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Για τους «τυχερούς» 
πρόσφυγες του Αλιάκμονα
Με αφορμή την διήμερη κατάληψη του Κέντρου 

Φιλοξενίας στην Αγ. Βαρβάρα και την διαμαρτυρία 
των προσφύγων για τις συνθήκες διαβίωσής τους υ-
πήρξαν πολλές συζητήσεις. Είναι δεδομένο ότι τη ζωή 
που έχουν αυτοί οι άνθρωποι, που ξεσπιτώθηκαν και 
ξεριζώθηκαν από την πατρίδα τους, δεν θα την ήθελε 
κανείς. Ωστόσο έχοντας υπόψη εικόνες από διάφορα 
καμπ και χοτ-σποτ υποδοχής και φιλοξενίας προσφύ-
γων ανά την Ελλάδα η περίπτωση του στρατοπέδου 
δίπλα στον Αλιάκμονα είναι μια από τις καλύτερες 
περιπτώσεις. Δύσκολη η ομαδική ζωή σε καταυλισμό, 
αλλά όταν δεν είσαι στοιβαγμένος, σου παρέχονται 
βασικές συνθήκες στέγης και τροφής, μόρφωση για 
τα παιδιά, αλλά το κυριότερο ασφάλεια τότε ίσως θα 
μπορείς να το δεις και λίγο διαφορετικά. Γιατί υπάρ-
χουν και συμπολίτες μας, που δυστυχώς είναι άστεγοι, 
πεινούν ή περιμένουν ένα πιάτο φαγητό στα συσσίτια, 
δεν μπορούν να παρέχουν τίποτα στα παιδιά τους και 
ζουν στην απόλυτη ανασφάλεια. Καλό είναι να κοιτού-
με μπροστά, αλλά να μην ξεχνούμε να ρίχνουμε και 
κανένα βλέμμα κατά πίσω…

Α ΔΕ ΣΜΕΥ ΤΗ ΚΑ ΘΗ ΜΕ ΡΙ ΝΗ
Ε ΦΗ ΜΕ ΡΙ ΔΑ ΝΟ ΜΟΥ Η ΜΑ ΘΙ ΑΣ

(τα κτι κό μέ λος Σ.Η.Π.Ε.)

Ιδρυτής
+ ΖΗ ΣΗΣ Χ. ΠΑ ΤΣΙ ΚΑΣ

Ιδιοκτησία
ΠΑ ΤΣΙ ΚΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΒΕΡΟΙΑΣ Ε.Ε.

Εκδότης-Δ/ντής
ΖΗΣΗΣ ΜΙΧ. ΠΑ ΤΣΙ ΚΑΣ

ΣύμβουλοςΈκδοσης
ΜΙΧΑΛΗΣ Ζ. ΠΑΤΣΙΚΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΑ
Βε νι ζέ λου 10, Βέ ροι α 
Τ.Κ. 59132
ΤΗΛ. 2331502603
FAX 2331502481
www.laosnews.gr
laosveroia@gmail.com
news@laosnews.gr

e-mail λογιστηρίου:
info@laosnews.gr

Συνδρομές
Ε τή σια ι δι ω τών
ε σω τε ρι κού 100 ευ ρώ + ΦΠΑ
Ε ξα μη νιαί α ι δι ω τών
ε σω τε ρι κού 50 ευ ρώ + ΦΠΑ
Ε τή σια Δήμων, Περιφερειών, Τρα-
πεζών, Οργανισμών & εταιριών Α.Ε.
300 ευρώ + ΦΠΑ

Δημοσιεύσειςανά
εκατοστόστήλης
Πλει στη ρι α σμών και 
Δι α κη ρύ ξε ων             5,00 ευ ρώ.
Ι σο λο γι σμών Α.Ε.-Ε.Π.Ε. 5,00 ευ ρώ.
Δημοσιεύσεις Δημοσίου 2,00 ευρώ.
Ιδιωτικές δημοσιεύσεις κατόπιν συ-
νεννόησης

Χειρόγραφα
δημοσιευμένα

ήόχι
δενεπιστρέφονται

ΛΑΟΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ10

59132
ΒΕΡΟΙΑ
ΗΜΑΘΙΑΣ

Κωδικός1801

τα
 λ

αϊ
κά

 μ
ας ΕΤΟΣ:

2019

Μήνας:9

Εβδομάδα:37

ΑνατολήΉλιου:06.05

ΔύσηΉλιου:18.35

257-108

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ
14-15

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
+ Η ΥΨΩΣΙΣ ΤΟΥ ΤΙΜΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΥ 

(νηστεία)

του Σαββατοκύριακου

Τα αγριογούρουνα κατέβηκαν 
μέχρι την Πατρίδα και 

«ρημάζουν» τις καλλιέργειες

Αγανακτισμένος αναγνώστης μας ανέφερε ότι τα αγριογού-
ρουνα έχουν κατέβει σχεδόν μέχρι τον οικισμό της Πατρίδας 
και κυριολεκτικά ρημάζουν τις καλλιέργειες. Συγκεκριμένα ο 
ελαιώνας του, που βρίσκεται έξω από το χωριό στα υψώματα 
προς Δοβρά, είναι σαν βομβαρδισμένο τοπίο, αφού τα αγριο-
γούρουνα μπήκαν και το «όργωσαν», στην προσπάθειά τους 
σκάβοντας να βρούνε βολβούς και μανιτάρια για να τραφούν. 
Θυμόμαστε πάντως ότι τα τελευταία χρόνια όλο και πιο πυκνές 
είναι οι επισκέψεις των αγριογούρουνων κοντά σε κατοικημέ-
νες περιοχές. Όπως διαβάζουμε στο ΦΕΚ με υπογραφή του 
υπουργού Κωνσταντίνου Χατζηδάκη για  την διάρκεια της 
κυνηγετικής περιόδου για το κυνηγετικό έτος 2019 – 2020, ότι 
για τον αγριόχοιρο «ανοίγει» από τις 15 Σεπτεμβρίου 2019(Κυ-
ριακή) μέχρι και 20 Ιανουαρίου 2020 και μάλιστα χωρίς περι-
ορισμό. Επομένως από την Κυριακή μάλλον θα τρέχουν να 
κρυφτούν τα αγριογούρουνα!

Ξεπέρασε κάθε προσδοκία η συμμετοχή του κόσμου 
στη συναυλία που διοργανώθηκε για τη στήριξη του 
βεροιώτη αθλητή ΓιάννηΑβραμίδη που παλεύει για τη 
ζωή του μετά από ατύχημα που είχε κατά τη διάρκεια 
προπόνησής του στο ΔΑΚ Βέροιας.

Στο γήπεδο του Μπάσκετ της Εληάς στη Βέροια δεν 
έπεφτε καρφίτσα από τον κόσμο που πήγε να ενισχύσει 
τον σκοπό της συναυλίας και πολλοί ήταν αυτοί, που 
παρότι δεν μπορούσαν να παρακολουθήσουν τη βραδιά, 
πήραν εισιτήρια προσφέροντας και τη δική τους συνδρο-
μή στην πρωτοβουλία αυτή.

Η συναυλία διοργανώθηκε από το μουσικό συγκρότη-
μα «Μπούσουλας» και τον Δήμο Βέροιας με την αμέριστη 
στήριξη της χορωδίας «Μονόγραμμα» και την αφιλοκερδή 
συμμετοχή μουσικών και των τραγουδιστών, όπως: Μάγδα 
Πένσου, Γιώργος Γελαράκης και Μαρία Θεοχαροπούλου.

Μια συγκινητική βραδιά που το κάθε τραγούδι ήταν και μια 
προσευχή για τον νεαρό συμπολίτη μας Γιάννη Αβραμίδη!

Με δίωρη αποχή 
των δικαστικών 

υπαλλήλων
ξεκινά την Δευτέρα

το νέο δικαστικό έτος 
Οι δικαστικοί υπάλληλοι όλης της χώ-

ρας θα πραγματοποιήσουν την Δευτέρα 16 
Σεπτεμβρίου δίωρη συμβολική στάση ερ-
γασίας από τις 9-11 το πρωί. Ανάμεσα στα 
αιτήματα τους η υποστελέχωση των υπηρε-
σιών και η άμεση ανάγκη για προσλήψεις 
προσωπικού, καθώς και η «επιστροφή» 
του επιδόματος ειδικών συνθηκών που υποστηρίζουν ότι δικαιούνται. Επομένως ποδαρικό με το αριστερό για τη νέα 
δικαστική χρονιά που ξεκινά με γκρίνιες και διαμαρτυρίες, ενώ στην ανακοίνωση της ομοσπονδίας τους μιλούν για συ-
νέχιση του αγώνα μέχρι οριστικής δικαίωσης…

Των
φρονίμων
ταπαιδιά

Των φρονίμων τα παιδιά, 
πριν πεινάσουν μαγειρεύουν, 
λέει η παροιμία και κάποιοι ξε-
κίνησαν ήδη τις χειμωνιάτικες 
ετοιμασίες. Η παραγγελία για 
τα ξύλα της χρονιάς έφτασε και 
η αποθήκη περίμενε να φιλο-
ξενήσει το καύσιμο υλικό. Κι ας 
έδειχνε το θερμόμετρο 30 βαθ-
μούς κελσίου, προχθές, την 
ώρα που ο φακός του Λαού, 
αποτύπωσε την εικόνα…

Συμμετείχανο
ΑστυνομικόςΔιευθυντής
καιοΔιοικητήςΤροχαίας

σταγυρίσματα;
Φωτογραφικό στιγμιότυπο του νέου Αστυνομικού Δι-

ευθυντή Ημαθίας ΔιονύσηΚούγκα και του Διοικητή Τρο-
χαίας ΙωσήφΠαρούτογλου με τον σκηνοθέτη Μανούσο
Μανουσάκη στα γυρίσματα της νέας τηλεοπτικής σειράς  
«ΚόκκινοΠοτάμι» που συνεχίζονται στην πόλη μας. Δεν 
πρόκειται για κάποια έκτακτη εμφάνιση των δύο αστυ-
νομικών «κεφαλών» στο σήριαλ, αλλά οι υπηρεσιακές 
ανάγκες τους έφεραν κοντά στα γυρίσματα. Συγκεκριμένα 
βρέθηκαν στην περιοχή της εβραϊκής συναγωγής, λόγω 
των έκτακτων αστυνομικών και τροχαίων  μέτρων που 
ελήφθησαν αυτές τις ημέρες πέριξ των γυρισμάτων. Και 
ο διάσημος έλληνας σκηνοθέτης φωτογραφήθηκε μαζί 
τους, αισθανόμενος την ασφάλεια κυριολεκτικά δίπλα του. 

Με αγάπη για τον Γιάννη!



Δύο θέματα προέκυψαν αυτές τις ημέρες στα δύο camp φιλο-
ξενίας προσφύγων στην Ημαθία. Το πρώτο αφορούσε στην κα-
τάληψη του χώρου της Αγίας Βαρβάρας Βέροιας από πρόσφυγες 
που διαμαρτύρονταν για τις συνθήκες διαβίωσης ενώ άνοιξε και 
μία μεταξύ τους «διαμάχη» για το ποιος θα εγκατασταθεί στα νέα 
προκάτ σπίτια που τοποθετούνται στο πλαίσιο της επέκτασης του 
Κέντρου. Η κατάληψη ωστόσο έληξε χθες Παρασκευή το πρωί και 
η Δομή άνοιξε κανονικά.

Αυτή τη στιγμή στο Κέντρο της Αγίας Βαρβάρας φιλοξενούνται 
320 περίπου πρόσφυγες, δεν υπάρχει υπερπληρότητα και σύμ-
φωνα με πληροφορίες τηρούνται σε αντιστοιχία οι αναλογίες των 
τετραγωνικών κάθε χώρου, με τα άτομα κάθε οικογένειας, ενώ 

η Δομή εκτιμάται ως μία από 
τις καλύτερες, λειτουργικά, στην 
Ελλάδα.

Το δεύτερο αφορά στη με-
ταφορά των προσφυγόπουλων 
από τα camp της Αλεξάνδρει-
ας και της Αγ. Βαρβάρας Βέ-
ροιας, στα σχολεία, αντίστοιχα, 
για τη νέα σχολική χρονιά. Έ-
να θέμα το οποίο δεν φαίνεται 
να διευθετείται σύντομα, αφού 
τις μεταφορές είχε στη ευθύνη 
του μέχρι πέρυσι ένα Διεθνής 
Οργανισμός, για όλα τα προ-
σφυγικά κέντρα της χώρας, ο 
οποίος όμως δεν έχει ακόμα 
αναλάβει και προφανώς είναι 
άγνωστο πότε και τί πρόκειται 
να γίνει με το θέμα αυτό. Προς 
το παρόν, σύμφωνα με πληρο-
φορίες, τα παιδιά δεν έχουν ξε-
κινήσει ακόμα μαθήματα, μέχρι 
να εκδοθεί και η εγκύκλιος του 
Υπουργείου Παιδείας, το οποίο 
προηγουμένως θα πρέπει να 
διασφαλίσει και τους ανάλογους εκπαιδευτικούς.

Συνήθως, οι δομές υποστήριξης εκπαίδευσης ξεκινούν μετά 
τον Σεπτέμβριο, σε όλα τα σχολεία της χώρας ενώ τα προσφυ-
γόπουλα που έχουν ολοκληρώσει τις δομές και προχωρούν στις 

τάξεις υποδοχής, παρακολουθούν κανονικά πρωινά μαθήματα σε 
κάποια σχολεία της Βέροιας και της Αλεξάνδρειας.

Πιθανόν, μέχρι τότε, να έχει λυθεί και το θέμα της μεταφοράς 
τους.
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Σύλληψη 43χρονου 
για κλοπές και 

σύσταση συμμορίας
Συνελήφθη την Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου 2019, το πρωί στην Αλε-

ξάνδρεια, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Αλεξάνδρειας, 
43χρονος ημεδαπός, διότι σε βάρος του εκκρεμούσε καταδικαστική 
απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, 
σύμφωνα με την οποία του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 4 ετών και 
10 μηνών, για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών, σύσταση συμμορί-
ας και παρακώλυση λειτουργίας κοινωφελών εγκαταστάσεων.

Συνέντευξη του Αντώνη Μαρκούλη  στον ΑΚΟΥ 99.6 
Τι είπε για την πρόταση συνεργασίας με δήμαρχο, 

«κάρφωσε» Μπατσαρά, Παυλίδη και έκανε την αυτοκριτική του

Έληξε η κατάληψη στη δομή προσφύγων 
της Αγ. Βαρβάρας Βέροιας

-Άγνωστο πώς και πότε θα διευθετηθεί η μεταφορά των προσφυγόπουλων στα σχολεία

 Με τον γνωστό χειμαρρώδη τρόπο του μίλησε 
ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Προτε-
ραιότητα στον Πολίτη» Αντώνης Μαρκούλης στην 
ραδιοφωνική εκπομπή ΛΑΙΚΑ&ΑΙΡΕΤΙΚΑ στον 
ΑΚΟΥ 99.6 το μεσημέρι της Παρασκευής για συ-
νεργασίες, πρόσωπα και προτάσεις στο δημοτικό 
συμβούλιο. 

Συνεργασία Βοργιαζίδη-Μπατσαρά
Για την αναφορά του στο δημοτικό συμβούλιο 

περί «γυμνής βασίλισσας», απάντησε ότι ήταν 
η κατάληξη της τοποθέτησής του, στην οποία 
κατήγγειλε την συμφωνία Βοργιαζίδη-Μπατσαρά 
που έγινε χωρίς καμία προγραμματική σύγκλιση 
ή συμφωνία πάνω σε αρχές ή σχέδια, αλλά μια 
απλή  μοιρασιά θέσεων για να γίνει το 15+8=23 
σύμβουλοι.  

Πρόταση συνεργασίας με δήμαρχο
Ο κ. Μαρκούλης ανέφερε ότι εκλήθη και ο ίδιος 

από τον δήμαρχο για να συζητήσουν συνεργασία 
και του απάντησε ότι δεν επιθυμεί θέσεις, αλλά εί-
ναι διατεθειμένος να στηρίξει αν οριοθετήσουν ένα 
σχέδιο και χρονικό ορίζοντα για την επίλυση μιας 
σειράς από θέματα και προβλήματα της πόλης(-
Γέφυρα Κούσιου, χώροι στάθμευσης, ασανσέρ 
Ελιάς, καθαριότητα, αποχετεύση κ.α.). Δεν υπήρξε αφενός αυτή η 
σύγκληση, αφετέρου η παρουσία της κας Μπατσαρά, που στερείται 
προτάσεων και θέσεων «έκλεισε» την όποια προοπτική σύγκλησης, 
κατέληξε ο κ. Μαρκούλης. 

Για την λευκή ψήφο στο δημοτικό συμβούλιο
Στην ερώτηση γιατί δεν έπαιρνε σαφή θέση και προτιμούσε την 

λευκή ψήφο σε πολλά θέματα της προηγούμενης δημοτικής θητεί-
ας, απάντησε ότι είναι επιβεβλημένο να υπάρχει εισήγηση σε κάθε 
θέμα και την ημέρα της συνεδρίασης η παρουσία ενός από τους 
νομικούς συμβούλους του ή γνωμοδότησή του, όπως υπήρχε στην 
δεκαετία του ’90. Ο κάθε δημοτικός σύμβουλος με την ψήφο του 
μπορεί να του καταλογιστούν αργότερα θέματα για τα οποία είχε 
άγνοια ή μερική ενημέρωση. Έμμεσα αναφέρθηκε και στον Λάζαρο 
Τσαβδαρίδη, αφού είπε ότι ο δήμος πρέπει να πορευθεί ανεξάρτητα 

από την βουλευτοποίηση κάποιου, ο οποίος πρέπει να ξεκαθαρίσει 
αν μπορεί να ασκεί τα καθήκοντα του νομικού συμβούλου. 

Για την ανάθεση της καθαριότητας σε ιδιώτες
Πρόκειται για ένα θέμα που χωρεί πολύ συζήτηση. Το ορθό είναι 

μέσα από εξασφάλιση χρηματοδοτήσεων να υπάρχει ο έλεγχος και 
η ευθύνη της καθαριότητας. Όταν αυτό δεν είναι εφικτό και μάλιστα 
μπορεί να εξευρεθεί και μια «φθηνότερη» λύση μέσω ιδιώτη τότε 
το εξετάζουμε. Ωστόσο θα πρέπει να έχουμε υπόψη ότι μπορεί να 
ανακύψουν ζητήματα όπως μαύρη εργασία ή χαμηλές αποδοχές. 

Για την Γεωργία Μπατσαρά
Ιδιαίτερα επικριτικός ήταν για την Γεωργία Μπατσαρά, αφού α-

νέφερε ότι δεν έχει πρόταση και σχέδιο, ενώ δεν έχει αγγίξει καν τα 
ζητήματα της πόλης και οι ομιλίες της ήταν όλες γενικόλογες. «Θα 
μπορούσε να είχε κατέβει με το ψηφοδέλτιο του Βοργιαζίδη» είπε 
χαρακτηριστικά.

Για τον Παύλο Παυλίδη 
Ο κ. Παυλίδης και κάποιοι από την ομάδα του έχουν συν-

διοικήσει με τον νυν δήμαρχο επί θητείας Χαρούλας Ουσουλ-
τζόγλου. Κανείς ωστόσο δεν έκρινε ή κατέθεσε ενστάσεις για 
την διοίκηση του άλλου. Πάντως ο κ. Μαρκούλης αμφισβήτη-
σε την ουσία και το νόημα  του αντιπολιτευτικού μπλοκ που 
ήθελε να δημιουργήσει ο κ. Παυλίδης με την κα Μπατσαρά, 
ενώ έδειξε να κρατάει σαφείς αποστάσεις από τον συνδυα-
σμό Παυλίδη. 

Για το νέο «κυβερνητικό»
 σχήμα και τον Άρη Λαζαρίδη

«Το νέο σχήμα διοίκησης του δήμου στηρίζεται σε μια 
αριθμητική συνεργασία σε όλες τις έννοιες, χωρίς προγραμ-
ματική συμφωνία και σχέδιο, γι΄αυτό και είναι βέβαιο ότι θα 
αποτύχει» είπε κατηγορηματικά. Για την εκλογή του προέ-
δρου του δημοτικού συμβουλίου ανέφερε ότι είθισται να την 
καταλαμβάνει μια εμβληματική μορφή κοινής αποδοχής με 
αναγνωρισμένο έργο. Ο κ. Λαζαρίδης επί δέκα χρόνια ακόμη 
«παλεύει» την Γέφυρα Κούσιου, ενώ το έργο της ανάπλασης  
που ήταν ευθύνη του, έχει ακόμη προβλήματα. 

Γιατί δεν εξελέγη δήμαρχος;
Κάνοντας την αυτοκριτική του, ανέφερε ότι ενώ ο συνδυα-

σμός του έχει θέσεις και λύσεις σε όλα τα ζητήματα και προ-
βλήματα της πόλης, δεν μπόρεσαν να τα επικοινωνήσουν 

επαρκώς με τον κόσμο. Ο ίδιος ανέφερε ότι ασκεί καθημερινά μάχι-
μη δικηγορία και δεν ήταν δυνατό να έχει την επαφή που έπρεπε με 
τους ψηφοφόρους. 

Για την αποποινικοποίηση της χρήσης κάνναβης 
 «Ότι είναι παράνομο έλκει και ότι είναι νόμιμο δημιουργεί προ-

ϋποθέσεις για έλεγχο της κατάστασης. Στην Ευρώπη έχουν γίνει 
νομοθετικά βήματα και άλματα για τη νομιμοποίηση της, έχοντας ως 
κριτήριο το γεγονός ότι αναφερόμαστε σε ασθενείς-εξαρτημένους 
που πρέπει να θεραπευτούν. Η νομιμοποίηση θα βοηθήσει στην 
καταγραφή των εξαρτημένων και στην ορθότερη αντιμετώπιση του 
ζητήματος. Αυτό φυσικά προϋποθέτει συνδυαστικά την αναβάθμιση 
των δομών και την δημιουργία νέων, καθώς και την διάθεση κονδυ-
λίων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος» είπε 
στην τοποθέτησή του ο κ. Μαρκούλης. 



29 Αυγούστου
Αφήσαμε με τον Δημήτρη, το όμορφο καταπράσινο χωριό 

μου μια Τετάρτη απόγευμα και ανηφορίσαμε για να γνωρί-
σουμε ένα άλλο χωριό του τόπου μας. Μπήκαμε στην εθνική. 
Πήρα να βραδιάζει. Οι όγκοι των βουνών πρόβαλαν μπρος 
μας γυμνοί και απειλητικοί. Μετά από μια ώρα φθάσαμε στο 
χωριό που πανηγύριζε την γιορτή του Αη-Γιάννη. Μας υπο-
δέχτηκε η Βαγγελίτσα με τη μαμά της Μικρασιάτες οι κάτοικοι 
του χωριού και λίγοι πόντιοι Εκατόν είκοσι μόνιμοι κάτοικοι.

Το καλοκαίρι περισσότεροι. Πήγαμε στον υπαίθριο χώρο 
της γιορτής. Γνώρισα την πρόεδρο του Συλλόγου. Δυναμική 
παρουσία γεμάτη ιδέες τις οποίες υλοποιεί μαζί με τα υπό-
λοιπα μέλη του Συλλόγου. Όπως μου είπε η ίδια η δράση του 
Συλλόγου άρχισε το 1984. Έμεινε κάποια χρόνια ανενεργής. 
Τώρα εδώ και δώδεκα χρόνια λειτουργεί με πολύ επιτυχία, 
διοργανώνοντας πολλές εκδηλώσεις. Η παραδοσιακή μουσι-
κή, τα τραγούδια του τόπου μας ξυπνούν αναμνήσεις στους 
μεγαλύτερους, και κάνει τους νεότερους υπερήφανους για 
την καταγωγή τους. Η κ. Κορμπέτη μου είπε ότι κάθε Καθαρά 
Δευτέρα γιορτάζουν τα Κούλουμα. Κάθε δεύτερο δεκαπεν-
θήμερο του Ιουνίου γιορτάζουν την Σάμσα (Μικρασιάτικη 
συνταγή πίτας φερμένη από την Πατρίδα). Κείνη τη μέρα 
μοιράζονται δωρεάν δύο με τρεις χιλιάδες πίτες στον κόσμο. 
Κάθε χρόνο αυτήν την ημέρα 24 Αυγούστου γιορτάζουν τον 
Αη-Γιάννη τους. Τον προστάτη τους. Με χορούς και φαγο-
πότι. Με τον ίδιο τρόπο γιορτάζουν στις 8 Σεπτεμβρίου το 
Γενέσιο της Παναγίας. Η πρόεδρος μιλούσε με καμάρι για 
το έργο τους. Στην 
παγκόσμια ημέρα 
καθαριότητας «Ας 
το κάνουμε» όλοι 
οι κάτοικοι καθαρί-
ζουν όλο το χωριό. 
Αυλές, χαντάκια, 
εκκλησιά, σχολείο, 
κοινότητα. Και κάθε 
τόσο στο Ξωκλήσι 
του Αη-Γιώργη μετά 
τη λειτουργία προ-
σφέρουν γλυκά, πί-
τες και καφέ. Έτσι 
μαζεύονται όλοι οι 
κάτοικοι σε μια κοι-
νή παρέα και γίνο-
νται όλοι μια παρέα, 
θάλεγα μια οικογέ-
νεια.

Ο Σύλλογος έχει 
συνεργασία με τον 
Δήμο της πόλης 
τους και ανταλλάσ-
σουν την κουλτού-
ρα τους με άλλους 
λαούς.

Υπέροχο μου 
ακούστηκε αυτό. Ε-
νώνουν οι λαοί τις 
φωνές τους μέσα 
από τη μουσική, το 
τραγούδι, τις σκέ-
ψεις…

Μα αυτό που 
με συγκίνησε πο-
λύ είναι όταν η Κ. 
Κορμπέτη μου είπε 
ότι στο χωριό τους, 
έχουν ειδικό σχο-
λείο. Όλο σχεδόν το 
χωριό μαζί με τον 
Σύλλογο είναι κοντά 

τους όποτε τους ζητηθεί. Με προσωπι-
κή εργασία, ράβοντας στολές προσφέ-
ροντας εδέσματα ή ότι άλλο χρειαστεί.

Αξιοθαύμαστο έργο. Παράδειγμα 
Αγάπης προς μίμηση. Χάρηκα πο-
λύ που γνώρισα ένα μικρό χωριό του 
τόπου μας με τη δική του κουλτούρα, 
δράση, ανθρωπιά. Ήθελα να κρατήσω 
κοντά μου κι άλλο την Κ. Κορμπέτη ό-
μως η μουσική με ξεσήκωσε και ήθελα 
να χορέψω και να φάω τα πεντανόστι-
μα σουβλάκια τους. Η πρόεδρος με 
χαιρέτισε και με κάλεσε με την παρέα 
μου στο επόμενο πανηγύρι τους. Την ευχαρίστησα για τον 
χρόνο της και την φιλοξενία τους.

Μετά τα μεσάνυχτα φύγαμε από τον υπαίθριο χώρο της 
γιορτής και συνεχίσαμε το γλέντι στο μπαλκόνι της Βαγγελί-
τσας. Λέγαμε ανέκδοτα, ιστορίες παλιές και καινούργιες. Κατά 
τις 3 το πρωί πήγαμε για ύπνο.

Όταν ξύπνησα το πρωί και βγήκα στο μπαλκόνι είδα ότι 
το χωριό ήταν χτισμένο ανάμεσα σε λόφους γυμνούς από 
δένδρα. Χαμογέλασα. Πριν φύγουμε επισκεφτήκαμε την 
εκκλησία του Αη-Γιάννη και το Αγίασμά του. Μια μέρα έφυγα 
από το καταπράσινο χωριό μου και μου φάνηκε ότι λείπω πε-
ρισσότερο. Όμως το ότι γνώρισα την κουλτούρα ενός άλλου 
χωριού με έκανε ιδιαίτερα υπερήφανη για το ότι είμαι Ελληνί-
δα. Η παράδοση είναι νομίζω η βάση του Πολιτισμού.

Όλγα Κουτμηρίδου-Μεταξά
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ΜΠΑΤΕ ΣΚΥΛΟΙ ΑΛΕΣΤΕ 2 (ΜΕΤΑΓΛ.)
THE SECRET LIFE OF PETS 2 (GR)
Προβολές:   Καθημερινά στις 18.00   

( Προβολές:  Πέμπτη 12/9 - Παρασκευή 
13/9 – Σάββατο 14/9 – Κυριακή 15/9)

Σκηνοθεσία: ΚΡΙΣ ΡΕΝΟ
Σενάριο: ΜΠΡΑΪΑΝ ΛΙΝΤΣ
Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ 

ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ ΟΙ:, ΔΑΝΑΗ ΣΚΙΑΔΗ, ΧΡΗ-
ΣΤΟΣ ΘΑΝΟΣ, ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΚΟΥΡΗΣ, ΙΦΙΓΕ-
ΝΕΙΑ ΣΤΑΪΚΟΥ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΥΦΑΝΤΗΣ , ΚΩΣΤΑΣ 
ΤΕΡΖΑΚΗΣ, ΕΙΡΗΝΗ ΨΥΧΡΑΜΗ, ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΠΛΑΪΝΗΣ

Ο ΠΥΡΓΟΣ ΤΟΥ DOWNTON - DOWNTON 
ABBEY Στο ΘΕΡΙΝΟ σινεμά «ΣΤΑΡ»

Προβολές:   καθημερινά στις 20.30           
Σκηνοθεσία: ΜΑΪΚΛ ΕΝΓΚΛΕΡ
Σενάριο: ΤΖΟΥΛΙΑΝ ΦΕΛΟΟΥΣ
Ηθοποιοί: Μ Α Γ Κ Ι  Σ Μ Ι Θ ,  Μ ΑΘ Ι -

ΟΥ ΓΚΟΥΝΤ, ΣΤΙΒΕΝ ΚΑΜΠΕΛ ΜΟΥΡ, ΧΙΟΥ 
ΜΠΟΝΒΙΛ, ΑΛΕΝ ΛΙΤΣ, ΜΠΡΕΝΤΑΝ ΚΟΪΛ, 
ΝΤΕΪΒΙΝΤ ΧΕΪΓΚ, ΤΖΙΜ ΚΑΡΤΕΡ, ΛΟΡΑ ΚΑΡ-
ΜΑΪΚΛ, ΜΙΣΕΛ ΝΤΟΚΕΡΙ, ΚΕΒΙΝ ΝΤΟΪΛ, ΤΖΟ-
ΑΝ ΦΡΟΓΚΑΤ, ΕΛΙΖΑΜΠΕΘ ΜακΓΚΟΒΕΡΝ, 
ΣΟΦΙ ΜακΣΕΡΑ, ΤΖΕΡΑΛΝΤΙΝ ΤΖΕΪΜΣ

ΤΟ ΑΥΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
(IT CHAPTER 2)
Προβολές:   Καθημερινά στις 21.00
Σενάριο (βασισμένο στο μυθιστόρημα ΙΤ 

του Στίβεν Κινγκ): Γκάρι Ντάουμπερμαν
Σκηνοθεσία: Άντι Μουσιέτι
Ηθοποιοί: Τζέιμς ΜακΑβόι, Τζέσικα Τσά-

στεϊν, Μπιλ Χέιντερ, Αϊζέια Μουσταφά, Τζέι 
Ράιαν, Τζέιμς Ράνσον, Μπιλ Σκάρσγκαρντ, 
Άντι Μπιν, Τζάντεν Μαρτέλ, Γουάιτ Όλεφ, Σο-
φία Λίλις, Φιν Γούλφχαρντ, Τζέρεμι Ρέι Τέιλορ, 
Τσόουζεν Τζέικομπς, Τζακ Ντίλαν Γκρέιζερ, 
Ξαβιέ Ντολάν

Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για 
όλο το πρόγραμμα του ΚινηματοΘέατρου 
ΣΤΑΡ στον παρακάτω σύνδεσμο: http://
www.cinestar.gr  http://www.facebook.com/
cinestarveria 

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     12/9/19 - 18/9/19

Ανοιχτή πρόσκληση
 δηλώσεων συμμετοχής 

στα Βιωματικά 
Σεμινάρια του «Έρασμου» 

Μετά την επιτυχημένη διεξαγωγή των Βιωματικών Σεμιναρίων του «Έρασμου», σε Βέροια 
και Νάουσα, ο Σύλλογος Κοινωνικής Παρέμβασης ανακοινώνει την επαναδιοργάνωση της 
δράσης από αρχές Οκτωβρίου 2019. 

Η θεματολογία των αντικειμένων συζήτησης αφορά στην «αυτογνωσία»,  «αυτοεκτίμηση», 
«διαχείριση συναισθημάτων», «καθορισμό ορίων», «αγχώδεις διαταραχές»,  «κατάθλιψη», 
«διαχείριση πένθους» κ.α., με σκοπό να προσφέρει ερεθίσματα στους συμμετέχοντες να εκ-
φραστούν ελεύθερα, να πειραματιστούν, να επεξεργαστούν τις εμπειρίες τους και να αναπτύ-
ξουν προσωπικές και κοινωνικές δεξιότητες. 

Η συμμετοχή στη δράση είναι ΔΩΡΕΑΝ.
Δηλώστε συμμετοχή έγκαιρα, έως και 27/9/2019 
(θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας) 
Δευτέρα – Παρασκευή, 9.00 – 14.00
τηλ. 23310 74073 ή στο Email: erasmos.veria@gmail.com
Website: www.erasmosverias.com

Με τιμή για το Δ.Σ.
Η πρόεδρος

Φωστηροπούλου Γεωργία

Ξεκινούν τα Τμήματα  χορού στον 
Σύλλογο Μικρασιατών Ν. Ημαθίας

  Ο Σύλλογος Μικρασιατών Ν. Ημαθίας, ανακοινώνει 
την έναρξη των μαθημάτων των τμημάτων Ελληνικού 
Παραδοσιακού Χορού και Χορωδίας, που θα γίνει ως 
εξής:

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΧΟΡΟΥ
Για μαθητές από Α’ Δημοτικού ως και Στ’ Δημοτικού:
Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου 2019 , ώρα 5:30μμ, στο 

7ο Δημ.Σχ.Βέροιας (περιοχή Αρχαιολογικού Μουσείου 
Βέροιας)

Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου 2019 για μαθητές γυμνασί-
ου,λυκείου (7ο Δημ.Σχ. Βέροιας), ώρα 6:00μμ

  Θα διδαχθούν χοροί και τραγούδια από όλες τις πε-
ριοχές της Ελληνικής Παράδοσης (Μ.Ασία, Μακεδονία, 
Θράκη, Πόντο, Κρήτη, Νησιά κλπ)

Τα τμήματα χορού ενηλίκων θα ξεκινήσουν:
Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 2019, (7ο Δημ.Σχ. Βέροιας), 

ώρα 7:30μμ (Δευτέρα-Τετάρτη)
Το τμήμα χορού εκδηλώσεων, κάθε Σάββατο στις 7:00μμ (7ο Δημ.Σχ. Βέροιας)
 ΤΜΗΜΑ  ΧΟΡΩΔΙΑΣ
  Κάθε Δευτέρα από τις 9 Σεπτεμβρίου 2019,(ξεκίνησε ήδη) ώρα 7:00μμ, στο χώρο του 

συλλόγου Μικρασιατών    Ημαθίας, Κεντρικής 183.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ:
Για χορό 6974366521  Πανανόπουλος Φώτης
Για χορωδία 6977460574  Τελλίδης Τάκης
Για γενικές πληροφορίες του συλλόγου: 6974938713 Παυλίδου Αναστασία, 

Eκπαιδευτικές και πολιτιστικές δράσεις 
της Κίνησης Πολιτών Κυριώτισσας

Η «Κίνηση Πολιτών Κυριώτισσας» θα συνεχίσει και φέτος τις παρακά-
τω εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δράσεις:

-Εργαστήρια:
α) Πλέξιμο β) Κέντημα και ράψιμο -Αναγνωστικές βραδιές -Θεατρικά 

δρώμενα
Τα εργαστήρια-δράσεις θα ξεκινήσουν τον Οκτώβρη!
Δηλώστε συμμετοχή για τη δημιουργία τμημάτων, συμπληρώνοντας 

την παρακάτω φόρμα: https://forms.gle/otBM4P8j2PBs9fMn9 ή στα τηλέ-
φωνα: 6976969731 / 6946488844
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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 ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ του 
Χαραλάμπους και της Μαρίας, 
το γένος Λαζαρίδου, που γεννή-
θηκε στη Βέροια και κατοικεί στο 
Χάγκεν Γερμανίας και η ΝΟΡ-
ΜΠΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ του Γεωργίου 
και της Άννας, το γένος Σερβι-

κούκο, που γεννήθηκε στην Κοζάνη και κατοικεί 
στο Χάγκεν Γερμανίας, πρόκειται να παντρευ-
τούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο Ελληνικό 
Προξενείο Ντύσσελντορφ Γερμανίας.

Να επανέλθει ταχύτατα το προηγούμενο καθεστώς των καθημερινών μετακινήσεων με τα Αστικά της 
Νάουσας των οπλιτών και των στελεχών της Β’ Μοίρας Καταδρομών και της 390 ΠΑΠ χωρίς ΚΑΜΙΑ δική 
τους ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ζήτησε από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Νίκο Παναγιωτόπουλο ο Λάζαρος Τσαβδα-
ρίδης.

Σε συνάντηση που είχε με τον Υπουργό στο Γραφείο του, ο Αν. Γεν. Γραμματέας ΚΟ της ΝΔ και Βουλευ-
τής Ημαθίας συνοδευόμενος από τον Πρόεδρο των Αστικών Νάουσας κ. Ηλία Ορδουλίδη υπογράμμισε ότι 
το καθεστώς των δωρεάν μετακινήσεων των οπλιτών καταργήθηκε πριν από 2 χρόνια από την τότε Κυβέρ-
νηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ. 

 Μετακινήσεις, που πριν την κατάργησή τους, γίνονταν από τα Αστικά Νάουσας, με το σχετικό κόστος να 
καλύπτεται από χρήματα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. 

Ο κ. Τσαβδαρίδης επισήμανε ότι είναι επιτακτική η ανάγκη να εισακουστεί το αίτημα ολόκληρης της κοι-
νωνίας του Δήμου της Νάουσας καθώς και των στρατιωτών, των στρατιωτικών και των οικογενειών τους, 
δεδομένης της αξιοσημείωτης οικονομικής ανάσας που θα δώσει στην ευρύτερη περιοχή η καθημερινή 
απρόσκοπτη μετακίνηση από και προς τον αστικό ιστό των περίπου 120 οπλιτών των δύο μονάδων.   

Μία περιοχή, που όπως τόνισε ο Βουλευτής Ημαθίας, σημειώνει υψηλά ποσοστά ανεργίας αλλά και δι-
αρκώς συρρικνούμενη εμπορική και επιχειρηματική δραστηριότητα.

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας υπήρξε ιδιαίτερα θετικός σε μία τέτοια προοπτική και σημείωσε τόσο στον 
Λάζαρο Τσαβδαρίδη όσο και τον Πρόεδρο των Αστικών Νάου-
σας ότι θα εξετάσει αμέσως το ζήτημα με τις αρμόδιες υπηρε-
σίες του Υπουργείου προκειμένου να υπάρξουν οι επιθυμητές 
εξελίξεις. 

Ο Τάσος Μπαρτζώκας 
θα εκπροσωπήσει τη  Βουλής 

στις εκδηλώσεις για την 
Γενοκτονία των Ελλήνων 
της Μ. Ασίας στη Βέροια

Ο βουλευτής Ημαθίας 
Τάσος Μπαρτζώκας ορί-
στηκε εκπρόσωπος της 
Βουλής των Ελλήνων στις 
εκδηλώσεις εορτασμού της 
«Ημέρας Εθνικής Μνήμης 
της Γενοκτονίας των Ελλή-
νων της Μικράς Ασίας από 
το Τουρκικό κράτος», που 
θα πραγματοποιηθούν στη 
Βέροια την Κυριακή 15 Σε-
πτεμβρίου 2019. 

Ο Τάσος Μπαρτζώκας 
θα παραστεί στις προανα-
φερθείσες εκδηλώσεις που 
διοργανώνονται από την 

Π.Ε. Ημαθίας και θα καταθέσει στεφάνι εκ μέρους του Ελ-
ληνικού Κοινοβουλίου. 

Λ. Τσαβδαρίδης: Να επανέλθει το καθεστώς των δωρεάν 
μετακινήσεων των οπλιτών που υπηρετούν στη Νάουσα

Όλοι ήμασταν εκεί!
Όλοι για τον Γιάννη μας, στη συναυλία συμπαράστασης που διοργανώθηκε στο γήπεδο Μπάσκετ της 

Εληάς για την οικονομική ενίσχυση του αθλητή μας που δίνει αγώνα αποκατάστασης μετά τον σοβαρό τραυ-
ματισμό του κατά τη διάρκεια προπόνησης.

Παρά τον φόρτο των υποχρεώσεών μου στη Βουλή και παρά την κούραση από τις διαρκείς χθεσινές επα-
φές μου στα Υπουργεία στην Αθήνα, δεν ήταν δυνατόν να λείπω από αυτή την εξαιρετική εκδήλωση.

Γιάννη Αβραμίδη, το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε για σένα και την οικογένειά σου, είναι να στεκό-
μαστε έμπρακτα δίπλα σου.

Εσύ – είμαι βέβαιος - θα ξεπεράσεις αυτή την τρικυμία με την αξιοπρέπεια, την επιμονή, την υπομονή και 
τη θέληση που έχουν οι αληθινοί πρωταθλητές της ζωής!

Λάζαρος  Τσαβδαρίδης
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ΚΗΔΕΙΑ
Kηδεύτηκε χθες Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου 2019 

στις 11.30 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγ. Κων/νου και Ε-
λένης Π. Σκυλιτσίου η Ελισσάβετ Μπουϊκόγλου σε 
ηλικία 80 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

TΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 15 Σε-

πτεμβρίου 2019 στον Ιερό Ναό 
Κυριώτισσας Βέροιας ΤΡΙΕΤΕΣ 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση 
της ψυχής του αγαπημένου μας 
συζύγου, πατέρα, παππού, αδελ-
φού και θείου

ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΚΑΡΑΦΟΛΑ 

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

 Η σύζυγος, Τα παιδιά, 
Τα εγγόνια, Τα δισέγγονα,

 Τα αδέλφια, Τα ανήψια, Οι λοιποί συγγενείς 

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 15 Σε-

πτεμβρίου 2019 στον Ιερό Ναό 
Αγίου Αντωνίου Βέροιας 40ΝΘΗ-
ΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την α-
νάπαυση της ψυχής της λατρεμέ-
νης μας μητέρας, γιαγιάς, αδελφής 
και θείας

ΕΥΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 

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

Τα παιδιά, Τα εγγόνια, 
Οι αδελφές, Τα ανήψια, 

Οι λοιποί συγγενείς 

Θα ακολουθήσει δεξίωση στην οικία μας στην οδό 
Βενιζέλου 34, Βέροια, στον δεύτερο όροφο

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 15 Σε-

πτεμβρίου 2019 στον Ιερό Ναό 
της Μητρόπολης Βέροιας ΕΤΗΣΙΟ 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση 
της ψυχής της πολυαγαπημένης 
μας συζύγου, μητέρας, γιαγιάς, 
και θείας

ΚΟΡΝΗΛΙΑΣ
ΜΠΕΛΑ 

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

Ο σύζυγος, 
Τα παιδιά, Τα εγγόνια, 

Τα ανήψια, 
Οι λοιποί συγγενείς 

Δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα της Ελιάς

Το Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου
Πανηγυρίζει ο Ι. Ν.  Υψώσεως Τιμίου 

Σταυρού στο Γηροκομείο Βέροιας
Από  το Γηροκομείο Βέροιας  , ανακοινώνεται ότι το Σάββατο14/9/2019 , 

πανηγυρίζει  ο  Ιερός  Ναός  Υψώσεως Τιμίου Σταυρού της Μ.Φ.Η.``Σωσσίδειο 
Γηροκομείο Βέροιας``.   Καλούμε  τους  φίλους  και  συνδρομητές  του  Γηροκο-
μείου Βέροιας, να τιμήσουν με την παρουσία τους:

-Την  παραμονή  της  Εορτής , Παρασκευή 13-9-2019 και ώρα 6.30-7.30 μ.μ. 
στον εσπερινό και το - Σάββατο 14-9-2019  και ώρα 7.30-10.30 π.μ. , στην Θεία 
Λειτουργία. Επίσης μετά την Θεία Λειτουργία, θα ακολουθήσει κέρασμα στον χώ-
ρο των εκδηλώσεων του Γηροκομείου Βέροιας.

Θεία Λειτουργία από την Θρακική Εστία Βέροιας 
για την εορτή Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού

Η Θρακική Εστία Βέροιας, θα πραγματοποιήσει Αρτοκλασία, στα πλαίσια 
των 18ων ετήσιων εκδηλώσεων της. “ΠΙΣΤΗΣ και ΕΥΛΑΒΕΙΑΣ στον ΠΡΟΣΤΑΤΗ 
ΤΗΣ ΤΙΜΙΟ ΣΤΑΥΡΟ” Για την παγκόσμια ημέρα της Υψώσεως του Τιμίου Σταυ-
ρού, Προστάτη της Θρακικής Εστίας Βεροίας

Η Θεία Λειτουργία θα τελεσθεί στον παλαιό Ιερό Μητροπολιτικό Ναό των Αγί-
ων Αποστόλων Παύλου & Πέτρου, Ιερουργούντος του Σεβασμιοτάτου  Μητροπο-
λίτου μας κ. Παντελεήμονα. το Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου 2019,

Το Δ.Σ. καλει  τα μέλη, τους φίλους και όλο τον κόσμο να παραστεί στην Θεία 
Λειτουργία

Ιερος Ναος Αγιου Αθανασιου 
Κοιμητήρια Βεροίας 

Ιερά Αγρυπνία 
Την Κυριακή 15 - 9 - 2019

 Επι Τη Ιερά Μνημη ,τῶν ἑκατοντάδων χιλιάδων ἐνδόξων 
Νεομαρτύρων, Ἱεραρχῶν, Ἱερέων, Ἱερομονάχων καὶ Μονα-
χῶν, προσέτι δὲ Ἀνδρῶν, Γυναικῶν καὶ Παίδων, τῶν ἐν Μι-
κρᾷ Ἀσίᾳ μαρτυρησάντων κατὰ τὰ ἔτη 1918 – 1922. 

Μὲ ὕπατον Ἱερομάρτυρα τὸν Ἅγιον Χρυσόστομον Σμύρ-
νης καὶ τῶν σὺν αὐτῶ Ἱεραρχῶν· Γρηγορίου Κυδωνιῶν, 
Ἀμβροσίου Μοσχονησίων, Προκοπίου Ἰκονίου, καὶ Εὐθυμίου 
Ζήλων. 

Απο ωρα 20:30 - 00:30.

Στο τέλος της Ιεράς Αγρυπνίας Θα Τελεστεί Ιερό Μνη-
μόσυνο Υπέρ Αναπαύσεως Των Ψυχών Των θυμάτων Της 
Μικρασιατικής Καταστροφής.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Το Μικτό Κέντρο Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας 

Απασχόλησης & Κατάρτισης ΑμεΑ «Τα Παιδιά της Άνοιξης» 
ευχαριστούν θερμά το Δήμο Αλεξάνδρειας, που για ακόμη 
μια χρονιά έδωσε την δυνατότητα στα Άτομα με Αναπηρία 
του Δήμου να συμμετέχουν δωρεάν στο πρόγραμμα ιδιωτι-
κής κατασκήνωσης στη Χαλκιδική.

Η στήριξη που δείχνει ο Δήμος Αλεξάνδρειας στις οικο-
γένειες των ΑμεΑ είναι συγκινητική και πολύ σημαντική για 
όλους μας.

Με τιμή
ΤΟ Δ.Σ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

 

Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΡΟΙΑΣ, ΝΑΟΥΣΗΣ
 ΚΑΙ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ

Ι. ΝΑΟΣ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ – 
ΟΣ. ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΘΥΡΑΝΟΙΞΙΑ
 ΙΕΡΟΥ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ 

ΑΓΙΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΥ 
ΤΟΥ ΕΝ ΠΑΤΜΩ

Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου
6.30 μ.μ. Αγιασμός Θυρανοιξίων και Πανηγυρικός Ε-

σπερινός χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπο-
λίτου Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμονος

Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου
7.00 π.μ. Όρθρος και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία ιε-

ρουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βεροίας, 
Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμονος.

Το παρεκκλήσιο του Αγ. Αμφιλοχίου ευρίσκεται στο 
Πνευματικό Κέντρο κάτωθεν του Ι. Ναού Αγ. Κωνσταντίνου 
και Ελένης – Οσ. Νικοδήμου στις Εργατικές Κατοικίες.

Σαράντα μέρες από τον θάνατο 
της Ευας Παναγιωτοπούλου, της 
καθηγήτριας που άφησε με την γλυ-
κύτητα και την διδασκαλία της, το 
στίγμα της σε πολλές μαθήτριές της, 
στο Β΄ Λύκειο της Βέροιας.

Είχα την τύχη να είμαι μεταξύ 
των μαθητριών της στα φιλολογι-
κά μαθήματα τα οποία αγαπούσα 
ιδιαίτερα και να έχω μια στοργική 
σχέση μαζί της. Άλλωστε μόνο έτσι 
μπορούσες να δεις την κυρία Πανα-
γιωτοπούλου (θα με μάλωνε τώρα, 
για τον όρο «κυρία» σε απόντες α-
πό τη ζωή).

Θυμάμαι την εμμονή μου στις εκ-
θέσεις περί επαγγελματικού προσα-
νατολισμού, για τη δημοσιογραφία.

Μακάρι, μου έλεγε, είναι σημα-
ντικό να πραγματοποιείς τα όνειρά 
σου.

Μετά από πολλά χρόνια, μπήκε 
στην εφημερίδα και ζήτησε να με 
δει. Με αγκάλιασε και μ’ αυτό το 
τρυφερό βλέμα και χαμόγελο μου εί-
πε: σε διαβάζω όλα αυτά τα χρόνια, 
ήρθα να στο πω, είμαι χαρούμενη 
για την μαθήτριά μου... Και ήταν η 
πρώτη φορά που της είπα τι ρόλο 
έπαιξε, ως καθηγήτρια, σ’ αυτή την 
απόφαση, με την ενθάρυνσή της.

Στο πρόσφατο ρεγιούνιον της 
τάξης αναφερθήκαμε πολλές στο 
όνομά της, με αγάπη και σεβασμό. 
Από όλες τις μαθήτριές σου,  Καλό 
Παράδεισο κυρία!

Σοφία Γκαγκούση

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

Το Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου το 
πρωί θα ιερουργήσει στον παλαιό 
Μητροπολιτικό Ιερό Ναό των Αγίων 
Αποστόλων Παύλου και Πέτρου Βε-
ροίας, επί τη εορτή της Υψώσεως 
του Τιμίου Σταυρού.

Την Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου το 
πρωί θα ιερουργήσει επί τη εορ-

τή του Αγίου Συμεών Θεσσαλονί-
κης στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου 
Σταυρού.

Το διήμερο 16-17 Σεπτεμβρίου 
θα μεταφέρει την τιμία Κάρα του 
Αγίου Κλήμεντος που φυλάσσεται 
στην Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου 
Σκήτεως Βεροίας, στην Βράτσα 
Βουλγαρίας, όπου και θα συλλει-
τουργήσει με τον Μακαριώτατο Πα-
τριάχη Βουλγαρίας.

Kαλό Παράδεισο 
στην κυρία μας!

Η κίνηση του Μητροπολίτη



Ευχαριστήριο
Θα θέλαμε να ευχα-

ριστήσουμε από καρ-
διάς την Ελληνική Α-
στυνομία , που άμεσα 
και σε πολύ δύσκολες 
συνθήκες , απεγκλώ-
βισε τους ενοίκους πο-
λυκατοικίας στο κέντρο 
της Βέροιας, οι όποιοι 
είχαν εγκλωβιστεί από 
παράνομο σταθμευ-
μένο όχημα , ακριβώς 
μπροστά στην είσοδο 
της πολυκατοικίας τους, 
ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΕΝ ΕΠΕ-
ΤΡΕΠΕ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΙ 
ΚΑΝΕΙΣ , ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ 
ΜΕ ΑΚΡΟΒΑΤΙΚΑ!! !  
Ευχαριστούμε και πάλι 
και μπράβο για το ζήλο 
των εργαζομένων  σε 
όλες τις υπηρεσίες της 
αστυνομίας (από τους 
τηλεφωνητές στο 100 
μέχρι και τους αστυνο-
μικούς που βρίσκονται 
περιπολία κλπ)

Κάτοικοι της οδού 
Βερμίου – Βέροια.

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟ
Θερμά συγχαρητήρια από την Πρόεδρο και το ΔΣ του Λυκείου των Ελληνίδων Βέ-

ροιας σε όλους τους χορευτές και χορεύτριες του ΛΕΒ που κατάφεραν να περάσουν σε 
σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, αποτέλεσμα μιας μακράς και κοπιώδους προ-
σπάθειας. 

Καλές και γόνιμες σπουδές και καλή αρχή στο νέο τους ξεκίνημα!
Μετά από άδεια των κηδεμόνων ανακοινώνουμε τα ονόματα των χορευτών μας που 

εισήχθησαν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση:
1) Γιοβανόπουλος Θωμάς  -  Τμήμα Γεωπονίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης
2) Μακρίδης Ηλίας - 

Τμήμα Φυσικοθεραπεί-
ας  της Σχολής Επιστη-
μών Υγείας του Πανεπι-
στημίου Πελοποννήσου 
( Σπάρτη)

3) Ντόβα Μαρία -  
Τμήμα Εκπαιδευτικής 
και Κοινωνικής Πολιτι-
κής του Πανεπιστημίου 
Μακεδονία (Θεσσαλο-
νίκη)

4) Παππά Μαριλία 
-Τμήμα Διεθνών και Ευ-
ρωπαϊκών Οικονομικών 
Σπουδών του Πανεπι-
στημίου Δυτικής Μακε-
δονίας ( Κοζάνη)

5) Σέρμπος Κων-
σταντ ίνος  -  Τμήμα 
Φιλολογίας της Φιλο-
σοφικής Σχολής του 
Αριστοτελείου Πανεπι-
στημιου Θεσσαλονίκης

6) Τύπου Ζουμπου-
λια -  Τμήμα Γλωσσι-
κών και Διαπολιτισμι-
κών Σπουδών του Πα-
νεπιστημιου Θεσσαλί-
ας (Βόλος)

7 )  Φ ο υ ρ ν ι ά δ η ς 
Χρήστος - Τμήμα Μο-
ριακής Βιολογίας & 
Γενετικής του Δημοκρί-
τειου Πανεπιστημίου 
Θράκης (Αλεξανδρού-
πολη) 

  Το Δ.Σ.
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ΑΔΑ: 6Ψ0ΧΩΨΠ-ΧΜΦ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΑΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Αλεξάνδρεια, 12-9-2019
Αριθ. Πρωτ.: 16438

ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
«Για την πρόσληψη ενός (1) Ειδικού
 Συμβούλου με σύμβαση εργασίας

 Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου»
Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 

87Α’/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», που 
αναφέρεται στις αρμοδιότητες του Δημάρχου.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του ν.3584/2007 (ΦΕΚ 
143 Α728-06-2007) «Κύρωση του Κώδικα Δημοτικών και Κοι-
νοτικών Υπαλλήλων», περί Ειδικών συμβούλων ή Ειδικών 
Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών όπως τροποποιή-
θηκε και ισχύει με το άρθρο 213 του ν. 4555/2018 «Πρόγραμμα 
Κλεισθένης».

3. Το άρθρο 23 «Ειδικές Θέσεις» του ισχύοντος Οργανισμού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αλεξάνδρειας, στο οποίο 
προβλέπονται πέντε (5) θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Επιστη-
μονικών Συνεργατών ή Ειδικών Συνεργατών.

4. Το γεγονός ότι δεν έχουν καλυφθεί στο σύνολο τους οι ως 
άνω προβλεπόμενες ειδικές θέσεις.

5. Την ανάγκη επικουρίας του Δημάρχου σε εξειδικευμένα 
επιστημονικά και τεχνικά θέματα για την πραγμάτωση των 
αναπτυξιακών σκοπών του Δήμου, παροχής υποστήριξης σε 
ειδικά θέματα δημόσιων συμβάσεων που απασχολούν τις ορ-
γανωτικές μονάδες του Δήμου, συστηματικής παρακολούθησης 
και υποβολής προτάσεων και εισηγήσεων στους τομείς της 
ενεργειακής πολιτικής και της ολοκληρωμένης διαχείρισης απο-
βλήτων του Δήμου.

6. Την ύπαρξη εξασφαλισμένων πιστώσεων στον προϋπο-
λογισμό του Δήμου τρέχοντος και επόμενων οικονομικών ετών 
σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 16196/10-09-2019 βεβαίωση της 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου.

συγκεκριμένα προσόντα ως αναφέρονται παρακάτω:
Α) Να έχουν την Ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια της χώ-

ρας που ανήκει
στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) (άρθρο 12 ν. 3584/2007)
Β) Να έχουν συμπληρώσει το κατώτατο όριο ηλικίας διορι-

σμού  (21ο έτος)
(άρθρο 11 & 13 Ν. 3584/2007)
Γ) Να είναι υγιείς (άρθρο 14 ν. 3584/2007)
Δ) Να μην έχουν ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική 

δικαστική συμπαράσταση (άρθρο 16 ν.3584/2007).
Ε) Προκειμένου για άνδρες, να έχουν εκπληρώσει τι στρα-

τιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί από αυτές 
νόμιμα (άρθρο 11 & 15 ν. 3584/2007).

ΣΤ) Να μην έχουν απολυθεί από άλλη θέση για πειθαρχι-
κούς λόγους (άρθρο 17 ν. 3584/2007).

Τα παραπάνω θα πρέπει να υποβληθούν στα γραφεία του 
Δήμου, στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Διοί-
κησης και Ανθρώπινου Δυναμικού (Δημαρχείο Αλεξάνδρειας, 
Ταχ. Δ/νση: Εθνικής Αντίστασης 42 - τ.κ. 59300 Αλεξάνδρεια, 
αρμόδιοι υπάλληλοι Β, Θεοδωρίδου και Σ. Τάκη, τηλέφωνα 
επικοινωνίας 2333350144 και 2333350129 αντίστοιχα), κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες.

3. Η πλήρωση της θέσης του Ειδικού Συμβούλου θα ενερ-
γηθεί, ύστερα από δημόσια γνωστοποίηση δια του τύπου, με 
απόφαση Δημάρχου που θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβέρνησης, ο οποίος και θα προσλάβει το πρόσωπο που, 
κατά την κρίση του, είναι κατάλληλο. Η πρόσληψη θα ολοκλη-
ρωθεί με την υπογραφή από τον προσλαμβανόμενο ειδικής 
σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

4. Η εργασιακή σχέση του Ειδικού Συμβούλου διέπεται απο-
κλειστικά από τις διατάξεις του άρθρου 163 του ν. 3584/2007, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και η σύμβαση του είναι σύμ-
βαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η οποία 
λύεται με το θάνατο, την έκπτωση, την παραίτηση, την καταγ-
γελία της ή την πάροδο πέντε ημερών από την αποχώρηση του 
Δημάρχου για την επικουρία του οποίου προσελήφθη, εφόσον 
ο αντικαταστάτης του δεν εκδηλώσει με πράξη του τη συγκατά-
θεση για τη διατήρηση του.

5. Οι αποδοχές του Ειδικού Συμβούλου καθορίζονται από 
την κείμενη νομοθεσία.

Η παρούσα γνωστοποίηση να δημοσιευθεί σε μία ημερήσια 
τοπική εφημερίδα της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτη-
θεί στον διαδικτυακό τόπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα του 
Δήμου.

Ο Δήμαρχος
Παναγιώτης Γκυρίνης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ 
ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΓΩΓΗΣ

Με την υπ’ αριθμ. 10823Α΄/14-8-2019 έκθεση επίδοσης 
του Δικαστικού Επιμελητή του Πρωτοδικείου Βεροίας Στέρ-
γιου Στραβέλα, επιδόθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών 
Βέροιας αντίγραφο της με αριθμό κατάθεσης 102/ΤΜ/19-6-
2019 στο Μονομελές Πρωτοδικείο Βεροίας απευθυνόμε-
νης αγωγής αναγνώρισης κληρονομικού δικαιώματος 
των: 1) Νίνας Ντόλινα του Σεργκέι και Μαρίας και 2) Αλέ-
ξιου Γιαζιτζή του Βασιλείου και της Νίνας κατά των: 1) Γεν-
νάδιου Τσίκοβ και 2) Σοφίας Φραγκουλίδου του Αριστείδη, 
κατοίκου Ασπρόπυργου Αττικής, θέση «Γκόρυτσα» και ήδη 
αγνώστου διαμονής, με αίτημα την αναγνώριση κληρονομι-
κού δικαιώματος της 1ης ενάγουσας κατά της 2ης εναγομέ-
νης σε ποσοστό 1/4 εξ αδιαιρέτου επί της στο ιστορικό της 
αγωγής περιγραφόμενης κινητής και ακίνητης περιουσίας 
του Βασιλείου Γιαζιτζή του Χρήστου και της Μαρίας, κατοί-
κου όσο ζούσε Νάουσας, που πέθανε την 29-11-2011, και 
την καταδίκη στη δικαστική δαπάνη.

Βέροια, 19-8-2019
Ο Δικαστικός Επιμελητής

Σ. Στραβέλας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ 
ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΓΩΓΗΣ

Επιδόθηκε με την με αριθμό 10889Α/13-9-19 έκθεση 
επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Εφετείου Θεσσα-
λονίκης στην κυρία Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βέροιας η 
από 25.6.19 με αριθμό κατάθεσης 413/ΑΦ-ΓΔ/19 και α-
πευθυνόμενη στο Μον. Πρωτοδικείο Βέροιας, ΑΙΤΗΣΗ, του 
Βαλέριου Μελιανίδη του Αλέξιου, κάτοικου Βέροιας, Πίνδου 
20 ΚΑΤΑ της Σοφίας Μελιανίδου του Νικολάου αγνώστου 
διαμονής με την οποία ζητά να ανατεθεί σε αυτόν με από-
φαση και προσωρινή διαταγή η προσωρινή επιμέλεια των 
ανηλίκων τέκνων του α)Αλέξανδρου Χρυσόστομου Μελιανί-
δη και β)Μιχαήλ Αγγέλου Μελιανίδη και τέλος η από 27.6.19 
προσωρινή διαταγή με την οποία αναθέτει και διατηρεί στον 
αιτούντα μέχρι τη συζήτηση της παραπάνω αίτησης, ήτοι εξ’ 
αναβολής, την 25/9/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10, την 
επιμέλεια των ανήλικων τέκνων.

Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΙΔΕΡΗΣ               

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

το άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώ-
δικα ό τι:

Ο ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ-
ΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Χρήστου και της 
Βασιλικής, το γένος Πανταζίδου, 
που γεννήθηκε και κατοικεί στη 
Βέροια και η ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΕΥΣΑΪΑ του Λεωνίδα και της Α-
ναστασίας, το γένος Τσακίρη, που 

γεννήθηκε στον Καστανά Θεσ/νίκης και κατοικεί 
στη Βέροια, πρόκειται να παντρευτούν με θρησκευ-
τικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγ. Θεοδώ-
ρων στη Γρίτσα Πιερίων.

Συνάντηση εθελοντών για συμμετοχή 
στις εκδηλώσεις «Η Μνήμη του Νήματος» 

Την Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου 2019 στις 7.00 μ.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου 
Βέροιας πρόκειται να πραγματοποιηθεί συνάντηση εθελοντών για το συντονισμό των εκδηλώ-
σεων με τίτλο «Η Μνήμη του Νήματος» που διοργανώνονται από το Δήμο Βέροιας  σε συνερ-
γασία με την Πρεσβεία του Λουξεμβούργου στην Ελλάδα, το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο 
Ελλάδος και την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία «ΟΜΟΡΦΗ ΕΛΛΑΔΑ» στη μνήμη των 460 
που χάθηκαν στο Ολοκαύτωμα. Η συνάντηση είναι ανοιχτή προς το κοινό και όσοι πολίτες 
(συμπεριλαμβανομένων των μαθητών) επιθυμούν να συνδράμουν εθελοντικά στη διοργάνωση 
των εκδηλώσεων μπορούν ελεύθερα να προσέλθουν στη συνάντηση προκειμένου να ενημε-
ρωθούν για την προετοιμασία των εκδηλώσεων και να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους. 
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Από την Ε.Π.Σ. Ημαθίας ανακοι-
νώνεται  ότι την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
4.10.2019 θα διεξαχθεί από την 

Ε.Π.Ο. το 1ο Σεμινάριο Επιμόρφωσης 
Προπονητών Αναπτυξιακών ηλικιών 
2019/20. Το σεμινάριο θα διεξαχθεί 
στο Ξενοδοχείο «ΒΕΡΟΙΟΠΟΛΙΣ» με 
ομιλητή τον κ.ΖΕΛΕΝΙΤΣΑ και θα έχει 
διαρκεια 6 ώρες με ώρα έναρξης την 
15.00 έως και την 21.00.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι προπονητές 
έχουν ταυτότητα τριετίας (λήξη 31.12.2021) η έχουν 
καταθέσει τα χαρτιά τους για έκδοση ταυτότητας 
τριετίας.

Το σεμινάριο είναι ΔΩΡΕΑΝ προς τους συμμε-
τέχοντες και είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ για όλους τους 
προπονητές που εργάζονται στα τμήματα υποδομής.

Παρακαλούνται οι προπονητές που θα παρακο-
λουθήσουν τις εργασίες του παραπάνω σεμιναρίου,-
να δηλώσουν έγκαιρα συμμετοχή μέχρι την ΤΕΤΑΡ-
ΤΗ 2.10.2019 στην Γραμματεία της Ένωσης.

Μεταγραφή έκπληξη με την 
24χρονη Δανέζα πλέι μέικερ   
Νέντα Τζούρισιτς να υπο-

γράφει στην νέα της ομαδα σκορ-
πίζοντας αισιοδοξία και χαρά στους 
φίλους του συλλόγου. 

Δήλωση της Νέντα Τσούρισιτς: «Νιώθω πολύ 
χαρούμενη που βρίσκομαι σε μια ομάδα με υψη-
λούς στόχους, δίνοντας τον καλύτερο μου εαυτό 
να τους πετύχει.Εύχομαι υγεία σε όλη την ομάδα 
με πολλές επιτυχίες».

 Το κρατούσε για το τέλος ο Γιάννης Χασιώτης 
αφού περίμενε την κατάλληλη στιγμή να κάνει το 
μεγάλο μπαμ .

Έτσι η Βέροια 2017 με τις μεταγραφές που 
έκανε φέτος θα παρουσιαστεί πανίσχυρη σε Ελλά-

δα και Ευρώπη, αρκεί να έχει και την στηριξη του 
κόσμου..

1οΣεμινάριοΕπιμόρφωσης
ΠροπονητώνΑναπτυξιακώνηλικιών

2019/20

Χάντμπολγυναικών
«Βόμβα» με τεράστια μεταγραφή την 

24χρονη Δανέζα πλέι μέικερ να κλείνει 
στην Βασίλισσα του Βορρά την τελευταία 

μέρα των μεταγραφών και να ενισχύει
τον σύλλογο της Ημαθίας

ΜπάσκετΓ’Εθνική
Στους Αετούς Βέροιας

ο Βασίλης Αναστασιάδης
Η διοίκηση των Αετών Βέροιας είναι στην ευχάριστη θέση να 

ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Βασίλη Α-
ναστασιάδη. Ο 24χρονος (07/09/1995) ύψους 1.97 small forward 
κατάγεται από το Πλατύ Ημαθίας και θα αγωνιστεί για δεύτερη φορά 
σε ομάδα του νομού μετά την παρουσία του στον Φίλιππο Βέροιας 
(2014/2015).

Τελευταίος του σταθμός ήταν η Ασπίδα Ξάνθης, με την οποία 
αγωνίστηκε πέρσι στον 1ο όμιλο της Γ Εθνικής, ενώ στο παρελθόν 
θήτευσε με επιτυχία σε Ιωνικό Ιωνίας (Γ Εθνική, 2017/2018 με 23 
αγώνες, 289 αγώνες και 48 τρίποντα), ΑΟΚ Αιγινιακός (2016/2017), 
Απόλλωνα Καλαμαριάς (2015/2016) και πριν τον Φίλιππο Βέροιας 
ανήκε στον Ηρακλή, όπου και αγωνίστηκε από τα τμήματα υποδομής 
μέχρι και την ανδρική ομάδα.

Καλωσορίζουμε τον Βασίλη στους Αετούς και του ευχόμαστε μα-
κροημέρευση και πολλές επιτυχίες!

Οι προπονήσεις του τμήματος παγκο-
ρασιδων της Βέροιας 2017 ξεκίνησαν. Έ-
νας από τους στόχους της Βέροιας 2017 
ήταν να δημιουργήσει τμήματα ανάπτυ-
ξης και είμαστε πολύ χαρούμενοι που ο 
στόχος μας επιτευχθεί. Οι προπονήσεις 
των παγκορασιδων της Βέροιας 2017 ξε-
κίνησαν με προπονήτρια και γυμνάστρια 
την Για πολλά χρόνια διεθνή και πρωτα-
θλήτρια χάντμπολ Βούλα Ψωμιαδου .

Στα χέρια της έμπειρης προπονήτρια 
μας το μέλλον του τμήματος είμαστε σί-
γουροι ότι θα είναι λαμπρό. Ευχαριστού-
με την Ελλη Κουμιτσαρσκα και τον Νικο 
Κυρικλιδη του συλλόγου •Φερωνα • για 
την παραχώρηση κάποιων παγκορασιδων στο σύλ-
λογο μας. Τηλέφωνα  επικοινωνίας Συντονιστής ανά-
πτυξης:Κώστας Χαραλαμπιδης 6977061617

Προπονήτρια :Βούλα Ψωμιαδου 6944611204
Προπονήτρια ακαδημιών: Αθηνά Βασιλειάδου 

6947542499
Ωρες προπόνησης:
Τρίτη ΔΑΚ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ 17:15 -18:30
ΤΕΤΑΡΤΗ ΔΑΚ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ 14:00 -15:30
ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ ΔΑΚ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ 14:00 -15:30

Χάντμπολ
Ξεκίνησανοιπροπονήσειςτουτμήματος

παγκορασίδωντηςΒέροιας2017

Η οικογένεια
του Διογένη Ρούσου 

ευχαριστεί 
Η οικογένεια του Διογένη Ρούσου θέλει να ευχαριστήσει θερμά 

την αθλητική οικογένεια, τα παιδιά του «Φιλίππου» Βέροιας που πα-
ραβρέθηκαν στην εξόδιο ακολουθία και τον συνόδευσαν στο τελευ-
ταίο του ταξίδι. Η οικογένεια ευχαριστεί όλους τους παίκτες, φίλους, 
παράγοντες και συγγενείς που ήταν παρόντες και τον τίμησαν καθώς 
και τον καλό του φίλο που ανώνυμα έκανε την δωρεά στο σωματείο.
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Υψηλό επίπεδο ρυθμικής παρου-
σίασαν οι αθλήτριες του Φιλίπ-
που Βέροιας στην αγωνιστική 

χρονιά που πέρασε. Ξεκινώντας με 
την μεγαλύτερη και πιο δύσκολη κατη-
γορία Νεανίδων οι αθλήτριες  Κιάτση 
Αικατερίνη,  Αφένδρα Ευαγγελία  και 
η Μητριτώνη Άννα Μαρία αφού περά-
σανε τους πανελλήνιους προκριματι-
κούς αγώνες αφήνοντας για μόλις 0,5 
βαθμούς το χάλκινο μετάλλιο στο ομα-
δικό ,βάλανε πλώρη για τους τελικούς 
και τις Πανελλήνιες διακρίσεις.

Η Κιάτση Αικατερίνη νεάνιδα δεύτερης χρονιάς 
έδειξε από νωρίς ότι βρίσκεται στην καλύτερη φάση 
της  και αυτό το απέδειξε  στους Πανελλήνιους αγώ-
νες κατακτώντας Ασημένιο μετάλλιο στο σχοινάκι, 
Χάλκινο μετάλλιο στην κορδέλα και την 8η θέση στην 
μπάλα . Αυτό  είχε ως αποτέλεσμα να  επιλεγεί  από 
την Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία  για να περά-
σει το τεστ με τις καλύτερες αθλήτριες της Ελλάδας 
, για το παγκόσμιο πρωτάθλημα των νεανίδων.    Η 
διάκριση αυτή ήταν πολύ μεγάλη όχι μόνο για την 
ομάδα του Φιλίππου αλλά και για όλη την Βέροια .  Η  
χρονιά έκλεισε για την αθλήτρια με τον καλύτερο δυ-
νατό τρόπο στο διεθνές meetingROYAL  CROWNό-
που στέφθηκε βασίλισσα της Ρυθμικής ανάμεσα σε 
πολλές αθλήτριες  από πολλές χώρες .

Η Αφένδρα Ευαγγελία  νεάνιδα  πρώτης χρο-
νιάς έχοντας να συναγωνιστεί τις νεανίδες δεύτε-
ρης και τρίτης χρονιάς  και με ένα καινούριο όργα-
νο την κορδέλα,  απέδειξε ότι βρίσκεται σε πολύ  
καλή κατάσταση κατακτώντας στους προκριματι-
κούς αγώνες την 8η θέση στις κορύνες  στο διεθνές 
meetingROYALCROWNκατέκτησε  την 6η θέση στην 
μπάλα, την 7η θέση στις κορύνες και την 8η θέση 
στην κορδέλα και έκλεισε την αγωνιστική χρονιά 
δίνοντας πολλές υποσχέσεις για το μέλλον της στη 
Ρυθμική γυμναστική.

Η Μητριτώνη Άννα Μαρία παρόλο την ανοδική 
της πορεία μέσα στην χρονιά δεν κατάφερε να α-
γωνιστεί στους Πανελλήνιους αγώνες λόγω ενός 
μικρού τραυματισμού χωρίς αυτό να της στερήσει 
τη συνέχεια της αθλητικής της καριέρας. Με πείσμα 
και αποφασιστικότητα ετοιμάζεται δυναμικά για την 
επόμενη σεζόν.

Την σκυτάλη πήρανε οι κορασίδες και οι παγκο-
ρασίδες του Φιλίππου που έκαναν εξαιρετική εμφά-
νιση και κατάφεραν να ξεχωρίσουν ανεβαίνοντας στο 
βάθρο στους προκριματικούς και τελικούς αγώνες 
των κατηγοριών τους πιο αναλυτικά:

Στην ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ Κορασίδων η Κο-
ρασίδα 1ης  χρονιάς ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 
Α LEVEL βγήκε 5η στο σύνθετο ατομικό 1η  στις 
κορύνες , 4η  στο στεφάνι και στην ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ 
του πανελλήνιου πρωταθλήματος Κορασίδων ήταν 
2η  στο πρόγραμμα με σχοινί και πήρε Ασημένιο 
μετάλλιο διατηρώντας έτσι τις υψηλές τις διακρίσεις 
στην αγωνιστική της πορεία παρά το μικρό της ηλι-
κίας της.

Η κορασίδα 2ης χρονιάς ΜΑΚΡΟΔΗΜΗΤΡΗ ΑΡ-
ΤΕΜΙΣ δείχνοντας σταθερότητα από αγώνα σε αγώ-
να κατάφερε να ανέβει βαθμολογικά και να διακριθεί, 
στην προκριματική Φάση ήταν 2η  στο σχοινί και 5η 
στο στεφάνι ενώ στην τελική Φάση ήταν 8η  στο Σύν-
θετο ατομικό και 5η  στις κορίνες.

Στο Β LEVEL η Κορασίδα 1ης χρονιάς ΝΤΟΚΑ 
ΙΩΑΝΝΑ ήταν 10η στο σύνθετο ατομικό, 5η στο σχοι-
νί και 7η στο στεφάνι βάζοντας πείσμα και δουλεία 
κατάφερε στην Τελική Φάση να ανέβει στο βάθρο κα-
τακτώντας την 3η θέση  στο σχοινί κερδίζοντας έτσι 
το Χάλκινο μετάλλιο.

Η Κορασίδα 1ης χρονιάς Ντόκα Ελένη φανερά 
βελτιωμένη από την προηγούμενη σεζόν κατάφερε 
με την χορευτικότητα και την δουλεία της να ανέβει 
πολλές θέσεις στην κατάταξη 9η  στο στεφάνι, 9η  
στις κορίνες, οι μικρές ατυχίες της την άφησαν για 
λίγο εκτός βάθρου.

Η ΔΟΞΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΛΙΝΑ κορασίδα 1ης χρονιάς 
είχε μια αξιόλογη παρουσία βοηθώντας  την ομάδα 
για την πρόκριση και μια καλή θέση στην κατάταξη 

μένοντας πολύ κοντά στο όριο.
Η ΣΤΗΘΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΑΝΝΑ κορασίδα 1ης χρονιάς 

μετά από 1 χρόνο απουσίας κατάφερε να αγωνιστεί 
και να κάνει μια πολύ καλή παρουσία στο πρόγραμ-
μα με στεφάνι

Αξιοθαύμαστες οι πιο μικρές αθλήτριες του Φι-
λίππου πιο συγκεκριμένα η κατηγορία των Παγκορα-
σίδων πήρε με άνεση την πρόκριση στους τελικούς 
κατακτώντας και μια θέση στα μετάλλια

Συγκεκριμένα η παγκορασίδα 2ης χρονιάς ΣΑΡ-
ΡΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΜΥΡΤΩ Α LEVEL κατάφερε να ξεχω-
ρίσει με το ταλέντο της και τα προσόντα της ήταν 10η  
στο Σύνθετο ατομικό ,8η στην μπάλα,7η στο στεφάνι 
και 10η στο πρόγραμμα χωρίς όργανο στην Τελική 
Φάση   

Στο Β LEVEL η παγκορασίδα 2ης χρονιάς ΤΣΙΑ-
ΠΡΑΖΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ήταν 7η στο σχοινί μία μεγάλη 
επιτυχία αφού ήταν εκτός προπονήσεων σχεδόν 1 
χρόνο, και για τον λόγο αυτόν πήρε μέρος μόνο σε 
2 όργανα στην προκριματική φάση. Με πείσμα και 
αποφασιστικότητα κατάφερε νε ξεπεράσει τον εαυτό 
της και σε μικρό χρονικό διάστημα κατέβηκε στους 
Τελικούς αγώνες και με τα 4 όργανα κάνοντας έναν 
προπονητικό μαραθώνιο 9η στο σχοινί και 9η στην 
μπάλα .

Η παγκορασίδα 1ης χρονιάς ΕΛΜΑΣΛΑΡΙ ΜΑ-
ΡΙΛΙΑ ήταν εξαιρετική κατάφερε να πλασαριστεί όχι 
μόνο στις οκτάδες στην προκριματική Φάση (8η στο 
πρόγραμμα χωρίς όργανο και ,8η στο στεφάνι) αλλά 
και να ανέβει στο βάθρο στην Τελική Φάση Ρυθμικής 

κερδίζοντας το Ασημένιο μετάλλιο στο πρόγραμμα 
Χωρίς Όργανο καθώς και την 5η θέση στο σχοινί.

Η παγκορασίδα 1ης χρονιάς ΤΣΑΚΥΡΙΔΟΥ ΠΑ-
ΡΑΣΚΕΥΗ μάγεψε κοινό και κριτές με το ταλέντο της 
και την τσαχπινιά της χωρίς το άγχος του Προκριμα-
τικού αγώνα και φανερά βελτιωμένη κατάφερε στην 
Τελική Φάση να είναι 11η στο πρόγραμμα με σχοινί 
και 11η στο πρόγραμμα με μπάλα μένοντας για λίγο 
εκτός οκτάδας.

Στο Β LEVEL η παγκορασίδα 1ης χρονιάς ΠΑ-
ΣΧΑΛΙΔΟΥ ΗΛΙΑΝΑ παρόλο τις δυνατότητες της και 
την δουλειά της έμεινε μακριά από τον καλό της εαυ-
τό καθώς δεν μπόρεσε να καταπολεμήσει το άγχος 
της μένοντας έτσι  μακριά από την 8άδα.

 Οι προπονητές των αθλητριών Χαβιαροπούλου 
Ηρώ, Μιχαήλ Γκέρμαν, Μωυσιάδου Κατερίνα και 
Παυλίδου Μαρία έχουν αποδείξει ότι με σκληρή κ 
συστηματική δουλειά και χωρίς πολλά λόγια έρχονται 
οι διακρίσεις και τα καλά αποτελέσματα. Συνεχί-
ζουν δυναμικά για την καινούργια Αγωνιστική Χρονιά 
προσπαθώντας να φέρουν περισσότερες διακρίσεις 
στην Πόλη της Βέροιας. Ο Πρόεδρος του τμήματος 
Παπανώτας Νικόλαος   ευχήθηκε  σε προπονητές και  
αθλήτριες Υγεία, Δύναμη και καλή προετοιμασία για 
την Νέα αγωνιστική χρονιά .

Σαρωτικός ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ Βέροιας
στη Ρυθμική γυμναστική σε όλες τις κατηγορίες
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Του ιερέως
Παναγιώτου Σ. Χαλκιά

Αγαπητοί μαθητές και μαθήτριες:

Με την τέλεση του καθιερωμένου Αγια-
σμού σε όλα τα σχολεία της χώρας μας, 
άρχισαν τα μαθήματα. Και ως πρώτη ανά-
γκη αισθανόμαστε όλοι μας (εκτός, ίσως, 
από ορισμένες «δυνάμεις της προόδου») 
να ζητήσουμε, τη φώτιση και την ενίσχυση 

του Θεού και την ευλογία της Εκκλησίας μας. Είναι καθήκον 
και ευθύνη της Εκκλησίας να είναι παρούσα κατά την επίσημη 
ημέρα της έναρξης της σχολικής χρονιάς και να συμμετέχει, με 
στοργή και αγάπη, στον αγώνα και στις προσπάθειες των Διδα-
σκάλων και των Μαθητών.

Η Εκκλησία βρίσκεται πάντοτε κοντά στον άνθρωπο, σε όλες 
τις ηλικίες και στις φάσεις της ζωής του. Πολύ περισσότερο βρί-
σκεται κοντά στον νέο άνθρωπο, στους νέους και τις νέες, που 
σπουδάζουν και θεμελιώνουν το οικοδόμημα της ζωής τους. Και 
έχει πάντοτε να προσφέρει στους νέους όχι μόνο την αισιοδο-
ξία, την ελπίδα και την πίστη, αλλά προ παντός τον ίδιο το Θεό, 
τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, ο οποίος αποτελεί την μεγαλύτε-
ρη ανάγκη του ανθρώπου και όλου του κόσμου.

Όλοι μας γνωρίζουμε ότι ο σκοπός της παιδείας είναι μεγά-
λος και υψηλός και ότι για να επιτύχει χρειάζεται προσωπικός 
αγώνας. Ο μεγάλος ιστορικός και φιλόσοφος Πλούταρχος, στο 
έργο του «περί παίδων αγωγής», λέγει ότι ο αγώνας αυτός εί-
ναι, κυρίως, εσωτερικός: «Παιδεία ουκ εστί το πληρώσαι υδρίαν, 
αλλά το ποιήσαι πυράν». Δηλαδή η μόρφωση και η παιδεία δεν 
είναι όγκος και ποσότητα γνώσεων, ούτε ο νέος είναι ένα άδειο 
πιθάρι για να γεμίζει με γνώσεις, αλλά μόρφωση αληθινή και 
σωστή είναι η δημιουργία εσωτερικής φλόγας, το άναμμα, μέσα 
στην ψυχή του νέου, φωτιάς. Μιας φωτιάς που ξυπνάει, φωτίζει 
και θερμαίνει όλη την ψυχοδιανοητική ύπαρξη, τη βούληση και 
τα αισθήματα, τον ζήλο και τα βιώματα, την πρωτοβουλία και 
την αυτενέργεια, την ευθύνη και την αποστολή, τα ιδανικά και τα 

οράματα.
Είναι γνωστό ότι η εποχή μας ευνοεί την τάση της φυγο-

πονίας, του ερασιτεχνισμού και της συνθηματολογίας… Στην 
παιδεία, όμως, τέτοιες αντιλήψεις καιροσκοπικές και παραπλα-
νητικές, δεν έχουν καμία θέση, δεν έχουν πέραση. Κανένας 
μαθητής και κανένας πολίτης δεν μπορεί να ξεγελάσει κανένα. 
Ούτε τον εαυτό του, ούτε τους άλλους. Ούτε την επιστήμη, ούτε 
την τέχνη. Πολύ περισσότερο δεν μπορεί να ξεγελάσει τη ζωή, 
τον προορισμό του, την αποστολή του… Κάθε μαθητής έχει την 
κλήση του και την αποστολή του.. Δεν υπάρχουν μεγαλοφυείς 
και χαρισματούχοι, αλλά μόνο επιμελείς, φιλομαθείς και εργατι-
κοί. Ο Αϊνστάϊν έλεγε ότι: «Η μεγαλοφυία είναι το άθροισμα δύο 
παραγόντων: Το 1% είναι ευφυία και το 99% ιδρώτας…».

Γνωρίζετε, αγαπητοί μαθητές και μαθήτριες, ότι οι τίτλοι και 
τα «χαρτιά», τα πτυχία και τα διπλώματα, δεν αρκούν στον α-
γώνα της ζωής. Αν δεν αντιπροσωπεύουν εργασία και ιδρώτα, 
μόχθο και κόπο, αντί να εξυψώνουν τον άνθρωπο, τον καταπο-
ντίζουν… Γνωρίζετε, επίσης, ότι στον ιερό χώρο της παιδείας 
και της εφηβικής ηλικίας, διεισδύουν και περιφέρονται ισχυρές 
λαθρόβιες αρνητικές δυνάμεις, οι οποίες προσπαθούν να σας 
αποσπάσουν από την οδό του καθήκοντος και του προορισμού 
και να σας παρασύρουν στην πλάνη και την αποτυχία. Σε όλα 
αυτά πρέπει να δώσουμε όλοι μας μια γενναία και ηρωική απά-
ντηση: ότι παραμένουμε όλοι μας πιστοί, αφοσιωμένοι και αμε-
τακίνητοι στο υψηλό και ιερό καθήκον της παιδείας, της μόρφω-
σης, της επιστήμης και ακολουθούμε την πορεία που εχάραξαν 
και μας παρέδωσαν οι αληθινοί σοφοί της ιστορίας μας και οι 
μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας μας.

Με αυτό το Μήνυμα, αγαπητοί μαθητές και μαθήτριες, σας 
εύχομαι καλή και ευλογημένη σχολική χρονιά και καλή πρόοδο.

 

ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΙ  ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ;

Τι να γίνονται οι Σπαρτιάτες, οι Κορίνθιοι οι Θηβαίοι;
Μέχρι πότε θα στεγάζονται σε βιβλία Ιστορίας,
σε απομνημονεύματα, σε παραδόσεις 
και σε λεκτικούς θρύλους παντοδυναμίας;
 
Τι θα κάνουν οι πόλεμοι χωρίς αυτούς;
Τι συνθήκες θα υπάρξουν, τι λάφυρα, τι ταπεινώσεις, 
τι ενθύμια αιχμαλωσίας, τι επινίκια ;

Λένε, 
πως η τύχη του Κόσμου 
παίζεται στα χρηματιστήρια 
τις επενδύσεις, στις καινούργιες λέξεις.

Και οι πρωταγωνιστές της Ιστορίας τι θα κάνουν
θα παίξουν στο χρηματιστήριο; 

Οι Θηβαίοι  
θα ποντάρουν στις Ασφαλιστικές Εταιρείες,
οι Κορίνθιοι 
στους  Πετραιλεοκολλοσούς  
οι Σπαρτιάτες 
στις Ευρωπαϊκές Τράπεζες;

Σκέφτεστε τον Οδυσσέα Ανδρούτσο αξύριστο 
στις αίθουσες του Χρηματιστηρίου Αθηνών;
Και η τύχη του Κόσμου;

Ευτυχώς,
γυναίκες τα ευαγγέλια της Ειρήνης,
τα μεγάλα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα
οι Μεγάλες Τράπεζες
που κανονίζουν την ισορροπία του Κόσμου.
Γιατί  
αυτό που  λέμε ΟΙΚΟ-νομία δεν 
είναι παρά του ΟΙΚΟΥ ο Νόμος, 
η  γυναικεία  δηλαδή διευθυντική
 πρωταγωνιστικότητα.

Ήξερε πολλά η Λυσιστράτη 
για το πώς διαφυλάσσεται η ειρήνη του κόσμου.
Έτσι δεν είναι;

   Γιάννης Ναζλίδης

Εβδομάδα γνωριμίας στο 
Fitness Studio ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ

Το Fitness Studio ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ οργανώνει βδομάδα γνωριμίας 
και προσαρμογής, με δωρεάν μαθήματα για όλους. Ελάτε να μας γνω-
ρίσετε και να ενημερωθείτε για τις προσφορές Σεπτεμβρίου.

Πρόγραμμα (9/9 - 13/9)

Τα μαθήματα με * θέλουν δήλωση συμμετοχής

Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο 
23310 20601, 6973049700 
και με inbox στη σελίδα μας στο fb : 
facebook.com/tropos.zois.fitness.studio

Καλή και ευλογημένη σχολική χρονιά

ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ

Συνεστίαση 
στην πιτσαρία Παπαγάλος

Η λέσχη μας σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμά της, την Κυριακή 
15 Σεπτεμβρίου 2019 το μεσημέρι θα έχει συνεστίαση στην πιτσα-
ρία Παπαγάλος στην περιοχή Εληάς.

Η συμμετοχή κατ’ άτομο είναι 10 ευρώ και περιλαμβάνει ουζάκι με 
μεζέ, κρεατικό, ώρα προσέλευσης 13.00 το μεσημέρι. Για τη συμμε-
τοχή σας τηλεφωνήστε μας ή περάστε από τα γραφεία μας Ανοίξεως 
90. Η Λέσχη είναι ανοιχτή καθημερινά 10.30-12.30 εκτός Σάββατο, 
Κυριακή, τηλέφωνο επικοινωνίας 23310 25654.

Το Δ.Σ.



Σάββατο 14-9-2019
08:00-14:30 ΤΡΟ-

ΧΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡ-
ΓΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 32 
23310-22968

08:00-14:30 ΑΝΤΩ-
ΝΙΑΔΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑ-
ΦΥΛΛΙΑ ΠΙΕΡΙΩΝ 53 
23310-26789

08:00-14:30 ΒΕ-
ΧΤΣΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 

ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ 19 ΚΑΙ ΜΟΡΑΒΑ (έναντι ΙΚΑ) 
23310-64102

14:30-21:00 ΜΑΤΑΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΚΑΡΑ-
ΚΩΣΤΗ 18 (μπροστά από πιάτσα ταξί) 23310-
63102

19:00-21:00 ΘΩΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΝΙΖΕ-
ΛΟΥ 82 23310-67530

21:00-08:00 ΘΩΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΝΙΖΕ-
ΛΟΥ 82 23310-67530

Κυριακή 15-9-2019
08:00-14:30 ΜΠΟΥΛΑΣΙΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 117 ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 
ΓΩΝΙΑ 23310-60340

14:30-21:00 ΠΑΝΑΓΑΚΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΒΕΝΙ-
ΖΕΛΟΥ 7 23310-28594

19:00-21:00 ΠΑΠΑΡΗ - ΦΥΚΑΤΑ ΟΛΥ-
ΜΠΙΑ Λ.ΣΤΡΑΤΟΥ 27 - ΕΝΑΝΤΙ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ 
23310-23360

21:00-08:00 ΠΑΠΑΡΗ - ΦΥΚΑΤΑ ΟΛΥ-
ΜΠΙΑ Λ.ΣΤΡΑΤΟΥ 27 - ΕΝΑΝΤΙ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ 
23310-23360

Δευτέρα 16-9-2019
14:30-21:00 ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΗΡΑΣ 10 (κοντά στα ΚΤΕΛ) 23310-62989
14:30-21:00 ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ 20 - ΚΤΕΛ 23310-27355
19:00-21:00 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΑΪΒΑΛΙΟΥ 2 & ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ - ΚΕΝΤΡΟ 
ΠΡΟΜΗΘΕΑ 23310-66812

21:00-08:00 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΑΪΒΑΛΙΟΥ 2 & ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ - ΚΕΝΤΡΟ 
ΠΡΟΜΗΘΕΑ 23310-66812
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ

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

το διά στη μα α πό 16-9-2019 μέχρι 22-9-
2019 θα εί ναι το ε ξής: Αυ τό μα τος τη λε φω νη-
τής βλα βών: τηλ. 2331021814.

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

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

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Φαρμακεία

Η γυναικεία ομάδα του Αγροτικού 
Αστέρα, που συμμετέχει στο πρωτά-
θλημα της Β´ Εθνικής κατηγορίας, έχει 
προγραμματίσει τους παρακάτω φιλι-
κούς αγώνες προετοιμασίας.

Κυριακή 29/9/2019 στην Καστοριά 
με αντίπαλο την τοπική ομάδα.

Κυριακή 6/10/2019 στο γήπεδο της 
Αγίας Βαρβάρας με αντίπαλο τις Πιερί-
δες Μούσες.

Σάββατο 12/10/2019 στο γήπεδο της 
Αγίας Βαρβάρας με αντίπαλο τον ΓΠΟ 
Καστοριάς.

Φιλικοί αγώνες προετοιμασίας 
της γυναικείας ομάδα

της Αγ. Βαρβάρας

Αυγενάκης: «Να γίνει το Ηράκλειο
η έδρα των Εθνικών ποδοσφαίρου 

και μπάσκετ»
Ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λευτέρης Αυγε-

νάκης, σε δηλώσεις του από το Ηράκλειο ανέφερε πως πρέπει 
να γίνει η έδρα των Εθνικών ομάδων ποδοσφαίρου και μπά-
σκετ. Με το νέο Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου και αρμόδιο για 
θέματα αθλητισμού, Νίκο Συριγωνάκη, τον Δήμαρχο Ηρακλείου, 
Βασίλη Λαμπρινό, τον πρόεδρο της ΕΠΣΗ, Νίκο Τζώρτζογλου 
και τον πρόεδρο της ΕΣΚΗ, Μπάμπη Μαρκάκη, συναντήθηκε ο 
υφυπουργός αθλητισμού, Λευτέρης Αυγενάκης, τονίζοντας πως 
το Ηράκλειο πρέπει να γίνει η έδρα των Εθνικών ομάδων πο-
δοσφαίρου και μπάσκετ. Αναλυτικά δήλωσε: «Με τον νέο Αντι-
περιφερειάρχη Ηρακλείου και αρμόδιο για θέματα αθλητισμού, 
Νίκο Συριγωνάκη, τον Δήμαρχο Ηρακλείου, Βασίλη Λαμπρινό, 
τον πρόεδρο της ΕΠΣΗ, Νίκο Τζώρτζογλου και τον πρόεδρο 
της ΕΣΚΗ, Μπάμπη Μαρκάκη, θέσαμε από κοινού ένα στόχο: 
Να γίνει η Κρήτη, το Ηράκλειο, έδρα των εθνικών ομάδων. Εκείνης του ποδοσφαίρου στο Παγκρήτιο 
Στάδιο και εκείνης του μπάσκετ στα Δύο Αοράκια. Γι’ αυτό το σκοπό κινούμαστε όλοι μαζί συντονισμένα, 
ώστε οι αθλητικές υποδομές να αποκτήσουν τις προδιαγραφές που απαιτούνται. Με συνέργειες και με 
συστράτευση. Πιστεύουμε ότι ο επόμενος χρόνος θα βρει το Ηράκλειο και συνολικά την Κρήτη σε μια 
διαφορετική θέση, ακόμα πιο αρμόζουσα εντός της αθλητικής κοινότητας».
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  σ την 
Πατρίδα, 80μ. από τη 
ΜΕΒΓΑΛ, διόροφη οι-
κοδομή, κατάλληλη για 
επαγγελματική χρήση 
με ενάμιση στρέμ -
μα αυλή. Τηλ.: 6971 
706894.

ΞΗΡΟΛΙΒΑΔΟ πω-
λείται μονοκατοικία 83 
τ.μ. με οικόπεδο συ-
νολικά 200 τ.μ., στο 
κέντρο του χωριού, με 

μπάρμπεκιου. Τηλ.: 
6971 946773.

ΕΔΕΣΣΗΣ, γκαρσο-
νιέρα με 1ΔΣΚ, 40 τ.μ. 
μικτά, 3ος όρ., 22.000 
ευρώ. Euromesi t ik i 
6945 122583.

ΚΟΜΝΗΝΩΝ, Αγ. 
Παρασκευή, πωλείται 
διαμέρισμα 98 τ.μ., 
2ΔΣΚWC, 5ος όρ., 
κεντρική θέρμανση, 
γωνιακό, διαμπερές, 
μεγάλα μπαλκόνια, θέ-
ση στάθμευσης. Τηλ.: 
6977 435166, 23310 
61205 & 23310 62776.

Κ. ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 
πωλούνται 2 διαμε-
ρίσματα από 80 τ.μ., 
πακέτο, αυλή, κήπο, 
θέρμανση, καλή κα-
τασκευή. Τιμή 50.000 
ευρώ συζητήσ ιμη . 
Τηλ.: 6974 058284, 
6973 475239.

ΝΑΟΥΣΑ, κέντρο, 
πλατεία Καρατάσου, 
πωλείται διαμέρισμα 
75 τ.μ., 2ΔΣΚWC, 1ος 
όρ., ανακαινισμένο. 
Τηλ.: 6987 376116.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  κτήμα 
στη Βεργίνα 18 στρέμ-
ματα με ακτινίδια και 
κεράσια και πομώ-
να. Πληρ. τηλ.: 6948 
949616.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ αγρο-
τεμάχια 16,5 στρέμμα-
τα στο Μαυροδένδρι 
(Καράτσαλι) Βέροιας, 
με ροδακινιές, διάφο-
ρες ποικιλίες και πο-
μώνα και μπεκάκια. 
Τηλ.: 6942 202465.

ΕΥΚΑΙΡΙΑΠΩΛΕΙ-
ΤΑΙ οικόπεδο στους 

Γεωργιανούς 2 στρέμ-
ματα, σε πολύ καλή 
θέση, με νερό, ρεύμα, 
θέα, πολύ κοντά στο 
δρόμο.  Τηλ. :  6934 
662478.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΕΝΟ Ι Κ Ι Α ΖΕ ΤΑ Ι 
μονοκατοικία πανέ-
μορφη με όλα τα έπι-
πλα και ηλεκτρικά, με 
αυλή, ΛΟΥΞ, 250 ευ-
ρώ. Euromesitiki 6945 
122583.

ΩΡΟΛΟΪ, διαμέρι-
σμα επιπλωμένο με 
2ΔΣΚ Α.Θ., 250 ευ-
ρώ. Euromesitiki 6945 
122583.

ΕΝΟ Ι Κ Ι Α ΖΕ ΤΑ Ι 
διαμέρισμα 3ου ορό-
φου 130 τ.μ., 3ΔΣΚΜ 
και W.C., πλήρως α-
νακαινισμένο με όλες 
τις λευκές ηλεκτρικές 
συσευές, 2 inverter 
κλιματιστικά, σαλόνι, 
τραπεζαρία, ντουλάπα, 
θωρακισμένη πόρτα, 
συνθετικά κουφώματα, 
τζάκι, αυτόνομη θέρ-
μανση πετρελαίου, θέ-

ση parking. Τιμή 350 
ευρώ. Τηλ. επικοινω-
νίας: 6977 658822, 
6944 281124.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ-ΛΙ -
ΠΑΝΤΗΡΙΟ στην Αγ. 
Βαρβάρα ενοικιάζεται. 
Τηλ.: 6908 700069.

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ56, ε-
νοικιάζεται κατάστημα 
30 τ.μ., με W.C. Τηλ.: 
23310 62064 & 6937 
388027.

ΝΑΟΥΣΑ ενοικιά-
ζονται επαγγελματικοί 
χώροι στο κέντρο της 
πόλης, ατομική θέρ-
μανση, με W.C. Τηλ.: 
23320 24784 & 6971 
779135.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την 
ACS, κούριερ για τη 
Βέροια με δίπλωμα 
οδήγησης μηχανής 
και αυτοκινήτου. Τηλ.: 
23310 75400.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στον 

Προμηθέα 4ου ορόφου, 95 τ.μ. ρετιρέ, παντα-
χώθεν ελεύθερο, με απεριόριστη θέα, σε προ-
χωρημένη κατάσταση η οικοδομή. Τηλ.: 6944 
764477 & 23310 27796.

του Σαββατοκύριακου

Π Ω Λ Ε Ι Τ Α Ι 
αγροτεμάχιο έ-
κτασης επτάμισι 
(7,5) στρεμμά-
των στο Π. Σκυ-
λίτσι. Πληρ. τηλ.: 
6946255050.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ πω-
λείται οικοπεδοχώ-
ραφο 6.600 τ.μ., 
Ακαδημία, 100μ. 
από το Λύκειο Μα-
κροχωρίου, έγινε 
εφαρμογή σχεδίου 
πόλης. Τηλ.: 6979 
083821.

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, ενοικιάζεται διαμέρισμα 60 
τ.μ., στο κέντρο, περιοχή Αντιγονιδών, 
Στάση Κολόμβου (δύο στενά πάνω από 
την Εγνατία), 5ος όρ., ασανσέρ, φυσικό 
αέριο, 1Δ, ΣΛΚ, WC, εντοιχισμένη τετρά-
φυλλη ντουλάπα, ψυγείο, πλυντήριο, κου-
ζίνα, air condition, πολύφωτα, κουρτίνες, 
μεταλλική ντουλάπα στο μπαλκόνι και 
εξώπορτα ασφαλείας. Τηλ.: 6973 019859.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Υπάλληλος για Μεταφορική Εταιρεία.
Σχετική προϋπηρεσία θα ληφθεί σοβα-

ρά υπ’ όψιν. Αποστολή βιογραφικών στο 
ergasiamrk@gmail.com.
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ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟ-
ΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά να 
προσλάβει: α) οδηγό με 
δίπλωμα Γ΄, β) αποθηκά-
ριο με γνώσεις χειριστού 

κλαρλ. Πληροφορίες στο 
6947 021868.

Η  Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α
«TSIFLIDIS SECURITY» 
ζητάει για άμεση πρό-

σληψη και μόνιμη α-
πασχόληση, εξωτερικό 
πωλητή, κύριο ή κυρία 
με γνώσεις πωλήσεων 
και ευχέρεια λόγου, α-

παραίτητα στοιχεία: να 
διαθέτει  άδεια εργα-
σίας προσωπικού α-
σφαλείας (Ι.Ε.Π.Υ.Α.), 
δ ίπλωμα αυτοκ ινή -
του, γνώσεις αγγλικής 
γλώσσας για τους νο-
μούς Ημαθίας και Θεσ-
σαλονίκης. Παραλαβή 
βιογραφικών και δικαι-
ολογητικών για αξιολό-
γηση στοιχείων με συ-
νέντευξη  στα κεντρικά 
γραφεία της εταιρείας  
οδός Θεσσαλονίκης 
45, τηλ. επικοινωνίας 
23310 27102.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  υπάλ -
ληλος να γνωρίζει μι-
σθοδοσία κατά προ-
τίμηση του προγράμ-
ματος Epsilon για Λο-
γιστικό Γραφείο. Τηλ.: 
23310 76870 & 6932 
245383.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
κωδ.23332 ΚΕΝΤΡ0 ΒΕΡΟΙΑΣ, Γκαρσο-

νιέρα επιπλωμένη μικρή 27 τ.μ., μικτά και 22 
τ.μ. καθ. κατασκευή 78 , 2 ος όροφος, σε μέτρια 
κατάσταση , έχει ατομική θέρμανση με κλιμα-
τιστικό και το ενοίκιο της 120 €. Αποκλειστική 
ΔΙΑΘΕΣΗ  από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 23132 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Γκαρσονιέρα επιπλωμένη συνολικής επιφά-
νειας 32 τ.μ. 1ος Υπερυψωμένος. Αποτελεί-
ται από 1 Υπνοδωμάτιο, Σαλόνι, Κουζίνα και 
Μπάνιο . Είναι κατασκευασμένη το 1972 και 
διαθέτει θέρμανση Ατομική με κλιματιστικό , 
έχει Κουφώματα Αλουμινίου με διπλά τζάμια 
και Ανελκυστήρα, έχει Ηλ. Συσκευές, Τιμή: 180 
€. Επιθυμητή μόνο  γυναίκα εκπαιδευτικός. 
Από 1/10/19 διαθέσιμη.

Κωδ: 106232 - ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, ΕΝΟΙΚΙ-
ΑΖΕΤΑΙ Γκαρσονιέρα συνολικής επιφάνειας 
60 τ.μ. Ημιώροφος. Αποτελείται από 1 Υπνο-
δωμάτιο, Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο . Είναι κα-
τασκευασμένο το 1984 και διαθέτει θέρμανση 
με κλιματιστικό και έναν θερμοπομπό, έχει 
καινούργια συνθετικά κουφώματα με διπλά 
τζάμια, τέντες, θωρακισμένη πόρτα εισόδου, 
σε πολύ καλή κατάσταση, φρεσκοβαμμένο, 
διαμπερές, με μηνιαίο μίσθωμα 220 €.

Κωδ: 23277 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, επιπλωμένη 
κομπλέ γκαρσονιέρα 55 τ.μ., καθ.  κατασκευή 
1996, 1 υ/δ, 1 ος όροφος, διαθέτει θέα απρό-
σκοπτη και είναι σε υπεράριστη κατάσταση, 
αλουμινίου κουφώματα  με διπλά τζάμια, πο-
λυτελής κατασκευή και άριστη διαρρύθμιση , ε-
νεργειακής κατηγορίας Γ, αυτόνομη θέρμανση 
με ωρομετρητές και με πολύ μεγάλη βεράντα,  
ενοίκιο 260€, Αποκλειστική διάθεση και διαχεί-
ριση από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 106271 ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 75τ.μ. καθ., 
στον 3ο όροφο,  με 2υ/δ, σαλονοκουζίνα και 
μπάνιο, ανακαινισμένο πλήρως, σε άριστη κα-
τάσταση , με ατομική θέρμανση πετρελαίου, 
διαμπερές, καινούργια συνθετικά κουφώματα 
με διπλά τζάμια, με θερμοπρόσοψη, με μία 
ντουλάπα, χωρίς ανελκυστήρα, με θωρακισμέ-
νη πόρτα εισόδου, σε πολύ κεντρικό σημείο, 
χωρίς κοινόχρηστα, φρεσκοβαμμένο,  με μηνι-
αίο μίσθωμα μόνο 320€. Αποκλειστική διάθεση 
και διαχείριση από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

κωδ. 13175 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ περιοχή ΔΕ-
Η-ΓΗΠΕΔΟ , κομπλέ επιπλωμένο 100 τ.μ. 
3ος ορ. του 1985 με 2 υ/δ,  , η θέα του καλή 
και η  κατάσταση του,  ξύλινα πατώματα, και 
θέρμανση με σόμπα του μισθωτή Pellet η πε-
τρελαίου , για  σοβαρούς μισθωτές , Αποκλει-
στική ανάθεση στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, 
ζητούμενο μίσθωμα 250€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 23483 - Λευκόπετρα ΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

ΤΑΙ νεόδμητη Μονοκατοικία κομπλέ επιπλω-
μένη συνολικής επιφάνειας 200 τ.μ. σε δύο 
επίπεδα . Αποτελείται από 2 Υπνοδωμάτια, 
Σαλόνι, Κουζίνα, 1 Μπάνιο και WC. Είναι κα-
τασκευασμένη το 1998 και διαθέτει θέρμανση 
Ατομική - Πετρέλαιο,  Κουφώματα Συνθετι-

κά, Πάρκινγκ, Αποθήκη , Κήπο, Τζάκι, A/C, 
Συναγερμό, Έπιπλα, Ηλ. Συσκευές, Διπλά 
τζάμια - Τιμή: 280 € .

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.14543 ΠΙΕΡΙΩΝ στην Βοσπόρου 

29  ενοικιάζεται ισόγεια μικρή αποθήκη 4 τ.μ., 
κατασκευή 2011, σε καλό σημείο ενοίκιο 25€ 
μόνο. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ και ΔΙΑΧΕΙΡΙ-
ΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 23705 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 

Γραφείο συνολικής επιφάνειας 25 τ.μ. στον 
2 ο όροφο. Αποτελείται από 1 Χώρο, . Είναι 
κατασκευασμένο το 1970 και διαθέτει Κου-
φώματα Αλουμινίου συρόμενα, Ανελκυστήρα 
- Τιμή: 100 €

Κωδ: 23560 - ΩΡΟΛΟΙ  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Γραφείο συνολικής επιφάνειας 51 τ.μ. 1ος ορ.  
Αποτελείται από 2 Χώρους, . Είναι κατασκευ-
ασμένο το 1979 και διαθέτει για θέρμανση Κλι-
ματισμό τα δε κουφώματα του είναι αλουμινίου 
συρόμενα, με διπλά τζάμια , ενοίκιο 130 €.

Κωδ: 23706 - Κέντρο Γραφείο συνολικής 
επιφάνειας 90 τ.μ. στον 3 ο όροφο. Αποτελεί-
ται από 3 χώρους, . Είναι κατασκευασμένο το 
1970 και διαθέτει ανοιχτωσιά , έχει Κουφώματα 
Συνθετικά, Ανελκυστήρα και A/C - Μίσθωμα 
300 €.

Κωδ: 23610 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
κατά αποκλειστικότητα νεόδμητο Γραφείο συ-
νολικής επιφάνειας 94 τ.μ. στον 3 ο όροφο. 
Αποτελείται από 4 Χώρους, . Είναι κατασκευα-
σμένο το 2002 και διαθέτει θέρμανση Ατομική 
- Πετρέλαιο, Κουφώματα Συνθετικά, Πόρτα 
Θωρακισμένη, Ανελκυστήρα, Διπλά τζάμια - 
Τιμή: 230 €

Κωδ: 23579 - ΩΡΟΛΟΙ  Γραφείο συνολι-
κής επιφάνειας 250 τ.μ. 1ος Υπερυψωμένος. 
Αποτελείται από 5 Χώρους, . Είναι κατασκευα-
σμένο το 1969 και διαθέτει Κουφώματα Αλου-
μινίου και Ανελκυστήρα - Τιμή: 700 €.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 14301 - ΩΡΟΛΟΙ ενοικιάζεται ισό-

γειο κατάστημα επί μεγάλου κεντρικού δρόμου 
συνολικής επιφάνειας 30 τ.μ. Αποτελείται από 
1 Χώρο ενιαίο με δικό τoυ WC και είναι κατάλ-
ληλο για κάθε χρήση , ενοίκιο 200€.  Διαθέ-
τουμε την ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του 
ακινήτου αυτού.

κωδ. 14035 Κατάστημα με ωραία βιτρίνα 
σε καλό εμπορικό σημείο , πάροδο της Μη-
τροπόλεως 36 τ.μ., ισόγειο και με 36 τ.μ. πα-
τάρι , διατίθεται προς ενοικίαση  , ενοίκιο 400€. 
Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ 13832 Κατάστημα προς ενοικίαση 
στο κέντρο 50 τ.μ., με πολύ χαμηλό μίσθωμα 
μόνο 150€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 13697 ΡΑΧΗ, Ενοικιάζεται ισό-
γειο κατάστημα 130 τ.μ., και με επιπλέον 
70 τ.μ προαύλιο χώρο, κατάλληλο για καφέ 
μπαρ-ουζερί, δίνεται μαζί με όλο τον εξοπλι-

σμό κομπλέ, χρήζει μερικής ανακαίνισης, με 
χαμηλό μίσθωμα μόνο 300€. Αποκλειστική 
διάθεση και υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ: 23469 ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ ενοικιάζεται 

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

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
κωδ. 14046 ΚΕΝΤΡ0, κάτω από την Ε-

ληά πωλείται διαμ/μα 77 τ.μ., κατασκευή 1975 
, 2 υ/δ, 1 ος όροφος, πρόκειται για διπλοκατοι-
κία καλοδιατηρημένη ωραιότατη κατασκευή , 
με ωραία βεράντα και με ατομική θέρμανση , 
διαθέτει και μία αποθήκη 9 τ.μ. , συνολική τιμή 
65.000€.  Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 14267 - στην ΚΑΛΛΙΘΕΑ  ΠΩΛΕΙ-
ΤΑΙ κατά αποκλειστικότητα Διαμέρισμα συνο-
λικής επιφάνειας 90 τ.μ. καθαρό ,  1ος Υπε-
ρυψωμένος. Αποτελείται από 2 Υπνοδωμάτια, 
Σαλονοκουζίνα, αποθήκη και μεγάλο μπάνιο 
. Είναι κατασκευασμένο το 1995 και διαθέτει 
θέρμανση Αυτόνομη με σόμπα , Κουφώματα 
Αλουμινίου καινούργια , Ανελκυστήρα και θέση 
στάθμευσης στην Πυλωτή, έχει επίσης και  
Ηλιακό θερμοσίφωνα . προσφέρεται  σε τιμή 
ευκαιρίας μόνο 50.000 €.

Κωδ 13609 Στη Ράχη Βέροιας πωλείται 
ημιτελές διαμ/μα 1ου ορόφου 103 τ.μ. με 2δ-
σκλ και επιπλέον μία αποθήκη  50 τ.μ. σε οι-
κόπεδο 1236 τ.μ. τιμή 27.000€. Αποκλειστική 
ΔΙΑΘΕΣΗ και ΥΠΟΔΕΙΞΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 14298 - ΠΑΝΟΡΑΜΑ  ΠΩΛΕΙΤΑΙ κα-
τά αποκλειστικότητα νεόδμητο οροφοδιαμέρι-
σμα συνολικής επιφάνειας 119 τ.μ. σε διόροφη 
οικοδομή 1ος Υπερυψωμένος. Αποτελείται από 
3 Υπνοδωμάτια, Σαλονοκουζίνα και δύο Μπά-
νια . Είναι κατασκευασμένο το 2005 και διαθέτει 
θέρμανση Ατομική - Πετρελαίου , έχει Απεριό-
ριστη Θέα, Κουφώματα Συνθετικά, Πάρκινγκ 
μεγάλο με τηλεχειριστήριο  κλειστό και μεγάλο 
, κήπο κοινόχρηστο και Τζάκι.  Διαθέτει ηλιακό 

θερμοσίφωνα, BBQ , είναι γωνιακό  και με δύο 
πολύ μεγάλες βεράντες - Τιμή: πολύ προσιτή 
από 150.000€ τώρα μόνο 120.000€.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
κωδ. 23397 Μονοκατοικία 60 τ.μ. σπά-

νια ευκαιρία , στους Γεωργιανούς Βέροιας σε 
1979 τ.μ. οικόπεδο εντός σχεδίου , σε σημείο 
με εξαιρετική θέα , πωλείται για οικογενειακούς 
λόγους , τιμή μόνο 35.000€.Πρόθυμος αγορα-
στής καλοδεχούμενος.  Αποκλειστική ΔΙΑΘΕ-
ΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 24609 ΡΑΧΗ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Μονοκατοι-
κία συνολικής επιφάνειας 95 τ.μ. Υπερυψωμέ-
νη, σε οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 1.270 
τ.μ., άψογα συντηρημένη, υπερσύγχρονης 
κατασκευής, υψηλών ποιοτικά προδιαγρα-
φών. Αποτελείται από 3 Υπνοδωμάτια, Σαλό-
νι, Κουζίνα, Μπάνιο, οι χώροι του λειτουργικοί. 
Είναι κατασκευασμένη το 2007 και διαθέτει 
θέρμανση Ατομική Πετρελαίου, Ηλιακό θερ-
μοσίφωνα, BBQ  στην αυλή με πολύ ωραίο 
κιόσκι, Αποθήκη 40τ.μ., Κουφώματα Συνθετι-
κά με Διπλά τζάμια, σε τιμή εκπληκτικά συμ-
φέρουσα μόνο 100.000 €. Υπόδειξη μόνο σε 
σοβαρά ενδιαφερόμενο.

Κωδ.14390 Στα ΚΑΒΑΚΙΑ Βέροιας, πω-
λείται σπάνια Βίλα 400 τ.μ., συνολικά σε τρία 
επίπεδα, διαθέτει ηλιακό θερμοσίφωνα, ψηστα-
ριά, ενεργειακό τζάκι, μια μεγάλη αποθήκη και 
ένα δεύτερο διαμέρισμα ξενώνα στο ισόγειο , με 
διπλό γκαράζ κλειστό και άλλα δύο γκαράζ έξω 
σκεπαστά με ντουλάπες παντού, διαθέτει δρύινα 
δάπεδα στα υπνοδωμάτια και επιλεγμένο λευκό 
μάρμαρο Βεροίας στο σαλόνι, αλουμινίου κου-
φώματα  με θερμογέφυρα και με διπλά τζάμια 
και 4 μπάνια . Το οικόπεδο του είναι 5680 τ.μ. 
περιφραγμένο, ζητούμενο τίμημα 380.000 €.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 13519 ΒΥΖ. ΜΟΥΣΕΙΟ, πωλείται υ-

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

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 12947 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ νεόδμη-

το γραφείο δύο χώρων , μεγάλης προβολής 
και συνολικής επιφάνειας 42 τ.μ. στον 2 ο όρο-
φο. Είναι κατασκευασμένο το 1991 και διαθέτει 
θέρμανση Ατομική - Ηλεκτρικό, και Κουφώμα-
τα Αλουμινίου με  Διπλά τζάμια , καθώς και μία 
θέση στάθμευσης. Τιμή: 45.000 €.

Κωδ: 13613 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά 
αποκλειστικότητα νεόδμητο Γραφείο συνολι-
κής επιφάνειας 69 τ.μ. 1ος Υπερυψωμένος. 
Αποτελείται από 2 Χώρους, . Είναι κατασκευα-
σμένο το 2002 και διαθέτει θέρμανση Ατομική 
- Πετρέλαιο, Απεριόριστη Θέα, Κουφώματα 
Συνθετικά, Πόρτα Θωρακισμένη, Ανελκυστή-
ρα, Διπλά τζάμια - Τιμή: 45.000 €.

Κωδ.12948 Στο ΚΕΝΤΡΟ της ΒΕΡΟΙΑΣ, 
Γραφείο με 80 τ.μ., καθ. και 92 τ.μ. μικτά , κατα-
σκευή 1991 , 2 χώροι , 1 ος όροφος, με ύφος α-
πέριττης πολυτέλειας που διαχέεται στον χώρο, 
σε εξαιρετική κατάσταση και σε πολυκατοικία 
αξιώσεων, διαθέτει ατομική θέρμανση με κλιμα-
τιστικά και ανελκυστήρα καινούργιο, ευρίσκεται 
σε προνομιακή τοποθεσία και μάλιστα υψηλής 
προβολής. Διαθέτει και μία θέση στάθμευσης 
δική του, Τιμή 99.000€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ 
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 13617 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά 
αποκλειστικότητα νεόδμητο Γραφείο συνολι-
κής επιφάνειας 87 τ.μ. 1ος Υπερυψωμένος. 
Αποτελείται από 2 Χώρους, . Είναι κατα-
σκευασμένο το 2002 και διαθέτει θέρμανση 
Ατομική - Πετρέλαιο, Κουφώματα Συνθετικά, 
Πόρτα Θωρακισμένη, Διπλά τζάμια - Τιμή: 
58.000 €.

Κωδ: 13504 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά α-
ποκλειστικότητα νεόδμητο Γραφείο συνολικής 
επιφάνειας 94 τ.μ. στον 3 ο όροφο. Αποτε-
λείται από 4 Χώρους, . Είναι κατασκευασμέ-
νο το 2002 και διαθέτει θέρμανση Ατομική 
- Πετρέλαιο, Κουφώματα Συνθετικά, Πόρτα 
Θωρακισμένη, Διπλά τζάμια - Τιμή: 54.000 €. 
Διαθέτουμε την ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗ-
ΤΑ του ακινήτου αυτού.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 14210 ΚΕΝΤΡΟ , Κατάστημα 58 

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

Κωδ. 14158 ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ, πωλείται ι-
σόγειο κατάστημα 80 τ.μ., σε οικόπεδο 8.000 
τ.μ. , κατάλληλο και για υγειονομικού ενδιαφέ-
ροντος , τσιπουράδικο κ.τ.λ μέσα στη φύση , 
ιδιαίτερο ακίνητο το οποίο ευρίσκεται σε εξαι-
ρετικό σημείο , είναι κατάλληλο και για άλλες 
χρήσεις και προσφέρεται σε απίστευτα χαμη-
λή τιμή, πολύ σπάνια ευκαιρία, μόνο 70.000€.

Κωδ: 22786 - ΠΙΕΡΙΩΝ επί του κεντρικού 
δρόμου  ΠΩΛΕΙΤΑΙ μεγάλο και σπάνιο κατά-
στημα ισόγειο συνολικής επιφάνειας 369 τ.μ. 

Είναι κατασκευασμένο το 1994 και διαθέτει 
θέρμανση ατομική με πετρέλαιο. Τιμή εξαιρε-
τικά χαμηλή μόνο 450.000 €. Αποκλειστική 
διάθεση από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, υ-
πόδειξη μόνο σε σοβαρά ενδιαφερόμενο. Το 
μηνιαίο μίσθωμα του σήμερα 1.200 €.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ.12784  ΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙ , κοντά στις 

γραμμές πωλείται φάρμα με κεράσια , δένδρα 
σε πλήρη παραγωγή και δίπλα στο κανάλι με 
νερό άφθονο , πωλείται 5 στρ., στην εκπληκτι-
κή τιμή των 12.000€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ 
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

κωδ. 12789 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, Χωραφο-
οικόπεδο 5.000 τ.μ., άρτιο και οικοδομίσημο , 
με εκπληκτική και ανεμπόδιστη θέα , αμφιθε-
ατρικό , σε μοναδική τοποθεσία και σίγουρα 
σε προνομιακή θέση, κατάλληλο για ανέγερση 
Βίλλας , τιμή 130.000€.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ. 13547 ΤΡΙΛΟΦΟΣ, Οικόπεδο 382 

τ.μ., με εκπληκτική και ανεμπόδιστη θέα , 
πρόκειται για γωνιακό οικόπεδο το οποίο 
προσφέρεται σε τιμή πραγματικής ευκαιρίας, 
15.000€.

Κωδ 13664 ΕΡΓΟΧΩΡΙ, πωλείται οικόπε-
δο 584 τ.μ., εντός σχεδίου και με σ/δ 0,8 ελα-
φρώς επικλινές , πάνω σε κεντρικό δρόμο και 
με νότιο προσανατολισμό , σπάνιο οικόπεδο σί-
γουρα , τιμή από 70.000€ τώρα μόνο 60.000€.

Κωδ.13514 Στους Γεωργιανούς Βέροιας 
σε πολύ κεντρικό σημείο πάνω στον κεντρικό 
δρόμο γωνιακό πωλείται ένα σπάνιο ωραιότα-
το οικόπεδο γωνιακό  617 τ.μ., καταπληκτικό 
από κάθε άποψη  , εντός σχεδίου πόλεως με 
σ/δ 0,8 και τιμή στα  20.000€ μόνο.

Κωδ. 13377 ΦΥΤΕΙΑ, Οικόπεδο 3.000 
τ.μ., εντός ζώνης , με εκπληκτική θέα στον 
κάμπο, αξίζει να το δει κανείς, για πολύ απαι-
τητικούς αγοραστές φυσιολάτρες , σε τιμή 
προσφοράς, μόνο 35.000€.

Κωδ. 13637 ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ, Πωλείται οι-
κόπεδο 3.007 τ.μ., άρτιο και οικοδομίσημο , 
εντός ζώνης , προσφέρεται σε τιμή ευκαιρίας 
, μόνο 20.000€.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
κωδ. 13515 ΣΠΑΝΙΟ ΧΩΡΑΦΟΙΚΟΠΕΔΟ 

κατάλληλο για Ξενοδοχείο , Κλινική η Οίκο 
Ευγηρίας και όχι μόνο  στη θέση  Καβάκια 
πάνω στο δρόμο για τη Ραχιά  12.000 τ.μ.  
αμφιθεατρικό με θέα όλον τον κάμπο της Η-
μαθίας και ορατότητα μέχρι την Θεσ/νίκη . 
Πρόκειται για οικόπεδο φιλέτο, προνομιούχο 
από κάθε άποψη , αναφέρεται μόνο σε πολύ 
σοβαρό επενδυτή , ευκαιρία χωρίς αμφιβολία, 
Υπόδειξη μόνο σε σοβαρά ενδιαφερόμενο,  
τιμή 450.000€.

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

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

ΨΥΓΕΙΑ-ΔΙΑΛΟΓΗΤΗΡΙΑ

ΠΑΤΡΙΔΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
Ζητείται υπάλληλος γραφείου με γνώσεις 

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

του Σαββατοκύριακου

ΘΕΣΗΕΡΓΑΣΙΑΣ:ΘΕΡΜΑΣΤΗΣ
Η εταιρεία ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΑΕ, η οποία εδρεύει στη Βέροια 

και δραστηριοποιείται στο χώρο των κονσερβοποιημένων 
φρούτων και στην χυμοποίηση,  επιθυμεί να προσλάβει 
ΘΕΡΜΑΣΤΗ.

Απαραίτηταπροσόντα:
•Άδεια εργοδηγού μηχανικού 4ης ειδικότητας ή Άδεια Αρ-

χιτεχνίτη μηχανικού 4ης ειδικότητας
•Προϋπηρεσία σε βιομηχανική μονάδα
Αρμοδιότητες
•Υπεύθυνη τεχνική επίβλεψη λειτουργίας 
•Επιδιόρθωση βλαβών 
•Προληπτική συντήρηση
•Νέα τεχνικά έργα
Ηεταιρείαπροσφέρει:
•Εργασία σε ένα σύγχρονο και δυναμικά αναπτυσσόμενο 

περιβάλλον
•Μόνιμη απασχόληση
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται είτε να προσκομίσουν 

βιογραφικό σημείωμα στα γραφεία της εταιρίας (Σιδ. Σταθ-
μός Βέροιας) είτε να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στο 
email:hr@aqf.gr, υπόψη Διεύθυνσης Προσωπικού.

Πληροφορίεςστοτηλέφωνο:2331023774

ZHTEITAI
Η εταιρία CARBONBOX ζητάει για άμεση πρό-

σληψη:
1. Οδηγό με επαγγελματικό δίπλωμα Γ΄ κατηγορίας
2. Κοπέλα με γνώση Η/Υ και πολύ καλή γνώση 

Αγλικών και προαιρετικά Ισπανικών.
Αποστολή βιογραφικών αυτοπροσώπως, Βενιζέ-

λου 76. Περισσότερες πληροφορίες τηλέφωνο: 23310 
74443.



ΖΗΤΕΙΤΑΙ  κοπέλα 
έως 35 ετών για εργα-
στήριο ζαχαροπλαστι-
κής, με εμπειρία. Τηλ.: 
23310 22174.

Η  ε τα ιρ ε ί α  φυ -
λάξεων «TSIFLIDIS
SECURITY» ζητάει 3 ά-
τομα φύλακες, με άδεια 
εργασίας προσωπικού 
ασφαλείας και βιογρα-
φικό για αξιολόγηση 
στοιχείων. Πληροφορίες 
με ραντεβού για συνέ-
ντευξη στα γραφεία της 
εταιρείας Θεσσαλονίκης 
45, τηλ. 23310 27102.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει 

την περιποίηση γερό-
ντων για όλο το 24ωρο 
ή κάποιες ώρες. Επί-
σης αναλαμβάνει την 
καθαριότητα σπιτιών, 
γραφείων, σκάλες. Τηλ.: 
6946 479828.

ΖΗΤΕ Ι  ΕΡΓΑΣ ΙΑ 
κυρία, για καθάρισμα 
σπιτιών, σιδέρωμα και 
άλλες οικιακές δουλειές. 
Τηλ. επικοινωνίας: 6985 
642333.

ΚΥΡΙΑαναλαμβάνει 
την περιποίηση γερό-
ντων και παιδιών, καθα-

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

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

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

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

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

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

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

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

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

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

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

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

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

ριοχή Μαυραγκές και Καρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΣΤΡΑΤΩΝΕΣ καινουριο 112 τμ. 3ΔΣ-Κ-γκαραζ,αποθηκη Α.Θ 
110.000€
ΑΚΡΟΠΟΛΗ με θεα καινουριο +παρκιγκ,Α.Θ. 2ΔΣΚ 85000€
ΚΕΝΤΡΟ κοντα,4ΔΣΚ2 WC +παρκιγκ Θεα,καινουριο 
170000€
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ  85 τ.μ σε οικοπ.160 τ.μ διατηρητεα 28000€
ΠΑΖΑΡΙ Καινουριο 120 τ.μ με παρκιγκ 3ΔΣΚ 140000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ Ημ/ υπογειο διαμερισμα  με αυλη πισω,37 τ.μ 7000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 1ος με 3ΔΣΚ ασανσερ,+θεση σταθ.67000€
ΑΓΟΡΑ, 85 τ.μ με θεα,ασανσερ,. Χρηζει ανακαιν.  55000€
Β.ΜΟΥΣΕΙΟ Μονοκ.με οικ.160 τ.μ 45000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 42 τ.μ 1ΔΣΚ  ανωγειο λουξ,24000€
ΑΣΤΙΚΑ 40 τ.μ 3ος 1ΔΣΚ Μπανιο, προσοψης  22000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 1ΔΚ 25τ.μ 1ος με Θεα 9000€
ΚΕΝΤΡΟ 100τ.μ 6ος 2ΔΣΚ Α.Θ τζακι 45000€
ΚΕΝΤΡΟ 3ΔΣΚ WC A/C LOUX 1 ½ οροφος  0085
ΠΑΠΑΓΟΥ 100τ.μ 2ΔΣΚ 2WC Αν.Θερμ Κοπλαμ, 45000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
EΠΙΠΛΩΜΕΝΟ 2ΔΣΚ  Θεα,Α.Θ Κοπλαμ,πορτα ασφαλειας 350€
ΠΑΤΡΙΔΑ ΔΙΠΛΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 100 τ.μ με μπαξε Α.Θ κοπλαμ 250€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 1ΔΚ.Λ χωρις κοινοχ.ανωγειο 120€
ΑΣΤΙΚΑ στoυντιο πολυτελειας με Α/C 170€
ΠΙΝΔΟΥ 2ΔΣΚ ανακαιν. Κ.Θ.270€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ  1ΔΣΚ ανακαιν.2ος  Κ.Θ 170€
ΠΑΖΑΡΙ 1ΔΣΚ επιπλωμενο Θερμ/τες 140€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 3ΔΣΚ 110 τ.μ Θερμ/τες κοπλαμ, 250€
ΩΡΟΛΟΙ επιπλωμενο με 2ΔΣΚ Ατ.Θ.Κοπλαμ,,ασφαλειας 250€
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ επιπλωμενη ΛΟΥΞ με 1ΔΣΚ Ατ.Θερμανση 250€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ-ΚΤΗΜΑΤΑκΟΙΚΟΠΕΔΑ

Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαριά.Τρίλοφο Αμμο
Κωστοχωρι,Λυκογιαννη,Αγ.Μαρινα,Μονοσπιτα,Μαρινα,-
Μελικη
ΠΕΡΙΞ Κτηματα χαμηλης παραγωγικοτητας καταλληλα για 
Φωτ/κά 
ΚΡΕΒΑΤΑΣ 6500 τ.μ βιομηχανικο οικοπεδο 65000€
ΡΑΧΙΑ 3000 τ.μ ομορφο κτηματακι με ρευμα κ νερο αρτεσι-
ανο 13000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙ στην ασφαλτο προς Λαζοχωρι 6800 τ.μ 36000€

VAENI κοντά δυο χερσα κτηματα 8 κ 5 στρ.αρδευομενα με 
1400€ ανα στρεμμα
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ  οκοπεδο με σ.δ 0,8 ι 380 τ.μ σε τιμη ευκαιριας
ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 3στρ.διπλα στα τελευταια σπιτια 8000€ 
ΛΑΖΟΧΩΡΙ  κοντα στις Σ.Γραμμες 4 στρ  χερσο 12000€
ΠΑΤΡΙΔΑ  ομορα οικ.σ.δ 0,8  2600+2600 τ.μ επικλινη   Ευ-
καιρια 70000€
ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΤΡΙΔΑ 3800τ.μ οι-
κοπ.108000€
Ν.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ 10 στρ χερσα 1300€ το σττρεμμα
ΠΕΡ/ΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ φιλέτο 14.400 στρ στην ασφαλτο σοβα-
ρες προτασεις
ΑΣΩΜΑΤΑ 5 στρ.αρτιο οικοδομησιμο με Θεα,50000€
ΜΟΥΣΤΑΛΗ διπλα στην Εγνατια 6,5 στρ 26000€
ΠΑΤΡΙΔΑ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ Αγροτεμαχιο  χερσο 10στρ.25000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

ΕΜ. ΠΑΠΠΑ καταστημα 40 τ.μ. ευκαιρια,25.000€
Π. ΙΩΑΚΕΙΜ καταστημα-γινεται γκαραζ,  25 τ.μ.18000€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ καταστημα μοναδικο 50+150 
ΔΙΠΛΑ ΡΕΒΑΝΙ Χοχλιουρου καταστημα 95 τ.μ 90000€
ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ Αγορά, 85 τ.μ χρηζει ανακ  Ιατρειο 60000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑ της πόλης αποθ.χώροι από100ως1500 τ.μ  
από 150 εως 2000€
ΓΡΑΦΕΙΑ  καινουρια ΛΟΥΞ για δικηγορους  75 τ.μ πλησιον 
Πιεριων 300€ ΕΚ33
ΑΝΟΙΞΕΩΣ ισόγεια αποθ.180 τ.μ 200€
ΓΚΑΡΑΖ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ – ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ  17τ.μ 80€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ επαγ.καταστημα 150+150+100 1800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ κοντα  κατστημα  42 τ.μ+υπογ+παταρι 450€ 
Σοβαρες προτασεις
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡ.78 τ.μ +παταρι 35 τ.μ 250€
ΚΤΕΛ   Πολύ ωραια Θεση 60 τ.μ  +υπογειο   350€
ΠΙΕΡΙΩΝ αρχες  70 τ.μ +παταρι 300€
ΑΠΟΘΗΚΗ 100τ.μ  με αυλη προς Πατριδα 120€

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

Ή ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελματικό ακίνητο
350τ.μ.μεθάλαμοψύξης30κ.εκ.σεέκταση
2στρεμμάτων.Περιφραγμένο, ασφαλτ/νο,
γωνιακόσε κεντρικόδρόμο.Περιλαμβάνει
δύοχώρουςγραφείωνπλήρως εξοπλισμέ-
νωνμε έπιπλα. 3οχλμ.Ν.Νικομήδειας-Βέ-
ροιας.Πληρ.τηλ.:6936975803.



ριότητα γραφείων, σπιτιών και σκάλες. 
Τηλ. 6943994643.

ΚΥΡΙΑ έμπειρη Ελληνίδα ζητά ερ-
γασία για φύλαξη παιδιού ή ηλικιωμέ-
νης. Τηλ.: 6934 162137.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Φιλόλογος παρα-

δίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές 
γυμνασίου και λυκείου. Τηλ. επικοινω-
νίας: 6948 689894.

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ μαθήματα Αγγλι-
κών για όλα τα επίπεδα. Τηλ.: 6978 
287562 & 23310 25451.

ΔΑΣΚΑΛΑ με διδακτική εμπειρία 
και εξειδίκευση στις μαθησιακές δυ-
σκολίες καθώς και κάτοχος άδειας 
διδασκαλίας αγγλικών παραδίδει μα-
θήματα ελληνικών και αγγλικών σε 
μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Τι-
μές πολύ προσιτές. Τηλ. επικοινωνίας: 
6980 973819.

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ παραδίδει μαθήματα 
σε παιδιά Γυμνασίου-Λυκείου με εξει-
δίκευση στην Έκθεση και μεταπτυχι-
ακό στην Ειδική Αγωγή. Αναλαμβάνει 
εκπ/ση παιδιών με μαθησιακές δυ-
σκολίες. Τηλ.: 6978 342026 & 23310 
25520.

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Φιλόλογος με φρο-
ντιστηριακή πείρα και εξειδίκευση στην 
Έκθεση παραδι’δει ιδιαίτερα μαθήματα 
σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυ-
κείου (μεμονωμένα και σε γκρουπ). Τι-
μές προσιτές και συζητήσιμες. Αποτελέ-
σματα εγγυημένα. Τηλ.: 6973 707829.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΦΙΛΟΛΟΓΟΣ (πτυ-
χιούχος κλασσικής φιλολογίας) με πο-
λυετή φροντιστηριακή πείρα, παραδί-
δει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές γυ-
μνασίου και λυκείου. Θερινά μαθήματα 
προετοιμασίας για το γυμνάσιο και τις 
πανελλήνιες εξετάσεις. Τιμές προσιτές. 
Τηλ.: 6973 387996 & 2331304510.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ εξοπλισμός φαρμακείου 

και καταστήματος, σε άριστη κατάστα-
ση. Τηλ.: 23310 60279, ώρες καταστή-
ματος.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ προς αγορά δίσκοι 
ROCK-HEAVY-METAL -περιοδικα πα-
λιά αθλητικά -ποδοσφαίρου -panini 
άλμπουμ -φανέλες ποδοσφαιρικών 

ομάδων -παιχνίδια παιδικά δεκαετιων70-80 
τηλ:6944816921 κ. ΧΡΗΣΤΟΣ.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γραφείο επαγγελματικό γερμανι-
κής κατασκευής με φοριαμό και τρεις πολυθρό-
νες σε άριστη κατάσταση. Τηλ. επικοινωνίας: 
6973 827192.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χωρίς υποχρεώσεις ζητά 

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

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

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

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

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

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

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

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

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

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

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

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

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

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

ΑγίουΑντωνίουδιαμπερές.Μπορείναδιαμορφω-
θείσε2γκαρσονιέρες.Τιμήπώλησης:45.000ευρώ

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

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

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

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

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

www.mesitikoveria.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ολοκλη-
ρωμένες ανακαινίσεις σπιτιών, 
καταστημάτων με προσοχή στη 
λεπτομέρεια, πολύ καλές τιμές και 
συνέπεια στο χρόνο. Τηλ.: 6944 
764477 κ. Δημήτρης.

1514-15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 www.laosnews.grτου Σαββατοκύριακου

ΗΑΛΜΗΑ.Β.Ε.Ε., βιομηχανία πα-
ραγωγής ειδών διατροφής με έδρα την 
Αλεξάνδρεια Ημαθίας, ζητά εποχικό 
προσωπικό για τις ανάγκες της παρα-
γωγής του επόμενου τριμήνου (Σεπτέμ-
βριο έως και Νοέμβριο 2019). 

Οι ενδιαφερόμενοι / ενδιαφερόμενες 
μπορούν να καταθέτουν αίτηση στην 
έδρα της επιχείρησης, στο 5ο χλμ. Αλε-
ξάνδρειας – Κρύας Βρύσης. 

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται 
από φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατη-
ρίου. 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2333 027 
800 email: info@almifoods.gr



Το κόκκινο ποτάμι κυλάει πλέ-
ον στην πόλη της Βέροιας  και 
δεκάδες  συντελεστές  και κατα-
ξιωμένοι  στο χώρο τους  θεα-
τρικοί κυρίως ηθοποιοί , δίνουν  
το καλύτερο τους  εαυτό σε κι-
νηματογραφικών προδιαγραφών 
πολύωρα  γυρίσματα  υπό τη σκη-
νοθετική ματιά  του  Μανούσου 
Μανουσάκη. 

Ένας ολόκληρος κόσµος από 
ηθοποιούς, σκηνοθέτη, µακιγιέρ, 
σκηνογράφο, ενδυµατολόγο και 
τεχνικούς βρίσκεται σε εγρήγορση 
για τις ανάγκες των γυρισµάτων. 
Το βίντεο καταγράφει, οι σκηνές 
επαναλαµβάνονται πολλές φορές 
μέχρι ο τελειομανής και πολύ ευγενής , έχουμε να πούμε εμείς που τον 
συναντήσαμε από κοντά κ.Μανουσάκης δώσει την τελική έγκριση για 
κάθε πλάνο.

Μαζί τους και αρκετοί  Βεροιώτες βοηθητικοί ηθοποιοί που παρά την 
κούραση δηλώνουν καθημερίνα παρών, με πολλή χαρά και προθυμία. 

Στα γυρίσματα που έλαβαν  χώρα το μεσημέρι της Πέμπτης  στη 
συνοικία της Κυριώτισσας  και συγκεκριμένα δίπλα από το αρχοντικό 
Σαράφογλου , είχαμε την τύχη να συναντήσουμε και  να συνομιλήσουμε 
στα διαλλείματα των γυρισμάτων με  κάποιους από τους πρωταγωνι-
στές. Τον εξαιρετικά προσηνή και ιστορικά ενημερωμένο για τον ρόλο 
που θα ερμηνεύσει , του επισκόπου και  Μητροπολίτη Γερμανού Καρα-
βαγγέλη ( στη σειρά Θεοφύλακτος) , Στέφανο Κυριακίδη, που ως Πό-
ντιος στη καταγωγή και Μακεδόνας, είναι  ιδιαίτερα περήφανος για το 
ρόλο που θα υποδυθεί καθώς ο Καραβαγγέλης  ήταν μία από τις σημα-
ντικότερες μορφές του Μακεδονικού Αγώνα και μετέπειτα των αγώνων 
του Ποντιακού Ελληνισμού. 

Την  πολύ γνωστή στο θεατρόφιλο  κυρίως κοινό Τατιάνα Παπα-
μόσχου που μας εξέφρασε τον θαυμασμό της για το Αρχοντικό Σαρά-
φογλου  και έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την αξιοποίηση του, τους 
ανερχόμενους  θεατρικά  ηθοποιούς  Αργύρη Πανταζάρα (τιμηθείς το 
2016 με χρυσό σταυρό Χόρν) , την Χαρά -  Μάτα Γιαννάτου και τον 
Δημήτρη Τσολάκη.  Οι παραπάνω ηθοποιοί , πλήν του κ. Τσολάκη, θα 

υποδυθούν τα μέλη μιας οικογένειας Ποντιακής καταγωγής γύρω από 
την οποία εξελίσσεται το σενάριο της πολυαναμενόμενης, με κινηματο-
γραφικές προδιαγραφές, τηλεοπτικής υπερπαραγωγής. 

Η συνέχεια, επί της οθόνης τέλος Σεπτεμβρίου στο Open tv.    

Ρεπορτάζ, φωτογραφίες : Χρύσα Λαμπροπούλου

www.laosnews.gr 10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

CMYK

του Σαββατοκύριακου14-15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 201916

«Το κόκκινο ποτάμι» 
Φωτορεπορτάζ από τα γυρίσματα
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