοίνωσε την απόκτησή 
του. Ο Αργεντινός μεσοε-
πιθετικός δεσμεύεται πλέ-
ον με την ομάδα της Θεσ-
σαλονίκης έως το 2021.

Ο Αργεντινός Νικολάς 
Μαρτίνες συνεχίζει στον 
Άρη. Ύστερα από μία σε-
ζόν κατά την οποία έκανε 
23 ματς (πέτυχε και τρία 
γκολ στη Super League), 
ο 31χρονος ανανέωσε 
για δύο ακόμα χρόνια το 
συμβόλαιό του και πλέον 
δεσμεύεται με τους «κίτρι-
νους» μέχρι το 2021.

Ο Μαρτίνες ήρθε στην 
Ελλάδα το 2014 για τον 
Παναιτωλικό και το 2015 
τον απέκτησε ο Ολυμπιακός. Οι ερυ-
θρόλευκοι δεν τον εμπιστεύτηκαν και 
τον παραχώρησαν κατά σειρά δανει-
κό σε Ανόρθωση, Γουέστερν Σίντνεϊ 
(Αυστραλία) και Απόλλωνα Λεμεσού. 
Είχατε διαβάσει στις 7 Μαΐου για την 
επικείμενη ανανέωση και την Τρίτη 
(25/6) επισημοποιήθηκε το deal.

Ανακοίνωσε
τονΦάμπιανΕμάν

Παίκτης του Άρη είναι ο Φά-
μπιαν Εμάν, με τον Αυστριακό 
πορτιέρε να υπογράφει διετές συμ-
βόλαιο με τους κίτρινους της Θεσ-
σαλονίκης.

Η ΠΑΕ Άρης ανακοίνωσε την 
απόκτηση του Φάμπιαν Εμάν. Ο 
20χρονος διεθνής Αυστριακός τερ-
ματοφύλακας, που γεννήθηκε στις 
28 Αυγούστου 1998 στο Γκρατς, 
υπέγραψε διετές συμβόλαιο με την 

ομάδα της Θεσσαλονίκης.
Έχει ύψος 1.89 και έχει αγωνι-

στεί μία φορά με την U20 της χώ-
ρας του. Ο Εμάν έμεινε ελεύθερος 
από τη Στουρμ Γκρατς, έχοντας 
αγωνιστεί πέρυσι στην Κάπφεν-
μπεργκ, ομάδα δεύτερη κατηγορί-
ας Αυστρίας (29 συμμετοχές). 

Εκτός από την U20 της Αυστρί-
ας, ο Εμάν έχει παίξει και στα τμή-
ματα U17, U18 και U19. Υπενθυμί-
ζεται ότι ο Άρης έχει ήδη αποκτήσει 
τους Λερίν Ντουάρτε, Ντάνιελ Σού-
ντγκρεν και Μπράουν Ιντέγε. 

Aναλυτικά η ανακοίνωση:
«Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ ανακοινώνει την 

απόκτηση του Fabian Ehmann.
Ο 20χρονος διεθνής Αυστρια-

κός τερματοφύλακας, που γεννή-
θηκε στις 28 Αυγούστου 1998 στο 
Graz, υπέγραψε διετές συμβόλαιο 
με την ομάδα μας».

ΠΑΟΚ: Από το σύνθημα
του Ντούγκλας στο μήνυμα 

για Στοχ ο Σαββίδης

ΣτονΆρημέχριτο2021
οΝικολάςΜαρτίνες
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΚΟΜΝΗΝΩΝ, Αγ. Παρα-
σκευή, πωλείται διαμέρισμα 
98 τ.μ., 2ΔΣΚWC, 5ος όρ., 
κεντρική θέρμανση, γωνιακό, 
διαμπερές, μεγάλα μπαλκό-
νια, θέση στάθμευσης. Τηλ.: 

6977 435166, 23310 61205 & 
23310 62776.

ΝΑΟΥΣΑ, κέντρο, πλα-
τεία Καρατάσου, πωλείται δι-
αμέρισμα 75 τ.μ., 2ΔΣΚWC, 
1ος όρ., ανακαινισμένο. Τηλ.: 
6987 376116.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο κέντρο δι-
αμέρισμα 100 τ.μ. με 3ΔΣΚ 
2WC, 2ος όροφος, 55.000 

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.

Τίτλος της θέσης εργασίας: Πωλητής
Τοποθεσία: Βέροια
Απασχόληση: Πλήρης
ΜΙσθός-Αποδοχές: 500-700Ευρώτομήνα
Απαραίτητα προσόντα: Γνώσεις Πωλή-

σεων σε Παροχή Υπηρεσίας (π.χ. ηλ. ρεύμα, 
φυσικό αέριο, τηλεφωνία, ασφάλειες, ακίνητα), 
γνώσεις χρήσης Η/Υ (Microsoft Office, Emails), 
γνώση Αγγλικών, επικοινωνιακός/ή, με άνεση 
στο λόγο. Ηλικία 25-45.

Συνθήκες εργασίας: Φιλικό περιβάλλον, 
ισόγειο κατάστημα, πλήρες ωράριο, 5ήμερο, πα-
ρέχεται εκπαίδευση.

Αρμοδιότητες: Πώληση Υπηρεσιών Ηλεκτρι-
κού Ρεύματος και Αερίου, Εξυπηρέτηση Πελα-
τών, αποστολή των αιτημάτω και συμβολαίων 
στα Κεντρικά του Ομίλου μας.

Οι υποβολές θα σταλθούν στο
kkosmadakis@revmaplus.gr,
veroia@revmaplus.gr.
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ευρώ. Euromesitiki 2331500844.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα 63 τ.μ. 

με πατάρι και υπόγειο στη Βέ-
ροια, οδός Τρύφωνος 3. Τηλ.: 
6944 024468 & 23810 26941.

Κ.ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ πωλού-
νται 2 διαμερίσματα από 80 
τ.μ., πακέτο, αυλή, κήπο, θέρ-
μανση, καλή κατασκευή. Τι-
μή 55.000 ευρώ συζητήσιμη. 
Τηλ.: 6974 805947.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ αγροτεμά-
χια 16,5 στρέμματα στο Μαυ-
ροδένδρι (Καράτσαλι) Βέροι-
ας, με ροδακινιές, διάφορες 
ποικιλίες και πομώνα και 
μπεκάκια. Τηλ.: 6942 202465.

ΕΥΚΑΙΡΙΑΠΩΛΕΙΤΑΙ οι-
κόπεδο στους Γεωργιανούς 2 
στρέμματα, σε πολύ καλή θέση, 
με νερό, ρεύμα, θέα, πολύ κοντά 
στο δρόμο. Τηλ.: 6934 662478.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτεμάχιο 
2.000 μέτρα στη Βεργίνα δί-
πλα στο χωριό με 30 ετών 
δένδρα Ελιές. Τιμή 5.000 ευ-
ρώ. Τηλ.: 6934 888738.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ καφενείο λόγω συ-
νταξιοδότησης. Τιμή συζητήσιμη. 
Τηλ.: 6975 580533.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΜΙΑΟΥΛΗ14, Πλ. Ωρολο-
γίου, ενοικιάζεται διαμέρισμα 
110 τ.μ., σε διόροφη οικοδομή, 
1ος όρ., κεντρική θέρμανση. 
Τιμή ενοικίου 260 ευρώ. Τηλ.: 
6945 928723.

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

ΕΝΟ ΙΚ ΙΑΖΕΤΑ Ι  η μ ι -
ε π ι π λω μ έ ν ο  δ ι α μ έ ρ ι σ μ α 
στην περιοχή Πασακιόσκι, 

1ΔΣΚWC, 1ος όροφος με θέα, 
αυτόνομη θέρμανση, πόρτα α-
σφαλείας, συνθετικά κουφώματα 

καινούργια. Πληροφορίες κ. Πα-
ναγιώτης, τηλ.: 6978 009149.

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.



ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΝΑΟΥΣΑ ενοικιάζονται ε-

παγγελματικοί χώροι στο κέντρο 
της πόλης, ατομική θέρμανση, με 
W.C. Τηλ.: 23320 24784 & 6971 
779135.

ΠΙΕΡΙΩΝ ενοικιάζεται κατά-
στημα ισόγειο 90 τ.μ. και υπόγειο 
90 τ.μ. (λειτουργούσε σαν καφε-
τέρια). Τηλ.: 6949 556977.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος για εργασία έως 
35 ετών για μόνιμη ή προσωρινή 
απασχόληση σε εταιρία της Βέροιας. 
Τηλ.: 23310 21904 κ. Κώστας.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ αρτοποιός για εργα-
σία σε φούρνο στην Πατρίδα. Η εξοι-
κείωση στο επάγγελμα απαραίτητη. 
Ωράριο 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, σαλάτες) και 
2) νεαρός για διανομή με δικό 
του μηχανάκι για κατάστημα 
εστίασης στη Βέροια. Τηλ.: 
6986 885352.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μοδίστρα για 
κατάστημα νυφικών στη Βέ-
ροια. Τηλ.: 23310 60832 ώρες 
καταστημάτων.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  σερβ ι τόρος 
για την θερινή περίοδο στους 
Ν. Πόρρους Πιερίας. Τηλ. 
6931283950.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για λο-
γιστήριο και εργάτες διαλογής 
αγροτικών προϊόντων από συ-
σκαστήριο στο Διαβατό Ημαθίας. 
Άμεση πληρωμή και ασφάλιση. 
Τηλ. επικοινωνίας: 6972 512466 
κα Νένα. Αποστολή βιογραφικών 

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

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

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

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

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

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

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

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

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

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

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

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

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

ριοχή Μαυραγκές και Καρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΣΤΡΑΤΩΝΕΣ καινουριο 112 τμ. 3ΔΣ-Κ-γκαραζ,αποθηκη Α.Θ 
110.000€
ΑΚΡΟΠΟΛΗ με θεα καινουριο +παρκιγκ,Α.Θ. 2ΔΣΚ 85000€
ΚΕΝΤΡΟ κοντα,4ΔΣΚ2 WC +παρκιγκ Θεα,καινουριο 170000€
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ  85 τ.μ σε οικοπ.160 τ.μ διατηρητεα 28000€
ΠΑΖΑΡΙ Καινουριο 120 τ.μ με παρκιγκ 3ΔΣΚ 140000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ Ημ/ υπογειο διαμερισμα  με αυλη πισω,37 τ.μ 7000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 1ος με 3ΔΣΚ ασανσερ,+θεση σταθ.67000€
ΑΓΟΡΑ  ,85 τ.μ με θεα,ασανσερ,. Χρηζει ανακαιν.  55000€
Β.ΜΟΥΣΕΙΟ Μονοκ.με οικ.160 τ.μ 45000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 42 τ.μ 1ΔΣΚ  ανωγειο λουξ,24000€
EΔΕΣΣΗΣ σε οικοδομη 28 ετων  92 τ.μ 2ΔΣΔΚ αποθηκη 72000€
ΑΣΤΙΚΑ 40 τ.μ 3ος 1ΔΣΚ Μπανιο, προσοψης  22000€
ANΟΙΞΕΩΣ πλησιον Μον/κια διπατη με οικ.220 τμ 60000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 1ΔΚ 25τ.μ 1ος με Θεα 9000€
ΚΕΝΤΡΟ 100τ.μ 6ος 2ΔΣΚ Α.Θ τζακι 45000€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 110τ.μ ωραιο διαμ. χ.ασανσερ με 3Δ-
ΣΚ2WC 60000€

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
ΚΤΗΜΑΤΑκΟΙΚΟΠΕΔΑ

Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,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 αρτεσιανο 13000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙ στην ασφαλτο προς Λαζοχωρι 6800 τ.μ 36000€ 
VAENI κοντά δυο χερσα κτηματα 8 κ 5 στρ.αρδευομενα με 
1400€ ανα στρεμμα

ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ δυο οκοπεδα με σ.δ 0,8 500 και 380 τ.μ σε τιμη 
ευκαιριας
ΜΕΛΙΚΗ παραγωγικο κτημα 7000τ.μ με βανες περιοχη 
<<Μελιο>>
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 3στρ.διπλα στα τελευταια σπιτια 8000€ 
ΛΑΖΟΧΩΡΙ  κοντα στις Σ.Γραμμες 4 στρ  χερσο 12000€
ΠΑΤΡΙΔΑ  ομορα οικ.σ.δ 0,8  2600+2600 τ.μ επικλινη   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.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙ-
ΡΕΙΑ ζητάει έμπειρο 
Πολιτικό Μηχανικό 
για εργοτάξιο οικο-
δομικού έργου στην 
Καβάλα. Απαραίτη-
τη γνώση αγγλικών, 
AutoCAD. Βιογραφι-
κά στο iderm@tee.
gr, πληροφορίες στο 
2591024022 ΔΕΡ-
ΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ Α.Ε.

ΗΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΑΛΜΗΑ.Β.Ε.Ε. ζητά εποχικό προ-
σωπικό για τις ανάγκες της παραγωγής του επόμενου 
εξαμήνου. Συγκεκριμένα:

•Εργάτες και εργάτριες για το τμήμα παραγωγής
•Χειριστές ανυψωτικών μηχανημάτων (κλαρκ)
Οι ενδιαφερόμενοι / ενδιαφερόμενες μπορούν να κα-

ταθέτουν αιτήσεις στην έδρα της επιχείρησης, στο 5ο χλμ. 
Αλεξάνδρειας – Κρύας Βρύσης. Η αίτηση θα πρέπει να 
συνοδεύεται από φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Τηλέφωνοεπικοινωνίας:2333027800
email:info@almifoods.gr



στο olympialandike@gmail.com.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για περιποίηση ηλικιωμέ-

νου. Τηλ.: 6974 689456.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανικός αυτοκινήτων από την 

ΤΟΥΟΤΑ Γεωργιάδη, με πτυχιο μηχανικού. Τηλ.: 
23310 62780 & 6978 770066.

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

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

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

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

Ηεταιρείαφυλάξεων«TSIFLIDIS SECURITY» 
ζητάει 3 άτομα φύλακες , με άδεια εργασίας προσωπικού 
ασφαλείας και βιογραφικό για αξιολόγηση στοιχείων. 
Πληροφορίες με ραντεβού για συνέντευξη στα γραφεία 
της εταιρείας Θεσσαλονίκης 45, τηλ. 23310 27102.

ΗΕΤΑΙΡΙΑ «TSIFLIDIS SECURITY» ζητάει 
για άμεση πρόσληψη και μόνιμη απασχόληση, 
εξωτερικό πωλητή, κύριο ή κυρία με γνώσεις πω-
λήσεων και ευχέρεια λόγου, απαραίτητα στοιχεία: 
να διαθέτει  άδεια εργασίας προσωπικού ασφα-
λείας (Ι.Ε.Π.Υ.Α.), δίπλωμα αυτοκινήτου, γνώσεις 
αγγλικής γλώσσας για τους νομούς Ημαθίας και 
Θεσσαλονίκης. Παραλαβή βιογραφικών και δικαιο-
λογητικών για αξιολόγηση στοιχείων με συνέντευξη  
στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας  οδός Θεσσα-
λονίκης 45, τηλ. επικοινωνίας 23310 27102.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΑΘΑΡΙΖΩ παλιά σπίτια, υπόγεια, αποθήκες 

και ΑΓΟΡΑΖΩ παλιά αντικείμενα. Αγοράζω και χαλ-
κό και μπρούντζο. Τηλ.: 6948 861867 κ. Στράτος.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει την περιποίηση γερό-
ντων και παιδιών, καθαριότητα γραφείων, σπιτιών 
και σκάλες. Τηλ. 6943994643.

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

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ (πτυχιούχος 

κλασσικής φιλολογίας) με πολυετή φροντιστη-
ριακή πείρα, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε 
μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Θερινά μαθήματα 
προετοιμασίας για το γυμνάσιο και τις πανελλήνι-
ες εξετάσεις. Τιμές προσιτές. Τηλ.: 6973 387996 
& 2331304510.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: 1 μηχανή ψυγείου, 1 ψησταριά 

με 3 σούβλες, 1 ψησταριά διπλή υγραερίου και 
διανομέας με φιάλες, μαχαιροπήρουνα, πιάτα και 
πιατέλες, διάφορα διακοσμητικά και παλιά κρα-
σιά. 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 Από οργάνωση σκίζουμε στη χώρα. Το 
πρωί προειδοποιούμε για κίνδυνο φωτιάς λόγω 
ζέστης και το βράδυ πνιγόμαστε από τη βροχή…

 
P Έτσι κι η αγάπη. Τι θα φάμε αύριο; 

Μπριζόλες με πατάτες τηγανιτές. Και στο τέ-
λος τρώμε γιουβαρλάκια.

 
P Στο ΚΑΤ εσπευσμένα ο Κώστας Καραμαν-

λής. Έσπασε τη σιωπή του.
 
P Ένας φίλος ήλθε απόψε απ’ τα παλιά…
 
P Κι απ’ την αλαλιά.
 
P Απορώ γιατί αυτός ο άνθρωπος δεν 

παρατάει τα βουλευτιλίκια να πάει στη δου-
λειά του.

 
P Ήταν απλώς καλών αρχών 10 χρόνια 

τώρα ο Καραμανλής. Δεν μιλάει ποτέ με γεμάτο 
στόμα.

 
P Η δε Νατάσα πήγε στην εκδήλωση με 

μαλλί ροζ. Να και το άνοιγμα στην ακροδεξιά.
 
P Μια φορά είχε βάψει κι αγάπη το μαλλί της 

ροζ. Ήταν φτυστή το μαλλί της γριάς.
 
P Με ΠΑΣΟΚ πάντως το καλοκαίρι ο υ-

δράργυρος χτυπούσε πράσινο.
 
P Και τα δάση καίγονταν πιο ήρεμα. Πολυτά-

λαντος ο Μπιρσίμ.
 
P Η τεχνολογία προχωράει με έξυπνα τη-

λέφωνα, έξυπνα ψυγεία κ.λπ. Ωστόσο το ATM 
το χαρτονόμισμα με μια μικρή τσάκιση δεν το 
δέχεται.

 
P Επίκαιρος διάλογος:
-Διάβασα άρθρο με τίτλο ‘Τα 5 μυστικά για να 

πετύχετε τον τέλειο ύπνο’.
-Και ποια είναι;
-Δεν έλεγε, ήταν μυστικά!
 
P Θα βγάλω κι εγώ αφίσα με Αντετοκού-

μπο. Δεξιά ο Γιάννης να καρφώνει την μπάλα, 
αριστερά εγώ να καρφώνω κεφτέδα.

 
P Εγώ πάντως απορώ: αν δοκιμάσεις κεφτε-

δάκι, πώς μπορείς μια άλλη μέρα να θεωρήσεις 
νόστιμο το γιουβαρλάκι;

 

P Ευτυχώς δεν έγινε η επίθεση των ΗΠΑ 
στο Ιράν, γιατί μέχρι τελευταία στιγμή νόμιζαν 
ότι είναι ένα και το αυτό με το Ιράκ.

 
P Και:
 
Δύο γριές βρέθηκαν στο δρόμο μετά από πολύ 

καιρό. Αφού μίλησαν για την υγεία τους, τα χάπια 
τους, ρώτησε η πρώτη για τον άντρα της άλλης: 

-Α, ο Μήτσος πέθανε την προηγούμενη βδο-
μάδα…

-Σώπα μαρί; Πώς;
-Να, πήγε στον κήπο για να φέρει ένα κουνου-

πίδι να φάμε και έπαθε συγκοπή.
-Ω Θεέ μου! Κι εσύ τι έκανες; 
-Τι να κάνω; Άνοιξα μια κονσέρβα ντολμαδά-

κια!
K.Π.
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