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Υπογράφτηκε στο γραφείο του 
Δημάρχου η σύμβαση για τη μελέτη

Ενιαία πολιτιστική 
διαδρομή στην παλιά πόλη 

της Βέροιας, από 
το Βυζαντινό Μουσείο

 μέχρι την Μπαρμπούτα
-Προϋπολογισμού περίπου 1.900.000 ευρώ

Σελ. 3

Σελ. 5

Σελ. 3

Σελ.  3

Μπάσκετ
Με 

Ανατόλια 
στην 

πρεμιέρα 
ο Φίλιππος

ΟΛΟ ΤΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΤΗΣ ΝΕΑΣ 
ΣΕΖΟΝ

SPORT

Σελ. 9

Χθες σε συνέντευξη Τύπου στη Βέροια

Τις συνθήκες εργασίας 
στα Κονσερβοποιεία, 

τα εξαντλητικά ωράρια και 
τα εργατικά ατυχήματα, 
κατήγγειλε το Εργατικό 

Κέντρο Νάουσας
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Μια «ευκαιρία»
για το ιστορικό κέντρο

της Βέροιας
που δεν πρέπει να χαθεί

  Έπεσαν οι υπογραφές για να ξεκινήσει η μελέτη 
που αφορά το έργο σύνδεσης μνημείων και ιστορικών 
περιοχών της παλιάς πόλης της Βέροιας. Είναι ένα 
πρότζεκτ για το οποίο έχουν γίνει πολλές αναφορές στο 
παρελθόν, αφού είναι μια πρακτική που εφαρμόζεται 
σε όλα τα ιστορικά κέντρα πόλεων της Ευρώπης. Να 
μπορεί δηλαδή ο επισκέπτης να ακολουθεί μια ενιαία 
διαμορφωμένη διαδρομή που αναδεικνύει τα μνημεία 
και τις  ιστορικές περιοχές και γειτονιές της πόλης. 
Είναι έργα που αν σχεδιαστούν σωστά και υλοποιηθούν 
ανάλογα, το αποτέλεσμα όχι μόνο θα αλλάξει την όψη 
της πόλης, αλλά θα γίνει περισσότερο προσιτή και 
φιλική προς τον επισκέπτη. Τέτοιες κινήσεις μπορούν 
να φέρουν πολιτιστική και οικονομική άνθηση στην 
περιοχή μας που βαλτώνει δυστυχώς τα τελευταία 
χρόνια. Φυσικά με τους όρους μελέτες, αναπλάσεις 
και έργα στο κέντρο της Βέροιας, υπάρχει ένα κακό 
προηγούμενο, αν θυμηθούμε τις παλινωδίες με τα 
έργα επί της οδού  Μητροπόλεως και τις αναπλάσεις 
στην πλατεία Ωρολογίου και την Ελιά. Όλοι οι πολίτες 
έκαναν υπομονή με τα εκτελούμενα έργα αναμένοντας 
το αποτέλεσμα, που δυστυχώς τις περισσότερες φορές 
ήταν απογοητευτικό. Αυτήν την φορά ας δείξουν οι 
εμπλεκόμενοι την μέγιστη φροντίδα, γιατί είναι μια 
ευκαιρία να διορθωθούν κάποια από τα «ατυχή» 
αποτελέσματα των προηγούμενων παρεμβάσεων. Τα 
περίπου δύο εκατομμύρια ευρώ που προϋπολογίζονται 
για το έργο ας μην «πεταχτούν» για να διαπιστώσουν εκ 
των υστέρων τα λάθη και τις παραλείψεις που έπρεπε 
να προβλεφθούν. Ας εξεταστούν εξονυχιστικά όλες οι 
παράμετροι για να έχει η πόλη ένα έργο που θα την 
κάνει περήφανη και θα είναι αντάξιο των έργων που 
θα αναδείξει. 
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Μακκαβαίων (αρχή νηστείας)

Παράταση παίρνει και η Ημαθία
στην ανάρτηση δασικών χαρτών

Παράταση στην ανάρτηση των δασι-
κών χαρτών και την υποβολήαντιρρήσε-
ωναπό τουςπολίτες, δίνει τοΥπουργείο
ΠεριβάλλοντοςκαιΕνέργειαςμευποβολή
υπουργικής τροπολογίας στη σημερινή
ολομέλεια της Βουλής.Δίνει παράλληλα
τη δυνατότητα στους δήμους να οριοθε-
τήσουν τα όρια οικισμών και οικιστικών
πυκνώσεωνσταχαρτογραφικάυπόβαθρα
που χρησιμοποιούνται για την κατάρτισή
τους.

Συγκεκριμένα δίνεται παράταση έως
τις 10Σεπτεμβρίου 2018στην ανάρτηση
δασικώνχαρτώνσε16Νομούςκαιμεταξύ
αυτώνείναικαιηΗμαθία.

Θυμάστε στις αρ-
χές του χρόνου, πό-
σος λόγος έγινε για
τιςπλαστικέςσακού-
λες που άρχισαν να
χρεώνονται με 0,04
ευρώ (με ΦΠΑ), σε
εφαρμογή του περι-
βαλλοντικούτέλους;

Το0,01ευρώπάει
στο δημόσιο (ΦΠΑ)
και το 0,03 ευρώ για
την προστασία του
περιβάλλοντος. Υ-
πάρχει όμως και μία
άλληπαράμετροςτου
τέλους, που αφορά
ταλογιστικάγραφεία,
που υποβάλουν τις δηλώσεις των επαγγελματιών και
πληρώνουναυτό το τέλοςγιαλογαριασμότωνπελατών
τους.

Οι λογιστές λοιπόν, ξοδεύουνπολύπερισσότερα για
τηγραφικήτουςύλη,απ’ότιοικαταναλωτέςκαιοιεπαγ-
γελματίεςγιατιςσακούλες.

Καθ’ότι:χρειάζονταιτρίαΑ4γιατονκάθεπελάτη.Ένα
Α4για τηδήλωση, έναγια τηδιεξαγωγή τηςπληρωμής
καιέναωςαπόδειξηότιπληρώθηκετοτέλος.

Επιπλέον, έχoυν τα λειτουργικά τους έξοδα και ενώ
τουςτυχαίνειπερίπτωσηεπιχείρησηςπουμπορείναέχει
πουλήσειμόνομίασακούλα,αυτοί(οιλογιστές)επιβαρύ-

νονταιμεόλα ταπαραπάνωδιαδικαστικάκαιοπελάτης
πληρώνειεπιπλέοναμοιβή5ευρώ,για0,04σενταπότη
μίασακούλαπουμπορείναπούλησε.

Μίααπίστευτηταλαιπωρίαδηλαδή,μεμίαβασανιστι-
κήχαρτούρα,απόρροιατηςγραφειοκρατίαςπουαυξάνε-
ταιπεριέργωςαντίναπατάσσεται.

Το οξύμωρο είναι ότι και το χαρτί προέρχεται από
τα δάση και τα δέντρα, οπότε αναρωτιόμαστε προς τί
τοπεριβαλλοντικό όφελος, αφούαπό τη μία υποτίθεται
επιβάλλεταιένατέλοςπροςγνώσηκαισυμμόρφωσηκαι
απότηνάλλητοχαρτοβασίλειοπάεισύννεφο…

Μήπωςπρέπειναοργανωθούμεκαλύτερακαιουσια-
στικότερα;

ΒροντεράμηνύματαγιατηΜακεδονία
στοσυλλαλητήριοτηςΑλεξάνδρειας

Το απόγευμα τηςΔευτέρας 30 Ιουνίου,
έγινε τελικάσεπείσμα του καιρού, τοσυλ-
λαλητήριογιατοόνοματηςΜακεδονίας,στο
ΠνευματικόΚέντροτηςΑλεξάνδρειαςΗμαθί-
ας,μεπλήθοςκόσμουνασυρρέει,παράτην
έντονηβροχόπτωση, για να διαδηλώσει ότι
«ηΜακεδονίαείναιελληνική».Άνθρωποικά-
θεηλικίαςκαι εκπρόσωποι τοπικώνΑρχών,
έδωσαντοπαρόνστηνεκδήλωση,εκφράζο-
ντας τηδυσαρέσκειά τους για τησυμφωνία
τωνΠρεσπών.

Κεντρικόςομιλητήςστην εκδήλωσηήταν
ο σύμβουλος στρατηγικήςΝίκοςΛυγερός.
Χαιρετισμό απηύθυνε και οΔήμαρχοςΑλε-
ξάνδρειαςΠαναγιώτηςΓκυρίνης,ενώδιαβά-
στηκεκαιμήνυματουΜητροπολίτηΒεροίας,
ΝαούσηςκαιΚαμπανίαςκ.Παντελεήμονα,ο
οποίοςλόγωτουεθνικούπένθουςστηχώρα
δενσυμμετείχε,ούτεμίλησεστοσυλλαλητή-
ριο,Επίσης,χαιρέτησαντησυγκέντρωσηκαι
εκπρόσωποιδιαφόρωνφορέων.

Μετάτακεράσια,τοχαλάζιαποτελείωσεκαιταμήλα
στοΡοδοχώρι

Μετά τις ζημιέςστα κεράσια οιπα-
ραγωγοί άρχισαν να μετρούν και τις
ζημιές τουςσταμήλα.Πυκνό χαλάζι σε
μέγεθοςφουντουκιού και γιαπερίπου
10 λεπτά, το απόγευμα τηςΔευτέρας,
σεσυνδυασμόμε έντονηβροχόπτωση
και ανεμοθύελλα, έδωσαν τελειωτικό
χτύπημασεμεγάλοτμήματηςμηλοπα-
ραγωγήςτουΡοδοχωρίου.Εικόνεςκα-
ταστροφής αντίκρισανπολλοί αγρότες
αμέσωςμετάτηθεομηνία,ενώοΕΛΓΑ
έχειήδηενημερωθείγιατηνκαταστρο-
φήκαιαπόχθεςτοπρωίθαξεκινούσε
μια πρώτηεκτίμηση.Οιμαρτυρίεςκά-
νουνλόγογιαπεριοχέςπουδενέχουν
μείνειούτεφύλλαστιςκορφές!

Η… σακούλα και η χαρτούρα στα λογιστικά γραφεία

Χρόνια 
Πολλά!

Του Αγίου Αντωνίου 
σήμερα...

Και μ’ αυτά
που ζούμε, τη 

θέλουμε τη μουριά 
μας...!!!
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Τη Δευτέρα 30 Ιουλίου με πρωτοβουλία 
των βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ  Ημαθίας,  πραγ-
ματοποιήθηκε σύσκεψη στη Βέροια για τα 
προβλήματα των τριών Κέντρων Υγείας  

της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας. Στην σύσκεψη 
παρευρέθηκαν οι βουλευτές κ. Καρασαρλίδου Φρό-
σω και  κ. Αντωνίου Χρήστος,  ο Διοικητής  της 3ης 
Υγειονομικής Περιφέρειας  Μακεδονίας, κ. Γεώργιος  
Κίρκος  ο υπεύθυνος του Τμήματος Υγείας ΣΥΡΙΖΑ , 
γιατρός κ. Τσαπαρόπουλος Πέτρος  και οι επιστημο-
νικά υπεύθυνοι των Κέντρων Υγείας Αλεξάνδρειας, 
Βέροιας και Νάουσας .

Οι παρευρισκόμενοι ενημερώθηκαν από  τα τρία  
στελέχη των Κέντρων Υγείας για τα χρόνια προβλή-
ματα λειτουργίας των  υγειονομικών  μονάδων που 
διοικούν. Ο κ. Κίρκος ενημέρωσε τους παρευρισκό-
μενους ότι το Υπουργείο Υγείας ενέκρινε για τα τρία 
Κέντρα Υγείας,  16 μόνιμες θέσεις γιατρών ΕΣΥ 
διαφόρων ειδικοτήτων, που κατανέμονται ως εξής:  8 

ιατροί στο Κέντρο Υγείας Βέροιας (στην προοπτική 
ολοήμερης λειτουργίας), 4 ιατροί στο Κέντρο Υγείας 
Αλεξάνδρειας και 4 ιατροί στο Κέντρο Υγείας Νάου-
σας, κατανομή με την οποία συμφώνησαν τα πα-
ρευρισκόμενα στελέχη.  Επίσης ο Διοικητής της 3ης 
ΥΠΕ ανακοίνωσε  την  ένταξη του έργου ψηφιοποίη-
σης των ακτινολογικών εργαστηρίων των 3 Κέντρων 
Υγείας στο πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Στο 
ίδιο πρόγραμμα έχει ενταχθεί η χρηματοδότηση ρι-
ζικής  ανακαίνισης του Κέντρου Υγείας Αλεξάνδρειας 
(κτηριακά, ηλεκτρομηχανολογικά καθώς και ενεργεια-
κή αναβάθμιση). 

Οι βουλευτές από την πλευρά τους δεσμεύτηκαν  
ότι,  όπως μέχρι τώρα έπραξαν  αναλαμβάνουν και 
νέες  πρωτοβουλίες, τόσο για την υλοποίηση των 
παραπάνω  όσο  και για τη λύση των λοιπών προ-
βλημάτων που τέθηκαν στην σύσκεψη από τα  πα-
ρευρισκόμενα υπηρεσιακά στελέχη. 

Σήμερα  Τετάρτη 1 Αυγούστου στις  13:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Δημόσιας 
Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας θα ενημερώσει τους Προέδρους των Συμβουλίων Τοπικών 
Κοινοτήτων του Δήμου, για την αντιμετώπιση της απειλής από τα κουνούπια. Η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί κατά το πρόσφατο 
διάστημα με τις βροχοπτώσεις και την έντονη υγρασία, σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες είναι εξαιρετικά επείγουσα και η 
κινητοποίηση και συνεργασία όλων είναι απαραίτητη.

Καλούνται να συμμετάσχουν και όσοι από τους ενδιαφερόμενους φορείς ή ομάδες πολιτών επιθυμούν να καταθέσουν τις παρατη-
ρήσεις και τις προτάσεις τους.

Σύσκεψη των κυβερνητικών βουλευτών με τον Διοικητή  της 3ης ΥΠΕ
16 μόνιμες θέσεις γιατρών ΕΣΥ διαφόρων ειδικοτήτων 

στα τρία Κέντρα Υγείας της Ημαθίας 
 -8 στη Βέροια, 4 στην Αλεξάνδρεια και 4 στη Νάουσα

-Ψηφιοποίηση  των ακτινολογικών εργαστηρίων από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

Σήμερα στο Δημαρχείο Βέροιας από κλιμάκιο της Π.Ε. Ημαθίας
Ενημέρωση και κινητοποίηση 

Τοπικών Κοινοτήτων υπό την απειλή των 
κουνουπιών, ελέω βροχών και υγρασίας

Την Παρασκευή 27 Ιουλίου, στο γραφείο του 
δημάρχου Βέροιας, υπογράφτηκε η σύμβαση που 
αφορά τη μελέτη του βιοκλιματικού – πολιτιστικού 
δικτύου διαδρομών στην παλιά πόλη της Βέροιας. 
Ανάδοχος είναι η σύμπραξη μελετητικών γραφείων 
ΟΛΥΜΠΙΑ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ και Σ. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ 
ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε. δ.τ. «ALTERTEAM Ο.Ε.».  

Ο χρόνος υλοποίησης της μελέτης είναι συνολικά 
7 μήνες. 

 Η μελέτη έχει ως αντικείμενο τις παρεμβάσεις για 
τη δημιουργία ενιαίας διαδρομής από το Βυζαντινό 
Μουσείο επί της οδού Θωμαΐδου, στα νότια τείχη της 
πόλης, έως την παραποτάμια οδό Ολγάνου, στη βό-
ρεια παρειά της συνοικίας της Μπαρμπούτας. Αυτό 
το δίκτυο διαδρομών θα συνδέει αισθητικά και λει-
τουργικά τις συνοικίες της Κυριώτισσας, της Παναγί-
ας Δεξιάς και της Μπαρμπούτας. Σημαντικοί σταθμοί 
αυτής της διαδρομής είναι οι Δίδυμοι Λουτρώνες και 
η Παλαιά Μητρόπολη της Βέροιας. Η μελέτη προ-
βλέπει τη διαμόρφωση, με βιοκλιματικά κριτήρια, και 
ανάδειξη ενός πολιτιστικού δικτύου διαδρομών στον 
ιστορικό πυρήνα της Βέροιας (συνοικίες Μπαρμπού-
τας, Παναγίας Δεξιάς και Κυριώτισσας).

 Περιλαμβάνει: 

• τη χάραξη, διαμόρφωση και σήμανση ενός λει-
τουργικού δικτύου διαδρομών με ενιαία και διακριτή 
φυσιογνωμία συμβατή με το ιστορικό περιβάλλον 
μέσα στο οποίο εκτυλίσσεται, 

 • τη σύνδεση και ανάδειξη μνημείων και θέσεων 
ενδιαφέροντος, 

 • την εξασφάλιση συνθηκών βέλτιστης προσβα-
σιμότητας και προσπελασιμότητας των ιδιοκτησιών 
και χρήσεων και των σημείων ενδιαφέροντος κατά 
μήκος των διαδρομών και βιώσιμης κινητικότητας,  
• τη βελτίωση του μικροκλίματος στο σύνολο της 
περιοχής ανάπλασης και στην ευρύτερη περιοχή 
επιρροής της,  

• τη δημιουργία αστικού περιβάλλοντος ελκυστι-
κού και βιώσιμου και την αναίρεση συνθηκών και 
συνηθειών που το απαξιώνουν  μέσω του αρχιτεκτο-
νικού και βιοκλιματικού σχεδιασμού, της εύστοχης 
επιλογής υλικών και του σχεδιασμού του αστικού 
(λειτουργικού, αρχιτεκτονικού, οδικού) φωτισμού. 
Το συνολικό μήκος του δικτύου των οδών εκτιμάται 
σε 1.430 m και οι προς διαμόρφωση επιφάνειες σε 
8.700 m2 περίπου. Μετά την ολοκλήρωση της μελέ-
της θα ακολουθήσει η δημοπράτηση του αντίστοιχου 
έργου προϋπολογισμού περίπου 1.900.000 ευρώ.

Υπογράφτηκε στο γραφείο του Δημάρχου η σύμβαση για τη  μελέτη
Ενιαία πολιτιστική διαδρομή στην παλιά πόλη της Βέροιας, 

από το Βυζαντινό Μουσείο μέχρι την Μπαρμπούτα
-Προϋπολογισμού περίπου 1.900.000 ευρώ
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Αιθ1: (κλιματίζεται)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΓΙΑ ΤΕΡΑΤΑ 3: ΩΡΑ ΓΙΑ 

ΔΙΑΚΟΠΕΣ  - 
HOTEL TRANSYLVANIA 3    (ΜΕΤΑΓΛ.)
Προβολές:  Κάθε μέρα στις 18.30
Σκηνοθεσία: ΤΖΕΝΤΙ ΤΑΡΤΑΚΟΒΣΚΙ
Σενάριο: ΤΖΕΝΤΙ ΤΑΡΤΑΚΟΒΣΚΙ
Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑ-

ΝΕΙΖΟΥΝ ΟΙ:, ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ-
ΠΟΥΛΟΣ, ΝΑΤΑΣΣΑ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΙΤΟΥ

ΘΕΡΙΝΗ   Αίθουσα
(Σε περίπτωση κακοκαιρίας η προβο-

λή θα μεταφερθεί στην Αίθουσα 1)
MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN

Σκηνοθεσία/ Σενάριο: ΟΛ ΠΑΡ-
ΚΕΡ

Ηθοποιοί ΑΝΤΙ ΓΚΑΡΣΙΑ, ΜΕΡΙΛ 
ΣΤΡΙΠ, ΠΙΡΣ ΜΠΡΟΣΝΑΝ, ΣΕΡ, ΣΤΕΛΑΝ 
ΣΚΑΡΣΓΚΑΡΝΤ, ΚΟΛΙΝ ΦΕΡΘ, ΤΖΟΥ-
ΛΙ ΓΟΥΟΛΤΕΡΣ, ΚΡΙΣΤΙΝ ΜΠΑΡΑΝΣΚΙ, 
ΝΤΟΜΙΝΙΚ ΚΟΥΠΕΡ,  Προβολές:  Κάθε 
μέρα στις 21.15 

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»     26/7/18 - 1/8/18

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018  

Η «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗ-
ΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
(Κ.Ε.Π.Α.) ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ» και ο 
«ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟΥ 
ΗΜΑΘΙΑΣ» διοργανώνουν τον 8ο Πα-
νελλήνιο Διαγωνισμό Ποίησης και Δι-
ηγήματος «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ». 

-Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι 
οι εντός κι εκτός Ελλάδας διαμένοντες, 
με την προϋπόθεση τα κείμενά τους 
να είναι στην ελληνική γλώσσα.

-Κάθε διαγωνιζόμενος έχει δικαίω-
μα να λάβει μέρος με 1 έως 6 ποιήμα-
τα μέχρι 3 σελίδες συνολικά και με 1 
διήγημα έως 6 σελίδες (σε γραμματο-
σειρά των 12 στιγμών). 

-Για το διήγημα τα κείμενα θα σταλούν σε 
τέσσερα (4) αντίτυπα με απλή ταχυδρομική επι-
στολή. 

-Για την ποίηση θα σταλούν σε τέσσερα (4) 
αντίτυπα με απλή ταχυδρομική επιστολή. 

-Έξω από το φάκελο θα ορίζεται η κατηγορία 
«Ποίηση» ή «Διήγημα», ενώ  στη θέση του απο-
στολέα θα αναγράφεται μόνο το ψευδώνυμο.

-Τα πλήρη στοιχεία των διαγωνιζομένων [ονο-
ματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, ταχ. κώδικας, 
τηλέφωνο, τίτλοι έργων, ψευδώνυμο και ηλεκτρο-
νικό ταχυδρομείο (εφόσον υπάρχει)] θα εσωκλεί-
ονται σε ένθετο σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο 
θα αναγράφεται εξωτερικά μόνο το ψευδώνυμο.

-Τα κείμενα πρέπει να μην έχουν εκδοθεί σε 
βιβλίο και να μην έχουν δημοσιευτεί σε περιοδικά, 
εφημερίδες ή διαδίκτυο.

Την Κριτική Επιτροπή αποτελούν:                    
Αντώνης Φωστιέρης – ποιητής
Δημήτρης Κοσμόπουλος, ποιητής, δοκιμιο-

γράφος, διευθυντής του περιοδικού Νέα Ευθύνη.
Μιχάλης Γκανάς – ποιητής
Μιχάλης Μπακογιάννης – καθηγητής λογοτε-

χνίας στο ΑΠΘ
Παντελής Τσαλουχίδης – φιλόλογος, μέλος του 

ΔΣ του Συνδέσμου φιλολόγων Ν. Ημαθίας 
Σοφία Νικολαΐδου – φιλόλογος, συγγραφέας
Σάββατο 3 Νοεμβρίου 2018: Απονομή των 

βραβείων και των επαίνων στην Αντωνιάδειο Στέ-
γη Γραμμάτων και Τεχνών.

Όλα τα διακριθέντα έργα θα δημοσιευτούν σε 
ειδική έκδοση της Κ.Ε.Π.Α. Δήμου Βέροιας και θα 
διατεθούν δωρεάν σε όσους πάρουν βραβείο και 
έπαινο.

Τελευταία ημερομηνία αποστολής, με σφρα-
γίδα ταχυδρομείου, ορίζεται η 21η  Σεπτεμβρίου  
2018.

Διεύθυνση αποστολής: 
Κ.Ε.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
Παύλου Μελά & Μπιζανίου 
(4 όροφος)
59131 ΒΕΡΟΙΑ
Περισσότερες πληροφορίες:
κα Ξένια Πέτρου
2331078106 Ώρες επικοινωνίας (7:30- 15:00)
& 6976677575
κα Ευγενία Καβαλλάρη
6978163060
ώρες επικοινωνίας (19-21 μ.μ)
κ. Παναγιώτη Καπετανάκη
6972403689
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Λεωνίδας Ακριβόπουλος 
Πρόεδρος Κ.Ε.Π.Α. Δήμου Βέροιας
ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΑΒΑΛΛΑΡΗ
Πρόεδρος του Συνδέσμου
Φιλολόγων Ν. Ημαθίας

Την Τετάρτη 1 Αυγούστου στην Πατρίδα Βέροιας

Πρόσκληση σε ημερίδα εκπαίδευσης 
και συμπεριφοράς σκύλων 

Το Rudy Dog Park, σας προσκαλεί την Τε-
τάρτη 1 Αυγούστου 2018 στην ημερίδα εκ-
παίδευσης και συμπεριφοράς σκύλων, με θέμα 
«κατανοώ και εκπαιδεύω τον σκύλο μου».

Την ημερίδα θα παρουσιάσει ο εκπαιδευ-
τής – συμπεριφοριστής σκύλων, Βασίλης 
Καλαϊτζίδης μαζί με την ομάδα του K9 
PARK.

Όσοι θα συμμετέχετε, θα έχετε την ευκαιρία 
να μάθετε πώς να συμπεριφερθείτε στον σκύ-
λο σας και να τον κατανοήσετε καλύτερα, με 
στόχο την αρμονική συμβίωση σας.

Στο τέλος της ημερίδας θα απαντηθούν τυχόν ερωτήσεις των συμμετεχόντων αλλά και 
θα πραγματοποιηθεί επίδειξη σκύλων. 

Δωρεάν είσοδος!
Παρακαλείστε, λόγω αυξημένων συμμετοχών, να μη έχετε μαζί τους τετράποδους φί-

λους σας.
Δηλώσεις συμμετοχής και πληροφορίες:  Τηλ: 6984454599
e-mail: vasiliki.pejo@gmail.com

ΑΠΟ ΤΗΝ  Κ.Ε.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
 ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ

8ος Πανελλήνιος 
Διαγωνισμός Ποίησης 

και Διηγήματος 
«ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ

-Αποστολή έργων μέχρι τις 21 Σεπτεμβρίου  2018
Το καλοκαίρι είναι εδώ και προαναγγέλει  γλέ-

ντια ,χαρές και πανηγύρια! Φέτος τον Αύγουστο έξι 
συναυλίες  της ΚΕΠΑ – μία ενιαία παραγωγή- είναι 
αφιερωμένες σε  έξι  όμορφα ορεινά χωριά του 
Δήμου μας . Από  09 έως και  17 Αυγούστου έξι δη-
μοτικές κοινότητες  θα πλημμυρίσουν από αγαπη-
μένους   ήχους  και  ακούσματα , σε έξι εκδηλώσεις 
με ελεύθερη είσοδο  . Μένοντας πιστοί στο πνεύμα 
που υπηρετούμε , η γιορτή αυτή οργανώνεται από 
κοινού και σε συνεργασία  με τις Τοπικές Κοινότητες 
και τους Τοπικούς Πολιτιστικούς Συλλόγους και ε-
ντάσσεται σ΄ έναν προγραμματισμό που αντανακλά 
τη μουσική και την πολιτισμική  πολυμορφία , μ’ ένα 
σχήμα που την αντιπροσωπεύει  . Καλή περιοδεία 
Μπρατίμια ! 

ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας 
ΜΠΡΑΤΙΜΙΑ
Τα «μπρατίμια» είναι ένας εθιμοτυπικός όρος 

που προέρχεται κυρίως από τους βλάχικους γά-
μους και αναφέρεται στους στενούς φίλους του 
γαμπρού ή της νύφης και, γενικότερα, στα άτομα 
με τα οποία μας δένουν ισχυροί δεσμοί φιλίας. Τα 
«μπρατίμια» αναλαμβάνουν το ξύρισμα του γα-
μπρού, με τη συνοδεία παραδοσιακών τραγουδιών, 
βοηθούν στο γλέντι που προηγείται του γάμου και, 
την ημέρα του γάμου, είναι αυτοί που συνοδεύουν 
τη νύφη στην εκκλησία. Τα «μπρατίμια» είναι επί-
σης μια παρέα μουσικών από τη Βόρεια Ελλάδα οι 
οποίοι από μικρή ηλικία γαλουχήθηκαν στα παρα-
δοσιακά-δημοτικά πανηγύρια και γλέντια. Η αγάπη 
και το μεράκι τους για την παραδοσιακή δημοτική 
μουσική, καθώς και η πολύχρονη συνεργασία τους 
στο μουσικό αυτό χώρο, είχαν ως αποτέλεσμα τη 
συγκρότηση ενός συμπαγούς πυρήνα. Έκτοτε με 
έδρα την Θεσσαλονίκη ταξιδεύουν σε όλη την Ελλά-
δα και το εξωτερικό παρουσιάζοντας μουσικές πα-
ραδόσεις από τον Ελλαδικό χώρο και τα Βαλκάνια 
κυρίως σε γαμήλια γλέντια, πανηγύρια, φεστιβάλ 
και εκδηλώσεις που αφορούν την παραδοσιακή 
μουσική. Τα μέλη της μπάντας αποτελούν οι:

Νίκος Αγγούσης: κλαρίνο

Μάκης Μπακλατζής: τραγούδι-βιολί
Δημήτρης Παναγούλιας: κρουστά
Γιάννης Πούλιος: λαούτο
ΜΠΡΑΤΙΜΙΑ περιοδεία 
09/08 , 9.00μ.μ ΣΕΛΙ (Πλατεία)
10/08 , 9.00μ.μ ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ(αυλή Δημοτικής 

Κοινότητας),
12/08, 9.00 μ.μ ΡΑΧΙΑ (αυλή Δημοτικού  Σχο-

λείου)
13/08, 9.00μ.μ ΚΟΥΣΤΟΧΩΡΙ (αυλή Δημοτικού  

Σχολείου)
16/08,9.00μ.μ ΚΟΥΜΑΡΙΑ (αυλή Δημοτικού  

Σχολείου)
17/08, 9.00μ.μ ΦΥΤΕΙΑ (πλατεία)
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 
Διοργάνωση : ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας ,σε συνερ-

γασία με τις Τοπικές Κοινότητες και τους Πολιτι-
στικούς Συλλόγους .Σας καλούμε σε ένα μοναδικό 
Ταξίδι στην Παράδοση με τα Μπρατίμια! 

Από  10 έως και  17 Αυγούστου

H ΚΕΠΑ στα ορεινά 
με τα «Μπρατίμια»

-Εξι συναυλίες με ελεύθερη είσοδο σε Σέλι, Τριπόταμο, 
Ραχιά, Κωστοχώρι, Κουμαριά, Φυτειά



«Θέλω, πριν προχωρήσω στην απάντησή 
μου προς τον αυτοαποκαλούμενο «υποψήφιο 
δήμαρχο» κ. Χαλκίδη, να ενημερώσω τους δη-
μότες ότι είναι η τελευταία φορά που απαντάω 
σε «επιστολές» που θα έχουν τέτοιο ύφος. Θα 
προτιμούσα να απαντάω και να συζητάω πάνω 
σε επισημάνσεις ή και παράπονα των δημοτών 
μου, για το πώς πρέπει αυτός ο δήμος να γίνει 
επιτέλους πιο λειτουργικός και βιώσιμος, παρά 
να απαντάω σε ασυναρτησίες του κάθε επίδο-
ξου «σωτήρα» που θέλει να «σώσει» τον τόπο. 
Ωστόσο, θα το κάνω για μια τελευταία φορά και 
ζητώ από τους δημότες προκαταβολικά να με 
συγχωρέσουν. 

Από τον τρόπο που είναι γραμμένη μια ε-
πιστολή μπορεί να συμπεράνει εύκολα κανείς 
σε ποια νοητική και ψυχολογική κατάσταση 
βρίσκεται ο συγγραφέας της. Διαβάζοντας κά-
ποιος την επιστολή που έγραψε ο κ. Χαλκίδης, 
για παράδειγμα, εύκολα μπορεί να διακρίνει το 
άγχος που τον διακατέχει. Μπορεί, ωστόσο, 
το άγχος που αποπνέει η επιστολή του, να 
είναι το λεγόμενο «δημιουργικό άγχος» και να 
είναι απόρροια των ηλιόλουστων μεσημεριών 
στις καφετέριες της πόλης. Μπορεί να είναι το 
αποχετευτικό της Μελίκης που του δημιουργεί 
μια αμηχανία. (Δεν είναι και λίγο, την ίδια ώρα 
που προσπαθείς να απαξιώσεις τον δήμαρχο 
Αλεξάνδρειας, αυτός να υπογράφει τη σύμβαση 
για το αποχετευτικό του χωριού σου, το οποίο 
δεν κατάφερες ποτέ να κάνεις ως βουλευτής). 
Κανείς δεν ξέρει τι από τα δυο ισχύει εκτός από 
τον ίδιο.

Ας πάμε όμως στα πιο σοβαρά. Καταρχήν, 
για το πρώτο μέρος της επιστολής του κ. Χαλ-
κίδη, δεν θα αναφέρω τίποτα άλλο, εκτός από 
το ότι όλα έγιναν νόμιμα και όπως προβλέπει 
ο νόμος. Σε καμιά περίπτωση δεν μπορούμε 
να κάνουμε παρεμβάσεις έξω από το πλαίσιο 
του νόμου, όπως προτείνει ο κ. Χαλκίδης. Ούτε 
βέβαια θα σταθώ πολύ στους αγοραίους χαρα-
κτηρισμούς του, προς το πρόσωπο του δημάρ-
χου. Άλλωστε με αυτή του την τακτική, δεν κάνει 
τίποτα άλλο από το να επιβεβαιώνει για μια 
ακόμα φορά αυτό που λέει ο απλός λαός: ότι 
ένα πτυχίο δεν αναπληρώνει αυτόματα όλα τα 
κενά μιας προσωπικότητας. Κυρίως όμως δεν 
αναπληρώνει το κενό των επιχειρημάτων του 
κ. Χαλκίδη, τα οποία, ω του θαύματος, λείπουν 
ξανά από την επιστολή του. Είναι φανερό ότι 
ο κ. Χαλκίδης έχει επιλέξει εδώ και καιρό τον 
τρόπο που θα «αντιπολιτεύεται» αφού οι χαρα-
κτηρισμοί και η απαξίωση της προσωπικότητας 
του συνομιλητή του είναι γνωστό ότι βρίσκονται 
στην ατζέντα των φανατικών συνεργατών του 

και του ιδίου. 
Και από έναν τέτοιου 

είδους φανατισμό, προκύ-
πτει αβίαστα, ότι η από-
κρυψη των πραγματικών 
προβλημάτων που πρέ-
πει να τεθούν στο δημό-
σιο διάλογο, προκειμένου 
οι δημότες να επιλέξουν 
τον καλύτερο, είναι αυτά 
για τα οποία ο αυτοαπο-
καλούμενος «υποψήφιος 
δήμαρχος» θα εξαντλήσει 
την όποια ενέργεια του έ-
χει απομείνει για να μην 
συζητηθούν. Γιατί πολύ α-
πλά δεν τον ενδιαφέρουν. 
Ούτε τον ενδιέφεραν ποτέ 
αν κρίνω από το αποτέ-
λεσμα. 

Πριν κλείσω αυτή την 
απάντηση, θέλω να στα-
θώ στην αναφορά του κ. 
Χαλκίδη στους ανθρώ-
πους του μόχθου, για 
τους οποίους, ο ίδιος, έ-
κανε ότι περνούσε από το 
χέρι του για να μην ευημε-
ρήσουν, και μάλιστα κατέ-
χοντας μία από τις σημα-
ντικότερες θέσεις του πο-

λιτεύματός μας, όπως είναι αυτή του βουλευτή. 

κ. «υποψήφιε δήμαρχε» 
οι αξιοπρεπείς άνθρωποι του μόχθου, α-

κριβώς επειδή έχουν μοχθήσει στην ζωή τους, 
ξέρουν να διακρίνουν. Μπορεί γράμματα πολλά 
να μην είχαν την ευκαιρία να μάθουν, αλλά έ-
χουν αναπτύξει άλλες δεξιότητες, όπως αυτή να 
«οσφρίζονται» το πραγματικό από το ψεύτικο. 

Σας επαναφέρω στην τάξη και σας συμ-
βουλεύω να αφήσετε τον κατήφορο που έχετε 
επιλέξει ως πολιτική στάση, γιατί δεν είναι. Οι 
δημότες αγωνιούν για λύσεις στα προβλήματά 
τους. Θέλουν να ζουν σε ένα περιβάλλον που 
θα τους κάνει να νιώθουν ασφαλείς και αισιό-
δοξοι για το μέλλον. Διψάν για την αλήθεια, την 
οποία τους στερήσατε επί πολλά χρόνια. Προσ-
δοκούν να ζήσουν σε έναν δήμο που θα τους 
κάνει περήφανους, και για να γίνει αυτό χρειά-
ζεται δουλειά και σχέδιο, που προφανώς δεν έ-
χετε, για να αναλίσκεστε σε δεκάρικους λόγους. 

Αυτή η διοίκηση κ. «υποψήφιε δήμαρχε», 
έχει ξεπεράσει πολλά εμπόδια που έβαζαν άν-
θρωποι του κύκλου σας και που την επιβου-
λεύονταν από την πρώτη στιγμή. Παρόλα αυτά 
κατάφερε και να επιβιώσει και να κάνει έργο. 
Και να είστε σίγουρος ότι θα τα καταφέρει μέχρι 
το τέλος.

Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας

Συνέντευξη Τύπου παραχώρησε χθες, Τρίτη, το 
πρωί στην Εληά, το Εργατικό Κέντρο Νάουσας σε 
συνεργασία με το Συνδικάτο Γάλακτος, Τροφίμων και 
Ποτών Ημαθίας- Πέλλας και την Ομοσπονδία του, με 
αφορμή, όπως τόνισαν, τα οξυμένα προβλήματα των 
εργαζομένων στις επιχειρήσεις συσκευασίας- κονσερ-
βοποίησης- μεταποίησης φρούτων στην περιοχή μας 
αυτή την περίοδο και τα αυξημένα εργατικά ατυχήματα.

Ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Νάουσας, κ. 
Σάκης Τσίτσης, ευχαρίστησε όλους για  την παρουσία 
τους και στη συνέχεια αναφέρθηκε στις «τρισάθλιες 
συνθήκες εργασίας», όπως τις χαρακτήρισε, με τους 
εργάτες των κονσερβοποιείων να δουλεύουν καθημε-
ρινά για τουλάχιστον 14 ώρες, χωρίς κανένα διάλειμμα, 
χωρίς ρεπό για πολλούς συνεχόμενους μήνες, καθώς 
επίσης και σε αντίξοες συνθήκες, όπως η υψηλή θερ-
μοκρασία τους θερινούς μήνες, ή η εναλλαγή της θερ-
μοκρασίας από τα ψυγεία στους εξωτερικούς χώρους. 
«Όλες αυτές οι συνθήκες έχουν ως αποτέλεσμα τα 
εργατικά ατυχήματα, τα οποία, έχουν αυξηθεί ραγδαία 
τα τελευταία χρόνια, και τα περισσότερα από τα οποία 
αποσιωπούνται, ενώ άλλα καταγγέλονται, αλλά όχι ε-
πώνυμα», ανέφερε ο κ. Τσίτσης . 

«Η δημοκρατία σταματάει στις πύλες των εργοστασί-

ων», πρόσθεσε και υπογράμμισε την άμεση ανάγκη για 
διερεύνηση των εργατικών ατυχημάτων και την απόδο-
ση ευθύνης γι αυτά». Ακόμη, εκτίμησε πως είναι απα-
ραίτητη η κρατική παρέμβαση και φροντίδα, ενώ «θα 
πρέπει να υπάρχει σε όλους τους  χώρους εργασίας 
όπου παρουσιάζονται ατυχήματα, ιατρικό προσωπικό, 
το οποίο θα προλαμβάνει τυχόν απρόοπτα και θα σώ-
ζει ζωές, σε περιπτώσεις όπου ο θάνατος καραδοκεί». 

Ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Νάουσας, δεν 
παρέλειψε, ωστόσο, να επιρρίψει ευθύνες και στην κυ-
βέρνηση για την τρέχουσα κατάσταση.

Τέλος, ολοκλήρωσε την εισήγησή του λέγοντας ότι 
«Μιλάμε πλέον για νομιμοποιημένη ανασφάλιστη ερ-
γασία, με φτωχούς αγρότες και αγρότισσες, οι οποίοι 
δουλεύουν με ασφάλιση ΟΓΑ και χωρίς κανένα ένσημο. 
Ξέρουμε τι επικρατεί. Πρέπει να πηγαίνουν όλοι οι 
εργαζόμενοι στη δουλειά τους με ψηλά το κεφάλι. Όλοι 
μας βράζουμε στο ίδιο καζάνι».

Παρόντες στη Συνέντευξη Τύπου ήταν επίσης ο 
Γραμματέας της Ομοσπονδίας, κ. Κώστας Κατσια-
μάνης ,ο πρόεδρος του κλαδικού σωματείου Γιάννης 
Διάκογλου και η  γενική γραμματέας Κούλα Χατζηθεο-
δώρίδου.. 

Έλλη Πολάκη
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Τελευταία απάντηση Γκυρίνη σε Χαλκίδη:
«Σας επαναφέρω στην τάξη και σας 

συμβουλεύω να αφήσετε τον κατήφορο 
που έχετε επιλέξει ως πολιτική στάση»

Χθες σε συνέντευξη Τύπου στη Βέροια
Τις συνθήκες εργασίας 
στα Κονσερβοποιεία, 

τα εξαντλητικά ωράρια και τα 
εργατικά ατυχήματα, κατήγγειλε 
 το Εργατικό Κέντρο Νάουσας



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

 Την Τετάρτη 1 Αυγούστου το πρωί θα 
ιερουργήσει στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου του 
Νέου Πολιούχου Βεροίας. 

Την Τετάρτη 1 Αυγούστου στις 7:00 μ.μ. 
θα χοροστατήσει στον Εσπερινό και στην Παρά-
κληση της Θεοτόκου στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως 
της Θεοτόκου Χαλάστρας.

 Την Πέμπτη 2 Αυγούστου το πρωί θα 
ιερουργήσει στον Ιερό Ναό Αγίου Στεφάνου 
Βεροίας, επί τη εορτή της ανακομιδής των λει-
ψάνων του Αγίου.

 Την Πέμπτη 2 Αυγούστου στις 7:00 μ.μ. 
θα χοροστατήσει στον Εσπερινό και στην Παρά-
κληση της Θεοτόκου στο Ιερό Προσκύνημα της 

Παναγίας Σουμελά στο Βέρμιο.
 Την Παρασκευή 3 Αυγούστου στις 7:00 

μ.μ. θα χοροστατήσει στον Εσπερινό και στην 
Παράκληση της Θεοτόκου στον Ιερό Ναό Κοιμή-
σεως της Θεοτόκου Κλειδίου. 

Το Σάββατο 4 Αυγούστου το πρωί θα λά-
βει μέρος στο Πολυαρχιερατικό Συλλείτουργο 
και στο ετήσιο μνημόσυνο του μακαριστού Μη-
τροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου κυρού Ιγνατί-
ου στην Λάρισα. 

Την Κυριακή 5 Αυγούστου το πρωί θα 
ιερουργήσει και θα κηρύξει τον θείο λόγο στον 
Μαραθόκαμπο Σάμου. Στην συνέχεια θα εκ-
φωνήσει ομιλία για τον αείμνηστο Μητροπολίτη 
Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κυρό Αλέξαν-
δρο. 

Την Κυριακή 5 Αυγούστου το α-
πόγευμα θα χοροστατήσει στον Μέγα 
Πανηγυρικό Εσπερινό στον Ιερό Ναό 
Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χριστού 
Σάμου.

 Την Δευτέρα 6 Αυγούστου το πρωί 
θα ιερουργήσει στον Ιερό Ναό Μεταμορ-
φώσεως του Σωτήρος Χριστού Σάμου.

 Την Τρίτη 7 Αυγούστου στις 7:00 
μ.μ. θα χοροστατήσει στον Εσπερινό 
και στην Παράκληση της Θεοτόκου στον 
Ιερό Ναό Αγίου Λουκά του Ιατρού στην Ι-
ερά Μονή Παναγίας Δοβρά στην Βέροια.

 Την Τετάρτη 8 Αυγούστου το πρωί 
θα ιερουργήσει στον Ιερό Ναό Αγίου Γε-
ωργίου Αγκαθιάς. 

Την Τετάρτη 8 Αυγούστου στις 
7:00μ.μ. θα χοροστατήσει στον Εσπε-
ρινό και στην Παράκληση της Θεοτόκου 
στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου 
Σελίου.

 Την Πέμπτη 9 Αυγούστου το πρωί 
θα ιερουργήσει στον Ιερό Ναό Αγίου Α-
θανασίου Πολυδενδρίου, επί τη εορτή 
του Αγίου Αθανασίου του Κοκοβίτη. 

Την Κυριακή 12 Αυγούστου το 
πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό Μητρο-
πολιτικό Ναό Μεταμορφώσεως του Σω-
τήρος Χριστού Ναούσης.

 Την Κυριακή 12 Αυγούστου στις 
7:00μ.μ. θα μεταφέρει το Ιερό Λείψανο 
και τον Σταυρό του Αγίου Κοσμά του 
Αιτωλού στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό 

Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αλεξανδρείας και 
στην συνέχεια θα χοροστατήσει στον Εσπερινό 
και στην Παράκληση της Θεοτόκου. 

Την Δευτέρα 13 Αυγούστου στις 7:00 μ.μ. 
θα χοροστατήσει στον Εσπερινό, στην Παρά-
κληση της Θεοτόκου και στην Ακολουθία του 
Επιταφίου της Παναγίας στον Ιερό Ναό Κοιμή-
σεως της Θεοτόκου Ναούσης.

 Την Τρίτη 14 Αυγούστου στις 6:00 μ.μ. θα 
χοροστατήσει στον Μέγα Πανηγυρικό Εσπερινό 
επί τη εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο 
Ιερό Προσκύνημα της Παναγίας Σουμελά και εν 
συνεχεία θα λάβει μέρος στην λιτανεία της Ιεράς 
Εικόνος της Παναγίας. 

Την Τετάρτη 15 Αυγούστου το πρωί θα 
ιερουργήσει επί τη εορτή της Κοιμήσεως της 
Θεοτόκου στο Ιερό Προσκύνημα της Παναγίας 
Σουμελά και εν συνεχεία θα λάβει μέρος στην 
λιτανεία της Ιεράς Εικόνος της Παναγίας. 

Την Τετάρτη 15 Αυγούστου στις 7:00 μ.μ. 
θα χοροστατήσει στον Εσπερινό και στην Ακο-
λουθία του Επιταφίου της Παναγίας στον Ιερό 
Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου 
Αλεξανδρείας. 

Την Πέμπτη 16 Αυγούστου το πρωί θα 
ιερουργήσει στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θε-
οτόκου Σελίου.
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Ανακοίνωση  
 Ανακοινώνουμε στους αγαπη-
τούς  Συγγενείς και Φίλους του 

Γηροκομείου Βέροιας, ότι οι ώρες 
επισκεπτηρίου  για τους Τροφίμους 
του Ιδρύματος, είναι από τις 10.00-

12.00 και 16.00-18.00. 
 τηλ.επικοιν. 6979221680.  

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. 6979 221680.

40NΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 4 Αυ-

γούστου 2018 στον Ιερό Ναό 
Αγίου Αντωνίου Βέροιας 40Ν-
ΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για 
την ανάπαυση της ψυχής του 
πολυαγαπημένου μας πατέρα, 
παππού και αδελφού

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΑΒΡ.
ΓΑΛΑΝΟΜΑΤΗ

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

Τα παιδιά, 
Τα εγγόνια,
Ο αδελφός, 

Οι λοιποί συγγενείς

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 5 Αυ-

γούστου 2018 στον Ιερό Ναό 
Αγ. Αναργύρων Βέροιας 40Ν-
ΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για 
την ανάπαυση της ψυχής του 
πολυαγαπημένου μας συζύ-
γου, πατέρα και παππού

ΠΑΥΛΟΥ
ΖΟΥΜΠΟΔΗ

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

Οι λοιποί συγγενείς 
Δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού

Θεία Λειτουργία 
κάθε Κυριακή

 στο Ξηρολίβαδο
Οι κάτοικοι και οι παραθεριστές του Ξηρολιβάδου 

θα έχουν την δυνατότητα να εκκλησιάζονται κάθε 
Κυριακή μέχρι τέλος Αυγούστου. Όσοι πιστοί προσέλ-
θετε.

Ι. ΝΑΟΣ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ 

– ΟΣ. ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΙΕΡΟΝ 
ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΛΕΙΤΟΥΡΓΟΝ
Από 2 έως και 15 Αυγούστου καθημερινώς θα 

τελείται η Θ. Λειτουργία στον Ιερό Ναό μας: 7.30-
9.00 π.μ. (

Η Θ. Λειτουργία τελείται στο παρεκκλήσι στον 
υπόγειο χώρο του Ι. Ναού).

Ιερά Παράκληση προς την Υπεραγία Θεοτόκο: 
7.00 μ.μ.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΡΟΙΑΣ, ΝΑΟΥΣΗΣ ΚΑΙ 
ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ

ΙΕΡΟΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ Α-
ΝΤΩΝΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΡΟΙΕΩΣ

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ

Την Τετάρτη 1 Αυγούστου 2018, πανηγυρίζει ο 
Ιερός Προσκυνηματικός Ναός του Αγίου Αντωνίου 
του Νέου του Βεροιέως.

Τετάρτη 1-8-2018
Ώρα 7.00 μ.μ. Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, 

Πρόοδος του Τιμίου Σταυρού και Αγιασμός.
Ώρα 7.00 μ.μ. Εσπερινός και Παράκλησις

Η κίνηση του Μητροπολίτη



Από τον πρόεδρο των Ξε-
νοδόχων Ημαθίας, κ. Δημήτρη 
Μάντσιο γνωστοποιείται ότι στο 
πλαίσιο της στοχευόμενης ε-
πικοινωνιακής πολιτικής του Ε.Ο.Τ. για μεγιστοποίηση 
της προβολής της Ελλάδας στα Μέσα Κοινωνικής Δι-
κτύωσης, το Γραφείο ΕΟΤ-Κάτω Χωρών διοργανώνει 
την προωθητική δράση «100 Ολλανδοί bloggers @ 100 
ελληνικούς προορισμούς». 

Στόχος της δράσης είναι η παρουσίαση της Ελλάδας 
ως πολυθεματικού προορισμού με εναλλακτικά τουρι-
στικά προϊόντα σε διευρυμένο και ποικιλόμορφο κοινό, 
ανάλογα με την ομάδα-στόχο του κάθε blogger. Η δράση 
έχει σκοπό να πολλαπλασιάσει τους θετικούς διαμορφω-
τές κοινής γνώμης (influencers) για την Ελλάδα με μια 
συνεχή δράση επικοινωνίας, όλη τη διάρκεια του έτους 
από τα Μέσα Κοινωνικής δικτύωσης.

Κάθε blogger, έχει επιλεχθεί ανάλογα με το προφίλ 
του blog του, να ταξιδέψει σε διαφορετικό προορισμό 
στην Ελλάδα, συμβάλλοντας στην ευρύτερη προβολή 
των ελληνικών προορισμών στο ολλανδικό κοινό. Όλο 
το υλικό των bloggers θα αναρτάται στο προσωπικό τους 
ιστολόγιο και στην ιστοσελίδα που δημιουργήθηκε για 
την υποστήριξη της δράσης www.Ilovegriekenland.nl . η 
οποία θα έχει τη μορφή ενός μοντέρνου και επίκαιρου 
οδηγού για την Ελλάδα με 100 προορισμούς.

Την  Ημαθία, επισκέφθηκε η γνωστή Ολλανδή 

blogger Larissa Hendriks, με τη φωτογράφο  συνεργάτι-
δα της. Το blog της  έχει  80.000 μοναδικούς επισκέπτες 
στο www.blvd.nl Το ιστολόγιο της, το οποίο έχει τη μορφή 
ενός online περιοδικού, απευθύνεται σε ταξιδιωτικό κοινό 
μέσου υψηλού εισοδήματος, με θέματα που αφορούν 
στα ταξίδια, κουλτούρα, πολιτισμό, lifestyle & design και 
γαστρονομία. 

Η διήμερη διαμονή και περιήγηση τους στην Ημαθία 
έγινε σε συνεργασία του κ. Σωτήρη Βαρδάκη από τον 
ΕΟΤ Ολλανδίας http://www.Ilovegriekenland.nl ,  του Α/
νχη Ημαθίας  κ. Κώστα Καλαϊτζίδη και του συνεργάτη του 
κ Νίκολάου Τσιούντα  από την Αντιπεριφέρεια Ημαθίας  
http://imathia.pkm.gov.gr/ και του Δημήτρη Μάντσιου από 
την Ένωση Ξενοδόχων Ημαθίας.
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ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να 

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

Ο ΣΑΚΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
του Σάββα και της Ελισάβετ, το 
γένος Μαντιδιώτου, που γεννή-
θηκε και κατοικεί στη Βέροια και 
η ΖΟΥΡΝΑΤΖΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του 
Κων/νου και της Κυράτσας, το 

γένος Θεοδωρίδου, που γεννήθηκε στη Φλώ-
ρινα και κατοικεί στην Θεσ/νίκη, πρόκειται να 
παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο 
Δημαρχείο Βέροιας.

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να 

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

Ο ΜΟΡΑΒΙΤΣΚΙ ΜΑΡΙΟΣ 
-ΟΡΦΕΑΣ του Λέσεκ και της 
Φανής, το γένος Χατζή, που 
γεννήθηκε στο Μπιέλσκο Μπιά-
λα Πολωνίας και κατοικεί στη 
Νάουσα και η ΜΠΟΥΡΝΤΕΝΑ 
ΜΑΡΙΑ του Αργυρίου και της Άν-

νας, το γένος Μεϊμαρίδη, που γεννήθηκε και 
κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται να παντρευτούν 
με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο Δημαρχείο 
Νάουσας.

Γεωργικές  προειδοποιήσεις απευθύνει η  Π.Ε Ημαθίας στους βαμβακοπαραγωγούς 
με στόχο την ενημέρωσή τους για την αποτελεσματική φυτοπροστασία στον πραγματι-
κό καλλιεργητικό χρόνο.

Αφορά στο διάστημα μετά το φύτρωμα  και στην οργάνωση αποτελεσματικής αυτο-
άμυνας κάθε βαμβακοφυτείας για όλη την καλλιεργητική περίοδο.

Απαιτείται ο βαμβακοπαραγωγός να παρακολουθεί τακτικά κάθε βαμβακοχώραφο 
και σύμφωνα με τα πραγματικά δεδομένα, να εφαρμόζει τις συγκεκριμένες καλλιεργητι-
κές πρακτικές φυτοπροστασίας και στο σωστό χρόνο, όπως περιγράφονται παρακάτω 

κατά περίπτωση.
Διαπιστώσεις
Οι βαμβακοφυτείες 

βρίσκονται  στο στάδιο 
της ανθοφορίας και της 

εμφάνισης των πρώ-
των καρυδιών και ανα-
πτύσσονται φυσιολογικά

Σε όλες τις περιοχές 
του της Π.Ε  εμφανιστή-
καν προνύμφες πράσι-
νου σκουληκιού που 
είναι πάνω από το όριο 
επέμβασης .  (>2/μετρο)

Οι πληθυσμοί του α-
λευρώδη βρίσκονται σε 
ανεκτά πλαίσια σε όλες 
τις περιοχές

Συστάσεις – καλλι-
εργητικές πρακτικές

Οι παραγωγοί  θα 
πρέπει να ελέγχουν τα-
κτικά τις βαμβακοφυτείες 
τους Λόγω των  μετεω-
ρολογικών προβλέψεων 
για τις επόμενες  ημέρες  
για καθημερινές βροχο-
πτώσεις, οι παραγωγοί 
θα πρέπει εφόσον έχουν 
προσβολή να ψεκάσουν 
έγκαιρα διότι μια πιθανά 
μεγάλη βροχόπτωση δεν 
θα επιτρέψει για ημέρες 
την είσοδο στον αγρό . 
Θα πρέπει να ελέγχεται 
με εγκεκριμένα σκευά-
σματα η ανάπτυξη των 
φυτών.

Εφαρμογή ψεκα-
σμών με Φυτοπροστα-
τευτικά Προϊόντα

 Κατώτατο όριο 
επέμβασης για το πρά-
σινο σκουλήκι είναι 4 
προνύμφες πρώτου στα-
δίου κ.μ.ο. ανα100 φυτά 
ή μια νεαρή προνύμφη 
στα φυτά ενός μέτρου, οι 
χημικές επεμβάσεις θα 
πρέπει να γίνονται με ε-

γκεκριμένα εντομοκτόνα 
ως προς την καλλιέρ-
γεια και τον προς κατα-
πολέμηση εχθρό . Ιδιαί-
τερη μέριμνα να δοθεί 
από τους παραγωγούς 
στο να γίνονται οι ψεκα-
σμοί σε ώρες που δεν 
υπάρχει πτήση της μέ-
λισσας .

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΙΑΣ – ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ –
ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Ο ΚΑΡΑΝΟΣ»

Νέο Δ.Σ. με επανεκλογή 
του προέδρου 

Δημήτρη Ταχματζίδη
Στις 11/07/2018, ημέρα Τετάρτη, πραγματοποιήθηκαν 

οι Αρχαιρεσίες του Συλλόγου Γευσιγνωσίας – Γαστρονο-
μίας – Οινολογίας και Τουρισμου «Ο ΚΑΡΑΝΟΣ» για την 
ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής 
Επιτροπής. 

Το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο συνεδρίασε στις 
24/07/2018, ημέρα Τρίτη, με θέμα την κατανομή αξιωμά-
των, η οποία διαμορφώνεται ως εξής:

Πρόεδρος: Ταχματζίδης Δημήτριος
Αντιπρόεδρος: Παλησίδης Γεώργιος
Β’ Αντιπρόεδρος: Κοντόπουλος Αθανάσιος
Γραμματέας: Αδαμίδης Γεώργιος
Ταμίας: Τσιαμήτρος Νικόλαος
Μέλος: Ατσάλου Έλενα
Μέλος: Λυκοστράτης Βασίλειος

Ένα ακόμη FAM TRIP 
στην Ημαθία 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ 
ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

 ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
 
Το Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Αλεξάνδρειας ευχα-

ριστεί θερμά τις ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙ-
ΤΗ ΑΕΕ, που για ακόμη μία φορά στάθηκαν αρωγοί στο 
έργο της δομής παροχής βασικών αγαθών για την δωρεά 
δωροεπιταγών αξίας 300 ευρώ, με τα οποία αγοράστηκαν 
τρόφιμα για την στήριξη νοικοκυριών που ζουν κάτω από 
τα όρια της φτώχειας,.  

 Επίσης, τα στελέχη του Κοινωνικού Παντοπωλείου 
απευθύνουν τις εγκάρδιες ευχαριστίες τους  στην Υπεύθυ-
νη του καταστήματος Σκλαβενίτη Αλεξάνδρειας, κα Μπά-
λιου Γιώτα, για το πολύτιμο ενδιαφέρον της, την άριστη 
συνεργασία και συμπαράσταση στο έργο του Κοινωνικού 
Παντοπωλείου.  

Προειδοποιήσεις 
της Π.Ε Ημαθίας 

προς βαμβακοπαραγωγούς
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Μία από τις πιο ηχηρές μετα-
γραφές μέχρι στιγμής πραγ-
ματοποίησε προχθές (30/7) 

ο Μέγας Αλέξανδρος Αγίας Μαρίνας. 
Οι «κυανόλευκοι», που έχουν κινηθεί 
δυναμικά φέτος και έχουν αποκτήσει 
ποδοσφαιριστές που έχουν αγωνιστεί 
για πολλά χρόνια σε υψηλό επίπεδο, 
απέκτησαν τον Σωτήρη Ιωακειμίδη ο 
οποίος έχει στο παλμαρέ του σημα-
ντικές διακρίσεις και επιτυχίες. Ο 
31χρονος (09/09/1986) γκολκίπερ έχει 
τέσσερα σερί πρωταθλήματα με τέσ-
σερις διαφορετικές ομάδες και συγκε-
κριμένα τους Νίκη Αγκαθιάς, Μέγα 
Αλέξανδρο Τρικάλων, ΦΑΣ Νάουσα 
και ΑΣ Ειρηνούπολης, ένα ρεκόρ που 
δύσκολα μπορεί να καταρριφθεί.

Τησεζόνπουολοκληρώθηκεέπαιξεσε26παιχνί-
διασεπρωτάθλημακαιΚύπελλοενώστοπαρελθόν
έχειαγωνιστείεπίσηςσεΦίλιπποΜελίκης,Φίλιππο

Μέσης,Μακροχώρι,ΚεραυνόΚρηνίδωνΚαβάλαςκαι
ΜακεδόναΒέροιας.

Αναλυτικάηανακοίνωση:
«Σε μια ακόμα ηχηρήμεταγραφήπροχώρησε ο

ΜέγαςΑλέξανδροςΑγίαςΜαρίνας, αφούαπέκτησε
τονπολύπειρο τερματοφύλακαΣωτήρη Ιωακειμίδη
έναςαπό τους καλύτερουςανόχι ο καλύτερος τερ-
ματοφύλακαςστοΝομόΗμαθίας.

Ο Σωτήρης Ιωακειμίδης είναι τέσσερις φόρες
πρωταθλητήςΗμαθίαςμετονΦ.Α.ΣΝάουσατονΑΣ
Ειρηνούπολης τονΜέγαΑλέξανδροΤρικάλωναλλά
καιπέρσιμετηνΝίκηΑγκαθιάς

ΗεπιμονήκαιημεθοδευμένηπροσέγγισητουΤε-
χνικούΔιευθυντήκΚατσούλημιαςκαιτονικανότατο
γκολκίπερ τονπολιορκούσανπολλές ομάδες, αλλά
η μεγάλησυμβολή (πήρεπάνω του της τελευταίες
συζητήσεις)τουΓιώργουΒέρρουήτανοκαταλυτικοί
παράγοντεςστο ναπει το μεγάλο ναι ο ικανότατος
γκολκίπερΣωτήρηςΙωακειμίδης.

Μεγάληκαισημαντικήεπιτυχίατηςδιοίκησης,αν
αναλογιστεί κανείςπωςπρόκειται για ένα τερματο-
φύλακαπουεδώκαι χρόνια είναιαπό τουςκαλύτε-
ρουςστησυγκεκριμένηθέση.

Καλωσορίζουμε τονΣωτήρηστηνοικογένεια του
ΜέγαΑλέξανδρουΑγίαςΜαρίναςκαιτουευχόμαστε
ναείναιγερόςκαιδυνατόςτηνέασεζόν.»

Στις 9 Αυγούστου θα πραγματο-
ποιηθεί η κλήρωση του νέου 
πρωταθλήματος της Super 

League, αν υπογραφεί η προκήρυξη. 
Ημερομηνίες και για περίπτωση ανα-
βολής όρισε η διοργανώτρια αρχή. Η 
Super League ανακοίνωσε ότι επα-
ναπρογραμμάτισε για την Πέμπτη 9 
Αυγούστου την κλήρωση για το πρω-
τάθλημα της νέας περιόδου.

Ηκλήρωσηθαπραγματοποιηθείστις13:00,εφό-
σονπροκύψεισυμφωνίαγιατηνπροκήρυξητουνέ-
ουπρωταθλήματοςστηνΈκτακτηΓενικήΣυνέλευση
πουπρογραμματίστηκεμίαώρανωρίτερα.

Σεπερίπτωση έλλειψης απαρτίας, η Γενική Συ-
νέλευσηθασυνέλθειτηΔευτέρα13τουμήνακαιαν
ούτε και τότε υπάρξει απαρτία, τηνΠέμπτη16 του
μήνα.

Ηκλήρωσηήτανπρογραμματισμένη για τηΔευ-
τέρα,ωστόσο το διοικητικό συμβούλιο της Super
Leagueοδηγήθηκεστηναναβολήτηςσυγκεκριμένης
διαδικασίας από τηστιγμήπου δεν υπογράφηκε η
προκήρυξητουπρωταθλήματος.

Αιτίαοι επτάομάδες (Παναθηναϊκός,Άρης,Ξάν-
θη,Παναιτωλικός,Ατρόμητος,Λαμία καιΑπόλλων
Σμύρνης)που δεν έχουν τηλεοπτικήστέγη, μεσυ-
νέπεια ναμησυμπληρώνεται τοποσοστο του75%
τωνσυλλόγωνπουαπαιτείταιγιατηνυπογραφήτης
προκήρυξης.

Ηανακοίνωση
«Ανακοινώνεται ότι την Πέμπτη 9/8/2018 στις

12:00 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθεί Έκτακτη
ΓενικήΣυνέλευσησταγραφείατηςSuperLeague.

ΤαθέματαΗμερήσιαςΔιάταξηςέχουνωςακολούθως:
1.ΈγκρισηΠροκήρυξηςΠρωταθλήματοςSuper

League ΣΟΥΡΩΤΗ (ανδρών) και Προκηρύξεων
ΠρωταθλημάτωνΥποδομών (Κ19,Κ17,Κ15), αγω-
νιστικήςπεριόδου2018–2019.

2.Διάφορα.
ΣεπερίπτωσηέλλειψηςαπαρτίαςηΓενικήΣυνέ-

λευσηθασυνέλθει τη μεθεπόμενη εργάσιμηημέρα
(Δευτέρα 13/08/2018) στον ίδιο τόπο και την ίδια
ώρα.

ΑνκαιπάλιδενυπάρχειαπαρτίαηΓενικήΣυνέ-
λευσηθασυνέλθει τη μεθεπόμενη εργάσιμηημέρα
(Πέμπτη 16/08/2018) στον ίδιο τόπο και την ίδια
ώρα.

Επίσης, την Πέμπτη 9/8/2018 στις 13:00, θα
πραγματοποιηθείΔιοικητικόΣυμβούλιοσταγραφεία
τηςSuperLeague.

Ταθέματαημερήσιαςδιάταξηςέχουνωςακολού-
θως:

1.Έγκριση ετήσιου συνοπτικούπρογράμματος
αγωνιστικήςπεριόδου2018–2019.

2.Κλειδάριθμοικαιλοιπάθέματακλήρωσης.
3.Παροχήεξουσιοδοτήσεωνγιατονορισμόαγώ-

νων1ηςκαι2ηςαγωνιστικήςτουπρωταθλήματος.
4.Διάφορα.
Mετά το πέρας των εργασιών τουΔιοικητικού

Συμβουλίου, θαπραγματοποιηθεί η Κλήρωση του
Πρωταθλήματος Super League ΣΟΥΡΩΤΗ, αγω-
νιστικής περιόδου 2018 – 2019, στα γραφεία της
SuperLeague».

Οτερματοφύλακαςτωνρεκόρ
καιτωνπρωταθλημάτωνστονΜέγα

ΑλέξανδροΑγίαςΜαρίνας!

Την Πέμπτη 9 Αυγούστου
η κλήρωση της νέας Super League

Στο πρόσωπο του Λάζαρου 
Παπαδόπουλου το «αύριο» της Νέας 
Γενεάς Νικομήδειας
Έπειτα από τρεις αποτυχημένες Γενικές Συ-

νελεύσεις, το μέλλον τηςΝέας ΓενεάςΝικομήδει-
ας προδιαγραφόταν ζοφερό,ωστόσο (έστω και
στο…90′)βρέθηκεηλύση.

Οπρόεδρος τηςομάδαςΚώσταςΠαρασκευα-
ΐδης, ο άνθρωποςπου έχειπροσφέρειπολλά τα
τελευταία χρόνια στον ιστορικό σύλλογο, βρήκε
στοπρόσωπο τουΛάζαρουΠαπαδόπουλου τον
άνθρωποπουθααναλάβειτηντεχνικήηγεσία,με
ένανκαιμοναδικόστόχο.Αυτόςδενείναιάλλοςα-
πότηνεμπιστοσύνησενεαρούςποδοσφαιριστές,
στοιχείοάλλωστεπουεκφράζει τονέμπειροπρο-
πονητή και παλαίμαχοποδοσφαιριστή τηςΑΕΚ,
πουαρέσκεταιναδουλεύειμεμικρέςηλικίεςόντας
καιοίδιοςμέλοςτηςΑκαδημίαςτηςΑΕΠΒέροιας.
Στοπλάι τουθαβρίσκεται οΚώσταςΓερουλίδης,
ο οποίος αναλαμβάνει τοπόστο του ΓενικούΑρχηγού, με στόχο να βοηθήσει στη
νέααυτήπροσπάθειαπουουσιαστικάξεκινάαπότομηδένκαθώςτορόστερστηΒ
Ερασιτεχνικήθααπαρτίζεταιωςεπίτωπλείστοναπότουςγηγενείςαλλάκαινεαρούς
ποδοσφαιριστές.ΗέναρξητηςπροετοιμασίαςορίστηκεγιατηΔευτέρα6Αυγούστου
καιώρα19.00καιγιατολόγοαυτό,ηδιοίκησηαπευθύνεικάλεσμασενεαρούςποδο-
σφαιριστέςπουθέλουννααγωνιστούνστηΝέαΓενεάΝικομήδειας.



Με παρουσία αρκετών εκπρο-
σώπων σωματείων έγινε στη 
Θεσσαλονίκη η κλήρωση των 

Εθνικών πρωταθλημάτων της ΕΟΚ, 
σε Άνδρες και Γυναίκες. Η ομάδα του 
Φιλίππου Βέροιας στην πρεμιέρα του 
πρωταθλήματος στις 7/10/2018 θα 
αντιμετωπίσει στο Δ.Α.Κ «Δημήτριος 
Βικέλας» την ομάδα του ΑΝΑΤΟΛΙΑ 
ενώ στις 16/9/2018 θα αντιμετωπίσει 
τον Μακεδονικό για το κύπελλο Ελλά-
δος.

Κατά την διάρκεια της κλήρωσης τηρήθηκε
ενός λεπτού σιγή για τα θύματα της καταστρο-
φής από τις πυρκαγιές στηνΑνατολικήΑττική.
Τοπαρών έδωσανμέλη τουΔ.Σ. τηςΕΟΚ (κ.κ.
Γολέμης,Λόρτος, Χρηστίδης) και συντόνισε με
επιτυχία,όπωςκάθεχρόνο,οΗλίαςΊγγλιας.

Για την έναρξη τουπρωταθλήματος οΔημή-
τρης Γκίμας δήλωσε στο filipposbc.gr: «Πρώτα
απ’όλαθαπρέπειναπωότιυλοποιήθηκε,χάρη
στηνπροσπάθεια τουπροέδρουκ.Λάζουκαι τη
συμπαράστασητουκ.Στέργιουκαι τηςnovacert,
ένας σχεδιασμός όπως ακριβώς θέλαμε. Για το
φετινόπρωτάθλημα ειλικρινά δεν μπορούμε να
κάνουμεκανέναπρογνωστικό.

Τομόνοπουμπορούμεναπούμεείναιότιθα
προετοιμαστούμεμεμεγάλησυγκέντρωσηγια το
πρώτοπαιχνίδι απέναντι σεμια ομάδαόπως το
Ανατόλιαπου συγκαταλέγεται στα φαβορί ανό-
δου.Το κύπελλοαποτελεί μια τυπική διαδικασία
με την οποία, χωρίς να αδιαφορήσουμε, δεν θα
ασχοληθούμειδιαίτερα.

Να ευχηθούμε καλές διακοπές και καλήαρχή
σεόλεςτιςομάδες.Ραντεβούστογήπεδοστις20
Αυγούστου.

1ηΑγωνιστική
ΕΥΡΩΠΗ‘87-:-ΙΚΑΡΟΙΣΕΡΡΩΝ
ΓΣΦΑΡΣΑΛΩΝ-:-ΓΑΣΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ
ΚΣΓΕΦΥΡΑΣ-:-ΓΣΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΜΑΧΗΤΕΣΔ.ΠΕΥΚΩΝ - : -  ΕΣΠΕΡΟΣΛΑ-

ΜΙΑΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ-:-ΑΝΑΤΟΛΙΑ
ΓΣΝΙΚΗΒΟΛΟΥ-:-ΣΤΡΑΤΩΝΙ
ΑΟΑΓΡΙΝΙΟΥ-:-ΕΡΜΗΣΛΑΓΚΑΔΑ
Α.ΣΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ-:-ΦΑΙΑΚΑΣ

2ηΑγωνιστική
ΓΣΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ-:-ΕΥΡΩΠΗ‘87
ΕΣΠΕΡΟΣΛΑΜΙΑΣ-:-ΓΣΦΑΡΣΑΛΩΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΑ-:-ΚΣΓΕΦΥΡΑΣ
ΣΤΡΑΤΩΝΙ-:-ΜΑΧΗΤΕΣΔ.ΠΕΥΚΩΝ
ΕΡΜΗΣΛΑΓΚΑΔΑ-:-ΦΙΛΙΠΠΟΣ

ΦΑΙΑΚΑΣ-:-ΓΣΝΙΚΗΒΟΛΟΥ
ΓΑΣΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ-:-ΑΟΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΙΚΑΡΟΙΣΕΡΡΩΝ-:-Α.ΣΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ

3ηΑγωνιστική
ΕΥΡΩΠΗ‘87-:-ΑΝΑΤΟΛΙΑ
ΓΣΦΑΡΣΑΛΩΝ-:-ΣΤΡΑΤΩΝΙ
ΚΣΓΕΦΥΡΑΣ-:-ΕΡΜΗΣΛΑΓΚΑΔΑ
ΜΑΧΗΤΕΣΔ.ΠΕΥΚΩΝ-:-ΦΑΙΑΚΑΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ-:-ΓΑΣΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ
ΓΣΝΙΚΗΒΟΛΟΥ-:-Α.ΣΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ
ΑΟΑΓΡΙΝΙΟΥ-:-ΕΣΠΕΡΟΣΛΑΜΙΑΣ
ΙΚΑΡΟΙΣΕΡΡΩΝ-:-ΓΣΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ

4ηΑγωνιστική
ΕΡΜΗΣΛΑΓΚΑΔΑ-:-ΕΥΡΩΠΗ‘87
ΦΑΙΑΚΑΣ-:-ΓΣΦΑΡΣΑΛΩΝ
ΓΑΣΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ-:-ΚΣΓΕΦΥΡΑΣ
Α.ΣΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ - : - ΜΑΧΗΤΕΣΔ.ΠΕΥ-

ΚΩΝ
ΕΣΠΕΡΟΣΛΑΜΙΑΣ-:-ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΓΣΝΙΚΗΒΟΛΟΥ-:-ΙΚΑΡΟΙΣΕΡΡΩΝ
ΣΤΡΑΤΩΝΙ-:-ΑΟΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΑΝΑΤΟΛΙΑ-:-ΓΣΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ

5ηΑγωνιστική
ΕΥΡΩΠΗ‘87-:-ΓΑΣΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ
ΓΣΦΑΡΣΑΛΩΝ-:-Α.ΣΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ
ΚΣΓΕΦΥΡΑΣ-:-ΕΣΠΕΡΟΣΛΑΜΙΑΣ
ΜΑΧΗΤΕΣΔ.ΠΕΥΚΩΝ-:-ΓΣΝΙΚΗΒΟΛΟΥ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ-:-ΣΤΡΑΤΩΝΙ
ΙΚΑΡΟΙΣΕΡΡΩΝ-:-ΑΝΑΤΟΛΙΑ
ΑΟΑΓΡΙΝΙΟΥ-:-ΦΑΙΑΚΑΣ
ΓΣΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ-:-ΕΡΜΗΣΛΑΓΚΑΔΑ

6ηΑγωνιστική
ΕΣΠΕΡΟΣΛΑΜΙΑΣ-:-ΕΥΡΩΠΗ‘87
ΓΣΝΙΚΗΒΟΛΟΥ-:-ΓΣΦΑΡΣΑΛΩΝ
ΣΤΡΑΤΩΝΙ-:-ΚΣΓΕΦΥΡΑΣ
ΜΑΧΗΤΕΣΔ.ΠΕΥΚΩΝ-:-ΙΚΑΡΟΙΣΕΡΡΩΝ
ΦΑΙΑΚΑΣ-:-ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΓΑΣΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ-:-ΓΣΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ
Α.ΣΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ-:-ΑΟΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΕΡΜΗΣΛΑΓΚΑΔΑ-:-ΑΝΑΤΟΛΙΑ

7ηΑγωνιστική
ΑΝΑΤΟΛΙΑ-:-ΓΑΣΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ
ΓΣΦΑΡΣΑΛΩΝ-:-ΜΑΧΗΤΕΣΔ.ΠΕΥΚΩΝ
ΕΥΡΩΠΗ‘87-:-ΣΤΡΑΤΩΝΙ
ΙΚΑΡΟΙΣΕΡΡΩΝ-:-ΕΡΜΗΣΛΑΓΚΑΔΑ
ΚΣΓΕΦΥΡΑΣ-:-ΦΑΙΑΚΑΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ-:-Α.ΣΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ
ΓΣΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ-:-ΕΣΠΕΡΟΣΛΑΜΙΑΣ
ΑΟΑΓΡΙΝΙΟΥ-:-ΓΣΝΙΚΗΒΟΛΟΥ

8ηΑγωνιστική
ΜΑΧΗΤΕΣΔ.ΠΕΥΚΩΝ-:-ΑΟΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΓΑΣΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ-:-ΕΡΜΗΣΛΑΓΚΑΔΑ
ΦΑΙΑΚΑΣ-:-ΕΥΡΩΠΗ‘87
ΓΣΦΑΡΣΑΛΩΝ-:-ΙΚΑΡΟΙΣΕΡΡΩΝ
Α.ΣΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ-:-ΚΣΓΕΦΥΡΑΣ
ΣΤΡΑΤΩΝΙ-:-ΓΣΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΓΣΝΙΚΗΒΟΛΟΥ-:-ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΕΣΠΕΡΟΣΛΑΜΙΑΣ-:-ΑΝΑΤΟΛΙΑ

9ηΑγωνιστική
ΑΟΑΓΡΙΝΙΟΥ-:-ΓΣΦΑΡΣΑΛΩΝ
ΕΡΜΗΣΛΑΓΚΑΔΑ - : -  ΕΣΠΕΡΟΣ

ΛΑΜΙΑΣ
ΕΥΡΩΠΗ‘87-:-Α.ΣΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ
ΙΚΑΡΟΙΣΕΡΡΩΝ- : - ΓΑΣΧΑΛΚΗ-

ΔΟΝΑΣ
ΚΣΓΕΦΥΡΑΣ-:-ΓΣΝΙΚΗΒΟΛΟΥ
ΓΣΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ - : - ΦΑΙ-

ΑΚΑΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ - : - ΜΑΧΗΤΕΣΔ.ΠΕΥ-

ΚΩΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΑ-:-ΣΤΡΑΤΩΝΙ

10ηΑγωνιστική
ΕΣΠΕΡΟΣΛΑΜΙΑΣ - : -  ΓΑΣΧΑΛ-

ΚΗΔΟΝΑΣ
ΑΟΑΓΡΙΝΙΟΥ-:-ΙΚΑΡΟΙΣΕΡΡΩΝ
ΓΣΝΙΚΗΒΟΛΟΥ-:-ΕΥΡΩΠΗ‘87
Α.ΣΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ - : -  ΓΣΕΛΕΥ-

ΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΜΑΧΗΤΕΣΔ.ΠΕΥΚΩΝ - : - ΚΣΓΕ-

ΦΥΡΑΣ
ΦΑΙΑΚΑΣ-:-ΑΝΑΤΟΛΙΑ
ΓΣΦΑΡΣΑΛΩΝ-:-ΦΙΛΙΠΠΟΣ

ΣΤΡΑΤΩΝΙ-:-ΕΡΜΗΣΛΑΓΚΑΔΑ

11ηΑγωνιστική
ΙΚΑΡΟΙΣΕΡΡΩΝ-:-ΕΣΠΕΡΟΣΛΑΜΙΑΣ
ΓΑΣΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ-:-ΣΤΡΑΤΩΝΙ
ΕΥΡΩΠΗ‘87-:-ΜΑΧΗΤΕΣΔ.ΠΕΥΚΩΝ
ΓΣΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ-:-ΓΣΝΙΚΗΒΟΛΟΥ
ΚΣΓΕΦΥΡΑΣ-:-ΓΣΦΑΡΣΑΛΩΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΑ-:-Α.ΣΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ-:-ΑΟΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΕΡΜΗΣΛΑΓΚΑΔΑ-:-ΦΑΙΑΚΑΣ

12Αγωνιστική
ΜΑΧΗΤΕΣΔ.ΠΕΥΚΩΝ-:-ΓΣΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΣΤΡΑΤΩΝΙ-:-ΕΣΠΕΡΟΣΛΑΜΙΑΣ
ΓΣΦΑΡΣΑΛΩΝ-:-ΕΥΡΩΠΗ‘87
ΓΣΝΙΚΗΒΟΛΟΥ-:-ΑΝΑΤΟΛΙΑ
ΑΟΑΓΡΙΝΙΟΥ-:-ΚΣΓΕΦΥΡΑΣ
Α.ΣΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ-:-ΕΡΜΗΣΛΑΓΚΑΔΑ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ-:-ΙΚΑΡΟΙΣΕΡΡΩΝ
ΦΑΙΑΚΑΣ-:-ΓΑΣΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ

13Αγωνιστική
ΓΣΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ-:-ΓΣΦΑΡΣΑΛΩΝ
ΕΣΠΕΡΟΣΛΑΜΙΑΣ-:-ΦΑΙΑΚΑΣ
ΕΥΡΩΠΗ‘87-:-ΑΟΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΑΝΑΤΟΛΙΑ-:-ΜΑΧΗΤΕΣΔ.ΠΕΥΚΩΝ
ΚΣΓΕΦΥΡΑΣ-:-ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΕΡΜΗΣΛΑΓΚΑΔΑ-:-ΓΣΝΙΚΗΒΟΛΟΥ
ΙΚΑΡΟΙΣΕΡΡΩΝ-:-ΣΤΡΑΤΩΝΙ
ΓΑΣΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ-:-Α.ΣΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ

14ηΑγωνιστική
ΓΣΦΑΡΣΑΛΩΝ-:-ΑΝΑΤΟΛΙΑ
ΦΑΙΑΚΑΣ-:-ΣΤΡΑΤΩΝΙ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ-:-ΕΥΡΩΠΗ‘87
ΜΑΧΗΤΕΣΔ.ΠΕΥΚΩΝ-:-ΕΡΜΗΣΛΑΓΚΑΔΑ
ΚΣΓΕΦΥΡΑΣ-:-ΙΚΑΡΟΙΣΕΡΡΩΝ
ΓΣΝΙΚΗΒΟΛΟΥ-:-ΓΑΣΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ
ΑΟΑΓΡΙΝΙΟΥ-:-ΓΣΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ
Α.ΣΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ-:-ΕΣΠΕΡΟΣΛΑΜΙΑΣ

15ηΑγωνιστική
ΑΝΑΤΟΛΙΑ-:-ΑΟΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΣΤΡΑΤΩΝΙ-:-Α.ΣΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ
ΕΥΡΩΠΗ‘87-:-ΚΣΓΕΦΥΡΑΣ
ΕΡΜΗΣΛΑΓΚΑΔΑ-:-ΓΣΦΑΡΣΑΛΩΝ
ΙΚΑΡΟΙΣΕΡΡΩΝ-:-ΦΑΙΑΚΑΣ
ΓΑΣΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ-:-ΜΑΧΗΤΕΣΔ.ΠΕΥΚΩΝ
ΓΣΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ-:-ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΕΣΠΕΡΟΣΛΑΜΙΑΣ-:-ΓΣΝΙΚΗΒΟΛΟΥ

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

Αύγουστος 2018 
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκα-

τάτοδιάστημααπό30-7-2018 μέχρι5-8-
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

Η ΑΓΑΠΗΤΙΚΙΑ
ΣΟΦΗ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ

Κόρη κα-
λής αθηναϊκής
οικογένειας, η
Ρόσα γεννή-
θηκε ανυπό-
τακτη, όπως
μαρτυρούσε
καιτοφλογερό
κόκκινο των
μαλλιών της,
αν και πολλοί
απέδιδαν τoν
α π ε ί θ α ρ χ ο
χ α ρ α κ τ ή ρ α
της στο γεγο-
νός πως είχε
ανατραφεί με
ελευθερία α-

νάρμοστη,έχονταςμητέραμιαγυναίκακλεισμένη
στον κόσμο της και γιαπατέρα έναν επιπόλαιο
μπονβιβέρ.

Ηνεαρήαριστοκράτισσαθασοκάρειτηνοικο-
γένειάτης,όταντοκαλοκαίριτου1914ερωτευτεί
τονΧάρη, ένανφτωχόφοιτητή της ιατρικήςπου
κατάγεται απ’ τις τουρκοκρατούμενεςως πρό-
σφαταπεριοχέςτηςΜακεδονίας.ΚιενώοΠρώ-
τοςΠαγκόσμιοςΠόλεμοςμαίνεται,κιηΑθήνα,η
πόλη της, κι ηΕλλάδαολόκληρησπαράσσονται
από τον διχασμόπου δημιουργεί η ρήξηΚων-
σταντίνουκαιΒενιζέλου, εκείνηθαασπαστεί τον
βενιζελισμό αψηφώντας τις φιλοβασιλικές της
καταβολέςκαιθαβαδίσεισεδρόμουςριψοκίνδυ-
νους, κερδίζοντας για τις επιλογές τηςαπό τους
συμπολίτεςτηςτοειρωνικόπαρανόμι«ηαγαπη-
τικιάτουΤουρκομερίτη».

Ηζωήμιαςτολμηρήςκαιξεχωριστήςγυναίκας
στηνταραγμένηεποχήτουΕθνικούΔιχασμούκαι
των μετέπειτα χρόνων, η οποία δε θα διστάσει
να απαρνηθεί ταπρονόμια της κοινωνικής της
θέσηςκαιναπάεικόντρασταεπικρατούνταήθη,
ακολουθώνταςταπροστάγματατηςκαρδιάςτης.

ΟΙ ΠΟΛΥΘΡΟΝΕΣ ΤΩΝ ΔΡΑΚΩΝ
ΧΡΥΣΗΙΔΑ ΔΗΜΟΥΛΙΔΟΥ
Στην  π ιο

άγρια και α-
πομονωμένη
κομητεία του
βασιλείου, δύο
πολυθρόνες ε-
ξουσίας καθο-
ρίζουντιςζωές
τριών γενεών
αρχόντων της
ο ι κ ο γ έ ν ε ι α ς
των Δράκων:
του Μάξιμου,
του Βάλτεμαρ
και του Ματ-
τία, τόσο δια-
φορετικών μα
συνάμα τόσο
όμοιωνχαρακτήρων.Και δίπλα τουςοι γυναίκες
τους,άλλοτεωςαπόλυτεςαρχόντισσεςκαιάλλο-
τεωςσκιές,κινούντανήματατωνπράξεωντων
συζύγωντους.

Εξουσία, έρωτες, αγάπη, πάθη, ίντριγκες,
προδοσίες μίση, δολοπλοκίες, εμπορικές φιλο-
δοξίες, πολιτικές συμφωνίες, πόλεμοι, βασανι-
στήρια,δολοφονίεςγράφουντηνιστορίατουςστο
απροσπέλαστο κάστρο τωνΔράκωνμε τα καλά
κρυμμέναμυστικά,χτισμένοστοπιοδύσβατοση-
μείοτουαπέραντουπυκνούδάσους.Κιεκεί,στην
καρδιά αυτού του δάσους, κρύβεται ένα μυθικό
πλάσμαπουπαρακολουθεί ταπάντα, μα επεμ-
βαίνειμόνοόταναπειλείταιηγητου.

Έναφανταστικό οδοιπορικόπου ξεκινά από
τονπαγωμένοΒορράκαιφτάνειμέχριτηΒενετία
και τηΓένουα του16ουαιώνα,μεταφέροντας τη
μαγεία από τοπαραμύθι στηνπραγματικότητα.
Γιατί ακόμη και σήμερα υπάρχει μαγεία. Ποιος
είναι εκείνοςπου θα εμποδίσει το μεγάλοπαιδί
που κρύβουμε μέσαμας να αναζητά τηνπαρα-
μυθοχώρατου;Ποιοςείπεπωςοιάνθρωποιέπα-
ψαν να είναι ρομαντικοί;Ήμήπωςστιςσκληρές
εποχέςπουδιανύουμεδενέχουμεόλοιανάγκηα-

πόέναπαραμύθι,πουθαμαςθυμίσειτηχαμένη
μαςαθωότητα;Μιαφοράκιένανκαιρό…

Πίσωαπόκάθεπαραμύθικρύβεταιμιααλήθεια.
Καιπίσωαπόμιααλήθεια,ηπραγματικήζωή.

ΑΣΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΜΜΟ
ΡΕΝΑ ΡΩΣΣΗ-ΖΑΪΡΗ
«Το ομοίω-

μα τηςφρεγά-
τας καιγόταν
στα ανοιχτά
μέσαστοσκο-
τάδι, χαρίζο-
ντας μια από-
κοσμη λάμψη
στον ουρανό
κι η θάλασσα
βάφτηκε κατα-
κόκκινη, όταν
κάπο ι ο ς  μ ε
κόλλησε στον
τοίχο, πέρα-
σε τα δάχτυλά
του μέσα στα
μαλλιάμουκαι
μεφίλησεπαθιασμένα.Σύγχυση ένιωσα, γλυκιά
ζάλη,καίγοντανταπάνταμέσαμουκαιδροσίζο-
ντανμαζί.Καιτότεηνύχταέγινεμέρα,οουρανός
πιτσιλίστηκε ολόκληρος, πλημμύρισε γιορτινά
πυροτεχνήματα, μαγευτικά χρωματικά εφέ.Κι ο
άντραςπουμεμάγεψεμε τοφιλί τουήτανάφα-
ντος…»

ΟγοητευτικόςΜάξιμος, ο ευαίσθητος Ίωνας,
ο δυναμικόςΑνδρέας κι ανάμεσά τους, ηΑλε-
ξία.Η γυναίκαπου αγαπήθηκεπολύ.Ποιος θα
την κάνει δική του γιαπάντα;ΗΑγαθονίκη και
ο Ιάκωβος, άσβεστο μίσος και αμαρτίες. Γιατί
είμαστε όσα μας έχουν συμβεί. Γιατί δύσκολα
ξεφεύγουμε από τα λάθηπου έκαναν οι γονείς
μας.Μιααληθινήιστορίαζωής,έναμυθιστόρημα
που λούζεται στο φως και φωνάζει δυνατά το
όνοματηςαγάπης,απότοΑέωςτοΩ.Γιαναμην
αφήσει ταόνειρανακοιμηθούν,γιαναξυπνήσει
τιςελπίδες…

ΝέεςκυκλοφορίεςαπότονΨΥΧΟΓΙΟ

Φαρμακεία
Τετάρτη 1-8-2018

16:00-21:00ΠΑΝΑΓΑΚΗΣΑΛΕΞΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕ-
ΛΟΥ723310-28594

16:00-21:00ΠΑΝΤΑΖΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΑ-
ΪΒΑΛΙΟΥ2-ΚΕΝΤΡΟΠΡΟΜΗΘΕΑ23310-66812

19:00-21:00ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι.ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ3823310-29551

21:00-08:00ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι.ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ3823310-29551



ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΚΑΤΩΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2διαμερί-
σματα, ισόγειοκαι1οςό-
ροφος,από70τ.μ.και80
τ.μ.,μεαυλήκαι ταδύο
μαζί,καλοριφέρι,σκεπή,
σεκαλήκατάστασηκαιτι-
μήευκαιρίας.Τηλ.:6974
058284&6973475239.

ΖΗΤΩ προς αγορά
κατοικία με 2 δωμάτια
στο κέντρομέχρι «Πα-
πάκια»,1ουή2ουορό-
φου,μεασανσέρ,που

ναχρίζειανακαίνισημέχρι
40.000ευρώ.Τηλ.:6945
122583.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ανακαινι-
σμένημονοκατοικία80τ.μ.
μέσασεοικόπεδο114τ.μ.
στηΝ.ΝικομήδειαΒέροι-
ας, επιπλωμένο, 2ΔΣΛ-
ΚWC,περιφραγμένοκαι
πολλάέξτρα.Τιμή38.000
ευρώ.Τηλ.:6942924285.
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Π Ω Λ Ε Ι Τ Α Ι
χωράφι 10.300
τ.μ. στοΜακρο-
χώρι, τοποθεσία
«Βάλτος» κοντά
στο Αντλιοστά-
σιο. Τηλ.: 23310
24097.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στηνΑλεξάνδρεια διαμέρισμα
ρετιρέ120τ.μ.επίτηςοδούΝ.Πλαστήρα,ανα-
καινισμένο,ατομικήθέρμανση,ενεργειακότζάκι,
ηλιακόθερμοσίφωνα,εντοιχιζόμενεςηλεκτρικές
συσκευές,κλειστόγκαράζκαικλιματισμόσετι-
μήευκαιρίας.Πληρ.στοτηλ.:6980919964.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΑ

ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΙ 
ΛΟΥΤΡΟ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙπαραθαλάσσιαοικόπεδαστο
ΚαστρίΛουτρόσταΜεσάγγαλαΛάρισας (συ-
νεχόμεναστουςΝ.ΠόρουςΠιερίας) των200
τ.μ.,περιφραγμέναμε δίκτυα νερού και 8με-
τρους δρόμους. Ευκολίες πληρωμής. Τηλ.:
6932240774.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ  2 αγροτεμάχια
σε Σταυρό και Μακροχώριον Ημαθί-
ας.Τοπρώτοεκτωνδύοβρίσκεταιστην
περιοχή «Σοφολιό» εμβαδού 14.750
τ.μ., αρδευτικό και το δεύτερο στη θέ-
ση «Γαβριάλογα» εμβαδού 9.750 τ.μ.
Τιμήσυζητήσιμη.ΠληροφορίεςκοΠαύλο
τηλ.6932-425818.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στον

Προμηθέα4ουορόφου,95τ.μ.ρετιρέ,πα-
νταχώθεν ελεύθερο, με απεριόριστη θέα,
σεπροχωρημένη κατάστασηη οικοδομή.
Τηλ.:6944764477&2331027796. Ενοικιάζονται-Πωλούνταιδιαμερίσματα

στηνΣκιώνηΧαλκιδικής
ΣτηΝέαΣκιώνηΧαλκιδικήςε-

νοικιάζονταιδιαμερίσματα70 τ.μ.
2ΔΣΚWCμε40,00 ευρώ τηνη-
μέρα,εξοπλισμένακαθώςκαιμε-
ζονέτες70 τ.μ.2ΔΣΚWCεξοπλι-
σμένεςμε50,00ευρώτηνημέρα.
Επίσηςπωλούνταιδιαμερίσματα
από45τ.μ.έως70τ.μ.καιμεζονέτες70τ.μ.μεκατασκευήαπόπέτρα.Πληρ.τηλ.:
6944644220,6983204389&2374071607.Τιμέςευκαιρίας.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ε-
πιχείρηση Fast-
Foodεπίτηςοδού
Εληάς σε τιμή
ευκαιρίας. Τηλ.:
6945013461.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  οι-
κόπεδο 744 τ.μ.
στηΒέροια γωνια-
κό. Χτίζει 890 τ.μ.
Τηλ.:2331100888.

ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ ΠΙΕΡΙΑΣ
Πωλούνται παραθαλάσσια οικόπεδα

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙστηΛεπτοκαρυάΠιερίαςοικόπεδα1000τ.μ.,οικοδομήσιμα,
80μ.από τηθάλασσα.Πληροφορίες τηλέφωνο6932240774καιυπεύθυνος
Μηχανικόςκ.Βασίλης-τηλ.:6976167020.
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρι-
σμαεπί τηςοδούΕθν.
Αντιστάσεως, ρετιρέ,
60 τ.μ., με 2 δωμάτια,
σαλόνι, κουζίνα κ.λπ.
Τηλ.: 6974326873ώ-
ρες11.00-14.00.

ΕΡΓΟΧΩΡΙ πωλεί-
ται κατοικία 75 τ.μ. σε
οικόπεδο300 τ.μ.Τιμή
ευκαιρίας 26.000 ευ-
ρώ.Τηλ.:6945122583
Euromesitiki.

ΠΩΛΕΙΤΑΙαπό ιδιώ-
τηκαινούργιοκατάστημα
45τ.μ.στηνοδόΚεντρι-
κής τηςΒέροιας,δίπλα
στο Επιμελητήριο, με
πατάρι30τ.μ.,αυτόνομη
θέρμανσηκαιθέσηπάρ-
κιγκ.Τηλ.:6936870915.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΙΔΕΤΑΙ επιχείρηση
κερδοφόραλόγωσύντα-
ξηςσε καλή τμή.Κάθε
έλεγχοςδεκτός.Μεσιτικό
ΣΤΟΧΟΣ.Τηλ.: 23310
68080&6973735020.

ΕΥΚΑΙΡΙΑπωλείται
επιχείρησηγυμναστήριο
στηΒέροια,πλήρωςε-
ξοπλισμένο,ενενεργεία.
Τηλ.:6976057340.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι
3.500τ.μ.μεελιέςστον
κόμβο Βέροιας. Τιμή
11.500ευρώ.Τηλ.:6934
888738.

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δι-
αμέρισμα 1ος όροφος
70 τμ απέναντι από
τηνΑστυνομία, 2 δω-
μάτια,σαλόνι, κουζίνα,
εσωτερική αποθήκη,
μεγάλα μπαλκόνια,
τζάκι και αυτόνομη
θέρμανση με ογκομε-
τρητή,ανοιχτόparking.
Τηλ.  επικοινωνίας:
6937243744.

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙαποθήκηκοντάστκάντρο220τ.μ.,50.000ευρώ.

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,τιμή32.000ευρώ.

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

ντρο40τ.μ.Τιμή19.000ευρώ

www.mesitikoveria.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕολοκληρωμένες
ανακαινίσεις σπιτιών, καταστημάτων
μεπροσοχήστηλεπτομέρεια,πολύκα-
λέςτιμέςκαισυνέπειαστοχρόνο.Τηλ.:
6944764477κ.Δημήτρης.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ έπιπλα γραφείουσε εξαι-
ρετική κατάσταση και τιμή (4 γραφεία, 1
τραπέζι συνεδριάσεων, 2 βιβλιοθήκες, 4
συρταριέρεςμερόδες,1καναπές,2καρέ-
κλεςγραφείου,7καρέκλεςαπλές,όλαμαζί
ήκαιμεμονωμένα).Τηλ.:6973777747.

ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙ-
ΚΗΕΤΑΙΡΙΑ ζητείται
κύριος, άνω των 35
ετών, σοβαρός, με
ευχέρεια λόγου και
άνεσηστιςδημόσιες
σχέσεις νααναλάβει
εταιρίαστοΝομόΗ-
μαθίας. Τηλ.: 6934
888738.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ. Πω-
λείται αγροτεμάχιο
με δέντρα 7 ετών
πυκνής φύτευσης
στην Παλιά Λυκο-
γιάννη. Τηλ.: 6944
693222κ.Άγγελος.
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:23981 -ΚΤΕΛΚέντροΕΝΟΙΚΙΑ-

ΖΕΤΑΙ Γκαρσονιέρασυνολικής επιφάνειας
30 τ.μ. καθ.στον2 ο όροφο.Αποτελείται
απόΣαλονοκουζίνα,ΜπάνιοκαιWC.Είναι
κατασκευασμένη το1975καιδιαθέτειθέρ-
μανσηΑτομική - Πετρέλαιο, Κουφώματα
Ξύλινα,ΠόρταΑσφαλείαςμε τρίαινα,Ανελ-
κυστήρα,A/C,Έπιπλα,Ηλ.Συσκευές-Τιμή:
180€.Από1/8/2018διαθέσιμη.

Κωδ: 23286 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γκαρσονιέρασυνολικής επιφάνειας35 τ.μ.
στον3οόροφο.Αποτελείταιαπό1Υπνο-
δωμάτιο,Σαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιο .Είναι
κατασκευασμένη το1980καιδιαθέτειθέρ-
μανσηΚεντρική -Πετρέλαιο,Κουφώματα
Αλουμινίου συρόμενα,Ανελκυστήρα,Ηλ.
Συσκευές,Σκαλιάεισόδου-Τιμή:180€.

Κωδ.23486ΚΕΝΤΡΟ ,στηνΑνοίξεως
κοντά,γκαρσονιέρα44τ.μ.,καθ.κατασκευή
80,1υ/δ,3οςόροφος,κέντροαπόκεντρο,
ατομικήθέρμανσημεδύοκλιματιστικά,συν-
θετικάκουφώματακαινούργιαμεδιπλάτζά-
μια,σεπολύκαλήτιμή,ενοίκιο180€.

Κωδ.13089Γκαρ/ραστοΦιλίππειοκοντά
με1δσκλ,2οςορ.μεασανσέρ,κομπλέεπι-
πλωμένη45τ.μ.σεκαλήκατάσταση,μεθωρα-
κισμένηπόρταεισόδουκαιηλιακόθερμοσίφωνα
,καθώςκαιπάρκινγκστηνπυλωτή,θέρμανση
ατομικήμεκλιματιστικό,ενοίκιο200€.

Κωδ:23700 -ΒέροιαΕργοχώριΕΝΟΙ-
ΚΙΑΖΕΤΑΙκατάαποκλειστικότητανεόδμητη
Γκαρσονιέρασυνολικής επιφάνειας50 τ.μ.
ημιώροφος υπερυψωμένος.Αποτελείται
από 1Υπνοδωμάτιο, Σαλονοκουζίνα και
Μπάνιο.Είναικατασκευασμένητο1998και
διαθέτειθέρμανσηαυτόνομη -πετρελαίου,
απεριόριστηθέα,κουφώματασυνθετικάμε
διπλάτζάμιακαιαποθήκη.Τιμή:180€.

Κωδ.24084ΩΡΟΛΟΙ, επιπλωμένημε-
ρικώςγκαρσονιέρα51τ.μ.,κατασκευή1995,
1υ/δ,2οςόροφος,άψογασυντηρημένη,η
ευπρέπεια τωνχώρωνδεδομένη,καινούρ-
γιααλουμινίουκουφώματαμεδιπλάτζάμια,
καλόγουστη , ενιαίοςχώροςσαλοκουζίνα ,
αυτόνομηθέρμανσημεωρομετρητές, έχει
τέντες,μεκλιματιστικόεπίσηςκαιμίαντου-
λάπα,έχειανοιχτόparking,μίσθωμα180€.

Κωδ.23133ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ,Μικρόδυα-
ράκι59τ.μ.,καθ.κατασκευή2002,2υ/δ,1
οςόροφος ,βλέπεισεανοιχτωσιά,άψογα
συντηρημένο,νεοαναγειρόμενοκαισίγουρα
επιμελημένηςκατασκευής,έχειδύοδυνατό-
τητεςθέρμανσης , ενεργειακήςκατηγορίας
Γ,αυτόνομηθέρμανσημεογκομετρητές,η
ατομικήμεκλιματιστικό,έχειεπίσηςδυνατό-
τηταστάθμευσηςκαιτομίσθωματου200€.
Από15/8/18ελεύθερο.

Κωδ.105833Γκαρσονιέραμεγάληστο
κέντροτηςΒέροιας65τ.μ.με1δσξεχωρι-
στήκουζίνακαιμπάνιο  ,3οςορ.σεκαλή
κατάστασημερικώςανακαινισμένη με κε-
ντρικήθέρμανσηπουλειτουργεί άψογα  ,

διαθέτειμεγάληβεράντακαιμεπολύλογικό
ενοίκιοστα210€.

Κωδ:23304 -ΠΑΝΟΡΑΜΑΒΕΡΟΙΑΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κομπλέ επιπλωμένη νεό-
δμητηΓκαρσονιέρασυνολικής επιφάνειας
70 τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείται από1Υπνο-
δωμάτιο,καιWC.Είναικατασκευασμένητο
1998καιδιαθέτειθέρμανσηαυτόνομη-Πε-
τρέλαιο, δυνατότηταΠάρκινγκέξω,Κήπο
ωραίοκαιΤζάκι,με Ηλ.Συσκευές,Διπλά
τζάμια-Τιμή:220€.Από1/8/18ελεύθερη.

Κωδ.24132ΑΚΡΟΠΟΛΗ,Διαμέρισμα
85 τ.μ., κατασκευή 2009, 2 υ/δ, 3 ος ό-
ροφος, η θέα τουμοναδική,σεπερίοπτη
θέση,μεθωρακισμένηπόρτακαιμεμπάνιο
κόσμημα,συνθετικά κουφώματαμεδιπλά
τζάμια,αυτόνομηθέρμανσημεωρομετρη-
τές,θωρακισμένηπόρτα, έχει κλειστόατο-
μικόπάρκινγκ32τ.μ.,καιμίααποθήκηστο
υπόγειο,όχισεκατοικίδια,ενοίκιο260€.Θα
είναιελεύθεροαπό10/8/2018.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.23043ΜονοκατοικίαστουςΓεωρ-

γιανούςΒέροιας 116 τ.μ. κομπλέ ανακαι-
νισμένημεαυλήκαικήπομε3δσκλκαιμε
τζάκι ενεργειακό ,μεηλιακόθερμοσίφωνα
και3μπάνια.Μίσθωσηκαιμεέπιπλαόπως
είναι , μόνοσεσοβαρούςμισθωτέςμεμί-
σθωματα270€.

Κωδ:23483-ΛευκόπετραΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙνεόδμητηΜονοκατοικίακομπλέεπιπλω-
μένοσυνολικήςεπιφάνειας200τ.μ.σεδύο
επίπεδα .Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,
Σαλόνι,Κουζίνα,1ΜπάνιοκαιWC.Είναικα-
τασκευασμένητο1998καιδιαθέτειθέρμαν-
σηΑτομική -Πετρέλαιο,ΑπεριόριστηΘέα,
ΚουφώματαΣυνθετικά,Πάρκινγκ,Αποθήκη
,Κήπο,Τζάκι,A/C,Συναγερμό,Έπιπλα,Ηλ.
Συσκευές,Διπλάτζάμια-Τιμή:280€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.13867Ενοικιάζεταικάτωαπότον

περιφερειακόαποθήκη250τ.μ.μεοικόπεδο
6.000τ.μ.περιφραγμένοκαιπεριποιημένο,
μηνιαίομίσθωμαμόνο600€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ.22949ΚΕΝΤΡΟενοικιάζεταιγρα-

φείο20 τ.μ., κομπλέανακαινισμένο ,μικρό
αλλάπολύωραίο ,1χώρος μεwc ,1ος
όροφος ,μεπολύχαμηλόμίσθωμα ,μόνο
110€από1/4/2018ελεύθερο.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ. 22877ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ, κο-
μπλέανακαινισμένο γραφείο37 τ.μ. ένας
μεγάλοςενιαίοςχώροςστον1οόρ.χωρίς
ασανσέρ ,ηθέρμανση τουμεκλιματιστικό
τοδεμίσθωματουστα180€.

Κωδ:22958-ΚΕΝΤΡΟΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.στον2
οόροφο.Αποτελείταιαπό3Χώρους,καιWC.

Είναικατασκευασμένοτο1986καιδιαθέτει
θέρμανσηΚεντρικήμεΠετρέλαιο,-Τιμή:350€.

Κωδ:22993-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
Γραφείασυνολικήςεπιφάνειας165τ.μ.στον
2οόροφο κατάλληλογιαφροντιστήριοκαι
όχιμόνο .Αποτελείταιαπό5Χώρους, και
2WC.Είναι κατασκευασμένο το1986και
διαθέτει θέρμανσηΚεντρική -Πετρέλαιο,
ΑπεριόριστηΘέα,ΚουφώματαΑλουμινίου,
-Τιμή:700€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:22965 -ΣτηνΠλ.ΩρολογίουΕ-

ΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΚατάστημασυνολικής επι-
φάνειας20 τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείταιαπό1
Χώροκαιμεδικό τουWC.Ενοίκιο140€.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ καιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

κωδ.23130 ΚατάστημαστοΤσερμένι
διατίθεταιπροςενοικίασημε58τ.μ. ισόγειο
και25τ.μ.πατάρισεκεντρικόσημείοκατάλ-
ληλογιαάπειρεςχρήσεις  καιμεμίσθωμα
πολύ ευνοϊκό , μόνο 250€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 23521 -ΠΙΕΡΙΩΝπερίπουστη
μέσηΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  ισόγειο κατάστημα
συνολικής επιφάνειας 60 τ.μ.Αποτελείται
από1ΧώροκαιμεWC.Είναι κατασκευα-
σμένοτο1976καιδιαθέτειΠροαύλιο τοδε
Μίσθωματου290€.Τογραφείομαςδιαθέ-
τει τηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του
ακινήτουαυτού.

Κωδ:23146-ΕργοχώριεπίτηςΣταδίου
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΚατάστημασυνολικής επι-
φάνειας65 τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείταιαπό1
Χώροενιαίο,είναιφωτεινόκαιέχειμεγάλη
βιτρίνα . -Τιμήπολύπολύ χαμηλή μόνο
110€.

Κωδ: 22959 -ΦΑΝΑΡΙΑΚΥΠΡΟΥΕ-
ΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΚατάστημασυνολικής επι-
φάνειας110 τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείται από
1ΧώρομεδικότουWC.Είναικατασκευα-
σμένοτο1970-Μίσθωματα300€.Τογρα-
φείομαςδιαθέτειτηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙ-
ΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ:23948 -ΜουσείοδίπλαστηνΑ-

νοίξεως ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγειοπάρκινγκ

συνολικής επιφάνειας18 τ.μ.ανωτ.  ύψος
αυτ/του1.54μ.Τιμή:50€.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ.12867ΚΕΝΤΡ0,Καινούργιοακα-

τοίκητοδιαμέρισμα100τ.μ.,καθ.κατασκευή
2011,με2υ/δ,3οςόροφος,καταπληκτικό
απόκάθεάποψη,μεσυνθετικάκουφώματα
και με διπλά τζάμια, επιμελημένης κατα-
σκευής,με εξαιρετικήσυγγραφήυποχρεώ-
σεων,πολυτέλειακαι ζεστασιά.Έχειπολύ
ωραίοσαλόνιμεμοντέρνααισθητική,ατομι-
κήθέρμανσηπετρελαίου,μίααποθήκηκαι
μεδύομπάνια.Διαθέτεικαιθέσηστάθμευ-
σηςδικήτου,όλαμαζί130.000€.

Κωδ:12868ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙνεόδμη-
το διαμέρισμασυνολικής επιφάνειας 172
τ.μ.στον5οόροφο.Αποτελείταιαπό4Υ-
πνοδωμάτια,Σαλόνι,Κουζίνα,1Μπάνιοκαι
1WC. ΔιαθέτειθέρμανσηΑτομικήμεΠε-
τρέλαιοηευπρέπεια τωνχώρωνδεδομένη
καιμεεντυπωσιακήθέα.Μεύφοςαπέριττης
πολυτέλειαςπου διαχέεται στο χώρο, με
καινούργιασυνθετικάκουφώματαμεδιπλά
τζάμιακαικλειστόπάρκινγκ.Εντυπωσιακοί
χώροιυποδοχήςκαιπροτείνεταισεαπαιτη-
τικούςαγοραστές.Τιμή260.000€

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:14714-ΚέντροστηνΕληάκοντά,

μίαπολυτελώςανακαινισμένηΜονοκατοικία
συνολικήςεπιφάνειας95 τ.μ. ισόγεια.Απο-
τελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,Σαλοκουζίνα
καιΜπάνιο.Είναικατασκευασμένητο1978
καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομικήμεΠετρέλαιο,
Ανοιχτωσιά ,ΚουφώματαΣυνθετικά,Πόρ-
ταΘωρακισμένη,Τζάκι,A/C,Διπλά τζάμια,
Ηλιακό θερμοσίφωνα,Μπαλκόνια 15 τ.μ.
-Τιμή:82.000€.

Κωδ.14476ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ γιαΜονοκα-
τοικία120τ.μ.,στηΦυτιά,νόμιμημε40τ.μ.
αποθήκηκτισμένησε400τ.μ.οικόπεδοστο
κέντρο του χωριού ,πωλείται όπως είναι
επιπλωμένηκομπλέ,έχειδύοεπίπεδα,δι-
αθέτημίαεκπληκτικήκαιανεμπόδιστηθέα,
βλέπειόλοντονκάμπο,άψογασυντηρημέ-
νη,γεωμετρικάδομημένη,οιχώροιτηςλει-
τουργικοί,μεατομικήθέρμανσηπετρελαίου,
διαθέτειπαραδοσιακό τζάκι και ευρίσκεται

σεπρονομιακή τοποθεσία , Αποκλειστική
διάθεσηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ. 13509ΚΑΤΩΕΛΗΑ , πωλείται

υπόγειααποθήκη,μεγάλημεάδειακαιγια
πάρκινγκ468τ.μ.,χωρητικότητα16αυτ/των
,κατάλληληκαιγιαάλλεςχρήσεις,ημιυπό-
γειο,ξεχωριστόακίνητο,τιμή60.000€.Μόνο
σοβαρέςπροτάσειςθασυζητηθούν.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ.13833ΚΕΝΤΡΟ ,Μητροπόλεως

πωλούνται γραφειακοίχώροι1ουορ.απο-
τελούμενοιαπό3χώρουςκαιμεδική τους
τουαλέτα.Τοσυνολικότουςμέγεθος86τ.μ.,
κατασκευή1976, είναι ανακαινισμένοι και
σεπολύκαλήκατάσταση , τιμή εξαιρετικά
χαμηλήμόνο50.000€όλα.

Κωδ:13617-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙκατάα-
ποκλειστικότητανεόδμητοΓραφείοσυνολικής
επιφάνειας87τ.μ.1οςΥπερυψωμένος.Απο-
τελείταιαπό2Χώρους, .Είναι κατασκευα-
σμένοτο2002καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική
-Πετρέλαιο,ΚουφώματαΣυνθετικά,Πόρτα
Θωρακισμένη,Διπλάτζάμια-Τιμή:68.000€

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ.13710ΚΕΝΤΡΟ ,Κατάστημα101

τ.μ., καιμε110 τ.μ.υπόγειο τοοποίο επι-
κοινωνείμε εσωτερικό υδραυλικόανελκυ-
στήρα,κατασκευή2002,μεδικότουςWC,
ισόγειο,νεόδμητο,σεεξαιρετικήκατάσταση
και καινούργια συνθετικά κουφώματα με
διπλάτζάμια,άριστηκατασκευήκαιατομική
θέρμανσηπετρελαίου, σεπολύ καλή γει-
τονιά, κατάλληλογιαπολλαπλέςχρήσεις ,
Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,140.000€.

Κωδ:13689 -ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙμεγά-
λο κατάστημασυνολικής επιφάνειας 900
τ.μ.σε τρία επίπεδα . Ισόγειο300 τ.μ.1ος
300τ.μ.καιυπόγειοεπίσης300τ.μ..Τιμή:
350.000€.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ.13691ΡΑΧΗ,πωλείταιχωραφοοι-

κόπεδοσεπρονομιακήθέση4.300τ.μ.,με
εκπληκτικήκαιανεμπόδιστηθέα ,αμφιθεα-
τρικό, κατάλληλογιαανέγερσηβίλας,ευ-
καιρίαχωρίςαμφιβολία,Πληροφορίεςμόνο
στηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,τιμή35.000€.

Κωδ13640ΣΤΟ7.5ΔΡ.ΒΕΡ.-,Δεύτερο
απότονκεντρικόδρόμογιαΝάουσα5.472
τ.μ.,χωραφοοικόπεδοσεπρονομιακήθέση,
σεαπίστευτα χαμηλή τιμή, ευκαιρίαμόνο
γιααποφασιστικόαγοραστή,Αποκλειστική
διάθεσηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝκαι

υπόδειξημόνοσεσοβαράενδιαφερόμενο,
τιμή28.000€,

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ.13793ΜΕΤΟΧΙ ,Οικόπεδο529

τ.μ.,σπάνιο ,με εκπληκτικήκαιανεμπόδι-
στη θέα , αμφιθεατρικό οικόπεδοφιλέτο,
ευκαιρίαχωρίςαμφιβολία,μόνογιααποφα-
σιστικόαγοραστή.Αποκλειστικήδιάθεσηκαι
υπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗ-
ΤΩΝ,25.000€.

Κωδ:13859 -ΣτονΤρίλοφοΠΩΛΕΙΤΑΙ
Οικόπεδοσεσημείομεανοιχτωσιάσυνολι-
κήςεπιφάνειας884τ.μ.Τιμή:20.000€.

Κωδ:13826-ΣταΠαλατίτσιαΠΩΛΕΙΤΑΙ
Οικόπεδοσυνολικήςεπιφάνειας980τ.μ.σε
πολύκαλόσημείο.Τιμήμόνο15.000€.

Κωδ.13852ΦΑΝΑΡΙΑΚΥΠΡΟΥ,Στην
οδόΣλαμίνοςπωλείταιοικόπεδο1.406τ.μ.,
μεσυντ.  δόμησης0,8 , άρτιο και οικοδο-
μίσημο,μοναδική ευκαιρία , τιμή70.000€.
Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ13807ΚΑΤΩΕΛΗΑ,Οικόπεδομε
συνολικά4.003τ.μ.,αποαυτάτα2.902τ.μ.
έχουν τεθεί εντός τουσχεδίουπόλεως , τα
685τ.μ.είναιρυμοτομούμενακαιτα440τ.μ.
εκτόςσχεδίου ,διαθέτειμία εκπληκτικήκαι
ανεμπόδιστηθέα , είναι ελαφρώςεπικλινές
,πολύκοντάστηνΕληάπρονομιούχοοικό-
πεδο.ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑ-
ΚΙΝΗΤΩΝ,ευκαιρίαμόνογιααποφασιστικό
αγοραστή ,προσφέρεταισε τιμήευκαιρίας
μόνο120.000€όλομαζί.

ΠΩΛΗΣΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Κωδ.111Πωλείταικομπλέλειτουργούσα

ΕπιχείρησηστηΒέροιαστοχώρο τουφα-
γητού,μεπολλάχρόνιαεμπειρίακαιφήμη
εξαιρετική.Γιαλόγουςαποχώρησηςαπότην
πόλημας διατίθεται σε επαγγελματία του
είδους.Τομέγεθοςτης80τ.μ.μέσακαι60
τ.μ έξω.Θέσειςκαθισμάτων72και ενοίκιο
750€.Τιμήπώλησηςστις40.000€.υπόδειξη
μόνοσεπολύσοβαράενδιαφερόμενο.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣΓΙΑΤΟΛΜΗΡΟΥΣ
Κωδ13860ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ,Οικόπεδο

745 τ.μ.,με ελιές,αμφιθεατρικό , ελαφρώς
επικλινές,ευκαιρίαχωρίςαμφιβολία,σετιμή
πράγματιχαμηλήμόνο10.000€,Πληροφο-
ρίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ13694ΔΡ.ΒΕΡ.-ΝΑΟΥΣΑ.,στο7.5
χιλ.Πωλείταιχωραφοοικόπεδο12.000τ.μ.,
γιαεπένδυση,εξαιρετικήευκαιρίαχωρίςαμ-
φιβολία, σε τιμήπράγματι χαμηλή, μόνο
35.000€.ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,

www.laosnews.gr

Ταπαραπάνωαποτελούνμέροςτουχαρτοφυλακίουμας

Γιαναταδείτεόλαμπείτεστοwww.mesitiki.www.mesitiki.gr

ΖΗΤΕΙΤΑΙσυνεργάτης,νέοςψυκτικόςήμη-
χανολόγοςγιασυνεργασίασεεπιχείρησηψυ-
κτικώνκαιηλεκτρομηχανολογικώνεργασιών
καιπωλήσεων.Ηπροϋπρεσίακαιεμπειρίαμη
απαραίτητη.Τηλ.επικοινωνίας:2331062225.

ΒΙΟΛΟΓΟΣ 
ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ
ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 

ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ 
ΛΥΚΕΙΟΥ

Τηλ. επικοινωνίας:
6972334522

ΕΠΕΙΓΟΝ από επιχείρησηπουανα-
πτύσσεταιμεπροϊόνταάμεσηςανάγκης
από τον καταναλωτή ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 3
άτομασοβαρά,ηλικίας30έως45ετών
γιασυνεργασία.Πολύυψηλάεισοδήμα-
τα.Πληροφορίες:6987979453.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο από τηνΕθνικήΑσφαλιστική,
τη μεγαλύτερη εταιρία της χώρας, ηλικίας 24-45
ετών, τουλάχιστον απόφοιτοςΛυκείου, με ευχέ-
ρεια επικοινωνίας και επαγγελματική νοοτροπία.
Παρέχεται κανονισμόςαμοιβών και εξέλιξης, χρη-
ματοδότηση, αμοιβή BONUS, συνεχή εκπαίδε-
συη,ομαδικήασφάλιση.Αποστολήβιογραφικούe-
mail:ea.veroia8690@insurance.nbg.grΤηλ.:23310
66609 -Κιν.: 6975900180.Υπεύθυνοςαξιολόγη-
σης:ΑνθήΞηρού.
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ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ ενοικιάζεται
μονοκατοικία 100 τ.μ. σε οι-
κόπεδο 1 στρέμμα, με 30 τ.μ.
έξτρα χώρος και 80 τ.μ. απο-
θηκευτικός χώρος, ανακαινι-
σμένα, νυχτερινό ρεύμα. Τηλ.:
6936204117.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα
1ος όροφος, 70 τ.μ. απέναντι
από τηνΑστυνομία, 2 δωμά-
τια, σαλόνι, κουζίνα, εσωτερική
αποθήκη, μεγάλα μπαλκόνια,
τζάκικαιαυτόνομηθέρμανσημε
ογκομετρητή, ανοιχτό parking.
Τηλ .  επ ι κο ι νων ίας :  6937
243744.

ΑΣΩΜΑΤΑ ενοικιάζεται μο-
νοκατοικία 150,00 ευρώ, γκα-
ράζ, αυλή, μεπανορανική θέα,
ηλιακό και τζάκι. Τηλ.: 23310
91663.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ-

ΓΡΑΦΕΙΑ
ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ,ενοικιάζεται

κατάστημα100τ.μ.μευπόγειο
μεW.C.Τηλ.:6974238098.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για ολιγό-
ωρη φροντίδα ηλικιωμένης με
κατάκλισηστιςΒαρβάρες.Τηλ.:

6981894337.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙκοπέλεςγιαερ-

γασία καμαριέραςκαι κουζίνας.
Τηλ.:2331044471.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από το Κέντρο
Ξένων Γλωσσών «ΑΛΚΗ» κα-
θηγήτριαΑγγλικών.Βιογραφικά
αυτοπροσώπωςκατόπινραντε-
βούστοτηλ.:6977338716.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νεαρός με μη-
χανάκι για εργασία εντός της
πόλης Βέροιας. Τηλ.: 6938
436951.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για με-
ρική απασχόληση σε οδοντια-
τρείο. Τηλ. επικοινωνίας: 6946
145626.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλήτρια για η-
μιαπασχόληση στο αρτοποιείο
ΤΑΝΟΣστηΒέροια.Τηλ.: 6982
643134. Ώρες επικοινωνίας 8
με11.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ εσωτερική κυρία
χωρίς υποχρεώσεις γιαφροντί-
δαηλικιωμένηςκυρίαςστηΝά-
ουσα με δυνατότητα διαμονής
και το βράδυ. Τηλέφωνα επι-
κοινωνίας : 6992769850 (κα.
Βάσω)&2331093563(κος.Δη-
μήτρης).

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙεργάτεςγιασυ-
σκευαστήριοτροφίμωνστοΜα-
κροχώρι Ημαθίας. Τηλ.: 23310
70401.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ καμαριέρα σε ξε-
νοδοχείοτηςΒέροιαςμεγνώση
βασικώνΑγγλικών. Τηλ.: 6948
457059.

ΖΗΤΕΙΤΑΙάτομογιαdelivery
μεδικότουμηχανάκιγιατοψη-
τοπωλείοΓΙΑΝΝΗΣ.Τηλ.:6984
472747κ.Γιώργος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για ερ-
γασία στοψητοπωλείο «ΓΙΑΝ-
ΝΗΣ». Τηλ.: 6984 472747 κ.
Γιώργος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα ως σερ-
βιτόρα γιαπρωινή-απογευματι-
νή εργασία σε καφενειο-σπορτ
καφέ, στηνΠερικλέους 11 στη

Βέροια, περιοχή παλαιάςΜη-
τρόπολης.Τηλ.:2331505195.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ προσφέρει εργασία

καθαρισμού σπιτιών καθώς
φροντίδαμικρώνπαιδιώνκαιη-
λικιωμένων.Τηλ.:6984095883.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΔΑΣΚΑΛΑ προετοιμάζει το

καλοκαίριπαιδιάπουθαφοιτή-
σουνστηνΑ΄ και Β΄Δημοτικού
για ομαλή μετάβασηστην γρα-
φή και ανάγνωση. Τηλ.: 6974
198050.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κρεβάτι μονό με

το στρώμα. Πληρ. τηλ.: 6973
777747.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ έπιπλα γρα-
φειου, σαλόνι SATO μπλε, 4
καρέκλες, τραπέζι, τραπεζάκι,
τραπέζι πτυσσόμενο συσκέ-
ψεων, ντουλάπα με κλειδαριά
(κερασί), ντουλάπα-ράφια (με-
λί), καναπέδες, όλα σε άριστη

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ28τ.μ.luxεπιπλωμένο170€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ30τ.μ.10ετίαςεπιπλωμένο200€
ΕΛΗΑ30τ.μ.μεμπαλκόνι140€
ΚΕΝΤΡΟ35τ.μ.επιπλωμένοκαλόA/C180€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ38τ.μ.επιπλωμένοκαλό170€
ΚΕΝΤΡΟ40τ.μ.καλό,A/C,ντουλάπες140€
ΕΛΗΑ45τ.μ.15ετίαςεπιπλωμένομεA/C190€
ΚΕΝΤΡΟ50τ.μ.luxεπιπλωμένοατομικόςλέβητας270€
ΡΟΛΟΪ60τ.μ.ντουλάπαατομικόςλέβητας160€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ60τ.μ.10ετιαςεπιπλωμένοατομικόςλέβη-
ταςθέαA/C250€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ75τ.μ.15ετίαςντουλάπεςκαλό200€
ΠΑΠΑΓΟΥ80τ.μ.12ετίαςατομικόςλέβηταςαποθήκη230€
ΡΟΛΟΪ80τ.μ.κόπλανκαλό180€
ΡΟΛΟΪ80τ.μ.ρετιρέτζάκιθέαατομικόςλέβητας200€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ80τ.μ.12ετίαςθέαπάρκινγκ250€
ΠΑΠΑΓΟΥ85τ.μ.τζάκιατομικόςλέβηταςκαλό250€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ90τ.μ.κόπλαν180€
ΚΕΝΤΡΟ95τ.μ.ανακαινισμένοντουλάπεςκαλό260€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ95τ.μ.15ετίαςατομικόςλέβηταςκλειστό
γκαράζ320€
ΚΕΝΤΡΟ100τ.μ.κόπλανατομικόςλέβητας200€
ΕΛΗΑ100τ.μ.επιπλωμένοκαλό350€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ110τ.μ.ευρύχωροκαλό200€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ115τ.μ.καλόντουλάπες280€
ΠΑΠΑΓΟΥ120τ.μ.ατομικόςλέβηταςπάρκινγκ220€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ130 τ.μ. τζάκιατομικόςλέβηταςπάρκινγκ
θέα350€
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ115τ.μ.8ετίαςμονοκατοικίατζάκιατομικός
λέβητας270€
ΝΑΟΥΣΑ190τ.μ.12ετίαςμονοκατοικίαlux300€
ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ200 τ.μ.μονοκατοικία επιπλωμένη τζάκι
θέα300€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ25τ.μ.11.500€
ΡΟΛΟΪ28τ.μ.LUXανακαινισμένο&επιπλωμένο19.000€
ΚΕΝΤΡΟ35τ.μ.ανακαινισμένο11.500€
ΚΕΝΤΡΟ40τ.μ.ανακαινισμένο17.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ45τ.μ.20ετίαςκαλό16.000€
ΠΙΕΡΙΩΝ50τ.μ.ανακαινισμένοκαλό27.000€

ΡΟΛΟΪ70τ.μ.ευκαιρία8.500€
ΚΕΝΤΡΟ72τ.μ.ρετιρέευκαιρία18.000€
ΡΟΛΟΪ80τ.μ.ευκαιρία15.500€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ90τ.μ.ανακαινισμένοκαλό38.000€
ΡΟΛΟΪ90τ.μ.θέακαλό50.000€
ΚΕΝΤΡΟ105τ.μ.καλότζάκιανακαινισμένο46.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ110 τ.μ. καλόανακαινισμένοντουλάπες
80.000€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ110τ.μ.ευκαιρία27.000€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ130 τ.μ. 10ετίας luxθέα τζάκιπάρκινγκ
108.000€
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ170τ.μ.μεζονέτα58.000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ180 τ.μ.μονοκατοικίαμε2διαμερίσματα
62.000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ75τ.μ.καλό1.200€
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ96τ.μ.καλό1.200€
ΓΗΠΕΔΟ100τ.μ.καλό320€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ150τ.μ.καλό900€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ220τ.μ.ισόγειο+220τ.μ.υπόγειοκαλό
1.500€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ & ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΧΩΡΑΦΙΩΝ
ΛΙΒΑΔΙ2.000μέτραμε54δένδρα-ελιές6.000€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ3.500μέτραμε ελιές,ρεύμα&νερό
11.000€
ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑ8.000μέτραμεπομόνα&ρεύμα16.000€
ΔΙΑΒΑΤΟΣ8.000μέτραεπάνωστοδρόμο26.000€
ΚΟΥΛΟΥΡΑ13.000μέτρα38.000€
ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ15.000μέτρα23.000€
ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ15.000μέτραμεαχλάδιαπαλμέτα46.000€
ΒΕΡΓΙΝΑ43.000μέτρα126.000€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ4.000μέτραπροςενοικίαση300€/χρόνο
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ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΦοιτητικεςΓκαρσ.Στοκεντρο.
ΛΑΔΟΜΥΛΟΙΜονοκατοικια65τ.μμεοικοπεδο200τ,μ45000€
ΚΑΛΛΙΘΕΑισογειοδιαμερισματου82΄70τ.μ2ΔΣΚ
20000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣκαιν.4ος120τ.μμεparkigk,Α.Θ3ΔΣΚ
τζακιαναμ.140000€
ΚΕΝΤΡΟ95τ.μ,2ΔΣΚτου200380000€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑανακαινισμενο2οςχ.ασαν.2ΔΣ-Κδιαμπε-
ρες32000€
ΜΕΖΟΝΕΤΤΑμεΘεα,Α.Θ,τζακιπαρκιγκ,150τ.μ3ΔΣΚ
wc130000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙΜονοκατοικια2ΔΣ-ΚWCτου75΄οικοπ.270
μετρα24000€
EΛΗΑ1ΔΚουζινακιWC38τ.μευχαριστο,10000€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ85τμ2οςπισωΥμ/πογειοστηνεισοδο,με
θεα17000€
ΠΑΤΡΙΔΑκατοικια100τ.μ+καταστημα100τ.μμεοικοπ.95000€
ΗΡΑΚΛΕΟΥΣκαινουριομεθεα,3ος92τ.μ+γκαραζ,Α.Θ
85000€
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟμονοκατ/iκατου200675000[i]
N.ΠΡΟΔΡΟΜΟΣΜον/κιαημιτεληςμε3ΔΣΚ+900τ.μ
οικοπεδο0100€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑΜονοκατοικιαδιατηρητεασεοικοπεδο190
τ.μ70000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
Π.ΜΕΛΑ3ος.3ΔΣΚ2WCΑ.Θπανελ,καλό300€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟ1ΔΣΚμεΑ.Θ180€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ1οςψηλός,μεΑυτ.Θ.ανακαιν.230€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ1ΔΣΚ4oςΘερμ/τεςμεθεα170€
ΠΑΠΑΓΟΥ1ΔΣΚΑ.Θχωριςκοιν.ισογειοκαι3ος140€
ΠΑΠΑΚΙΑ80τ.μ2ΔΣΚΑ.Θ.1οςανακαινις.2017-250€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ15ετιας2ΔΣΚΩρ/ση250€
ΠΙΕΡΙΩΝκατωΙ5ετιαςισογειομεΑ.Θ.1ΔΣΚ200€
ΚΕΝΤΡΟ3ΔΣ/ΚΑ.Θεπιπλωμενο350€
Β.ΜΟΥΣΕΙΟ1Δ-ΣΚΑ.Θαποθηκη10ετιας220€
ΩΡΟΛΟΙ2ΔΣΚκοπλαμ,Θερμ/τες250€
ΠΑΡΚΙΓΚανοιχτοΜ.Αλεξανδρου-Βενιζελου50€
ΚΕΝΤΡΟεπιπλωμενοΛουξ1ΔΣΚ250€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΠΕΡ/ΚΗΒεροιαςΦιλέτο16στρ.πανωστηνάσφ.σ.δ0216€
ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ8500τ.μμεΠομόναστηνασφ3000τοστρέμμα

ΡΑΧΙΑ3300τ.μομορφο,μερευμακνερότρεχουμενο
13000€
ΑΓΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣκονταστουΤσεσμελη19στρ.με
επιτραπεζια,βμετοχήΠομόναςκμπεκακια2800€το
στρεμμα
ΤΕΛΩΝΕΙΟΒιομηχανικηαποθηκηκαιμεταλικοστεγα-
στρο200τ.μεντοςγηπεδου1500τ.μ30000€&κτήμα
10300τ.μ25000€
Π.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ10στρεμ.μεπομόνα+ροδακ.25000€
EIΡΗΝΟΥΠΟΛΗ40στρ.αρδευομενομεβανες,ρευμα
κενο80000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣκτημα21στρ.μεβιομηχανικατα8στρ42000€
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
17000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΙΑΤΡΕΙΟδιχωροκονταστηνΒενιζελου250€
ΚΤΕΛ,καταστημα60τ.μ+60υπογειο5€
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΓΡΑΦΕΙΟεναςχωρος+wc80€
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟπρωηνΚεντρο65τ.μ350€
ΠΙΕΡΙΩΝ75τ.μμεπαταρι350€
ΔΙΠΛΑΣΤΗΝΨΑΡΟΠΟΥΛΑκαταστ,75+75+70450€
ΑΠΟΘΗΚΗισόγειαεπιτηςΑνοίξεως180τ.μ200€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΓραφειο50τ.μΛουξπρό-
σοψη300€
ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙΔιώροφοΝεοκλασικόκεντρογιαΚαφε-Ρε-
στωράν
ΠΩΛΕΙΤΑΙστονΠΡΟΜΗΘΕΑυπογειααποθηκη80τ.μ7000€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕπαγγελματικοςχωρος100τ.μ200€
ΚΑΤΩΑΠΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣΧΩΡΟΣ
1300τ.μ
Γιαδιαλογητηριοηπαρομοιεςχρησεις,μεψυκτικουςθαλαμους..

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ τηςΚλασι-
κήςΦιλολογίας τουΑριστο-
τελείουΠανεπιστημίουΘεσ-
σαλονίκης, με εξειδίκευση
στηνΕιδικήΑγωγή,παραδίδει
ιδιαίτεραμαθήματασεπαιδιά
Γυμνασίου καιΛυκείοιυ σε
Αρχαία Ελληνικά, Έκθεση,
ΛατινικάκαιΝεοελληνικήΛο-
γοτεχνία.Πολύπροσιτές τι-
μές.Τηλ. επικοινωνίας:6974
430782.

ΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΗSPEEDEXCΟURIERΒΕΡΟΙΑΣ, ζητάει για μόνιμη εργασία

δύο (2) άτομαμε δίπλωμα γιαμηχανή και αυτοκίνητοαν υπάρχει.
Ραντεβούμετηλ.στο6937226565.
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κατάσταση. Τηλ.: 23310
21210,Κιν.:6978004183.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κρεβατάκι
ΒΕΒΕ σε άσπρο χρώμα,
με στρώμα και υφασμα-
τάκιαπροστατευτικά,σχε-
δόναχρησιμοποίητο.Τιμή
ευκαιρίας 150,00 ευρώ.
Τηλ.:6977430658.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΚΥΡΙΟΣσοβαρός,ευπα-

ρουσίαστος καισυνταξιού-
χοςΑμερικής, χωρίςοικογ.
υποχρεώσεις με ιδιόκτητη
κατοικίαεντόςΒέροιας,ενδι-
αφέρεταιγιασοβαρήσχέση
μεκυρία47-55ετών,ευπα-
ρουσίαστησοβαρή, χωρίς
οικογ. υποχρεώσεις.Μόνο
σοβαρέςπροτάσεις.Τηλ.:
6970648520.

ΚΥΡΙΟΣζητάγιαγνω-
ριμία κυρία από 50 έως

55 ετών για σοβαρή σχέ-
ση.Τηλ.:6974862936.

ΚΥΡΙΟΣ σοβαρός 70
ετώνζητάγνωριμίαμεκυ-
ρία από 55 έως 65 ετών
για σοβαρή σχέση. Τηλ.:
6989007541.

ΣΟΒΑΡΟΣ  κ ύ ρ ι ο ς

ζητάει κυρία με σκοπό
το  γάμο,  χωρ ίς  υπο-
χρεώσεις. Τηλ.: 23310
26934.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-
ΜΗΧΑΝΕΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  Ελλην ι -

κής  αν τ ιπροσωπε ίας
WOLKSWAGEN CANDY
BAN του ‘99, πετρέλιο
1890κυβικά,λευκό(FDW)
300.000χιλιόμετρα,ΚΤΕΟ
έως 12/2019, αξία 1.500
ευρώ.Τηλ.: 6974 876369
κ.Απόστολος.

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.



Στο τετράγωνο πέριξ του Ιερού Ναού του Αγίου Αντωνίου, περιορίστηκε χθες βράδυ η λιτανεία του Τίμιου Σταυρού και των ιερών λειψάνων του 
Οσίου Αντωνίου, του Βεροιέως, λόγω της πρόβλεψης της ΕΜΥ για έντονες βροχοπτώσεις στην περιοχή μας.

Ο καιρός ωστόσο «κράτησε»  και ο κόσμος που σχημάτισε μια πολύ μεγάλη 
πομπή, πίσω από τα ιερά λείψανα, ακολούθησε με κατάνυξη, υπό τους ήχους της 
Φιλαρμονικής του Δήμου.

Έντονη η παρουσία του κλήρου, με επικεφαλής τον Μητροπολίτη κ. Παντελεή-
μονα, ενώ παραβρέθηκαν εκπρόσωποι τοπικών Αρχών, του Στρατού, της Αστυνο-
μίας και των Σωμάτων Ασφαλείας.
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CMYK

P Παν ασύμμετρον 
άριστον...

P Διότι η απειλή 
είναι ίδιον των πολιτι-
κών. Κλάδος όπου πε-
ρισσεύει η ανασφάλεια.

P Και βλέπουν πα-
ντού πολιτικούς εχθρούς 
προ των τειχών. Ασχέτως 
αν δεν βλέπουν ποτέ τα 
τείχη.

P Γι’ αυτό ειδικεύ-
ονται στην αεροναυπηγική. Ειδικά 
οι αριστεροί τεχνίτες, έδωσαν φτερά 
και στους ελέφαντες παλαιότερα.

P Αν στην κυβέρνηση ο Αλέξης 
είναι ο Πίτερ Παν, ο Πάνος είναι ο Πί-
τερ Παραπάν.

P Όπως κι αν το δει κανείς: 
και υπέρβαρος και παραπανίσιος.

P Το ‘μετά από σένα ζω’ της Γα-
λάνη, στην περίπτωση Καμένου είναι 
‘μετά από σένα πλεονάζω’.

P Για τον Πάνο που τα ξέρει 
όλα ισχύει το:

-Γκαρσόν, η μπριζόλα σας ήταν 
πολύ καλή. Και το λέω ως ειδικός…

-Είστε κρεοπώλης;
-Όχι, τσαγκάρης!

P Αυτά τα λίγα για τον Πάνο 
σήμερα. Διότι γενναιοδωρία είναι την 
παγκόσμια ημέρα κραγιόν να φοράς 
μόνο κραγιόν.

P Στη φωτογραφία της παραγ-
γελίας μας. Ο συντάκτης και παραγ-

γέλων πέτυχε τουλάχιστον ορθο-
γραφικά τις πατάτες.

P Η απορία: καλά, πόσα λεφτά 
είχαμε τότε και αγοράζαμε από όλα;

P Τώρα στη λαϊκή κάθε εβδο-
μάδα ψωνίζουμε από ένα είδος.

P Ή πολλά σε μικρές ποσότητες 
και τμήματα.

P Γι’ αυτό και την έχουμε ψω-
νίσει.

P Ο άλλος χθες παρήγγειλε στο 

καφέ φρέντο εσπρέσσο με μέλι! Φυσι-
κά, κάλεσα την αστυνομία.

P Είχε και στο χωριό σου μέλι 
ρε αθεόφοβε;

P Και:

Ένας ηλικιωμένος 85ρης στο πάει 
στον γιατρό:

–Γιατρέ μου γνώρισα μια πιτσιρίκα, 
αλλά αντιμετωπίζω μερικά προβλήματα 
όταν πάω να το κάνω μαζί της…

–Πείτε μου κύριε τι ακριβώς πρό-
βλημα αντιμετωπίζετε; ρωτάει ο για-
τρός.

–Να… Στον πρώτο τα πάω μια χα-
ρά… Στον δεύτερο αρχίζω και κουράζο-
μαι. Στον τρίτο, όμως, κόβομαι τελείως, 
δεν μπορώ ούτε να αναπνεύσω…

–Μα τι λέτε; Για την ηλικία σας μια 
χαρά τα πάτε! Πόσων ετών είστε;

–Αχ… 85  γιατρέ μου…
–Προσέξτε, σας συμβουλεύω μετά 

τον πρώτο να ξεκουράζεστε. Μη συνε-
χίζετε αμέσως στον δεύτερο. Ξεχάστε 
όμως τον τρίτο. Μπορεί να πάθετε κα-
μιά ανακοπή…

–Αυτό δεν γίνεται γιατρέ μου! Η πι-
τσιρίκα μένει στον τέταρτο και η οικοδο-
μή  δεν έχει ασανσέρ!

Κ.Π.

Χθες βράδυ στη Βέροια
Με πολύ κόσμο η λιτανεία των Ιερών 

Λειψάνων του Οσίου Αντωνίου του Νέου
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