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Σκοπιανοί είπαν… ξείπαν
  Και ενώ η κυβέρνηση διατεινόταν ότι είναι κοντά 
σε συμφωνία με τα Σκόπια, για το περιεχόμενο της 
οποίας δεν ερωτήθη ακόμη αν συμφωνεί ο ελληνικός 
λαός ή οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποί του, έρχεται 
χθες ο πρόεδρος των γειτόνων Ιβάνοφ και ανατρέπει 
την κατάσταση. Μιλά για διασφάλιση της μακεδονικής 
γλώσσας και ταυτότητάς τους και αρνείται την 
συνολική χρήση ενός ονόματος. Είναι σαν το μικρό 
παιδί που το ρωτάς τι θέλει, του το δίνεις και μετά 
θέλει κάτι άλλο… Αυτή είναι η διαπραγματευτική 
σοβαρότητα και  αξιοπιστία των γειτόνων Σκοπιανών. 
Βλέπουμε ότι παρά τη μειονεκτική θέση που 
βρίσκονται, αφού το εισιτήριο εισόδου τους  σε ΝΑΤΟ 
και Ε.Ε. πρέπει να το «σφραγίσει» και η Ελλάδα, 
εξακολουθούν να «λεονταρίζουν» και να λένε-ξελένε. 
Ας συνειδητοποιήσει η ελληνική κυβέρνηση ότι 
πρέπει να σκληρύνει τη στάση της, χωρίς να είναι 
αδιάλλακτη. Η ισχυρή θέση που έχουμε στην 
υπόθεση, οι «παλινδρομήσεις» των Σκοπιανών και  
πάνω απ’όλα η ιστορική αλήθεια πρέπει να είναι 
όπλα της ελληνικής κυβέρνησης για να «στριμώξει» 
την άλλη πλευρά και να πετύχει μια ανάλογη 
συμφωνία.
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ΙΟΥΝΙΟΥ
Ιουστίνου φιλοσοφ. και μάρτυρος

Στοίδιοσημείο
δεντηνγλίτωσαν

ούτεοιπορτοκαλίπινακίδες
Σεσυνέχεια

του προχθε-
σινού λαϊκού
«Ναγιατίφάρ-
δυναν τα πε-
ζοδρόμια», με
σταθμευμένο
Ι.Χ. που είχε
καταλάβει όλο
τον χώρο του
πεζοδρομίου,
επανερχόμα-
στεμεχθεσινή
φωτογραφ ία
που  δε ίχνε ι
σειρά οχημά-
των στο ίδιο
σημείο μεταξύ
Ι.Ν.Αγ.Αναρ-
γύρωνκαιπαι-
δ ικής χαράς
να έχουν κα-
ταλάβει τοπε-
ζοδρόμιο. Το
πρώτο αυτο-
κίνητομεπορ-
τοκαλί πινακί-

δες(κρατικόόχημα), την«έφαγε» τηνκλήση του. Προφανώς
λόγω τηςσυνέλευσης τωνΔΕΥΑπερίσσεψαν και τα κρατικά
οχήματααπόάλλεςπόλεις,αλλά έπρεπεναμεριμνήσουννα
τασταθμεύσουν κάπου καλύτερα. Τώραποια η τύχημε τις
«λυπητερές»τηςτροχαίας,θατιςπάρουνμαζίτουςήθατους
τιςσβήσειοΣκουρλέτης;

ΣτηνΕφημερίδα τηςΚυ-
βερνήσεως για δημοσίευση
στάλθηκε η απόφαση του
υπουργούΟικονομικών για
περαιτέρω χαλάρωση των
capital controls με αύξηση
του ορίου αναλήψεων στις
5.000ευρώ.Συγκεκριμένα:

•Αυξάνεται τοποσόανά-
ληψης μετρητών από 2.300
ευρώσε 5.000. Συγκεκριμέ-
να,επιτρέπεταιηπραγματο-
ποίησηανάληψηςμετρητών
έως του ποσού των 5.000
ευρώ,ανάημερολογιακόμή-
να,ανάκαταθέτη (Customer
ID) ανά πιστωτικό ίδρυμα,
απόταιδρύματαστηνΕλλάδακαιστοεξωτερικό.

•Αυξάνεται τοποσό μεταφοράς ευρώή ξένου νομί-
σματοςστοεξωτερικόαπό2.300ευρώσε3.000.Συγκε-
κριμένα, επιτρέπεται η μεταφορά χαρτονομισμάτων σε
ευρώή/ καισε ξένο νόμισμαανάφυσικόπρόσωποκαι
ανάταξίδιστοεξωτερικό.

•Διευκολύνεται περαιτέρω η μεταφορά κεφαλαίων
προς το εξωτερικό από ταπιστωτικά ιδρύματα και τα
ιδρύματαπληρωμών.Συγκεκριμένα, επιτρέπεταιηαπο-
δοχή και εκτέλεση εντολώνμεταφοράς κεφαλαίωνπρος
τοεξωτερικόέωςτουποσούτων4.000ευρώ,ανάκωδι-

κόπελάτη (Customer ID) καιανάημερολογιακόδίμηνο,
από1Ιουλίου2018.

•Διευκολύνονται οι συναλλαγές νομικώνπροσώπων
ή επιτηδευματιώνπρος το εξωτερικό στοπλαίσιο των
επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων, μέσω της αύξη-
σηςτουποσούπουμπορούνναστείλουνστοεξωτερικό,
από20.000ευρώσε40.000ευρώ,γιακάθεσυναλλαγή
ανάπελάτηκαιανάημέρα.Οιανωτέρωσυναλλαγέςθα
διεκπεραιώνονταιαπευθείαςαπότοδίκτυοτωνκαταστη-
μάτωντωνΠιστωτικώνΙδρυμάτων.

…Σπεύσατε όσοι «τα έχετε», γιατί για τους υπόλοι-
πους«φάτεμάτιαψάρια»…

Το μικρότερο ηλεκτρικό 
αυτοκίνητο,

έξω από το Χώρο Τεχνών
Έναμικρό ηλεκτρικό αυτοκίνητο, το ecocar, το

μικρότερομικρόηλεκτρικόαυτοκίνητοτηςελληνικής
αγοράς,παρουσιάζεται έξωαπό τοΧώροΤεχνών,
κατά τη διάρκεια των εργασιών της ΓενικήςΣυνέ-
λευσηςτωνΔΕΥΑ.

Κυκλοφόρησετοτελευταίοεξάμηνοστηνελληνι-
κήαγοράκαικέρδισετοενδιαφέρονσυνέδρωνκαι
επισκεπτών,άματηεμφανίσει…

Αρκετοί εξέφρασαν ενδιαφέρον να… επιβιβα-
σθούναλλάκαι να ενημερωθούνγια τηλειτουργία
καιταοφέληστοπεριβάλλονκαιτηνοικονομία…

ΑςπεράσειοεπόμενοςγιατηνΕΒΖ
ΟΠαναγιώτηςΑλεξάκης, περίπου επτά μήνες μετά την τοποθέτησή του στο

«τιμόνι»τηςβιομηχανίας,γίνεταιο5ος κατάσειράπρόεδροςπουσελιγότεροαπό
τρίαχρόνια,επιλέγειναπηδήξειαπότο«καράβι»,αφούπροχθέςυπέβαλλετηνπα-
ραίτησήτου.Ωστόσοαπότηνδιοίκησητουζητήθηκεγιατηνεύρυθμηλειτουργίατης
επιχείρησηςναπαραμείνειμέχριτηνΠαρασκευή8Ιουνίου,κάτιπουέγινεαποδεκτό.
Τώρατομείζονφυσικάδενείναιταπρόσωπα,αλλάτοτιθαγίνειμετηνπολύπαθηβι-
ομηχανίαπουκρατάεισεαγωνίατουςτευτλοπαραγωγούς,οιοποίοιμετηνσειράτους
καταγγέλλουνουσιαστικήεγκατάλειψητηςκαλλιέργειας,αφούδεντουςδίνονταιταα-
ναγκαίαεφόδια(φάρμακακ.λπ.).Πάντωςεπειδήτιςτελικέςαποφάσειςδεντιςπαίρνει
ηδιοίκησητηςΕΒΖαλλάηπολιτικήηγεσία,θαπρέπειναυπάρξειβούλησηαπότην
πλευράτηςκυβέρνησηςγιαναδοθείουσιαστικήλύσηστοθέμα.

Έκθεσηπρομηθευτών-χορηγώνστοφουαγιέ
καiεργασίεςστηναίθουσα

Ξεκίνησαν χθες και συνεχίζονται
σήμεραστοΧώροΤεχνών οι εργασίες
τηςΓενικήςΣυνέλευσης τωνΔΕΥΑστη
Βέροια. Πριν την έναρξη, οι σύνεδροι
περιηγήθηκαν και γνώρισαν εταιρίες
και προμηθευτές υλικών στιςΔΕΥΑ,
πουείχανστήσειμέσαστοφουαγιέτου
Χώρου, τα διαφημιστικά τους σταντ,
παρέχονταςπληροφορίες για ταπρο-
ϊόντα τους.Παράλληλα, μέσαστην αί-
θουσα είχαν ξεκινήσει οι τοποθετήσεις,
ενώσήμερα θα ανοίξει τις εργασίες ο
υπουργός Εσωτερικών με ομιλία του
και ίσως κάποιες εξαγγελίεςπερί των
Δημοτικών ΕπιχειρήσεωνΎδρευσης
καιΑποχέτευσης.

Με τη νέα χαλάρωση… στο πεντοχίλιαρο
το όριο ανάληψης



Ο βασικός λόγος της επίσκεψης Σκουρλέτη 
στη Βέροια (χθες και σήμερα) είναι η παρουσία 
του στην 29η Γενική Συνέλευση της Ένωσης Δη-
μοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευ-
σης, στην οποία σήμερα το πρωί θα απευθύνει 
χαιρετισμό και θα θέσει θέματα που αφορούν 
τις ΔΕΥΑ.

Στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου στο Δημαρ-
χείο Βέροιας, ο υπουργός Εσωτερικών δήλωσε 
τη στήριξη της κυβέρνησης στις ΔΕΥΑ, τονίζο-
ντας ότι οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης-Α-
ποχέτευσης είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο 
στα χέρια της Αυτοδιοίκησης. 

«Από τη δική μας τουλάχιστον κυβέρνηση, 
η συμβολή και η κρισι-
μότητα αυτών των επι-
χειρήσεων αναγνωρίστηκε με συγκεκριμένες 
θεσμικές πρωτοβουλίες που έχουμε πάρει, 
τουλάχιστον εδώ και ένα χρόνο, θωρακίζοντας 
τις ΔΕΥΑ, απέναντι σε όσους τις επιβουλεύο-
νται ή θεωρούν ότι είναι εργαλεία μιας άλλης 
εποχής» τόνισε και πρόσθεσε ότι «Η στήριξη 
αυτή ολοκληρώθηκε και συνεχίστηκε με τις 
800 περίπου προσλήψεις, οι οποίες έγιναν 
στο πλαίσιο του πρόσφατου διαγωνισμού, 
στον τομέα ανταποδοτικών υπηρεσιών, για τη 

στελέχωση των ΔΕΥΑ, ενώ ένα αίτημα για 200 επιπλέον εργαζομένους 
θα ακολουθήσει στο μίνι διαγωνισμό τους επόμενους μήνες, για όσες 
περιπτώσεις δεν πρόλαβαν να κατατεθούν αιτήματα».

Π. Δραγκόλας: «Ικανοποιήθηκαν 
πολλά αιτήματά μας»

Τις καλές σχέσεις των ΔΕΥΑ με τον υπουργό επιβεβαίωσε, μιλώντας 
στο «Λαό», ο πρόεδρος των εργαζομένων στις ΔΕΥΑ της χώρας Παύ-

λος Δραγκόλας.
«Η συνεργασία μας, κατ’ αρχάς με την 

ΕΔΕΥΑ είναι πάρα πολύ καλή γι’ αυτό και 
μπορέσαμε να περάσουμε πολλά πράγμα-
τα και για την επιχείρηση και για τους εργα-
ζόμενους», τόνισε ο κ. Δργακόλας. Όσον α-
φορά τις ΔΕΥΑ ο υπουργός Εσωτερικών και 
η κυβέρνηση ικανοποίησε πολλά αιτήματά 
τους, ξεκαθάρισαν ότι δεν υπάρχει καμία 
περίπτωση ιδιωτικοποίησης των ΔΕΥΑ, οι 
οποίες έτσι κι αλλιώς είναι μικρού μεγέθους, 
ενώ απελευθερώθηκαν ήδη οι προσλήψεις 

στις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης-Αποχέτευσης, διότι είναι «αντα-
ποδοτικού χαρακτήρα». Πράγμα που σημαίνει ότι τα «συναισθήματα» 
είναι αμοιβαία και προφανώς ο υπουργός Εσωτερικών σφραγίζει τη 
σχέση αυτή και τη συνεργασία, με την παρουσία του στην Γενική Συνέ-
λευση, που ξεκίνησε χθες το απόγευμα στο Χώρο Τεχνών.

Χθες το πρωί, στο Δημαρχείο της Βέροιας προηγήθηκε συνεδρίαση 

του Δ.Σ. της Ένωσης των ΔΕΥΑ, όπου συζητήθηκαν τρέχοντα θέματα 
και κοινά ζητήματα και προβλήματα των Δημοτικών Επιχειρήσεων της 
χώρας.

Σοφία Γκαγκούση

Με αφορμή, κυρίως, την 29η Γε-
νική Συνέλευση των ΔΕΥΑ της χώ-
ρας, τις εργασίες της οποίας θα χαι-
ρετίσει σήμερα το πρωί, ο υπουργός 
Εσωτερικών Πάνος Σκουρλέτης βρί-
σκεται από χθες στη Βέροια, όπου 
είχε επαφές με στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ 
και με αιρετούς του Δήμου και της 
Π.Ε. Ημαθίας.

Στο πλαίσιο αυτό ο υπουργός Ε-
σωτερικών έδωσε συνέντευξη Τύπου 
χθες το μεσημέρι στο Δημαρχείο, 
στην οποία αναφέρθηκε, στην έξοδο 
από το μνημονιακό πρόγραμμα, στο νομοσχέδιο για την Αυτοδιοίκηση, 
τον Κλεισθένη και την απλή αναλογική, στην απαξίωση του πολιτικού 
συστήματος, στο Σκοπιανό, καθώς και στις χρηματοδοτήσεις των Δή-
μων της Ημαθίας, συγκεκριμένα, από το Υπουργείο Εσωτερικών, από 
το 2016 μέχρι σήμερα.

Ο υπουργός χαρακτήρισε τις ΔΕΥΑ, ένα πολύ σημαντικό εργαλείο 
στα χέρια της Αυτοδιοίκησης και διαβεβαίωσε ότι υπάρχει μία πολύ 
καλή σχέση στήριξης αυτών των επιχειρήσεων, με προσλήψεις, κυρίως, 
ενισχύοντας τη λειτουργία τους.

Για την έξοδο από το μνημονιακό πρόγραμμα εκτίμησε ότι «η κυ-
βέρνηση με σταθερό βηματισμό προχωράει στην ολοκλήρωση κι αυτό το 
έχουν αντιληφθεί όλοι. «Οι στόχοι έχουν ικανοποιηθεί, χωρίς να χρειαστεί 
να μπούμε σ’ ένα καινούργιο πρόγραμμα, δήλωσε ο υπουργός εκφράζο-
ντας την αισιοδοξία της κυβέρνησης, αλλά χωρίς πανηγυρισμούς», διότι 
γνωρίζουμε τη ζημία που υπέστη η κοινωνία τόσα χρόνια» πρόσθεσε. 
«Όσο πλησιάζει η επιτυχής ολοκλήρωση, τόσο ισχυρότεροι θα είναι οι 
ρυθμοί της οικονομικής ανάπτυξης κι έτσι θα μπορούμε στη βάση της 
νέας δυναμικής, να ξαναδούμε τις (μνημονιακές) δεσμεύσεις της προη-
γούμενης φάσης, που είμαστε πλέον υποχρεωμένοι να τις επαναπροσεγ-
γίσουμε, ιδιαίτερα στον τομέα της εργασίας».

Ο κ. Σκουρλέτης, επεσήμανε ότι η κυβέρνηση, παράλληλα δίνει μά-
χη για την εξυγίανση του πολιτικού συστήματος και της δημοκρατίας 
στην Ελλάδα, μετά την σήψη, τη διαφθορά αλλά και την απαξίωση του 
πολιτικού κόσμου. Αναφέρθηκε στην ανάγκη «να σπάσουν οι μηχανι-
σμοί αναπαραγωγής των φαινομένων διαφθοράς και σήψης, στα οποία 
η πατρίδα μας πρωταγωνίστησε τα τελευταία χρόνια».

Αναφερόμενος στον «Κλεισθένη» και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση χα-
ρακτήρισε το νέο νομοσχέδιο ως ένα βήμα μεταρρυθμιστικής προσπά-

θειας, εμβάθυνσης της δημοκρατίας και νέας κουλτούρας συνθέσεων 
και συνεργασιών. «Οι μονοπαραταξιακές λογικές ανήκουν στο παρελ-
θόν… Κάναμε έναν οργανωμένο διάλογο, που έχει τη δική του αυταξία 
αλλά δεν βρήκαμε ανταπόκριση από τις ηγεσίες της ΚΕΔΕ και της ΕΝ-
ΠΕ… Βρήκαμε όμως από τους χιλιάδες ανθρώπους που συμμετέχουν 
στα συμβούλια. Μόνο το 30% των Δ.Σ. υιοθέτησε το άδικο ψήφισμα 
που προώθησαν οι σημερινές ηγεσίες της ΚΕΔΕ και της ΕΝΠΕ.

Ο κ. Σκουρλέτης, μέσω της συνέντευξης του στη Βέροια, απάντησε και 
στη Φώφη Γεννηματά, και της πρότεινε να συμβουλευτεί τον κ. Ραγκούση 
(πρ. υπουργό Εσωτερικών) που τοποθετήθηκε με εποικοδομητικό τρόπο 
στην απλή αναλογική και σε πολλά σημεία του Κλεισθένη. Επίσης, χαρα-
κτήρισε «στείρα» τη στάση της Ν.Δ., η οποία, όπως είπε, «δεν έχει να επι-
δείξει ούτε μία μεταρρύθμιση, είναι βαθιά συντηρητική, θέλει να συρρικνώ-
σει τους Δήμους και να ιδιωτικοποιήσει τις υπηρεσίες (π.χ. καθαριότητα).

Επιχορηγήσεις
Με στοιχεία που έδωσε ο υπουργός οι επιχορηγήσεις που δόθηκαν 

στους Δήμους της Ημαθίας από το 2016 έως σήμερα, πλέον της τακτι-
κής τους χρηματοδότησης είναι:

Για ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις των Δήμων και ΑΚΣΙΑ προς τρί-
τους: 1.780.565,38 ευρώ, ενώ από το πρόγραμμα «Φιλόδημος», δόθη-
καν 2.055.700 ευρώ (650.700 ευρώ στο Δήμο Αλεξάνδρειας, 859.100 
στο Δήμο Βέροια και 545.900 ευρώ στο Δήμο Νάουσας).

Επίσης…
Σε ερώτηση για ενδεχόμενες αλλαγές στο χωροταξικό δήλωσε 

ότι θα πρέπει πρώτα να μπορούν να στηριχθούν από την Κυβέρνηση 
και να έχουν τη συναίνεση των τοπικών κοινωνιών. Ξεκαθάρισε επίσης, 
πως είναι αυτονόητη η μη μείωση κονδυλίων στην Τ.Α.

Αναφέρθηκε σε διατάξεις του «Κλεισθένη», όπως η στήριξη των μι-
κρών κοινοτήτων, η κατηγοριοποίηση των Δήμων με βάση τα χαρακτη-

ριστικά τους, τα τοπικά δημοψηφίσματα, τις ενεργειακές κοινότητες κ.ά.
Για το Σκοπιανό, εκτίμησε ότι το θέμα βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην 

κορύφωσή του. «Δεν υπάρχουν περισσότερο και λιγότερο πατριώτες. 
Όλοι κινούνται με βάση την εξυπηρέτηση των εθνικών συμφερόντων. 
Είναι επιπόλαιο να βάζουν κάποιοι διαχωριστικές γραμμές στα εθνικά 
ζητήματα που χρειάζονται τις μέγιστες δυνατές συναινέσεις».

Για την αναλογική διανομή των εδρών στα δημοτικά συμβούλια 
και την αυτοδυναμία του εκλεγμένου δημάρχου, ανέφερε πως «η δικλί-
δα είναι η αναζήτηση, μέσα από λογικές συνεργασίας, να διαμορφωθεί 
μια πλειοψηφία ανάμεσα σε κάποιες παρατάξεις στη βάση ενός συγκε-
κριμένου δεσμευτικού προγράμματος για το Δήμο». Ο κ. Σκουρλέτης, 
υπογράμμισε πως κατανοεί ότι το νέο σύστημα ξεβολεύει πολλούς, 
αλλά, ένα διαμορφωμένο αυτοδιοικητικό κατεστημένο μετά το 1974, 
πρέπει να μάθει να σκέφτεται διαφορετικά προς όφελος των πολιτών 
και της Αυτοδιοίκησης».

Όσον αφορά για τη συνεργασία του ΣΥΡΙΖΑ με τους ΑΝΕΛ, απά-
ντησε ότι αυτή έγινε τότε κάτω από συγκριμένες συνθήκες. «Αυτή τη στιγ-
μή κανείς δεν μπορεί να προδικάσει αν θα είμαστε με τους ΑΝΕΛ ή όχι».

Τέλος, διέψευσε δημοσιεύματα που φέρουν το Υπουργείο Εσωτε-
ρικών να «κλείνει» παραγγελίες εκλογικού υλικού (ψηφοδέλτια κ.λπ.), 
διαβεβαιώνοντας ότι οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους, στη λήξη της 
τετραετίας.

Μαζί με τον υπουργό, στο πάνελ της συνέντευξης (φωτο) ήταν οι 
βουλευτές Ημαθίας Φρόσω Καρασαρλίδου και Χρήστος Αντωνίου, η 
Εύη Παπαγιαννούλη, εκπρόσωπος Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, 
ο Πέτρος Τσαπαρόπουλος, εκπρόσωπος της Ν.Ε. (και πρόεδρος του 
Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας) ενώ συντόνιζε ο Τάσος Κωστόπου-
λος, υπεύθυνος Τύπου.

Σοφία Γκαγκούση
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Στον αντιπεριφερειάρχη 
Ημαθίας σήμερα 

ο Υπουργός Εσωτερικών
Την Παρασκευή 1η Ιουνίου, στις 12,30 το μεσημέρι, ο υπουργός 

Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης, θα επισκεφθεί  την Π.Ε Ημαθίας και 
τον αντιπεριφερειάρχη Κώστα Καλαϊτζίδη, στο πλαίσιο της επίσκεψης 
του στην Ημαθία.

Π. Σκουρλέτης για την Αυτοδιοίκηση:
«Οι μονοπαραταξιακές λογικές ανήκουν στο παρελθόν»

Συνέντευξη Τύπου χθες στη Βέροια για ΔΕΥΑ, Κλεισθένη, έξοδο από τα μνημόνια και «βολές» σε ΚΕΔΕ, ΕΝΠΕ, Φ. Γεννηματά και Ν.Δ.

Αμοιβαία αισθήματα εκτίμησης 
μεταξύ ΔΕΥΑ και υπουργού Εσωτερικών

-Ικανοποιήθηκαν πολλά αιτήματα, όπως η απελευθέρωση των προσλήψεων στη ΔΕΥΑ ενώ αποκλείσθηκε το ενδεχόμενο ιδιωτικοποίησής τους



Επιμέλεια 
Μάκης 
Δημητράκης

Ο Ιερομόναχος Μελέτιος ο Κωνστα-
μονίτης, κατά κόσμο Μερκούριος Τσινώ ή 
Τσιντώ γεννήθηκε στη Βέροια το 1822 από 
φτωχή οικογένεια. Το πατρικό του σπίτι ή-
ταν στην ενορία του Αγίου Παταπίου στην 
οδό Εδέσσης. Από μικρός είχε κλίση στον 
μοναχικό βίο. Το 1836 σε ηλικία 14 ετών 
πήγε δόκιμος μοναχός στο μοναστήρι του 
Αγίου Αθανασίου Σφήνιτσας, στο ημαθιώτι-

κο τμήμα των Πιερίων κοντά στα χωριά Αγκαθιά και Κυψέλη.
Ακολούθως μετέβη στο Αγ. Όρος και το 1840 χειροτονήθηκε ιερο-

διάκονος σε ηλικία 18 ετών. Στο Όρος έμαθε τη ρωσική γλώσσα από 
Ρώσους μοναχούς και αργότερα με τη μεσολάβηση του Πατριαρχείου 
της Πόλης, μαζί με άλλους δύο ιερομόναχους, πραγματοποίησε περι-
οδεία στη Ρωσία, με στόχο να συγκεντρώσουν χρήματα για τη Μονή 
Κωνσταμονίτου.

Στην περιοδεία μετέφεραν μαζί τους δύο τεμάχια του Τιμίου Σταυ-
ρού, ιερά λείψανα των Αγ. Στεφάνου και Αγ. Τρύφωνα και δύο εικόνες 
της Παναγίας της Πορταΐτισσας. Η περιοδεία κράτησε από το 1862 
έως το 1869 και τα χρήματα που συγκέντρωναν έστελναν μέσω Κων-
σταντινούπολης στο Αγ. Όρος.

Στη Ρωσία επισκέφθηκε τη Μόσχα και την Αγ. Πετρούπολη αλλά 
και πολλές άλλες πόλεις από την Οδησσό μέχρι το Σαρδάλ (Φιλανδία) 
και από τη Βίλνα (Πολωνία) μέχρι την Κιάχτα (Σιβηρία) και τα χωριά 
γύρω από τη λίμνη Βαϊκάλη.

Με τα χρήματα που συγκέντρωσε, περίπου 25.000 τουρκικές 
λίρες, ανακαινίστηκε το καθολικό και ένα μεγάλο τμήμα της Μονής 
Κωνσταμονίτου ενώ από την προσωπική του περιουσία δημιούργησε 
το «Παρθεναγωγείο Βεροίας» που κτίστηκε μεταξύ των ετών 1873 και 
1874 σε οικόπεδο της Παναγίας της Χρυσοπολίτισσας (πιθανόν να 
είναι η σημερινή εκκλησία του Αγ. Σπυρίδωνα – οδός Βενιζέλου).

Πάνω από την πόρτα του παλαιού Παρθεναγωγείου υπήρχε η 
επιγραφή «Μελέτιον Παρθεναγωγείον ιδρυθέν υπό του Πανοσιωτά-
του εν Ιερομονάχοις Κυρίου Μελετίου Κασταμονίτου του εκ Βεροίας, 
προσδιορισθέν δε σπουδαίς χάριν της θηλέας νεολαίας της πατρίδας 

αυτού…».
Εκτός από τα έξοδα ανέγερσης του Παρθεναγωγείου που προς 

τιμή του ονομάσθηκε «Μελέτειον» ο Μελέτιος δώρισε στο σχολείο 
1.000 τουρκικές λίρες για λειτουργικά έξοδα, ενώ δώρισε πολλά βιβλία 
σε σχολεία της Βέροιας.

Το κτίριο του Παρθεναγωγείου διατηρήθηκε μέχρι το 1955 οπότε 
και κατεδαφίστηκε και στη θέση του κτίστηκε καινούργιο σχολείο, 
το σημερινό 2ο Δημοτικό Σχολείο που συνεχίζει να φέρει το όνομα 
«Μελέτειο». Το παλιό σχολείο ήταν γνωστό στους Βεροιώτες και με 
την ονομασία «Γωγάθκου» γιατί η αδερφή του ιερομόναχου Μελέτιου 
Ελισάβετ, είχε δύο γιους τον Ιωάννη και τον Αντώνιο Γώγο.

Γιος του Ιωάννη Γώγου ήταν ο δάσκαλος Εμμανουήλ Γώγος ο 
οποίος κατά τη διάρκεια του Μακεδονικού Αγώνα υπηρέτησε για δύο 
χρόνια στη λίμνη των Γιαννιτσών κάτω από τις διαταγές του Καπετάν 
Μανώλη του Κρητικού ενώ γιος του Αντωνίου Γώγου ήταν ο Μερκού-
ριος που έφερε το όνομα του θείου του.

Ο Ιερομόναχος Μελέτιος έζησε τα δύο τελευταία χρόνια της ζωής 
του σε κελί που έκτισε έξω από τη Μονή Κωνσταμονίτου. Πέθανε με-
ταξύ των ετών 1882 και 1886.

Η προσφορά του αναγνωρίστηκε και εκτιμήθηκε από τους μο-
ναχούς και πατέρες της Μονής 
Κωνσταμονίτου οι οποίοι τον α-
ναγόρευσαν ευεργέτη και κτήτο-
ρα της Μονής.

Πηγές: Γ. Χιονίδη«Τα σχολεία 
της Βέροιας 1849-1912» (Μακε-
δονικά 1971)

Γ. Χιονίδη «Σύντομη ιστορία 
του Χριστιανισμού στην περιοχή 
της Βέροιας (1961)

Αθ. Βουδούρη: «Ο Βεροιεύς 
Ιερομόναχος Μελέτιος και η πε-
ριοδεία του στη Ρωσία» (2011)
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Την Κυριακή 3 Ιουνίου
“Το Τσίρκο σας” από την 

Ομάδα «Αστεράκια» 
του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας

H  Ο μ ά δ α 
«Αστεράκ ια»  
του Τμήματος 
Θεατρικής Υ-
ποδομής του 
Δ Η . Π Ε . Θ Ε .  
Βέροιας  πα-
ρουσιάζει την 
π α ρ ά σ τ α σ η 
« Το  τ σ ί ρ κ ο 
σας» της Μα-
ρ ί α ς  Κ υ ρ ο -
πο ύ λο υ ,  σ ε 
σ κ η ν ο θ ε σ ί α 
τ η ς  Μ α ρ ί α ς 
Κυροπούλου. 
Η παράσταση 
θα δοθεί την 
Κυριακή 3 Ιου-
νίου 2018 στις 
11.00π.μ. στην 
Αν τω ν ι ά δ ε ι α 
Στέγη Γραμμά-
των & Τεχνών 
στη Βέροια, με 
ελεύθερη είσοδο.

Πληροφορίες: γραφεία ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας, 3ος όροφος Χώρου Τε-
χνών, τηλ. 2331078140.

Συντελεστές Παράστασης
Κείμενο: Μαρία Κυροπούλου
Σκηνοθεσία: Μαρία Κυροπούλου
Σκηνογραφία (σχεδιασμός & κατασκευή)/Ενδυματολογία: Γεωργάκη 

Χαρά, Γεωργόπουλος Δημήτρης, Όσσα Μαρία, Τσιριγώτη Σοφία.
Μουσική Επιμέλεια: Μαρία Κυροπούλου                                                         
Φωτισμοί: Γιώργος Βέγκος
Ηχοληψία: Αλέξανδρος Καροτσέρης
Τεχνική Υποστήριξη: Andrew Borg, Πέτρος Μαλιάρας
Οργάνωση Παραγωγής-Προβολή: Κατερίνα Γρηγοριάδου

Τους ρόλους ερμηνεύουν (αλφαβητικά): Θάνος Βαδόλας, Ντίνος Βό-
γδος, Μιχαήλ Γαϊτανίδης, Ερμής Γιομπλιάκης, Χρύσα Δάσκαλου, Σοφία 
Ζηλιασκούδη, Βασίλης Θεοδωρίδης, Μαρία Κυροπούλου, Παναγιώτης 
Λεκός, Αθηνά Μπέκα, Γιάννης Ορφανίδης, Άλκης Παλπάνας, Δημήτρης 
Παναγιωτίδης, Αργύρης Παπάζογλου, Νατάσα Ποργιαλίδου, Νεόφυτος 
Πορφύρης, Αποστόλης Πουλιόπουλος, Δήμητρα Σαράντη, Γιώργος Σέ-
φερ, Κυριάκος Σέφερ.

TAXI 5
Προβολές:  Πέ-

μπτη - Κυριακή - 
Δευτέρα – Τρίτη - 
Τετάρτη στις 20.30    

Προβολές:  Πα-
ρασκευή  - Σάββα-
το στις 19.00 και 
21.45 

Σκηνοθεσία: 
ΦΡΑΝΚ ΓΚΑΣΤΑ-
ΜΠΙΝΤ

Σενάριο: 
ΦΡΑΝΚ ΓΚΑΣΤΑΜΠΙΝΤ

Ηθοποιοί: ΜΠΕΡΝΑΡ ΦΑΡΣΙ, ΜΑ-
ΛΙΚ ΜΠΕΝΤΑΛΑ, ΦΡΑΝΚ ΓΚΑΣΤΑΜΠΙΝΤ

SOLO: A STAR WARS STORY
Σκηνοθεσία: ΡΟΝ ΧΑΟΥΑΡΝΤ
Σενάριο: ΤΖΟΝ ΚΑΣΝΤΑΝ
Ηθοποιοί: ΠΟΛ ΜΠΕΤΑΝΙ, ΓΟΥΝΤΙ 

ΧΑΡΕΛΣΟΝ, ΘΑΝΤΙ ΝΙΟΥΤΟΝ, ΤΖΟΝ ΦΑ-
ΒΡΟ, ΑΛΝΤΕΝ ΕΡΕΝΡΑΪΧ, ΝΤΟΝΑΛΝΤ 
ΓΚΛΟΒΕΡ, ΕΜΙΛΙΑ ΚΛΑΡΚ

Προβολές:  Σάββατο  στις 19.00 και 

21.45 
Προβολές:  Πέμπτη - Παρασκευή – 

Κυριακή - Δευτέρα – Τρίτη - Τετάρτη στις 
20.30   

Σε 3D μόνο το Σάββατο στις 19.00

Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε 
για όλο το πρόγραμμα του ΚινηματοΘέ-
ατρου ΣΤΑΡ παρακάτω: 

http://www.cinestar.gr 
h t t p : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /

cinestarveria 

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     31/5/18 - 6/6/18

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373
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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Το Ροταριανό Ίδρυμα (The Rotary Foundation) (www.
rotary.org) σε συνεργασία με το Ινστιτούτο για την εκπαίδευ-
ση σε ζητήματα υδάτων του Delft της Ολλανδίας (ΙΗΕ Delft 
Institute for Water Education) (https://www.un-ihe.org) προ-

κηρύσσει περιορισμένο αριθμό υποτροφιών για μεταπτυχιακούς φοιτητές.
Η στρατηγική συνεργασία μεταξύ του Ροταριανού Ιδρύματος (TRF) και του Ινστιτούτου για την 

Εκπαίδευση των Υδάτων (ΙΗΕ Delft) στοχεύει στην αντιμετώπιση της παγκόσμιας κρίσης στον 
τομέα του ύδατος και της υγιεινής αυξάνοντας τον αριθμό των υψηλής ειδίκευσης επαγγελματιών 
ικανών να μελετήσουν, να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν λύσεις σε προβλήματα σχετιζόμενα 
με το νερό και τις εγκαταστάσεις υγιεινής και αποχέτευσης σε αναπτυσσόμενες και αναδυόμενες 
χώρες. Μέσω αυτής της σύμπραξης, χορηγείται ετησίως περιορισμένος αριθμός υποτροφιών σε 
μεταπτυχιακούς φοιτητές στην πανεπιστημιούπολη ΙΗΕ του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης Υδάτων 
του Delft.

Οι υποψήφιοι πρέπει ήδη να έχουν γίνει δεκτοί σε ένα από τα επιλέξιμα 18μηνα προγράμ-
ματα σπουδών Master of Science του Ινστιτούτου ΙΗΕ Delft και να υποβάλλουν την αίτηση τους 
μέσω ενός τοπικού ροταριανού ομίλου. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης η 15” 
Ιουνίου 2018.

Για περισσότερες πληροφορίες στο κ. Νίκο Καλαϊτζή τηλ. 6949982165

Ευεργέτες και δωρητές της Βέροιας
Ιερομόναχος Μελέτιος

Την Κυριακή 3 Ιουνίου ανοίξει για το κοινό…
Πανηγυρική ξενάγηση 

στο ανάκτορο των Αιγών και Κ. Π. 
Καβάφης στο Βυζαντινό Μουσείο

Την Κυριακή 3 Ιουνίου με μια πανηγυρική ξενάγηση θα ανοίξει για το κοινό το ανάκτορο των Αιγών 
όμως αυτό το πρώτο Σαββατοκυριακό του καλοκαιριού έχουμε και πολλές άλλες δράσεις και στη Βέροια 
και στις Αιγές! Ιδού μια μικρή πρόγευση για την εναρκτήρια εκδήλωση μας 

«…Είμαι Κωνσταντινουπολίτης την καταγωγήν, αλλά εγεννήθηκα στην Αλεξάνδρεια - σ’ ένα σπίτι της 
οδού Σερίφ...»

Έτσι θα μας καλωσορίσει ο Κ. Π. Καβάφης την Παρασκευή 1/6 και το Σάββατο 2/6 στο Βυζαντινό 
Μουσείο της Βέροιας.

Την Παρασκευή 1/6 στις 8.30 το βράδυ ο γνωστός από τις «Νύφες» του Παντελή Βούλγαρη φωτο-
γράφος Γεράσιμος Νεόφυτος θα «απαγγείλει» φωτογραφικά στην αυλή του Μουσείου καβαφικά ποιή-
ματα, παρουσιάζοντας το λεύκωμά του «Καβάφης - μια φωτογραφική αφήγηση» (εκδ. Ευρασία 2014), 
ως μια εισαγωγή στην μεγάλη έκθεση που ετοιμάζεται και θα εγκαινιαστεί στο φουαγιέ του Βυζαντινού 
Μουσείου την επόμενη μέρα (2/6) στις 8.30 το βράδυ.

Μια συνδιοργάνωση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ημαθίας και του Εθνογραφικού Κέντρου Γιώργη Με-
λίκη, με επιμέλεια του Γιώργου Λιόλιου



Ένα δεκαπενθήμερο δημιουργικής δράσης και 
διασκέδασης για μαθητές δημοτικού 7-12 ετών που 
δεν θα λείπουν από την πόλη τις δύο πρώτες εβδο-
μάδες του Ιουλίου, είναι η δράση «Καλοκαίρι στην 
πόλη μου» του δήμου Βέροιας, που θα γίνει στο 4ο 
δημοτικό σχολείο.

«Είναι ένα πιλοτικό πρόγραμμα διασκέδασης 
και δημιουργικής απασχόλησης σε ασφαλές περι-
βάλλον» σημείωσε σε συνέντευξη τύπου χθες το 
πρωί ο δήμαρχος Κώστας Βοργιαζίδης, εστιάζοντας 
στην πολύ σοβαρή προσπάθεια που έγινε ώστε να 
μαζευτούν εθελοντές για να προσφέρουν «το κάτι 
παραπάνω στα παιδιά», με παιδαγωγικές και άλλες 
ειδικότητες (μάγειρες, μελισσοκόμοι, θεατρικά κ.ά.). 
«Θα είναι για εμάς ένας ευχάριστος πονοκέφαλος η 
επιλογή των 120 παιδιών λόγω των πολλών συμμε-
τοχών» είπε κλείνοντας ο δήμαρχος.

Ο αντιδήμαρχος Γιώργος Σοφιανίδης σημείωσε 
με τη σειρά του ότι μέχρι και καθηγητές πανεπιστημί-
ου θα συμμετάσχουν με άλλον ρόλο στη δράση, ενώ 
ευχαρίστησε τους περισσότερους από 60 εθελοντές, 
τον δήμαρχο για την αποδοχή της πρότασης και 
τους κ.κ. Κορωνά και Διαμάντη για την αρωγή. «Του 
χρόνου σκεφτόμαστε την επέκταση της δράσης σε 
δεύτερο δεκαπενθήμερο και άλλες περιοχές» τόνισε.

Στον εμπλουτισμό του μητρώου εθελοντών μέσα 
από τη δράση Κορωνάς («στην άκρη στρώσαμε 
στη μέση βρεθήκαμε…»!) στάθηκε ο αντιδήμαρχος 
Θεόφιλος Κορωνάς, μια προσφορά σε δύσκολους 
καιρούς, όπως είπε, δίνοντας ευχαριστίες και συγχα-
ρητήρια σε όλους.

Η διευθύντρια του 4ου δημοτικού Αρίστη Κουκου-
ρίκου αναφέρθηκε στις λεπτομέρειες της δράσης (44 
καινοτόμες δράσεις, βιωματικά εργαστήρια, διασκέ-

δαση για μαθητές, επισκέψεις εκπαιδευτι-
κές, εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής κ.ά.). Οι 
αιτήσεις ξεκινούν από 
την Παρασκευή 1 Ιουνί-
ου και τελειώνουν στις 
15 Ιουνίου.

Παρόντες στη συνέ-
ντευξη τύπου και τρεις 
από τους εθελοντές: η 
εκπαιδευτικός Υακίνθη 
Σταμπολή (νέα γνωστι-
κά πεδία στους μαθη-
τές), ο μελισσοκόμος 
Ξενοφών Σαραφίδης 
(γνωριμία με την εθε-
λοντική συνείδηση μέ-
λισσας και το αίσθημα 
φροντίδας της) και ο 
μ ά γ ε ι ρ α ς - ζα χ α ρ ο -
πλάστης Αριστείδης 
Κάστρης (η μαγειρική 
μπήκε στη ζωή μας).
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Γενική 
Συνέλευση 
και εκλογές 

στο 
Σύλλογο 
Κρητικών 

Ν. Ημαθίας
Ο  Σ ύ λ λ ο γ ο ς 

Κρητικών Ν. Η-
μαθίας καλεί όλα 
τα μέλη του σε ε-
κλογοαπολογιστι-
κή συνέλευση και 
εκλογές για την 
ανάδειξη νέου Δι-
οικητικού Συμβου-
λίου την Κυριακή 
03/06/2018 στις 
11:30. Η παρουσία 
όλων κρίνεται απα-
ραίτητη και κρίσιμη 
για την επιβίωση 
του συλλόγου.

ΚΤΕΛ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε.
ΗΡΑΣ 28 – ΒΕΡΟΙΑ  Τ.Κ. 59131 
ΠΛΗΡ.: Δήμητρα Μουρατίδου                      
ΤΗΛ.: 23310-22988  FAX:  23310-24950

Βέροια 29 Μαΐου  2018 
 Αρ. πρωτ.  100

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΡΙΝΩΝ ΣΤΟΛΩΝ
Η ΚΤΕΛ Ν. Ημαθίας ΑΕ προκηρύσσει μειοδοτικό διαγω-

νισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη προ-
μηθευτή θερινών στολών του προσωπικού της ΚΤΕΛ ΑΕ.

Ο διαγωνισμός  θα  γίνει  στα  Γραφεία  της Εταιρίας 
στην  Βέροια, Ήρας 28, στις  4 Ιουνίου 2018  ημέρα Δευτέ-
ρα  και  ώρα  10η  πρωινή.

Περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες των όρων 
του διαγωνισμού δίνονται κάθε μέρα από την Γραμματεία 
της ΚΤΕΛ ΑΕ στη Βέροια. 

Τηλ. 2331071274.
Ο Πρόεδρος της ΚΤΕΛ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ ΑΕ

Αναστάσιος  Συμεωνίδης 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018  

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

θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα ό τι:
Ο ΣΓΟΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Πέ-

τρου και της Κυριακής, το γένος Βαρ-
βέρη, που γεννήθηκε και κατοικεί στη 
Βέροια και η ΓΑΛΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
του Κων/νου και της Παναγιώτας, το 
γένος Σπυροπούλου, που γεννήθηκε 
στην Αθήνα και κατοικεί στη Νίκαια Αττι-
κής, πρόκειται να παντρευτούν με θρη-

σκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό Αναλήψεως 
Παπάγου στη Βέροια.

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

θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα ό τι:
Ο ΣΙΔΗΡΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ του Θε-

οδώρου και της Ελευθερίας, το γένος 
Σταμκοπούλου, που γεννήθηκε στη Βέ-
ροια και κατοικεί στο Μέντεν Γερμανί-
ας και η ΖΕΜΕ ΚΑΤΕΡΙΝΑ, το γένος 
Σεργιάνι, που γεννήθηκε στην Κορυτσά 
Αλβανίας και κατοικεί στο Μέντεν Γερ-
μανίας, πρόκειται να παντρευτούν με 

θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγίου 
Αντωνίου Βέροιας.

1- 5 Ιουλίου στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Βέροιας
Μέρες δημιουργικής δράσης και διασκέδασης για μαθητές 

Δημοτικού που θα μείνουν το καλοκαίρι στην πόλη
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ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ  
ΒΕΡΟΙΑΣ     

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Όσοι Συμπολίτες μας 
έχουν φάρμακα που δεν 
χρειάζονται, μπορούν να 
τα  προσφέρουν για το 
Γηροκομείο Βέροιας στο 
υπόγειο της  Δημοτικής 
Αγοράς  καθημερινά 
από 11.00 έως 13.00.    
Το Δ.Σ. Αδελφάτου Γη-
ροκομείου Βέροιας Tηλ.
επικ. 6980 683443.

ETHΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 3 Ι-

ουνίου 2018 στον Ιερό Ναό 
Μητροπόλεως Βέροιας ΕΤΗ-
ΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την 
ανάπαυση της ψυχής της πο-
λυαγαπημένης μας μητέρας, 
αδελφής και θείας

ΕΛΒΙΡΑΣ 

ΤΣΙΑΡΑ
και καλούμε όλους όσους τιμούν τη μνήμη της να 

προσέλθουν και να ενώσουν μαζί μας τις δεήσεις τους 
προς το Θεό.

Τα παιδιά, 
Οι αδελφές, Τα ανήψια

Οι λοιποί συγγενείς
Δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 2 Ι-

ουνίου 2018 στον Ιερό Ναό 
Αγίου Σάββα Κυριωτίσσης Βέ-
ροιας 40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟ-
ΣΥΝΟ για την ανάπαυση της 
ψυχής της πολυαγαπημένης 
μας μητέρας, γιαγιάς, αδελφής 
και θείας

ΑΡΕΤΗΣ 

ΔΗΜΟΥ
και καλούμε όλους όσους τιμούν τη μνήμη της να 

προσέλθουν και να ενώσουν μαζί μας τις δεήσεις τους 
προς το Θεό.

Τα τέκνα, Τα εγγόνια, Τα δισέγγονα
Τα αδέλφια, Τα ανήψια

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

ETHΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 3 Ι-

ουνίου 2018 στον Ιερό Ναό 
Μητροπόλεως Βέροιας ΕΤΗ-
ΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την α-
νάπαυση της ψυχής του πο-
λυαγαπημένου μας συζύγου, 
πατέρα, παππού, αδελφού και 
θείου

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝ. 
ΚΩΣΤΟΥΛΑ

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

Η σύζυγος, Τα παιδιά, Η εγγονή
Η αδελφή,Τα ανήψια, 
Οι λοιποί συγγενείς

Δεξίωση θα δοθεί στο ζαχαροπλαστείο «Σερεμέτα»

ETHΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 2 Ιου-

νίου 2018 στον Ιερό Ναό Αγ. 
Αναργύρων Βέροιας ΕΤΗΣΙΟ 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανά-
παυση της ψυχής του πολυα-
γαπημένου μας συζύγου, πα-
τέρα, παππού και αδελφού

ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΚΟΚΚΑΛΛΙΑΡΗ

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

Η σύζυγος, Τα παιδιά, Τα εγγόνια
Τα αδέλφια, Οι λοιποί συγγενείς

Δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού

ETHΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 3 Ι-

ουνίου 2018 στον Ιερό Ναό 
Αγ. Αντωνίου Βέροιας ΕΤΗΣΙΟ 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανά-
παυση της ψυχής του πολυα-
γαπημένου μας συζύγου, πα-
τέρα, παππού και αδελφού

ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΑΣΑΔΗ

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

Η σύζυγος, Τα παιδιά, Τα εγγόνια
Η αδελφή, Οι λοιποί συγγενείς

Δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού

40NΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 3 Ι-

ουνίου 2018 στον Ιερό Ναό 
Μητροπόλεως Βέροιας 40Ν-
ΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για 
την ανάπαυση της ψυχής του 
πολυαγαπημένου μας συζύ-
γου, πατέρα, παππού, αδελ-
φού και θείου

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Π.
ΚΗΡΥΤΤΟΠΟΥΛΟΥ

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

Η σύζυγος, Τα παιδιά, Ο εγγονός
Τα αδέλφια, Τα ανήψια, Οι λοιποί συγγενείς
Δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού

ΚΗΔΕΙΑ

Κηδεύεται σήμερα Πα-
ρασκευή 1 Ιουνίου 2018 
στις 9.00 π.μ. από τον Ιερό 
Ναό Αγίου Αθανασίου Λου-
κομιου Τσοτυλιου Κοζάνης 
ο Φώτιος Χρ. Τασιόπου-
λος σε ηλικία 84 ετών.

Ο «Λαός» εκφράζει 
στους οικείους του ειλικρι-
νή συλλυπητήρια.

Γραφείο Τελετών
«ΚΥΠΡΑΙΟΣ»

Η Κίνηση 
του Μητροπολίτη

Ο Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης Βεροίας, 
Ναούσης και Καμπανίας 
κ. Παντελεήμων:

 Το Σάββατο 2 Ιουνί-
ου στις 7:00μ.μ. θα χο-
ροστατήσει στον Πανη-
γυρικό Εσπερινό στην 
πανηγυρίζουσα Ιερά 
Μονή Αγίων Πάντων 
Βεργίνας.

 Την Κυριακή 3 Ιουνί-
ου το πρωί θα ιερουργή-
σει στην πανηγυρίζουσα 
Ιερά Μονή Αγίων Πά-
ντων Βεργίνας.

ΕΝΩΜΕΝΗ 
ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ

Πρόσκληση
Ο Σύλλογος Φίλων των 

απανταχού κρυπτοχριστια-
νών, σας προσκαλεί στην 
ομιλία - παρουσίαση του 
βιβλίου «Ορθόδοξη Αλά-
σκα». Ομιλητής: Γεώργιος 
Κάπρης Θεολόγος - Συγ-
γραφέας. Η παρουσίαση θα 
γίνει την Δευτέρα 4 Ιουνίου 
στις 6.00 μ.μ. στην αίθου-
σα εκδηλώσεων της Δημό-
σιας Βιβλιοθήκης Βέροιας.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Στα πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς του Γηροκο-

μείου Βέροιας προς τους συμπολίτες μας, σας γνωστο-
ποιούμε ότι όσοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα περίθαλψης 
των οικείων υπερηλίκων τους και θέλουν να απουσιάσουν, 
η Μ.Φ.Η.``ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ``,  ανα-
λαμβάνει να φιλοξενήσει και να περιθάλψει  αυτούς τους 
ανθρώπους για όσο χρονικό διάστημα χρειάζονται. Τηλ.
Επικοινωνίας 23310 24891.

Σε προσκύνηση τα λείψανα
 του Αγίου Παύλου, στον Ι. Ναό 
Αγ. Παρασκευής Ραψομανίκης

Στα πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων «ΚΔ΄ Παύλεια» που διοργανώνει η Ιερά 
Μητρόπολη Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας προς τιμήν του Αγίου Αποστόλου Παύ-
λου θα τελεστεί Λειτουργία από τον Μητροπολίτη κ. Παντελεήμονα στον Ιερό Ναό Αγίας 
Παρασκευής Ραψομανίκης τη Δευτέρα 4 Ιουνίου 2018 στις 8.00 π.μ. 

Κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας θα εκτεθούν σε προσκύνηση τα λείψανα του 
Αγίου Παύλου.

Ενεργή συμμετοχή στην εκδήλωση θα έχουν τα σχολεία ειδικής αγωγής, πρωτοβάθ-
μιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και οι σύλλογοι ΑμΕΑ.

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας θα ακολουθήσει ομιλία του Σεβασμιότατου και 
εκδήλωση με μουσικά δρώμενα από τα σχολεία και παρουσίαση του έργου του.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

Μνημόσυνο αποβιωσάντων μελών
O Σύλλογος Νεφροπαθών Ν. Ημαθίας την Κυριακή 

10 Ιουνίου 2018 θα τελέσει το μνημόσυνο των μελών 
που απεβίωσαν πέρυσι και για τον άγνωστο δωρητή 
οργάνων στον Ιερό Ναό Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντο 
στην Αγία Τριάδα. Μετά την τελετή θα δοθεί δεξίωση 
στην αίθουσα του Ναού.    



Η Παγκόσμια Ημέρα Γάλακτος 
(World Milk Day) εορτάζεται κάθε 
χρόνο την 1η Ιουνίου, για να ανα-
δείξει την τεράστια αξία του γάλα-
κτος στην υγεία, την ανάπτυξη και 
την περαιτέρω ε-
ξέλιξη του ανθρώ-
πινου πληθυσμού 
σε όλο τον κόσμο. 
Η πρωτοβουλία 
ανήκει στην Ορ-
γάνωση Τροφί-
μων και Γεωργίας 
(FAO) του ΟΗΕ 
και η σχετική εκ-
δήλωση καθιερώ-
θηκε το 2001.

Το Κοινωνικό 
παντοπωλείο του 
Δήμου Βέροιας 
στο πλαίσιο της 
πράξης  «Δομή 
Παροχής Βασικών 
Αγαθών: Κοινωνι-
κό Παντοπωλείο, 
Κοινωνικό Φαρ-
μακείο Δήμου Βέ-
ροιας» του Επι-
χειρησιακού Προ-
γράμματος «Κε-
ντρική Μακεδο-
νία 2014-2020»,  
ενόψει της Πα-
γκόσμιας Ημέρας 
Γάλακτος καλεί 
του ς  δημότ ες  
την Παρασκευή 
1 Ιουνίου από τις 
10:00π.μ. έως 
τις 14.00μ.μ. να 
συγκεντρώσουμε 
γάλα μακράς δι-
αρκείας στο Δη-
μαρχείο της Βέ-
ροιας, στην οδό 
Μητροπόλεως 46 
στο ισόγειο του 
κτιρίου.

Σκοπός  της 
δράσης είναι η 
εν ίσχυση  των 

οικονομικά ασθενών συμπολιτών 
μας οι οποίοι ωφελούνται από το  
Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Βέ-
ροιας.
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Ο Οφθαλμίατρος 
Βασ. Νασίκας

στο πρόγραμμα 
ολοήμερης λειτουργίας 

του Νοσοκομείου Βέροιας
Στα πλαίσια λειτουργίας του Γενικού Νοσοκομείου Βέροι-

ας, ανακοινώνεται ότι, από 5/6/2018, συμμετέχει στο πρό-
γραμμα ολοήμερης λειτουργίας του Γενικού Νοσοκομείου 
Ημαθίας (Μονάδα Βέροιας) ο κ. Βασίλειος Νασίκας, Επιμε-
λητής Β΄ Οφθαλμολογικού Τμήματος.

Το Ιατρείο θα λειτουργεί με ραντεβού κάθε Τρίτη από τις 
15.00 μ.μ. - 20.00 μ.μ. κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας 
στο τηλ. 23313 51400.

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες, καλείτε στο Γραφείο 
Πληροφοριών του Γενικού, στο τηλέφωνο 23313 351210.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΣ

Την Κυριακή 3 Ιουνίου  
στο Πάρκο της Νάουσας

Εκδήλωση για την Ημέρα 
κατα των Ναρκωτικών

Εκδήλωση 
στα πλαίσια 
της Παγκό -
σμιας Ημέ -
ρας Κατα των 
Ναρκωτικών 
θα πραγμα-
τοποιηθεί την 
Κυριακή 3 Ι-
ουνίου 2018, 
στο  Πάρκο 
τ η ς  Ν ά ο υ -
σας και ώρα 
11:00 π.μ.. Σε συνεργασία με τους Φίλους του Καρναβαλιού Νάου-
σας, την υποστήριξη της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, του Δή-
μου της Ηρωικής Πόλης της Νάουσας  και εθελοντών, ετοιμάζονται 
δράσεις πρόληψης, με κατασκευές, ζωγραφική και πολλές άλλες 
εκπλήξεις! 

Απονομή βραβείων και 
έκθεση ζωγραφικής

 για τον ποταμό Τριπόταμου
Το Σάββατο 2 Ι-

ουνίου στις 10.30 
π.μ. στο Χώρο Τε-
χνών θα ανακοινω-
θούν τα αποτελέσμα-
τα  του 2ου Διαγω-
νισμού Ζωγραφικής 
«Ο Τριπόταμος, το 
ποτάμι της Βέροιας». 
Σε όλους  τους μα-
θητές που συμμετεί-
χαν στον διαγωνισμό 
θα δοθεί βεβαίωση 
συμμετοχής και ανα-
μνηστικό μετάλλιο. 
Στους μαθητές που 
θα καταλάβουν τις 
τρεις πρώτες θέσεις 
θα δοθούν έπαινοι, 
αναμνηστικά μετάλ-
λια συμμετοχής, κα-
θώς και χρηματικό 
έπαθλο. Στους μαθη-
τές που θα καταλάβουν την 4η έως και τη 10η θέση θα δοθούν ανα-
μνηστικά δώρα.  

Όλα τα έργα των μαθητών/τριών θα εκτεθούν στο φουαγιέ της Στέ-
γης Γραμμάτων και Τεχνών. 

Επαγγελματίες 
της Ημαθίας 

ενημερώθηκαν 
για το νέο 
Κανονισμό 

για την 
Προστασία 

Προσωπικών
 Δεδομένων

Το Επιμελητήριο Ημαθίας και η Ένωση Φο-
ροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ημα-
θίας στην προσπάθεια τους για έγκυρη  ενη-
μέρωση και προετοιμασία των μελών τους στα 
νέα δεδομένα και την καλύτερη προσαρμογή 
τους στο Νέο Κανονισμό για την Προστασία 
Προσωπικών Δεδομένων «GDPR», υλοποίη-
σε ενημερωτική ημερίδα σε συνεργασία με το 
Ελληνικό Ινστιτούτο Πιστοποιήσεων και το Δια-
βαλκανικό Κέντρο Επιχειρηματικής Ανάπτυξης, 
την Τετάρτη 24.05.2018 και ώρα 18:30 στην 
Αίθουσα του Επιμελητηρίου, στη Βέροια.

Χαιρετισμό απεύθυνε ο Πρόεδρος του Επι-
μελητηρίου κος Μπίκας Γεώργιος και ο Πρόε-
δρος της Ένωσης Φοροτεχνικών κος Ζυγου-
λιάνος Στέργιος.

Ομιλητές της ημερίδας ήταν ο κος Άγγελος 
Τόλκας – Δικηγόρος Βέροιας, MSc Οικονομι-
κού Δικαίου, Σύμβουλος Πιστοποίησης της Κε-
ντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, ο οποίος πα-
ρουσίασε «Τα νέα δεδομένα του Ευρωπαϊκού 
Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπι-
κών Δεδομένων», η κα Ελένη Διαφωνίδου, Νο-
μικός, Ειδική συνεργάτης του Διαβαλκανικού 
Κέντρου Επιχειρηματικής Ανάπτυξης, η οποία 
παρουσίασε τον «Γενικό Κανονισμό: Αλλαγές 
και ευκαιρίες για τον επιχειρηματικό κόσμο», 
και ο κος Στέργιος Τζουβανίδης - Διευθύνων 
Σύμβουλος του Ελληνικού Ινστιτούτου Πιστο-
ποιήσεων (ΕΛ.ΙΝ.Π), Ειδικός σε Θέματα Ασφά-
λειας Πληροφοριών ο οποίος παρουσίασε τον 
«Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO): 
Απαιτήσεις, Ρόλος και Εφαρμογή - Η πιστο-
ποίηση ως μέσο επίδειξης συμμόρφωσης».

Την εκδήλωση παρακολούθησε στην κα-
τάμεστη αίθουσα ενδιαφερόμενοι, τόσο επι-
χειρήσεων μελών της Ένωσης Φοροτεχνικών 
και του Επιμελητηρίου όσο και μη μελών τους 
(Δικηγόροι, Ξενοδόχοι, κλπ). Με το πέρας των 
εισηγήσεων ακολούθησε διαλογική συζήτηση 
και απαντήσεις σε ερωτήματα και απορίες των 
παρισταμένων. 

Σήμερα
Συγκεντρώνουμε 

γάλα μακράς 
διαρκείας στο Δημαρχείο 

της Βέροιας



     Δύο πολύ όμορφες γιορτές οργανώθηκαν, την εβδομάδα 
που πέρασε, στο Σπίτι του Συλλόγου Βλάχων Βέροιας. Όπως 
γνωστοποιείται από τον Σύλλογο, την Παρασκευή (25-5-2018) 
έληξαν τα μαθήματα χορού όλων των παιδικών τμημάτων , 
καθώς και των τμημάτων της  πρώτης επαφής με τη βλάχικη 
γλώσσα που λειτουργούν στο Σύλλογο.  Με την ευκαιρία αυτή 
οργανώθηκαν πλούσιες εκδηλώσεις στο Σύλλογο που άρχισαν 
στις έξι  το απόγευμα και ολοκληρώθηκαν γύρω στις εννιά το 
βράδυ.  Τα μικρά παιδιά παρουσίασαν δείγματα χορών  και 
τραγουδιών που διδάχτηκαν όλη τη χρονιά από τη Χάιδω Ζήση, 
τη Λέμη και τη Μαρία Γατοπούλου. Την ίδια  βραδιά , το παιδικό 
τμήμα επαφής με τη βλάχικη γλώσσα μέσα από το τραγούδι 
παρουσίασε δείγματα της δουλειάς ( τραγούδια και διαλόγους 
στη βλάχικη γλώσσα) που έγινε το χειμώνα , με την καθοδή-
γηση του υπεύθυνου του τμήματος Τάκη Γεωργίου και του 
συνεργάτη του Νίκου Αυγέρου.  Σε όλα τα παιδιά διανεμήθηκαν  
αναμνηστικά δωράκια, 

       Την Τετάρτη (30-5-2018) , στις εννιά το βράδυ, τα χο-
ρευτικά τμήματα (εφηβικά και ενηλίκων, ανδρών και γυναικών ) 
, καθώς και η χορωδία του Συλλόγου ολοκλήρωσαν τις πρόβες 
τους για τη φετινή περίοδο. Οι υπεύθυνοι των τμημάτων αυ-
τών  ετοίμασαν μια πολύ όμορφη αποχαιρετιστήρια βραδιά. Οι 
παριστάμενοι γεύτηκαν πλούσια εδέσματα - κρέατα και τυριά 
- και  άφθονο κρασί, αλλά πάνω από όλα , ένιωσαν  έντονες 
συγκινήσεις από τα βλάχικα  τραγούδια και τους χορούς που 
κάλυψαν όλη τη βραδιά ως αργά το βράδυ.. Παρουσιάστηκαν  
βλάχικοι χοροί και τραγούδια με μοναδική ακρίβεια, αισθαντι-
κότητα και αυθεντικότητα, και έδειξαν την πολύ σοβαρή δουλειά 
που κάνουν οι δάσκαλοι των χορευτικών τμημάτων Αντώνης 
Κουκουτέγος, Γιάννης Πλιάτσικας, Σταμάτης Χρυσής, Τασούλα 
Πίσκου, Χάιδω Ζήση,  Λέμη και  Μαρία Γατοπούλου, καθώς και 
ο υπεύθυνος της χορωδίας Γιώργος Μανέκας. Ο πρόεδρος του 
Συλλόγου Μητρητώνης Γιάννης ευχαρίστησε τους υπευθύνους 
των τμημάτων αυτών για την αφιλοκερδή, επί χρόνια,  προσφο-
ρά τους και το Δ/Σ του Συλλόγου  απένειμε σε όλους αναμνηστι-
κά δώρα. 

     Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο πρόε-
δρος του Δημοτικού Διαμερίσματος Σελίου Αντώνης Πιτούλιας, 
καθώς και ο πρόεδρος του Τουριστικού Ομίλου Σελίου Δημή-
τρης Καντζίκης.

      Όσοι παραβρέθηκαν στην εκδήλωση είχαν την ευκαιρία 
να επισκεφθούν την έκθεση που οργάνωσαν οι υπεύθυνες των 

Τμημάτων Αγιογραφίας και Ψηφιδωτού στο Χώρο Eκδηλώσεων 
του Συλλόγου.  Εκτέθηκαν έργα -  Άγιογραφίες και Ψηφιδωτά – 
που δημιούργησαν κατά τη διάρκεια της χρονιάς όσοι/ες παρα-
κολούθησαν τα σχετικά μαθήματα  που διδάσκουν στο Σύλλογο 
αφιλοκερδώς η Μαρία Καλφοπούλου και η Γιώτα Βλαχοπού-
λου/Μητρητώνη.  Η έκθεση , πρωτόγνωρη για τις δράσεις του 
Συλλόγου, απέσπασε άριστες εντυπώσεις.

       Στις δυο  αυτές  εκδηλώσεις συμμετείχαν πάρα πολλοί 
, κυρίως γονείς παιδιών. Εκ μέρους του Δ/Σ και των διάφο-
ρων Επιτροπών του Συλλόγου, που τα μέλη τους ήταν όλα 
παρόντα, ο πρόεδρος του Συλλόγου Μητρητώνης Γιάννης ευ-
χαρίστησε όλα τα μέλη των χορευτικών και της χορωδίας για 
τη συνεπή παρουσία τους και την άψογη συνεργασία με τους 
υπευθύνους και αφού τους ενημέρωσε για τις εκδηλώσεις του 
καλοκαιριού, ανανέωσε το ραντεβού για το φθινόπωρο.
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ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΔΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΔΑΣΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕΛΙΟΥ
ΕΔΡΑ: 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 37 ΒΕΡΟΙΑ
ΤΗΛ. 23310 22315, FAX 23310 22313
ΚΙΝ. 6955491588
Αρ. Πρωτ. 43/31.05.2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η Πρόεδρος του Αναγκαστικού Συνεταιρισμού Διαχειρί-

σεως Δασοκτήματος Σελίου ανακοινώνει ότι:
Προκειμένου ο Συνεταιρισμός να προσλάβει (3) τρία ά-

τομα με την ειδικότητα του Φύλακα Δασοκτήματος για την 
θερινή περίοδο 2018, τα οποία θα επιτελούν τα καθήκοντά 
τους στο Δασόκτημα του Συνεταιρισμού, καλεί τους ενδι-
αφερόμενους να προσέλθουν στα γραφεία του Συν/σμού, 
επί της οδού 25ης Μαρτίου 37 Βέροια (ώρες γραφείου) από 
4-6-2018 ημέρα Δευτέρα ως και 6-6-2018 ημέρα Τετάρτη 
(εργάσιμες ημέρες & ώρες), για την υποβολή των σχετικών 
αιτήσεων. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευ-
θυνθείτε στα τηλέφωνα επικοινωνίας του Συνεταιρισμού.

(Απαραίτητη προϋπόθεση οι ενδιαφερόμενοι να εί-
ναι μέλη του Συνεταιρισμού).

ΒΕΡΟΙΑ, 31-5-2018
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Καραβασίλη Ανθούλα

Παρουσίαση βιβλίου στη Δημόσια 
Βιβλιοθήκη της Βέροιας

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΑΛΑΣΚΑ 
ένα Οδοιπορικό στην
 Ορθόδοξη ταυτότητα 
της απομακρυσμένης 

αυτής χώρας  
Ο Σύλλογος Φίλων 

των Απανταχού Κρυ-
ποτοχριστιανών,  ο κος 
Γιάννης Κοτζάμπασης 
και ο συγγραφέας, Δρ. 
Θεολογίας Γεώργιος 
Κράπης, σας προσκα-
λούν στην  παρουσί-
αση του νέου βιβλίου 
του Γεωργίου Α. Κράπη 
«Ορθόδοξη Αλάσκα ένα 
Οδοιπορικό στην Ορ-
θόδοξη ταυτότητα της 
απομακρυσμένης αυτής 
χώρας»

 Δευτέρα 4 Ιουνίου 
2018, στις 6 το απόγευ-
μα, στην αίθουσα εκδη-
λώσεων της Δημόσιας 
Βιβλιοθήκης της Βέροιας 

Για  το  βιβλίο  θα  
μιλήσει  ο κος Γιάννης 
Κοτζάμπασης, Πρόεδρος 
του Συλλόγου Φίλων 
των Απανταχού Κρυ-
ποτοχριστιανών και ο 
Ιερέας- Θεολόγος Πατήρ 
Φώτιος Καφετζής.

Ο συγγραφέας θα συνομιλήσει με το κοινό και θα υπογράψει αντίτυπα του βιβλί-
ου του.

Το βιβλίο αποτελεί καρπό της πενταετούς έρευνας του Θεολόγου Γεωργίου Α. 
Κράπη. Αποτελεί την μοναδική προσπάθεια προσέγγισης και καταγραφής της Ορ-
θοδοξίας στην Αλάσκα. Το κομμάτι αυτό της Αμερικανικής ηπείρου για το οποίο οι 
περισσότεροι γνωρίζουν ελάχιστα πράγματα. Η Ορθοδοξία για έναν σχεδόν αιώνα 
ήταν η κινητήριος δύναμη και οδηγός για τους κατοίκους της. 

Μέσα σε μια αναλυτική και εκτεταμένη ιστορική αναδρομή και πορεία θα παρου-
σιαστούν όλες οι πτυχές της Ορθόδοξης αυτής προσπάθειας. Η ιστορία, η παιδα-
γωγική, η ιεραποστολή, η ποιμαντική τα ανθρώπινα δικαιώματα θα παρελάσουν 
αναλυτικά και μεστά μέσα στις σελίδες αυτού του βιβλίου. 

Το βιβλίο αποτελεί μια μαρτυρία ιεραποστολής και κατήχησης αλλά και κοινωνι-
κής προσφοράς με τους όρους του σήμερα. Η Ορθόδοξη μαρτυρία είναι οδηγός για 
το σήμερα και η ποιμαντική μαζί με το Πλήθος των Αγών που παρατίθεται αναλυτικά 
έχει έντονες αντιστοιχίες με τους πρώτους Αποστόλους και την σημερινή ιεραποστο-
λή ανά τον κόσμο. Το βιβλίο είναι επίκαιρο και παρόλο που η Αλάσκα είναι μακριά 
μας γεωγραφικά το αποστολικό πνεύμα που καταδεικνύεται θυμίζει έντονα το απο-
στολικό πνεύμα και την αυταπάρνηση των κληρικών μας σήμερα. 

Ο συγγραφέας Γεώργιος Α. Κράπης είναι υ. Δρ Θεολογίας του Αριστοτελείου Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Έχει μεταφραστικό γραφείο με γλώσσες ειδίκευσης τα 
Αγγλικά και τα Σουηδικά. Είναι μεταφραστής συνεργάτης αρκετών εκδοτικών οίκων 
της Ελλάδος και της Αλλοδαπής και παράλληλα είναι και ο ίδιος συγγραφέας έχο-
ντας συγγράψει σειρά έργων θεολογικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα. 

Το παρόν είναι αυτόνομο έργο του ενώ τα υπόλοιπα πραγματεύονται ζητήματα 
σε σχέση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Κο. Βαρθολομαίο καθώς και προτάσεις 
διδασκαλίας των θρησκευτικών όπου και είναι ο τομές της Διδακτορικής του ειδίκευ-
σης. Επίσης έχει συμμετάσχει σε σειρά σεμιναρίων και συνεδρίων στο εξωτερικό 
και στο εσωτερικό και σαν ομιλητής. 

Αποχαιρετιστήριες γιορτές 
στο Σύλλογο Βλάχων Βέροιας



Στην τελ ική ευθε ία 
χρηματοδότησης από το 
Πράσινο Ταμείο βρίσκεται 
το έργο των αναπλάσεων 
στην οδό Μεγάλου Αλεξάν-
δρου της Νάουσας. 

Η απόφαση προέντα-
ξης του έργου στο χρη-
ματοδοτικό πρόγραμμα 
Αστικής Αναζωογόνησης 
έχει ήδη ανακοινωθεί (συ-
νημμένο αρχείο). Θα ακο-
λουθήσει η υποβολή προ-
βλεπόμενων πρόσθετων 
στοιχείων από τον Δήμο 
Νάουσας προς το Πράσι-
νο Ταμείο, προκειμένου να 
οριστικοποιηθεί η ένταξη 
και η δέσμευση του ποσού 
χρηματοδότησης (300.000 
ευρώ).

Θυμίζουμε ότι το πρό-
γραμμα αφορά την πλήρη 
ανάπλαση της οδού Μεγά-
λου Αλεξάνδρου, με υπο-
δομές, υπογειοποιήσεις, ε-
πέκταση πεζοδρομίου, νέο 
φωτισμό, νέα στέγαστρα, 
κυκλικό κόμβο, ασφαλτό-
στρωση κ.ά.

«Μια ακόμη επιλογή της διοίκησης φτάνει σε αίσιο τέλος 
προς όφελος των δημοτών μας, της αισθητικής και της λει-
τουργικότητας της πόλης. Η Μεγάλου Αλεξάνδρου δίνει το 
έναυσμα της πλήρους αλλαγής και βελτίωσης του εμπορικού 
κέντρου» δηλώνει ο δήμαρχος Νίκος Κουτσογιάννης.

Από την Εφορεία Αρχαιοτήτων και 
τη Δ/νση  Β/θμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας

Εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα 

με τίτλο «Θερινό 
Αρχαιολογικό Σχολείο»

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας στα πλαίσια του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας με 
την Δ.Δ.Ε Ημαθίας, θα υλοποιήσει εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Θερινό Αρχαιο-
λογικό Σχολείο» για 30 μαθητές/τριες.

Την τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου οι μαθητές/τριες θα παρακολουθούν και θα 
συμμετέχουν στις ανασκαφές της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ημαθίας στον Αρχαιολογικό 
χώρο του ανακτόρου των Αιγών με την καθοδήγηση των αρχαιολόγων. Σκοπός της 
Δράσης είναι να έρθουν οι μαθητές σε επαφή με την πράξη της αρχαιολογικής επι-
στήμης, να γνωρίσουν τη μεθοδολογία της, τον τρόπο εργασίας στο σκάμμα, τις πα-
ράπλευρες εργασίες, το αρχαιολογικό εύρημα και τις προσπάθειες ερμηνείας του, την 
δουλειά των αρχαιολόγων και των άλλων εργαζομένων σε μια ανασκαφή και βέβαια, 
να γνωρίσουν το κορυφαίο μνημείο και να δουν από κοντά τις εργασίες αναστήλωσης 
του ανακτόρου. Παράλληλα, η όλη εμπειρία θα δώσει κίνητρα στα παιδιά να γνωρί-
σουν καλύτερα την ιστορία της Μακεδονίας και να εμβαθύνουν σ’ αυτήν καθώς θα την 
συνδέσουν με τα αρχαιολογικά δεδομένα. 
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1.826 επικίνδυνες τροχονομικές  
παραβάσεις σε όλη την επικράτεια

Συνεχίζονται οι έλεγχοι στο πλαίσιο του στοχευμένου προγράμματος «παράβα-
ση της εβδομάδας», που σχεδιάστηκε και εφαρμόζεται από τη Διεύθυνση Τροχαίας 
Αστυνόμευσης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, για την αντιμετώπιση των 
«επικίνδυνων» τροχονομικών παραβάσεων, σε όλη την επικράτεια. 

Την προηγούμενη βδομάδα (από 21 έως 27 Μαΐου) κλιμάκια αστυνομικών των 
Υπηρεσιών Τροχαίας, ενημέρωσαν τους οδηγούς και πραγματοποίησαν σχετικούς 
ελέγχους, “δίνοντας προτεραιότητα” στις παραβάσεις της χρήσης κινητού τηλεφώνου 
και της μη χρήσης ζώνης ασφαλείας, κατά την οδήγηση. 

Στο πλαίσιο αυτό, από 758 συνεργεία Τροχαίας που συγκροτήθηκαν σε όλη τη 
χώρα, ελέγχθηκαν συνολικά 9.381 οχήματα και βεβαιώθηκαν 1.826 παραβάσεις και 
συγκεκριμένα (748) για χρήση κινητού τηλεφώνου και (1.078) για μη χρήση ζώνης 
ασφαλείας. 

Οι περισσότερες παραβάσεις σημειώθηκαν, στο οδικό δίκτυο της Αττικής (168), 
του Ηρακλείου Κρήτης (85), των Σερρών (49), της Κορινθίας (34), της Θεσσαλονίκης 
(33) και της Ηλείας (33). 

Οι έλεγχοι συνεχίζονται με αμείωτη ένταση και με στόχο την πρόληψη και τον 
περιορισμό των σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων και την αναβάθμιση του επιπέδου 
οδικής ασφάλειας. 

Υπενθυμίζεται ότι η σωστή οδική συμπεριφορά των χρηστών του οδικού δικτύου 
και η τήρηση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας είναι βασικές προϋποθέσεις, τόσο 
για την ασφαλή μετακίνηση, όσο και για την αποφυγή των τροχαίων ατυχημάτων. 

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η οδική ασφάλεια είναι υπόθεση όλων μας. 

Ευχαριστήριο
Το ΔΣ του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 

Νηπιαγωγείου Αγίου Γεωργίου νιώθουμε την ανάγκη να 
ευχαριστήσουμε τον πάτερ Αθανάσιο Χατζηγκούμα, τις επι-
χειρήσεις του χωριού μας, την κυρία Αρσένη Βούλα, όπως 
και όλους τους συγχωριανούς μας, που με την στήριξη τους 
συγκεντρώθηκαν τα χρήματα και έγινε η αντικατάσταση 
των κουφωμάτων του Νηπιαγωγείου Αγίου Γεωργίου. Έτσι, 
λύθηκε ένα χρόνιο πρόβλημα του κτιρίου, καθώς οι πρώτες 
ζέστες της άνοιξης μετέτρεπαν τις αίθουσες σε «φούρνο» 
δυσκολεύοντας τόσο την φιλοξενία των νηπίων όσο και το 
διδακτικό έργο των δασκάλων. Κατά την αντικατάσταση 
τηρήθηκαν στο έπακρο οι τεχνικές προδιαγραφές που μας 
υπέδειξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Βέροιας, εξασφαλί-
ζοντας την μόνωση των χώρων, αλλά κυρίως την ασφάλεια 
των παιδιών.

Σε τέτοιες δύσκολες εποχές, όπου από κανένα νοικοκυ-
ριό δεν περισσεύουν χρήματα, η προσφορά όλων κατοίκων 
του χωριού μας έχει ιδιαίτερη αξία και αποδεικνύει πως με 
την συνεργασία όλων μας μπορεί να λυθούν πολλά προ-
βλήματα.

Μετά τιμής το ΔΣ

Νάουσα: Α΄ παρ. Καρανάτσιου 4                 Βέροια: Λουτρού 1  
                                                           & Μητροπόλεως

 email.mprilos@hotmail.com       23317 71918- Κιν. 697 9240324

Ανακοινώθηκε από το Πράσινο Ταμείο 
η προέγκριση χρηματοδότησης 

για το έργο ανάπλασης 
της Μ. Αλεξάνδρου της Νάουσας



Εξαιρετική εμφάνιση των αθλη-
τών και αθλητριών της Γ.Ε. 
Νάουσας στα «38α Αλεξάνδρεια 

2018» που έγιναν στην Έδεσσα την 
Τετάρτη 30/5. Απολογισμός επτά 
μετάλλια ( ένα χρυσό, δύο αργυρά 
και τέσσερα χάλκινα) .Οι αγώνες που 
συγκαταλέγονται στα ελληνικά grand 
prix στίβου πήραν μέρος αθλητές από 
όλη την Ελλάδα Η Γ.Ε.Νάουσας συμ-
μετείχε με 12 αθλητές-τριες και ανα-
λυτικά τα αποτελέσματα και οι θέσεις 
που κατέλαβαν ήταν:

ΜΗΚΟΣΠ/ΠΑ΄
4οςΚασαπίδηςΑθ. (5.48),6οςΜπακαλιόςΚ.

(5.22)

100μ.εμπ.Π/ΠΑ΄
2οςΜπιλιούρης Σ. (15΄΄10), 7οςΚασαπίδης

Αθ.(16΄΄00)

ΜΗΚΟΣΑΝΔΡΩΝ
ΠίπιλαςΚ.(Ακυρος)

800μ.ΓΥΝΑΙΚΩΝ
5ηΕλπ.Λίγγου(2΄29΄΄55)

100μ.εμπ.ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
2ηΛίγγουΕυδ.(15΄΄26)

ΜΗΚΟΣΓΥΝΑΙΚΩΝ
5ηΛογδανίδουΙ.(5.63),7ηΙωάννουΙ.

(5.55)

ΣΦΑΙΡΑΓΥΝΑΙΚΩΝ
1ηΚαϊσίδουΣ. (13.68)–3ηΣτεφανή Ι.

(11.76)

ΑΚΟΝΤΙΟΓΥΝΑΙΚΩΝ
3ηΣτεφανήΙ.(35.34)

80εμπ.ΠΚΑ΄
6ηΝέγρουΚ.(13΄΄42)

ΜΗΚΟΣΠΚΑ΄
3ηΤσίληΜ.(4.84)

200Μ.ΓΥΝΑΙΚΩΝ
3ηΛίγγουΕυδ.(26΄΄71)

Σκυτ.4Χ80μ.ΠΚΑ΄
5ηΓ.Ε.Νάουσας(ΤσίληΜ.-ΝέγρουΚ.–

ΣίσκουΓ.–ΤσαγαδούραΣ.)46΄΄69

CMYK

10 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018www.laosnews.gr

CMYK

Έγινε η τακτική γενική συνέλευ-
ση των μελών του ΦΑΣ  Νάου-
σα με το διοικητικό και οικο-

νομικό απολογισμό  Στην συνέχεια 
εκλέχθηκαν τα μέλη που αποτελούν το 
νέο Δ.Σ με πολλά παλιά και νέα μέλη.

Το νέο δ.σ. τουΦΑΣΝάουσα προέκυψε από
τη γενική συνέλευση της Τετάρτης. Συμμετέχουν:
ΓιαβάλκαςΔημήτρης,ΓιατζιτζόπουλοςΣταύρος,Γρη-
γορίου Γιάννης,ΕλευθερόπουλοςΑλέξανδρος,Κα-
ρατσιώληςΚώστας, ΚερμανίδηςΧρήστος,Μπέκας
Απόστολος,ΜπέκαςΓιάννης,ΜπέκαςΓιώργος,Νοϊ-
δης Γιώργος,ΠινακούδηςΣάκης,ΡάντσιουΜαρία,
ΤεληγιαννίδηςΗλίας,ΧρόνηΕιρήνη.

Ηκατανομήαξιωμάτωνθαγίνειπολύσύντομα

Έγινε την Τετάρτη το απόγευ-
μα  το 1ο Ελληνικό  Γκραν-
Πρι Στίβου για το 2018‘’ΑΛΕ-

ΞΑΝΔΡΕΙΑ’’ στο εθνικό στάδιο της 
Εδεσσας. με την Ελένη Ιωαννιδου 
να κερδίζει άνετα τα 800 γυναικών  
πετυχαίνοντας  ατομική επίδοση 
2’11’’68 και πολύ κοντά στο όριο 
[2΄11’’]  για το Ευρωπαϊκό πρωτά-
θλημα Παίδων-Κορασίδων,την Αρα-
μπατζη Ελενη να κερδιζει τα 80 μ. με 
εμποδια Π/Κ Α’,αλλα και ολους τους 
αλλους αθλητες να αγωνιζονται και 
σε πολλες περιπτωσεις να πετυχαι-
νουν ατομικες επιδοσεις οι βεροιω-
τες αθλητες εδειξαν πως ειναι ετοιμοι 
για τα παν/νια πρωταθληματα  που 
αρχιζουν σε λιγες βδομαδες.

Τααποτελέσματα
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
800μ.Γυναικ.-1ηΙωαννιδουΕλένη2’11’’68
100 μ.εμπ.Γυν.-2η ΚωστογλιδουΑνδρομάχη

14’’63

4ηΤζιμογιάννηΟλυμπία15’’32
ΥψοςΓυναικ.-4ηΤζιμογιαννηΟλυμπία1.59
6ηΜελιοπουλουΓιαννουλα1.56
ΑκοντιοΚορασ.
5ηΓκαλιτσιουΔήμητρα34.15
7ηΚοσμιδουΕλενη29.97
80μ.εμπ.Π/ΚΑ’-1ηΑραμπατζηΕλενη12’’60
80μ.Π/ΚΑ’-10ηΜεληκιωτηΙωαννα11’’88
600 μ. Π/Κ Α’ -6η Βενετικιδου Θεοδωρα

1’56΄΄96
ΥψοςΠ/ΚΑ’-
3ηΜπεκαΚατερινα1.49
6ηΑραμπατζηΕλενη1.46
8ηΠισκουΤανια1.38

ΑΝΔΡΕΣ
100μΑνδρων-9οςΜπεκαςΝικος11’’53
400μ.Ανδρων-13οςΜπεκαςΝικος52’’07
110 εμποδ.Ανδρων-4ος Χατζοπουλος Σακης

15’’’39
110 εμποδ.Παιδων-5οςΑμανατιδηςΘεοφιλος

15’’44
100εμποδ.Π/ΠΑ’-5οςΖησιοςΘανασης15’’60
80 μ. Π/ΠΑ’ -4οςΑνθυμιαδηςΑλεξανδρος

10’’16
7οςΑκριβοπουλοςΓιαννης10’’32
600μ.Π/ΠΑ’
5οςΠαπανικολαουΔημητρης1’31’’32
6οςΑθανασακηςΠαναγιωτης1’33’’32
9οςΑποστολιδηςΓιωργος1’41’’79.

ΝέοΔ.ΣστονΦΑΣΝάουσα Πρωτιές από Ιωαννίδου
και Αραμπατζή του Φιλίππου

στους αγώνες στίβου «Αλεξάνδρεια» 
στην Έδεσσα

Πολύ καλές επιδόσεις της ΓΕ Νάουσας 
στα ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ της Έδεσσας

Η διοίκηση του Α.Σ. 
Βέροιας 2017 ανακοί-
νωσε την ανανέωση της 

συνεργασίας της με τον προπο-
νητή Κων/νο Χαραλαμπίδη για 
την σεζόν 2018-2019. «Με στό-
χους, όραμα και πολύ δουλειά 
ευελπιστούμε να πρωταγωνι-
στήσουμε στο νέο πρωτάθλη-
μα» αναφέρει η ανακοίνωση 
του συλλόγου.

ΟΚώσταςΧαραλαμπίδηςδήλωσε:«Εί-
ναιμεγάλημουτιμήπουθασυμμετέχωκι
εγώστηνοικογένεια τουΑΣΒέροια2017.
Γνωρίζονταςότι οσύλλογοςπατάεισεγε-
ρές βάσεις, έχει συνέπεια και πλάνο, θα
δώσω τον καλύτερό μου εαυτό, με ομό-
νοια, αγάπη και σεβασμό να πετύχουμε
τουςστόχουςμας».

ΣυνεχίζειμεΚώσταΧαραλαμπίδηηγυναικεία
ομάδαχαντμπολΑΣΒέροιας2017
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Μια μονοήμερη εκδρομή στην πόλη 
της Κοζάνης ήταν η νέα εξόρμηση 
για τα μικρά δελφινάκια της Κ. 

Α. Νάουσα, που έλαβε χώρα την Κυριακή 
20/05/2018. Ο σκοπός, ήταν η συμμετοχή 

στη φιλική ημερίδα ακα-
δημιών που διοργάνωσε η 
Κ.Ε. Κοζάνης, με καλεσμέ-
νους επίσης από Θεσσαλο-
νίκη αλλά και Πτολεμαϊδα.

Τηναποστολή τηςΚ.Α.Ν.απο-
τέλεσαν41 κολυμβητές/τριες,που
μεπολλή όρεξη και ενθουσιασμό
έδειξανγιαάλλημιαφοράτηνκα-
λήδουλειάπου γίνεται μέσαστην
προπόνηση. Η εκδρομή συνεχί-
στηκε με επίσκεψη στοΛαογρα-
φικόΜουσείο τηςπόλης,όπου τα
παιδιά, κατενθουσιασμένα, δεν
σταματούσαν να κοιτάνε τριγύ-
ρω και να κάνουν ερωτήσεις! Το
μεσημεριανό γεύμα δεν θα μπο-
ρούσεβεβαίως να λείπει απόμια
«τέλεια» εκδρομή και εκεί μπήκε
καιητελείαγιατηνεπιστροφήτης
αποστολήςπίσωστηΝάουσα.Την
αποστολήσυνόδευσαν οιπροπο-
νήτριεςτηςΚ.Α.Ν.:ΑβεριάνοβαΑ-
ναστασία,ΤριανταφυλλίδουΡίτσα
καιΜπίτζιουΛητώ, καθώς και η
Γραμματείατουσυλλόγου,Κα.Κό-
λιαΟλυμπία.

ΗαποστολήστηνΘεσ/νικη
Ταυτόχρονα αγωνιστική δράση

είχε και το αγωνιστικό τμήμα του
συλλόγου το οποίοσυμμετείχε με
14 αθλητές στην ημερίδα ορίων
που διεξήχθη στηΘεσσαλονίκη.
Πολύ καλή εμφάνιση, πολλά νέα
ατομικά ρεκόρ, νέα όρια για τους
Πανελλήνιους αγώνες και πολλά
νέαρεκόρομάδαςσεμιαπερίοδο

όπου πλησιάζουν στο τελικό στάδιο της προετοιμασίας
τους.ΣτουςαγώνεςσυμμετείχανΠλουμπίδου,Σιπητάνου,
Λόλα,Γκίτκου,Στούκα,Μπαλτατζίδου,Μαυρίδου,Χαραλα-
μπίδου,Εξηντάρας,Ταχυδρομίδης,Ιωαννίδης,Μουρατίδης,
ΜητσιάνηςκαιΛόλας.

Πανέτοιμοι δηλώνουν 
οι 7 αθλητές του Α.Σ. 
ΑμεΑ «Εν Σώματι Υγιεί» 

Βέροιας, για το «κάτι παραπά-
νω» από το περσινό Πανελλή-
νιο Πρωτάθλημα Επιτραπέζιας 
Αντισφαίρισης, όπου κατέκτη-
σαν συνολικά 6 πανελλήνιες 
νίκες και ισάριθμα μετάλλια, 
επίδοση που κατέταξε το σωμα-
τείο από τη Βέροια, 2ο στη 
γενική κατάταξη μεταλλίων και 
1ο επαρχιακό.

ΤοΠανελλήνιοΠρωτάθλημαΕπιτραπέ-
ζιαςΑντισφαίρισηςΑμεΑ2018,θαδιεξαχθεί
τοερχόμενοΣαββατοκύριακο2&3Ιουνίου
στηναίθουσαπουδιατηρεί ηΕ.Φ.Ο.Επ.Α.
στοΣτάδιοΕιρήνης&Φιλίας.Ναθυμίσουμε

ότι το τμήμαΕπιτραπέζιαςΑντισφαίρισης
ΑμεΑτου«ΕνΣώματιΥγιεί»είναιηκορωνί-
δατουσωματείουμε7αθλητές,9συνολικά
πανελλήνιες νίκες από την ίδρυση, 2 απο-
στολέςστοεξωτερικόκαιέναναθλητήστην
προ-εθνικήομάδαστοπαρελθόν.

ΗΒεροιώτικη αποστολήπου αναχωρεί
τηνΠαρασκευήτοπρωίγιατηνΑθήνα:

1. ΚαραϊωσήφΑλέξανδρος -Προπονη-
τής-ΑρχηγόςΑποστολής)

2.ΑντωνιάδουΦωτεινή-Αθλήτρια(ΤΤ6)
3.ΚαραγιάννηςΘωμάς-Αθλητής(ΤΤ6)
4. Κοντονής Κωνσταντίνος -Αθλητής

(ΤΤ6)
5.ΚάπαςΚωνσταντίνος-Αθλητής(ΤΤ8)
6.ΤσιάμηςΘεολόγος-Αθλητής(ΤΤ8)
7.ΖόννιΣτέφανος-Αθλητής(ΤΤ9)
8.ΠετρόπουλοςΕυστράτιος -Αθλητής

(ΤΤ10)
9.ΚαραγιάννηςΑχιλλεύς-Συνοδός
ΟιαθλητέςμαςθααγωνιστούνστοΑτο-

μικό της κατηγορίας τους και στοΟμαδικό
τωνκοινώνΚατηγοριών6-7και8-10.

Διπλή αγωνιστική εξόρμηση
της Κολυμβητικής Ακαδημίας Νάουσας 

στην Κοζάνη και Θεσ/νικη

ΠανέτοιμοιοιαθλητέςτουΑ.Σ.
ΑμεΑ«ΕνΣώματιΥγιεί»Βέροιας
γιατοΠανελλήνιοΕπιτραπέζιας

ΑντισφαίρισηςΑμεΑ

Την Τετάρτη 30 Μαΐου 2018, βραβεύ-
θηκαν από τον Αρχηγό του Γενικού 
Επιτελείου Στρατού, Αντιστράτηγο 

Αλκιβιάδη Στεφανή, ο Συνταγματάρχης 

Πεζικού (ΠΖ) Στέργιος Αναστα-
σιάδης και ο Ταγματάρχης (ΠΖ) 
Ηλίας Καραϊωσήφ, οι οποίοι 
διακρίθηκαν σε αγώνες υπερα-
ποστάσεων.

ΟΣυνταγματάρχης (ΠΖ) ΣτέργιοςΑ-
ναστασιάδης, ξεκίνησε τουςαγώνεςυπε-
ραποστάσεων το 2000 και από τότε έχει
συμμετάσχει σε Ευρωπαϊκά και Παγκό-
σμια πρωταθλήματα και σε δεκάδες α-
γώνεςαπόστασης, έως255χιλιομέτρων.
Έχει τερματίσει εννέαφορές στο διεθνή
αγώνα «ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ», απόστασης
246χιλιομέτρων,εκτωνοποίωντιςτρεις
φορέςτερμάτισεωςπρώτοςΈλληνας.

ΟΤαγματάρχης (ΠΖ)Ηλίας Καραϊω-
σήφ,ξεκίνησετουςαγώνεςυπεραποστά-
σεων το 2008 και από τότε έχει συμμε-
τάσχει σε δεκάδες αγώνες απόστασης,
έως 400 χιλιομέτρων. Έχει τερματίσει
τρεις φορές στο διεθνή αγώνα «ΣΠΑΡ-
ΤΑΘΛΟΝ»καικατέκτησετηδεύτερηθέση
στονδιεθνήαγώνα«ΔΟΛΙΧΟΣ»,απόστα-
σης255χιλιομέτρων.

Με τις επιτυχίες τους, ταδύοστελέχη
του Στρατού Ξηράς, καταδεικνύουν με

τονκαλύτεροδυνατότρόπο,ότιηάοκνηκαθημερινήπρο-
σπάθεια, το ήθος και το αγωνιστικόπνεύμααμείβονται,
αποτελώνταςέτσιεξαίρετοπαράδειγμα,γιατοσύνολοτου
προσωπικού,προβάλλοντας τοΣτρατόΞηράς, τιςΈνο-
πλεςΔυνάμειςκαιτηνΠατρίδαμας.

ΒράβευσητουΗλίαΚαραϊωσήφ
απότονΑρχηγόΓΕΣ

Τέλος από τον Ζαφειράκη
το δίδυμο των προπονητών 

Γιώργου Γιούπη
και Τάσου Πρωτογέρη

Πραγματοποιήθηκε συνάντηση ανάμεσα στον υπεύθυνο της ανδρικής 
ομάδας χάντμπολ του Ζαφειράκη Νάουσας Νίκου Χαλάτση και των 
προπονητών Γιούπη Γιώργου και  Πρωτογέρη Αναστάσιο  όσον αφορά 
τη συνέχεια της συνεργασίας των δύο πλευρών.
Ησυνάντησηδιεξήχθησεπολύκαλόκλίμαόπουέγινεοαπολογισμόςτωνδύοχρόνωνσυ-

νεργασίαςκαθώςκαιηπορείατηςομάδαςσεαυτήτηδιετία,μίαπορείαόπουτοπροπονητικό
δίδυμοανέλαβε την ομάδασεμίαπάραπολύδύσκοληστιγμή και την τελευταίααγωνιστική
περίοδοέφτασεμέχριταημιτελικάτωνplayoff.Τελικάαποφασίστηκεηλύσητηςσυνεργασίας
κοινήσυναίνεσημεταξύτωνδύοπλευρών.
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Τετάρτη 30 Μαΐου ένα βραδινό 
παιχνίδι στο ανοιχτό γήπεδο 
της Εληας που δικαίωσε ταμαλα 

όσους ξόδεψαν τον χρόνο τους για 
να το παρακολουθήσουν . Ένα ακόμη 
δυνατό ντέρμπι του Α Ομίλου , το 
οποίο βρήκε νικητές τους Oklaχωμα 
με σκορ 51-56 ενάντια στους Φουφου-
τος.

Δυναμικάμπήκεστοναγώναηομάδα τουΜπε-
κιαρίδηπερνώντας με βραχέα κεφαλή στοπρώτο
δεκάλεπτο.Ηαπάντησηήτανάμεσηόμωςαπότους
αντιπάλουςπουπροηγήθηκανστοημίχρονο!Κάπου
εκείπήραν τα όπλα τους οιΠαπανικολαου καιΚυ-
ριαζοπουλος , εκτελώνταςαπόμέσηαπόσταση και
από τα 6,75 την αντίπαλη άμυνα .ΟιΤσιριμπακας

και Στεφανάκης ακόμα κατεβάζουν ριμπάουντ και
κοψίματα και οΤουφαςσκόραρεσε κρίσιμασημεία
φέρνονταςτηννίκηστοκιτρινόμαυροστρατόπεδο.

Άλλο ένα δυνατό παιχνίδι για την αρμάδα του
Μωυσιαδηπου είχε σε μεγάλα κέφια τον συνήθη
ύποπτοΠαπαδόπουλοπου ήταν μια ομάδαμόνος
τουσε άμυνα και επίθεση .ΟΝικολοπουλοςσκό-
ραρε όσο μπορούσε μετά από ασφυκτική άμυνα ,
ο Σαραφης εκτέλεσε απόμακριά και οΜιχαηλίδης
πάλεψεμεταθηρίαστοζωγραφιστό ,αλλάδενκα-
τάφερανναανατρέψουντοσκηνικόκαιέχασανστις
λεπτομέρειες.

ΦΟΥΦΟΥΤΟΣ:Παπαδόπουλος23(1),Αμοιριδης
2,Νικολοπουλος10,Σαράφης9(1),Καλατζόπουλος
,Τσαμητρος,Στεργιοπουλος,Μωϋσιάδης,Μιχαηλι-
δης3,Λαζαρου4.

OKLAΧΩΜΑ:Κωτιαδης 3,Παπανικολάου 18(3),
Κυριαζοπουλος 17(1), Κουλης 2,Ανδρεόπουλος
, Στεφανάκης ,Μπιτέρνας ,Πιτουλιας ,Τουφας 6,
Μπεκιαρίδης6,Τσιριμπακας4.

Στο τουρ-
νουά 
ποδοσφαί-

ρου του Αστέρα 
Αλεξάνδρειας 
συμμετείχε το 
Σάββατο 26 
Μαΐου, η Σχολή 
Ποδοσφαίρου 
Α.Ε.Π. Βέροι-
ας – «Στέφανος 
Γαϊτάνος», με 
αθλητές ηλικίας 
5 – 12 ετών. Η 
συμμετοχή της 
ακαδημίας στο 
τουρνουά ήταν 
μια ευχάριστη 
και χαρούμενη 
εμπειρία για 
όλους. 

Ηακαδημία μας ευ-
χαριστεί θερμά όλους
τους συντελεστές της
διοργάνωσης και ανα-
νεώνει το ραντεβού της
γιατηνεπόμενηχρονιά.

Νοσταλγία 2018

ΗΟklaχωμαμεσκορ56-51
νίκησετουςΦούφουτος

Συμμετοχή Σχολής Ποδοσφαίρου 
Α.Ε.Π. Βέροιας – «Στέφανος Γαϊτάνος» 

στο τουρνουά ποδοσφαίρου
του Αστέρα Αλεξάνδρειας

ΟΜΑΔΕΣΑΚΑΔΗΜΙΑΣ
Παιδικότμήμα
ΤοΣάββατο2/6/2018 τοπαιδικό τμήμα τουΑ-

γροτικούΑστέρα,αγωνίζεταιστογήπεδοτηςΑγίας
Βαρβάρας,στις11:15,μετoαντίστοιχoτμήματου
ΑριστοτέληΝάουσας.

Η συγκέντρωση των παικτών θα γίνει στις
10:15στογήπεδοτηςΑγίαςΒαρβάρας.

ΤμήματαΥποδομής
Το Σάββατο 2/6/2018 τα τμήματα υποδομής

τηςΑκαδημίας (προπαιδικό, τζούνιορ, μπαμπίνο)
τουΑγροτικούΑστέρα,αγωνίζονταιστις10:15στο
γήπεδοΑγίαςΒαρβάρας,μετααντίστοιχατμήματα
τουΑριστοτέληΝάουσας.

Η συγκέντρωση των τμημάτων θα γίνει στις
09:40τοπρωίστογήπεδοτηςΑγίαςΒαρβάρας.

Οιαθλητέςναέχουνμαζίτουςπράσινηστολή.

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΑ Λόγω των 

καιρικών 
συνθηκών 

που επικρατούν 
αυτήν την εποχή 
αποφασίστηκε 
πως από χθες 
Πέμπτη 31/5  οι 
προπονήσεις της 
Ποδοσφαιρικης 
Ακαδημίας Μέγας 
Αλέξανδρος θα 
έχουν ώρα έναρ-
ξης  στις 6,30 μ.μ. 
Το Σαββατοκύ-
ριακο  2-3/6/2018 
η Ποδοσφαιρική 
Ακαδημία Μέγας 
Αλέξανδρο Αγίας 
Μαρίνας θα λάβει 
μέρος σε δυο 
πολύ όμορφα 
και οργανωμένα 
τουρνουά.

Το Σάββατο το από-
γευμαθααγωνισθείστοτουρνουάπουδιοργανώνει
ηΑΚΑΔΗΜΙΑΓ.Α.ΣΚοπανούστο γήπεδοΚόπανού
Νάουσα οι αθλητές να βρίσκονταιώρα 15,30 στο
γηπεδομεώραέναρξηςτωναγώνωντης16,00.Τα
τμήματαπουθαλάβουνμέροςείναι τοπρόπαιδικο,
προτζούνιορ,Μπαμπινι.

Την Κυριακή  το απόγευμα θα αγωνισθεί στο
μεγάλοτουρνουάπουδιοργανώνειμεεπιτυχίακάθε
χρόνοκαιμετηνσυμμετοχήπολλώνακαδημιώναπό
όλοι τηνΜακεδονίαη ΑΚΑΔΗΜΙΑΤΗΛΕΜΑΧΟΙΑ-
ΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣστογήπεδοΝισελίουΑλεξάνδρειας
.Καλήεπιτυχίασεόλουςτουςμαθητέςπουσελίγες
μέρεςθαγράψουνεξετάσεις.

Ποδοσφαιρικη Ακαδημίας Μέγας Αλέξανδρος

Αλλαγήώραςέναρξης
τωνπροπονήσεωνκαιτοπρόγραμμα

τουΣαββατοκύριακου



Δωρεάν μαθήματα από το Tech Talent 
School  στη Δημόσια Βιβλιοθήκη Βέροιας

Δωρεάν μαθήματα στην Βέροια και από το Tech Talent School  , τα μαθήματα 
απευθύνονται σε ενήλικες που έχουν βασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ, αλλά και σε 
αυτούς που θέλουν να κάνουν τα πρώτα τους βήματα στον προγραμματισμό. Το 
πρόγραμμα γίνεται με την υποστήριξη της Microsoft και του Found.ation και συνει-
σφέρει στην ανάπτυξη των ευκαιριών απασχόλησης και την διαρκής αναβάθμιση της 
τεχνογνωσίας στην Ελληνική αγορά εργασίας. Τα μαθήματα γίνονται στον χώρο του 
Veria Tech Lab στον πρώτο όροφο της Βιβλιοθήκης.

Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα μαθήματα με δωρεάν συμμετοχή για το κοινό!
 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν αναλυτικά το Πρόγραμμα
και να δηλώσουν συμμετοχή εδώ:
https://www.eventora.com/en/Organizer/tts
τσεκάροντας ότι το μάθημα είναι για την Βέροια.
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Το Mom In Action διοργανώνει για 
5η συνεχή χρονιά τη καλοκαιρινή του 
συναυλία, Τετάρτη 6 Ιουνίου 9.30μ.μ. 
στο θερινό Δημοτικό Θέατρο Νάουσας. 
Το Mom In Action από την αρχή της 
ίδρυσής του στηρίζει 120 οικογένειες 
του Δήμου Νάουσας. Τα έσοδα της 
συναυλίας με τη Ματούλα Ζαμάνη θα 
δοθούν για την συνέχιση της στήριξης 
των οικογενειών αυτών. 

Στο θερινό δημοτικό θέατρο της 
Νάουσας και στο φανταστικό τεταρτη-
μόριο της μνήμης, του πόθου και της 
θάλασσας, η Ματούλα Ζαμάνη, η πέρ-
δικα των Τρικάλων, έρχεται από τους 
Αμοργιανούς βράχους με καινούργια 
τραγούδια στο χρώμα του ουρανού, 
για να προσγειωθεί στο φιλόξενο 
dantes, να παίξει σε φίλους για φίλους, 
ένα secret lound concert.

Σε συνθήκη καλοκαιρίας, με δικά 
της περιπλανώμενα τραγούδια, λαϊκές 
μελωδίες της ζωής, άσματα του ποιητή 
εκ Μεταξοχωρίου κι αλλόκοτες ιστορίες 
που σφηνώνουν στην καρδιά και φυ-
τρώνουν στο νου.

Η Ματούλα Ζαμάνη μας καλεί στο 
τραγούδι και στον χορό, στην μελαγχο-
λία που γίνεται γέλιο και τρυφερότητα, 
στα δάχτυλα και τις ανάσες.

<<Επειδή η αισθητική είναι η ηθική 
του μέλλοντος>>

Σταθεροί συνταξιδιώτες της :
Κώστας Νικολόπουλος : Ηλεκτρική 

και ακουστική κιθάρα
Θάνος Καζαντζής: Τύμπανα – pads

Γιάννης Κονταράτος: Βιολί
Ηλίας Ρότσιας: Ηλεκτρικό μπάσο
Μένιος Γούναρης: Πλήκτρα
Χρήστος Ψαρομήλιγκος: Βιόλα
Σχεδιασμός ήχου: Δημήτρης Δημη-

τριάδης
Monitoring: Νίκος Κόλλιας
Φωτισμός: Περικλής Μαθιέλλης

ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΠΩΛΗΣΗΣ : 
ΒΕΡΟΙΑ : Στάσου Μύγδαλα - ΚΟΜ-

ΜΩΤΗΡΙΟ HAIR-SPA
ΝΑΟΥΣΑ: Tacco Alto - Liebe cafe 

bar Ξηροί καρποί Μαμουτζής
ΣΚΥΔΡΑ : Chocolat
ΕΔΕΣΣΑ : Fresh Plus
Τιμή προπώλησης 10 €
Τιμή εισόδου 12 €

Συναυλία της Ματούλας  
Ζαμάνη από το Mom In 
Action για τη στήριξη 

120 οικογενειών 
του Δήμου Νάουσας

Στο κατάμεστο Δημοτικό θέατρο Νάουσας 
έλαβε χώρα την Τετάρτη 23 Μάϊου 2018, η κε-
ντρική εκδήλωση Μνήμης της Γενοκτονίας των 
Ελλήνων του Πόντου της Ευξείνου Λέσχης Χαρί-
εσσας σε συνεργασία με τον Δήμο Ηρωικής Πό-
λεως Νάουσας και την Έδρα Ποντιακών Σπου-
δών του Α.Π.Θ , με τίτλο «Με τον Διωγμό στην 
Ψυχή»

 Την εκδήλωση πλαισίωσαν, ο Θεοδόσης Κυ-
ριακίδης Δρ. Ιστορίας, επιστημονικός συνεργά-
της της Έδρας Ποντιακών Σπουδών του Α.Π.Θ 
με θέμα εισήγησης : «Το Τραύμα η Μνήμη και η 
Διαχείριση τους», ο Φώτης Κουτσουπιάς Πτυχι-
ούχος Διδάκτορας Νεοελληνικής Ιστορίας, συγ-
γραφέας και πρώην σχολικός σύμβουλος, με 
θέμα εισήγησης «Το εκπαιδευτικό σύστημα στον 
Πόντο», η Σοφία Αμπερίδου Ζωγράφος –Αγι-
ογράφος πτυχιούχος του τμήματος Ελληνικός 
Πολιτισμός στο (ΕΑΠ) με θέμα εισήγησης: «Το 
Βλέμμα της Προσφυγιάς» μέσα από ένα ευχά-
ριστο διδακτικό κλίμα, από τις ζωγραφιές και 
τα έργα τέχνης αποδίδονται εικαστικά ιστορικά 
πρόσωπα και μνημεία, σκέψεις και συναισθή-
ματα που μεταφέρονται από γενιά σε γενιά! 
Αφηγήσεις της γιαγιάς για την ζωή των προσφύ-
γων αλλά και των ανθρώπων που χάνουν την 
πατρίδα τους παρά την θέληση τους. 

 Την Μουσικοποιητική παράσταση πλαισίω-
σε το τμήμα λύρας, χορωδίας και παραστάσεων 
της Ευξείνου Λέσχης Χαρίεσσας, με υπεύθυ-
νους τον Στέφανο Σισμανίδη & την Παμπου-
χίδου Αλεξάνδρα, Βαγγέλη Λάχανη. Στον συ-
ντονισμό-παρουσίαση της εκδήλωσης ήταν ο 
δημοσιογράφος Πεταλίδης Χριστόφορος, μέλος 
της ένωσης συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων 
Μακεδονίας Θράκης και της Διεθνούς Ομο-
σπονδίας Δημοσιογράφων και εκδότης της εφη-
μερίδας «ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ».

 Θερμές ευχαριστίες οφείλουμε για την πατρική του αγάπη και 
το αμέριστο ενδιαφέρον στον κ. Ορδουλίδη Γιώργο, για την άρι-
στη συνεργασία μας στον Αντιδήμαρχο Παιδείας & Αθλητισμού 
κ. Στέλιο Δάγγα,  και σε όλα τα γυμνάσια σχολεία του δήμου μας, 
συγκεκριμένα το 1ο Γυμνάσιο Νάουσας δ/ντρια κα. Ζερβάκη 
Μαρία, 2ο Γυμνάσιο Νάουσας δ/ντης κ. Ζιώγας Φώτιος, 30 Γυ-
μνάσιο Νάουσας δ/ντης  Κύρου Νικόλαος, Γυμνάσιο Κοπανού δ/
ντης κ. Δεμερτζίδης Γεώργιος, Γυμνάσιο Επισκοπής κα. Κατσίκα 
Μαρία, Γυμνάσιο Ειρηνούπολης δ/ντης  κ.Ουζουνίδης Νικόλαος.

Τίμησαν με την παρουσία τους, η Βουλευτής Ν.Ημαθίας 
κα. Φρόσω Καρασαρλίδου δια τη εκπροσώπου της κα. Καϊ-
λάρη Κυριακής, ο Περιφερειακός σύμβουλος & Πρόεδρος της 
ΑΝΗΜΑ κ.Τεληγιαννίδης Θεόφιλος, ο αντιδήμαρχος Παιδείας & 
Αθλητισμού Δ. Νάουσας κ.Δάγγας , ο δημοτικός σύμβουλος Δ. 
Νάουσας κ. Γαϊτανίδης Θεόδωρος, η πρόεδρος Τ.Κ Νάουσας 

κα Καλπαξίδου Σοφία, ο Καθηγητής & Διευθυντής του Ωδείου 
βυζαντινής σχολής, Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας Ναούσης και 
Καμπανίας «ο Κοσμάς ο Μαδυτινός» κ.Ορδουλίδης Γιώργος, 
ο πρώην Πρόεδρος της Ευξείνου Λέσχης Νάουσας κ.Παπαδό-
πουλος Δημήτριος, ο Δρ. Κοινωνιολογίας κ. Καϊλάρης Γιάννης, ο 
πρόεδρος του συλλόγου εθελοντών αιμοδοτών & δοτών μυελού 
των οστών Χαρίεσσας «Ο Άγιος Λουκάς» κ.Λευτέρης Παμπουχί-
δης ο εκδότης της εφημερίδας «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ» κ. Γρηγόρης 
Κυριακίδη, ο Ιορδάνης Ιορδανίδης.

Στα σχολεία που συμμετείχαν απονεμήθηκαν αναμνηστικές 
πλακέτες και βιβλία του Δρ. Ν. Ιστορίας κ. Θεοδόση Κυριακίδη, 
ενώ σε κάθε μαθητή δόθηκε ένα συμβολικό αναμνηστικό της 
εκδήλωσης.

 Υ.Γ η εκδήλωση εμπνεύστηκε από το βιβλίο «Με τον Διωγμό 
στην ψυχή» της συγγραφέως και καθηγήτριας Ψυχολογίας του 
Πανεπιστημίου της Κοπεγχάγης, Λίμπυς Τατά Αρσέλ. 

 Με εκτίμηση το Δ.Σ.

«Με τον Διωγμό στην ψυχή» τιμήθηκε η μνήμη 
της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου

ΌΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΘΕΑΤΡΟΥ & ΤΕΧΝΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ         

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
ΣΗΜΕΙΩΜΑ

   ΄΄Κανείς δεν αγαπά τη ζωή όσο ο ηλικιωμένος΄΄ μας 
παραδίδει ο Σοφοκλής...και έχει δίκιο: Η τρίτη ηλικία είναι μια 
περίοδος εξ ίσου δημιουργική, συμμετοχική και απολαυστική 
στη ζωή των ανθρώπων.

   Με αυτό το πνεύμα ακριβώς ο Όμιλος Φίλων Θεάτρου 
& Τεχνών Βέροιας, εμπνεύστηκε και υλοποίησε πολιτιστικές 
δράσεις, κυρίως θεατρικές παραστάσεις, με τη συμμετοχή των 
συμπολιτών μας της τρίτης ηλικίας ως αντίδοτο στην μοναξιά 
και την παραίτηση.

   Η αρχή έγινε χθες Τετάρτη 30-5-18 στο θέατρο της Ρα-
χιάς. Στο κάλεσμα του ομίλου για τα δύο μονόπρακτα «Πρό-
ταση γάμου» του Τσέχωφ, σε σκηνοθεσία Εύας Δουλγέρογλου 
και «Ένα ηλιόλουστο πρωινό» σε σκηνοθεσία Νίκου Μανούδη, 
ανταποκρίθηκαν με θέρμη κι ενθουσιασμό οι άνθρωποι της 
τρίτης ηλικίας προερχόμενοι από τα ΚΑΠΗ, πλημμυρίζοντας 
κυριολεκτικά το θέατρο της Ραχιάς.

   Στο τέλος συναισθηματικά και πνευματικά ικανοποιημέ-
νοι, αφού συνεχάρησαν τους ηθοποιούς (Τάκη Τελλίδη, Έφη 
Κουσίδου, Στράτο Χατζόπουλο και Εύα Δουλγέρογλου), εκδή-
λωσαν το ενδιαφέρον τους για τη συνέχιση παρόμοιων δρα-
στηριοτήτων από τον Όμιλο, σηματοδοτώντας έτσι την απαρχή 
μιας νέας σχέσης. Ο Όμιλος, από την πλευρά του, προτίθεται 
να υλοποιήσει ξανά θεατρική παραγωγή ή κάποια άλλη εκδή-
λωση που θα απευθύνεται κυρίως στους ηλικιωμένους. Αυτό 
αφ΄ενός ως ένδειξη σεβασμού κι αναγνώρισης της μακρόχρονης κοινωνικής προσφοράς τους, και αφ΄ετέρου ως πνευματική τρο-
φή στην πολύτιμη πείρα και σοφία που με τα χρόνια απέκτησαν.

Ευχαριστούμε την ΚΑΠΑ Βέροιας και ιδίως τον πρόεδρο κο Στέργιο Διαμάντη για την άψογη συνεργασία με τον Όμιλο Φίλων 
Θεάτρου και Τεχνών Βέροιας

Μετά τιμής το Δ.Σ του Ομίλου  
Θεάτρου & Τεχνών Βέροιας
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 
Μάϊος 2018 

ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκα-
τάτοδιάστημααπό28-5-2018 μέχρι3-6-
2018 θαείναιτοεξής:Αυτόματοςτηλεφωνη-
τήςβλαβών:τηλ.2331021814.

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

Τηλ.κέντρο 2331350100 
ΓραφείοΑντιπεριφερειάρχη 2331350102
Πυροσβεστική, 23310199,2331068.400 
Νοσοκομείο, 2331351.100
ΕΚΑΒ 166 
ΔΕΥΑΒ 2331078.824
ΔΕΥΑΒΒλάβες 2331021.814
ΔΕΔΔΗΕ(βλάβες)απόσταθερό 1050
ΔΕΔΔΗΕ(βλάβες)σταθερόκαικινητό
 2331021111
ΔΕΔΔΗΕ(λοιπέςυπηρ.) 2331074800 
ΟΤΕΒλάβες 121κλήσηαπόσταθερό
ΟΤΕΒλάβες 13888κλήσηαπόκινητό
ΚΤΕΛ(Υπεραστικά) 2331022.342
ΚΤΕΛ 14505 
ΚΤΕΛ(Αστικά) 2331022.282 
ΟΣΕ 2331024.444 
ΕΛΤΑ 2331020664
ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ 2331062.555-2331062.666 
ΤΑΞΙ(πιάτσαΚΤΕΛ) 23310-75151
ΔΟΥΒΕΡΟΙΑΣ(Γραμματεία) 2331353124
 2331353125
ΤΕΛΕΤΩΝΚΥΠΡΑΙΟΥ 2331070.050
ΤΕΛΕΤΩΝΓ.ΚΟΥΡΕΑ 2331074222
ΤΕΛΕΤΩΝΚΙΡΚΜΑΛΗΑΙΚ. 2331059003
ΤΕΛΕΤΩΝΑΦΟΙΓΕΩΡΓΙΑΔΗ 2331067400
ΤΕΛΕΤΩΝΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ 2331071414
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ 2331024891,2331023322
Α’ΚΑΠΗ 2331028.664 
Β’ΚΑΠΗ 2331021.286
ΔασαρχείοΒέροιας 231330-9636έως9640
και231330-9642έως9650
Δ/νσηΔασών 2331026385,26394
Δ/νσηΥγείας-Πρόνοιας 2331078296,78297
ΤμήμαΣυγκοινωνιών: 2331353416,7
Τελωνείο 2331072.256 
ΙδιωτικόΚΤΕΟHELLAS
(ΠολυκλαδικάΛύκεια) 2331060.066
ΙδιωτικόΚΤΕΟΒέροιας(Μακροχώρι) 2331043.333
Β’Σ.Σ.τηλ.κέντρο 2331032.611
ΣτρατολογικόΓραφείο 2310894463,
 2310894562 
ΟΑΕΔ 2331026.888 
Οργ.ΕργατικήςΚατοικίας 2331073353
Εθν.Οργαν.Πρόνοιας 2331024.598 
ΤΟΕΒ 2331024.669 
"Πρωτοβουλίαγιατοπαιδί" 2331072303
(Κέντροαναφοράςπεριστατικού)
Δημ.ΒιβλΖωγιοπούλου» 2331024.879 
ΑλσοςΠαπάγου 2331072.654 
I.Mητρόπολη 2331022270
ΔΗΠΕΘΕ 2331078140
ΚΕΠΑ(ΧΩΡΟΣΤΕΧΝΩΝ) 2331078100
ΟδικήΒοήθεια
HELLASSERVICE 2331060919
ΟδικήΒοήθειαEXPRESSSERVICE 1154
ΟδικήΒοήθειαINTERAMERICAN 168

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

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

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα,

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

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

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

θημερινέςαπόΔευτέραμέχριΠαρασκευή
Πρόγραμμαδρομολογίων
6:15, 8:15, 9:15, 10:15, 11:15, 12:15, 13:15,

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

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

ΕνδιάμεσοιΣταθμοί ταχείας:Κουλούρα,Νησέ-
λι,Κλειδί,ΔιόδιαΜαλγάρων

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Φαρμακεία
Παρασκευή 1-6-2018

13:30-17:30ΧΑΤΖΗΓΕΩΡ-
ΓΙΟΥΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΕΜΠΕΣΙ-
ΝΑΣ6 (πλατεία αστικών,διπλ.
ΣταΚΤΕΛ)23310-63620

21:00-01:00+διαν.ΜΟΥΡ-
ΤΖΙΛΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΤΡΕΜΠΕ-
ΣΙΝΑΣ20-ΚΤΕΛ23310-27355

ΤοΧορευτικό Συγκρότημα τουΠολι-
τιστικούΟμίλουΞηρολιβάδου, με καθο-
δηγητή το χοροδιδάσκαλο ΓιάννηΤσια-
μήτρο, συμμετείχε στην εκδήλωσηπου
διοργάνωσεη ΙεράΜονήΑγίαςΤριάδας
Πισοδερίου στις 28Μαΐου, ημέρα του
ΑγίουΠνεύματος.

ΤοσυγκρότηματουΠΟΞκατενθουσί-
ασετουςντόπιουςκατοίκους, τουςπρο-
σκυνητές και τους καλεσμένουςμεβλά-
χικους χορούς τουΑνατολικούΒερμίου.
Ήταν μια υπέροχη ανοιξιάτικη ημέρα,
ολοκληρωμένημεθρησκευτικήευλάβεια,
φαγητόκαι γλέντιαπόμιαυπέροχηπα-
ραδοσιακήορχήστρασεέναφανταστικό
ορεινότοπίο.

Στον εκκλησιασμόσυμμετείχε ηΒυ-
ζαντινήχορωδία«ΟΆγιοςΑγαθάγγελος»
Φλώρινας. Εκτός του χορευτικού του
ΠΟΞσυμμετείχανοι εξήςσύλλογοι:Πο-
λιτιστικόςΣύλλογοςΠρεσπιωτών καιΑ-
θλητικόςΜορφωτικόςΣύλλογος«Βίγλα»
Πισοδερίου.Η ορχήστρα ήταν τουΠα-
ναγιώτηΝτίμτσιου (κλαρίνο), συνοδευό-
μενηαπό τον ταλαντούχοΦώτηΤράσια
στο τραγούδι και τονΘεόφιλοΓεωργίου
στηκορνέτα.

Λίγα λόγια για
τοΠισοδέρικαι την
εκεί ΙεράΜονή της
ΑγίαςΤριάδας:

Το Πισοδέρι εί-
ναι ένα ξακουστό
βλαχοχώρι με υψό-
μετρο 1390-1460
στο όρος Βαρνού-
ντα.Από εκεί κατα-
γόταν ο αγωνιστής
της Επανάστασης
του 1821Νικόλαος
Κασομούλης. Το
χωριό και διαδρα-
μάτισε σπουδαίο

ρόλο στην επανάσταση του 1878, στο
ΜακεδονικόΑγώνακαιστονΕμφύλιο.

ΤοΜοναστήριτηςΑγίαςΤριάδαςβρί-
σκεται δυτικά τουΠισοδερίου (σε από-
στασητεσσάρωνχιλιομέτρων)στηθέση
«Εικόνα».Είναι συνδεδεμένομε όλα τα
γεγονότα,που κατά καιρούς διαδραμα-
τίστηκανστοΠισοδέρι και ιδιαίτεραστο
ΜακεδονικόΑγώνα, όπου υπήρξε ορ-
μητήριο τωνΕλλήνων, γιαυτό,άλλωστε,
καταστράφηκε σε μεγάλο βαθμό από
τουςκομιτατζήδεςτο1906.

Η ιερά αυτήΜονή έχει κτιστεί το έ-
τος 1050. Γύρω από τηνΑγία Τριάδα
υπάρχουν διάφοροι θρύλοι και ιστορικά
γεγονότα, θρύλοι και γεγονότασυμπλέ-
κονται και μέσααπό τον λόγοπερνούν
από γενιά σε γενιάΠισοδεριτών, κινώ-
ντας το γαϊτανάκι τηςπαράδοσης.Εδώ
ιδρύθηκε από επτάπατριώτες εταίρους
ηΝέαΦιλικήΕταιρίατο1867.Σετιμήκαι
ανάμνησηόλωναυτώνηκάθεοικογένεια
έφτιαχνετοδικότης(κονάκι)καιεκείκα-
τέλυανταμέλητηςσεκάθεεπίσκεψηκαι
ιδίως τηνπαραμονή του εορτασμού της
ΑγίαςΤριάδας.

ΣτοΠισοδέρι
τοχορευτικότουΠολιτιστικού

ΟμίλουΞηρολιβάδου
Η Αντιδη-

μαρχία 
Παιδείας 
του Δήμου 
Βέροιας σε 
συνεργασία 
με το i-paidi.
gr και την 
υποστή-
ριξη του 
ΚΕ.Δ.Δ.Υ. 
Ημαθίας 
διοργανώνει 
το Σάββατο 
2 Ιουνίου 
στην αίθου-
σα του 
Δημοτικού 
Συμβουλίου, 
ημερίδα με 
θέμα: «Η 
αξία της Διάγνωσης 
και Παρέμβασης στα 
παιδιά με ΔΕΠ-Υ».
Ομιλητές:

Μαριάννα Λαγουμίδη ΒΑ,
PgD Μαθησιακές δυσκολίες,
ΔΕΠ-Υ,Ιδρύτριαi-paidi.gr

ΦρόσωΜπούτουPhDΜορι-
ακήΒιολόγος

ΕιρήνηΑναγνώστου –Κελε-
πούρηPhDΣχ.Ψυχολόγος,Αν.
Προιστ.ΚΕ.Δ.Δ.Υ.Ημαθίας

ΑικατερίνηΔαλακούραΔιευ-
θύντρια 10ουΔημοτικούΣχολεί-

ουΒέροιας.ΗΔιαταραχήΕλλειμ-
ματικήςΠροσοχήςή /καιΥπερ-
κινητικότητας (ΔΕΠ-Υ) είναι ένα
απόταμεγαλύτεραπροβλήματα
διαταραχήςστασημερινάπαιδιά
καιεκφράζεταιμεδυσκολίεςστη
μάθησηκαιτησυμπεριφορά.

Γι’ αυτό καλούμε Εκπ/κούς
καιγονείςναπαρακολουθήσουν
την ημερίδα τουΔήμουΒέροιας
γιατίπλέονμόνομεστρατηγικές
συμπεριφοράςυπάρχουντρόποι
διαχείρισης (καθοριστική σημα-
σία έχει η συνεργασία γονέα –
σχολείου–ειδικού).

Στη συνεύρεση αυτή θα υ-
πάρξειπολύς χρόνος για διάλο-
γο,ερωτήσειςκαισχόλια.

Η αξία της διάγνωσης
και της παρέμβασης
στα παιδιά με ΔΕΠ-Υ



ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΕΡΓΟΧΩΡΙ πωλεί-
ται κατοικία 75 τ.μ. σε
οικόπεδο300τ.μ.Τιμή
ευκαιρίας 26.000 ευ-

ρώ.Τηλ.:6945122583
Euromesitiki.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διόροφη
οικοδομή από 80 τ.μ.
& 70 τ.μ. διαμέρισμα,
με αυλή μπροστά και
πίσω, σε τιμή ευκαι-
ρίας και τα δύο μαζί.
Τηλ.: 6974 058284 &
0041794886874.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οροφο-
διαμέρισμα 110 τ.μ.
καθαρά στη Νάουσα,
Νικομηδείας 4στον2ο
όροφο.Τηλ. επικοινω-
νίας:6937111143.

ΠΩΛΕΙΤΑΙαπόιδιώτη

καινούργιοκατάστημα45
τ.μ.στηνοδόΚεντρικής
τηςΒέροιας,δίπλαστο
Επιμελητήριο,μεπατάρι
30 τ.μ., αυτόνομηθέρ-
μανσηκαιθέσηπάρκιγκ.
Τηλ.:6936870915.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι
10,5 στρ., στοΛουτρό
Ημαθίας,ποτιστικό, σε
καλή τιμή. Τηλ.: 6974
525454.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ, Γεωρ-

γιανοί πωλείται οικό-
πεδο 2 στρ., σε πολύ
ωραία περιοχή, μόνο
42.000 ευρώ. Υπάρ-
χει περίφραξη με τοί-
χο στο μισό, ωραία
θέα, άφθονο πόσιμο
νερό και ευφορότατο
έδαφος. Τηλ.: 6934
662478.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο
800τ.μ.στοΜακροχώρι,
άρτιο,οικοδομήσιμο,σε
πολύκαλήκεντρικήπεριο-
χή.Πληροφορίεςστοτηλ.:
6936 711661 & 23310
26609.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρη-
ση καφενείο-ουζερί με
πολυετήλειτουργίαστο
κέντροτηςΒέροιαςγια
λόγους υγείας, 7.500
ευρώ. Πληροφορίες
6970450684.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΠΑΠΑΓΟΥ,Β. Ιωαν-

νίδη10,ενοικιάζεταιδια-
μέρισμα80τ.μ.,2οςόρ.,
με ωρομετρητές, ημιυ-
παίθριοχώρο,μπαλκόνια

γύρω-γύρω.Τηλ.: 6945
049079&2331022684.

ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ ενο-
κιάζεταιγιακαλοκαίριδί-
χωροδιαμέρισμαισόγειο
38 τ.μ.,διαμπερέςπλη-
σίονπλατείας,μεκλιμα-
τισμό,ηλεκτρ.συσκευές,
έπιπλα, βεράντες, τέ-
ντες,σίτες.Προσφέρεται
καιγιαπώληση. Ιδιώτης
τηλ.:6951922032.

ΕΝΟ Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι
γκαρσονιέραστηνΠλα-
τεία Ωρολογίου της
Βέροιας με ατομική
θέρμανση. Τηλ.: 6982
847385.

ΚΑΛΛΙΘΕΑ, Ιουστι-
νιανού 11, ενοικιάζεται
διαμέρισμα 90 τ.μ.,
3οςόρ.,αυτόνομηθέρ-
μανση με μπαλκόνια
γύρω-γύρω, υπέροχη
θέα.Τηλ.:6974637671
&6978644381.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-

ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΕΝΟ ΙΚ Ι Α ΖΕΤΑ Ι

γραφείο 20 τ.μ., Μη-
τροπόλεως&Λουτρού
1, 3ος όροφος. Τηλ.:
6972913703.
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ χω-
ράφι 10.300 τ.μ.
στο Μακροχώρι,
τοποθεσία «Βάλ-
τος»κοντάστοΑ-
ντλιοστάσιο.Τηλ.:
2331024097.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στηνΑλεξάνδρεια διαμέ-
ρισμα ρετιρέ 120 τ.μ. επί της οδούΝ.
Πλαστήρα, ανακαινισμένο, ατομική θέρ-
μανση,ενεργειακότζάκι,ηλιακόθερμοσί-
φωνα,εντοιχιζόμενεςηλεκτρικέςσυσκευ-
ές,κλειστόγκαράζκαικλιματισμόσετιμή
ευκαιρίας.Πληρ.στοτηλ.:6980919964.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 αγροτεμάχια σε
Σταυρό καιΜακροχώριονΗμαθίας.Το
πρώτοεκτωνδύοβρίσκεταιστηνπεριοχή
«Σοφολιό»εμβαδού14.750τ.μ.,αρδευτικό
και το δεύτερο στη θέση «Γαβριάλογα»
εμβαδού9.750τ.μ.Τιμήσυζητήσιμη.Πλη-
ροφορίεςκοΠαύλοτηλ.6932-425818.
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ΕΝΟ ΙΚ ΙΑΖΕΤΑ Ι
μαγαζί στον κεντρι-
κό δρόμο του Πλα-
ταμώνα 60 τ.μ. και
30 τ.μ. πατάρι. Τιμή
ενοικίου 450 ευρώ.
Τηλ.:6973736714.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙκυρίαγια
σαλάτες σε ταβέρνα
για μόνιμη εργασία.
Τηλ.:6979808608.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα
για καφέ στην Πατρί-
δα για απογευματινή
εργασία. Τηλ.: 6972
501695.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  υπάλ-
ληλος για εργασία σε
επιχείρηση αποθήκη
υαλικών.Απαραίτητη
προϋπόθεση επαγγελ-
ματικού διπλώματος.
Τηλ.  επικοινωνίας:
6947683400 & 6947
683402κ.Χρήστος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  ευπα-
ρουσίαστος πωλητής/
τρια για εταιρεία πα-
ραγωγής αυτοκόλ-
λητων ετικετών στην
περιοχή τηςΝάουσας.
Απαραίτητα προσό-
νταπροϋπηρεσίαστις
πωλήσεις και δίπλω-
μα οδήγησης. Τηλέ-
φωνο επικοινωνίας
6976019547.

ΖΗΤΕ Ι ΤΑ Ι  Πω -
λητής σε εταιρεία ε-
μπορίας τροφίμων με
εμπειρία στην πώ-
ληση τροφίμων (πχ
αλλαντικά, αλοιφές,
τυροκομικά κ.α.) στο
HO.RE.CA,στουςνο-
μούς Ημαθίας, Πέλ-
λας καιΠιερίας.Απο-
στολή βιογραφικών
στο email sta-afoi@
otenet.gr και στο fax
2331022166.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός
με δίπλωμα Γ΄ κατη-
γορίας από την ΘΑ-
ΝΟΣΕΠΕ.Πληρ.τηλ.:
2332041875.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Ολύ-
μπια Γη με έδρα την
Αλεξάνδρεια αναζητά
για το υποκατάστημα
της στοΔιαβατο γε-
οπονο ή τεχνολογο
γεοπονο για εργασία
με εμπειρία στην δι-

www.laosnews.gr

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

ΕΝΟ Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι : Δ Ι ΑΜΕΡ Ι ΣΜΑ
100τ.μ.2οςΘΕΑ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΑΓΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ΔΣΚ-
ΧΛΚ ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΟ ΘΕΑ 220€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ :ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 3Δ-
ΣΤΚΧΚΛ ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝ-
ΣΗ,ΤΖΑΚΙ,ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 55τ.μ.
1ΔΣΚΧΛΚ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΑΠΟΘΗ-
ΚΗ,ΘΕΣΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣΠΛΗΣΙΟΝ Α-
ΣΤΥΝΟΜΙΑΣ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΕΠΙΠΛΩ-
ΜΕΝΟΛΟΥΞΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ65τ.μ.1Δ-
ΣΚΧΛΚΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ180€ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 65τ.μ.
1ΔΣΚΧΛΚ,ΤΖΑΚΙ,ΘΕΑ,ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ2ΔΣΚΧΛ-
ΚΑΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΟ(ΚΑΙ ΓΙΑΕΠΑΓ-
ΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣΤΕΓΗ)250€ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ ΕΠΙ-
ΠΛΩΜΕΝΗΠΕΡΙΟΧΗΓΑΛΑΞΙΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ110τ.μ.Ε-
ΠΙΠΛΩΜΕΝΟΚΑΙΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΟ
ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 70τ.μ.Υ-
ΠΟΓΕΙΟ60τ.μ.ΠΑΤΑΡΙ 55τ.μ.ΑΝΑΚΑΙ-
ΝΗΣΜΕΝΟΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ65τμ.ΜΕ
ΠΑΤΑΡΙΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 60τ.μ.Υ-
ΠΟΓΕΙΟ55τμ.ΠΑΤΑΡΙ40τμ.ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙAΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ΔΣΚ-
ΧΛΚ,2οςΤΖΑΚΙ,ΤΕΝΤΕΣ,ΧΩΡΙΣ ΚΟΙ-
ΝΟΧΡΗΣΤΑ,200€ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ:ΓΡΑΦΕΙΑΑΝΑΚΑΙ-
ΝΗΣΜΕΝΑΣΤΟΚΕΝΤΡΟ.

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700
τμ.μεκτίσμαδυόροφοσε τιμή
ευκαιρίας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφιποτιστι-
κό11στρέμματαστηΜελίκη(πε-

ριοχήΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
-ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ10στρέμματαστηΦυτειάσεπολύ καλή τοποθεσία
μόνο15.000ευρώ.
-ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμακοντάστοκέντρο110τ.μ.,3Υ/Δ,σαλοκοζίνα,
W.C.,τζάκι,γκαράζ,αποθήκη,καινούργιαοικοδομή130.000ευρώ.
-ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμαστοκέντρο105τ.μ.με3Υ/Δ,σαλόνι,κουζίνα,
W.C.,1οςόρ.,50.000ευρώ.
-ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμαεπίτηςΜητροπόλεως75τ.μ.,4οςόρ.,ασαν-
σέρ28.000ευρώ.
-ΠωλείταιστοκέντροτηςΘεσ/νίκηςκοντάστοΤουρκικόΠροξενείο
γωνιακό κατάστημα190 τ.μ. με 190 τ.μ.πατάρι, νοικιασμένο600
ευρώ.Τιμή75.000ευρώ.
-Πωλείταιοικόπεδο1.200τ.μ.στηΛευκόπετραεντόςοικισμού,τιμή
9.500ευρώ.
-Πωλείταιχωράφι3,5στρ.στηΛευκόπετρα.Τιμή3.800ευρώ.
-Πωλείταιγιαεπένδυση3στρ.προςΛαζοχώριπριντιςγραμμέςμε
πολύμεγάληπρόσοψηστονκεντρικόδρόμο.Τιμή60.000ευρώ.
-Πωλείταικατάστημα173τ.μ.Θεσ/νίκης110.000€
-Πωλείται μονοκατοικία 60 τ.μ. σε οικόπεδο 110 τ.μ. στο κέντρο
65.000€
-Πωλείται διαμέρισμα γωνιακόστηΝάουσα 65 τ.μ., 1ος όροφος,
2Υ/Δ,σαλόνι,κουζίνα,W.C.,σεπολύκαλήκατάστασηΠ.Δ.150Α
-Πωλείταιισόγειο50τ.μ.στηΝάουσα12.000€,χρίζειανακαίνισης
ΠΔ150Β
-Πωλείταικατάστημα150τ.μ.στηνΠλατείαΑγ.Αντωνίου120.000
€ΠΚ169
-Πωλείταικατάστημα148τ.μ.επίτηςΘεσσαλονίκης,120.000€ΠΚ
172
-ΠωλείταιχωράφιστοτρίτοπόδιΧαλκιδικής3.780τ.μ.πρώτοστη
θάλασσα,χτίζει90τ.μ.Τιμή100.000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφι5στρ.,κοντάστοΠ.Σκυλίτσι,ποτιστικό,10.000
ευρώ.
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 900 τ.μ., Ραχιά, περίφραξη, ρεύμα, νερό,
19.000ευρώ,ΠΟΙΚ77

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙαποθήκηκοντάστκάντρο220τ.μ.,50.000ευρώ.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙμονοκατοικίαστοΚαλοχώρι120τ.μ.σε1.250τ.μ.οικό-
πεδο,50.000ευρώ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΓΡΑΦΕΙΩΝ
-ΕνοικιάζεταικατάστημαΚαρακωστή16,38τ.μ.ισόγειοκαι18τ.μ.
πατάρι400ευρώΕΚ98
-ΕνοικιάζεταιγραφείοΒερόης3,1οςόρ.,80τ.μ.,ατομ.θέρμανση,
καινούργιακουφώματα,πλήρωςανακαινισμένο,240ευρώΕΓ222
-Ενοικιάζεται κατάστημα 220 τ.μ. επί τηςΜητροπόλεως 1000 €
ΕΚ70
-ΕνοικιάζεταικατάστημαεπίτηςΘεσσαλονίκηςσε3επίπεδαμεεξοπλι-
σμόγιαταβέρνα,BARμεπολύκαλόενοίκιοΕΚ77
-Ενοικιάζεται κατάστημα επί τηςΘεσσαλονίκης 100 τ.μ. 350 €
ΕΚ74
-Ενοικιάζονται4καταστήματαΠλατείαΑγίουΑντωνίουαπό200έως
300€
-Ενοικιάζεταικατάστημα35τ.μ.επίτηςΒενιζέλου350€ΕΚ81
-Ενοικιάζεται γραφείο σε ημιόροφο 40 τ.μ.Μητροπόλεως 200 €
Ε217
-Ενοικιάζεταιγραφείοστοκέντρο27τ.μ.,2οςόροφοςμεW.C.150
€Ε219
-Ενοικιάζονται 2 γραφεία επί τηςΜητροπόλεως60 τ.μ. και42 τ.μ.
ΤιμήσυζητήσιμηΕ220
-Ενοικιάζεται γραφείο 36 τ.μ., 4ος όροφος, βλέπειΒενιζέλου200
€Ε221
-ΕνοικιάζεταικατάστημαεπίτηςΠιερίωνπερίπου500τ.μ.1100€

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

Προσφορά της εβδομάδας
-ΕΥΚΑΙΡΙΑπωλείται οικοδομή επί τηςΘεσσαλο-

νίκης, αποτελούμενη από υπόγειο, ισόγειο, όροφος,
160.000€

-ΕΥΚΑΙΡΙΑπωλείταιχωράφι23στρ.στο«66»γωνιακό.
Τιμή35.000ευρώ.

-ΠΩΛΕΙΤΑΙπλήρωςανακαινισμένοδιαμέρισμα60τ.μ.
με2ΔΣΚWC,ασανσέρ,πλατείαΚόρακα,τιμή29.000ευρώ.

-ΠΩΛΕΙΤΑΙκατάστημα85τ.μ.επότηςΘεσ/νίκης30.000ευρώ.
-Κατάστημαπωλείταισεκαινούργιαοικοδομήστοκέ-

ντρο40τ.μ.Τιμή19.000ευρώ

www.mesitikoveria.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ολοκληρωμένες ανακαινίσεις σπι-
τιών, καταστημάτων με προσοχή στη λεπτομέρεια, πολύ
καλές τιμές και συνέπειαστο χρόνο.Τηλ.: 6944 764477 κ.
Δημήτρης.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ έπιπλαγραφείουσε εξαιρετική κατάστασηκαι
τιμή(4γραφεία,1τραπέζισυνεδριάσεων,2βιβλιοθήκες,4συρ-
ταριέρεςμερόδες,1καναπές,2καρέκλεςγραφείου,7καρέκλες
απλές,όλαμαζίήκαιμεμονωμένα).Τηλ.:6973777747.

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ δι-
ανομείς και γυναίκα
για καθαριότητα α-
πότηROMAPIZZA.
Πληροφορ ί ε ς  κ .
Απόστολος. Τηλ.:
6979222021.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
•OΔΗΓΟΣμεδίπλωμαΕκατηγ.μεΠ.Ε.Ι.

•ΓΕΩΠΟΝΟΣ
•ΧΕΙΡΙΣΤΗΣΚΛΑΡΚ

Προϋπηρεσίαθαεκτιμηθεί
Υποβολή  β ιογραφ ικών  σημε ιωμάτων  στο

ergasiamrk@gmail.com
Fax:2331051466
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αχείριση αγροτικών προ-
ϊόντων και την συντήρη-
ση τους σε ψυγεία.  Τηλ:
2331041499.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ κοπέλες
για εργασία καμαριέρας
και κουζίνας. Τηλ.: 6944
460351 Vodafone, 6982
343481What’sup&23310
44471.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός για
εργαστήριο κρεάτων.Τηλ.:
6984472747κ.Γιώργος.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ε-

ταιριαμε έδρα τηνΠάτρα
ΖΗΤΑ1άτομογιατοτμή-
μα πωλήσεων με άριστη
γνώσηΑγγλικών και Η/Υ
και ηλικία μέχρι 35 ετών,
δυνατότητα για ταξίδια
και δίπλωμα οδήγησης
για στελέχωση υποκατα-
στήματόςτηςστηΒέροια.
Αποστολή βιογραφικών:
info@olimpias.gr.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΜΠΕΙΡΗ βρεφονηπι-

αγωγός αναλαμβάνει την
φύλαξη παιδιών και τη
δημιουργική απασχόλησή
τους. Τηλ.: 6987 180655.
Τιμέςπροσιτές.

ΚΥΡΙΑΕλληνίδαζητάει
εργασία για οικιακή βοη-
θόςκαιγιαφύλαξηηλικιω-
μένων.Τηλ.: 6972603154
&6984722760.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:23841 -ΩΡΟΛΟΙΚέντροΕΝΟΙΚΙ-

ΑΖΕΤΑΙκατάαποκλειστικότηταΓκαρσονιέρα
συνολικήςεπιφάνειας21τ.μ.στον4οόροφο.
Αποτελείταιαπό1Υπνοδωμάτιο,Σαλοκουζί-
να,Μπάνιο .Είναικατασκευασμένητο1978
καιδιαθέτειθέρμανσηΚλιματισμός,Κουφώ-
ματαΑλουμινίουσυρόμενα,Ανελκυστήρα,
A/C,Ηλ.Συσκευές-Τιμή:120€.

Κωδ.118ΣτηνΑΝΟΙΞΕΩΣενοικιάζεται
μίαπλήρωςανακαινισμένηγκαρσονιέρα1ου
ορ.με38τ.μ.,μεδύοχώροςκαιεντοιχισμένη
ντουλάπα ,ηθέρμανσητηςμεδύοκλιματι-
στικάInverterκαιηπόρταΘωρακισμένη,σε
εξαιρετικάκαλήκατάσταση,ενοίκιο180€.

Κωδ.23370ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ,Γκαρ-
σονιέραμερικώςεπιπλωμένηκαιμεηλεκτρι-
κέςσυσκευές ,μικρήκαιφθηνή  38τ.μ.,1
υ/δ,κουζίνακαιμπάνιο,3οςόρ.μεατομική
θέρμανσηπετρελαίου,μόνο140€.

κωδ.23399ΑΓΙΑΒΑΡΒΑΡΑ,καινούργια
γκαρσονιέρα50τ.μ.1οςόροφος,βλέπεισε
ανοιχτωσιά,νεόδμητη ,σεπολύκαλήκατά-
σταση,καινούργιασυνθετικάκουφώματαμε
διπλά τζάμια,άριστηδιαρρύθμιση,οιχώροι
τηςλειτουργικοί,αυτόνομηθέρμανσημεο-
γκομετρητές,χωρίςκοινόχρηστα,μόνο160€.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.24084ΩΡΟΛΟΙ,επιπλωμένημε-
ρικώςγκαρσονιέρα51τ.μ.,κατασκευή1995,
1υ/δ,2οςόροφος,άψογασυντηρημένη ,η
ευπρέπειατωνχώρωνδεδομένη,καινούργια
αλουμινίουκουφώματα μεδιπλάτζάμια,κα-
λόγουστη,ενιαίοςχώροςσαλοκουζίνα,αυτό-
νομηθέρμανσημεωρομετρητές,έχει τέντες,
μεκλιματιστικόεπίσηςκαιμίαντουλάπα,έχει
ανοιχτόparking,μίσθωμα190€.

Κωδ.23012ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ,Γκαρσονιέρα
60 τ.μ., κομπλέ επιπλωμένη ,  κατασκευή
1996,4οςόροφος,διαθέτει1υ/δπολύμεγά-
λο,σαλοκουζίνακαιμπάνιο,μεπανοραμική
θέα ,άψογασυντηρημένη,ενεργειακήςκλά-
σηςΓ,έχειαλουμινίουκουφώματαμεδιπλά
τζάμια,προσεγμένηςκατασκευής,μεάριστη
διαρρύθμιση,πολύάνετουςχώρουςκαιαυτό-
νομηθέρμανσημεωρομετρητές,έχειακόμη
μίαντουλάπααλλάκαιμίααποθήκη , τοδε
ενοίκιο της230€,Αποκλειστικήδιάθεσηκαι
διαχείρισηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.13989ΚοντάστηνΑνοίξεωςωραι-
ότατοδιαμέρισμα87τ.μ.ανακαινισμένοστον
4οορ.μεκεραμοσκεπήμε2υ/δ,σαλόνι,κου-
ζίνα,μπάνιο,με2ντουλάπεςεντοιχιζόμενες,
μεθωρακισμένηπόρταεισόδου,μεθέρμανση
κεντρικήπετρελαίουλειτουργούσαάψογα,σε
πολύκαλήγειτονιά,ενοίκιο260€.

Κωδ:23702 -ΑΓΙΑΠΑΡΑΣΚΕΥΗανα-
καινισμένοΔιαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας
90 τ.μ.στον3οόροφο.Αποτελείταιαπό2
Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιοκαι
WC.Είναικατασκευασμένοτο1989καιδια-
θέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέλαιο,Κουφώ-
ματαΣυνθετικά,Διπλάτζάμια -Τιμή:200€.

Αποκλειστικήδιάθεσηκαιδιαχείρισηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:23967-ΠΙΕΡΙΩΝΤΕΡΜΑΕΝΟΙΚΙ-
ΑΖΕΤΑΙκατάαποκλειστικότητανεόδμητοδια-
μέρισμασυνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.,βλέπει
σεανοιχτωσιά,1οςΥπερυψωμένος.Αποτελεί-
ταιαπό2Υ/Δ,μίαωραίαΣαλονοκουζίνακαι
Μπάνιο .Είναικατασκευασμένοτο2002και
διαθέτειθέρμανσηΑτομικήΠετρελαίου, έχει
ΚουφώματαΣυνθετικάμεδιπλάτζάμια,Ανελ-
κυστήρακαινούργιο ,κλειστόγκαράζμεγάλο
καιδυνατότητα2ηςθέσηςστάθμευσης,Τέντες,
Σίτες,BBQ,Μπαλκόνια16τ.μ.-Τιμή:280€.

Κωδ.13688 Ενοικιάζεταιανακαινισμένο
διαμέρισμαστοκέντροτηςπόλης90τ.μ.σε
1οόροφομε2υ/δ,σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο.
Η κατάσταση τουπολύκαλή ,μεκεντρική
θέρμανσηπετρελαίουπουλειτουργείάψογα
καιτοενοίκιοεπίσηςλογικόστα260€.

Κωδ:22988ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ  ενοικιάζεται
σπάνιοδιαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας105
τ.μ.1οςορ.Εξαιρετικήςδιαρρύθμισης ,Δια-
μπερέςκαιμεπολύφωτεινούςχώρους,απο-
τελούμενοαπό3Υπνοδωμάτια,Σαλοκουζίνα
καιΜπάνιο .Είναικατασκευασμένοτο1999
καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομικήμευπέρυθρες
,ησόμπαμεπέλλετ,έχειμεγάληβεράντα,
απεριόριστηΘέαστονκάμποκαι τακουφώ-
ματατουείναιμεδιπλάτζάμια,Τιμή:250€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιδιαχείρισηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.14557ΣτοΤσερμένιενοικιάζεταιδι-
αμ/μα110 τ.μ.σανμονοκατοικίαμε3δσκλ
διαμπερέςκαιλέβηταμεξύλα,καθόλουκοι-
νόχρησταμεέπιπλαηκαιχωρίςμεχαμηλό
ενοίκιοστα220€μόνο.

Κωδ:23494 -Στηναρχή τηςΑνοίξεως
ενοικιάζεταιδιαμέρισμασυνολικής επιφάνει-
ας110 τ.μ.Ημιυπόγειο.Αποτελείται από2
Υπνοδωμάτια, Σαλόνι, Κουζίνα ξεχωριστή
καιΜπάνιο.Ανακαινίστηκε το2010.Διαθέ-
τειθέρμανσηκεντρικήμεΠετρέλαιοηοποία
λειτουργεί άψογα , κουφώματα καινούργια
συνθετικάμεδιπλάτζάμιακαισίτες.Έχειηλια-
κόθερμοσίφωνακαιBBQ-Τιμή:μόνο150€.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.23243ΠΙΕΡΙΩΝ,Μονοκατοικία95

τ.μ., κατασκευή1965,2υ/δ, 1οςόροφος,
σεανοιχτωσιά, καλοδιατηρημένη , ατομική
θέρμανσηπετρελαίου,μεκαινούργιασυνθε-
τικάκουφώματα , διαθέτει ηλιακόθερμοσί-
φωνα,μεπολύάνετηβεράντακαιμεανοιχτό
parking,τοοποίοείναικαιαυλήδικήτου.Ε-
νοίκιο250€.

Κωδ.23043ΜονοκατοικίαστουςΓεωργια-
νούςΒέροιας116τ.μ.κομπλέανακαινισμένη
μεαυλήκαικήπομε3δσκλκαιμετζάκιενερ-
γειακό,μεηλιακόθερμοσίφωνακαι3μπάνια.
Μίσθωσηκαιμεέπιπλαόπωςείναι,μόνοσε
σοβαρούςμισθωτέςμεμίσθωματα270€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:115739-ΚΕΝΤΡΟΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας45τ.μ.στον1
οόροφοανακαινισμένο .Αποτελείταιαπό2
ΧώρουςκαιWC.ΔιαθέτειΠόρταΘωρακισμέ-
νηκαικουφώματαμεδιπλάτζάμια,μίσθωμα
200€.

Κωδ:104786 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας50τ.μ.στον1
οόροφο.Αποτελείταιαπό2Χώρους,καιWC.
Είναι κατασκευασμένο το1970καιδιαθέτει
ΚουφώματαΑλουμινίουσυρόμενα,καιμεΑ-
νελκυστήρα-Τιμή:180€.

Κωδ: 24748  Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας50τ.μ.στον3
οόροφο.Αποτελείταιαπό2Χώρους,καιWC.
Είναι κατασκευασμένο το1981καιδιαθέτει
κουφώματασυνθετικά,μεέπιπλακαιμεδι-
πλάτζάμια-Τιμή:300€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:115776-ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣΚέντρο

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΚατάστημασυνολικής επι-
φάνειας55τ.μ.2επιπέδων.Αποτελείταιαπό
1Χώρο,Κουζίνα,καιWC.Είναικατασκευα-
σμένοτο1978καιδιαθέτειΚουφώματαΑλου-
μινίου, γωνιακό, κατάλληλογιαπολλαπλές
χρήσεις,μεγάληπροβολήσεκεντρικόδρόμο
μεμηνιαίομίσθωμα700€.ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ
ΔΙΑΘΕΣΗΚΑΙΥΠΟΔΕΙΞΗΑΠΟΤΗΝΜΕΣΙ-
ΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:115091-ΤριπόταμοςΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙκατάαποκλειστικότηταΚατάστημασυνο-
λικήςεπιφάνειας80τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείται
από3χώρουςκαιWC.Είναικατασκευασμένο
το2003καιδιαθέτειΑπεριόριστηΘέακαιπο-
λύμεγάλοοικόπεδο,Τιμή:200€.

Κωδ:105748 -ΠΙΕΡΙΩΝκατάαποκλει-
στικότηταΚατάστημασυνολικής επιφάνειας
105τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείταιαπό5Χώρους,
και2WC.Είναικατασκευασμένοτο1995και
διαθέτει θέρμανσηΑυτόνομη -Πετρελαίου,
ΚουφώματαΣυνθετικά,Διπλάτζάμια,Προαύ-
λιο-Μισθωτικήαξίατα500€.

Κωδ.115092 ΕνοικιάζονταιστηΒέροια
χώροιψυκτικώνθαλάμωνσυνολικά12.000
τ.μ. καιμε κατάψυξη.Διατίθεταιόλομαζί η
και τμηματικά.Τιμές προσιτές.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ115887ΑΓΙΑΚΥΡΙΑΚΗ,Διαμέρισμα

75τ.μ.,καθ.κατασκευή2001,2υ/δ,1οςό-
ροφος,νεόδμητοδιαμέρισμα ,σεπολύκαλή
κατάσταση,καινούργιααλουμινίουκουφώματα
μεδιπλάτζάμια,καλαίσθητο,ατομικήθέρμαν-
σημευπέρυθρες ,μεαποθήκηστουπόγειο
καιπολύλίγακοινόχρηστα,Αποκλειστικήδιά-
θεσηκαιδιαχείρισηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙ-
ΝΗΤΩΝ,μοναδικήευκαιρία,μόνο55.000€.

Κωδ: 115695 - ΑΝΟΙΞΕΩΣ Κέντρο
ΠΩΛΕΙΤΑΙσχετικάκαινούργιοκαι ελάχιστα
χρησιμοποιημένοδιαμέρισμασυνολικήςεπι-
φάνειας90 τ.μ.διαμπερέςστον1οόροφο.
Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,Σαλοκουζί-
να,Μπάνιο .Είναικατασκευασμένοτο1992
καιδιαθέτειθέρμανσηΑυτόνομη-Πετρελαίου,
Τακουφώματατουκαινούργιααλουμινίουσυ-
ρόμενακαιμεδιπλάτζάμια-Τιμή:55.000€.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 105856 -ΜακροχώριΠΩΛΕΙΤΑΙ

κατάαποκλειστικότηταΜονοκατοικίασυνο-
λικήςεπιφάνειας64τ.μ.Ισόγειασεοικόπεδο
500τ.μ. ,Αποτελείται από2Υπνοδωμάτια,
Σαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιοκαιμιαμεγάληαπο-
θήκη40τ.μ.Είναι κατασκευασμένη το1970
καιδιαθέτειΑτομικήΘέρμανσηΠετρελαίου,
ΚουφώματαΑλουμινίουμεδιπλά τζάμιακαι
Τέντες,Τιμήμόνο35.000 €.Πληροφορίες
μόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:105858 -ΠΑΤΡΙΔΑΠωλείταικατά
ΑποκλειστικότηταΜονοκατοικίασυνολικήςεπι-
φάνειας100τ.μ.σε1οόροφοΥπερυψωμένη.
Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,ανε-
ξάρτητημεγάληκουζίνακαιΜπάνιο,σεπολύ
καλήκατάσταση,μεεξαιρετικήδιαρρύθμιση,
μαζίμεΙσόγειοΚατάστημα100τ.μ.σεοικόπε-
δοσυνολικήςεπιφάνειας2.315τ.μ.γωνιακόκαι
μεπολύμεγάληπρόσοψηστονδρόμο.Είναι
κατασκευασμένητο1980καιδιαθέτειθέρμαν-
σηατομικήπετρελαίου,καινούριακουφώματα
αλουμινίουμεδιπλάτζάμιακαιπροσφέρεταισε
πολύκαλήτιμήόλομαζίμόνο82.000€.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:114902-ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΠΩΛΕΙΤΑΙ

Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας33τ.μ.στον1
οόροφο.Αποτελείταιαπό1Χώρο,καιWC.
Είναι κατασκευασμένο το1970καιδιαθέτει

Ανελκυστήρα-Τιμή:14.000€.Τογραφείομας
διαθέτει τηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
τουακινήτουαυτού.

Κωδ: 114901 -ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΚέντρο
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάαποκλειστικότητα Γραφείο
συνολικήςεπιφάνειας45τ.μ.στον1οόροφο.
Αποτελείταιαπό1Χώρο,καιWC.Είναικατα-
σκευασμένοτο1970καιδιαθέτειΑνελκυστή-
ρα-Τιμή:21.000€.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:115708-ΣπάνιαΕυκαιρία ,επί της

ΑΝΟΙΞΕΩΣΠΩΛΕΙΤΑΙΚατάστημασυνολικής
επιφάνειας46τ.μ.Ισόγειο.Αποτελείταιαπόέναν
ενιαίοχώροκαι2WC.Είναικατασκευασμένοτο
1965.Προαύλιομπροστά35τ.μ.περίπουκαι
προσφέρεταισεεξαιρετικάχαμηλήτιμήμόνο
75.000€.Τογραφείομαςδιαθέτει τηνΑΠΟ-
ΚΛΕΙΣΤΙΚΗΔΙΑΘΕΣΗτουακινήτουαυτού.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ:115769 -ΠΩΛΕΙΤΑΙΑγροτεμάχιο

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

Κωδ:115745 -ΣΤΟΣΑΑΚΤΡΙΛΟΦΟΥ
πριν τουΜπονάνουπωλείται αγροτεμάχιο
μεσύνδεσηστοδίκτυουψηλήςπίεσης ,συ-
νολικής επιφάνειας26.100 τ.μ.άδειοη και
μισθωμένο,μεδικήτουβάνα,Τιμή:58.000€.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΚΩΔ.14587ΕΡΓΟΧΩΡΙ,Οικόπεδο197

τ.μ., ιδανικό για κατοικία, σε προνομιακή
τοποθεσία , ευκαιρία γιαμεγάληυπεραξία,
γωνιακόοικόπεδο,σε τιμήεκπληκτικάσυμ-
φέρουσαμόνο18.000€,Αποκλειστικήδιά-
θεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:115478 -ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑεντόςσχε-
δίουπόλεως  οικόπεδοσυνολικής επιφά-
νειας862 τ.μ. κτίζειάμεσα.Τιμή130.000€.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:14641-ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑΚέντροΠΩ-
ΛΕΙΤΑΙΟικόπεδοσυνολικήςεπιφάνειας1220
τ.μ.Τιμή:75.000€.

Κωδ105574.ΤΡΙΛΟΦΟΣπωλείταιοικό-
πεδο1500τ.μ.μέσαστοχωριόστηνπεριοχή
Αυλαγάς,άρτιοκαιοικοδομήσιμο,μεμεγάλη
φάτσα,σετιμήευκαιρίαςμόνο20.000€.Απο-
κλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:115567 -ΣΤΗΦΥΤΕΙΑκατάαπο-
κλειστικότηταΟικόπεδοσυνολικήςεπιφάνειας
1.526τ.μ.Τιμήμόνο15.000€.

Κωδ.14757ΠΑΤΡΙΔΑ -ΕΥΚΑΙΡΙΑΜΟ-

ΝΑΔΙΚΗπωλείταιοικόπεδοεντόςζώνηςοι-
κισμούμε 2.200τ.μ.άρτιοοικοδομήσιμομε
αντικειμενικήαξία100.000€, τιμήπώλησης
μόνο25.000€.ΠληροφορίεςμόνοστηΜΕΣΙ-
ΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.105088ΠΑΤΡΙΔΑ,Οικόπεδο2.608
τ.μ., άρτιο και οικοδομίσημο , εντός ζώνης
οικισμούπριντηνΠατρίδα ,σεεξαιρετικάό-
μορφηπεριοχήπροσφέρεταισεπολύχαμηλή
τιμή,μόνο29.000€,Πληροφορίεςμόνοστην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.14740.Σπάνιοοικόπεδοστηνάκρη
τουχωριούστουςΓεωργιανούςΒέροιαςμε
3500τ.μ.άρτιοκαιοικοδομήσιμο,πωλείταισε
πολύχαμηλήτιμή,μόνο30.000€.Ευρίσκεται
απότηνπάνωμεριάτουδρόμου.Ηθέσηκαι
ηθέατουμοναδικές.

Κωδ:115197 -ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙΟικόπεδο
συνολικήςεπιφάνειας4000τ.μ.οικοδομήσι-
μο.Τιμήεξαιρετικάχαμηλή ,μόνο25.000€
ευκαιρίασίγουρη.

ΠΩΛΗΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ:105141-ΠΩΛΕΙΤΑΙΠάρκινγκστο

Πασακιόσκισυνολικήςεπιφάνειας15τ.μ.με
πολύάνετηπρόσβαση , ισόγειοοικοδομής ,
τιμή:7.000€.

ΠΩΛΗΣΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Κωδ:105367ΠΩΛΕΙΤΑΙΕπιχείρησηυ-

γειονομικού ενδιαφέροντοςστο κέντρο της
πόληςσεπολύκαλόσημείο,μαζίμετονεξο-
πλισμότουκαταστήματος,στεγασμένησεκα-
τάστημα45τ.μ.τοοποίοαποτελείταιαπόέναν
ενιαίοχώροκαιWC,μεπολύλογικόενοίκιο
μόνο220€.Τιμήπώλησης της επιχείρησης
9.000€ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΜΟΝΟΣΤΗΝΜΕΣΙ-
ΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣΓΙΑΤΟΛΜΗΡΟΥΣ
κωδ.105270ΣταΦανάριαΚύπρουστη

Βέροιαπωλείταισπάνιοκατάστημασυνολικής
επιφάνειας290τ.μ.σε4επίπεδα.Τοισόγειο
του είναι90 τ.μ. ,πρόκειται για εξαιρετικής
προβολήςακίνητοκαιεπίκεντρικήςαρτηρίας
,τιμήπώλησης110.000€.

Κωδ:115873 -Βέροιαπολύκοντάστο
ΩΡΟΛΟΙΠΩΛΕΙΤΑΙΔιαμέρισμασυνολικής
επιφάνειας85τ.μ.1ουορ..Αποτελείταιαπό2
Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιο .Εί-
ναικατασκευασμένοτο1967,χρήζειανακαί-
νισηςκαιητιμήτουστις40.000€.Αποκλειστι-
κήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:105687-ΡάχηΠΩΛΕΙΤΑΙκατάα-
ποκλειστικότητασεσπάνιοσημείοκοντάστα
γήπεδαοικόπεδοσυνολικήςεπιφάνειας1100
τ.μ.εντόςζώνηςοικισμούάρτιοκαιοικοδομή-
σιμο.Τιμή:30.000€.
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ΗΑΛΜΗΑΒΕΕζητάγιατοεργοστάσιότης,στο5οχλμ
Αλεξάνδρειας–ΚρύαςΒρύσης:

1)ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Με γνώσεις Βιομηχανικών εγκαταστάσεων, Βιομη-

χανικού αυτοματισμού,πίνακες – κυκλώματα και γνώση
Αγγλικών.

2)ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗγιατοτμήμαπαραγωγής
Καιγιατιςδυοθέσειςαπαραίτητοτοενδιαφέρονγιατη

δουλειά και πνεύμα συνεργασίας.Ανάλογη εμπειρία θα
ληφθείυπόψη.

Βιογραφικάσημειώματαμπορούν νααποσταλούν (με
αναφοράστηθέση)στο:Fax:2333027806και

e-mail:info@almifoods.gr
Τηλέφωνοεπικοινωνίας:2333027800

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η εταιρία «ΑΝΤΩΝΙ-
ΟΣ Ι. ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ»
ανακοινώνει ότι θέλει να
προσλάβει άμεσα για το
εργοστάσιότης:

α)εποχιακόπροσωπικό
β)γεωπόνους
γ)χειριστέςκλαρκκαιβοηθούςχειριστέςκλαρκ
δ)μηχανολόγοήηλεκτρολόγομηχανικό
Οιενδιαφερόμενοιθαπρέπειναπροσκομίσουνταπα-

ρακάτωδικαιολογητικά(σεφωτοτυπία):
1.ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
2.ΒΕΒΑΙΩΣΗΑ.Φ.Μ.
3.Α.Μ.Κ.Α.
4.ΑΡΙΘΜΟΣΜΗΤΡΩΟΥΙ.Κ.Α.
5.ΑΡΙΘΜΟΣΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ/ΙΒΑΝΤΡΑΠΕΖΑΣ
6.Πιστοποιητικό υγείας εργαζομένωνσε εργοστάσια

υγειονομικούενδιαφέροντος.
ΓΙΑΤΟΥΣΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣΤΟΥΟ.Γ.Α.:Ασφαλιστι-

κήενημερότηταΟ.Γ.Α.
ΓΙΑΤΟΥΣΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ:ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ
Τηλ.:2331039388,e-mail:karanikolas.antonios@gmail.com

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
Εργάτες-Εργάτριεςγιαμόνιμηεργασίασεσυ-

σκευαστήριοφρούτωνστονΑγ.ΓεώργιοΒέροιας
(πρώηνΑ.Σ.«ΗΔΗΜΗΤΡΑ»).Πληρ.τηλ.:23310
51500.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΓΡΑΦΕΙΟστηνπεριοχή τηςΝά-
ουσαςζητείταιβοηθόςλογιστήμεγνώσειςμισθοδοσί-
ας, λογιστικής για απλογραφικάβιβλία καθώς επίσης
και φορολογίας εισοδήματος φυσι-κών και νομικών
προσώπων.Θασυνεκτιμηθείηγνώσηπρογραμμάτων
της EpsilonNet.Αποστολή βιογραφικών στο email:
hr.officelog@gmail.com - Τηλέφωνο επικοινωνίας
6984373735.

ΕΜΠΟΡΙΚΗΕΤΑΙΡΙΑζητάναπροσλάβει2άτομα.
α)Γυναίκαήάνδραυπεύθυνο/ηγιατοΤμήμαΠω-

λήσεων,κάτοχο/ηάδειαςοδήγησηςμεάνεσηλόγου.
Η εταιρίαπροσφέρει μισθό, ασφάλιση, αυτοκίνητο
καικινητό.Προϋπηρεσίαθαληφθείυπ’όψιν.

β)ΟδηγόμεδίπλωμαΓ΄κατηγορίαςκαιγνώσεις
χειριστούκλαρκαπό25έως40ετών.Προϋπηρεσία
θαληφθείυπ’όψιν.

Πληροφορίεςστοκιν.:6947021868

ΠΩΛΕΙΤΑΙ εξοπλι-
σμόςκαφέ,ψυγείο-βι-
τρίνα, φούρνος με υ-
γραέριο και μεταλλικά
τραπεζοκαθίσματα
(για εξωτερικό χώρο).
Τηλ.:6978181561.

ΒΙΟΛΟΓΟΣ 
ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕ 

ΜΑΘΗΤΕΣ ΛΥΚΕΙΟΥ

Τηλ. επικοινωνίας:
6972334522
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ΚΥΡΙΑ προσφέρει εργασία
καθαρισμού σπιτιών καθώς
φροντίδαμικρώνπαιδιώνκαιη-
λικιωμένων.Τηλ.:6984095883.

ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ με γνώσεις
και κηπουρικής ζητά ανάλογη
εργασία.Τηλ.:6974599047.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη φύ-

λαξη και περιποίηση ηλικιωμέ-
νωνσε24ωρηβάση.Τηλ.:6993
678697.

ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣκυρίαμονογο-
νικής οικογένειας, ζητάει εργα-
σία,γιαφύλαξηηλικιωμένωνκαι
καθαρισμόσπιτιών.Τηλέφωνο:

6999262565.
ΚΥΡΙΑζητείεργασίαγιαφύλα-

ξημωρούήκαθαρίστριασεσπίτι
και γραφεία.Τηλ. επικοινωνίας:
2331073642.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ έπιπλασεάρι-

στηκατάστασησεεκπληκτικήτιμή:
-Τραπεζαρίαμεέξι(6)καρέκλες,α-
πόξύλοοξιάς,χρώμακερασι,τιμή
260ευρώ.-Τριθέσιοςκαιδιθέσιος
καναπέςχώμαμωβτμή150ευρώ.
-Κρεβάτιμονόμετοστρώμα.Τιμή

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ25τ.μ.11.500ευρώ
ΡΟΛΟΪ28 τ.μ.LUXανακαινισμένοκαι επιπλωμένο
19.000ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ35τ.μ.ανακαινισμένο11.500ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ40τ.μ.ανακαινισμένο17.000ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ45τ.μ.ανακαινισμένο26.000ευρώ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ50τ.μ.καλό34.000ευρώ
ΡΟΛΟΪ70τ.μ.16.500ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ72τ.μ.ρετιρέ18.000ευρώ
ΡΟΛΟΪ78τ.μ.9.500ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ40τ.μ.καλό20ετίας16.000ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ80τ.μ.ανακαινισμένο42.000ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ85τ.μ.καλό47.000ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ90τ.μ.καλόανακαινισμένο38.000ευρώ
ΠΙΕΡΙΩΝ100τ.μ.καινούργιο,θέα120.000ευρώ
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ110τ.μ.27.000ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ115τ.μ.καλό80.000ευρώ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ130τ.μ.τζάκι,θέα108.000ευρώ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑμεζονέτα140τ.μ.58.000ευρώ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ171τ.μ.μεζονέτακαινούργια140.000ευρώ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΧΩΡΑΦΙΩΝ-ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ5.000μέτρα15.000ευρώ
ΓΑΛΑΞΙΑΣ4.200μέτραμεελιές8.700ευρώ
ΒΕΡΓΙΝΑ43.000μέτρα25.000ευρώ
ΠΑΤΡΙΔΑ6.300μέτρα10.000ευρώευκαιρία
ΖΕΡΒΟΧΩΡΙ40.000μέτραμενερόκαιρεύμα82.000
ευρώ
ΚΟΥΛΟΥΡΑ13.000μέτραμεδένδρα39.000 ευρώ
καιδίκτυο
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ10.000μέτραμεδένδρα26.000ευρώ
ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ4.500μέτρα7.500ευρώ
ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑ7.800μέτραμεπομόνακαιδίκτυο,κο-
ντάστοχωριόκαιάσφαλτο15.000ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ35τ.μ.μεθέσηστάθμευσης130ευρώ
ΡΟΛΟΪ30τ.μ.130ευρώ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ30τ.μ.επιπλωμένο150ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ30τ.μ.επιπλωμένο150ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ30τ.μ.καλόεπιπλωμένο170ευρώ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ30τ.μ.επιπλωμένο10ετίας170ευρώ
ΕΛΗΑ45τ.μ.10ετίαςκαλό180ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ50τ.μ.,καλόμεθέα200ευρώ
ΤΣΕΡΜΕΝΙ50τ.μ.,10ετίας,καλό,επιπλωμένο250ευρώ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ70τ.μ.12ετίας,καλό230ευρώ
ΠΑΠΑΓΟΥ75τ,μ,,12ετίας,καλό230ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ80τ.μ.,καλό,ηλιακό250ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ80τ.μ.,12ετίας,θέα,πάρκιγκ270ευρώ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ80τ.μ.,θέα,180ευρώ
ΡΟΛΟΪ80τ.μ.,καλό280ευρώ
ΡΟΛΟΪ85τ.μ.,ρετιρέ,θέα,τζάκι200ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ90τ.μ.,ανακαινισμένο180ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ90τ.μ.,καλό,πάρκιγκ260ευρώ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ100τ.μ.200ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ100τ.μ.,ανακαινισμένο200ευρώ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ110τ.μ.,καλό,θέα230ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ110τ.μ.,καλό230ευρώ
ΠΑΠΑΓΟΥ120τ.μ.,ατομικόλέβητα,πάρκιγκ220ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ120τ.μ.,θέα,διαμπερές250ευρώ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ130τ.μ.,τζάκι,θέα,πάρκιγκ250ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ145τ.μ.,θέα,διαμπερές260ευρώ
ΝΑΟΥΣΑμονοκατοικία12ετίας,τζάκι,θέα300ευρώ
ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ,μονοκατοικίαεπιπλωμένη,τζάκι300ευρώ

www.laosnews.gr

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΦοιτητικεςΓκαρσ.Στοκεντρο.
ΛΑΔΟΜΥΛΟΙΜονοκατοικια65τ.μμεοικοπεδο200τ,μ
50000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙανω,οικόπεδο.600τ,μ24000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣκαιν.4ος120τ.μμεparkigk,Α.Θ3ΔΣΚ
τζακιαναμ.140000€
ΚΕΝΤΡΟ95τ.μ,2ΔΣΚτου200380000€
ΜΕΖΟΝΕΤΤΑμεΘεα,Α.Θ,τζακιπαρκιγκ,150τ.μ3ΔΣΚ
wc130000€
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ30τ.μμεθεα,προσοψηςΕυκαιρία10000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙΜονοκατοικια2ΔΣ-ΚWCτου75΄οικοπ.270
μετρα26000€
EΛΗΑ1ΔΚουζινακιWC38τ.μευχαριστο,10000€
ΠΑΤΡΙΔΑκατοικια100τ.μ+καταστημα100τ.μμεοικοπ.
95000€
ΟΙΚΟΠΕΔΟπαζαρι380Τ.Μκεντροσ.δ1,2καλητιμη
ΗΡΑΚΛΕΟΥΣκαινουριομεθεα,3ος92τ.μ+γκαραζ,Α.Θ
85000€
N.ΠΡΟΔΡΟΜΟΣΜον/κιαημιτεληςμε3ΔΣΚ+900τ.μ
οικοπεδο0100€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑΜονοκατοικιαδιατηρητεασεοικοπεδο190
τ.μ70000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
Π.ΜΕΛΑ3ος.3ΔΣΚ2WCΑ.Θπανελ,καλό300€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟ1ΔΣΚμεΑ.Θ180€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ4ος1ΔΣ-ΚWCΚ.Θ170€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ1ΔΣΚ4oςΘερμ/τεςμεθεα170€
Π.ΜΕΛΑ2ΔΣΚΑ.ΘΚοπλαμ,μωσαικο-ξυλο220€
ΠΑΠΑΓΟΥ1ΔΣΚΑ.Θχωριςκοιν.ισογειοκαι3ος140€
ΠΑΠΑΚΙΑ80τ.μ2ΔΣΚΑ.Θ.1οςανακαινις.2017-250€
ΠΙΕΡΙΩΝ1Δ-ΣΚWCμεΑ.Θ.20ετίας180€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ15ετιας2ΔΣΚΩρ/ση250€
ΑΓ.ΠΑΤΑΠΙΟ20ετιαςδιαμπερεςμε3ΔΣΚΩρ/ση300€
ΚΕΝΤΡΟ3ΔΣ/ΚΑ.Θεπιπλωμενο350€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΠΕΡ/ΚΗΒεροιαςΦιλέτο16στρ.πανωστηνάσφ.σ.δ0216€
ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ8500τ.μμεΠομόναστηνασφ3000το
στρέμμα
ΡΑΧΙΑ3300τ.μομορφο,μερευμακνερότρεχουμενο13000€
ΑΓΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣκονταστουΤσεσμελη19στρ.μεεπι-
τραπεζια,μετοχήΠομόναςκμπεκακια2800€τοστρεμμα

ΤΕΛΩΝΕΙΟΒιομηχανικηαποθηκηκαιμεταλικοστεγα-
στρο200τ.μεντοςγηπεδου1500τ.μ.30000€&κτήμα
10300τ.μ25000€
Π.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ10στρεμ.μεπομόνα+ροδακ.25000€
EIΡΗΝΟΥΠΟΛΗ40στρ.αρδευομενομεβανες,ρευμα
κενο80000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣκτημα21στρ.μεβιομηχανικατα8στρ
42000€
ΑΣΩΜΑΤΑ5στρ.αρτιομεΘέα25.000€ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΣΥΚΙΕΣπανωαπό66΄35στρεμ.70000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣδιπλαστοχωριομπαξες3στρ.10000€
ΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ6500τ.μ.κονταστοχωριο30.000€ΤΩΡΑ
24000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ10στρ20000€-ΣΤΑΥΡΟΣ15στρ.45000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

ΕΜ.ΠΑΠΠΑκΚαρατασουκαταστηματα40τ.μ30.000€
ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκαταστημα50τ.μ30.000
ΑΝΟΙΞΕΩΣκαταστ.75τ.μ+60οροφος50000€
ΙΕΡΑΡΑΡΧΩΝκαταστ.25τ.μκατάλληλοκαιγιαγκαραζ
20000
ΩΡΟΛΟΙΓΡΑΦΕΙΟ33τ.μπροσοψης18000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΙΑΤΡΕΙΟδιχωροκονταστηνΒενιζελου250€
ΚΤΕΛ,καταστημα60τ.μ+60υπογειο5€
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΓΡΑΦΕΙΟεναςχωρος+wc80€
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟπρωηνΚεντρο65τ.μ350€
ΠΙΕΡΙΩΝ75τ.μμεπαταρι350€
ΔΙΠΛΑΣΤΗΝΨΑΡΟΠΟΥΛΑκαταστ,75+75+70500€
ΑΠΟΘΗΚΗισόγειαεπιτηςΑνοίξεως180τ.μ200€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΓραφειο50τ.μΛουξπρό-
σοψη300€
ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙΔιώροφοΝεοκλασικόκεντρογιαΚαφε-Ρε-
στωράν
ΠΩΛΕΙΤΑΙστονΠΡΟΜΗΘΕΑυπογειααποθηκη80τ.μ
7000€
ΩΡΟΛΟΙκΑγ.ΚυριακηΘεσηΓκαραζκλειστο,ενοικιο30€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕπαγγελματικοςχωρος100τ.μ200€
ΚΑΤΩΑΠΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣΧΩΡΟΣ
1300τ.μ
Γιαδιαλογητηριοηπαρομοιεςχρησεις,μεψυκτικουςθα-
λαμους..

HΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΧΥΜΩΝΑΣΠΙΣΑ.Ε.–ΚΩΝ/ΝΟΣΔΕΔΕΣΑΝΑ-
ΚΟΙΝΩΝΕΙΟΤΙΕΧΟΥΝΕΧΟΥΝΞΕΚΙΝΗΣΕΙΟΙΕΓΓΡΑΦΕΣΤΟΥ
ΕΠΟΧΙΑΚΟΥΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΓΙΑΑΝ.ΕΡΓΑΤΕΣ,ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ/ΒΟΗ-
ΘΟΥΣΧΕΙΡΙΣΤΕΣΚΛΑΡΚ,ΤΕΧΝΗΤΕΣΚΑΙΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ.

ΑΙΤΗΣΕΙΣΓΙΝΟΝΤΑΙΔΕΚΤΕΣΣΤΑΓΡΑΦΕΙΑΤΗΣΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗΚΑ:
-ΦΩΤΟΤΥΠΙΑΑΦΜ-ΑΜΚΑ-ΑΡΙΘΜΟΜΗΤΡΩΟΥΙΚΑ
-ΦΩΤΟΤΥΠΙΑΔΕΛΤΙΟΥΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
-ΦΩΤΟΤΥΠΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΛΟΓ/ΣΜΟΕΘΝΙΚΗΣ
-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥΓΕΙΑΣ
-ΜΙΑΜΙΚΡΗΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΓΙΑΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ

ΤΟΥΟ.Γ.Α.
-ΔΙΠΛΩΜΑΒΟΗΘΟΥΉΧΕΙΡΙΣΤΗΚΛΑΡΚ.

ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ2332303100
ΤΜΗΜΑΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ:ΜΠΑΡΑΚΟΥΑΛΕΚΑ

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΖΗΤΕΙΤΑΙαρτεργάτηςγιαναεργαστείσεαρτοποιείο
Απαραίτηταπροσόντα!
-Ηλικίααπό22έως40ετών
-Πολύκαλέςεπικοινωνιακέςικανότητες
Επιθυμητήηπροϋπηρεσίακαι εκπλήρωσηστρατιωτικής

θητείας.Παρακαλώ επικοινωνήστεστο τηλ.: 2331074041,
υπ.ΚΑΝΑΚΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣαπότις09.00έωςτις13.00.

HΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΧΥΜΩΝΑΣΠΙΣΑ.Ε.–ΚΩΝ/ΝΟΣΔΕΔΕΣΖΗΤA
*ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΤΡΟΦΙΜΩΝ.ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑΓΙΝΟΝΤΑΙΔΕΚΤΑΣΤΟ
Ε-maila.barakou@aspis.gr

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΑγροτικός Συνεταιρι-
σμός«ΗΦΑΙΣΤΟΣ»μεέδρα
τοΔιαβατό ΖΗΤΑ προσω-
πικό, εργάτες και εργάτρι-
εςπαραγωγής με εμπειρία
στη συσκευασία για τις ε-
γκαταστάσεις στο 7,5 χλμ.
Βέροιας-Νάουσας, και οδη-
γό κλαρκ και οδηγόφορτη-
γού.Πληροφορίες τηλέφω-
να: 23310 44445 & 6909
202921.

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ τηςΚλασικής
ΦιλολογίαςτουΑριστοτελείουΠα-
νεπιστημίουΘεσσαλονίκης, με
εξειδίκευσηστηνΕιδικήΑγωγή,
παραδίδει ιδιαίτεραμαθήματασε
παιδιάΓυμνασίουκαιΛυκείοιυσε
ΑρχαίαΕλληνικά,Έκθεση,Λατι-
νικάκαιΝεοελληνικήΛογοτεχνία.
Πολύπροσιτέςτιμές.Τηλ.επικοι-
νωνίας:6974430782.
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ευκαιρίαςγιαόλα400ευρώ.
Πληρ.τηλ.:6973777747.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κρεβατάκι
ΒΕΒΕ σε άσπρο χρώμα,
μεστρώμα και υφασματά-
κιαπροστατευτικά,σχεδόν
αχρησιμοποίητο. Τιμή ευ-
καιρίας150,00ευρώ.Τηλ.:
6977430658.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χω-

ρίς υποχρεώσεις ΖΗΤΑΕΙ
σοβαρήσχέση.Τηλ.:6984
040769.

ΕΥΚΑΤΑΣΤΑΤΟΣ κύρι-

ος 50 ετώνψάχνει εμφα-
νίσιμη κυρίαως 50 ετών
για γνωριμία. Τηλ.: 6972
371446.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
ΠεριοχήΜητρόπολης,38 τ.μανακαινισμένομεa/c,
βλέπειακάλυπτο,επιπλωμένο24000€
(κωδΓΚ53)
ΙσόγειοστοβήματουΑποστόλουΠαύλου64τ.μ
1ΔΣΚΜχωρίςκοινόχρησταοικοδομής25000€
(κωδΓΚ48)
Κυριώτισσα36τ.μ2οςακάλυπτος9000€
(κωδΓΚ44)
Ρολοι,38τμ,βλέπεισεακάλυπτομεανοιχτωσιακαι
ήλιο,καινούργιακουφώματακαιτέντες,
επιπλωμένο,18000€(ΓΚ54)
2ΔΩΜΑΤΙΑ
Καλλιθέα83τ.μ2ΔΣΚΜκαινουργιο,ατομικήθέρμανση,-
μεγάληβεράντα,θέαστονκάμπο,65000€(κωδ2Δ140)
Προμηθέας,94τ.μ,1οςορ,2ΔΣΚΜ,15ετίας,ελά-
χισταχρησιμοποιημένο,δυνατότηςαυτόνομηςθέρ-
μανσης57000€(κωδ2Δ134)
Τσερμένι,70τ.μ1οςοροφος,2ΔΣΚΜ,5ετίας,air
Condicion,πυλωτή,αποθήκη,από60000τώρα
45000€(κωδ2Δ133)
ΚοντάστηνπλατείαΩρολογίου70τ.μ2ΔΣΚΜ,2ος
ανακαινισμένο,40000€(κωδ2Δ132)
Καλλιθέα125τ.μ,2ΔΣΚ2μπάνια,1οςοροφος,τιμή
80000€(κωδ2Δ130)
Προμηθέας,καινούργιαοικοδομή,ισόγειομεδικήτου
είσοδο,άριστηκατασκευή,μοντέρνο,φωτεινό,ευχάρι-
στο,2ΔΣΚΜ,πάρκινγκ,42000€(κωδ2Δ152)
Καινούργιαοικοδομήστοκέντρο,περιοχήΑγ.Αντωνί-
ου,93τ.μ3ος,ιδανικόγιαεπαγγελματικήχρήσηαλλά
καιγιακατοικία65000€(κωδ2Δ123)
ΠαράλληληστηνΠιερίων,92τ.μ2ΔΣΚΜ,ατομικήθέρ-
μανση,3οςορ.Πάρκινγκ,8ετίας,62000€(κωδ2Δ120)
Μητρόπολη,104τ.μ,2ΔΣΚΜ,τζάκι,ατομικήθέρμανση,
ηλιακός,3οςοροφος65000(κωδ2Δ109)
Τσερμένι ,100τ.μ,1ος,2ΔΣΚΜ,τζάκι,ηλιακός,τέντες,
ωρομετρηση,κουφωτήντουλάπα,πόρταασφαλείας
,θέα,ιδιωτικήκατασκευή,τιμήσυζητήσιμη(κωδ2Δ102)
Στοκέντρο,σεπεζόδρομο,75 τ.μ2οςορ,2ΔΣΚΜ,
βλέπειπίσω,χρήζειμερικήςανακαίνισης ,κατάλληλο
καιγιαεπαγγελματικηχρηση,τιμή
50000(κωδ2Δ125)
ΦανάριαΚύπρου,60 τ.μ ,2ος,2ΔΣΚΜ,ατομικήθέρ-
μανση,πάρκινγκ2θεσεις,οικοδομή10ετίας60000€
(κωδ2Δ85)
3ΔΩΜΑΤΙΑ
Πάνωαπό τοπασακιόσκι,μαιζονέτα,ισόγειο-1ος,
3ΔΣΚ2,103τμ,γίνονταικαιδύοδιαμερίσματα,μπάνια
,άμεσηπρόσβασηστηναυλή,κλειστόπάρκινγκ,και-
νούργιο,95000€(κωδ3Δ86)
Πασακιόσκι,100τ.μ ,3ΔΣΚ2μπάνια,ωραίαβερά-
ντα,70000€(δυνατότητααγοράςκλειστούπάρκινγκ
έξτρα)(κωδ3Δ93)
ΒήμαΑπ.Παύλου,3ΔΣΚΜ,4οςορ,σκεπή,μεανακαι-
νισμέναμπάνιο,κουζίνα,κουφώματα,
διαμπερές65000€(κωδ3Δ100)
ΠωλούνταιΔιαμερίσματαμε2δωμάτια:
•ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ2Δ97τμοροφοδιαμέρισμα,μεγάλο
σαλόνι,κουζίνα,χολ,μεγ.μπάνιο,ΤΙΜΗΕΥΚΑΙΡΙΑΣ
(2Δ143)
•ΡΟΛΟΙ120τμ.2Δ,ανακαινισμένο,ΣΛ,Κ,WC,κόπλαν,

σίτες,ντουλαπες,ατομική(2Δ147)
•ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ85τμ,2Δ,σαλοκουζίνα,WC,αποθήκη,
καινούριαπλακάκια60.000€(2Δ148)
•ΚΕΝΤΡΟ2Δπλήρωςανακαινισμένο,κόπλαν,πλακά-
κια62.000€(2Δ149)
•ΚΕΝΤΡΟ2Δσαλόνι,κουζίνα,2WC,χωνευτέςντου-
λάπεςκαισταδύοδωμάτια,100τ.μ.,air-condition,
πόρταασφαλείας,πάτωμαμεμάρμαρο, τέντεςκαι
ατομικήθέρμανσηδιαμπερές60.000€(2Δ135)
ΠωλούνταιΔιαμερίσματαμε3-4δωμάτια:
•ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ117τμοροφοδια-
μέρισμα,3Δ,μεγάλοσαλόνι, κουζίνα,μεγ.μπάνιο,
ΤΙΜΗΕΥΚΑΙΡΙΑΣ(3δ98)
•ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ3Δσαλοκουζίνα,αποθήκη,ατομική
θέρμανση,κλειστόπαρκινγκ25τ.μ.2008έτοςκατα-
σκευής80.000€(3Δ47)
•ΜΕΖΟΝΕΤΑκοντάστηνΜπαρμπούτα,3Δτζάκι,α-
τομικήθέρμανση,παρκινγκ,2WC,10ετών,105.000€
(3Δ79)
ΠωλούνταιΓκαρσονιέρες:
•ΚΕΝΤΡΟγκαρσονιέρα60τμ.δωμάτιο,ανακαινισμένο
μπάνιοκαικουζίνα,χολμεντουλάπα,a/c,κόπλαν,
πόρταασφαλίας,τιμή30.000€(ΓΚ52)
•ΚΕΝΤΡΟστούντιο28τ.μ.,τιμήευκαιρίας15.000€(ΓΚ34)
•ΚΕΝΤΡΟστηνΕλιά30τ.μ.15.000€(ΓΚ36)
•ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ1Δσαλόνι, κουζίνα,σεπολύκαλή
κατάσταση20.000€(ΓΚ30)
•ΠΑΠΑΚΙΑ1Δσαλόνι,κουζίνα64τ.μ. ισόγειο,χωρίς
κοινόχρηστα,25.000€(ΓΚ48)
•ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ1Δσαλοκουζίνα,ανακαινισμένο,και-
νούριακουφώματα,45τ.μ.,ατομικήθέρμανση,ανοι-
χτήθέσηπαρκινγκ,πρώτοςόροφος,35.000€(ΓΚ6)
ΠωλούνταιΜονοκατοικίες:
•ΠΑΠΑΚΙΑ-ΡΟΛΟΙ2Δσαλόνι, κουζίνα,75τ.μ.,σε
175τ.μ.,ατομικήθέρμανση,και2αποθήκες50.000€
(Μ148)
•ΚΕΝΤΡΟ2Δσαλόνι,κουζίνα,παρκινγκ,αποθήκη,
80τ.μ.,65.000€(Μ150)
•ΜΕΖΟΝΕΤΑστοκέντρο145τ.μ.οικόπεδο,60τ.μ.
οπάνωοπάνωόροφοςκαι62τ.μ.οκάτωόροφος,
80.000€(Μ43)
•ΡΟΛΟΙμεζονέτα,σαλοκουζίναμε τζάκιστονκάτω
όροφοκαι2Δμεμπάνιοστονεπάνωόροφο,ατομική
θέρμανση,πόρταασφαλείας,καινούριακουφώματα,
ανακαινισμένο,85τ.μ.κτίσμα,με2air-conditionκαι
κλειστόπαρκινγκ100.000€(Μ113)
•ΤΡΙΛΟΦΟΣμονοκατοικίαμεκήπο,2Δσαλόνι,κουζί-
να,340τ.μ.οικόπεδο,68τ.μ.κτίσμα,ατομικήθέρμαν-
ση,μεπαρκινγκ30.000€(Μ145)
ΠωλούνταιΗμιτελή:
•ΛΑΖΟΧΩΡΙ1200τμ.οικόπεδομεκτίσμαημιτελές
45τ.μ.55.000€(Η11)
•ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑ200τ.μ.κτίσμαστατούβλα,50τ.μ.υπό-

γειο,50.000€(Η16)
•ΒΕΡΓΙΝΑκτίσμαστατούβλα118τ.μ.με90τ.μ.και
1041τ.μ.οικόπεδο60.000€(Η20)
•ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ500μοικόπεδο,50τ.μ. ισόγειοκαι
50τ.μ.70.000€(Η8)
ΠωλούνταιΧωραφοοικόπεδα:
•Οικόπεδο16στρ.ΕΠΙΣΚΟΠΗστονκόμβοτηςΕγνα-
τίας(ΟΙΝ02)
•ΟικόπεδοστονΆΓΙΟΓΕΩΡΓΙΟΠΡΟΣΠΑΤΡΙΔΑ
5στρ.μεκτίσμα386τ.μ.50.000€(Χ474)
•ΟικόπεδοσταΑΣΩΜΑΤΑ1.200μμεθέα65.000€
(ΑΧ07)
•ΣτηνΑΓΙΑΒΑΡΒΑΡΑ4650μ,58μφάτσα,300μαπό
τηνάσφαλτο,χτίζει930τ.μ.36.000€(ΒΧ03)
ΠωλούνταιΜαγαζιά:
•ΚατάστημαΣΤΗΝΝ.Π.Ο.300τ.μ.(ΕΧ86)
•ΣΤΗΒΕΛΙΖΕΛΟΥ120τ.μ.ισόγειο,και120τ.μ.πατάρι
(ΕΧ87)
•ΣΤΟΚΕΝΤΡΟμαγαζί90τ.μ.,Νοικιασμένοαυτήντην
στιγμήστα800€σεπολύπροσιτήτιμή(ΕΧ85)
•ΚΕΝΤΡΙΚΟΤΑΤΟμαγαζί,85τ.μ,μεπατάρικαιυπό-
γειο(ΕΧ56)
•ΚΕΝΤΡΟμαγαζίμεσπίτιαπόπάνω60.000€(ΕΧ60)
ΠωλούνταιΓραφεία:
•ΣΤΟΚΕΝΤΡΟγραφείο4χώρων,πλήρωςανακαινι-
σμένο,62.000€(ΕΓ42)
•ΣΤΟΚΕΝΤΡΟΤΗΣΒΕΡΟΙΑΣ81τ.μ.60.000€(ΕΓ26)
•ΚΕΝΤΡΟ2χώροιμεWC30.000€(ΕΓ33)
•ΣΤΟΚΕΝΤΡΟπλήρωςανακαινισμένομε εύκολη
πρόσβαση, χωρίς κοινόχρηστα,65τ.μ.μεπατάρι
20τ.μ.50.000€(ΑΝΑ03)
•ΣΤΟΡΟΛΟΙγραφείο2χώροι75.000€(ΕΓ15)
ΠωλούνταιΓκαράζ:
•Γκαράζ,κλειστόΣΤΟΤΣΕΡΜΕΝΙ,100τμ.,10.000€
(900)

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕνοικιάζονταιΔιαμερίσματαμε2δωμάτια:
•ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙστοΠασακιόσκιδιαμέρισμα3ουορ.,
2δωμ.,σαλοκουζίνα,μπάνιο,a/c,ατομ.θέρμ.,πετρ.
μεγάληβεράνταμευπέροχηθέα,270€
•ΚΕΝΤΡΟ2Δ,ΣΛ,85τμ,καιν.κουζίνα,καιν.μπάνιο,
πλακάκια,κόπλαν,ντουλάπα,230€(2Δ82)
•ΓΑΛΑΞΙΑΣ2Δ,ΣΛΚ,85τμ,καιν.διαμερισμα,ατομική,
τζάκι,αποθήκη,280€(2Δ83)
•ΡΟΛΟΙ2Δσαλοκουζίναμπάνιο,μεηλεκτρικέςσυ-
σκευές,air-condition,ντουλάπαχωνευτή,και-
νούριακουφώματα190€(2Δ70)
•ΚΕΝΤΡΟ2Δσαλοκουζίναμπάνιοοροφοδι-
αμέρισμα,μεαυτόνομηθέρμανση,οικοδομή
2007,80τ.μ.κουφώματακόπλαν250€(2Δ72)
•ΚΕΝΤΡΟ2Δσαλόνικουζίνα,κουφωτέςντου-
λάπες,καινούριαπατώματα,καινούριαπόρτα,

μεγάλοιχώροι230€(2Δ52)
•ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ2Δσαλοκουζίνα,μπάνιο,μεγάληβερά-
ντα,διαμπερές,άριστηκατασκευή,μεθέσηπαρκινγκ,
θέα,καιτζάκι,280€(2Δ28)
•ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ2Δσαλοκουζίνα,μπάνιο,επιπλωμένο
ήμη,ντουλάπα,αυτόνομηθέρμανση,180€(2Δ38)
•ΡΟΛΟΙ2Δσαλόνι,κουζίνα,βεράντακαινούριαπόρ-
τα,καινούριακουφώματα,3οςόροφος,200€(2Δ41)
•ΚΕΝΤΡΟ2Δκαινούριακουζίνα,καινούριακουφώ-
ματα,θωρακισμένηπόρτα,βεράντα,θέα,ατομική
θέρμανση(2Δ60)
•ΚΕΝΤΡΟ2Δ2WC100τ.μ.,μεγάληβεράντα,τέντες,
ατομικήθέρμανσημεθερμοσυσσωρευτές,νυχτερινό
ρεύμα,διαμπερές220€(2Δ59)
ΕνοικιάζονταιΔιαμερίσματαμε3-4δωμάτια:
•ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΗμεζονέταμεσαλοκουζίνα,δύου-
πνοδωμ,άτια,μπάνιο,ατομ.θέρμανσηστοκέντρο,
περιοχήΩρολογίου.
•ΑΓ.ΑντώνιοςΠΛΗΡΩΣΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ3ΔΣΛΚ,
μπάνιο,εξαιρετικό,ατομική,ηλιακό400€(ΕΠ84)
•Μακροχώρι120τμ,3Δ,σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο,απο-
θήκη,τζακόσομπα,θερμοσυ.,200€(3Δ37)
•ΤΣΕΡΜΕΝΗ3Δ,ΣΛΚ,κόπλαν,πλακάκια,καιν.κου-
ζίνα,180€(3Δ35)
•ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ3Δ,οροφοδιαμ.109τμ,ΣΛΚ,αποθήκη,
πυλωτή,αυτόνομηθερμ.απεριόριστηθέα320€(3Δ36)
•ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙκαινούριο3ΔΣΛΚ,3κουφοτέςντου-
λάπες,ατομική,θέααπεριόριστη,5ος,παρκινκ280€
(3Δ34)
ΕνοικιάζονταιΓκαρσονιέρες:
•ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑσαλοκουζίναμετζάκι,2a/c,μεγάλες
βεράντες220€,περιοχήαστυνομίας.
•ΣτονΑγ.Αντώνηγκαρσονιέραεπιπλωμένη,δωμ,
σαλόνι,κουζίνα,καιν.κουφώματα,χωρίςθέρμανση
150€(ΕΠ85)
•ΠΑΠΑΚΙΑ γκαρσονιέρα, δωμάτιο, σαλοκουζίνα,
μπάνιο,a/c,θέσηπάρκινκ,λίγακοινόχρηστα,200€
(ΓΚ154)
•ΠΡΟΜΗΘΕΑΣγκαρσονιέρακαινούρια2013,60τμ,
λουξ,1Δ,σαλοκουζίνα,ωρομέτρηση,250€(ΓΚ143)
•ΡΟΛΟΙεπιπλωμένηγκαρσονιέρα,καινούριακουφώ-
ματα,διπλάτζάμια,ψυγείο,ηλεκτρικήκουζίνα,κρεβά-
τι,τραπέζι,ντουλάπα40τ.μ.150€(ΕΠ55)
•ΚΕΝΤΡΟ1Δσαλόνι,κουζίνα,μπάνιο,άνετοκαιευρύ-
χωρο,μεγάληκαινούριαντουλάπα,καινούριακουφώμα-
τα,καινούριαπλακάκια,90τ.μ.ατομικήθέρμανση,250€

(ΓΚ128)
ΕνοικιάζονταιΜονοκατοικίες:
•Βίλλα,επιπλωμένη,3Δσαλόνι,κουζίνα,2βεράντες,
ατομικήθέρμανση,τζάκι,κήπο,(ΕΠ66)
ΕνοικιάζονταιΓραφεία:
•ΚαινούριαΣΤΗΝΑΓΟΡΑ58τ.μμε2χώρους και
46τ.μ.έναςχώρος,καιταδύομεκουζίνακαιτουαλέτα
350€και260€(ΓΡ01)
•ΓΡΑΦΕΙΟστοκέντρο2χώροι, καινούριακουφώ-
ματα, καινούρια πατώματα, πόρτα ασφαλείας,
aircondition,250€(ΓΡ03)
•ΣΤΗΚΑΡΔΙΑΤΗΣΠΟΛΗΣ,55τ.μ,επαγγελματικός
χώροςμεπατάρι,χωρίςκοινόχρηστα,ανακαινισμένο
320€(ΓΡ06)
•ΚΕΝΤΡΙΚΟΤΑΤΟγραφείο,4χώροι,κουζίνα,τουαλέ-
τα,ανακαινισμένο,λούξ.(Μ13)
ΕνοικιάζονταιΜαγαζιά:
•ΚΥΛΙΚΕΙΟστοποιοκεντρικόσημείο τηςαγοράς,
έτοιμο,40τμ,wc,κουζίνα,αποθήκη,(Μ86)
•ΚΕΝΤΡΟεπαγγελματικόςχώρος50τμ,+20τμπατάρι,
πλήρωςανακαινισμένο,χωρίςκοινόχρηστα,320€(Μ82)
•ΣΤΟΚΕΝΤΡΟΤΗΣΑΓΟΡΑΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑ7τμ+
13τμβοηθητικόςχώρος,250€(Μ81)
•ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟΣ,κατάστημα,650τ.μσε10στροικό-
πεδο(Μ11)
•ΚΕΝΤΡΙΚΟμαγαζί70τ.μ.μεμεγάληβιτρίνα,καιαπο-
θηκευτικόχώρο,800€(Τ662)
•ΚΕΝΤΡΙΚΟμαγαζί30τ.μ.μεπατάρικαιείσοδοαπό
δύοπλευρέςιδανικόγιαοποιαδήποτεχρήση(Α301)
•ΚΕΝΤΡΙΚΟμαγαζίστηναγοράμεεξοπλισμόκαφετέ-
ριας,50τ.μ.καιπατάρι380€(Ζ101)
ΕνοικιάζονταιΑποθηκευτικήχώροι:
•ΓκαράζστοκέντροπεριοχήΚΤΕΛ-ΑΣΤΙΚΑ40€
•ΓκαράζστοκέντροπεριοχήΚΤΕΛ-ΑΣΤΙΚΑ50€
•ΚΕΝΤΡΙΚΗαποθήκη,110τ.μ.250€(ΑΠ1)
•ΚΕΝΤΡΙΚΗαποθήκη,60τ.μ,200€(ΑΠ2).
•ΚΕΝΤΡΟ,αποθήκη280τμ.+100τμ.,ηαυλήμεσκέ-
παστρο.(ΑΠ3).

Επιλεγμένα ακίνητα
ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμαστοΜακροχώρι,85τμ,2Δ,σα-
λοκουζίνα,μπάνιο,αποθήκη,θέσηπάρκινκ,60.000€
(2Δ148)
ΠΩΛΕΙΤΑΙστοκέντροδιαμέρισμαήεπαγγ.Χώρος,
79τμ,2Δ,σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο,ατομικήθέρμανση,
40.000€(2Δ145)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οροφοδιαμέρισμα στον ΠΡΟΜΗΘΕΑ
100τμ,μεγάλοσαλόνι,σεμικρήοικοδομή,65.000€
(2Δ143)

Τογραφείομαςβρίσκεται:ΑγίουΑντωνίου1
στονπρώτοόροφο

Site:www.stoxosrealestate.gr
Τηλέφωναεπικοινωνίας:
2331068080,6973735020

ΟΙ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ,
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ

Ζητούνται ακίνητα προς πώληση - ενοικίαση

www.laosnews.gr

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ 
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ (ΕΥΚΑΙΡΙΑ)

Συσκευαστήριοεσπεριδοειδώνσεάριστηκατάστασημε:
Νο1τράπεζαδιαλογής
Νο2μεταφορικήταινία
Νο3κηρωτικό
Νο4τουρμπίνα
Νο5μηχανικόςταξινομητήςμεσταδιακόανοιγμα
Νο6λεκάνησυσκευασίας.
Δυνατότηταπαραγωγής 5 τόνους τηνώραδυ-

νατότηταναεπεξεργαστούνταεσπεριδοειδήκαιμε
φύλλακαινακηρωθούν100%.Τηλ.:2331021063.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Πωλείτα ι  κομπλέ

σύστημα λέβητα πέ-
λετ, μάρκαςTOPLING,
ισχύς30KW,ελαφρώς
μεταχειρισμένο,σεάρι-
στηκατάσταση,μαζίμε
δοχείοαδρανείας[μπά-
φερ] 500 litr για ακόμη
πιο οικονομική καύση,
σε τιμή ευκαιρίας.Τηλ.
6944997269.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ 
ΔΙΠΛΩΜΑ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

ΑΠΟ 23 ΕΤΩΝ ΚΑΙ 
ΑΝΩ. ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ 

ΘΑ ΛΗΦΘΕΙ ΥΠ’ ΟΨΙΝ. 
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ 

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 76.
ΠΛΗΡ. ΤΗΛ.: 23310 74443

Το κονσερβοποιείο – χυμοποιείο «ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ»ανακοι-
νώνει πως δέχεται αιτήσεις γιαπρόσληψη εποχιακούπρο-
σωπικούΕργάτες/Εργάτριες καιΧειριστέςΚλαρκ/Βοηθοί
ΧειριστέςΚλαρκσταγραφείατηςεταιρείας.

ΔΕΥΤΕΡΑμεΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
9:30με13:30

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑΣΕΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ:
1)ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΤΑΥΤΟΤΗΤΑΗ΄ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ -ΑΔΕΙΑ

ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ-AΔΕΙΑΕΡΓΑΣΙΑΣ(ΓΙΑΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ)
2)ΠΡΟΣΦΑΤΟΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΕΦΟΡΙΑΣΗ΄ΒΕΒΑΙΩΣΗ

ΑΠΟΔΟΣΗΣΑΦΜ
3)ΑΡΙΘΜΟΜΗΤΡΩΟΥΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ(ΙΚΑ)
4)ΑΜΚΑ
5)ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣΔΕΗ
6)ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣΚΙΝΗΤΗΣΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣΉΒΕΒΑΙΩΣΗ

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣΣΥΝΔΡΟΜHΤΗΓΙΑΤΑΚΑΡΤΟΚΙΝΗΤΑ
7)ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥΥΓΕΙΑΣ
8)ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝΤΡΑΠΕΖHΣ(1oςΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ)

ΕΠΙΠΛΕΟΝγιατους:
ΑσφαλισμένουςστονΟ.Γ.Α.:ΑσφαλιστικήΕνημερότηταΟΓΑ
ΧειριστέςΚλαρκ:ΆδειαχειριστήμηχανημάτωνΈργου
ΒοηθούςΧειριστέςΚλαρκ:ΒεβαίωσηΑναγγελίας
Πληροφορίες:ΤμήμαΑνθρώπινουΔυναμικού
Τηλ.2331023774καΜαρκογιαννάκη
Φαξ:2331026974
Εmail:hr@aqf.gr

ΟΙΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΖΗΤΟΥΝκοπέλαγιαγραμματειακή
υποστήριξη.Αποστολήβιογραφικών:

info@margaritopoulos.com

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΟΧΙΚΩΝ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
1.ΠρωτότυποΔελτίοΑστυνομικήςΤαυτότητας και μία

φωτοτυπία
2.Α.Φ.Μ.(σεφωτοτυπίατουεκκαθαριστικούτηςεφορίαςή

τηςβεβαίωσηςαπόδοσης)
3.Αρ.ΜητρώουΙΚΑ(φωτοτυπίααπόατομικόλογαριασμό)
4.Α.Μ.Κ.Α.(σεφωτοτυπία)
5.ΕπικυρωμένοαντίγραφοΠιστοποιητικούυγείαςεργαζομένωνσεεργοστά-

σιαυγειονομικούενδιαφέροντος.
6.ΑριθμόλογαριασμούΤράπεζαςΠειραιώς (εφόσον υπάρχει) μεπρώτο το

όνοματουεργαζόμενου(φωτοτυπίατηςσελίδαςπουαναγράφεταιολογαριασμός)
7.Αποδεικτικόδιεύθυνσηςκατοικίας(απόλογαριασμόΔΕΗήτηλεφωνίας)

ΕΠΙΠΛΕΟΝ:
ΓΙΑΤΟΥΣΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣΟΓΑ
-ΑσφαλιστικήενημερότηταΟΓΑ
ΓΙΑΤΟΥΣΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ:
-ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣάδειεςπαραμονήςκαιεργασίας
-ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ
ΓΙΑΤΟΥΣΧΕΙΡΙΣΤΕΣΚΛΑΡΚ:
-Άδειαχειριστήμηχανημάτωνέργουδεύτερηςειδικότητας
Πληροφορίεςστατηλέφωνα:2331023311,2331070663εσωτερικό141και123



Ισχυρές αναταράξεις υπάρχουν από χθες το πρωί 
σε Αθήνα και Σκόπια λόγω των μεγάλων πιέσεων που 
ασκούνται για να υπάρξει σε πρώτη φάση συμφωνία 
για την επίλυση του θέματος με την ονομασία των 
Σκοπίων και το συνολικό πακέτο που θα επιτρέψει την 
είσοδο της γειτονικής χώρας σε ΝΑΤΟ και ΕΕ.

Κοτζιάς και Ντιμιτρόφ έφτασαν σε ένα πακέτο λύ-
σης, την τελική μορφή του οποίου θα δώσουν οι 
δύο πρωθυπουργοί, Τσίπρας και Ζάεφ. Οι «καυτές 
πατάτες» για την ΑΘήνα είναι το όνομα με τον όρο 
Μακεδονία αλλά και η «σαλαμοποίηση» μίας λύσης 
που θα αφήνει ανοιχτά παράθυρα οτι «δώσαμε» και δεν πήραμε παρά 
υποσχέσεις στον χρόνο και για τα Σκόπια το erga omnes και οι Συνταγ-
ματικές αλλαγές.

Ο πρόεδρος των Σκοπίων Ιβάνοφ φρέναρε την αισιοδοξία του πρω-

θυπουργού του Ζ. Ζάεφ με μία ανκοίνωση της προε-
δρίας που έλεγε ξερά και ρητά : «Η στάση του προέ-
δρου Ιβάνοφ είναι συνεπής με τις απόψεις όλων των 
προηγούμενων προέδρων της ΠΓΔΜ. Ο πρόεδρος 
Ιβάνοφ δεν αποδέχεται μια λύση στο ονοματολογικό 
για συνολική χρήση ή erga omnes».

Λίγη ώρα νωρίτερα, ο Ζάεφ είχε μιλήσει γιά «κατ’ 
αρχήν συμφωνία με την Ελλάδα» και ακόμα οτι θα 
συνομιλήσει με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, Αλέξη 
Τσίπρα, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, προμη-
νύοντας το «επόμενο» βήμα στις διαπραγματεύσεις 

Ελλάδας - Σκοπίων, που βρίσκονται σε τελικό στάδιο.
Η Ελλάδα, σημείωσε ο κ. Ζάεφ, εάν επιτευχθεί συμφωνία, θα απο-

στείλει επιστολή στο ΝΑΤΟ ώστε τα Σκόπια να λάβουν πρόσκληση έ-
νταξης στη συμμαχία, όπως προβλέπει η νομική και επίσημη συμφωνία 

που έχουν κάνει επί της αρχής οι δύο χώρες
Τέλος, διαβεβαίωσε ότι η «μακεδονική γλώσ-

σα, όπως είπε, και η ταυτότητα των πολιτών των 
Σκοπίων έχουν διασφαλιστεί από την συμφωνία 
που έχει πέσει στο τραπέζι καί ότι « οι δύο χώ-
ρες δεν βρέθηκαν ποτέ πιο κοντά σε λύση, η φι-
λία ανάμεσα στις δύο χώρες 
και στους δύο λαούς ποτέ 
δεν ήταν πιο δυνατή», όπως 
υπογράμμισε και σε ανάρτη-
ση που έκανε στο twitter, με 
την οποία ανέφερε:

Μπροστά στις εξελίξεις η 
ΝΔ προειδοποίησε την κυ-
βέρνηση οτι οφείλει να δώσει 
άμεσα απαντήσεις σε όσα εί-
πε ο Ζ. Ζάεφ. Η Πειραιώς με 
ανακοίνωσή της τονίζι οτι :

«O πρωθυπουργός της 
ΠΓΔΜ κ. Ζόραν Ζάεφ δήλω-
σε σήμερα όχι μόνον ότι ήδη 
“υπάρχει κατ’ αρχήν συμφω-
νία” με τον κ. Αλέξη Τσίπρα, 
αλλά και ότι “η Ελλάδα θα 
στείλει επιστολή στο ΝΑΤΟ 
ώστε η ΠΓΔΜ να λάβει πρό-
σκληση ένταξης στη Συμμα-
χία”. Αποκάλυψε μάλιστα ότι 
η “μακεδονική” γλώσσα και 
η ταυτότητα των πολιτών της 
χώρας του “έχουν ήδη δια-
σφαλιστεί από τη σχεδιαζό-
μενη συμφωνία με την Ελλά-
δα” και ότι ο ίδιος “λαχταρά 
μια «Μακεδονία» στην οποία 

οι πολίτες θα είναι απαλλαγμένοι από προκαταλήψεις και από φόβους 
του παρελθόντος”.

Η απάντηση από το Μαξίμου ήταν άμεση εξηγώντας οτι δεν υπάρχει 
ακόμα καμία λύση:

Η θέση της ελληνικής κυβέρνησης είναι πάντοτε σαφής και καθαρή: 
Προϋπόθεση για τη λύση και την ένταξη της ΠΓΔΜ σε ΝΑΤΟ και ΕΕ εί-
ναι η συμφωνία για σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό ή χρονικό προσ-
διορισμό, με ισχύ έναντι όλων, που προϋποθέτει και τη συνταγματική 
αναθεώρηση.

Η ΝΔ δε χρειάζεται να βιάζεται. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία 
συμφωνία. Θα κατανοήσει σύντομα, εφόσον υπάρξει συμφωνία, πως 
θα χρειαστεί να ψάξει πολύ για κάποιο επιχείρημα, προκειμένου να μην 
την υποστηρίξει.

Το μόνο που υπάρχει μέχρι στιγμής είναι η απόφαση της Ιεράς Συ-
νόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου να διενεργήσει τα δέοντα, προ-
κειμένου να ικανοποιήσει το αίτημα του Πρωθυπουργού της ΠΓΔΜ για 
απάλειψη του όρου «Μακεδονία» από την ονομασία της Εκκλησίας των 
βορείων γειτόνων μας. Επομένως, καλό είναι η ΝΔ και ο κ. Μητσοτάκης 
σε δύσκολα εθνικά θέματα και εν μέσω διαπραγματεύσεων να επιδει-
κνύουν την ελάχιστη σοβαρότητα.

Πηγή: dikaiologitika.gr
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P Συνεχίζεται η περήφανη δια-
πραγμάτευση για να δούμε αν τελικά 
είμαστε Νοτιομακεδόνες...

P Το όνομα μπορεί και να το 
δώσουμε. Ούτε ένα κομμάτι όμως 
μακεδονίτικο χαλβά δεν θα πάρουν.

P Διότι ο έρωτας και η διπλωμα-
τία περνάει από το στομάχι.

P Απλώς, αυτή τη φορά προ-
βλέπω ότι κάποιοι θα βαρυστομα-
χιάσουν.

P Μιας και είμαστε σε αυτό το 
πεδίο. Ματαρέλα, λέει. Όλο εκπλήξεις ο 
ιταλικός Τσελεμεντές.

P Θα το έλεγαν κι οι Ιταλοί το 
φλιτζάνι, αλλά με το εσπρεσάκι που 
πίνουν το πολύ-πολύ να δεις τι θα 
γίνει το επόμενο δίωρο.

P Εντέλει από τα ιταλικά ποτάμια 
να φοβάσαι.

P Τα σιγανά τα δικά μας βγαί-
νουν πλέον και σε καταρράκτη.

P Ίδωμεν, παρά τον καταρράκτη 
που μας εμποδίζει...

P Αυτόν τον καιρό είμαστε 

όλοι Ιταλοί ή παραπάει;

P Εμείς κάποτε Γάλλοι, μετά 
Σύριοι, τώρα Ιταλοί. Οι βόρειοι γείτονές 
μας βλέπουν τα πάθη μας και δηλώ-
νουν όλοι Μακεδόνες.

P Απεργία πείνας ξεκίνησε ο 
Κουφοντίνας. Μινιόν θα βγει στην 
παραλία ο τυχερός...

P Εμείς με την αγάπη συνεχίζου-
με εδώ και20 χρόνια απεργία κουζίνας.

P Η έκπληξη είναι προχθές η 

αγάπη μού είπε ότι χάλασε η κου-
ζίνα. Φαίνεται χαλάνε και από τη μη 
χρήση.

P Εκτός κι αν μαγειρεύει κρυφά 
τις ώρες που λείπω.

P Λέτε να με απατάει με άλλον 
Τσελεμεντέ;

P Κανονικά με τέτοια νυχτερι-
νή δραστηριότητα άνοιξε-κλείσε τόσα 
χρόνια, εκείνο που έπρεπε να χαλάσει 
ήταν το ψυγείο.

P Και το μηχανάκι του ντιλι-
βερά.

P Και:
Έχει μερικά λεπτά που σταμάτησε 

η βροχή  και στο σπίτι το αντρόγυνο 
συζητά περί φαγητού. Λέει η γυναίκα:

-Δεν πας λέω Στέλιο μου να μα-
ζέψεις σαλιγκάρια, καιρό έχουμε να 
φάμε…

-Πολύ καλή  ιδέα, απαντά αυτός και 
ξεκινά στους αγρούς να βρει σαλιγκά-
ρια.

Πράγματι, πολλά τα σαλιγκάρια, πέ-
ρασε γρήγορα η ώρα, ώσπου κάποια 
στιγμή το απόγευμα εκεί που μάζευε 
ο Στέλιος βλέπει τον φίλο του τον Λά-
ζαρο.

-Ρε συ, πάμε να πιούμε κανά κρα-
σάκι, του λέει ο Λάζαρος.

-Μπα, θα με σκοτώσει η γυναίκα 
μου. Άστο καλύτερα.

-Πάμε ρε, καιρό έχουμε να τα πού-

με, επέμεινε ο άλλος.
Τελικά κατάφερε να τον πείσει και 

βρέθηκαν να τα πίνουν με τις ώρες. Το 
ένα ποτήρι κρασί έφερε το άλλο και πή-
γε η ώρα περασμένα μεσάνυχτα. Μόλις 
το παίρνει χαμπάρι ο Στέλιος λέει:

-Πω πω! Θα με σκοτώσει η γυναίκα 
μου. Της είπα ότι πάω για σαλιγκάρια 
και λείπω όλη μέρα...

Παίρνει λοιπόν τα σαλιγκάρια του 
και τρέχει προς το σπίτι. Φτάνοντας 
στο κατώφλι του σπιτιού του, βλέπει το 
φως αναμμένο. Αντιλαμβανόμενος τι 
έχει να ακούσει, ανοίγει τη σακούλα και 
πετάει τα σαλιγκάρια κάτω. Μετά ανοί-
γει την πόρτα και βλέπει τη γυναίκα του 
έτοιμη να του χυμήξει  με τον πλάστη 
στο χέρι. Αμέσως ο Στέλιος γυρίζει το 
κεφάλι του προς τα πίσω και κάνοντας 
πως μιλάει στα σαλιγκάρια, λέει:

-Άντε ελάτε! Λίγο ακόμα και φτάσα-
με!

Κ.Π.

Ραγδαίες εξελίξεις στο Σκοπιανό: Ο Ιβάνοφ αρνείται την συμφωνία ο Τσίπρας περιμένει 
τηλεφώνημα του Ζάεφ- συνάντηση του προέδρου της ΠΓΔΜ με τον Ντιμιτρόφ 


	010618f
	010618
	010618f
	010618
	010618f
	010618
	010618f

