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Ένα φρένο
στο δολοφονικό

(χωρίς εισαγωγικά) μπάχαλο
  Πριν λίγες ημέρες το προκλητικό και προσβλητικό  
κάψιμο της ελληνικής σημαίας στα Εξάρχεια και αμέσως 
μετά η δολοφονική επίθεση στην κλούβα των ΜΑΤ στη 
Θεσσαλονίκη, που λίγο έλειψε να καούν οι εγκλωβισμένοι 
αστυνομικοί από την βροχή των μολότοφ. Άνθρωποι 
καθημερινοί, γείτονες και φίλοι μας, οικογενειάρχες, που 
φεύγουν για να κάνουν τη βάρδιά τους και είναι αμφίβολο αν 
θα γυρίσουν σπίτι τους. Δεν φτάνουν οι λεκτικές καταδίκες, 
τα ευχολόγια και οι κενές υποσχέσεις. Όλα δείχνουν ότι 
υπάρχει ένα ιδιότυπο «άβατο» που δίνει μια άτυπη ασυλία 
σε ανθρώπους που τελικά προσβάλλουν εθνικά σύμβολα, 
καταστρέφουν περιουσίες και γενικά πράττουν κοινά 
ποινικά αδικήματα. Μην προσπαθεί κανείς να αιτιολογήσει 
και να δώσει πολιτικοεπαναστατικό περιτύλιγμα σε 
ξεκάθαρες παραβατικές πράξεις. Θα μπορούσε να πει 
κάποιος να αντιμετωπιστούν ως παραβάτες του ποινικού 
δικαίου και να επιληφθούν οι αστυνομικές και δικαστικές 
αρχές. Αυτό όμως προϋποθέτει ότι υπάρχει πολιτική 
βούληση αν όχι να εξαφανιστούν, έστω να περιοριστούν 
τέτοια φαινόμενα. Όταν όμως κυβερνητικοί αξιωματούχοι 
τους χαρακτηρίζουν ακτιβιστές και με ευεργετικούς νόμους 
αποφυλακίζονται εν μια νυκτί  επικίνδυνα στοιχεία, τότε τι 
να κάνει ο έρμος ο αστυνομικός ή ο δικαστής; 
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Εναλλάξ η κυκλοφορία των 
οχημάτων στην 17,650 χλμ 
της παλαιάς εθνικής οδού 

Βέροιας - Κοζάνης 
Έργα βελτίωσης

του οδοστρώματος
ξεκινούναπόσήμε-
ρα Τρίτη 5 Ιουνίου
έως και τηνΔευτέ-
ρα 18 Ιουνίου στην
στην χ.θ. 17,650
στηνΠαλαιά Εθνική
ΟδόΒέροιας-Κοζά-
νης.ΗΔιεύθυνσηΑ-
στυνομίαςΗμαθίας,
για την ομαλή και
ασφαλή διεξαγωγή
της οδικής κυκλο-

φορίας, τηνπρόληψη των τροχαίωνατυχημάτωνκαι την εξυ-
πηρέτηση και ασφάλεια του κοινού, ηΤροχαία θαπροβεί σε
κυκλοφοριακέςρυθμίσειςστοσημείο,καθώςηκυκλοφορίατων
οχημάτωνθαγίνεταιεναλλάξ.

ΈτσιαπόσήμεραΤρίτηέωςκαιΔευτέρα18Ιουνίου,στοως
άνω τμήμα τηςΠαλαιάςΕθνικήςΟδούΒέροιας -Κοζάνης οι
εργασίες θαπραγματοποιηθούν και σταδύορεύματα κυκλο-
φορίας,εναλλάξγιακάθεκλάδοσεδύοφάσεις.Συγκεκριμένα
στη φάση εργασιών στο κλάδο κυκλοφορίας προς Βέροια,
θα υπάρχει αποκλεισμόςσυνολικούμήκους 60μέτρων και η
κυκλοφορία θα γίνεται εναλλάξ από το ρεύμα κυκλοφορίας
προςΚοζάνη, τοαντίστοιχόκαιστοκλάδοκυκλοφορίαςπρος
Κοζάνη.Στασημείαθα τοποθετηθούν φωτεινοίσηματοδότες
εκατέρωθεντουεργοταξίου.

Ιδιαίτερηπροσοχήθαπρέπειναδείξουνοιοδηγοίμέχριτο
τέλοςτωνεργασιών…

Πάνωαπό800βιβλίαστο«ράφιτηςαγάπης»
στοΦουαγιέτης«Στέγης»

Τοράφιτηςαγάπης,ηβιβλιοθήκη-αναγνωστήριο,τουανακαινισμένουΦουαγιέτηςΑντωνιάδειαςΣτέγηςΓραμμά-
τωνκαιΤεχνώνΒέροιας,απότονΚοιΣΠΕΗμαθίας«Δεσμό»,εγκαινιάστηκετοπρωίτηςΚυριακής,σεσυνεργασίαμε
τηνΚΕΠΑΔήμουΒέροιας,προωθώνταςτηφιλαναγνωσίαστοκοινό.Ράφιαγεμάταβιβλίαπουμπορείοεπισκέπτηςή
οθαμώναςτουφουαγιέναδιαβάσειπαρέαμετονκαφέτου.

ΠαρόντεςήτανοδήμαρχοςΚ.Βοργιαζίδης, οαντιδήμαρχοςΓ.Σοφιανίδης, οδημοτικόςσύμβουλοςΧρ.Κού-
τρας,οπρόεδροςτουΚοιΣΠΕΗλίαςΓραμματικόπουλος,ηπρόεδροςτουΣωματείου«Τοράφιτηςαγάπης»Εύα
Παυλίδουκαιμέλητουσωματείου,οπρόεδροςΟμοσπονδίαςΚοιΣΠΕκ.ΣωτήρηςΚουπίδης,οπρόεδροςουΣΟΦ-
ΨΥΓ.Σαλιάγκαςκαιοδ/ντήςτηςΚΕΠΑΓιάννηςΚαμπούρης.

Όπωςμαςείπεοκ.Γραμματικόπουλοςσταράφιαφιλοξενούνταιπάνωαπό800βιβλίακαιέχεικαταφέρειναείναιη
μεγαλύτερηβιβλιοθήκητωνΚοιΣΠΕ,μέχριστιγμής...

Περιμένουμε
να το δούμε πρώτα…
Μέσαστοκαλοκαίρισύμφωναμεπληροφορίες

θα ξεκινήσει το έργο τηςσυνέχισης της γέφυρας
Κούσιου, με τον εργολάβοο οποίος αναδείχθηκε
από τονδιαγωνισμό (φορέαςΑΤΕΒΕ).Λέγεται ότι
τοέργοόχιμόνοθαξεκινήσειαλλάκαιθαολοκλη-
ρωθείστονσυμβατικόχρόνο,όπωςσυμπεραίνεται
από την εμπειρία του σχολείου στα Γιοτζαλίκια,
πουέγινεαπότηνίδιαεταιρεία.

Επειδή όμως έχουμε μάθει να κρατάμε μικρό
καλάθι-και αυτό δεναφοράστην εταιρεία-δε λέμε
καιμεγάλεςκουβέντες…Περιμένουμενατοδούμε!

•ΟπεριφερειάρχηςΑπ.Τζιτζικώστας έκανε αναφορά
στοχωριότου,τηνΒραχιά,πουανήκειστηνΚαμπανία,«ε-
πομένως ομητροπολίτηςΠαντελεήμων είναι και δικός
μουμητροπολίτης,αφούτοχωριόμουανήκειστηνπεριφέ-
ρειάτου»,είπεχαρακτηριστικά.

•Δύοανακοινώσειςυποψηφιοτήτων«έβγαλε»ηεκδήλωση,
ανκαιηδενήτανπολιτική,όπωςείπεστηναρχήοοικοδεσπό-
τηςΘεόφιλοςΤεληγιαννίδης,τηνδικήτου,απόόποιαθέσητου
ζητήσειοΑπ.ΤζιτζικώσταςκαιαυτήτουΚ.Καλαιτζίδηπου
δήλωσεότιθακατέλθειξανάωςαντιπεριφερειάρχης.

•Μπορεί ναμην τοπρόσεξανπολλοί, αλλάστην υπο-
δοχή του μητροπολίτη από τονΘεόφιλοΤεληγιαννίδη,
αυθόρμητα γονάτισε μπροστά του δείχνοντας την αγάπη
καιτονσεβασμότου.

•Ιδιαίτερο ταλέντοστο τραγούδι και τον χορό επέδειξε
οσυνδυασμός  τουΑπ.Τζιτζικώστα, με τονΘεόφιλοΤε-
ληγιαννίδηναδίνειρεσιτάλστοποντιακότραγούδικαιτην
ΒούλαΠατουλίδουαλλάκαιόλητηνομάδααπότονπερι-
φερειάρχη,τουςαντιπεριφερειάρχεςκαιτουςσυμβούλους
ναχορεύουνόλουςτουςχορούς.

•ΤασυγχαρητήριαόλωναπέσπασεηεταιρίατουΦΑΡ-
ΜΑHMAΘΙΑΣ και συγκεκριμένα  οΓιάννηςΦουτσιτζό-
γλουκαιηοικογένειάτου,πουήτανεπίποδόςαπόνωρίς
τοπρωίγιαναπροετοιμάσουντιςσούβλεςκαιταψητάκαι
μεπροσωπική φροντίδαπεριποιήθηκαν  τους καλεσμέ-
νους.

Παραλειπόμενα από τα γενέθλια της «Αλληλεγγύης»
στην Αγ. Τριάδα Νάουσας
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Σε οξείς τόνους η συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας
Κατά πλειοψηφία η παραχώρηση της πλατείας Ωρολογίου 

για το αυριανό συλλαλητήριο για τη Μακεδονία
-Πώς τοποθετήθηκαν οι σύμβουλοι  

Θετικά υπέρ της παραχώρησης της πλατείας Ωρολογίου την Τετάρ-
τη στις 6.00 μ.μ,  για το συλλαλητήριο για τη Μακεδονία ψήφισε κατά 
πλειοψηφία το μεσημέρι της Δευτέρας το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας, 
σε μια έκτακτη συνεδρίαση με αρκετές εντάσεις στη διάρκειά της. Μει-
οψήφησε ο επικεφαλής ελάσσονος μειοψηφίας Νίκος Μπέκης, ενώ 
απείχε της ψηφοφορίας ο επίσης επικεφαλής ελάσσονος μειοψηφίας 
Αντώνης Μαρκούλης. Απουσίαζαν οι κ. Τσαπαρόπουλος, Παπαγιάν-
νης, Καραπαναγιωτίδης, Μελιόπουλος.

Διαφωνία για την ώρα του συλλαλητηρίου λόγω ζέστης και Παυλεί-
ων εξέφρασε ο σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Αντώνης Καγκελί-
δης, προτείνοντας να μετακινηθεί στις 8.30μμ.

«Δεν μπορεί ο Μητροπολίτης, που θα είναι μάλλον ο κεντρικός ομι-
λητής» απάντησε ο δήμαρχος.

 Μέχρι την τελική ψήφιση του θέματος υπήρξαν τοποθετήσεις από 
αρκετούς δημοτικούς συμβούλους, μάλιστα με την κατάσταση να οξύ-
νεται αρκετές φορές μεταξύ των κ.κ. Μπέκη, Μαρκούλη και Καγκελίδη.

Οι τοποθετήσεις:
Ν. Μπέκης: Είμαι σφόδρα αντίθετος πολιτικά με την οργάνωση. 

Άτομα που μίλησαν για εσχάτη προδοσία, έστειλαν σφαίρες στον Κο-
τζιά κ.λπ. ανάμεσά τους. Χωρίς καταστατικό επιτροπές και σύλλογοι, 
χωρίς έδρα σωματεία. Κάνουμε παραχώρηση σε γνωστούς συλλόγους 
ή φορείς που αναλάμβαναν όλες τις ευθύνες. Εδώ δεν υπάρχει τίποτε 
σχετικό. Αν πλακώσουν φασίστες ποιος θα πάρει την ευθύνη; Η χρη-
ματοδότηση εκδηλώσεων γίνεται από τον δήμο για το κοινό καλό και 
συμφέρον. Εδώ οι μισοί Έλληνες διαφωνούν, πιστεύω ότι προάγει το 
αντίθετο. Πολλά ερωτήματα για τη χρηματοδότηση. Ανοίγει το δημοτικό 
συμβούλιο μια πόρτα, θα έρχονται όλοι και θα ζητάνε. Έμμεσα συνδι-
οργανωτής ο δήμος και η πόλη, στιγματίζεται.

Α. Μαρκούλης: Επιτροπή αγώνα χωρίς κάποιον υπεύθυνο κατά 
τον νόμο. Ολίσθημα, έπρεπε να έλθει θέμα συλλαλητηρίου με την ευ-
θύνης της δημοτικής αρχής. Αν υπάρξουν παρατράγουδα τι θα πούμε 
μετά; Πάσχει τυπικά το θέμα. Θιασώτης και θεατής εκφράσεων εκτός 
δημοκρατικού τόξου το δημοτικό συμβούλιο αν αποφασίσει θετικά. Δεν 
έχουν όλοι καλές προθέσεις σαν τον φίλο κ. Καγκελίδη.

Α. Καγκελίδης (αντέδρασε): Δεν είναι αίθουσα δικαστηρίων να 
αγορεύει ο κ  Μαρκούλης. Ακόμη πού είστε. Θα τα πούμε οι δυο μας… 

Καγκελίδης. Δεν είστε φίλος μου. Οι φίλοι μου είναι υπέρ της 
Μακεδονίας όταν λέτε ‘η ελληνική Μακεδονία είναι ελληνική’. Μιλάτε 
και σε νοήμονες.

Γ. Σοφιανίδης: Ιδεολογική είναι η διαφορά μας. Δημοψήφισμα πριν 
τη συμφωνία δεν βάζουν, βάζουν όμως στον Καλλικράτη για τη βρυ-
σούλα του Κολοκοτρωνιτσίου. Περιμένουν εμάς να τους αναγνωρίσου-
με οι γείτονες, αλλά αυτό δεν πρόκειται να γίνει. Ακόμη και ο Μπουτά-
ρης δεν ζήτησε το καταστατικό της Επιτροπής στο συλλαλητήριο της 
Θεσσαλονίκης. Να πούμε ναι στην παραχώρηση της πλατείας. Καλώ 
τον κόσμο να είναι εκεί! Να πάρουν μήνυμα κυβέρνηση και κόμματα.

Α. Καγκελίδης: Οι διοργανωτές δεν έβαλαν αρχικά τη Βέροια στις 
πόλεις των συλλαλητηρίων. Φανερή διαβούλευση για τη Μακεδονία. 
Θα τεθεί μελλοντικά η ένωση των δύο Μακεδονιών από τις μεγάλες 
δυνάμεις. Το λένε καθηγητές γνώστες της ιστορίας. Μην ασχολείστε 
μόνο με τους αναρχικούς στη Βεργίνα για να δίνετε χώρο. Πρωτοστά-
της έπρεπε να είναι η Βεργίνα με την αρχαιολογία! Όποιος θέλει να 
δώσει κάτι να δώσει το σπίτι του, όχι Μακεδονία. Τα 500 ευρώ των 
ηχητικών τα αναλαμβάνει ο σύλλογός μας, για να μην βγάλουν παρά-
νομη την απόφαση. Συλλαλητήριο στη Βεργίνα να γίνει, να δώσουμε 
άλλο στίγμα. Δεν θα αφήσουμε κανέναν να θίξει την ελληνικότητα των 
ποντίων και του χώρου που κατοικούν.

Θ. Κορωνάς: Αποκαλύφθηκε ότι μας ξεχάσανε οι διοργανωτές, κι 
όχι ότι δεν θέλαμε εμείς να κάνουμε συλλαλητήριο. Να παραχωρηθεί 
το δημόσιο βήμα στον κόσμο, ανεξαρτήτως αν δέχομαι ή όχι όλα θα 
ειπωθούν από τους διοργανωτές.

Τ. Χατζηαθανασίου: Οι πλατείες είναι του κόσμου. Δεν μάθαμε να 
διαφωνούμε. Να παραχωρηθεί η πλατεία, με τον όρο να διασφαλιστεί 
η δημοκρατική ομαλότητα και νομιμότητα.

Γ. Ορφανίδης: Διαφωνώ με τη χρηματοδότηση.
Γ. Γουλτίδης: Δεν περίμενα να κάνω αντιπολίτευση στην αντιπο-

λίτευση. Έπρεπε να μπει η ΚΕΔΕ μπροστά. Λίγα είναι τα 500 ευρώ. 
Σύσσωμο το δημοτικό συμβούλιο θα είναι την Τετάρτη.

Θ. Αποστολόπουλος: Στη Βεργίνα ίσως το συλλαλητήριο και να το 
οργανώσει ο δήμος. Όλοι με μια σημαία στο χέρι να πάμε, αυθόρμητα, 
χωρίς να καθοδηγούμαστε. 

Ζ. Πατσίκας: Μαζική συμμετοχή στο δημοτικό συμβούλιο και περι-
φρούρησή του.

Ο δήμαρχος
Κ. Βοργιαζίδης: Πρέπει να αποδοθεί ο χώρος στους πολίτες. Δεν 

είναι κάποιος πιο Έλληνας από τον άλλον. Η εθνική γραμμή του 2008 
ισχύει και σήμερα. Ρόλος της αστυνομίας είναι η διαφύλαξη του χώρου.

 Άνοιξε πρώτη φορά για το κοινό, το ανάκτορο των αρχαίων 
Αιγών παρουσία της γ.γ. του ΥΠΠΟ Μαρίας Βλαζάκη
-Εντυπωσιάστηκε το κοινό από το χώρο και την ξενάγηση της Αγγ. Κοτταρίδη

Η πρώτη επίσημη παρουσίαση του ανακτόρου των αρχαίων Αιγών στο κοινό έγινε το πρωί της Κυριακής 
από την Αγγελική Κοττατίδη, προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ημαθίας. Παρούσα η γ.γ. του υπουρ-
γείου Πολιτισμού Μαρία Βλαζάκη, όπως και οι βουλευτές Γιώργος Ουρσουζίδης και Χρήστος Αντωνίου. 
Όλοι τους εξέφρασαν την ευαρέσκειά τους για το όραμα του συγκεκριμένου έργου, αλλά και την υποστήριξή 
τους στη συνέχισή του, σε συνδυασμό με την ολοκλήρωση και του πολυκεντρικού μουσείου.

«Σημείο της Οικουμένης που σημάδεψε την πορεία της παγκόσμιας ιστορίας» χαρακτήρισε τις Αιγές η κ. 
Βλαζάκη.

Ακολούθησε η ξενάγηση του κοινού από την κ. Κοτταρίδη στους χώρους του αρχαίου ανακτόρου, όπου 
οι εργασίες αναστήλωσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2022. Εδώ και αρκετά 
χρόνια αρκετοί αρχαιολόγοι έχουν χαρακτηρίσει το ανάκτορο του βασιλιά Φιλίππου ως τον «Παρθενώνα της 
Μακεδονίας».

Από την Δευτέρα 4 Ιουνίου το ανάκτορο των Αιγών θα ανοίξει για το κοινό, χωρίς εισιτήριο, αφού στο  
χώρο βρίσκεται σε εξέλιξη  μεγάλο αναστηλωτικό έργο. Οι ώρες λειτουργίας για το κοινό θα είναι  10:00-
14:00,  Δευτέρα με Παρασκευή , ενώ τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες που δεν λειτουργεί το εργοτάξιο θα 
είναι κλειστό. 



 Τα αποτελέσματα του 2ου Δι-
αγωνισμού Ζωγραφικής «Ο Τρι-
πόταμος, το ποτάμι της Βέροιας» 
ανακοίνωσαν το πρωί του Σαββά-
του  2 Ιουνίου. στο Χώρο Τεχνών, 
ο Σύλλογος  «Φίλοι του ποταμού 
Τριπόταμου Βέροιας». Πάνω από 
200 μαθητές δημοτικών σχολείων 
και γυμνασίων πήραν μέρος  στο 
διαγωνισμό, με ζωγραφιές τους και 
σε όλους δόθηκε αναμνηστικό με-
τάλλιο και βεβαίωση συμμετοχής, 
ενώ στους μαθητές που κατέλαβαν  
τις τρεις πρώτες θέσεις δόθηκαν 
έπαινοι, αναμνηστικά μετάλλια και 
χρηματικό έπαθλο. Οι μαθητές που 
έλαβαν  την 4η έως και τη 10η θέ-
ση πήραν αναμνηστικά δώρα, ενώ 
όλα τα έργα είχαν αναρτηθεί στο 
φουαγιέ της Στέγης Γραμμάτων και 
Τεχνών.

 Η εκδήλωση έμοιαζε με γιορτή, 
με τη ζωντάνια δεκάδων παιδιών 
στη σκηνή, αλλά και με τιμή στο 
περιβάλλον, το τοπικό μας ποτάμι 
και στις πέστροφες και τους οργανι-
σμούς που ζουν στα νερά του.

Την εκδήλωση χαιρέτησαν ο 
κ.Νίκος Τσιούντας και ο κ.Χρήστος 
Κούτρας, εκ μέρους της Π.Ε.Ημαθί-
ας και του Δήμου Βέροιας αντίστοι-
χα, ενώ τον Μητροπολίτη εκπρο-
σώπησε ο π. Καλλίνικος.Μίλησαν 
για την ιστορία του Τριπόταμου, 
τους ζωντανούς οργανισμούς του 
και τη σχέση του ποταμιού με την 
πόλη, η βιολόγος ιχθυολόγος Μα-
ρία Χειμωνοπούλου, ο γεωπόνος 
Κων/νος Τσιτλακίδης με τη συνο-
δεία σχετικού βίντεο από τον Νίκο 
Ασλάνογλου, και ο αρχιτέκτονας 
Γιώργος Δημόπουλος.

Ακολούθησαν, παρουσία του 
δημάρχου Κ. Βοργιαζίδη, οι απο-
νομές των μεταλλίων, ενώ τιμήθηκε 
και η κριτική επιτροπή του διαγω-
νισμού.

Στην έναρξη της εκδήλωσης οι 
Balsam Blue,Αλέξανδρος Ιωση-
φίδης και Ζωή Μάντζου, τραγούδησαν τζαζ και 
μπλούζ.

Τα βραβεία έλαβαν:
Μαθητές Γυμνασίων
Ολυμπία Κυβεντίδου, Ιωάννα Τουτουντζίδου, 

Γιώργος Πέτκος, Πολυτίμη Μουρατίδου, Κάσσαν-

δρος Πασσανικολάκης, Ευτυχία Τουτουντζίδου, 
Αμαλία Τσιναφοριώνη, Άννα Τσίλη, Δήμητρα Δολ-
δούρη, Ντενίς Λούπι.

Μαθητές Δημοτικών
Μαρία Κοσμίδου, Παναγιώτης Ζορμπάς, Γεωρ-

γία Φανδινάκη, Νεφέλη Βαινά, Πηνελόπη Αγγελή, 
Γιώργος Χονδροματίδης, Θεοδώρα Καρουβασίλη, 

Αθανάσιος Αθανασιάδης, Ελένη Τσα-
καλίδου, Δημήτρης Σαββίδης.
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TAXI 5
Προβολές:  Πέ-

μπτη - Κυριακή - 
Δευτέρα – Τρίτη - 
Τετάρτη στις 20.30    

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

Σκηνοθεσία: 
ΦΡΑΝΚ ΓΚΑΣΤΑ-
ΜΠΙΝΤ

Σενάριο: 
ΦΡΑΝΚ ΓΚΑΣΤΑΜΠΙΝΤ

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

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

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

Προβολές:  Σάββατο  στις 19.00 και 

21.45 
Προβολές:  Πέμπτη - Παρασκευή – 

Κυριακή - Δευτέρα – Τρίτη - Τετάρτη στις 
20.30   

Σε 3D μόνο το Σάββατο στις 19.00

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

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

cinestarveria 

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

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373
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Δημοτική Βιβλιοθήκη Αλεξάνδρειας
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ

 Καλοκαιρινή Καμπάνια Ανάγνωσης και Δημιουργικότητας 
με θέμα «Παρατηρώ και μετρώ τον κόσμο»

Η Δημοτική   Βιβλιοθήκη Αλεξάνδρειας σας προσκαλεί να συμμετέχετε ως εθελοντές στην Καλοκαιρινή 
Καμπάνια Ανάγνωσης και Δημιουργικότητας 2018, σε ένα Πρόγραμμα του δικτύου της Εθνικής Βιβλιοθήκης 
της Ελλάδος. Αν  έχετε λίγο χρόνο, αν διαθέτετε φαντασία, το μεράκι της προσφοράς και την αγάπη για τα 
παιδιά, δεν απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις, απλά φέρτε μαζί την καλή σας διάθεση.

 Όλοι μπορούν να φανούν χρήσιμοι και να συμμετέχουν στην υλοποίηση της καλοκαιρινής εκστρατείας.
 Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις στην Δημοτική Βιβλιοθήκη Αλεξάνδρειας (Βετσοπούλου 

25), στο email biblalex@otenet.gr και στο τηλέφωνο 23330-26806.

Η Κυρία Τσαγερό 
στο 2ο Διεθνές 

Φεστιβάλ 
Αφήγησης 

Παραμυθιού
Στον Μορφωτικό Σύλλογο Χαλ-

κηδόνας πραγματοποιήθηκε ο 8ος 
Μαραθώνιος Παραμυθιού την Πέ-
μπτη 31 Μαιου στις 10.30 το πρωί. 
Η Κυρία Τσαγερό πήρε μέρος στο 
2ο Διεθνές Φεστιβάλ Αφήγησης Πα-
ραμυθιού για 2η χρονιά.Φέτος τα 
παιδιά έμαθαν την ιστορία της μέσα 
από την αφήγηση της συγγραφέ-
ως .Η συνέντευξη της Κυρίας Όλγα 
Κουτμηρίδου-Μεταξά θα μεταδοθεί 
την επόμενη Παρασκευή στις 8.30 
το απόγευμα από το κανάλι 4ε όπου 
κάλυψε και την εκδήλωση!

Μετάλλια σε δεκάδες 
μαθητές που συμμετείχαν 

στον διαγωνισμό ζωγραφικής 
για τον Τριπόταμο

Η Ομάδα «Κομήτες Α΄» (παιδιά Νηπιαγωγείου 
και Α΄ Δημοτικού) του Τμήματος Θεατρικής   Υπο-
δομής  του  ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.  Βέροιας  παρουσιάζει  την 
παράσταση “ Η πόλη, που έδιωξε τον Πόλεμο ”, του  
Αντώνη Παπαθεοδούλου σε διασκευή και σκηνο-
θεσία της Δήμητρας  Σταματίου. Η παράσταση θα 
δοθεί την Τρίτη 5 Ιουνίου 2018 στις 6.00μ.μ. στην 
Αντωνιάδειο Στέγη Γραμμάτων & Τεχνών, με γενική 
είσοδο 3€. 

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

Συντελεστές Παράστασης
Συγγραφέας:  Αντώνης Παπαθεοδούλου
Σκηνοθεσία-Διασκευή κειμένου: Δήμητρα Στα-

ματίου
Σκηνογραφία (σχεδιασμός & κατασκευή) Ενδυ-

ματολογία: Γεωργάκη Χαρά, Γεωργόπουλος Δημή-
τρης, Όσσα Μαρία, Τσιριγώτη Σοφία.

Μουσική Επιμέλεια: Δήμητρα Σταματίου
Φωτισμοί: Γιώργος Βέγκος
Ηχοληψία: Αλέξανδρος Καροτσέρης
Οργάνωση Παραγωγής-Προβολή: Κατερίνα Γρη-

γοριάδου
Τεχνική Υποστήριξη: Πέτρος Μαλιάρας, Χρύσα 

Μπακογιάννη.
Τους ρόλους ερμηνεύουν (αλφαβητικά): Ακριβο-

πούλου Αμαλία, Βασιλειάδου Άννα Μαρία, Γεωρ-
γάκη Ελευθερία, Καρβουνά Εύμη, Κόγια Αθηνά, 
Κυβωτίδου Δήμητρα, Λιάκου Άννα Μαρία, Λύτρα 

Ζωή, Μπεκιαρίδου Ελενα, Μπελέκου Ιζαμπέλα, Πα-
ναγιωτίδου Ζωή, Παπαδόπουλος Νίκος, Παντελίδης 
Κωνσταντίνος, Περισιανίδου Αλεξάνδρα, Πέτρου 
Κική, Πουρσανίδης Χαράλαμπος, Σαίνη Μιχαέλα, 
Σαμανίδου Νικολέτα, Τσέκας Ευθύμης, Τσέκα Ιωάν-
να,  Ψαρά Λευκοθέα.

Σήμερα Τρίτη στη Στέγη
“ Η πόλη, που έδιωξε 

τον Πόλεμο” από τους «Κομήτες Α΄» 
του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας



Ο πρωθυπουργός της ΠΓΔΜ κ. Ζόραν Ζά-
εφ δήλωσε ανάμεσα στα άλλα ότι ήδη «υπάρ-
χει κατ’ αρχήν συμφωνία» με τον κ. Αλέξη 
Τσίπρα, ότι «η Ελλάδα θα στείλει επιστολή 
στο ΝΑΤΟ ώστε η ΠΓΔΜ να λάβει πρόσκληση 
ένταξης στη Συμμαχία», ότι η «μακεδονική» 
γλώσσα και η ταυτότητα των πολιτών της χώ-
ρας του «έχουν ήδη διασφαλιστεί από τη σχε-
διαζόμενη συμφωνία με την Ελλάδα» και ότι 
ο ίδιος «λαχταρά μια “Μακεδονία” στην οποία 
οι πολίτες θα είναι απαλλαγμένοι από προκα-
ταλήψεις και από φόβους του παρελθόντος». 

Μπροστά σε όλα αυτά ο κ. Τσίπρας δεν 
μπορεί να σιωπά και να κρύβεται. Ρωτούμε 
λοιπόν ευθέως τον κ. Τσίπρα:

•Έχει ήδη δεχθεί τις αλυτρωτικές απαιτή-
σεις για «μακεδονική γλώσσα» και  «μακεδο-
νική ταυτότητα» της γειτονικής χώρας;

•Έχει υπαναχωρήσει από την εθνική θέση 
erga omnes, για όνομα το οποίο  να ισχύει για 
όλες τις χρήσεις και έναντι όλων;

•Έχει δεχθεί την ένταξη των Σκοπίων στο 
ΝΑΤΟ, χωρίς να έχουν απαλειφθεί από το 
Σύνταγμα της ΠΓΔΜ όλες οι απαράδεκτες α-

λυτρωτικές αναφορές;
•Έχει συμφωνήσει σ’ αυτά που λέει ο κ. 

Ζάεφ χωρίς να έχει τη στήριξη της Κυβέρνησής 
του ή  τα συνυπογράφει και ο κ. Καμμένος;

Η Νέα Δημοκρατία δεν υπάρχει περίπτωση 
να δεχτεί τέτοια συμφωνία. Δεν πρόκειται να 
δεχτεί τετελεσμένα. Οι Έλληνες ενωμένοι δεν 
πρέπει να επιτρέψουμε η αδυναμία Τσίπρα 
να οδηγήσει σε εθνική ήττα. Τα  όσα δηλώνει 
ο κ. Ζάεφ επιβεβαιώνουν τις χειρότερες ανη-
συχίες. Ότι η Κυβέρνηση όχι μόνον έχει κάνει 
αδιανόητες παραχωρήσεις, εγκαταλείποντας 
πάγιες εθνικές θέσεις, αλλά και ότι προτίθεται 
να δώσει προκαταβολικά το πράσινο φως για 
την ένταξη των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ και την 
Ε.Ε. Εγκαταλείπει τα όπλα της Ελλάδας για να 
πάρει αβέβαιες υποσχέσεις.  Γι’ αυτό άλλωστε 
εξ αρχής η Νέα Δημοκρατία όχι μόνον μιλούσε 
για την ανάγκη να εκπληρωθούν μέχρι κεραί-
ας οι διαχρονικές προϋποθέσεις που έχουν 
θέσει όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις και  να 
μην αποδεχθεί ο κ. Τσίπρας οποιαδήποτε 
συμφωνία σε δόσεις. Η Νέα Δημοκρατία μίλη-
σε εξ αρχής και θα επιμείνει μέχρι τέλους ότι 

δεν θα δεχθεί οποιαδήποτε λύση 
αν αυτή δεν είναι ενιαία, άμεση 
και οριστική. Δεν μπορεί να πλη-
ρώσει η χώρα μας μια συμφωνία 
τοις μετρητοίς περιμένοντας την 
εκπλήρωσή της σε δόσεις.

Τα πολιτικά κόμματα και οι Έλ-
ληνες πολίτες δεν έχουν την πα-
ραμικρή επίσημη ενημέρωση και 
θεωρούμε απαράδεκτο να μαθαί-
νουμε ό,τι συμβαίνει  από δηλώ-
σεις σκοπιανών αξιωματούχων. 
Απαιτούμε να πάψει να κρύβεται 
τόσο ο κ. Τσίπρας όσο 
και ο μονίμως εξαφανι-
σμένος συνεταίρος του 
και να ενημερώσουν 
υπεύθυνα τους Έλλη-
νες. Υπάρχει, άλλωστε, 
άλλο ένα κρίσιμο ερώ-
τημα: Τη συμφωνία για 
την οποία μιλά ο κ. Κο-
τζιάς και περιγράφει ο 
κ. Ζάεφ την υπογράφει 
ο κ. Τσίπρας ως πρόε-
δρος του ΣΥΡΙΖΑ ή ως 
πρωθυπουργός μιας 
συγκυβέρνησης; Έχει 
ο κ. Τσίπρας τη συναί-
νεση του κυβερνητικού 
εταίρου κ. Καμμένου ή 
διαπραγματεύεται μόνος 
του; Ρωτούμε διότι αν 
πρόθεση του κ. Τσί-
πρα είναι να δεσμεύσει 
την χώρα για μια τόσο 
σημαντική εθνική υπό-
θεση, είναι αυτονόητο 
ότι θα πρέπει να επι-
βεβαιώσει τη στήριξη 
της κυβερνητικής του 
πλειοψηφίας.

Όλα αυτά τα ανα-
πάντητα ερωτήματα 
ταλανίζουν τους Έλλη-
νες που αγωνιούν για 
την έκβαση αυτού του 
προβλήματος , οι ¨Έλ-
ληνες, οι Μακεδόνες 
δεν θα ανεχτούμε από 
την Κυβέρνηση Τσίπρα 
κι άλλες κοροϊδίες. 

ΓΙΑ ΤΗ ΝΟ.Δ.Ε
 Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ      

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                          
ΠΑΛΠΑΝΑΣ

 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                                                                                                                              
ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜ.ΤΕ 

ΒΕΡΟΙΑΣ                       
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΖΗΜΑ
 ΣΥΡΜΟΥΛΑ
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Στο πλαίσιο του 3ου Φεστιβάλ 
ΤΟΒ Βέροιας: Την Κυριακή 

17 Ιουνίου  μαζεύουμε 
οικογενειακώς ροδάκινα! 

Συνάντη -
ση στο πάρκο 
Ελιάς - ώρα 
09:00 – Ανα-
χώρηση για 
τα χωράφια 
– ώρα 10:00. 
Απαραίτητη η 
δήλωση συμ-
μετοχής στον 
Τουριστικό Όμιλο Βέροιας. 

Έχετε δει  ποτέ δέντρο ροδακινιάς από κο-
ντά; Είναι δύσκολο να μαζέψει κανείς ροδάκινα 
από τα δέντρα; Πότε είναι έτοιμο ένα  ροδάκινο 
να κοπεί; Παιδιά! Πάρτε τους γονείς σας και 
ελάτε στο χωράφι  να ζήσετε ένα διαφορετικό 
πρωινό στη φύση! Θα μαζέψουμε και θα γευ-
τούμε τα πιο φρέσκα ροδάκινα. Θα ζωγραφί-
σουμε τη ροδακινιά. Θα βγάλουμε φωτογραφίες 
στα δέντρα. Θα μάθουμε χρήσιμες  διατροφικές 
πληροφορίες για τα φρούτα. Θα ακούσουμε τις 
ιστορίες του αγρότη. Και στο τέλος θα στρώ-
σουμε το κολατσιό μας και θα φάμε στο χωρά-
φι! 

Οδηγίες: Από τις  09:00 το πρωί μαζευ-
όμαστε στο Πάρκο της Ελιάς και στις 10:00 
ακριβώς αναχωρούμε όλοι μαζί με λεωφορείο 
για το επιλεγμένο μας χωράφι! Να έχεις μαζί 
σου: παγουράκι με νερό, το κολατσιό σου! Να 
φοράς: Καπέλο, ελαφριά ανοιχτόχρωμα ρούχα, 
αθλητικά (κλειστά) παπούτσια! Τα Ροδάκινα  
της Βέροιας σε περιμένουν! 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕ-
ΧΟΝΤΩΝ. ΔΗΛΩΣΤΕ ΕΓΚΑΙΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΦΟΡΜΑ:  https://goo.gl/
forms/gG1xJScjRantWN4t1

Το Δ.Σ.

Τιμήθηκε η Ημέρα 
των Αποστράτων

Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 3 Ιουνίου, το πρωί, 
ο εορτασμός της «Ημέρας προς τιμή των Αποστράτων», 
στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων Βέροιας, όπου αναγνώ-
στηκε η ημερήσια διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής 
Αστυνομίας, Αντιστράτηγου Κωνσταντίνου Τσουβάλα.

Από την Ελληνική Πολιτεία έχει καθιερωθεί η εορτή των 
Αγίων Πάντων ως ημέρα τιμής στους απόστρατους αστυ-
νομικούς, για την επιβράβευσή τους και την αναγνώριση 
της προσφοράς τους στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας 
και γενικότερα στο κοινωνικό σύνολο, κατά τη διάρκεια της 
θητείας τους.

Στην  εκδήλωση παρέστησαν πολιτικές και δημοτικές 
Αρχές, εκπρόσωποι των Ενόπλων Δυνάμεων και των 
Σωμάτων Ασφαλείας, εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών 
ενώσεων της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και πλήθος 
αποστράτων και εν ενεργεία αστυνομικών.

Σημειώνεται ότι η θεσμοθέτηση του εορτασμού της 
Ημέρας προς τιμήν των αποστράτων έγινε από το Υπουρ-
γείο Προστασίας του Πολίτη και το Αρχηγείο της Ελληνικής 
Αστυνομίας, με σκοπό την αναγνώριση της προσφοράς 
τους, καθώς και για την ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ 
του εν ενεργεία και εν αποστρατεία αστυνομικού προσω-
πικού.

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

θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα ό τι:
Ο ΠΕΡΒΟΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του 

Γεωργίου και της Χριστίνας, το γένος 
Σωπασή, που γεννήθηκε και κατοικεί στο 
Ηράκλειο Κρήτης και η ΓΚΑΓΚΟΥΣΗ 
ΒΑΡΒΑΡΑ του Παναγιώτη και της Πα-
ναγιώτας, το γένος Βουζουλίδου, που 
γεννήθηκε στη Βέροια και κατοικεί στο 
Ηράκλειο Κρήτης, πρόκειται να παντρευ-

τούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο Δημαρχείο Ηρα-
κλείου Κρήτης.

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το 

άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα ό τι:
Ο ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

του Μιχαήλ και της Ευδοκίας, το γένος 
Γιατράκου, που γεννήθηκε και κατοικεί 
στον Πειραιά και η ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ Ε-
ΛΕΝΗ, του Αριστείδη και της Αντωνίας, 
το γένος Μαυρομιχάλη, που γεννήθηκε 
και κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται να 

παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στη 
Βέροια.

Ευχαριστήριο
Θα θέλαμε από τα βάθη της καρδιάς μας να ευχαριστή-

σουμε την νοσηλεύτρια της κλινικής «Ευαγγελισμός» 
Μαχιά Γεωργία για την υποστήριξη και την συμπαράστα-
σή της στην πιο ευτυχισμένη και σημαντική στιγμή της ζω-
ής μας τη γέννηση της κόρης μας. Στάθηκε δίπλα μας καθ’ 
όλη τη διάρκεια του τοκετού και της παραμονής μας στην 
κλινική ακούραστη, με χαμόγελο και διάθεση να λύσει όλες 
μας τις απορίες.

Την ευχαριστούμε θερμά και την συγχαίρουμε για το 
ήθος και τον επαγγελματισμό της.

Με εκτίμηση
Οι γονείς

Λύκας Δημήτρης – Γκατζούφα Αλεξάνδρα

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜ.ΤΕ. ΒΕΡΟΙΑΣ                                                                                                             

 Σκοπιανό- Τα ψέματα 
της Κυβέρνησης- 

Η εγκατάλειψη πάγιων εθνικών θέσεων



Με τη δέουσα λαμπρότητα και κατάνυξη πραγματοποιήθη-
καν οι εκδηλώσεις για την αγιοκατάταξη του Οσίου Ιακώβου 
Τσαλίκη στην Ιερά Μονή της Εύβοιας, παρουσία του Οικου-
μενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου και του Αρχιεπισκόπου 
Ιερωνύμου.

Στο μοναστήρι του Οσίου Δαυίδ στην Ιστιαία ο Οικουμενι-
κός Πατριάρχης Βαρθολομαίος  έγινε δεκτός με θέρμη από 
πλήθος πιστών και από τον ηγούμενο π. Γαβριήλ και χορο-
στάτησε στην Πατριαρχική Θεία Λειτουργία.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος προσκό-
μισε στην Τοπική Εκκλησία, ως δώρο ουράνιο, την Πράξη 
της Πατριαρχικής Αγίας και Ιεράς Συνόδου, δια της οποίας 
επισφραγίστηκε η συνείδηση του λαού του Θεού, περί της 
αγιότητος του Γέροντος Ιακώβου, αλλά και του Μακαριωτάτου 
Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερωνύμου, 
επικεφαλής Αρχιερέων της Εκκλησίας , Κληρικών και των 
πιστών.

Ο γέροντας Ιάκωβος Τσαλίκης γεννήθηκε στις 5 Νοεμβρίου 
1920 από ευσεβείς γονείς.

Ο μικρός Ιάκωβος ήταν επτά χρονών και είχε μάθει απέξω 
την θεία Λειτουργία χωρίς να γνωρίζει γράμματα. Το 1927 πή-
γε σχολείο και διακρίθηκε για τις επιδόσεις του. Η αγάπη του 
για την εκκλησία ήταν έκδηλη.

Την ίδια χρονιά εμφανίσθηκε μπροστά του η Αγία Παρα-
σκευή και του φανέρωσε το λαμπρό εκκλησιαστικό του μέλλον 
ενώ συχνά διάβαζε ευχές, προσευχόταν και θεράπευε συγχω-
ριανούς του.

Από το 1938 και μετά η ζωή του ήταν καθαρά ασκητική. 
Έτρωγε λίγο, κοιμόταν ελάχιστα, προσευχόταν συνεχώς και 
δούλευε σκληρά. Τα βάσανα και οι κακουχίες της κατοχής τα-
λαιπώρησαν τους άτυχους πρόσφυγες. Τον Ιούλιο του 1942 
πέθανε η μητέρα του προλέγοντας του ότι θα γίνει ιερέας.

Ο διοικητής του τον εκτιμούσε ιδιαίτερα και ήταν από τους 
λίγους που κατάλαβε το λαμπρό μέλλον που θα είχε το νεαρό 
προσφυγόπουλο. Μετά την απόλυση του από το στρατό (1949) ο Ιάκωβος 
σε ηλικία 29 χρονών χάνει και τον πατέρα του.

Ο αγώνας του τώρα για να αποκαταστήσει την αδελφή γίνεται εντονό-
τερος, χωρίς όμως να παραμελεί αυτό το οποίο ποθεί από τα παιδικά του 
χρόνια. Να γίνει μοναχός.

Σε ηλικία 32 ετών πλέον ο Ιάκωβος γίνεται δόκιμος μοναχός 
και στις 19 Δεκεμβρίου 1952 στην Χαλκίδα ο Μητροπολίτης 
Γρηγόριος τον χειροτόνησε ιερέα.

Στις 25 Ιουνίου 1975 ο γέροντας Ιάκωβος ανέλαβε το πηδά-
λιο της μονής της μετανοίας του.

Από το 1990 και μετά ο γέροντας δεν είχε πλέον δυνάμεις 
και οι κρίσεις στην υγεία του αυξήθηκαν. Τον Σεπτέμβριο του 
1991 μετά από μικρο-εμφράγματα νοσηλεύθηκε στο Γενικό 
Κρατικό.

Το πρωί της 21ης Νοεμβρίου 1991 πήγε στην ακολουθία, 
έψαλε και κοινώνησε.

Μόλις ήλθαν οι πατέρες ο γέροντας προσπάθησε να ση-
κωθεί, αλλά ζαλίστηκε. Η αναπνοή του βάρυνε, ο σφυγμός του 
εξασθένησε και από τα χείλη του βγήκε ένα μικρό φύσημα Ο 
γέροντας είχε πάρει πλέον τον δρόμο για την μακαρία ζωή.

Η μνήμη του Αγίου Ιακώβου Τσαλίκη θα εορτάζεται στις 22 
Νοεμβρίου.
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ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ  
ΒΕΡΟΙΑΣ     

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

ETHΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 10 Ι-

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

ΙΩΑΝΝΗ
ΣΟΥΛΙΩΤΗ

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

Η σύζυγος, Τα τέκνα, 
Τα εγγόνια, Τα δισέγγονα

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

ETHΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 9 Ιου-

νίου 2018 στον Ιερό Ναό Αγ. 
Αθανασίου (Κοιμητήρια) Βέροι-
ας ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για 
την ανάπαυση της ψυχής της 
πολυαγαπημένης μας συζύ-
γου, μητέρας, γιαγιάς, αδελφής 
και θείας

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗΣ ΝΙΚ. 
ΠΑΥΛΙΔΟΥ

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

Ο σύζυγος, Τα παιδιά, Τα εγγόνια
Τα αδέλφια,Τα ανήψια, 

Οι λοιποί συγγενείς

Έφυγε από τη ζωή η πρεσβυτέρα 
Κυριακή Εμμ. Φωτιάδου

Πέθανε χθες και κηδεύεται σήμερα η πρεσβυτέρα Κυ-
ριακή Εμμ. Φωτιάδη σε ηλικία 93 ετών πλήρης ημερών. Ως 
πρεσβυτέρα του παπα Μανώλη Φωτιάδη πέρασε τα περισ-
σότερα χρόνια της ζωής της στο μοναστήρι της Παναγίας 
Σουμελά στην Καστανιά και έδωσε τον καλύτερο εαυτό της 
εκεί. 

Η εφημερίδα μας τιμώντας τη μνήμη της συλλυπείται 
τα παιδιά της Βασίλη Φωτιάδη, Κώστα Φωτιάδη, Ανθούλα 

Μουμτζίδου, Μαρία Ντόλια και Σοφία Εμμανουηλίδου, τους συζύγους, τα παιδιά και τα 
εγγόνια τους και εύχεται να είναι ελαφρύ το χώμα που θα την σκεπάσει.

Η εκφορά θα γίνει από την οικεία Ιωνος 10 στη Βέροια και η νεκρώσιμη ακολουθία 
θα τελεστεί στις 11.00 π.μ. στον Ιερό Ναό Προφήτου Ηλία στο Ζερβοχώρι.

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Τρίτη 5 Ιου-

νίου 2018 στις 10.00 π.μ. από τον 
Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στη Μι-
κρή Σάντα Ημαθίας ο Γεώργιος 
Κουτμηρίδης του Νικολάου σε 
ηλικία 90 ετών.

Γραφείο Τελετών
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

Η κίνηση 
του Μητροπολίτη

Την Τρίτη 5 Ιουνίου στις 8:00 μ.μ. ο Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Πα-
ντελεήμων θα τελέσει Εσπερινή Θεία Λειτουργία στον Πα-
λαιό Μητροπολιτικό Ναό Βεροίας επί τη εορτή του Αγίου 
Ιερομάρτυρος Αρσενίου επισκόπου Βεροίας και στο τέλος 
θα διαβάσει ειδική ευχή για τους μαθητές που θα διαγωνι-
στούν στις πανελλήνιες εξετάσεις.

Το περασμένο Σαβ/κο στη Μονή του Οσίου Δαυίδ Εύβοιας
Παρουσία του Πατριάρχη Βαρθολομαίου 

και του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου εκδηλώσεις 
για την αγιοκατάταξη του Οσίου Ιακώβου Τσαλίκη 

στη Μονή του Οσίου Δαυίδ Εύβοιας



Από το Εγώ, στο Εμείς…
Από τα λόγια, στις βιωματι-

κές δραστηριότητες που διδά-
σκουν αξίες.

Από το Ατομικό στο Συλλο-
γικό.

60 εθελοντές, γονείς και δά-
σκαλοι, ανάμεσα τους και μα-
θητές του σχολείου.

15 στημένα πρωτότυπα 
παιχνίδια διασκέδασης.

Πάγκοι με σπιτικές γρανίτες, 
καφές και φαγητό, όλα προ-
σεγμένα και φροντισμένα, από 
τους γονείς του σχολείου.

Ένα σχολείο γεμάτο  με παιδιά που χαμογε-
λούν, που βλέπουν τα πάντα γύρω τους θετι-
κά,  που έχουν ζεστή, καλοκαιρινή διάθεση, που 
παίζουν, τραγουδούν, χορεύουν, ζωγραφίζουν, 
γελούν δυνατά και αλληλοπειράζονται  αποτελεί 
αδιαμφισβήτητα ζητούμενο  τόσο  των εκπαιδευ-
τικών όσο και των γονιών…

Αυτή την εικόνα ακριβώς πέτυχε για ακόμη 
μία χρόνια το «1ο Θερινό Κουδούνι 2018» στο 
προαύλιο του 1ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας. 
Η μεγάλη, ωστόσο, επιτυχία της σημερινής διορ-
γάνωσης δεν ήταν μόνο το παιχνίδι και η χαρά 
που αυτό προσφέρει, αλλά η έμπρακτη προβολή 
της αξίας του εθελοντισμού. Εκπαιδευτικοί, γο-
νείς, παιδιά όλοι με έναν κοινό στόχο κατέβαλαν 
κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε το αποτέλεσμα 
να είναι αντάξιο των κόπων και των προσδο-
κιών τους. Είδαμε παιδιά 
υπεύθυνα να συνεργά-
ζονται με τους δασκά-
λους τους όχι όμως μέσα 
στην τάξη αλλά αυτή τη 
φορά στο προαύλιο του 
σχολείου για να διασκε-
δάσουν και να χαρούνε 
όλοι, γονείς που προ-
σέφεραν άπειρο χρόνο, 
κόπο, διάθεση… Όμως 
όλοι, ανεξαρτήτου ηλικί-
ας,  σήμερα στο προαύ-
λιο του 1ου Δημοτικού 
σχολείου προσέφεραν α-
πλόχερα, δίχως δεύτερη 
σκέψη χαμόγελα και θετι-
κή ενέργεια! Αυτή είναι η 
μεγαλύτερη επιτυχία της 
σημερινής ημέρας: μάθα-
με όλοι, μικροί μεγάλοι, 
εκπαιδευτικοί, γονείς και 
φίλοι, ότι η προσφορά 
τρέφει τελικά τη δική μας 
ψυχή, προσφέρει την 
αίσθηση του νοήματος, 
της ικανοποίησης και 
της χαράς. Φέρνει τελικά 
στην επιφάνεια τα πολύ 
δικά μας δυνατά και κα-
λά κομμάτια. 

Μετά από χρόνια, θα 
μπορούμε να λέμε «Ή-
μασταν κι ΕΜΕΙΣ εκεί. 
Ήμασταν κι εμείς κομμά-
τι, της επιτυχίας αυτού 
του εγχειρήματος».

Κλείνοντας δε θα 
μπορούσαμε σε καμία 
περίπτωση να παρα-
λείψουμε να ευχαρι-
στήσουμε από καρδιάς 
ανθρώπους, που δίχως 
την προσφορά, τη βοή-
θεια και την ενθάρρυνση 
τους δε θα είχαμε σήμε-
ρα το πρωί αυτό το απο-
τέλεσμα: τη Διεύθυνση 
του Σχολείου που ήταν 
δίπλα μας από την αρ-
χή ενθαρρύνοντάς μας, 
τους δασκάλους του 
σχολείου για την εθε-
λοντική τους παρουσία 
και προσφορά στη διε-
ξαγωγή των παιχνιδιών, 
που γέμισε με χαρά τους 
μαθητές & τις μαθή-
τριες τους, τους γονείς 
που δημιούργησαν, που 

ετοίμασαν και  πρόσφεραν  κάθε λο-
γής καλούδια, τους χορηγούς, το Τμήμα 
Τροχαίας Βέροιας που διευκόλυνε τη 
διεξαγωγή της όλης γιορτής ,το Διεθνή 
τερματοφύλακα του Φιλίππου Ζλατάνο 
Νικόλαο, για τη χαρά που έδωσε στα 
παιδιά , αναλαμβάνοντας τον ρόλο του 
τερματοφύλακα στο παιχνίδι της εστίας, 
τους φίλους μας που ήρθαν από όλα 
τα σημεία της πόλης τιμώντας μας ιδι-
αίτερα με την παρουσία τους. Τέλος, 
ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ ανήκει στα 
παιδιά, τους μαθητές αυτού του σχολεί-
ου, που με μεγάλη χαρά θεώρησαν ότι 
πρόκειται να προσφέρουν στο δικό τους σχολείο. 
Κι αυτό είναι το σημαντικό, σήμερα το πρωί απο-
δείξαμε ότι όλοι δουλέψαμε για το σχολείο ΜΑΣ! 
«Ευχαριστούμε επίσης, τη σχολή κομμωτικής 
Τριανταφυλλίδη για την εθελοντική εργασία της 

μαθήτριας τους, στο πόστο με τα κοτσιδάκια και 
το ΕΠΑΛ Βέροιας, με τους μαθητές που βοήθη-
σαν στο πόστο με το face painting.» 

Και του χρόνου με υγεία…!!  
Ο Σύλλογος Γονέων και κηδεμόνων του 

1ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας
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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 ΦΑΤΙΟΝ ΡΕΤΖΑ του Ναζίμ και 

της Χιουρίε, το γένος Μπραχίμι, που 
γεννήθηκε στη Σκόδρα Αλβανίας και 
κατοικεί στη Βέροια και η ΔΟΛΔΟΥΡΗ 
ΜΑΡΘΑ, του Ιωάννη και της Μαρίνας, 
το γένος Τσακίρη, που γεννήθηκε στη 
Βέροια και κατοικεί στον Αγ. Γεώργιο 

Ημαθίας, πρόκειται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο 
που θα γίνει στο Δημαρχείο Βέροιας.

«1ο Θερινό Κουδούνι 2018» στο προαύλιο 
του 1ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας

Η Ν.Ε Ημαθίας του “Κινήματος 
Αλλαγής” απαντάει στον 

υπουργό Πάνο Σκουρλέτη 
περί... ονομασιών και ΑΦΜ 

«Προκλητικός και... αδιάβαστος ο κ. Σκουρλέτης»
Στον υπουργό εσωτερικών Π. Σκουρλέτη απαντάει 

η Ν.Ε. Ημαθίας του Κινήματος Αλλαγής με αφορμή 
όσα ανέφερε στη συνέντευξη Τύπου στη Βέροια, την 
περασμένη Πέμπτη στο Δημαρχείο. Σε ερώτηση δημο-
σιογράφου για ενδεχόμενες συνεργασίες του ΣΥΡΙΖΑ 
όπως το ΠΑΣΟΚ, μετέπειτα Δημοκρατική Συμπαράταξη 
και νυν ΚΙΝ.ΑΛ.,ο υπουργός σχολίασε «ακόμα κι εσείς 
μπερδεύεστε με τα ονόματα που αλλάζουν συνέχεια... 
Δεν βλέπω όμως να αλλάζουν ούτε πολιτική, ούτε να 
κάνουν αυτοκριτική» και συμπλήρωσε ότι μπορεί να 
αλλάξουν ακόμα και ΑΦΜ λόγω χρεών...

Σ’ αυτή την αναφορά, απαντάει η Ν.Ε. Ημαθίας τονί-
ζοντας τα εξής:

«Στη γνωστή μέθοδο της συκοφαντίας και της λασπο-
λογίας κατέφυγε, για άλλη μια φορά, ο «πρύτανης» του εί-
δους Π. Σκουρλέτης κατά την επίσκεψη του στο Νομό μας. 
Δεν θα ασχολιόμασταν μαζί του, όπως δεν ασχολήθηκε και 
το σύνολο της τοπικής κοινωνίας, αν δεν επαναλάμβανε τις 
γνωστές αθλιότητες για τα.. χρέη του ΠΑΣΟΚ.

 Η απάντηση που έδωσε σε σχετική ερώτηση δείχνει 
το ήθος και την πολιτική ανεντιμότητα που τον χαρακτη-
ρίζουν, τόσο τον ίδιο, όσο και τον χώρο που εκπροσωπεί, 
την στιγμή μάλιστα που ΟΛΟΙ γνωρίζουν ότι για το συγκε-
κριμένο θέμα το ΠΑΣΟΚ έχει ξεκαθαρίσει ότι θα αποπλη-
ρώσει τα χρέη του σε κάθε περίπτωση. 

Είναι λοιπόν τουλάχιστον προκλητικό αυτοί που εξα-
πάτησαν την ελληνική κοινωνία με αμέτρητα ψεύδη και 
υποσχέσεις σήμερα να εμφανίζονται τιμητές των πάντων. 

Καλούμε τον κ. Σκουρλέτη και τους ομοίους του να 
αφήσουν κατά μέρος τις «εξυπνάδες» και να δώσουν τη 
δημοκρατική διέξοδο στα αδιέξοδα που ίδιοι δημιούργη-
σαν στη χώρα. Εκλογές τώρα πριν ολοκληρώσουν την 
καταστροφή. Και σε αυτές τις εκλογές είναι βέβαιο ότι ο κ. 
Σκουρλέτης και οι όμοιοι του δεν θα μπορούν να τάζουν… 
«καθρεφτάκια»  στους απολυμένους της ΕΝ.ΚΛΩ ή στους 
παραγωγούς της ζάχαρης…»  

Συνελήφθη να σκάβει σε 
ανάχωμα στραγγιστικό 

αυλάκι 
Στα πλαίσια καλής συνεργασίας 

της Δημοτικής Αστυνομίας, της Κτη-
ματικής Υπηρεσίας του Δημοσίου 
και της Ελληνικής Αστυνομίας , συ-
νελήφθη την Παρασκευή  2-06-2018 
το απόγευμα χειριστής εκσκαφέα  
που διαμόρφωνε στραγγιστικό αυ-
λάκι, κατά μήκος και εις βάρος του 

αναχώματος στην περιοχή της Κουλούρας Ημαθίας,  με 
κίνδυνο να προκληθούν βλάβες σε έργα υποδομής στην 
περιοχή (πχ ανάχωμα-αγροτικός δρόμος).

Ευχαριστήριο 
του Γηροκομείου Βέροιας

 Το Διοκητικό Συμβούλιο και οι Τρόφιμοι της Μ.Φ.Η.``Σωσ-
σίδειο Γηροκομείο Βέροιας``, ευχαριστούν θερμά:

-Τον κ.Κίμων Κατσαμάκα του Αναστασίου,για την ευγενική 
προσφορά 1 πλήρους γεύματος, εις μνήμη της μητέρας του,με 
την συμπλήρωση 40 ημερών από τον θάνατό της.

-Ανώνυμη Κυρία,για την ευγενική προσφορά γάλα και πά-
νες προστασίας για τους Ηλικιωμένους του Ιδρύματος.

-Ανώνυμη Κυρία,για την ευγενική προσφορά ρυζόγαλου,εις 
μνήμη συγγενικού της προσώπου. -Την Οικογένεια κ.Δημητρί-
ου Φάκα,για την ευγενική προσφορά 25 μερίδες φαγητού,εις 
μνήμη της συζύγου,μητέρας,γιαγιάς και θείας τους Ελισά-
βετ Φάκα. -Το Ιχθυοπωλείο κ.Ι.Τσιλιγκερίδη,για την ευγενική 
προσφορά 10 Kgr Ψαριών,για τις ανάγκες του Γηροκομείου 
Βέροιας. -Ανώνυμο Κύριο,για την ευγενική προσφορά 60 Kgr 
Ροδάκινα,  για τις ανάγκες του Γηροκομείου Βέροιας.

                                                    Εκ της Δ/νσεως 



«Ο Δήμος Αλεξάνδρειας. έχο-
ντας ως πρωταρχικό του μέλη-
μα την βελτίωση και αναβάθμιση 
της ποιότητας ζωής των πολιτών 
του, σχεδιάζει, προγραμματίζει 
και υλοποιεί τεχνικά έργα κοινής 
ωφέλειας, ικανών να προσφέ-
ρουν υψηλή προστιθέμενη αξία 
κοινωνικού χαρακτήρα για τους 
δημότες του. Ένας από τους νευ-
ραλγικούς κοινωνικούς τομείς τον 
οποίο ο Δήμος Αλεξάνδρειας υ-
ποστηρίζει,  είναι μεταξύ άλλων, 
αυτός του Πολιτισμού, και γενι-
κότερα στόχος είναι η υποστή-
ριξη δράσεων και έργων ικανών 
να συνδράμουν το πολιτιστικό 
έργο, καθώς και των ανάλογων 
ευεργετικών επιδράσεων του  

στην τοπική κοινωνία» Αυτό α-
ναφέρει το ενημερωτικό δελτίο 
Τύπου του Δήμου για τον βασι-
κότερο χώρο της περιοχής, το 
Ανοιχτό Δημοτικό Αμφιθέατρο 
Αλεξάνδρειας, στον οποίο δύνα-
ται να αναπτυχθούν  εκδηλώσεις 
πολιτιστικού χαρακτήρα. Το εν 
λόγω Αμφιθέατρο, συνιστά ένα 
ανοιχτό χώρο θεατρικής δομής, 
ο όποιος  μπορεί να φιλοξενήσει 
θεατρικές παραστάσεις και μου-
σικές συναυλίες. Προκειμένου 
να  αναβαθμιστούν τα επίπεδα 
φιλοξενίας του Αμφιθεάτρου Αλε-
ξάνδρειας, αποφασίστηκε η προ-
μήθεια και τοποθέτηση χιλίων 
εννιακοσίων (1.900) καθισμάτων 
σταδίου με πλάτη, αναβαθμίζο- ντας  συνολικά το επίπεδο άνε-

σης κατά την παραμονή των θεα-
τών στο Αμφιθέατρο. 

 Όπως δήλωσε ο Δήμαρχος 
Αλεξάνδρειας, «σε κάθε περί-
πτωση αποτελεί στρατηγικό  
στόχο  για την Διοίκηση η ικανο-
ποίηση της ανάγκης και του δι-
καιώματος οιουδήποτε  Δημότη 

μας στην ψυχαγωγία και παρα-
κολούθηση πολιτιστικών εκδηλώ-
σεων. Με την επικείμενη τοποθέ-
τηση των νέων καθισμάτων στο 
Ανοιχτό Δημοτικό Αμφιθέατρο, 
ευελπιστούμε να συμβάλουμε  
στην άνετη,  απρόσκοπτη  και 
ουσιαστική χρήση του από τους 
Δημότες μας ». 

Πρόσκληση σε 
τακτική αιμοδοσία
Στα πλαίσια του εορτασμού της παγκόσμιας 

ημέρας του Εθελοντή Αιμοδότη (στις 14-6-2018), ο 
Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Νέας Νικομήδεια 
«Η ΑΓΆΠΗ» προσκαλεί όλους τους αιμοδότες της 
σε τακτική αιμοδοσία 
που θα πραγματο-
ποιηθεί την Κυριακή 
10 Ιουνίου 2018 στα 
γραφεία του συλλό-
γου με την συνεργα-
σία του Γ.Ν.Νοσοκο-
μείου Βέροιας από τις 
9:00π.μ. έως και τις 
12:45μ.μ..
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Δηλώσεις ζημιάς από χαλάζι 
σε Διαβατό και Μακροχώρι 
Ο Δήμος Βέροιας  ενημερώνει τους παραγωγούς  για την υποβολή 

δηλώσεων ζημιάς από τα αίτια:
•ΧΑΛΑΖΙ  της 24/5/2018, στα Δημοτικά Διαμερίσματα ΔΙΑΒΑΤΟΥ και 

ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ  και
ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ 

ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8/6/2018.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΑ  ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΤΩΝ ΑΡ-
ΜΟΔΙΩΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ   ΤΗΣ ΔΕ ΑΠΟΣΤΟ-
ΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ:   2331350528 -2231351926.

Δωρεάν εκπαίδευση μελισσοκόμων 
από τη «ΔΗΜΗΤΡΑ» Μακροχωρίου

Το Κέντρο «Δήμητρα» Μακροχωρίου Ημαθίας, στα πλαίσια του 
Εθνικού προγράμματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίμων, 1.3 «Εκπαιδεύσεις Μελισσοκόμων» για το έτος 2018, θα διοργα-
νώσει δύο δωρεάν 3ήμερες εκπαιδεύσεις μελισσοκομίας.

Οι εκπαιδεύσεις είναι 15 ωρών η καθεμία και θα πραγματοποιηθούν 
στις 6,7, και 8 Ιουνίου και 13,14 και 15 Ιουνίου και ώρες: 16:00 έως 
21:00 στις εγκαταστάσεις του Κέντρου «Δήμητρα» Μακροχωρίου (πρώ-
ην ΚΕΓΕ)στο Μακροχώρι (απέναντι από το ΕΑΚ).

Οι εκπαιδεύσεις περιλαμβάνουν τις κάτωθι θεματικές ενότητες:
1)  Μελισσοκομικοί χειρισμοί κατά τη διάρκεια του έτους
2)  Εχθροί και ασθένειες των μελισσών και τρόποι πρόληψης και 

αντιμετώπισης
3)  Βιολογικοί μελισσοκομία (όροι και προϋποθέσεις)
4)  Τυποποίηση-Εμπορία-Προώθηση-Σήμανση   των   μελισσοκομι-

κών προϊόντων
Εισηγητές των εκπαιδεύσεων είναι η κα. Τανανάκη Χρύσα, Ph.D 

Μελισσοκομίας, Εργαστήριο Μελισσοκομίας Α.Π.Θ και ο κ. Παπαχρι-
στοφόρου Αλέξανδρος,   Γεωπόνος, Ph.D Μελισσοκομίας.

Στις εκπαιδεύσεις μπορούν να πάρουν μέρος τόσο επαγγελματίες 
όσο και ερασιτέχνες μελισσοκόμοι.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν με την υπεύ-
θυνη του κέντρου «Δήμητρα» Μακροχωρίου για δηλώσεις συμμετοχής.

Για δηλώσεις παρακολούθησης-πληροφορίες:
Υπεύθυνη: Τσιλιοπούλου Μαρία Τηλέφωνο: 23310 41202 Email: 

kege@otenet.gr

Tην Τετάρτη 6 Ιουνίου οι εκλογές για νέο Δ.Σ. 
στον Όμιλο Προστασίας Παιδιού Βέροιας

Ο Όμιλος Προστασίας Παιδιού Βέροιας ανακοινώνει ότι θα διεξάγει εκλογές για την ανάδειξη 
του νέου Διοικητικού Συμβουλίου  την Τετάρτη 6 Ιουνίου στις 6.00 μ.μ. στην αίθουσα  του Πνευ-
ματικού Κέντρου της Ιεράς Μητρόπολης επι της Βενιζέλου 29 στον 1ο όροφο. Επίσης θα πραγ-
ματοποιηθεί Γενική Συνέλευση για μετά την λήξη της τριετούς θητείας του υπάρχοντος Συμβουλί-
ου με τα εξής θέματα: 1) Λογοδοσία του απερχόμενου Δ.Σ.

2) Οικονομικός απολογισμός 
3) Κατάρτιση του ψηφοδελτίου για τις επικείμενες εκλογές.
4)Διάφορα

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ
    Το Διοικητικό Συμβούλιο και οι τρόφιμοι της Φιλοπτώχου Αδελφό-

τητος Κυριών Βέροιας, ευχαριστούν για την ευγενική τους προσφορά:
1) Τον κ. Καλλιγά Νικόλαο για τη δωρεά των 60 ΕΥΡΩ, για τις ανά-

γκες του συσσιτίου.
2) Τον κ. Γαβριηλίδη Θωμά για τη δωρεά των 50 ΕΥΡΩ υπέρ προ-

σφιλών νεκρών.
3) Ανώνυμο κύριο για τη δωρεά των 50 ΕΥΡΩ για τις ανάγκες του 

συσσιτίου.
4) Ανώνυμη κυρία για τα 150 αυγά.
5) Ανώνυμη κυρία για τα τέσσερα λίτρα λάδι, ρύζι, κριθαράκι , μακα-

ρόνια.
6) Ανώνυμη κυρία για το ένα πεντάλιτρο λάδι.
7) Ανώνυμη κυρία για το ένα λίτρο λάδι και κριθαράκι.
8) Ανώνυμη κυρία  για τα τέσσερα λίτρα λάδι.
9) Ανώνυμο κύριο για τα τέσσερα λίτρα λάδι, πέντε κιλά μακαρόνια 

και ζάχαρη.
10) Τον κ. Παπαγιάννη Ιωάννη για τα έξι κιλά μαγειρεμένο κρέας με 

ρύζι.

Σύγχρονες 
Μορφές της 
Εκκλησίας
Την Τετάρτη 6 Ιουνίου 

στις 7:00 μ.μ. στο Παύλειο 
Πολιτιστικό Κέντρο (πλησίον 
Βήματος Απ. Παύλου στην 
Βέροια) θα πραγματοποιηθεί 
εκδήλωση αφιερωμένη στο 
μακαριστό Επίσκοπο Αυγου-
στίνο Καντιώτη.

Προμήθεια και τοποθέτηση 1.900 
καθισμάτων με πλάτη 

στο Δημοτικό Αμφιθέατρο Αλεξάνδρειας



Επίσκεψη της Ε.Α.Υ.Ν.Η. στη Σχολή 
Μετεκπαίδευσης Βορείου Ελλάδος 

Την Τετάρτη 30 Μαΐου 2018  η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ημαθίας, εκπροσω-
πούμενη από τον πρόεδρο Μούρτη Απόστολο και τον Αντιπρόεδρο Τσιλώνη Νικόλαο, 
επισκέφτηκε τις εγκαταστάσεις της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Βορείου 
Ελλάδος προκειμένου να συζητηθούν με τον Διοικητή της Σχολής Αστυνομικό Διευθυντή 
κ. Κούγκα Διονύσιο θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Παρών στην συνάντηση ήταν και 
ο αντιπρόσωπος της ΕΑΥΝΗ στην Π.Ο.ΑΣ.Υ, Χριστοδουλίδης Γεώργιος. 

«Με δεδομένη την άποψη όλων μας πως οι εγκαταστάσεις της Σχολής αποτελούν 
ένα μοναδικό στολίδι της Αστυνομίας στο νομό μας,  συζητήθηκαν θέματα εκπαίδευσης 
και Μετεκπαίδευσης του Αστυνομικού προσωπικού του Νομού μας και όχι μόνο. 

Αφού επισφραγίστηκε για μια ακόμη φορά η αγαστή συνεργασία των δύο πλευρών 
στα θέματα εκπαίδευ-
σης, δεσμευτήκαμε αμ-
φότεροι για περαιτέρω 
συνεργασία στο εγγύς 
μέλλον, δημιουργώντας 
ημερίδες εκπαίδευσης 
των μελών μας με πρω-
τοβουλία της ένωσης 
μας στις άρτιες εγκατα-
στάσεις της σχολής. 

Κατά την επίσκεψη 
μας, συναντήσαμε και 
την Ταξίαρχο κα.  Κορ-
κοντζέλου Αθανασία 
,Διευθυντή της Αστυ-
νομικής Ακαδημίας του 
Αρχηγείου της Ελληνι-
κής Αστυνομίας, η ο-
ποία μας διαβεβαίωσε 
πως θα εργαστεί έτσι 
ώστε η Σ.ΜΕ.Β.Ε. να 
συνεχίσει να θεωρείται 
η καλύτερη αστυνομική 
σχολή της χώρας από 
άποψη εγκαταστά -
σεων, και μια από τις 
καλύτερες, όσο αφορά 
την ποιότητα, Μετεκ-
παίδευσης των στελε-
χών της Ελληνικής α-
στυνομίας. 

Η Ένωση μας, εκ-
φράζοντας το πάγιο 
αίτημα του συνδικαλι-
στικού κινήματος για 
τον εκσυγχρονισμό της 
εκπαίδευσης του Αστυ-
νομικού προσωπικού, 
οφείλει να ευχαριστή-
σει το προσωπικό και 
τον Διοικητή της σχο-
λής οι οποίοι με πενι-
χρά εφόδια και μέσα 
επιτυγχάνουν το έργο 
τους», αναφέρει η διοί-
κηση της Ένωσης.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  
ΥΔΡΕΥΣΗΣ -ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΒΕΡΟΙΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Β.)                               
ΤΕΧΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ                Βέροια, 29/05/2018

 Αρ.μελ.: 35/2017                                      Αρ. Πρωτ.:2616

 ΑΔΑ: Ω7ΜΧΟΛΠ9-ΠΜ2
ΑΔΑΜ: 18PROC002992579

ΝΕΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
1. Η Δ.Ε.Υ.Α. Βέροιας, μετά την 139/2018 απόφαση του Δ.Σ. 

της  επαναπροκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση 
του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ TΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, AΠΟΧΕ-
ΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΟΛΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ(Δ.Δ)», με προϋπολογισμό 200.000,00 ΕΥ-
ΡΩ με αναθεώρηση και χωρίς Φ.Π.Α. 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:
α) κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ με προϋπολογισμό 166.655,34ΕΥΡΩ.
• δαπάνη εργασιών : 146.102,35 ΕΥΡΩ
• ΓΕ και ΟΕ (18%) :     26.298,42 ΕΥΡΩ
• Απρόβλεπτα (15%) :     25.860,12 ΕΥΡΩ
• Πρόβλεψη Αναθεώρησης:      1.739,11 ΕΥΡΩ
2. Οι προσφορές  υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους 

ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.
gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και 
ώρα που ορίζεται στο άρθρο 18 της παρούσας διακήρυξης, σε 
ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.

3.  Ως νέα ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας 
υποβολής των προσφορών ορίζεται η 22/06/2018 και ώρα 
15.00’ μ.μ.  

 Ως νέα ημερομηνία αποσφράγισης των Τεχνικών προ-
σφορών ορίζεται η 29/6/2018 και ώρα 11:00  με χρήση της 
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δη-
μοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr

 4.   Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης  είναι η πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει 
τιμής (χαμηλότερη προσφορά).

5.  Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
- Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:
α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρή-

σεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφό-
σον ανήκουν στην Α2  και άνω για έργα κατηγορίας Οδοποιίας.

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Έ-
νωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από 
κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες 
Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου 
(Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνω-
ρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους 
καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις 
καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν 
τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, 
εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το 
δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη κατά την 
τελευταία πενταετία.

-  Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων 
α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους 
όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (Κοινοπρα-
ξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική 
Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσο-
στό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.

- Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη 
των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους 
όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Το 
ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό 
σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για 
την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να ανα-
γράφεται. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), 
εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπο-
λογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.

- Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε 
ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Γίνονται επίσης δεκτές 
και μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργο-
ληπτικών επιχειρήσεων κατ΄ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 
του Ν. 3669/08 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι 
ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων 
σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.

6.  Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση 
εγγυητικής επιστολής ύψους 4.000,00 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχι-
στον έξι (6) μηνών και τριάντα (30) ημερών μετά την ημέρα δι-
εξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
είναι εννέα (9) μήνες.

7. Δεν προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης προκαταβο-
λής στον Ανάδοχο.

9. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Δ.Σ. 
της Δ.Ε.Υ.Α. Βέροιας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΔΕΥΑΒ
ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Ο Δήμος Ηρωικής Πόλης Νάουσας ως αρχή σχεδιασμού 

της μελέτης «Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης 
Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.)  Δήμου Ειρηνούπολης  (νυν 
Δημοτικής Ενότητας Ειρηνούπολης Δήμου Νάουσας), Ν.Η-
μαθίας», σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ΚΥΑ με αρ. ΥΠΕ-
ΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/28-8-2006 (ΦΕΚ 1225/Β/5-9-2006):

Ανακοινώνει
ότι έχει εκδοθεί η με αρ.πρωτ.3168/17.05.2018 απόφαση 

του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας 
– Θράκης με θέμα: “Έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Πε-
ριβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Σχεδίου Χωρικής 
& Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ)  Δ.Ε. 
Ειρηνούπολης του Δήμου Νάουσας ΠΕ Ημαθίας”, η οποία 
είναι αναρτημένη στη Διαύγεια (ΑΔΑ: 75Ζ9ΟΡ1Υ-91Μ) και δια-
θέσιμη σε έντυπη μορφή στην Υπηρεσία Δόμησης Δήμου Νά-
ουσας, Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών (Δ/νση: Δημ.Βλάχου 
30 – Τ.Κ. 59200 Νάουσα). 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ

Τον διοικητή της Ι Μεραρχίας 
Υποστράτηγο Πέτρο 

Δεμέστιχα επισκέφθηκε ο 
αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας 

Τον διοικητή της Ιης Μεραρχίας Πεζικού, Υποστράτηγο 
Δεμέστιχα Πέτρο, επισκέφθηκε το πρωί της Παρασκευής 
1ης Ιουνίου, ο αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας Κώστας Κα-
λαϊτζίδης. Ο κ.αντιπεριφερειάρχης τόνισε στον κ. μέραρχο  
την ευαρέσκεια του για το άριστο έργο που επιτελούν οι 
Ένοπλες μας Δυνάμεις και ειδικά η ΙΜΠ, στην προάσπιση 
των εθνικών μας κυριαρχικών δικαιωμάτων, αλλά και στην 
ενίσχυση των δράσεων της πολιτικής προστασίας στην 
περιφερειακή μας ενότητα. «Εξέφρασα στον Στρατηγό 
Δεμέστιχα τις ευχές μου για υγεία στον ίδιο και τις οικογέ-
νειες των στελεχών και των κληρωτών της Μεραρχίας μας, 
διαβεβαιώνοντας τον ότι η άριστη συνεργασία μου, με τους 
προκατόχους του, θα συνεχιστεί και με τον ίδιο» τόνισε, 
μετά την επίσκεψη, ο κ. Καλαϊτζίδης. Ο αντιπεριφερειάρχης 
δώρισε στον Στρατηγό ένα αντίγραφο της Μακεδονικής Σά-
ρισας και δέχθηκε ένα βιβλίο με την ιστορία της ΙΜΠ.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Με την υπ’ αριθμ.14/2018 διάταξη του Ειρηνοδικείου 

Βέροιας αναγνωρίσθηκε σωματείο με την επωνυμία  «ΠΟ-
ΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ-PRISMATIQUE PROJECT» με 
έδρα την Βέροια και σκοπούς αυτούς που ορίζονται στο

από 24-4-2018 καταστατικό του.
Βέροια, 30 Μαϊου 2018

O Πληρεξούσιoς Δικηγόρος
ΤΡΟΧΟΠΟΥΛΟΣ Γ.-Ξ. ΚΩΝ/ΝΟΣ

Αντ.Καμάρα αρ. 26 ΒΕΡΟΙΑ
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Γίνεται γνωστό ότι ξεκίνησαν οι 
προεγγραφές μελών για τον ΓΑΣ 
ΒΕΡΟΙΑ, εν όψει της Γενικής 

Συνέλευσης που θα γίνει σύντομα, 
μετά την απόφαση του Πρωτοδικείου 
Βέροιας. Στην προσπάθεια επαναλει-
τουργίας του Συλλόγου πάνω σε υγι-
είς βάσεις, καλούνται όλοι, φίλαθλοι 
και μη, να εγγραφούν μέλη για την 
στήριξη της προσπάθειας, αλλά και για 
την έκφραση γνώμης που θα αποτελέ-
σει οδηγό στις εξελίξεις.

Ηεγγραφήμετηνσυνδρομήγιατο2018ανέρχε-
ταιστοποσό των20,00ευρώ.Οι ταμειακώς τακτο-
ποιημένοι θα έχουν δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγε-
σθαι.Όσοι επιθυμούν νασυνδράμουνμπορούν να
επικοινωνήσουνστατηλέφωναμετουςκ.κ.:

ΣακαλήςΜιχάλης6944509947
ΚουτσιώνηςΓιώργος6944297106
ΤσιμόπουλοςΚώστας6972606037
ΑράβαςΓιώργος6974583951
ΓαλανομάτηςΒύλλης6973777747
ΙωαννίδηςΓιάννης6972015351
ΑσλάνογλουΚώστας6974011111
ΔιαμάντηςΣτέργιος6995297839
ΑράβαςΒασίλης6973034365

Οι πρωταθλητές από τις 53 
ΕΠΣ της Ελλάδας πήραν το 
εισιτήριο για την Γ’ Εθνική. 

Από δύο ομάδες ανέβηκαν από τις 
ΕΠΣ Μακεδονίας, Αθηνών και Πει-
ραιά. Από την ΕΠΣ Ημαθίας ως γνω-
στόν ανέβηκε η Νίκη Αγκαθιάς.

Δείτε αναλυτικά οι ομάδες και οιΕνώσεις από
τιςοποίεςπροέρχονται:

ΕΠΣΈβρου:ΕθνικόςΑλεξανδρούπολης
ΕΠΣΘράκης:ΠΑΟΚΚοσμίου
ΕΠΣΞάνθης:ΑσπίδαΞάνθης
ΕΠΣΔράμας:ΑΕΚαλαμπακίου
ΕΠΣΚαβάλας:ΚεραυνόςΠέρνης.
ΕΠΣΣερρών:ΕθνικόςΣιδηροκάστρου
ΕΠΣΚιλκίς:ΑλέξανδροςΚιλκίς
ΕΠΣΧαλκιδικής:ΠΟΝ.Τρίγλιας
ΕΠΣΠέλλαςΔόξαΜαυροβουνίου
ΕΠΣΜακεδονίας:ΠΑΟΚουφαλίων,Ολυμπια-

κόςΚυμίνων
ΕΠΣΗμαθίας:ΝίκηΑγκαθιάς
ΕΠΣΠιερίας:ΑχιλλέαςΝεοκαισάρειας
ΕΠΣΦλώρινας:ΜελιτέαςΜελίτης
ΕΠΣΚαστοριάς:Μ.ΑλέξανδροςΚαλλιθεας
ΕΠΣΚοζανης:ΜακεδονικόςΣιάτιστας
ΕΠΣΓρεβενών:ΓρεβενάΑεράτα
ΕΠΣΗπείρου:ΑΟΘρίαμβοςΣερβιανών
ΕΠΣΘεσπρωτίας:ΣούλιΠαραμυθιάς
ΕΠΣΆρτας:ΑΟΦλωριάδας
ΕΠΣΠρέβεζας/Λευκάδας:ΠΑΣΑχέρωνΚαναλακίου

ΕΠΣΚέρκυρας:ΑΠΣΚρόνος
ΕΠΣΑιτ/νίας:ΝαυπακτιακόςΑστέρας
ΕΠΣΛάρισας:ΟικονόμοςΤσαριτσάνης
ΕΠΣΤρικάλων:Μετέωρα
ΕΠΣΚαρδίτσας:ΑΣΑπόλλωνΜακρυχωρίου
ΕΠΣΘεσσαλίας:ΘησέαςΑγριάς
ΕΠΣΦθιώτιδας:Στυλίδα
ΕΠΣΕυρυτανίας:Ποταμιά
ΕΠΣΦωκίδας:Φωκικός
ΕΠΣΒοιωτίας:ΑΟΥπάτου
ΕΠΣΑχαΐας:Πανμοβριακός
ΕΠΣΑρκαδίας:Πανθυρεατικός
ΕΠΣΛακωνίας:ΑΕΠελλάνας
ΕΠΣΗλείας:ΝίκηΤραγανού
ΕΠΣΜεσσηνίας:ΠάμισοςΜεσσήνης
ΕΠΣΖακύνθου:ΑΟΚατασταρίου
ΕΠΣΚεφαλληνίας-Ιθάκης:ΑΟΕικοσιμίας
ΕΠΣΠειραιά(2):ΑτρόμητοςΠειραιά,Αμπελακιακός
ΕΠΣΚορίνθου:ΠΑΣΚόρινθος
ΕΠΣΔωδεκανήσου:ΦοίβοςΚρεμαστής
ΕΠΣΧίου:ΚανάρηςΝενήτων
ΕΠΣΣάμου:ΑΕΒαθύλλουΠανσαμιακού
ΕΠΣΔυτικήςΑττικής:Μανδραϊκός
ΕΠΣΑνατολικήςΑττικής:Παλληνιακός
ΕΠΣΑργολίδας:ΈνωσηΛέρνας
ΕΠΣΛέσβου:ΑίγειροςΜιστεγνών
ΕΠΣΚυκλάδων:ΘύελλαΚαμαρίου
ΕΠΣΕυβοίας:ΑπόλλωνΕρέτριας
ΕΠΣΑθηνών(2):ΆγιοιΑνάργυροι,Χαραυγιακός
ΕΠΣΧανίων:ΣΥΝΚΑ
ΕΠΣΡεθύμνου:ΑΟΕπισκοπής
ΕΠΣΗρακλείου:Γιούχτας
ΕΠΣΛασιθίου:ΑΕΝεάπολης

Ξεκίνησανοιπροεγγραφέςμελών
στονΓΑΣΒΕΡΟΙΑ

Αυτοί ανεβαίνουν στη Γ’ Εθνική
ΗΝίκηΑγκαθιάςαπότηνΕΠΣΗμαθίας

Οι κόποι μιας ολόκληρης 
χρονιάς και η εξαιρετική 
ομολογουμένως πορεία των 

Αετών Βέροιας, επισφραγίστηκαν 
την Κυριακή  με την απονομή του 
κυπέλλου και των μεταλλίων για την 
κατάκτηση  πρωταθλήματος από την 
ΕΚΑΣΚΕΜ. Η διοίκηση της ομάδας 
συγχαίρει τον προπονητή Ντάνη 

Τυριακίδη και όλους τους αθλητές 
που έβαλαν το δικό τους λιθαράκι 
για τη φετινή επιτυχία και τους ευχό-
μαστε καλή ξεκούραση και ένα όμορ-
φο καλοκαίρι!

Απόαύριοξεκινάοπρογραμματισμόςτηςνέας
σεζόν,πουθαβρειτουςΑετούςστηνΑΕΚΑΣΚΕΜ,
ενώήδηέχουμεβάλειτιςβάσειςγιατηδημιουργία
τμημάτων υποδομής, που θα αποτελέσουν στο
μέλλοντουποστύλωματουσυλλόγου

Σκάουτερ στον 
Άρη ο Γιώργος 

Κικερίδης

Χρέη... κατασκόπου έχει αναλάβει ο
πρώην τεχνικός σύμβουλος τουΆρη, επί
θητείαςΔημήτρηΚαλαϊτζίδη,οοποίοςβρί-
σκεταισεανοιχτήγραμμήμετονπρόεδρο
της ομάδαςΘόδωροΚαρυπίδη γιαποδο-
σφαιριστέςτόσοαπόΕλλάδα,όσοκαιαπό
εξωτερικό,χωρίς,ωστόσο,ναέχειανακοι-
νωθείεπίσημα.

Σύμφωναμεπληροφορίες,ήτανπαρών
και στις συζητήσεις με τονΠάκο Ερέρα,
τοννέοτεχνικότουΆρη.

Ευχαριστήριαανακοίνωση
τηςδιοίκησηςτωνΑετώνΒέροιας

γιατηναπονομήτουπρωταθλήματος

Γνωριμία με το βόλεϊ για τους μαθητές 
δημοτικών της Βέροιας

Με επιτυχία διεξήχθησαν
στο κλειστό Γυμναστήριο του
2ου Γυμνασίου Βέροιας οι
αγώνεςΑθλοΠαιδειάς πετο-
σφαίρισηςμαθητριώντωνδη-
μοτικώνσχολείων τηςΒέροι-
ας, από το ΓραφείοΦυσικής
ΑγωγήςΗμαθίας.

 Οι μαθήτριες είχαν την
ευκαιρία να γνωρίσουν την
πετοσφαίρισηκαινανιώσουν
τηχαράτηςσυμμετοχήςπαί-
ζονταςμεπάθος,πείσμα και
χαρίζοντας υπέροχες φάσεις

καιυψηλόεπίπεδοαπόδοσηςκαιανταγωνισμούπάνταμέσαστοπλαίσιοτηςευγενούςάμιλλαςπουδιέπει
τουςμαθητικούςαγώνες.Στιςμαθήτριεςμετοπέραςτωναγώνωναπονεμήθηκανδιπλώματασυμμετοχής.



Συνάντηση με ΜΜΕ στο ΑΙΓΕΣ ΜΕΛΑ-
ΘΡΟΝ είχαν τα μέλη της Διοικούσης 
επιτροπής του ανδρικού τμήματος 

του χαντ μπολ του Φιλίππου με αφορμή την 
λήξη της σεζόν και την απόφαση της να μην 
συνεχίσει. Μάλιστα τονίστηκε απ’ όλους οτι 
αφήνουν το τμήμα χωρίς καμία οικονομι-
κή εκκρεμότητα και οι δαπάνες για τις δύο 
εγχειρήσεις παικτών του συλλόγου θα επι-
βαρύνουν την επιτροπή που αποχωρεί.  

Στην συνάντηση ήταν οι κ.κΝίκοςΝούλας,Δημήτρης
Μπαντής,Μάκης Σουβατσζόγλου, Κώστας Νιώπας, και
ΓιώργοςΞυλογιάννης.

Στην ενημέρωση του οΝίκοςΝούλας είπε.» Ευχαρι-
στούμετονπρόεδροπουμαςέδωσετηνευκαιρίαναανα-
λάβουμετοτμήμα.ΕπίσηςτονπροπονητήΤέοΠαυλίδηκαι
τουςσυνεργάτεςτου,τουςπαίκτεςκαιτονκόσμοπουήταν
δίπλαμας .ΑνδενήτανοΤέοπροπονητήςδενθαυπήρχε
αυτήηομάδαΠέτυχεμάλιστακαιτηνμεγαλύτερηνίκηεπί
τουΟλυμπιακού.Νομίζωοτιηομάδαέχειπολύκαλόέμψυ-
χουλικόστατμήματαυποδομής,όπωςεπίσηςκαιιματισμό
ικανόναξεκινήσειτηννέαπεριοδο.

Σχετικά με την αποχώρησηοΝίκοςΝούλας έφερε για

παράδειγμα τον Ζιντάν. «Οπροπονητής της Ρεάλ μας
έδωσε να καταλάβουμε για΄τι δενπρέπει νασυνεχίσουμε
τόνισεοκ.Νούλας.Πρέπειναξέρειςπότεθααποχωρήσεις
.Εγώπροσωπικάδενέχωτηνπολυτέλειατουχρήματοςκαι
τουχρόνουναείμαιεπικεφαλήςμιαςτέτοιαςπροσπάθειας
Ταγεύτηκαόλακαιφεύγωγεμάτος..Απότοτελευταίογκολ
πουμαςεξασφάλισητηνπαραμονήμέχρικαιτηνκατάκτη-
σητουντάμπλ.

Οπαλιός αρχηγός και με 22 χρόνια προσφορά στον
σύλλογοΔημήτρηςΜπαντής είπε.»Θεώρησαυποχρέωση
νασταθώδίπλασεαυτάταπαιδιά.

Πέρσιμαςέφυγαν9παίκτεςκαιμάλισταοι7απ’αυτούς
βασικοί, έτσι αναγκαστήκαμεφέτος ναπαίξουμεμεπολλά
16χροναπαιδιά Είχαμε αρκετάπροβλήματαπροσπαθή-
σαμεκάποιαταξεπεράσαμεκαιηομάδαπέτυχετονστόχο
της.ΤομέλλονόμωςτηςανήκειΔενθασυνεχίσω,φεύγω
καιεγώγεμάτοςσεόλααυτάταχρόνια.Όμωςπάνωαπ’
όλαβάζωτηνομάδατονΦίλιππομετηνοποίοέζησαχαρές
καιλύπες.κατέληξεοΔημήτρηςΜπαντής.

ΟΜάκηςΣουβατζόγλουμίλησεγιαενότηταστηνομάδα
γιατίμόνο έτσιμπορεί καιπάλι ναμεγαλουργήσει  .Ήμα-
σταν μιαπαρέα με αγάπηπρος τον σύλλογο .Θέλω να
ευχαριστήσωόλουςόσουςμαςσυμπαραστάθηκαν.Νομίζω
οτι υπάρχουν και άλλοι ικανοίπαράγοντες να αναλάβουν
τονΦίλιππο.»

Ευχαριστήριοσεεπιχειρήσεις
Αναφέρθηκαν οι επιχειρήσεις Τουριστική Ημαθίας

,Voltera,ΈπιπλοΒ.Ελλάδας,Tasty fruit,Λέξις,Τσαβδαρί-
δης Γιάννης,Αφοί Γιώργος καιΚώστας ΓαβριηλίδηςΑφοί
Καλλιαρίδη, ΚαύσιμαΑρχαγγέλου, Κριαράς, Bruno, Χ6,
πρακτορείοπρο-ποΧρήστοςΘεοδοσίου, Γιακουμόπουλος
Οnemarket, ενώ,όπωςειπώθηκευπήρξανκαιάλλοιπου
βοήθησανκαιδενεπιθυμούντηνδημοσιοποίησητωνονο-
μάτωντους

Όχιεγωισμοίκαιαντιδικίες
Ειπώθηκανκαι κάποιαάλλαστηνσυζήτησηόπουφά-

νηκε ηπικρία των μελών τηςΔιοικούσας επιτροπής από
την συμπεριφορά τηςΔιοίκησης σε κάποιες αποφάσεις
, αλλά εμείς εκείνο πουπιστεύουμε είνια οτι θα πρέπει
ΑΜΕΣΑνα ενωθούν όλες οι δυνάμεις γιατί το μέλλον του
τμήματος χαντ μπολ ανδρώνπου τόση δόξα και χαρές
πρόσφερεςστουςφίλους του χαντ μπολσεΕλληνικό και
Ευρωπαϊκόεπίπεδοκινδυνεύειάμεσα.

Δενπρέπει να υπάρχουνδιαχωριστικές γραμμές ( αυ-
τό δεν είχε συμβεί ποτέ στοπαρελθόν) για το καλό της
ομάδας.Από την εμπειρία μας γνωρίζοντας τον σύλλογο
από την ίδρυση του όπως και την ομάδα χαντ μπολ όλοι
όσοι ασχολήθηκαν με τονΦίλιππο το έκαναν απόαγάπη
και τίποτεάλλο.Πρέπει λοιπόν γρήγορα να ξεκαθαρίσει η
κατάσταση για ναπρολάβει η ομάδα την νέασεζόν.Όλοι
ενωμένοι και αγαπημένοι ναυπηρετήσουν τηνμεγάλη και
ιστορικήομαδατηςπόλιςμας.

Λάθημπορείναέγινακαιθα γίνουναλλάσεαυτέςτις
περιπτώσεις μπορούν να διορθωθούν .ΟΦίλιππος είνια
ιδέακαιδενπρέπειναμείνειστοέλεοςτουΘεού.

Οκόσμοςπεριμένειμεαγωνίατηνεπόμενηθετικήκίνη-
σηαπότηνΔιοίκησηγιανέαπορεία τηςανδρικήςομάδας
στοπρωτάθλημα.Άς γίνειπράξη τώραγιατί μετάθα είνια
πολύαργά.

CMYK

Την 3η θέση και το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε η ομάδα των 
παγκορασίδων του «Α .Ο. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» στο διασυλλογικό 
αγώνα που διεξήχθη το Σαββατοκύριακο 26-27 Μαΐου στο 

Εθνικό Γυμναστήριο της Μίκρας στη Θεσσαλονίκη.

Ηομάδαπουαποτελείταιαπότιςπαγκορασίδες:ΤΣΙΚΕΡΔΑΝΟΥΕΛΕΥΘΕΡΙΑ.ΣΙΑΦΑ-
ΡΙΚΑΜΑΡΙΑ ,ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΥΒΑΣΙΛΙΚΗ,ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥΝΑΤΑΛΙΑ,ΤΣΙΑΠΑΝΙΤΗ
ΕΥΘΑΛΙΑκαιΤΖΙΜΟΥΕΛΙΣΑΒΕΤ, έκανεπολύκαλή εμφάνιση και κέρδισε το χάλκινομε-
τάλλιο μετάαπόσκληρήπροετοιμασίαμεπρόγραμμα και στόχουςπουαπέδωσαν τους
καρπούςτης.

ΣεατομικόεπίπεδοστηνΑ΄κατηγορίαηΤΣΙΚΕΡΔΑΝΟΥΕΛΕΥΘΕΡΙΑκατέλαβε:
την7ηθέσηστοΣύνθετοατομικό,την5ηθέσηστοπρόγραμμαχωρίςόργανομεβαθ-

μολογία10750,
την7ηθέσηστοπρόγραμμαμεσκοινάκιμεβαθμολογία9100,την11ηθέσηστοπρό-

γραμμαμεμπάλα
καιτην8ηθέσηστοπρόγραμμαμεστεφάνιμεβαθμολογία8600.
ΣτηνΒκατηγορίαοιαθλήτριες:
ΣΙΑΦΑΡΙΚΑΜΑΡΙΑ:4ηστοΣύνθετοατομικό,
1ηθέσηκαιΧΡΥΣΟμετάλλιοστοπρόγραμμαμεσκοινάκιμεβαθμολογία8450,
την 2η θέση καιΑΣΗΜΕΝΙΟμετάλλιο στοπρόγραμμα χωρίς όργανο με βαθμολογία

9850,
την3ηθέσηκαιΧΑΛΚΙΝΟμετάλλιοστοπρόγραμμαμεστεφάνιμεβαθμολογία7300και
την8ηθέσηστοπρόγραμμαμεμπάλαμεβαθμολογία6700
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥΝΑΤΑΛΙΑ:10ηστοΣύνθετοατομικό,
9ηθέσηστοπρόγραμμαχωρίςόργανομεβαθμολογία9050και
8ηστοπρόγραμμαμεσκοινάκιμεβαθμολογία7300
ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΥΒΑΣΙΛΙΚΗ:16ηστοΣύνθετοατομικόκαι
6ηστοπρόγραμμαμεσκοινάκιμεβαθμολογία7500
ΤΣΙΑΠΑΝΙΤΗΕΥΘΑΛΙΑ:30ηστοΣύνθετοατομικόκαι
ΤΖΙΜΟΥΕΛΙΣΑΒΕΤ:47ηστοΣύνθετοατομικό
Ηπροσπάθειατωναθλητριώνήτανικανοποιητική,παρ’όλεςτιςατυχίεςτουςκαιτογε-

γονόςότιαγωνίζονταιγιαπρώτηφορά.
ΗυπεύθυνηπροπονήτριατουσυλλόγουΑΤΑΝΑΣΟΒΑΜΑΡΓΑΡΙΤΑδήλωσε:
«Έναμπράβοείναιπολύλίγομπροστάσ΄αυτόπουέχουνκαταφέρειοιαθλήτριεςμας,

μετάαπότρομερήπροσπάθεια.Δουλεύουμεασταμάτητα,σκληρά,συστηματικάκαιοιεπι-
τυχίεςτουσυλλόγουμαςτοαποδεικνύουν.Συνεχίζουμετηδουλειάγιατονπροκριματικόκαι
τελικόαγώναπαγκορασίδωνόπουταπράγματαθαείναιπιοδύσκολα.

Έναμεγάλοευχαριστώστοπροπονητικόteam:ΤΣΕΟΥΔΡΟΣΙΑ,ΤΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥΒΑΣΙ-
ΛΙΚΗγιατηνάψογησυνεργασία.ΙδιαίτεραστηνχορογράφομαςΔΙΓΚΑΑΝΑΣΤΑΣΙΑκαιτη
δασκάλαμπαλέτουINNAPARAMONOVA.Εύχομαινασυνεχίσουμετηνανοδικήπορείατης
ομάδας,μιαομάδαμεπολλέςδυνατότητες.

ΕυχαριστώόλεςτιςοικογένειεςτωναθλητριώνκαιτοΔ.Σ.τουσυλλόγου,πουστηρίζουν
τηνπροσπάθειακαιτοέργομας».

Διοικούσα επιτροπή «Αποχωρούμε
χωρίς καμία οικονομική εκκρεμότητα

στο ανδρικό τμήμα του Φιλίππου»

Χάλκινομετάλλιο
στοΟμαδικόΠαγκορασίδων
γιατον«Α.Ο.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ»
ΡυθμικήςΓυμναστικής
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Στις 29 Ιουνίου ξεκινά το 6ο τουρνουά 
basket Αγίου Νικολάου. Μέσα στο 
μοναδικού κάλους άλσος του Αγίου 

Νικολάου, οι λάτρεις της καλαθοσφαίρισης 
θα μπορέσουν να συναγωνιστούν με τους 
καλύτερους απολαμβάνοντας τη μοναδικότητα 
ενός αγώνα basket σε ένα από τα ομορφότε-
ρα γήπεδα της Ελλάδας. Η  κλήρωση του 6ου 
θερινού τουρνουά basket Αγίου Νικολάου 
Νάουσας έχει ορισθεί για την Τετάρτη 27 Ιου-
νίου και το πρώτο παιχνίδι θα γίνει στις 29 
Ιουνίου.

Το τουρνουάδιοργανώνεται υπό την αιγίδα του τμήματος
μπάσκεττουΖαφειράκη,σεσυνεργασίαμετοαναψυκτήριοτου
ΑγίουΝικολάου.Μεαλλαγέςστουςόρουςσυμμετοχής έρχεται
το 6ο τουρνουάbasketΑγίουΝικολάουΝάουσαςπουθαδι-
εξαχθεί Οι υπεύθυνοι του τουρνουάθέλονταςναβελτιώνουν
κάθε χρόνο τις παροχές και τις υπηρεσίες πουπαρέχονται
προχώρησανσεμιασειράαλλαγώνώστεναγίνειπιοεύκολος
οτρόποςσυμμετοχήςομάδωνστοτουρνουά.

ΑκολουθούνοιΌροισυμμετοχήςκαθώςκαιτοέντυποσυμ-
μετοχήςστο6οτουρνουάbasketΑγίουΝικολάουΝάουσας

ΟΡΟΙΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΙ
1.Κάθε ομάδα θα απαρτίζεταιΑΥΣΤΗΡΑαπό 10 έως 12

άτομα.Ομάδαπουδενσυμπληρώνειστηνκατάθεσησυμμετο-
χήςτης,τονελάχιστοαριθμόπουπροβλέπεται,δενμπορείνα
συμμετάσχειστοτουρνουά.

2.ΔικαίωμασυμμετοχήςσεκάθεομάδαέχουνΑΥΣΤΗΡΑ3
παίκτες εν ενεργείααθλητέςαπό τουςοποίουςοι 2μπορούν
ναχρησιμοποιηθούνταυτόχρονατηνώρατουαγώνα.Ενενερ-
γείαθεωρείταιαθλητήςοοποίοςκατάτηναγωνιστικήπερίοδο
2017-18κατείχεδελτίοκαλαθοσφαιριστήκαι είχελάβει χρόνο
συμμετοχήςσε τουλάχιστον1 επίσημοαγώνα.Ηοργανωτική
επιτροπήδιατηρείτοδικαίωμαναεξετάσειτηντυχόνπαραπά-
νωσυμμετοχήσεεπίσημουςαγώνεςκάποιουαθλητή.Παίκτες
γεννηθέντεςαπότο2001ως2003δενθεωρούνταιενενεργεία.
Επίσηςδενέχουνδικαίωμασυμμετοχήςστοτουρνουάπαίκτες
γεννηθέντεςαπότο2004καιπάνω.

3.ΚατάτηδιάρκειατουτουρνουάΔΕΝεπιτρέπεταιαλλαγή
τουrosterτωνομάδωνγιακανέναναπολύτωςλόγο,ακόμακαι
υγείας.Οποιαδήποτεαλλαγήμπορείκατόπινενημέρωσηςτων
διοργανωτώντουλάχιστονμέχριτηνημέρατηςκλήρωσηςτων
αγώνων.Ομάδαπουθαπαρουσιασθείσεαγώναμεοποιαδή-
ποτεπαράνομηαλλαγήστοrosterμηδενίζεταιαυτομάτωςστον
συγκεκριμένοαγώνα.

4.Ο χρόνος είναι 4 δεκάλεπτα στα
οποίαοχρόνοςμπάσκετθαισχύειμόνο
στο τελευταίοπεντάλεπτο της4ηςπερι-
όδου.Στηνυπόλοιπηδιάρκεια του κάθε
αγώναοχρόνοςσταματάμόνοκατάτην
εκτέλεση των ελευθέρων βολών ή ό-
πουαλλούκρίνουνσκόπιμοοιδιαιτητές.
Οι μοναδικοί αγώνεςπου διεξάγεται με
χρόνομπάσκετσε όλη τη διάρκεια του,
είναι οι τελικοί (μικρός και μεγάλος) της
διοργάνωσης.

5.Ομάδαπουθαπροσέρχεται με 4
άτομα και κάτωμηδενίζεται στο συγκε-
κριμένο αγώνα. Ο μηδενισμός ισχύει
αυτόματα και αν ομάδαπαρουσιασθεί
στο γήπεδο με αργοπορία πέραν των
15 λεπτών.Με τον μηδενισμόη ομάδα
χάνειτοναγώναμε20-0καιδενπαίρνει
ούτεκαιτον1βαθμότηςήττας.

6.Ηκάθεομάδαπρέπειναφοράκα-
τάτηδιάρκειατουαγώναείτεστολήείτε
μπλουζάκι είτε t-shirt είτε φανέλα, ιδίου
χρώματος, το οποίο θα έχει και αριθμό
στοπίσω μέρος. Στο έντυποσυμμετο-
χήςθαπρέπειεξαρχήςκάθεομάδανα
δηλώσειτοεπίσημοχρώματηςφανέλας
πουθαφορεί αλλά και τα νούμερο του
κάθεαθλητή.Σεπερίπτωσηπουδύοο-
μάδεςπουαγωνίζονταιαντίπαλεςέχουν
το ίδιοχρώμα,ηομάδαπουαναγράφε-
ταιως γηπεδούχος στο φύλλο αγώνα,
υποχρεούται να φορέσει «διακριτικά»,
που θα τουςπρομηθεύει η οργανωτική

επιτροπή.
7. Το σύστημα διεξαγωγής του τουρνουά θα καθορισθεί

ανάλογαμε τοναριθμό τωνομάδωνπουθαδηλώσουνσυμ-
μετοχή.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ-ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΙ
1.Τοκόστοςσυμμετοχήςανέρχεταιστοποσότων200ευ-

ρώανάομάδα και είναι υποχρεωμένη να καταβάλει τοποσό
πουτηςαντιστοιχείστουςδιοργανωτέςωςτηνημέρατηςκλή-
ρωσης.Ομάδαπουδενθαέχεικαταβάλειτοαντίστοιχοτίμημα
θαμηδενίζεταισεκάθεαγώνατηςέωςότουεξοφλήσειτοποσό
πουτηςαναλογεί.

2. ΣΕΠΕΡΙΠΤΩΣΗΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥΑΠΟΠΟΙΟΥΜΑΣΤΕ
ΝΟΜΙΚΗΣΕΥΘΥΝΗΣΚΑΙΠΑΡΑΙΤΟΥΜΑΣΤΕΑΠΟΚΑΘΕΔΙ-
ΚΑΙΩΜΑΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ.

3.Ηοργανωτική επιτροπήαποτελείταιαπό τουςΓρηγόριο
Σκουλαριώτη, Σταύρο Ζιάννη, ΗρακλήΤούφα καιΑθανάσιο
Πουρλίδα και είναι η αποκλειστική υπεύθυνη για την λήψη
αποφάσεωνπου αφορούν ζητήματαπου τυχόνπροκύψουν
όσοναφοράτοτουρνουά.

ΔΗΛΩΣΗΣΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
1.Βρίσιμο τιμωρείταιαυτομάτωςμε τεχνικήποινήκαιπαί-

κτηςπουθατιμωρηθείμε2τεχνικέςποινέςαποβάλλεται.Κα-
θώςεπίσηςπαίκτηςπουθατιμωρηθείμε1τεχνικήποινήκαι1
αντιαθλητικόφάουλήμε 2 αντιαθλητικάφάουλαποβάλλεται.
Σεπερίπτωση εντελώςαντιαθλητικής και επιθετικήςσυμπερι-
φοράςαθλητήπροςαντίπαλοαθλητήήδιαιτητή κτλ, ηοργα-
νωτική επιτροπή έχει το δικαίωμα να τοναποκλείσει και από
επόμενοαγώνατηςομάδαςτου.

2. Κάθε ομάδα είναι υποχρεωμένη να δηλώσει 2 άτομα
ωςπροπονητές-αρχηγούς,οιοποίοιθαείναιοιμόνοιπουθα
έχουν ταδικαιώματακαι τιςυποχρεώσειςπουέχει έναςπρο-
πονητήςσεμίαομάδα.Εννοείταιπωςμπορούνταυτόχρονανα
είναικαιπαίκτεςτηςομάδας.

3.Στο έντυποσυμμετοχήςθααναγράφεται ονοματεπώνυ-
μο του κάθεαθλητή, αριθμόςφανέλας του και έτος γέννησης
αυτού.Τα έντυπασυμμετοχής θασταλούν ηλεκτρονικάστην
διεύθυνση zafeirakisb.c@gmail.comή χειρόγραφααπό έντυ-
ποπουθαβρείτεστοαναψυκτήριο τουΑγίουΝικολάου,στο
λογιστικό γραφείο τουΑθανάσιουΠουρλίδα καιστο κυλικείου
του κλειστού γυμναστηρίουΝάουσας.Μέχρι τηνΔευτέρα 25
Ιουνίου2018.Ταέντυπαμπορούνναδοθούνκαιμετάαπόεπι-
κοινωνίαμετουςυπεύθυνουςτουτουρνουά6936716460(Θα-
νάσηςΠ.) 6980040420 (ΓρηγόρηςΣ.) 6938997206-(Ηρακλής
Τ.)6945410902(ΣταύροςΖ.)

ΕπίσηςΔΕΝεπιτρέπεταικαμίααλλαγήσενούμεροφανέλας
από τη στιγμή αποστολής του εντύπου καιως το τέλος του
τουρνουά.Παίκτηςπουθαπαρουσιασθείμεδιαφορετικόνού-
μεροαπότοδηλωθένδενθαέχειδικαίωμασυμμετοχήςστον
αγώνα.

Σάββατο 2 Ιουνίουσυνεχίστηκε η α-
γωνιστική με 3 παιχνίδια, χορεύοντας
καιμετιςψιχάλεςτουκαιρού!Στοπρώ-
το χρόνικαπαιχνίδι και μεγάλο ντέρμπι
τουΑΟμίλουοιOklaχώμαυποχρέωσαν
τουςTexasLosersστηνπρώτητουςήτ-
τα για φέτος με σκορ 42-46 . Στο δεύ-
τερο παιχνίδι οι Βεροια23 έκαναν την
πρώτη τους νίκη για φέτος απέναντι
στουςΑβάνα με σκορ 53-43 με φόντο
μια θέση στην τετράδα . Στο βραδινό
παιχνίδι τουΣαββάτου οιπρωταθλητές
κέρδισαν τηναξιόμαχηΘύελλαμεσκορ
67-45. Στον απόηχο της βροχής έλαβε
χώρα έναπολύ δυνατόπαιχνίδι με την
λαβωμενη από τραυματισμούς ομάδα
τουΜπεκιαρίδηναπαίρνειστοτέλοςτην
νίκησεέναεπεισοδιακότέλος.Δυοση-
μαντικάκαλάθιατουΤούφασεισάριθμες
επιθέσειςστατελευταίαλεπτά,έναςκα-
ταπληκτικόςΜπιτέρνας στοπρώτο του
παιχνίδιγιαφέτοςκαιοιΤσιριμπακαςκαι
Ανδρεόπουλος έδωσαν άπειρες μάχες
στοζωγραφιστόγιαναεπέλθειηνίκη.

Προσπάθησεηαρμάδα τουΜπιζετα
ναπάρει τηννίκημε τρίποντο του ίδιου
στηντελευταίαεπίθεση,αλλάηαστοχία
δήλωσε παρών για το πολυβόλο των
Τέξας.ΣταθερήαξίαοΤσιπηςστοκαλύ-
τεροτουπαιχνίδιγιαφέτος,πυραυλοκι-
νητοςο Πυρκαςπουθυμίζει τονπαλιό
καλό του εαυτό αλλά δεν ήταν αρκετοί
γιανακλέψουντηννίκη.

TEXAS LOSERS: Πυρκας 12, Κο-
γιας , Τσιπης 15,Μπιζετας 6,Ντοβας,
Ζερβας3,Σπυριδωνιδης,Χατζης4,Μα-
νουρας2.

OKLAΧΩΜΑ: Κωτιαδης 3, Τουφας
17(1),Παπανικολάου15(1),Τσιριμπακας
2,Ανδρεόπουλος1,Μπιτέρνας8.

Στοδεύτεροπαιχνίδιμιαμάχημεφό-
ντο την τετράδα η ομάδα του Ηλιαδη
παρουσιάστηκεπιοέτοιμηγιατοπρώτο
ροζφύλλο.ΈναςΤζανετοςνατονπιεις
στοποτήρι , οΤζιμογιάννης  σκόραρε
απόπαντού και οΤρομπουκης με τον
Μπαλτζή κέρδισαν της μάχες στην ρα-
κέτα . Κλειδί του αγώνα ο εκτελεστής
Αβραάμπουείναιομεγαλύτεροςσεηλι-
κίαπαικτηςτουτουρνουάαλλάκαιοπιο
γρήγορος!!!

Με τουςΜυτιλεκα καιΜποροδημο
σεμεγάλακέφιαοιΚουβανοίτουΚοντο-
κώσταμπήκανδυνατάστοπαιχνίδι .Ο
Καρανάσιοςσταθερήαξία κάτωαπό το
καλάθι, οΑργυροπουλοςμοίρασεασίστ
καιπόντουςαλλάδενήταναρκετάγιανα
αλλάξουντηνροητουαγώνα!

ΒΕΡΟΙΑ23:Αβρααμ4,Μιχαηλιδης6,
Τρομπουκης6,Ηλιαδης,Λαμπρής7(1),
Μπαλτζης 8, Βασιλιπουλος 2, Τζημο-
γιαννης13,Τζανετος7(1).

ΑΒΑΝΑ:Παπαοικονομου 4,Μυτιλε-
κας 11(1), Καρανάσιος 6, Μόσχου 4,
Μποροδημος 11, Καραινδρος, Σιδηρο-
πουλος 2,Αργυροπουλος 5(1), Συνεχί-
ζουν ακάθεκτοι οι πρωταθλητές με μια
ακόμανίκη , για τηνπρωτιά τουΒΟμί-
λου.ΟΔούμαςβομβάρδιζεαπόμακριά
, οιΕμμανουηλιδης καιΚωστογλιδης το
βιολί τους δεν έχασαν σουτ από μέση
απόστασηκαιοΠαππαςμετονΤσακιρη
κέρδισαντιςμάχεςστηνρακέτα.

ΠολύδυνατόπαιχνίδιαπότηνΘύελ-
λαπου κοίταξανσταμάτια τουςπολλά-
κιςπρωταθλητές καιπροσπάθησαν για
το καλύτερο !ΟΠιπερίδης ήταν κατα-
πληκτικός, οΜονας  σταθερή αξία για
ένα ακόμαπαιχνίδι, οΒαρβερης  εκτέ-
λεσε από τα 6,75 και ο Γκοντόπουλος
ακόματρέχειστοναιφνιδιασμό!

ΠΑΡΤΑΛΙΑ: Κωστογλιδης 8,Μπερ-
σος 6, Γεωργοπουλος 5, Παππας 9,
Γκιλιοπουλος4,Ντουμας11(1),Τσακίρης
12,Εμμανουηλιδης12(1),

ΘΥΕΛΛΑ:Πιπερίδης 14, Κονδωνης
2, Γκοντοπουλος 5(1), Πεχλιβανίδης
3, Χατζηπαυλιδης , Ζαλωνης ,Μονας

10,Μουρατιδης 2, Βαρβερης 9(1),Τσε-
γκος,Μπουζίκας

Κυριακή3Ιουνίου
Κυριακή 3 Ιουνίου μεπαιχνίδιαπου

ανέβασαν την αδρεναλίνη στο φουλ
για τουςπαρευρισκόμενους !ΟιMorfis
Woodέχασαναπότρίποντοστα1,9δευ-
τερόλεπτα από τους nJOYers με σκορ
45-47 και οιΦουφουτος δήλωσανπα-
ρών ξανά κερδίζοντας τουςDalton’s με
σκορ62-57.Πολύόμορφοπαιχνίδιαπό
τηναρμάδα τουΜορφη,με τοναρχηγό
σεμεγάλα κέφια έξωαπό τα6,75 , τον
Μαρκοβιτη σαν βέλος να τρέχει πάνω
κάτωκαιτουςΤσαλιγοπουλοκαιΤσακιρη
να κερδίζουν τις μάχεςστο ζωγραφιστό
καιναείναιέτοιμοινακλέψουντηννίκη
με δυο εύστοχες βολές του πρώτου ,
όμωςλογάριαζανχωρίςτονξενοδόχο!

Με τονΚανελλιδη να απαντάει στην
ευστοχία των αντιπάλων με τριποντες
βόμβεςκαι τονΚωτσάκηναμηνμπορεί
νασυγκρατηθεί  σε καμίαφάση τουα-
γώνα είχαν τοπροβάδισμασε όλη την
διάρκεια !Απομένοντας 1,9 δευτερό-
λεπταπριν την λήξη τουαγώνακαι ευ-
ρισκόμενοι με 1πόντοπίσωστο σκορ
περίμεναν ένα θαύμα !Η μελέτη όμως
που είχε κάνει ο μηχανικός της ομάδας
Μαρτοςείχεπροβλέψειδικότουεύστοχο
τρίποντοαπότα8μέτρακαικατάκτηση
τουροζφύλλουοπερκαιεγενετο!!

MORFISWOOD :Παντσιος, Τσαλι-
γοπουλος 9,Τσακίρης 9, ΚαλαιτζηςΜ.
,Μορφής11(3),Μαρκοβιτης15,Χατζη-
κώστας1.

nJOYers:Τσιγκογιαννης 2, Γκίνης 2,
Μπουτζολας ,Λαφάρας ,Μαρτος 6(1),
Κανελλιδης 17(3), Σουραντανης , Κω-
τσακης20,Μουρατιδης

Δυνατό παιχνίδι και το βραδινό με
τουςΦουφουτονακαταφέρνουννατρο-
μάξουν την αντίπαλη άμυνα και να ε-
πιστρέψουνστις νίκες και στις ελπίδες
τουςγιαπρόκρισηστηνεπόμενηφάση!
ΟΝικολοπουλοςδενείχεσταματημόγια
ένα ακόμαπαιχνίδι σκοράροντας από
παντού , ο KostasAmiridis δεν έχασε
σουτκαιοΜιχαηλίδηςκέρδισεεύκολους
πόντουςστοζωγραφιστό.Έκπληξητου
αγώνα οΛαζαρου που σκόραρε όταν
έκαιγε η μπάλα ! Νωθρό ξεκίνημα για
τους καταζητούμενους τουΚαραθανάση
που έχασαν εύκολα καλάθια και φάνη-
καναποπροσανατολισμένοιστηνάμυνα
.ΟΣιστακοςσταθερήαξίαπυροβολούσε
περιμετρικά ,οΣιασιοςπυραυλοκινητος
δεν είχε σταματημό , και ο Καραγιαν-
νοπουλοςσκόραρεμέσαστην ρακέτα !
Δεν ήταν αρκετό όμως και με τοΒαρύ
πυροβολικόΠετρόπουλοσερηχάνερά,
επήλθεηήττα.

ΦΟΥΦΟΥΤΟΣ :Λαζαρου4,Μιχαηλι-
δης 8,Μωϋσιάδης 3(1), Καλαντζόπου-
λος , Σαράφης 8(1),Αμοιριδης 14(1),
Νικολοπουλος25(4).

DALTONS: Σιστακος 22(2), Πετρο-
πουλος 1, Καραθανασης 4, Σιάσιος
17(1),Αχτσης , Καραγιαννοπουλος 10,
Ιωαννιδης3.

Μεαλλαγέςστουςόρουςσυμμετοχής
το6οτουρνουάbasket
ΑγίουΝικολάουΝάουσας

Νοσταλγία2018

Τα παιχνίδια
του Σαββατοκύριακου
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Έγιναν στηνΘεσ/νικη οι αγώνες στίβου  στην
μνήμη τουΝίκουΖαχαριάδηπροπονητή επί  σειρά
ετών τουστίβουτουΗΡΑΚΛΉ.Στουςαγώνεςσυμ-
μετείχαναρκετοίαθλητέςτουΦΙΛΙΠΠΟΥπουαγωνί-
σθηκανκαιπέτυχανατομικέςεπιδόσεις.

1000μ.παμπαιδωνΑ’
1οςΠαπανικολαουΔημητρης2’46’’08
7οςΑποστολιδηςΓιωργος3’00’’80

150μ.παγκορασιδων
8ηΑραμπατζηΕλενη20’’61

3000μ.ανδρων
9οςΣτεργιουΑντωνης9’51’’00

400μ.ανδρων
12οςΜπεκαςΝικος52’’12
18οςΔημητροπουλοςΓιωργος54’’26
24οςΑποστολιδηςΔημητρης56’’62 Μετά από ένα συγκλονιστι-

κό 4ο τελικό στο γήπεδο 
χάντμπολ του ΟΑΚΑ, ο Ολυ-

μπιακός ΣΦΠ/Όμιλος Ξυνή νίκησε 
22-21 την ΑΕK, ισοφάρισε σε 2-2 την 
σειρά των τελικών και πλέον ο τίτ-
λος της Handball Premier θα κριθεί 
οριστικά σε 5ο τελικό, την Τετάρτη 6 
Ιουνίου 2018 στις 17:30 (ΕΡΤ3).

Οιφιλοξενούμενοι είχαν τηνπρωτοπορία στο
σκορ στην μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, μια
διαφοράπουέφτασεέωςκαιτα4γκολ(1-5στο9’,
2-6στο13’)στοπρώτοημίχρονο (8-11), ενώστο
δεύτερομέροςδιατήρησαντοπροβάδισμαέωςτο
38’(11-14).

ΗΈνωσημεσερί3-0ισοφάρισε14-14(41’)με
τον Ζαμπούνη και 15-15 λίγο αργότερα (42’) με
τονΑργυρού.Οι «ερυθρόλευκοι»πήραν καιπάλι
διαφορά (15-17)στο46’με τέρματατωνΣτούμπη
καιΛιάπη την οποία και αύξησανστο52’ (17-20)
και το54’ (18-21), ενώουσιαστικά κλείδωσαν την
νίκηστο 59:12με γκολ τουΛιάπη (19-22) για να
ολοκληρωθείτοματςμεδύοτέρματααπόπλευράς
ΑΕΚ.

ΓιατουςγηπεδούχουςξεχώρισεοΙούλιοςΑργυ-
ρούμε9 γκολ, ενώκορυφαίοι για τονΟλυμπιακό
ήτανοιπρώτοισκόρερΤζηράςμε7,Κανδύλαςμε

5 και οΤσιλιμπάρηςπου είχε 11 επεμβάσεις, εκ
τωνοποίωνοιπερισσότερεςσετετατετ.

ΑΕΚ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ/ΟΜΙΛΟΣ ΞΥΝΗ
21-22

Ταπεντάλεπτα: 1-2, 2-5, 3-6, 5-7, 8-11, 8-11
(ημχ.),11-12,13-14,15-16,17-19,19-21,21-22

ΑΕΚ(ΝίκοςΓραμματικός):Χρ.Νικολαΐδης,Τσι-
κογιαννόπουλος, Πέρρος, Γεωργιάδης, Χόγκας,
Ζαμπούνης3,Ραντούλοβιτς,Συγγάρης,Χατσίκας,
Λόκεν 3,Δομπρής4,Βαμβακάς,Αργυρού9,Μα-
ντζόπουλος,Βραζάλιτσα1,Μυλωνάς1.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Ζαραβίνας): Κωστα-
κίδης, Κρητικός, Πετρίτσεβιτς, Τζηράς 7, Καρα-
μπουρνιώτης1,Μισαηλίδης,Σκρόμπιτς,Στούμπης
2, Παπαδόπουλος, Κανδύλας 5, Σανίκης 3,Αλ-
βανός2,Παπαδιονυσίου,Λιάπης2,Τσιλιμπάρης,
Χάλαρης.

ΔιαιτητέςΜπέτμαν–Τζαφερόπουλος,Δίλεπτα:
5-4,Πέναλτι:4/5-3/4

Οι παρατηρητές έγραψαν στο φύλλο αγώνα:
«1.Παρακώλυση τηςπροθέρμανσης τηςΒ΄ ομά-
δαςλόγωπαρουσίαςοπαδώντηςΑ’ομάδαςστον
αγωνιστικόχώρο.2.ΔεντηρήθηκετοάρθροΔ’της
εγκυκλίουτηςΕΛ.ΑΣ.3)Δενλειτούργησεηηχητική
εγκατάσταση.4)Βλάβητουχρονομέτρουστο1:44.
5)Υβριστικά συνθήματα κατά του αθλητή της Β’
ομάδαςΚ.Τσιλιμπάρη (τρεις φορές). 6) Είσοδος
οπαδών στον αγωνιστικό χώρο με τη λήξη του
αγώνα, οι οποίοι συγκρατήθηκαν. 7)Φτύσιμοσε
παίκτη…Ακολουθείαναλυτικήέκθεση.»

ΣΤΑ “ΖΑΧΑΡΙΑΔΕΙΑ” Συμμετείχαν 
αθλητές /τριες του Φιλίππου

ΣτονΡέντηθααναδειχθεί
οπρωταθλητήςστοχαντμπολ

ανδρών

Έγινε τοΣάββατοσταΧανιά τοδιεθνέςμητιγκ
στίβου ‘’ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΑ’’.Στους αγώνεςσυμμετείχαν
και τεσσερεις βεροιωτες αθλητέςπου ξεκίνησαν

τουςαγώνεςτους,σταπλαίσιατηςπροετοιμασίας
τουςγιατοπαν/νιοπρωτάθλημα.

Αναλυτικα.
Ακοντισμόςγυναικών
1ηΥφαντιδουΣοφία55.00

100μ.εμπ.
4ηΚωστογλιδουΜάχη14’’48

400μ.
3οςΚουτσουκηςΚώστας48’’28

110μ.εμπ
5οςΧατζοπουλοςΣάκης15’’02

Όπως φαίνεται και από τα αποτελέσματα οι
αθλητές./ τριεςπέτυχανπολύ καλές επιδόσεις και
τερμάτισανσεκαλέςσειρέςσεδύσκολοκαιδιεθνές
μήτιγκπουδιελάγεταικάθεχρόνοσταΧανιά

ΔιακρίσειςκαισταΒΕΝΙΖΕΛΕΙΑ
γιατονΦίλιππο

Εξαιρετική εμφάνιση των δεκαθλητών της Γ.Ε.
Νάουσαςστο 1ο διεθνές μίτινγκ 10θλουπου έγινε
στηΝάξο τοΣαββατοκύριακο 2,3/6, στους αγώνες
πουέγινανστοκυκλαδίτικονησίπήρανμέροςαθλη-
τέςαπότηνΟυκρανία,τηΣερβίατηνΡωσίακαιτην
Ελλάδα.Από τις καλέςστιγμές τωναγώνωνήτανη
πολύκαλήβολήτουΚώσταΛογδανίδηστονακοντι-
σμόμε65.74πουείναιαπότιςκαλύτερεςβολέςπου
έχει κάνειΈλληναςδεκαθλητήςμέσαστοαγώνισμα
του10θλου,αναλυτικάτααποτελέσματακαιοιθέσεις
πουκατέλαβανοι2αθλητέςτουσυλλόγουήταν:

10θλοΑΝΔΡΩΝ
6οςΛογδανίδηςΚώστας (6.893β.)πουαποτελεί

ΝέοΑτομικόΡεκόρ
(100μ.11’’53- Μήκος 6.68-Σφαίρα 12.37 -Υ-

ψος1.87 - 400μ.53’’25 - 110εμπ.15’’60
-επικοντώ4.20-ακόντιο65.74–δίσκο
36.44-1500μ.5’01’’28).

7οςΣτεφανήςΓιώργος(6.104β.)
(100μ.12’’09- Μήκος 6.10-Σφαί-

ρα 12.64 -Υψος1.87 - 400μ.53’’55 -
110εμπ.16’’49-επικοντώ3.00-ακόντιο
59.45–δίσκο32.80-1500μ.4’55’’34).

ΔιακρίσειςτηςΓΕΝάουσας
καισταΖΑΧΑΡΙΑΔΕΙΑ

Με 7 αθλητές συμμετείχε η Γ.Ε.Νά-
ουσαςστουςαγώνεςστίβου«9αΖΑΧΑ-

ΡΙΑΔΕΙΑ 2018»που έγιναν στηΘεσσαλονίκη.Οι
αγώνες έγινανμεσυμμετοχήαθλητώναπόόλη την
Ελλάδαπροςτηνμνήμητουπροπονητήστίβουτου
ΗρακλήΘεσσαλονίκηςΝ.Ζαχαριάδη.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι θέσεις που
κατέλαβανοιαθλητέςτης‘’ΓΕΝ’’είναιοιπαρακάτω:

ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΣΦΑΙΡΑ:1ηΣτεφανήΙωάννα(11.76),4ηΔραγου-

μάνουΒασιλική(10.65).
ΜΗΚΟΣ:4ηΙωάννουΙωάννα(5.70),6ηΛογδανί-

δουΊλζε(5.40).
800μ.:4ηΛίγγουΕλπίδα(2΄25’’04)
200μ.:6ηΛίγγουΕυδοξία(26’’93)
ΠΠΑ΄1000μ.:10οςΚοσμαρίκοςΓιάννης(3΄09’’82)

Μεγάλη βολή του Λογδανίδη στο ακόντιο 
στους διεθνείς αγώνες Δεκάθλου στην Νάξο

Την Κυριακή 3 Ιουνίου πραγματο-
ποιήθηκαν στο Μέτσοβο οι αγώνες. 
Στα χνάρια της Αρκούδας  20χλμ &  

Ursa Trail 40χλμ. 22 δρομείς του Συλλό-
γου δρομέων Βέροιας συμμετείχαν στους 
2 αγώνες αυτούς (16 στα 20χλμ και 6 στα 
40χλμ).

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑΤΑΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΤΟΥΣΥΛΛΟΓΟΥΔΡΟΜΕΩΝΒΕΡΟΙΑΣ

ΑΠΟΤΑ20χλμΣταχνάριατηςΑρκούδας
23.ΚΑΝΤΖΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Sportstraining-

Karagiannis1:58:27
59. ΜΗΝΑΣ ΠΕΤΡΟΣMinas Coaching Team

2:13:04
72.ΛΥΠΗΡΙΔΗΣΓΙΩΡΓΟΣ2:16:00
84.ΔΟΜΑΝΟΣΓΙΑΝΝΗΣMinasCoachingTeam

2:19:17
113. ΒΕΡΓΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ  Sportstraining-

Karagiannis2:24:22
114.ΧΩΛΟΠΟΥΛΟΣΧΡΗΣΤΟΣKasimisTraining

2:24:46
159. ΧΑΡΙΣΙΑΔΗΣΜΑΝΩΛΗΣ Sportstraining-

Karagiannis2:29:35
162. ΓΚΑΛΙΤΣΙΟΣΘΕΟΔΩΡΟΣ Sportstraining-

Karagiannis2:30:38
271.ΗΛΙΑΔΟΥΦΩΤΕΙΝΗMakridisTeam2:45:31
290. ΜΑΡΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ  Sportstraining-

Karagiannis2:47:29
311.ΓΙΑΝΝΟΥΣΗΣΛΑΖΑΡΟΣ2:50:00
322.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣΕΥΘΗΜΗΣ2:50:00
321.ΤΖΙΜΟΣΚΩΣΤΑΣMinasCoachingTeam2:50:29
414.ΧΑΣΙΟΥΡΑΣΓΙΑΝΝΗΣ3:03:44
441.ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣΘΩΜΑΣ3:07:00
492.ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣΑΝΤΩΝΗΣ3:14:43

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑΤΑΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΤΟΥΣΥΛΛΟΓΟΥΔΡΟΜΕΩΝΒΕΡΟΙΑΣ

ΑΠΟΤΑ40χλμUrsatrail
175.ΔΕΛΑΝΤΩΝΗΣΓΙΩΡΓΟΣVillaPrive6:41:51
183.ΚΟΥΤΣΑΛΙΑΡΗΣΧΡΗΣΤΟΣMakridisTeam

6:44:52
209.ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣΜΙΛΤΟΣSportstraining-

Karagiannis6:58:38
318.ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣSportstraining-

Karagiannis8:10:05
326.ΔΗΜΑΔΗΣΣΤΕΦΑΝΟΣ8:15:00
327.ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣΔΗΜΗΤΡΗΣ8:15:43

Σύλλογος Δρομέων Βέροιας
ΜΕΤΣΟΒΟRACE20χλμΣταχνάρια
τηςΑρκούδας&40χλμUrsaTrail
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 

Ιούνιος 2018 
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκα-

τάτοδιάστημααπό4-6-2018 μέχρι10-6-
2018 θαείναιτοεξής:Αυτόματοςτηλεφωνη-
τήςβλαβών:τηλ.2331021814.

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

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

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Η πιο πολυπληθής 
διαταραχή στην 
παιδική ηλικία 

είναι η ΔΕΠ-Υ (διαταραχή 
ελλειμματικής προσοχής 
ή και υπερκινητικότη-
τα) όπως περιέγραψαν  
οι ομιλήτριες σχετικής 
ημερίδας που έγινε το 
Σάββατο στη Βέροια. Με 
7 ως 10% παιδιά να γεν-
νιούνται με τη διαταραχή 
λόγω κληρονομικότητας, 
και το ποσοστό να φτά-

νει στην πορεία της ζωής 
τους στο 55% εξαιτίας 
εξωτερικών παραγόντων 
(άγχος, αρρώστιες, κακή 
διατροφή κ.ά.).

Οι ομιλήτριες συνέστησαν με-
ταξύ άλλων εκπαιδευτικούς και
γονείς να ευαισθητοποιηθούν
στηΔΕΠ-Υ και να προσπαθούν
να εντοπίσουν τη διαταραχήστο
παιδί, ώστε να αποφευχθούν
καταστάσεις που θα φέρουν σε
δύσκολη θέση όλους, λόγω της
ιδιαιτερότητας τηςσυμπεριφοράς

τωνπαιδιώναυτώνστοπεριβάλ-
λοντους,αφούπαρουσιάζουνμα-
θησιακές δυσκολίες σε κάποιους
τομείςωστόσο είναι χαρισματικά
σεάλλους.Σύμφωναμετιςέρευ-
νες,ανγίνειέγκαιρηδιάγνωσηκαι
θεραπεία στηνπαιδική ηλικία τα
συμπτώματαμπορείναεκλείψουν
έωςκαι80%.

Την ημερίδα, που κατάφερε
να γεμίσει ασφυκτικά την αίθου-
σα συνεδριάσεων του δημοτι-
κού συμβουλίου, διοργάνωσε η
αντιδημαρχία Παιδείας του δή-
μου Βέροιας σε συνεργασία με
το i-paidi.gr και την υποστήριξη

τουΚΕ.Δ.Δ.Υ.Ημαθίας.Ομιλήτρι-
ες ήταν: ηΜαριάνναΛαγουμίδη
ΒΑ, PgDΜαθησιακές δυσκολί-
ες,ΔΕΠ-Υ, Ιδρύτρια i-paidi.gr, η
ΦρόσωΜπούτου PhDΜοριακή
Βιολόγος, ηΕιρήνηΑναγνώστου
-ΚελεπούρηPhDΣχ.Ψυχολόγος,
Αν. Προιστ. ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Ημαθίας
καιηΑικατερίνηΔαλακούραΔιευ-
θύντρια10ουΔημοτικούΣχολείου
Βέροιας. Βιωματική παρέμβαση
έκανεηΚατερίναΣτογιάννη (διοι-
κητική διευθύντρια τωνΠαιδιών
τηςΆνοιξης), μητέραπαιδιού με
ΔΕΠ-Υ.

Μετηνέγκαιρηδιάγνωσηκαιθεραπεία
στηνπαιδικήηλικίαμπορείναεκλείψει

έωςκαι80%ηδιαταραχήελλειμματικήςπροσοχής

Φαρμακεία
Τρίτη 5-6-2018
13:30-17:30ΜΠΟΥΛΑΣΙΚΗΣΑΝΑ-

ΣΤΑΣΙΟΣΚΕΝΤΡΙΚΗΣ117ΚΑΙΜΕΓ.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΓΩΝΙΑ23310-60340

21:00-01:00 +διαν. ΖΕΡΗΣΓΕ-
ΩΡΓΙΟΣ&ΣΙΑΟ.Ε. ΚΟΝΙΤΣΗΣ 15
ΚΑΙΕΜΜ.ΖΑΧΟΥΓΩΝΙΑ(περΚΤΕΛ)
23310-62163



ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΕΡΓΟΧΩΡΙ πωλείται
κατοικία75τ.μ.σεοικόπε-
δο300τ.μ.Τιμήευκαιρίας
26.000 ευρώ.Τηλ.: 6945
122583Euromesitiki.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διόροφη
οικοδομή από 80 τ.μ. &

70 τ.μ.διαμέρισμα,μεαυ-
λήμπροστά καιπίσω,σε
τιμή ευκαιρίας και τα δύο
μαζί.Τηλ.:6974058284&
0041794886874.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οροφοδια-
μέρισμα 110 τ.μ. καθαρά
στηΝάουσα,Νικομηδείας
4στον 2ο όροφο.Τηλ. ε-
πικοινωνίας:6937111143.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ από ιδιώτη
καινούργιο κατάστημα 45
τ.μ. στην οδό Κεντρικής
τηςΒέροιας,δίπλαστοΕ-
πιμελητήριο,μεπατάρι30
τ.μ., αυτόνομη θέρμανση
και θέση πάρκιγκ. Τηλ.:
6936870915.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι 11

στρ.χωρίςδένδρα,ποτιστι-
κό, στηΝικομήδεια.Τηλ.:
6983853016.

ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφι10,5
στρ.,στοΛουτρόΗμαθίας,
ποτιστικό, σε καλή τιμή.
Τηλ.:6974525454.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ, Γεωργια-
νοί πωλείται οικόπεδο 2
στρ., σεπολύωραίαπε-
ριοχή, μόνο 42.000 ευ-
ρώ. Υπάρχει περίφραξη
με τοίχοστο μισό,ωραία
θέα,άφθονοπόσιμονερό
και ευφορότατο έδαφος.
Τηλ.:6934662478.

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο800
τ.μ.στοΜακροχώρι,άρτιο,
οικοδομήσιμο,σεπολύκαλή
κεντρικήπεριοχή.Πληροφο-
ρίεςστοτηλ.:6936711661&
2331026609.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση
καφενείο-ουζερί μεπολυ-
ετή λειτουργίαστο κέντρο
τηςΒέροιαςγιαλόγουςυ-
γείας,7.500ευρώ.Πληρο-
φορίες6970450684.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΠΑΠΑΓΟΥ,Β. Ιωαννίδη
10, ενοικιάζεταιδιαμέρισμα
80τ.μ.,2οςόρ.,μεωρομε-
τρητές, ημιυπαίθριο χώρο,
μπαλκόνια γύρω-γύρω.

Τηλ.:6945049079&23310
22684.

ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ ενοκιά-
ζεται για καλοκαίρι δίχωρο
διαμέρισμα ισόγειο38 τ.μ.,
διαμπερέςπλησίονπλατεί-
ας, με κλιματισμό, ηλεκτρ.
συσκευές, έπιπλα, βερά-
ντες, τέντες,σίτες.Προσφέ-
ρεταικαιγιαπώληση. Ιδιώ-
τηςτηλ.:6951922032.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρ-
σονιέραστηνΠλατείαΩρο-
λογίουτηςΒέροιαςμεατο-
μικήθέρμανση.Τηλ.:6982
847385.

15ΤΡΙΤΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 www.laosnews.gr

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χω-
ράφι 10.300 τ.μ.
στο Μακροχώρι,
τοποθεσία «Βάλ-
τος»κοντάστοΑ-
ντλιοστάσιο.Τηλ.:
2331024097.

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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 αγροτεμάχια σε
Σταυρό καιΜακροχώριονΗμαθίας.Το
πρώτοεκτωνδύοβρίσκεταιστηνπεριοχή
«Σοφολιό»εμβαδού14.750τ.μ.,αρδευτικό
και το δεύτερο στη θέση «Γαβριάλογα»
εμβαδού9.750τ.μ.Τιμήσυζητήσιμη.Πλη-
ροφορίεςκοΠαύλοτηλ.6932-425818.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στον
Προμηθέα4ουορόφου, 95 τ.μ. ρετιρέ,παντα-
χώθεν ελεύθερο,μεαπεριόριστηθέα,σεπρο-
χωρημένηκατάστασηηοικοδομή.Τηλ.:23310
27796.
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ΚΑΛΛΙΘΕΑ,Ιουστινιανού
11, ενοικιάζεταιδιαμέρισμα
90 τ.μ., 3οςόρ., αυτόνομη
θέρμανσημεμπαλκόνιαγύ-
ρω-γύρω,υπέροχηθέα.Τηλ.:
6974637671&6978644381.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-

ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γρα-

φείο 20 τ.μ.,Μητροπόλε-
ως&Λουτρού1,3οςόρο-
φος.Τηλ.:6972913703.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μα-
γαζίστονκεντρικόδρό-
μο του Πλαταμώνα 60
τ.μ. και 30 τ.μ. πατάρι.
Τιμή ενοικίου 450 ευ-
ρώ.Τηλ.:6973736714.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΟΥΝΤΑ Ι  μ α -
σέρ-φυσιοθεραπεύτριες
για νεολειτουργούν στού-
ντιοΜασάζ-Σπα στη Βέ-
ροια.Τηλ.: 6956 483486.
Βιογραφικόεπιθυμητό.

ΑΠΟΕΜΠΟΡΙΚΗΕΠΙ-
ΧΕΙΡΗΣΗ ζητείται άνδρας
ή γυναίκα ηλικίας 25-40
ετών για να εργαστεί ως
υπάλληλοςγραφείου.Προ-
ϋποθέσεις(μεταφορικόμέ-
σο,Αγγλικά,χρήσηυπολο-
γιστή).Ώρες επικοινωνίας
Δευτέρα-Παρασκευή από
19.00-21.00.Τηλ. επικοι-
νωνίας:6984646358.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για
σαλάτες σε ταβέρνα για
μόνιμη εργασία. Τηλ.:
6979808608.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για
καφέ στην Πατρίδα για
απογευματινή εργασία.
Τηλ.:6972501695.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος
για εργασία σε επιχείρη-
ση αποθήκη υαλικών.Α-
παραίτητη προϋπόθεση
επαγγελματικού διπλώ-
ματος. Τηλ. επικοινωνί-
ας: 6947683400 & 6947
683402κ.Χρήστος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ευπαρου-
σίαστοςπωλητής/τρια για
εταιρεία παραγωγής αυ-
τοκόλλητωνετικετώνστην
περιοχή τηςΝάουσας.Α-
παραίτηταπροσόνταπρο-
ϋπηρεσία στις πωλήσεις
και δίπλωμα οδήγησης.
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6976019547.

ΖΗΤΕΙΤΑΙΠωλητήςσε
εταιρεία εμπορίας τροφί-
μωνμεεμπειρίαστηνπώ-
ληση τροφίμων (πχαλλα-
ντικά,αλοιφές, τυροκομικά
κ.α.)στοHO.RE.CA,στους
νομούςΗμαθίας, Πέλλας
καιΠιερίας.Αποστολήβι-
ογραφικώνστοemail sta-
afoi@otenet.gr καιστο fax
2331022166.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός με
δίπλωμα Γ΄ κατηγορίας
από την ΘΑΝΟΣ ΕΠΕ.
Πληρ.τηλ.:2332041875.

ΗΕΤΑΙΡΙΑΟλύμπιαΓη
με έδρα τηνΑλεξάνδρεια
αναζητά για το υποκατά-
στηματηςστοΔιαβατογεο-
πονοήτεχνολογογεοπονο
για εργασία με εμπειρία
στηνδιαχείρισηαγροτικών
προϊόντωνκαι τηνσυντή-
ρησητουςσεψυγεία.Τηλ:
2331041499.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ κοπέλες
για εργασία καμαριέρας
και κουζίνας.Τηλ.: 6944
460351 Vodafone, 6982
343481 What’s up &
2331044471.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  οδηγός
για εργαστήριο κρεάτων.
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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

Προσφορά της εβδομάδας
-ΕΥΚΑΙΡΙΑπωλείται οικοδομή επί τηςΘεσσαλο-

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

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

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

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

ντρο40τ.μ.Τιμή19.000ευρώ

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

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

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

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
•OΔΗΓΟΣμεδίπλωμαΕκατηγ.μεΠ.Ε.Ι.

•ΓΕΩΠΟΝΟΣ
•ΧΕΙΡΙΣΤΗΣΚΛΑΡΚ

Προϋπηρεσίαθαεκτιμηθεί
Υποβολή  β ιογραφ ικών  σημε ιωμάτων  στο

ergasiamrk@gmail.com
Fax:2331051466
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:23841 -ΩΡΟΛΟΙΚέντροΕΝΟΙΚΙ-

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

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

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

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

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

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

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

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

Αποκλειστικήδιάθεσηκαιδιαχείρισηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.23243ΠΙΕΡΙΩΝ,Μονοκατοικία95

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:115739-ΚΕΝΤΡΟΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:115776-ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣΚέντρο

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ115887ΑΓΙΑΚΥΡΙΑΚΗ,Διαμέρισμα

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

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

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 105856 -ΜακροχώριΠΩΛΕΙΤΑΙ

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

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

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:114902-ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΠΩΛΕΙΤΑΙ

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:115708-ΣπάνιαΕυκαιρία ,επί της

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

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ:115769 -ΠΩΛΕΙΤΑΙΑγροτεμάχιο

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

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

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΚΩΔ.14587ΕΡΓΟΧΩΡΙ,Οικόπεδο197

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

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

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

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

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

Κωδ.14757ΠΑΤΡΙΔΑ -ΕΥΚΑΙΡΙΑΜΟ-

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ:105141-ΠΩΛΕΙΤΑΙΠάρκινγκστο

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

ΠΩΛΗΣΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Κωδ:105367ΠΩΛΕΙΤΑΙΕπιχείρησηυ-

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

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣΓΙΑΤΟΛΜΗΡΟΥΣ
κωδ.105270ΣταΦανάριαΚύπρουστη

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

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

Κωδ:105687-ΡάχηΠΩΛΕΙΤΑΙκατάα-
ποκλειστικότητασεσπάνιοσημείοκοντάστα
γήπεδαοικόπεδοσυνολικήςεπιφάνειας1100
τ.μ.εντόςζώνηςοικισμούάρτιοκαιοικοδομή-
σιμο.Τιμή:30.000€.

www.laosnews.gr

Ταπαραπάνωαποτελούνμέροςτουχαρτοφυλακίουμας

Γιαναταδείτεόλαμπείτεστοwww.mesitiki.www.mesitiki.gr

ΗΑΛΜΗΑΒΕΕζητάγιατοεργοστάσιότης,στο5οχλμ
Αλεξάνδρειας–ΚρύαςΒρύσης:

1)ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Με γνώσεις Βιομηχανικών εγκαταστάσεων, Βιομη-

χανικού αυτοματισμού,πίνακες – κυκλώματα και γνώση
Αγγλικών.

2)ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗγιατοτμήμαπαραγωγής
Καιγιατιςδυοθέσειςαπαραίτητοτοενδιαφέρονγιατη

δουλειά και πνεύμα συνεργασίας.Ανάλογη εμπειρία θα
ληφθείυπόψη.

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

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

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

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

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

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

υγειονομικούενδιαφέροντος.
ΓΙΑΤΟΥΣΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣΤΟΥΟ.Γ.Α.:Ασφαλιστι-

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

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

ΕΜΠΟΡΙΚΗΕΤΑΙΡΙΑζητάναπροσλάβει2άτομα.
α)Γυναίκαήάνδραυπεύθυνο/ηγιατοΤμήμαΠω-

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

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

Πληροφορίεςστοκιν.:6947021868

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

ΒΙΟΛΟΓΟΣ 
ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕ 

ΜΑΘΗΤΕΣ ΛΥΚΕΙΟΥ

Τηλ. επικοινωνίας:
6972334522

Ο συνεταιρισμός
«ΑΣΟΠ ΕΠ ΙΣΚΟ-
ΠΗΣ»  ανακοινώνει
πως δέχεται αιτήεις
γιαπρόσληψηεποχιακούπροσωπικούΕργάτες-Εργάτριες
και Χειριστές Κλαρκ/Βοηθοί Χειριστές Κλαρκ, Παραλή-
πτες,Αποθηκάριουςσταγραφείατηςεταιρίας.

ΔΕΥΤΕΡΑμεΠΑΡΑΣΚΕΥΗ9.30με15.00
Απαραίτηταδικαιολογικάσεφωτοτυπίες:
1.ΑστυνομικήΤαυτότηταήδιαβατήριο,άδειαπαραμο-

νής,άδειαεργασίας(γιααλλοδαπούς)
2.Πρόσφατοεκκαθαριστικόεφορίαςήβεβαίωσηαπό-

δοσηςΑΦΜ
3.ΑριθμόΜητρώουΑσφαλισμένου(ΙΚΑ)
4.ΑΜΚΑ
5.ΕπικυρωμένοαντίγραφοΠιστοποιητικούΥγείας
6.ΒιβλιάριοΚαταθέσεωνΤραπέζης(1οςδικαιούχος)

ΕΠΙΠΛΕΟΝγιατους:
ΑσφαλισμένουςστονΟΓΑ:ΑσφαλιστικήΕνημερότηταΟΓΑ
ΧειριστέςΚλαρκ:Άδειαχειριστήμηχανημάτωνέργου
Βοηθόύςχειριστέςκλαρκ:ΒεβαίωσηΑναγγελίας

Πληροφορίες:ΤμήμαΑνθρώπινουΔυναμικού
Τηλ.:2332044406ΚαΔημητριάδουΦαξ2332044497
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ΕΜΠΕΙΡΗ βρεφονηπιαγωγός α-
ναλαμβάνει τηνφύλαξηπαιδιών και
τη δημιουργική απασχόλησή τους.
Τηλ.:6987180655.Τιμέςπροσιτές.

ΚΥΡΙΑ Ελληνίδα ζητάει εργασία
για οικιακή βοηθός και για φύλαξη
ηλικιωμένων.Τηλ.: 6972 603154&
6984722760.

ΚΥΡΙΑπροσφέρει εργασία καθα-
ρισμού σπιτιών καθώςφροντίδα μι-

κρώνπαιδιώνκαιηλικιωμένων.Τηλ.:
6984095883.

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

ΚΥΡΙΑαναλαμβάνειτηφύλαξηκαι
περιποίηση ηλικιωμένων σε 24ωρη
βάση.Τηλ.:6993678697.

ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ κυρία μονογο-

νικής οικογένειας, ζητάει εργασία,
για φύλαξη ηλικιωμένων και καθα-
ρισμό σπιτιών. Τηλέφωνο: 6999
262565.

ΚΥΡΙΑ ζητεί εργασία για φύλα-
ξημωρούήκαθαρίστριασεσπίτι και
γραφεία. Τηλ. επικοινωνίας: 23310
73642.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ έπιπλα σε άριστη

κατάσταση σε εκπληκτική τιμή:

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
Π.ΜΕΛΑ3ος.3ΔΣΚ2WCΑ.Θπανελ,καλό300€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟ1ΔΣΚμεΑ.Θ180€
ΚΤΕΛεπιπλωμένοόμορφο2ΔΣΚΑυτ.Θ.χωριςκοιν.260€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ4ος1ΔΣ-ΚWCΚ.Θ170€
ΑΓ.ΚΥΡΙΑΚΗκαινουριομεγκαραζ+αποθ.260€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ1οςψηλός,μεΑυτ.Θ.ανακαιν.230€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ1ΔΣΚ4oςΘερμ/τεςμεθεα170€
Π.ΜΕΛΑ2ΔΣΚΑ.ΘΚοπλαμ,μωσαικο-ξυλο220€
ΠΑΠΑΓΟΥ1ΔΣΚΑ.Θχωριςκοιν.ισογειοκαι3ος140€
ΠΑΠΑΚΙΑ80τ.μ2ΔΣΚΑ.Θ.1οςανακαινις.2017-250€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ15ετιας2ΔΣΚΩρ/ση250€
ΑΓ.ΠΑΤΑΠΙΟ20ετιαςδιαμπερεςμε3ΔΣΚΩρ/ση300€
ΚΕΝΤΡΟ3ΔΣ/ΚΑ.Θεπιπλωμενο350€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΠΕΡ/ΚΗΒεροιαςΦιλέτο16στρ.πανωστηνάσφ.σ.δ0216€
ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ8500τ.μμεΠομόναστηνασφ3000το
στρέμμα
ΡΑΧΙΑ3300τ.μομορφο,μερευμακνερότρεχουμενο13000€

ΑΓΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣκονταστουΤσεσμελη19στρ.μεεπι-
τραπεζια,μετοχήΠομόναςκμπεκακια2800€τοστρεμμα
ΤΕΛΩΝΕΙΟΒιομηχανικηαποθηκηκαιμεταλικοστεγα-
στρο200τ.μεντοςγηπεδου1500τ.μ30000€&κτήμα
10300τ.μ25000€
Π.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ10στρεμ.μεπομόνα+ροδακ.25000€
EIΡΗΝΟΥΠΟΛΗ40στρ.αρδευομενομεβανες,ρευμα
κενο80000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣκτημα21στρ.μεβιομηχανικατα8στρ
42000€
ΑΣΩΜΑΤΑ5στρ.αρτιομεΘέα25.000€ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΣΥΚΙΕΣπανωαπό66΄35στρεμ.70000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣδιπλαστοχωριομπαξες3στρ.10000€
ΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ6500τ.μ.κονταστοχωριο30.000€ΤΩΡΑ
24000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ10στρ20000€-ΣΤΑΥΡΟΣ15στρ.45000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΙΑΤΡΕΙΟδιχωροκονταστηνΒενιζελου250€
ΚΤΕΛ,καταστημα60τ.μ+60υπογειο5€
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΓΡΑΦΕΙΟεναςχωρος+wc80€
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟπρωηνΚεντρο65τ.μ350€
ΠΙΕΡΙΩΝ75τ.μμεπαταρι350€
ΔΙΠΛΑΣΤΗΝΨΑΡΟΠΟΥΛΑκαταστ,75+75+70500€
ΑΠΟΘΗΚΗισόγειαεπιτηςΑνοίξεως180τ.μ200€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΓραφειο50τ.μΛουξπρό-
σοψη300€
ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙΔιώροφοΝεοκλασικόκεντρογιαΚαφε-Ρε-
στωράν
ΠΩΛΕΙΤΑΙστονΠΡΟΜΗΘΕΑυπογειααποθηκη80τ.μ7000€
ΩΡΟΛΟΙκΑγ.ΚυριακηΘεσηΓκαραζκλειστο,ενοικιο30€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕπαγγελματικοςχωρος100τ.μ200€
ΚΑΤΩΑΠΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣΧΩΡΟΣ
1300τ.μ
Γιαδιαλογητηριοηπαρομοιεςχρησεις,μεψυκτικουςθαλαμους..

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

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

ΤΟΥΟ.Γ.Α.
-ΔΙΠΛΩΜΑΒΟΗΘΟΥΉΧΕΙΡΙΣΤΗΚΛΑΡΚ.

ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ2332303100
ΤΜΗΜΑΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ:ΜΠΑΡΑΚΟΥΑΛΕΚΑ

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΖΗΤΕΙΤΑΙαρτεργάτηςγιαναεργαστείσεαρτοποιείο
Απαραίτηταπροσόντα!
-Ηλικίααπό22έως40ετών
-Πολύκαλέςεπικοινωνιακέςικανότητες
Επιθυμητήηπροϋπηρεσίακαι εκπλήρωσηστρατιωτικής

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

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

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

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

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
Εργάτες-Εργάτριες για μόνιμη εργασία σε συσκευα-

στήριοφρούτωνστονΑγ.ΓεώργιοΒέροιας (πρώηνΑ.Σ.
«ΗΔΗΜΗΤΡΑ»).Πληρ.τηλ.:2331051500.
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-Τραπεζαρία με έξι (6) καρέ-
κλες, από ξύλο οξιάς, χρώμα
κερασι, τιμή 260 ευρώ. -Τρι-
θέσιος και διθέσιος καναπές
χώμα μωβ τμή 150 ευρώ.
-Κρεβάτι μονό με το στρώ-
μα. Τιμή ευκαιρίας για όλα
400 ευρώ. Πληρ. τηλ.: 6973
777747.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κρεβατάκιΒΕΒΕ
σε άσπρο χρώμα, με στρώμα
και υφασματάκια προστατευ-
τικά, σχεδόν αχρησιμοποίητο.
Τιμή ευκαιρίας 150,00 ευρώ.
Τηλ.:6977430658.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος ζητά-

ει κυρία με σκοπό το γάμο,
χωρίς υποχρεώσεις. Τηλ.:
2331026934.

ΣΟΒΑΡΟΣ  κύριος χω-
ρίς υποχρεώσεις ΖΗΤΑΕΙ
σοβαρή σχέση. Τηλ.: 6984

040769.
ΕΥΚΑΤΑΣΤΑΤΟΣ κύριος

50 ετών ψάχνει εμφανίσιμη
κυρίαως 50 ετών για γνωρι-
μία.Τηλ.:6972371446.

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

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

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

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

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

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

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

Τογραφείομαςβρίσκεται:ΑγίουΑντωνίου1
στονπρώτοόροφο

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

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

Ζητούνται ακίνητα προς πώληση - ενοικίαση

www.laosnews.gr

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ 
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ (ΕΥΚΑΙΡΙΑ)

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

νατότηταναεπεξεργαστούνταεσπεριδοειδήκαιμε
φύλλακαινακηρωθούν100%.Τηλ.:2331021063.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Πωλείτα ι  κομπλέ

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ 
ΔΙΠΛΩΜΑ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

ΑΠΟ 23 ΕΤΩΝ ΚΑΙ 
ΑΝΩ. ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ 

ΘΑ ΛΗΦΘΕΙ ΥΠ’ ΟΨΙΝ. 
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ 

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 76.
ΠΛΗΡ. ΤΗΛ.: 23310 74443

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

ΔΕΥΤΕΡΑμεΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
9:30με13:30

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑΣΕΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ:
1)ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΤΑΥΤΟΤΗΤΑΗ΄ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ -ΑΔΕΙΑ

ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ-AΔΕΙΑΕΡΓΑΣΙΑΣ(ΓΙΑΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ)
2)ΠΡΟΣΦΑΤΟΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΕΦΟΡΙΑΣΗ΄ΒΕΒΑΙΩΣΗ

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

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣΣΥΝΔΡΟΜHΤΗΓΙΑΤΑΚΑΡΤΟΚΙΝΗΤΑ
7)ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥΥΓΕΙΑΣ
8)ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝΤΡΑΠΕΖHΣ(1oςΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ)

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

ΟΙΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΖΗΤΟΥΝκοπέλαγιαγραμματειακή
υποστήριξη.Αποστολήβιογραφικών:

info@margaritopoulos.com

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΟΧΙΚΩΝ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
1.ΠρωτότυποΔελτίοΑστυνομικήςΤαυτότητας και μία

φωτοτυπία
2.Α.Φ.Μ.(σεφωτοτυπίατουεκκαθαριστικούτηςεφορίαςή

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

σιαυγειονομικούενδιαφέροντος.
6.ΑριθμόλογαριασμούΤράπεζαςΠειραιώς (εφόσον υπάρχει) μεπρώτο το

όνοματουεργαζόμενου(φωτοτυπίατηςσελίδαςπουαναγράφεταιολογαριασμός)
7.Αποδεικτικόδιεύθυνσηςκατοικίας(απόλογαριασμόΔΕΗήτηλεφωνίας)

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



Μια ξεχωριστή εκδήλωση, πέρα από τα τετριμ-
μένα, ένα παραδοσιακό γλέντι στήθηκε την Κυρια-
κή το μεσημέρι στην Αγ. Τριάδα Νάουσας με αφορ-
μή την συμπλήρωση των τεσσάρων ετών από την 
δημιουργία της «Αλληλεγγύης», του συνδυασμού 
του Απόστολου Τζιτζικώστα. Την πρωτοβουλία και 
τη οργάνωση της γιορτής είχαν αναλάβει οι περι-
φερειακοί σύμβουλοι Θεόφιλος Τεληγιαννίδης 
και Νίκη Καρατζιούλα, οι οποίοι επέλεξαν έναν 
πανέμορφο χώρο μέσα στο πράσινο, έξω από 

το εκκλησάκι της Αγ. Τριάδας στη Νάουσα(δίπλα 
από τις κατασκηνώσεις). Πολλοί οι καλεσμένοι που 
τίμησαν με την παρουσία τους και απόλαυσαν ένα 
ωραίο γλέντι με καλό φαγητό και ζωντανή παραδο-
σιακή μουσική. Παρόντες στην εκδήλωση ήταν: ο 
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Παντελεήμων, ο 
περιφερειάρχης Απ. Τζιτζικώστας με την σύζυγό 
του και τον αδερφό του Μανώλη, ο βουλευτής της 
Ν.Δ. Απ. Βεσυρόπουλος, οι αντιπεριφερειάρ-
χες Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Πιερίας, Σερρών και 

Χαλκιδικής  Κων. Καλαιτζίδης, Βούλα 
Πατουλίδου, Σοφία Μαυρίδου, Ιωάν-
νης Μωυσιάδης και Γιώργος Γιάννης, 
ο πρόεδρος του περιφερειακού συμβου-
λίου Παν. Σπυρόπουλος, ο πρόεδρος 
του Επιμελητηρίου Γ. Μπίκας, ο αντι-
περιφερειαρχης Υγείας Δ. Χατζηβρέτ-
τας, ο πρώην αντιπεριφερειάρχης Αγρο-
τικής Οικονομίας της Περιφέρειας Φά-
νης Παππάς, ο καρδιολόγος και πρώην 
πρόεδρος της Διεθνούς Συνομοσπονδίας 
Ποντίων Ελλήνων Γ. Παρχαρίδης,  ο 
αντιδήμαρχος Στέργιος Διαμάντης, ο 
πρόεδρος του μεταποιητικού τμήματος 
του Επιμελητηρίου Στέλιος Μειμαρίδης, 
ο σύμβουλος του εμπορικού τμήματος 
του Επιμελητηρίου Γιούλης Κουτσιώ-
φτης, η πρόεδρος της ΔΗΜ.ΤΟ Συρ-
μούλα Τζήμα-Τόπη, ο στρατηγός Β. 
Μωυσιδης(ανακοινώθηκε ότι θα είναι 
υποψήφιος δήμαρχος Θεσνικης), ο τ. 
σχολικός σύμβουλος-συγγραφέας και πο-
λιτευτής Φ. Κουτσουπιάς, περιφερειακοί 
σύμβουλοι και πολλοί ακόμη φίλοι και 
υποστηρικτές του συνδυασμού. 

Ο Θεόφιλος Τεληγιαννίδης που είχε 
και το συντονισμό της εκδήλωσης, ήταν 
πραγματικά χειμαρρώδης και δεν παρέ-
λειψε να ευχαριστήσει όλους όσους τον 
έχουν στηρίξει. Μεταξύ άλλων δήλωσε 
προς τον περιφερειάρχη Απ.Τζιτζικώστα 
ότι θα είναι μαζί του και στις επόμενες 
εκλογές από όποια θέση χρειαστεί να 

υπηρετήσει τον συνδυασμό.  Ιδιαίτερα εγκάρδιες 
ευχαριστίες απηύθυνε προς τον μητροπολίτη Πα-
ντελεήμονα για την παρουσία του.  Στη συνέχεια 
η Νίκη Καρατζιούλα, φανερά συγκινημένη ευχαρί-
στησε όλους για την τιμή που τους έκαναν, αλλά ι-
διαίτερα την οικογένειά της για την συνεχή υποστή-
ριξη.  Ο πρόεδρος του περιφερειακού συμβουλίου 
Παν. Σπυρόπουλος χαρακτήρισε «πυρηνικό όπλο» 
τον Θεόφιλο Τεληγιαννίδη και  δήλωσε ευτυχής 
και τυχερός που είναι μέλος μιας τόσο δυνατής 
ομάδας. Ο αντιπεριφερειάρχης Κ. Καλαιτζίδης, θύ-
μισε τα ποσοστά ρεκόρ που έλαβε ο συνδυασμός 
στην Ημαθία, την δουλειά που έχει συντελεστεί 
τα 4 χρόνια και δήλωσε από την πλευρά του ότι 
θα είναι υποψήφιος αντιπεριφερειάρ-
χης και στις επόμενες εκλογές με τον 
συνδυασμό. Ο περιφερειάρχης Απ. 
Τζιτζικώστας δήλωσε ευτυχής που 
είναι ανάμεσα σε καλούς φίλους και 
συνεργάτες και τους ευχαρίστησε για 
την ασταμάτητη δουλειά των τεσσά-
ρων ετών. Οι εκλογές είναι εκτός α-
προόπτου σε ένα χρόνο και η «Αλλη-
λεγγύη» ενωμένη και ισχυρή θα είναι 
παρούσα, έτοιμη να επαναλάβει τον 
θρίαμβο για το καλό της περιφέρει-
ας. Με θερμά λόγια και ευχαριστίες 
απευθύνθηκαν αργότερα και οι αντι-
περιφερειάρχες Πατουλίδου και Μαυ-
ρίδου, με την ολυμπιονίκη μας να υ-
πογραμμίζει τον ποντιακό δυναμισμό 
του Θεόφιλου Τεληγιαννίδη.  Το κλίμα 
ήταν πραγματικά εορταστικό, με τους 
προσκεκλημένους(υψηλούς μη) να 
σέρνουν το χορό στα ακούσματα του 
κλαρίνου και της ποντιακής λύρας. 
Δεν θα μπορούσε να λείπει από τα 
γενέθλια και η καθιερωμένη τούρτα, 
με παράσταση το λογότυπο του συν-
δυασμού και τέσσερα κεράκια που 
έσβησε ο περιφερειάρχης. Το γλέντι 
κράτησε μέχρι το απόγευμα με πολύ 
παραδοσιακό χορό και τραγούδι. 
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P Ελπίζω στην επόμενη ζωή 
τα σεξ σίμπολ να έχουν κοιλίτσα…

 
P Και να υπάρχει έστω μία ζυγα-

ριά σε φαρμακείο που να μην δείχνει 
10 κιλά πάνω.

 
P Απόδειξη ότι έχουν δουλειά 

τα φαρμακεία είναι ότι ούτε ένα δεν 
έχει χρόνο να διορθώσει τη χαλα-
σμένη ζυγαριά του.

 
P Αν ξεκινούσα ξανά τη ζωή μου 

από την αρχή θα φρόντιζα να αγαπού-
σα το ζύγισμα.

 
P Τύπου: ζυγαριά, ζυγαριά / 

εσένα έχω στην καρδιά.
 
P Όχι σκουπίδια σε θάλασσες κι 

ακτές, κι όχι άλλες δοκιμασίες ασθενών 
σε φαρμακεία!

 
P Όσο θυμάμαι τον γάμο μου, 

αξιολογώ ως μακράν σημαντικότε-
ρη αρμοδιότητα του κουμπάρου το 

μπάτσελορ πάρτι 
την προηγούμενη 
βραδιά.

 
P Ένας λόγος 

που θα ήθελα να ξα-
ναπαντρευτώ είναι το 
μπάτσελορ. Ο μονα-
δικός δηλαδή.

 
P Αν και έκτο-

τε έχουν γίνει άτυπα 
μπάτσελορ πάρτι 
κατά καιρούς, που δεν τύγχαναν τη 
φενάκη της γαμήλιας νομιμότητας.

 
P Τύπου: το τελευταίο βράδυ 

μου απόψε το περνάω.
 
P Μιλώ για την εποχή που τα 

καλύτερα βράδια ξεκινούσαν με τη 
φράση: «Εγώ σήμερα δεν είμαι για 
πολλά, θα γυρίσω νωρίς…»

 
P Τύπου: η μέρα της μαρμότας. 

Σε εκδοχή παντόφλας.
 

P Ευτυχώς μετά έρχεται η εποχή 
της σοφίας και σκίζεται η γάτα. Εγώ 
από τότες την αγάπη την κάνω ό,τι 
θέλει.

 
P Θυμάμαι μια φορά που τη 

στόλισα χριστουγεννιάτικο δέντρο 
για οικονομία. Μετά πάτησα στο 
σφουγγαρισμένο και άναψαν και τα 
λαμπάκια της. Κομπλέ! Καλά Χρι-
στούγεννα.

 
P Από μικρός αγαπημένη μου 

μυρωδιά ήταν το βρεγμένο ανοιξιάτικο 
χώμα. Μέχρι που μύρισα τηγανιτούς 

κεφτέδες.
 
P Τσιγγουνιά είναι να μην δι-

ορθώνεις τα φρένα στο αμάξι, αλλά 
να βάζει πιο δυνατή κόρνα επειδή 
είναι πιο φθηνή.

 
P Τρώω γιαούρτι με 0,1% λιπα-

ρά. Είναι φανταστικό. Ειδικά αν βουτάς 
μέσα μια λουκανικόπιτα.

 
P Στη φωτογραφία μας. Μα-

γικός τρόπος ευσυνείδητης οδήγη-
σης.

 

P Και:
 
Μια ξανθιά οδηγεί σε έναν αυτοκι-

νητόδρομο μεγάλης κυκλοφορίας όταν 
ξαφνικά χτυπάει το κινητό της. Είναι ο 
άντρας της που έντρομος την προει-
δοποιεί:

-Αγάπη μου, μόλις άκουσα στις ει-
δήσεις ότι στην Αττική οδό που βρίσκε-
σαι τώρα, ένα αυτοκίνητο έχει μπει στο 
αντίθετο ρεύμα!

Κι απαντάει, έντρομη η ξανθιά:
-Ένα μόνο; Όλα αντίθετα στο ρεύμα 

πάνε Θανάση!
Κ.Π.

Γιόρτασε τα 4 χρόνια του ο συνδυασμός του Απόστολου Τζιτζικώστα, 
με παραδοσιακό γλέντι στην Αγ. Τριάδα Νάουσας 
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