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Το «χέρι στο ζωνάρι» από την 
πρώτη επίσημη στο δημοτικό 

συμβούλιο Βέροιας
Τι κι αν υπήρξε για πρώτη φορά συνεργασία στην 

διοίκηση, τι κι αν οι υπόλοιποι επικεφαλής δήλωσαν 
ότι θα υπάρξει γόνιμη δουλειά στο δημοτικό συμβούλιο, 
άλλα δείγματα είχαμε από την πρώτη κιόλας συνεδρία-
ση. Κυριολεκτικά με «το χέρι στο ζωνάρι» και έτοιμοι για 
παρεξήγηση με το καλημέρα της συνεδρίασης και την 
διαδικασία στα προημερησίας να τεντώνεται, στα όρια 
να ξεχειλώσει με προσωπικές αναφορές, ειρωνείες,  μει-
ωτικά σχόλια που δεν είχαν καμία σχέση με πραγματικά 
προβλήματα και θέματα. Ο πρόεδρος Αρ. Λαζαρίδης 
προσπάθησε να κρατήσει την διαδικασία για την οποία 
όμως σε κάποιες περιπτώσεις δέχθηκε γκρίνιες και πα-
ράπονα. Ως κάποιο βαθμό δικαιολογημένες οι «ανεβα-
σμένες στροφές», λόγω πρώτης συνεδρίασης, αλλά ανα-
μένουμε να στρώσει η μηχανή και να παράγεται έργο και 
όχι «κλωτσοπατινάδα» άνευ ουσίας. Οι δημότες εξέλεξαν 
τους εκπροσώπους τους για να συζητάτε θέματα ουσίας 
με προτάσεις και λύσεις στα προβλήματά τους…   
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«Φίσκα»οικάδοι
στηνΒενιζέλου

μεσάνυχταΣαββάτου

Εκεί γύρω στα μεσάνυχτα του Σαββάτου, οι διερχόμενοι 
από την οδό Βενιζέλου στην Βέροια βλέπουν τους κάδους να 
είναι «φίσκα» και σκουπίδια να καταλαμβάνουν το πεζοδρόμιο 
γύρω τους. Η φωτογραφία είναι από τους κάδους μπροστά 
στην τράπεζα Πειραιώς, απέναντι από τα γραφεία της εφη-
μερίδας μας. Οι κάδοι γεμάτοι, σε βαθμό να μην κλείνουν τα 
καπάκια και το πεζοδρόμιο γεμάτο σκουπίδια,  κυρίως από 
τα εμπορικά καταστήματα της περιοχής, που έκλεισαν από 
το μεσημέρι του Σαββάτου. Δεδομένου ότι κάνουν βόλτα και 
αρκετά αδέσποτα, το πιθανότερο είναι πολλά από τα σκουπί-
δια να διασκορπιστούν και γι’ αυτό δεν θα φταίνε τα σκυλιά. 
Το ίδιο φαινόμενο έχουμε και σε παρακείμενους κάδους, που 
δημιουργούν μια κακή εικόνα για την πόλη. Καλό θα ήταν να 
υπήρχε συνεννόηση των καταστηματαρχών με τον δήμο, ώστε 
να μην «κλωτσάμε» τόσο μεγάλο όγκο σκουπιδιών σε ώρες 
βόλτας και αιχμής στο κέντρο της πόλης.

Γ.Μπατσαρά:«Πειράματα
γίνοντανκάποτεότανεδώήταν
σχολείοκαιόχιτώραπουείναι

δημοτικόσυμβούλιο»
Με αναφορά στο παλιό Γυμνάσιο, πριν γίνει δημαρχείο, απά-

ντησε η Γεωργία Μπατσαρά στις μομφές του ΠαύλουΠαυλίδη 
περί πειράματος, αναφερόμενος στην συνεργασία του δημάρχου Κ. 
Βοργιαζίδη με την παράταξη της κ. Μπατσαρά. Συγκεκριμένα ανέφε-
ρε ότι η συνεργασία της είναι κάτι πρωτόγνωρο, αλλά όχι πείραμα. 
«Πειράματα γίνονταν εδώ κάποτε στο ισόγειο, κάτω από εδώ που 
βρισκόμαστε, στο Χημείο του σχολείου. Σε καμία περίπτωση τώρα 
και εδώ που είναι η αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου», απάντησε 
η κα Μπατσαρά.  

ΟβουλευτήςΛ.Τσαβδαρίδηςμαζίμεεθελοντές
καθάρισανστονΠολυπλάτανο

Την Κυριακή το πρωί ο βουλευτής Ημαθίας της Ν.Δ. Λάζαρος Τσαβδαρίδης μαζί με την Ομάδα Εθελοντών του 
Πολυπλάτανου, καθάρισαν τις «Λεύκες». Μία ακόμη εθελοντική και ιδιαίτερα σημαντική δράση από μία παρέα ανθρώ-
πων που αποφάσισαν να ενώσουν την αποφασιστικότητα, τη δοτικότητα και το μεράκι τους για να βοηθήσουν τον 
τόπο μας, προσφέροντας εθελοντικά τις υπηρεσίες τους.. 

Σε μία περιοχή, η ομορφιά και η υγεία της οποίας πλήττεται από την περιβαλλοντική «βόμβα» της μόλυνσης της 
τάφρου 66, παρόμοιες δράσεις, είναι όχι μόνο καλοδεχούμενες αλλά και άξιες ακόμη μεγαλύτερης συμμετοχής. Σημα-
ντικό ότι έδωσε το καλό παράδειγμα και ένας βουλευτής, ενθαρρύνοντας τους πολίτες σε ανάλογες δράσεις.

Συγχαρητήρια σε όλες και σε όλους!

Κόντρα Μαρκούλη
για τα μαθηματικά 
του Σιδηρόπουλου

Και ενώ ο Θ. Σιδηρόπουλος ζήτησε τον λόγο 
για να κάνει μόνο δύο ευχές για τη νέα θητεία, ο 
Αντ. Μαρκούλης απέναντί του αντέδρασε όταν έγινε 
αναφορά στην αποδοκιμασία του λευκού και της α-
ποχής στις δημοτικές εκλογές. «Στο Πολυτεχνείο δεν 
κάνατε μαθηματικά;» είπε ειρωνικά ο κ.Μαρκούλης, 
υποστηρίζοντας ότι τα ποσοστά λευκού και αποχής 
ήταν και στις πρόσφατες εκλογές εξίσου υψηλά. Ο 
Θ. Σιδηρόπουλος συνέχισε με την δεύτερη ευχή να 
μην ταλαιπωρηθεί το σώμα με «ψυχοπαθείς» που 
έστελναν ανώνυμες ή ψευδώνυμες καταγγελίες κατά 
την προηγούμενη θητεία και τώρα «τραβιούνται» οι 
περισσότεροι δημοτικοί σύμβουλοι στην Εισαγγελία.  

Π.Παυλίδης:Συνεχίζουν οι ειδικοί συνεργάτες του Δή-
μου και ποιοι είναι αυτοί;

Δήμαρχος:Στη Διαύγεια έχουν αναρτηθεί όλα τα ονό-
ματα.

Ν.Αγγέλου:Το ασανσέρ της Εληάς, δεν λειτουργεί εδώ 
και χρόνια…

Αλ.Τσαχουρίδης:Μετά από δύο βανδαλισμούς, προ-
σπαθούμε να βρούμε λύσεις φύλαξης.

Β.Παπαδόπουλος:Ευχαριστώ την υπηρεσία καθαρι-
ότητας και όλους τους εργαζόμενους που υποστήριξαν και 
υποστηρίζουν όλες τις εκδηλώσεις που γίνονται καθαρίζο-
ντας πριν και μετά τον χώρο.

ΆρηςΛαζαρίδης:Η πολιτική διαχείριση της γέφυρας 
Κούσιου δεν θα θίξει επ’ ουδενί τον ρόλο μου, ως Προέ-
δρου του Δημοτικού Συμβουλίου.

Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας:
Μικρά και σύντομα της συνεδρίασης
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Συνάντηση του  «Έρασμου» με τον νεοεκλεγέντα Δήμαρχο 
Νάουσας Ν. Καρανικόλα

Ενημερωτική συνάντηση  γνωριμίας πραγματοποίησε την περασμένη Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου 2019 αντιπροσωπεία 
του  Συλλόγου Κοινωνικής Παρέμβασης «Έρασμος» με τον νεοεκλεγέντα Δήμαρχο Νάουσας κ. Νικόλαο Καρανικόλα, στο 
πλαίσιο διατήρησης της συνεργασίας του Συλλόγου με το Δήμο, αναφορικά με τη διενέργεια των Δράσεων Δικτύωσης (Βιω-
ματικά Σεμινάρια και Σχολή Γονέων) που ξεκίνησε μέσα στο 2019 (αίθουσα ΚΑΠΗ Νάουσας)και θα συνεχιστεί και το 2020.

Στην συνάντηση τον «Έρασμο» εκπροσώπησαν, από το Δ.Σ. ,τα μέλη  κ.κ. Σοφία Ζεϊμπέκη (Υπεύθυνη Εθελόντρια 
Δικηγόρων) και Κατερίνα Μαυρίδου, ενώ από την επιστημονική ομάδα εργαζομένων η Κοινωνική Λειτουργός κ. Ολυμπία 
Λαζαρίδου. 

Ο κ. Καρανικόλας ενημερώθηκε εκτενώς τόσο για το γενικότερο πλαίσιο δράσης του Συλλόγου στην τοπική κοινωνία και 
τα προβλήματά της που αφορούν στην προστασία και φροντίδα των θυμάτων οιασδήποτε μορφής βίας (ενδοοικογενειακής, 
έμφυλης - ανεξαρτήτως φύλου, καταγωγής, θρησκείας, οικονομικής, κοινωνικής επιφάνειας κ.α.) όσο και στο διαπαιδαγω-
γικό και προληπτικό ρόλο που καλούνται να διαδραματίσουν τα Βιωματικά Σεμινάρια και η Σχολή Γονέων, στην αναδιαμόρ-
φωση μιας κοινωνίας με λιγότερη βία και καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους. 

Ο νέος Δήμαρχος Νάουσας εξέφρασε την βαθιά ικανοποίησή του για τη λειτουργία Δομών όπως ο «Έρασμος», επεσή-
μανε την ευαισθητοποίηση του Δήμου σε θέματα σεβασμού ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ισότητας και αλληλεγγύης και διαβεβαίωσε ότι και ο ίδιος προσωπικά θα συμβάλλει τα μέγιστα στο ήδη υπάρχον πλαίσιο συνεργασίας 
των δύο πλευρών, ώστε να βοηθηθεί όσο το δυνατόν περισσότερο και η τοπική κοινωνία της Νάουσας, που όπως παρατήρησε, έχει αρκετά προβλήματα όπως αυτά των… ανθρώπων της διπλανής μας πόρτας, που ωστό-
σο δεν έρχονται ποτέ στο φως!  

Αγιασμός στο γραφείο του Υφυπουργού Οικονομικών Απ. Βεσυρόπουλου 
από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Βεροίας κ. Παντελεήμονα

Την Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου το απόγευμα 
ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Να-
ούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων επισκέ-
φθηκε τον Υφυπουργό Οικονομικών, αρμόδιο 
για θέματα φορολογικής πολιτικής, κ. Απόστο-
λο Βεσυρόπουλο στο γραφείο του στην Αθήνα 
για να του ευχηθεί από κοντά με την ευκαιρία 
της αναλήψεως των νέων υψηλών καθηκό-
ντων του στο Υπουργείο.

 Στη συνέχεια ο Σεβασμιώτατος ανταπο-
κρινόμενος στην επιθυμία του κ. Υφυπουργού 
τέλεσε αγιασμό στο γραφείο με την παρουσία 
των συνεργατών του κ. Βεσυρόπουλου με-
ταφέροντας και τις ευχές του Μακαριωτάτου 
Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος 
κ. Ιερωνύμου, με τον οποίον είχε συναντηθεί 
νωρίτερα την ίδια ημέρα.

«Θορυβώδης» προ ημερησίας και διαδικαστική 
στην ημερήσια διάταξη η πρώτη συνεδρίαση 

του νέου Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας
Με έμφαση την προσπάθεια να βρει τον βηματισμό 

του και τον ρυθμό του, συνεδρίασε χθες βράδυ, στην 
πρώτη ουσιαστικά τακτική του συνεδρίαση, το Δημοτικό 
Συμβούλιο Βέροιας, με τη νέα του σύνθεση, που προέ-
κυψε από τις πρόσφατες δημοτικές εκλογές. Η ημερή-
σια διάταξη αφορούσε κυρίως σε διαδικαστικά θέματα 
και ορισμούς εκπροσώπων σε Δ.Σ. Δημοτικών Επιτρο-
πών και άλλων φορέων και το ενδιαφέρον εστιάστηκε 
στα προ ημερησίας διάταξης.

Πριν ξεκινήσει η συνεδρίαση η Βεροιώτισσα σοπρά-
νο Σόνια Θεοδωρίδου ενημέρωσε το Σώμα για τις εκ-
δηλώσεις που θα γίνουν στις 20-21 και 22 Σεπτεμβρίου 
στη μνήμη των 460 Εβραίων της Βέροιας και ζήτησε 
την βοήθεια και την στήριξη των συμβούλων.

Πρώτο μικρόφωνο από τον δήμαρχο Κώστα Βορ-
γιαζίδη, που όπως είπε του έκανε αλγεινή εντύπωση η 
επαναφορά του θέματος για τη μεταφορά των διαθεσί-
μων αποθεματικών των Δήμων,  στην Τράπεζα της Ελ-
λάδος, ζητώντας να ανακληθεί η εγκύκλιος, δεδομένου 
ότι εκκρεμεί και η αίτηση ακύρωσης της απόφασης του 
2015 στο ΣτΕ.

Ερωτήσεις συμβούλων
Η μιάμιση περίπου ώρα των ερωτήσεων-απαντήσεων χαρακτηρί-

στηκε από έναν μακρύ κατάλογο συμβούλων που ζήτησαν τον λόγο 
αλλά και από σημεία έντασης κυρίως μεταξύ αρχηγών παρατάξεων της 
μειοψηφίας, όπου έκανε παρεμβάσεις και ο δήμαρχος.

Πρώτος ο κ. Παυλίδης, παίρνοντας τον λόγο, αναρωτήθηκε τί ση-
μαίνει «εντεταλμένος σύμβουλος» για τη γέφυρα Κούσιου, εννοώντας 
τον κ. Άρη Λαζαρίδη, ο οποίος όμως εκτελεί χρέη Προέδρου του Σώ-
ματος.

Ο κ. Παυλίδης εκτίμησε ότι η έννοια είναι παρεξηγημένη και ρώτησε 
πώς θα απαντάει ο κ. Λαζαρίδης επί του θέματος; Ως πρόεδρος ή ως 
εντεταλμένος;

Αναφέρθηκε επίσης στη συνεργασία Βοργιαζίδη-Μπατσαρά και 
αναρωτήθηκε  κατά πόσο είναι «πείραμα» ή «παζάρεμα θέσεων».

Σε παρέμβασή της, η οποία προκάλεσε ένταση διότι έγινε εκτός 
διαδικασίας, η κα Μπατσαρά εξέφρασε την διαφορετική αντίληψη της 
παράταξής της περί συν-εργασιών, συν-διοίκησης και συν-ανάληψης 
ευθυνών που σημαίνει, όπως υπογράμμισε, ατομική και όχι συλλογική 
ευθύνη. «Η συν-ευθύνη έχει και θέση στη διοίκηση» τόνισε.

Ακολούθησε παρέμβαση -και πάλι εκτός διαδικασίας- του Αντ. Μαρ-
κούλη, ενώ τον λόγο ζήτησε και ο κ. Παυλίδης, οπότε, πυροσβεστικά ο 
δήμαρχος ζήτησε να μην ξαναπάρει κανείς αυθαίρετα τον λόγο.

Επί προσωπικού ο κ. Παυλίδης, θιγόμενος από την φράση της 
κας Μπατσαρά ότι το παζάρεμα θέσεων είναι στο μυαλό του καθένα, 
πήρε το λόγο και ζήτησε να κατατεθεί ένας προγραμματισμός για τη 
συνεργασία μεταξύ των δύο παρατάξεων, ώστε να αποδειχθεί η κοινή 
στρατηγική.

Γ. Γουλτίδης – Σ. Τζήμα
Επόμενη «σύγκρουση», ήταν αυτή μεταξύ του κ. Γ. Γουλτίδη και 

της αντιδημάρχου Παιδείας Συρμούλας Τζήμα για την αντιμισθία της. 
«Σε προηγούμενη δήλωσή σας είπατε ότι θα υπηρετήσετε αφιλοκερδώς 
την Αντιδημαρχεία, όμως τελικά θα πληρώνεστε» τόνισε ο κ. Γουλτίδης 
και ζήτησε να μάθει τί ακριβώς συμβαίνει με τον μισθό της. Η κα Τζήμα 
εκτίμησε ότι οι δηλώσεις Γουλτίδη δημιουργούν λανθασμένες εντυπώ-
σεις και διευκρίνισε ότι ως δημόσιος υπάλληλος δεν μπορεί να έχει 
διπλή αντιμισθία, οπότε πήρε άδεια άνευ αποδοχών και λαμβάνει μόνο 
την αντιμισθία της αντιδημάρχου, που είναι στο ίδιο σχεδόν ποσό.

Θέματα που αφορούν στα σχολεία, έθεσαν ο κ. Μελιόπουλος της 
ΛΑΣ που ζήτησε αναλυτική ενημέρωση για την κατάσταση όλων των 

σχολείων του Δήμου, τις υποδομές, τις ελλείψεις και την εκπαιδευτική 
κοινότητα, ενώ ο κ. Στουγιάννος έθεσε το πρόβλημα που υπάρχει στην 
οροφή του σχολείου της Αγ. Βαρβάρας.

Η κα Τζήμα απάντησε ότι είναι σε γνώση της όλα τα προβλήματα 
και τα ζητήματα των σχολείων για τα οποία συνεχίζει να ενημερώνεται 
αναλυτικά από εργαζομένους, εκπαιδευτικούς και διευθυντές και μόλις 
ολοκληρώσει την συνολική εικόνα και εκτίμηση θα απαντήσει διεξοδικά 
στα ερωτήματα Μελιόπουλου.

Όσο για την σκεπή στο σχολείο της Αγ. Βαρβάρας ο αντιδήμαρχος 
Τεχνικών Αλ. Τσαχουρίδης ενημέρωσε ότι πρόκειται για συνήθη φθορά 
από υγρασία και θα αντιμετωπισθεί, καθότι περιλαμβάνεται σε έργα 
αποκατάστασης μέσω του «Φιλόδημου».

ΔΕΥΑΒ
Ένα ακόμα θέμα που ξεχώρισε και θα επανέλθει ως τακτικό σε επό-

μενη συνεδρίαση αφορούσε στην ΔΕΥΑΒ. Τόσο ο κ. Μαρκούλης, όσο 
και ο κ. Γουλτίδης ζήτησαν να μάθουν για την σύμβαση που αφορά 
την εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων και τους όρους με τους οποί-
ους λειτουργεί, ενώ για τον Βιολογικό και την εικόνα της ΔΕΥΑΒ έθεσε 
θέμα ο κ. Γουλτίδης που ζήτησε να επανέλθει σε ειδική συνεδρίαση με 
την τοποθέτηση όλων των επικεφαλής παρατάξεων.

Ο δήμαρχος απάντησε ότι στην επόμενη συνεδρίαση θα κληθεί ο 
πρόεδρος της ΔΕΥΑΒ Γιώργος Ορφανίδης (που συνεχίζει μέχρι να 
ορισθεί η νέα διοίκηση) καθώς και ο δ/ντής της επιχείρησης, για να 
απαντήσουν συνολικά.

Καθαριότητα
Σε έντονους τόνους απάντησε και ο αντιδήμαρχος καθαριότητας 

Βασ. Παπαδόπουλος στις αιτιάσεις Στουγιάννου για ανεπαρκή 
καθαριότητα, για ρύπανση των δρόμων από τα ζουμιά των απορριμ-
ματοφόρων (στην ανηφόρα της Αγ. Βαρβάρας) κατά τη μεταφορά των 
σκουπιδιών και για κάδους σε άθλια -όπως είπε- κατάσταση. «Η Βέροια 
βρωμάει» ανέφερε και αυτό πυροδότησε τον αντιδήμαρχο, ο οποίος 
απάντησε ότι η φράση αυτή απαξιώνει δεκάδες εργαζόμενους στην κα-
θαριότητα που κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες νυχθημερόν.

Όπως πρόσθεσε, οι δρόμοι πλένονται και γίνονται προσπάθειες να 
πλένονται ολόκληρες γειτονιές σ’ όλο το Δήμο, κυρίως καθ’ όλη την κα-
λοκαιρινή περίοδο που έγιναν δεκάδες δράσεις σε γειτονιές και χωριά, 
τις οποίες ο Δήμος καθάρισε πριν και μετά τις εκδηλώσεις.

(Επί μέρους ερωτήσεις και ζητήματα καθημερινότητας έθεσαν αρκε-
τοί σύμβουλοι, οπότε η συνέχεια στο αυριανό φύλλο).

Σοφία Γκαγκούση
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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 ε-

παναδιοργάνωση της δράσης από αρχές Οκτωβρίου 2019.  Η θεματολογία των αντικειμένων συζήτησης αφορά 
στην «αυτογνωσία»,  «αυτοεκτίμηση», «διαχείριση συναισθημάτων», «καθορισμό ορίων», «αγχώδεις διαταρα-
χές»,  «κατάθλιψη», «διαχείριση πένθους» κ.α., με σκοπό να προσφέρει ερεθίσματα στους συμμετέχοντες να 
εκφραστούν ελεύθερα, να πειραματιστούν, να επεξεργαστούν τις εμπειρίες τους και να αναπτύξουν 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

Έναρξη των μαθημάτων 
παραδοσιακών 

χορών του Π.Ο.Ξ.
Ξεκινάνε τα μαθήματα παραδοσιακών χορών 

του Πολιτιστικού Ομίλου Ξηρολιβάδου, στο 1ο Δη-
μοτικό Βέροιας, τον Οκτώβριο (1-10-19), κάθε Τρίτη 
και ώρα 9 μμ. Τηλ .επικοινωνίας 6946461136 . Θα 
διδάσκονται βλάχικοι χοροί και χοροί από όλη την 
Ελλάδα. Είναι ευπρόσδεκτοι ΌΛΟΙ όσοι αγαπάνε 
τον παραδοσιακό χορό. Τα μαθήματα είναι εντελώς 
δωρεάν και η προσφορά του πολύπειρου χοροδι-
δασκάλου (Τσιαμήτρου Γιάννη) αφιλοκερδής.  

Τα Διοικητικά Συμβούλια της Μ.Φ.Η. και του 
Αδελφάτου Γηροκομείου Βέροιας,αισθάνονται 
την επιθυμία να εκφράσουν  δημοσίως τις ευχα-
ριστίες τους ,στον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη 
Βεροίας Ναούσης και Καμπανίας ,κ.κ.Παντελε-
ήμονα που στέκετε συνεχώς ηθικός και υλικός 
συμπαραστάτης του Γηροκομείου Βέροιας κα-
θώς επίσης και στον Πρωτοπρεσβύτερο π.Πα-
ναγιώτη Χαλκιά, για την πολυετή εθελοντική 
βοήθεια που προσφέρει ως κληρικός στο Γηρο-
κομείο Βέροιας.

Επίσης ευχαριστούν θερμά :-τον Δήμο Βέ-
ροιας,το προσωπικό και ιδιαιτέρως τον Αντιδή-
μαρχο Καθαριότητας κ.Βασίλειο Παπαδόπου-
λο,που με την προθυμία και την συνεργασία 
τους βοήθησαν σημαντικά στην καθαριότητα 
,ευπρεπισμό και πλύσιμο του αύλειου χώρου  
του Γηροκομείου Βέροιας κατά τις ημέρες εορ-
τασμού του Ι.Ναού του Γηροκομείου Βέροιας.

-Τους Ιεροψάλτες κ.Γαβριήλ Παπαδόπου-
λο,κ.Ευθύμιο Μπουζίκα και κ.Γιώργο Βάσο-
γλου,που αφιλοκερδώς τίμησαν με την παρου-
σία τους και με τις καλλίφωνες φωνές τους, 
τόσο κατά την ημέρα του Εσπερινού όσο και 
στην Θεία Λειτουργία της εορτής του Ι.Ναού του 
Γηροκομείου Βέροιας.

-Το Ανθοπωλείο του κ.Ιωάννη Κουκουλιό,για 
την ευγενική προσφορά λουλουδιών για τον 
στολισμό του Ι.Ναού.

-Ανώνυμη Κυρία,για την ευγενική προσφορά 
λουλουδιών για τον στολισμό του Ι.Ναού.  

-Την κ.Ειρήνη Δουλγέρογλου,για την ευγε-
νική προσφορά στολισμού εικόνων του Ι.Ναού 
του Γηροκομείου Βέροιας.

-Τον κ.Αντώνιο Νούσιο Donuts Mr.Tony,για 

την ευγενική προσφορά γλυκισμάτων.
-Τις κ.Έφη Γώτα και κ.Μαίρη Κουτόβα-Χασι-

ώτη,για την ευγενική προσφορά εδεσμάτων.
-Την κ.Μαρίνα Ψωμιάδου, για την ευγενική 

προσφορά γλυκισμάτων. 
-Ανώνυμη Κυρία,για την ευγενική προσφορά 

ενός γεύματος,εις μνήμη της θείας της Σοφίας 
Κάτσιου και της κουμπάρας της Σοφίας Κά-
τσιου.

-Ανώνυμη Κυρία,για την δωρεά του ποσού 
των 100 Ε,για οικονομική ενίσχυση.

-Ανώνυμη Κυρία,για την δωρεά του ποσού 
των 50 Ε,εις μνήμη προσφιλών προσώπων.

-Ανώνυμη Κυρία,για την δωρεά του ποσού 
των 50 Ε,εις μνήμη προσφιλών προσώπων. 

-Την κ.Μοτσιοπούλου,για την δωρεά του πο-
σού 10 Ε,ως οικονομική ενίσχυση.

-Τον κ.Μπουζίκα Ευθύμιο,για την δωρεά του 
ποσού των 50 Ε,εις μνήμη προσφιλών προσώ-
πων.

-Την κ.Τούλα Γκαγκούση,για την ευγενική 
προσφορά 5 Kgr Κιμά,εις μνήμη της μητέρας 
της Σοφίας.

-Την κ.Σωτηριάδου Σοφία, ,για την ευγενική 
προσφορά 4 Kgr Κιμά , για τις ανάγκες του Γη-
ροκομείου Βέροιας.

-Την κ.Λυμπέρη Ελένη,για την ευγενική προ-
σφορά 6 ζευγάρια μαξιλαροθήκες και διαφόρων 
εδεσμάτων για τους Ηλικιωμένους του Ιδρύμα-
τος.

-Τους Αφους Με`ι`μαρίδη Ο.Ε.,για την ευ-
γενική προσφορά Ηλεκτρολογικού Υλικού (1 
Μπαλαντέζας),για τις ανάγκες του Γηροκομείου 
Βέροιας.         

Εκ της Δ/νσεως

Η Ύψωση του Τιμίου Σταυρού 
στον Ι.Ν. του Γηροκομείου Βέροιας

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος 
με τον δέοντα σεβασμό γιορτάστηκε 
η Ύψωση του Τιμίου Σταυρού στον 
ομώνυμο Ιερό Ναό του Γηροκομείου 
της Βέροιας.

Την παραμονή της εορτής τελέστη-
κε ο εσπερινός και ανήμερα της εορτής 
Θεία Λειτουργία στην οποία πρωτο-
στάτησε -όπως συμβαίνει τα τελευταία 
χρόνια- ο πατήρ Παναγιώτης Χαλκιάς, 
ο οποίος ευλόγησε και τον «βασιλικό» 
που μοιράστηκε στους πιστούς, οι ο-
ποίοι πλημμύρισαν μέσα και έξω την 
εκκλησία.

Το «παρών» τους έδωσαν και αρχές 
της πόλης και μεταξύ άλλων διακρί-
ναμε τον βουλευτή Τάσο Μπαρτζώκα, 
τον Αστυνομικό Δ/ντή Διονύση Κούγκα, 
τον περιφερειακό σύμβουλο Απόστο-
λο Νεστορόπουλο, τους Δημοτικούς 
Συμβούλους Γεωργία Μπατσαρά και 
Καλλίστρατο Γρηγοριάδη αλλά και τον 
μεγάλο ευεργέτη του Γηροκομείου Α-
ντώνη Κρετσοβάλη.

Μετά τη Θεία Λειτουργία τα μέλη 
των Διοικητικών Συμβουλίων (Γηρο-
κομείου και Αδερφάτου) με «μπροστά-
ρισσες» τις αεικίνητες προέδρους κ.κ. 
Μαρία Κάτσιου και Δόξα Χατζηευστρα-
τιάδου-Μούρτζου αλλά και το ευγενικό 
και πρόθυμο προσωπικό του Ιδρύμα-
τος δεξιώθηκαν τους πιστούς – επι-
σκέπτες, στη μεγάλη αίθουσα εκδηλώ-
σεων του Γηροκομείου προσφέροντας 
βεροιώτικα, και όχι μόνο, εδέσματα.

Αξίζει να αναφερθεί πως η εκκλησία 
του Γηροκομείου αποτελεί δημιούργη-
μα-δωρεά του ζεύγους Δημητρίου και 
Βασιλικής Σωσσίδη, μεγάλων ευερ-
γετών-δωρητών και ιδρυτών του Γη-
ροκομείου όπως δημιουργήματά τους 
είναι ακόμη δύο εκκλησίες (ενοριακές 
σήμερα), του Αγίου Αθανασίου στα Κοι-
μητήρια και της Αγίας Τριάδας στο Πα-
νόραμα.

Μάκης Δημητράκης

Ευχαριστήριο 
του Γηροκομείου Βέροιας



Σε ανακοίνωση που εξέ-
δωσε ο βουλευτής Ημαθίας 
της Ν.Δ. Λάζαρος Τσαβδαρί-
δης αναφέρθηκε στις δεσμεύ-
σεις του Υπουργού Εσωτερι-
κών κ. Τάκη Θεοδωρικάκου 
στα δίκαια αιτήματα του Πα-
νελλήνιου Συντονιστικού Ορ-
γάνου Συλλόγων και Σωμα-
τείων ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ, 
όπως ανακοινώθηκαν ήδη α-
πό τα δικά του επίσημα χείλη. 
Συγκεκριμένα:

•Αναβάθμιση και επέκταση 
του Προγράμματος «Βοήθεια 
στο Σπίτι»!

•Θα συνεχιστεί κανονικά 
καθώς έχουν εξασφαλιστεί 
στο Γενικό Λογιστήριο του 
Κράτους 62,5 εκατομμύρια 
ευρώ.

•Θα στελεχωθεί με μόνι-
μο προσωπικό που θα προ-
σληφθεί με διαγωνισμό μέσω 
ΑΣΕΠ. 

•Μέχρι τη διεξαγωγή του 
διαγωνισμού και την πρόσλη-
ψη των περίπου 3.000 εργα-
ζομένων που θα στελεχώνουν το πρόγραμμα, οι σημερινοί εργαζόμενοι 
θα παραμείνουν στις θέσεις τους.

Αιτήματα τα οποία, όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο βουλευτής 
ήδη του είχαν κοινοποιηθεί από την Ένωση Προσωπικού Υπηρεσιών 
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ Κεντρικής Μακεδονίας στη σχε-
τική συνάντησή τους στις 21 Αυγούστου και τα οποία 
αμέσως μετέφερε στον αρμόδιο Υπουργό Εσωτερικών, 
σεβόμενος την αγωνία των συμβασιούχων του Προ-
γράμματος και ασκώντας κάθε δυνατή πίεση για την 
γρήγορη συνάντηση του Υπουργού μαζί τους.

«Ιδιαίτερα δε σημαντικό είναι το γεγονός ότι υπάρχει 
ήδη συνεργασία με τους 270 Δήμους που συμμετέχουν 
στο Πρόγραμμα, ώστε να υπάρξει βελτίωσή του προς 
όφελος συμπολιτών μας που αντιμετωπίζουν προ-

βλήματα (τρίτη ηλικία, ΑΜΕΑ). Ήταν δεδομένη εξάλλου η δέσμευση του 
Πρωθυπουργού μας, του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι το Πρόγραμμα «Βοή-
θεια στο Σπίτι», προσφέρει πολύ σημαντικό κοινωνικό έργο και πρέπει να 
συνεχιστεί», καταλήγει ο κ. Τσαβδαρίδης στην ανακοίνωσή του.
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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 ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
του Γεωργίου και της Ανδρομάχης, το 
γένος Παπαδοπούλου, που γεννήθηκε 
στη Βέροια και κατοικεί στο Φέλμπερτ 
Γερμανίας και η ΜΥΛΩΝΑ ΕΥΔΟΞΙΑ 
του Ιωάννη και της Πηνελόπης, το γέ-
νος Πιπιλίκα, που γεννήθηκε και κατοι-

κεί στη Βέροια, πρόκειται να παντρευτούν με πολιτικό 
γάμο που θα γίνει στο Δημαρχείο Φέλμπερτ Γερμανί-
ας.

Βρέθηκαν κλειδιά
Βρέθηκαν κλειδιά λίγο πιο πάνω από τις 

Σιδηροδρομικές Γραμμές στο Σταθμό Βέροι-
ας.

Όποιος τα έχασε μπορεί να περάσει από 
τα γραφεία της εφημερίδας «ΛΑΟΣ», Βενιζέ-
λου 10.

Κάθε Τετάρτη ο πρόεδρος 
της Κοινότητας Βέροιας 

δέχεται τους δημοτές
Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Βέροιας Γεώργιος Τσιλογιάν-

νης δέχεται τους δημότες της Βέροιας για τα προβλήματα 
που αντιμετωπίζουν, κάθε Τετάρτη στο Δημαρχείο, Μητρο-
πόλεως 46 1ος όροφος και τις ώρες 10:00 -12:00, κατόπιν 
ραντεβού στα τηλέφωνα 2331350526 & 6978639921.

Συγχαρητήριο
Το 5ο Σύστημα Προσκόπων Βέροι-

ας θα ήθελε να συγχαρεί τα παρακάτω 
μέλη του τα οποία εισήχθησαν φέτος 
στα Ανώτατα και Ανώτερα Εκπαιδευ-

τικά  Ιδρύματα της χώρας  μας : • Παπαδημητρίου Γεωργ. 
Άρτεμις  – Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του 
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. 

• Τζίρου Μιχ. Μαρία– Σχολή Μαθηματικών του Πανεπι-
στήμιο Δυτικής Μακεδονίας.

• Τζίρου Μιχ. Αθανασια – Σχολή Στατιστικής και Αναλο-
γιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών του Πανεπι-
στήμιου Αιγαίου. 

• Τσιφινδάρη Γεωργία -Αικατερίνη- Σχολή Γεωπονίας του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 

Στα παραπάνω μέλη μας , ευχόμαστε μια λαμπρή φοιτη-
τική ζωή και κάθε επιτυχία στην ζωή τους. 

Με Προσκοπικούς χαιρετισμούς
Ο  Αρχηγός 5ου Σ.Π.Βεροίας 

Παντελίδης Ανέστης

Άμεσες ενέργειες του Λ. Τσαβδαρίδη 
και δεσμεύσεις του αρμόδιου υπουργού 
για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» 
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Ανακοίνωση  

 Ανακοινώνουμε στους αγαπητούς  Συγγενείς και 
Φίλους του Γηροκομείου Βέροιας, ότι οι ώρες επισκε-
πτηρίου  για τους Τροφίμους του Ιδρύματος, είναι από 

τις 10.00-12.00 και 16.00-18.00.
  τηλ.επικοιν. 23310 24891.  

Ανακοίνωση
Στα πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς του Γηροκο-

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

Τηλ.Επικοινωνίας 23310 24891.

ΚΗΔΕΙΑ
Kηδεύτηκε την Κυριακή 15 

Σεπτεμβρίου 2019 στις 4.00 
μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγ. Μα-
ρίνας στην Αγ. Μαρίνα (Δοβρά) 
Ημαθίας η Κυριακή (Πετικα) 
Παλουκίδου σε ηλικία 81 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Τρίτη 17 

Σεπτεμβρίου 2019 στις 11.30 
π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγ. Αρ-
χαγγέλων στα Ασώματα Ημαθί-
ας η Ευτυχία Σαρηβασίλη σε 
ηλικία  77 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Τρίτη 17 

Σεπτεμβρίου 2019 στις 12.00 
μ. από τον Ιερό Ναό Αγ. Σάββα 
Κυριωτίσσης Βέροιας ο Δημή-
τριος Τοργούτης σε ηλικία 88 
ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Kηδεύτηκε χθες Δευτέρα 16 

Σεπτεμβρίου 2019 στις 6.00 
μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγ. Γε-
ωργίου στο Λαζοχώρι Ημαθίας ο 
Αχιλλεύς Γεωρ. Χατζηγεωργί-
ου σε ηλικία 79 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Kηδεύτηκε χθες Δευτέρα 16 

Σεπτεμβρίου 2019 στις 4.00 
μ.μ. από τον Ιερό Ναό Προφ. 
Ηλία στο Ταγαροχώρι Ημαθίας ο 
Βασίλειος Μιχ. Θεολογίδης σε 
ηλικία 84 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Kηδεύτηκε την Κυριακή 15 

Σεπτεμβρίου 2019 στις 11.30 
π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγ. Α-
θανασίου (Κοιμητήρια) Βέροιας 
ο Κων/νος Γεωρ. Μιχαηλίδης 
σε ηλικία 87 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Kηδεύτηκε χθες Δευτέρα 16 

Σεπτεμβρίου 2019 στις 5.30 
μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγ. Α-
θανασίου (Κοιμητήρια) Βέροιας 
ο Κυριάκος Θεοφ. Ζιάκας σε 
ηλικία 58 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Kηδεύτηκε χθες Δευτέρα 16 

Σεπτεμβρίου 2019 στις 11.30 
π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγ. Αθα-
νασίου (Κοιμητήρια) Βέροιας ο 
Γεώργιος Χρ. Τσαλουχίδης σε 
ηλικία 49 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανί-
ας κ. Παντελεήμων :

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

Η κίνηση του Μητροπολίτη

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.

ΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΟΥ 
ΟΡΕΣΤΗ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟ

Σεβαστέ, Αγαπημένε μου κ. Ορέ-
στη,

Ας με συγχωρήσουν όσοι διαβά-
σουν αυτά τα λίγα λόγια με τα οποία 
είναι σαν να απευθύνομαι σ’ εσένα 
πριν φύγεις από κοντά μας, αλλά 
είναι αλήθεια ότι, εγώ και πολλοί άλ-
λοι συμπολίτες μας, δεν μπορούμε 
να συνειδητοποιήσουμε πως έφυγες 
από τα καθημερινά. Γιατί ήδη μας 
λείπεις.

Τις προάλλες δεν κατάφερα να 
πλησιάσω τη σωρό σου για να σε 
δω και να σε χαιρετίσω για τελευ-
ταία φορά. Σ’ αποχαιρέτισα από μακριά. Και αυτό γιατί ήθελα να σε θυμάμαι 
όρθιο, να σ’ έχω μπροστά μου, όπως τα περασμένα χρόνια, να περπατάς 
γεμάτος ζωή, έτοιμος να δώσεις ότι σου ζητήσουν ή, όπως πιο πρόσφατα, να 
«φέρνεις τη Βέροια πάνω κάτω» με το μπαστούνι σου στο χέρι.

Σεβαστέ μας κ. Ορέστη,
Ανέτρεψες αυτό που συνηθίζουν να λένε όταν ακούν ότι κάποιος έφυγε 

από τη ζωή σε «μεγάλη ηλικία» Λένε: «Αυτός ήταν μεγάλος, έφυγε πλήρης 
ημερών». Εγώ αυτό δεν το παραδέχομαι. Γιατί εσύ ποτέ δεν θα ήσουν πλή-
ρης ημερών. Και 150 χρόνια να ζούσες θα ήσουν χρήσιμος, θα έτρεχες, θα 
αγωνιούσες για όλους και για όλα, θα πρόσφερες.

Προσωπικά σου χρωστώ πολλά.
Παρότι ήμουν 30 χρόνια νεότερος, παρότι ήμουν από παλιά σε αντίθετο μ’ 

εσένα πολιτικό στρατόπεδο κατά την ενασχόληση μας με τα κοινά στο τόπο 
μας, πάντα με τιμούσες. «Ψήλωνα», «έπαιρνα πόντους», καμάρωνα όταν σε 
συναντούσα και μου έλεγες πως πίστευες σ’ εμένα και ότι χαίρεσαι που είμαι 
πάνω απ’ όλα άνθρωπος. Ήταν μεγάλη τιμή για μένα να τα λες εσύ αυτά. 
Όταν τον περασμένο Απρίλιο διάβασες στην εφημερίδα ότι ως Πρόεδρος του 
Δικηγορικού Συλλόγου ανέλαβα, μαζί με τους παλαιούς Προέδρους και άλ-
λους συμπολίτες, πρωτοβουλία για την διάσωση και αξιοποίηση του παλαιού 
μας Δικαστικού Μεγάρου στη πλατεία Ωρολογίου και ότι σου είχα προτείνει 
να είσαι επίτιμο μέλος στην Επιτροπή αυτή «πέταξες από τη χαρά σου». 
Ήσουν πρωτοστάτης στην προσπάθεια να μην «πάει χαμένο» αυτό το ιστο-
ρικό κτίριο της πόλης μας. Τώρα θα μας δίνεις οδηγίες, θα μας συμβουλεύεις 
από εκεί «ψηλά».

Σ’ αποχαιρετώ με συγκίνηση, με σεβασμό, με καμάρι γιατί μου έδειχνες 
την αγάπη σου και σου δίνω το λόγο μου ότι, μαζί με δικούς σου ανθρώ-
πους, μαζί με άλλους συμπολίτες μας που έχουν τις ίδιες αγωνίες για τις 
κοινές υποθέσεις και με τους αρμοδίους του Δήμου Βέροιας, θα αγωνιστούμε 
για την διάσωση και αξιοποίηση του Μεγάρου και την βελτίωση της καθημε-
ρινότητας των συμπολιτών μας.

ΦΩΤΗΣ ΑΝΤ. ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ



Ολοκληρώθηκαν την Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου οι εκδηλώσεις μνήμης 
για τη Γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το Τουρκικό Κράτος 
που διοργανώνει κάθε χρόνο η Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας, για να μην 
ξεχνάμε ποτέ τα ιδιαίτερα δραματικά γεγονότα εκείνης της περιόδου, των 
διωγμών και του ξεριζωμού των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από τις πατρο-
γονικές εστίες.

Το πρωί της Κυριακής, στην Ιερά Μητρόπολη Βέροιας, μετά την Θεία 
Λειτουργία τελέστηκε Μνημόσυνο στη μνήμη των νεκρών, χοροστατούντος 
του Μητροπολίτη Βέροιας, Ναούσης και Καμπανίας κ.κ. Παντελεήμων και 
εν συνεχεία Ομιλία στον Ιερό Ναό από τον κ. Τόλιο Δημήτριο Δικηγόρο Θες/
νικης

Ακολούθησε Επιμνημόσυνη Δέση και  κατάθεση στεφάνων στο Ηρώο 
της Πλατείας Ωρολογίου από τον Εκπρόσωπο της Κυβέρνησης Υφυπουργό 
Οικονομικών κ. Βεσυρόπουλο, τον Εκπρόσωπο της Βουλής των Ελλήνων 
Βουλευτή Ημαθίας κ. Μπαρτζώκα., τον Αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας κ. Κα-
λαϊτζίδη, τον Στρατηγό Διοικητή 1ης Μεραρχίας Πεζικού κ. Κολοκούρη, τον 
Εκπρόσωπο του Δήμου Βέροιας τον Αντιδήμαρχο κ. Τσαχουρίδη, τον Διευ-
θυντή Αστυνομίας Ημαθίας κ. Κούγκα, τον  Διοικητή Πυροσβεστικής Υπη-
ρεσίας Βέροιας κ. Παλαμούτη, την Διοικήτρια της Σχολής Μετεκπαίδευσης 
και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας Βόρειας Ελλάδας κα Γαϊτανίδου 
και την Προέδρο του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Μικρασιατών Ημαθίας κα 
Παυλίδου.

Μετά το πέρας των Εκδηλώσεων ο Αντιπεριφερειάρχης 
κ. Κώστας Καλαϊτζίδης ιδιαίτερα συγκινημένος δήλωσε: 
«Η εκστρατεία  ενάντια στους Έλληνες της Μικράς Ασί-
ας είχε ως αποτέλεσμα 25.000 νεκρούς και τραυματίες 

στρατιώτες από ελληνικής πλευράς, πάνω από 1.500.000 Έλληνες  που 
αναγκάστηκαν να ξεριζωθούν από τις εστίες των προγόνων τους και να 
έρθουν πρόσφυγες στην Ελλάδα, αφήνοντας πίσω τους πάνω από 600.000 
νεκρούς. Η Μικρασιατική Καταστροφή θεωρείται μια από τις μεγαλύτερες, 
αν όχι η μεγαλύτερη, συμφορά για τον ελληνισμό διαχρονικά. Ως Πόντιος 
και εγώ, απόγονος ενός ακόμη ξεριζωμού, μιας ακόμη γενοκτονίας των 
τούρκων, εις βάρος των Ελλήνων του Πόντου, ξέρω καλά τι θα πει πόνος, 
τι θα πει προσφυγιά. Σήμερα τιμούμε εκείνους που χάσανε τη ζωή τους υ-
περασπιζόμενοι τις χαμένες  Πατρίδες μας στη Μικρά Ασία. Εύχομαι οι επό-
μενες γενιές να μη ξαναζήσουν ποτέ τόσο πόνο, τέτοιες μελανές στιγμές.»
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                    

Θεσσαλονίκη, 16 Σεπτεμβρίου 2019
Α.Π. : 576199/643
ΠΕΤ: 1904089420

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας, έχοντας 

υπόψη τις διατάξεις της ΚΥΑ 1649/45/2014 (ΦΕΚ 45  τ.Β’) σε 
συνδυασμό με το άρθρο 19 του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α’), 
ανακοινώνει και καλεί το κοινό να ενημερωθεί και το ενδιαφε-
ρόμενο κοινό να εκφράσει τις απόψεις του, καθώς και το/τα 
οικείο/α Δημοτικό/ά Συμβούλιο/α, την/τις Δημοτική/ές Επιτροπή/
ές Διαβούλευσης, την/τις Επιτροπή/ές Ποιότητας Ζωής και τα 
Συμβούλια Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας να λάβουν γνώση 
και να διατυπώσουν γραπτές απόψεις, σύμφωνα με το έντυπο 
υπό στοιχεία Δ11, που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Α της 
προαναφερόμενης ΚΥΑ και είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (www.pkm.gov.gr. Για 
τον πολίτη/Δικαιολογητικά Υπηρεσιών/Έντυπο Δ11), επί του 
περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων που διαβιβάστηκε στην υπηρεσία μας με το 
με αρ. Πρωτ.  6642/9-08-2019 διαβιβαστικό έγγραφο της Δ/
νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Κ.Μ. της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης και αφορά το 
έργο: “Διαβίβαση φακέλου Μ.Π.Ε. μέσω του Ηλεκτρονικού 
Περιβαλλοντικού Μητρώου (Η.Π.Μ.) και με αριθμό Περι-
βαλλοντικής Ταυτότητας (ΠΕΤ) 1904089420 για την αρχική 
έγκριση περιβαλλοντικών όρων, που αφορά τη μετεγκατάσταση 
της δραστηριότητας “Πλωτή οστρακοκαλλιέργεια με το σύστημα 
long-line” από το τεμάχιο Η18 τρέχουσας ιδιοκτησίας του κ. 
Φιλιππόπουλου Κάπα Βασιλείου, στη νέα θέση ΗΝ28, στη 
θαλάσσια περιοχή της Τ.Κ. Κλειδίου, της Δ.Ε. Πλατέος του Δ. 
Αλεξάνδρειας Π.Ε. Ημαθίας, Π.Κ.Μ., σε θαλάσσια έκταση 15 
στρ. και δυναμικότητας έως 110 τον/έτος”, (υποκατηγορία Α2, 
ομάδα 8η-Υδατοκαλλιέργειες / Εκτροφή καρκινοειδών και µαλα-
κίων με Α/Α 04).

Φορέας υλοποίησης του έργου : ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ 
ΚΑΠΠΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

1. Ημερομηνία έναρξης της δημόσιας διαβούλευσης ορίζεται 
η 16-09-2019 και ημερομηνία λήξης αυτής η 04-11-2019.

2. Ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας για την κατάθεση 
απόψεων των πολιτών και φορέων εκπροσώπησής τους ορί-
ζεται η 17-09-2019 και ημερομηνία λήξης αυτής η 16-10-2019.

3. Αρμόδια Υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μα-
κεδονίας – Θράκης είναι η Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού 
Σχεδιασμού Κ.Μ.

4. Αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδο-
νίας για την παροχή των σχετικών περιβαλλοντικών στοιχείων 
και για την παραλαβή των εγγράφων απόψεων και προτάσεων 
των πολιτών και φορέων είναι το Τμήμα Περιβάλλοντος και 
Υδροοικονομίας Π.Ε. Ημαθίας (τηλ. 2331353634) κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η παρούσα ανακοίνωση αναρτάται στην ιστοσελίδα της Πε-
ριφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και ειδικότερα στην ιστοθέση 
(www.pkm.gov.gr/Ενημέρωση/Περιβαλλοντική Αδειοδότηση 
Έργων/Δημοσιοποιήσεις Περιφερειακού Συμβουλίου ).

Η παρούσα ανακοίνωση – πρόσκληση  να δημοσιευθεί 
στην εφημερίδα «ΛΑΟΣ» στις 17  Σεπτεμβρίου 2019.

Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης – πρό-
σκλησης στον Τύπο βαρύνουν τον παραπάνω φορέα υλοποίη-
σης του έργου, βάσει του άρθρου 5, παράγραφος 5, εδάφιο α, 
της ΚΥΑ αριθ. Οικ.:1649/4/2014 (ΦΕΚ 45  τ.Β’).

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.Κ.Μ.  
ΒΕΝΙΑΜΙΝ Ι. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΝΟΓΛΟΥ

Εκδηλώσεις Μνήμης για την Γενοκτονία 
των Μικρασιατών από την Π.Ε. Ημαθίας

Ευχαριστήριο
Η Διευθύντρια Μαρία Διαμαντοπούλου και το εκπαιδευτικό προ-

σωπικό του 1ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας ευχαριστούν θερμά 
τον γονέα του σχολείου κ. Σταύρο Ζησόπουλου, για την σημαντική 
βοήθεια και την άμεση υποστήριξη συντήρησης και επισκευής  του 
τεχνολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού του σχολείου, που ήταν 
απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου μας.

Η  διαρκής στήριξη και η διάθεση σας για προσφορά προς το 
σχολείο μας, μας δίνει δύναμη και ενεργητικότητα να συνεχίσουμε 
απερίσπαστα το παιδαγωγικό και διδακτικό μας έργο.
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Έγινε το Σάββατο η 2η αγωνι-
στική της Α1 κατηγορίας της 
ΕΠΣ Ημαθίας , με νίκες των 

φαβορί. Όμως και άλλες ομάδες έκα-
ναν το 2 στα 2 και υπάρχει... συνωστι-
σμός στην κορυφή της βαθμολογίας.  
Σίγουρα ξεχωρίζουν  οι εκτός έδρας 
νίκες της Νάουσας στον Κοπανό (3-2), 
του ΠΑΟΚ Αλεξάνδρειας στη Μελίκη 
(2-1) και του Ροδοχωρίου στο Παλαιο-
χώρι (4-1).

Έκπληξη από ομάδες όπως  ο Αχιλλέας Νάου-
σας που επιβλήθηκε με 2-1 της ενισχυμένης Αγ. 
Μαρίνας, ο Αγρ. Αστέρας Πλατέως   που νίκησε με 
το ίδιο σκορ εντός έδρας την ΑΕΠ Βέροιας και η νεο-
φώτιστη ομάδα του ΠΑΟΚ Κουλούρας  που έκανε το 
2 στα 2 απέναντι στη Χαρίεσσα (3-1).

Στα άλλα παιχνίδια , ισόπαλο έληξε το παιχνίδι  
στο  Μακροχωρίου με τον Αστέρα Τριποτάμου (1-1)  

ενώ ο Σταυρός πήρε σπουδαίο διπλό επί του Ολυ-
μπιακού Νάουσας.(1-2) 

Α’ΕΠΣΗ–2ηαγωνιστική
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΠΑΟΚ Κουλούρας – Α.Ε Χαρίεσσας:  ........... 3-1
Φίλιππος Μελίκης  – ΠΑΟΚ Αλεξ. .............. : 1-2
Ολυμπιακός Ν. – Θύελλα Σταυρού.  ............  1-2
ΓΑΣ Κοπανός – ΦΑΣ Νάουσα..................... : 2-3
Αχιλλέας Ν. – Αγ. Μαρίνα: ...........................  2-1
Μακροχώρι – αΣΤΈΡΑς Τριποτάμου ...........  1-1
Άρης Παλαιοχωρίου – ΓΑΣ ΡοδοχΩΡΊΟΥ ....  1-4
Αγρ. Αστέρας Πλατέως – ΑΕΠ Βέροιας .......  2-1

EπόμενηαγωνιστικήΣάββατο21/9ώρα17.00
ΦΑΣ Νάουσας- Φίλιππος Μελίκης 
ΓΑΣ Ροδοχωρίου - Αχιλλέας Νάουσας 
ΑΕ Χαρίεσσας - ΠΑΟΚ Αλεξ.
Θύελλα Σταυρού- ΠΑΟΚ Κουλούρας 
Αστέρας Τριποτάμου- ΓΑΣ Κοπανού 
ΑΕΠ Βέροιας- Μακροχώρι 
Αγ. Μαρίνα - Ολυμπιακός Νάουσας 
Άρης Παλαιοχωρίου - Αγρ. Αστέρας Πλατέως

Μετά τη «βόμβα» με την πλα-
στή ενημερότητα του Απόλ-
λωνα Πόντου, τα Τρίκαλα 

ψάχνονται για να πάρουν τη θέση 
του στη Superleague 2.
 
Η αποκάλυψη του Sdna με την πλαστή ενημε-

ρότητα που κατέθεσε η ομάδα της Θεσσαλονίκης, 
ενδέχεται να επιφέρει συνταρακτικές εξελίξεις στις 
δύο χαμηλότερες κατηγορίες. Κι αυτό γιατί ο Απόλ-
λων Πόντου κινδυνεύει με πολύ «βαριά» καμπάνα 
λόγω της πλαστής ενημερότητας που κατέθεσε, η 
οποία ενδέχεται να φτάσει μέχρι και τον υποβιβα-
σμό του στη Football League.

 Το γεγονός αυτό μάλιστα έχει κινητοποιήσει τα 
Τρίκαλα, τα οποία ψάχνονται για να πάρουν τη θέ-
ση της ομάδας της Καλαμαριάς στη Superleague 
2. Φυσικά είνια καλό και για την Βέροια αφού η 
ομάδα της Θεσσαλίας είνια από τις πιό ενισχυμέ-
νες και ανταγωνιστικές ομάδας της Football league 
η πιθανή άνοδος της θα ανοίξει περισσότερο τον 
δρόμο στην βασίλισσα του βορρά.

ΕΠΣ Ημαθίας Α1
ΚέρδισανεκτόςέδραςΦΑΣΝάουσα,

ΠΑΟΚΑλεξ.Ροδοχώρι

Ψάχνονται για τη θέση του Απόλλωνα Πόντου 
τα Τρίκαλα για άνοδο στην σούπερ λίγκα 2

«Ο Π.Σ.Α.Π. επιθυμεί να ξεκαθαρί-
σει πως ως Σύνδεσμος προσπάθησε 
να διευθετηθεί άμεσα το πρόβλημα 
των συναδέλφων μας της Football 
League» αναφέρει μεταξύ άλλων ο 
ΠΣΑΠ.

 Με ανακοίνωσή του ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος 
Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών τονίζει ότι απευ-
θύνθηκε προς όλους τους αρμόδιους φορείς για 
την εξεύρεση λύσης προς τους ανασφάλιστους 
ποδοσφαιριστές της Football League ενώ όμως δι-
αβεβαιώθηκαν πως το ζήτημα έχει λυθεί, ουδέποτε 
τους απεστάλη το ασφαλιστήριο των ποδοσφαιρι-
στών.

 
Η ανακοίνωση του ΠΣΑΠ 1976 - Πανελλήνι-

ος Σύνδεσμος Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών: 
«Με αφορμή τα όσα έχουν λεχθεί για το ζήτη-

μα της μη ασφάλισης των συναδέλφων μας της 
Football League στους αγώνες Κυπέλλου και για 
την αποφυγή λανθασμένων εντυπώσεων, ο Π.
Σ.Α.Π. επιθυμεί να ξεκαθαρίσει πως ως Σύνδεσμος 
προσπάθησε να διευθετηθεί άμεσα το πρόβλημα.

Απευθυνθήκαμε σε όλους τους αρμόδιους και 
πιέσαμε για την εξεύρεση λύσης. Μέχρι και λίγες 
ώρες πριν τον πρώτο αγώνα του Σαββάτου, λαμ-
βάνουμε διαβεβαιώσεις πως το ζήτημα έχει λυθεί, 
όμως ουδέποτε μας απεστάλη το ασφαλιστήριο 
των συναδέλφων μας, παρά τις αντίθετες υποσχέ-
σεις/δεσμεύσεις των αρμοδίων».

ΔιευκρινήσειςαπόΠΣΑΠγιατους
ανασφάλιστουςποδοσφαιριστέςτηςFL



13M. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 www.laos-epea.gr 9ΤΡΙΤΗ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 www.laosnews.gr

CMYK

Τη δεύτερη θέση στο τουρνουά 
που διεξήχθη το Σαββατοκύρια-
κο 14-15 Σεπτεμβρίου στη Μελί-

κη κατέκτησε η ομάδα μπάσκετ του 
Φιλίππου Βέροιας.

Στο παιχνίδι της πρώτης μέρας, η ομάδα της 
Βέροιας επιβλήθηκε των Ίκαρων Τρικάλων (ομάδα 
Γ´ Εθνικής) με 71-60.  Στον τελικό της Κυριακής, η 
ομάδα μας αντιμετώπισε την ομάδα του Βίκος ΠΑΣ 
Γιάννενα, την οποία θα συναντήσει ως αντίπαλο και 
στο επερχόμενο πρωτάθλημα του Βορείου Ομίλου 
της Β´ Εθνικής.  Το τελικό σκορ ήταν 86-74 υπέρ της 

ομάδας των Ιωαννίνων.  
Ο Δημήτρης Γκίμας είχε 
την ευκαιρία να χρησι-
μοποιήσει όλους τους 
παίκτες, εκτός του Βα-
σίλη Βάλλιου, οποίος α-
ντιμετωπίζει ένα μικρο-
πρόβλημα τραυματι-
σμού στον αστράγαλο.  

Επόμενη αγωνιστική 
υποχρέωση της ομάδας 
μας, ο εκτός έδρας α-
γώνας για την Ά φάση 
του Κυπέλλου Ελλάδας 
στη Λαμία, με αντίπα-
λο τον τοπικό Έσπερο.  
Αυτός θα είναι και ο 

πρώτος επίσημος αγώνας για τη σαιζόν 2019-20. 
Σε περίπτωση νίκης και άρα πρόκρισης,  ο Φίλιπ-

πος Βέροιας θα υποδεχθεί στο ΔΑΚ “Δημήτριος Βι-
κέλας” τον Κόροιβο Αμαλιάδας (ομάδα Α2 Εθνικής) 
την Κυριακή 22/9 στις 17.00, σε ένα ακόμα πολύ 
δυνατό επίσημο τεστ.

Με την ευκαιρία, η ομάδα μας θα ήθελε να ευχα-
ριστήσει δημοσίως την ομάδα του ΓΑΣ Μελίκης για 
την πρόσκληση που μας απηύθυνε για συμμετοχή 
στο διήμερο αυτό τουρνουά και να ευχηθεί στις 3 
ομάδες που πήραν μέρος (ΓΑΣ Μελίκης, Ίκαρους 
Τρικάλων, Βίκος ΠΑΣ Γιάννενα) καλή επιτυχία στις 
αγωνιστικές τους υποχρεώσεις για την ερχόμενη 
αγωνιστική σαιζόν.

Ολοκληρώθηκε στο κλειστό 
των Συκεών το 2ο «Βίκος 
Cup» που διοργάνωσε ο Φοί-

βος. Την πρώτη θέση στο τουρνουά 
κατέκτησε ο ΠΑΟΚ με τέσσερις νίκες 
σε ισάριθμους αγώνες και ακολού-
θησαν Πυλαία και Bianco Monte 
Δράμα. Καλή παρουσία για τον 
Φίλιππο και τον Ζαφειράκη Νάουσας 

Οιβαθμολογίες
1ος όμιλος
ΠΑΟΚ  ........................................................... 6
Bianco Monte Δράμα  .................................... 4
Ζαφειράκης Νάουσας 2, ΧΑΝΘ  .................... 0

2ος όμιλος
Πυλαία  .......................................................... 6
Φοίβος  .......................................................... 4
Φίλιππος Βέροιας  ......................................... 2

Αλέξανδρος Αξιούπολης  ............................... 0

Τααποτελέσματατωναγώνων
Παρασκευή (13/9)
ΠΑΟΚ – ΧΑΝΘ  ...................................... 38-24
Πυλαία – Φοίβος Συκεών ....................... 29-28

Σάββατο (14/9)
Φίλιππος Βέρ – Αλέξανδρος Αξιούπ  ...... 39-21
Δράμα – Ζαφειράκης Ν .......................... 36-22
Αλέξανδρος Αξιούπ – Φοίβος Συκ  ......... 20-29
Ζαφειράκης Ν – ΧΑΝΘ  .......................... 28-26
Πυλαία – Φίλιππος Βέρ  ......................... 31-26
ΠΑΟΚ – Δράμα  ...................................... 31-24

Κυριακή (15/9)
Πυλαία – Αλέξανδρος Αξιούπ  ................ 30-24
ΠΑΟΚ – Ζαφειράκης Ν  .......................... 35-26
Φοίβος Συκ – Φίλιππος Βέρ  .................. 40-28
ΧΑΝΘ – Δράμα  ...................................... 20-27
Φοίβος – Δράμα ..................23-32 (θέσεις 3-4)
ΠΑΟΚ – Πυλαία  ..................25-18 (θέσεις 1-2)

Tουρνουά μπάσκετ
Την2ηθέσηοΦίλιπποςστηνΜελίκη

Πρώτος ο ΠΑΟΚ στο τουρνουά «Βίκος»
ΣυμμετοχήτουΦιλίππουκαιτουΖαφειράκηΝ.

Με συμμετοχή 10 δρομέων του Σ.Δ.Βέροιας 
(5 στα 24χλμ & 5 στα 10χλμ) πραγματοποιήθηκε 
τη Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου ο ορεινός αγώνας 2ο 
Naousa Vermio trail 24,8km και τα 10χλμ. Η εκκί-
νηση και ο τερματισμός έγινε στον Άγιο Νικόλαο 

Νάουσας σ ένα πανέμορφο περιβάλλον .

ΑναλυτικάτααποτελέσματατουΣ.Δ.Βεροιας
απότα24.8χλμ

9ος ΚΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΣ Sportstraining-
Karagiannis 2:44:40

36ος ΡΟΔΟΣΙΝΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 3:21:21
47ος ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Sportstraining-

Karagiannis 3:39:00
50ος ΔΗΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 3:49:54
64ος ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 4:10:10

ΑναλυτικάτααποτελέσματατουΣ.Δ.Βεροιας
απότα10χλμ

7ος ΜΑΡΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Sportstraining-
Karagiannis 1:01:22 (1ος Ηλικιακή κατηγορία 40-
49 ετων)

8ος ΚΑΝΤΖΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1:01:22
9ος ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 1:01:22
18ος ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1:09:27
61η ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ 1:30:33 

ΣύλλογοςδρομέωνΒέροιας
Ορεινός αγώνας - 2o Naousa Vermio trail 24,8km

Χαντ μπολ γυναικών
ΦιλικήνίκητηςΒέροιας2017
επίτουΠανοράματοςμε23-21

Με 23-21 επικράτησε η γυναικεία ομάδα χάντμπολ της 
Βέροιας 2017 του Πανοράματος, σε φιλικό παιχνίδι που έγινε 
το Σάββατο στο Φιλίππειο.  Από τις Κυανέρυθρες, που προ-
ηγούνταν με 13-11 στο ημίχρονο, απουσίαζαν οι Τζούρισιτς, 
Τσόβιτς, Δελησσάβα, Τσαουσίδου. Ο προπονητής της Βέροιας, 
Κώστας Χαραλαμπίδης, δήλωσε τα εξής  στο greekhandball.
com: «Ακόμα είμαστε στο πρώτο στάδιο της προετοιμασίας 
μας και αυτός ήταν ο πρώτος φιλικός αγώνας μας. Έγινε ένα 
καλό ματς, ωστόσο και οι δύο ομάδες ήταν επιβαρυμένες από 
τις προπονήσεις. Παράλληλα, κάναμε ροτέισον, για να δοθεί 
χρόνος συμμετοχής σε όλα τα κορίτσια και με τον τρόπο αυτό 
να δοκιμαστούν. Είμαι σίγουρος πως αμφότερες οι ομάδες θα 
παρουσιαστούν καλύτερες στα Πρωταθλήματα τους».



Τα KADINELIA στη ΒΕΡΟΙΑ τo Σάββατο 
28 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ 

στο ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΟ ΙΔΕΩΝ για μια 
υπέροχη ΜΟΥΣΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ

   
ΚΑΝΤΙΝΕΛΙΑ είναι τα μικρά γεράκια που ζουν στα νησιά των 

Κυκλάδων και ζευγαρώνουν στον αέρα ενώ πετούν.
Αυτή την απόλυτη έκφραση της ελευθερίας και του έρωτα επέ-

λεξαν ο Θανάσης Ζήκας και η Εύη Σεϊτανίδου για να ονοματίσουν 
τη μουσική τους περιπέτεια.

Το κιθαριστικό ντουέτο έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη και την Πά-
ρο.

Η μουσική τους ενσωματώνει στοιχεία από ηπειρώτικα, blues, 
funk, gypsy ακούσματα, παντρεύοντας την ελληνική-παραδοσια-
κή με τη διεθνή μουσική.

Συνθέτουν και ενορχηστρώνουν τα κομμάτια τους με δύο λα-
ϊκές κιθάρες, ιδιαίτερης κατασκευής, με ακουστικό vintage ήχο.

Μερικά στοιχεία του live τους είναι τα δυναμικά 
κιθαριστικά σόλο, τα πολυρρυθμικά μοτίβα, τα εξωτικά 
φωνητικά και οι εναλλασσόμενοι ρόλοι των δύο μου-
σικών την ώρα του παιξίματος. Το ακρόαμα συμπλη-
ρώνουν για την έκσταση, δύο νέα όργανα, η λύρα και 
η τσαμπούνα. Ρυθμικά φωνητικά που λουπάρονται 
live επί σκηνής συναντούν τον αρχέγονο ήχο συνδέο-
ντας την παράδοση με το minimal της trance.

Ώρα έναρξης : 9 μ.μ.
ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ 8 €
ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ 7 €
Σημεία προπώλησης:
Café ΒΑΤΡΑΧΟΣ τηλ. 23310 20282
Βιβλιοπωλείο ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟ τηλ. 23310 24672
Café ΜΠΡΙΚΙ τηλ. 23310 20201
και στο ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΟ ΙΔΕΩΝ τηλ. 6972440721
Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου στις 9 μ.μ.
ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΟ ΙΔΕΩΝ
Θεσσαλονίκης 67 / ΒΕΡΟΙΑ
για πληροφορίες: 6972440721
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ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διακοπές στην Αιδηψό 

για ιαματικά λουτρά
Τα μέλη και οι φίλοι της λέσχης όσοι επιθυμούν να πάρουν μέρος 

στις φετινές περιόδους ιαματικών λουτρών να δηλώσουν συμμετοχή 
στο τηλέφωνο 23310 25654  Γ  ΠΕΡΙΟΔΟΣ 22-29 Σεπτεμβρίου κιν. 
6976 953683.

Το Δ.Σ.

Ανακοίνωση
Οσοι από τους κατοίκους 

επιθυμούν την επαναλειτουρ-
γία του Πολιτιστικού Συλλό-
γου Γρίβας και την συμμε-
τοχή τους ως μέλη, τους κα-
λούμε να προσέλθουν στις 
22 Σεπτεμβρίου 2019 και ώ-
ρα 11.00 π.μ. στη στέγη του 
Συλλόγου.

Επίσης, όσοι θέλουν να 
συμμετέχουν στο νέο Διοικη-
τικό Συμβούλιο, να δηλώσουν 
τα ονόματά τους έτσι ώστε να συμπεριληφθούν στις εκλογές που θα γίνουν το 
επόμενο διάστημα. Απαραίτητα δικαιολογητικά η επίδειξη Αστυνομικής Ταυτό-
τητας.

ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
Ημερήσια εκδρομή 

στο Αρχαιολογικό Μουσείο 
Πέλλας - Εδεσσα

Η λέσχη μας διοργανώνει ημερήσια εκδρομή την 
Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου 2019. Υπάρχει αναλυ-
τικό πρόγραμμα. Ωρα αναχώρησης 8 το πρωί από 
πλατεία Εληάς, λίγο αργότερα πλατεία Ωρολογίου 
και Προμηθέα. Θα επισκεφθούμε το αρχαιολογικό 
μουσείο στον αρχαιολογικό χώρο Πέλλας, το μεση-
μέρι θα γευματίσουμε στην λίμνη Αγρα, το απόγευμα 
θα επισκεφθούμε την Έδεσσα για καφέ. Επιστρο-
φή στην πόλη μας το απόγευμα  τηλέφωνο 23310 
25654.

Το Δ.Σ.

Διανομή Τροφικών και Βρεφικών Ειδών μέσω της 
Κοινωνικής Σύμπραξης ΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ, Τρίτη 17, 
Τετάρτη 18 και Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου 2019

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας ενημερώνει τους ωφελούμενους του προγράμματος ότι θα 
πραγματοποιηθεί μέσω της Κοινωνικής Σύμπραξης ΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ διανομή με είδη ΞΗ-
ΡΩΝ τροφίμων, ΞΗΡΑ-ΒΡΕΦΙΚΑ, ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (ΒΥΣ), ΒΥΣ ΒΡΕΦΙ-
ΚΑ. Παρακαλείστε να προσέλθετε την Τρίτη 17 ή Τετάρτη 18 ή Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου, 
ώρα 08:30 με 14:00, στο σημείο διανομής ΕΞΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ, 2ο χλμ Αλεξάνδρειας – 
Σχοινά για να παραλάβετε προϊόντα στα πλαίσια του προγράμματος ΤΕΒΑ.

Οι δικαιούχοι να έχουν μαζί τους επίσημο έγγραφο που να αναγράφει το Α.Μ.Κ.Α. 
τους, καθώς και την αστυνομική τους ταυτότητα. Αν δεν προσέλθει ο ίδιος ο δικαιούχος, ο 
εκπρόσωπός του να έχει εξουσιοδότηση.

Επισημαίνεται ότι λόγω του μεγάλου όγκου και βάρους των προϊόντων (κυρίως πολυ-
μελών οικογενειών) , απαιτείται από τους ωφελούμενους μεταφορικό μέσο, για να μεταφέ-
ρουν τα τρόφιμα που θα παραλάβουν. Για διευκόλυνσή τους, παρακαλούνται οι ωφελού-
μενοι να προσέρχονται με καρότσι λαϊκής.

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΒΛΑΧΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Με μεγάλη μας χαρά ανακοινώνουμε την έναρξη των 

εγγραφών στα τμήματα του Συλλόγου Βλάχων Βέροιας 
για την περίοδο 2019-2020.Οι εγγραφές θα γίνονται στα 
γραφεία του συλλόγου μας που για αυτό το λόγο  θα είναι 
ανοιχτά κάθε  Δευτέρα και Τετάρτη από τις 07:00 μμ έως τις 
09:00 μμ.

-ΤΜΗΜΑΤΑ ΧΟΡΟΥ
Τμήμα Παραστάσεων.
Τμήμα Παιδικό Αρχαρίων.
Τμήμα Παιδικό Προχωρημένων.
Εφηβικό Τμήμα.
-ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΒΛΑΧΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 
Τμήμα ενηλίκων 
Τμήμα παιδικό
-ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΩΔΙΑΣ 
-ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΔΩΤΟΥ
Με επόμενη ανακοίνωση του ο Σύλλογος θα ενημερώ-

σει  για το εβδομαδιαίο πρόγραμμα των μαθημάτων. 
Για το Δ.Σ του Συλλόγου.

Ο Πρόεδρος  Ο Γ. Γραμματέας
Πίσκος Δημήτριος  Τσίρης Γεώργιος 

Γενική συνέλευση και εκλογές  
στο Παραρτήμα Ημαθίας

 της Μαθηματικής Εταιρίας
Η Διοικούσα Επιτροπή του Παραρτήματος Ημαθίας της ΕΜΕ στη συνεδρίασή της την 

Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου αποφάσισε τη σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του 
Παραρτήματος προκειμένου να πραγματοποιηθούν ο απολογισμός για τη χρονιά  2018 , 
καθώς και οι εκλογές για την ανάδειξη της νέας Διοικούσας Επιτροπής. H Γενική Συνέλευ-
ση θα πραγματοποιηθεί στη Βέροια την Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου 2019 στις 11:00 π.μ. στο 
ισόγειο των γραφείων του Παραρτήματος, ενώ σε περίπτωση μη απαρτίας, θα πραγματο-
ποιηθεί την Κυριακή 6 Οκτωβρίου 2019 και στον ίδιο τόπο στις 11.00 π.μ.. 

Η εθελοντική προσφορά και κινητοποίηση μελών μας, η εργατικότητα της Διοικούσας 
Επιτροπής και η στήριξη της κοινωνίας και των φορέων της, λειτουργώντας αθροιστικά, 
οδήγησαν το Παράρτημά μας στην παραγωγή σημαντικού έργου τοπικής αλλά και πανελ-
λήνιας εμβέλειας. Το Παράρτημα Ημαθίας της Ε.Μ.Ε. είναι από τα πλέον δραστήρια στην 
Ελλάδα και είναι σημείο αναφοράς για την δράση του και την λειτουργία του.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία ως υποψήφιοι 
για τη Διοικούσα Επιτροπή, την Ελεγκτική Επιτροπή καθώς και την Εφορευτική Επιτρο-
πή με την αποστολή της αίτησής τους στο mathima0@gmail.com μέχρι την Πέμπτη 26 
Σεπτεμβρίου 2019  και ώρα 12.00 μ.μ. Αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας αυτής η 
Διοικούσα Επιτροπή θα προχωρήσει στην ανάδειξη των υποψηφίων και θα συγκροτήσει 
το ψηφοδέλτιο.



Τριτη 17-9-2019
13:30-17:30 ΜΑΖΑΡΑ-

ΚΗ ΔΗΜ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΠΑΠΑΓΟΥ - ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ 
ΓΕΝ.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 23310-
23200

21:00-08:00ΦΥΤΟΠΟΥ-
ΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΣΑ-
ΝΙΟΥ 3 (απέναντι από μάρ-
κετ Γαλαξίας) 23310-75180
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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 ΤηλέφωναΦαρμακεία

Ένα πολύ ενδιαφέρον τουρνουά δι-
οργανώνουν οι Αετοί Βέροιας, με την 
βοήθεια και την αρωγή των μεγάλων 
υποστηρικτών του συλλόγου!

Το ερχόμενο Σαββατοκύριακο (21 και 
22 Σεπτεμβρίου), το ΔΑΚ “Βικέλας” θα 
γίνει το επίκεντρο για τους φίλους του 
μπάσκετ, καθώς 3 ομάδες που θα συμ-
μετέχουν στο προσεχές πρωτάθλημα 
της Γ Εθνικής αλλά και ο νεοφώτιστος 
στη Β κατηγορία Πρωτέας Γρεβενών, θα 
διαπιστώσουν το αγωνιστικό επίπεδο 
ετοιμότητας ενόψει των πρώτων επίση-
μων υποχρεώσεων.

Οι Αετοί Βέροιας ως οικοδεσπότες 
(νεοφώτιστοι φέτος στη Γ Εθνική), ο ΑΓΣ 
Ιωαννίνων του Ημαθιώτη προπονητή, 
Κωνσταντίνου Ηλιάδη (από τα φαβο-
ρί για την άνοδο στη Β), ο Λεύκιππος 
Ξάνθης (που θα αγωνιστεί για δεύτε-

ρη συνεχόμενη σεζόν 
στον 4ο όμιλο της Γ Εθνι-
κής) αλλά και ο ισχυρός 
Πρωτέας Γρεβενών, που 
κέρδισε την άνοδο στη Β 
κατηγορία μέσα από τη 
διαδικασία των μπαράζ, 
θα αναμετρηθούν με τη 
διαδικασία των νοκ άουτ 
αγώνων.

Να σημειώσουμε πως 
το εισιτήριο εισόδου για 
το ζευγάρι αγώνων ανά 
ημέρα είναι 2€, ωστόσο 
όσοι παραλάβουν κάρτες 
ενίσχυσης (20€) που θα 
βρίσκονται στην είσοδο 
του Κλειστού, θα έχουν τη 
δυνατότητα τόσο της ΔΩ-
ΡΕΑΝ παρουσίας στους 
αγώνες του τουρνουά όσο 
και έκπτωση 50% περί-
που για ΟΛΟΥΣ τους ε-

ντός έδρας αγώνες των Αετών στη Γ 
Εθνική!

Τοπρόγραμμα
Σάββατο 21/9 (17:00) Λεύκιππος 

Ξάνθης – Πρωτέας Γρεβενών
Σάββατο 21/9 (19.00) Αετοί Βέροιας 

– ΑΓΣ Ιωαννίνων
Κυριακή 22/9 (12.00) Μικρός Τελικός
Κυριακή 22/9 (13.00) Μεγάλος Τε-

λικός
Κυριακή 22/9 (14.30) Απονομές
Να σημειώσουμε πως το βράδυ του 

Σαββάτου (21/9) η διοίκηση των Αετών 
Βέροιας θα παραθέσει δείπνο στις απο-
στολές των ομάδων, ενώ για μία ακόμη 
φορά οφείλουμε να αναφερθούμε στην 
τεράστια στήριξη των χορηγών, που βο-
ηθούν σε μία ακόμη πρωτοβουλία του 
συλλόγου.

1ο Τουρνουά Αετών Βέροιας
Σαββατοκύριακομεπολύμπάσκετ
καιυψηλούεπιπέδουομάδες!

Μπάσκετ
Δεν αποφασίζουν στην 
Κω, unfair για Φίλιππο 

και Πολύγυρο

Πριν από δυο χρόνια στην Κω είχαν βρεθεί στη θέση αναμονής, 
και εν τέλει αν και κατέληξαν στην τρίτη θέση του πρωταθλήματος 
της Β’ Εθνικής, πήραν την άνοδο για την Α2 μέσω αναδιάρθρωσης.

Πλέον, και με τις επίσημες υποχρεώσεις των ομάδων να ξε-
κινούν σε   3 ημέρες (Τετάρτη 18/9 κάνει τζάμπολ το κύπελλο 
Ελλάδας η Α2 την Κυριακή), στον Ιπποκράτη καλούνται να αποφα-
σίσουν, αν θα συνεχίσουν να αγωνίζονται στην Α2, πράγμα που δι-
καιούνται σε απόλυτο βαθμό ή θα κάνουν χώρο ώστε να μπορέσει 
να προχωρήσει ακόμη μια ανακατάταξη και να βρεθεί ο Φίλιππος 
Βέροιας  στην Α2 Ανδρών και ο Πολύγυρο  στην Β’ Εθνική, με τις 
δυο ομάδες να τονίζουν με κάθε τρόπο ότι είναι έτοιμος. Υπάρχει 
όμως περίπτωση να μείνουν οι ομάδες 13 στην κατηγορία, όπως 
και η διοικούσα επιτροπή του Φιλίππου Βέροιας να μην δεχθεί να 
ανέβει στην Α2 αφού το κόστος ξεπερνάει κατά πολύ το μπάτζετ ...

Στον Ιπποκράτη προπονητής δεν υπάρχει, καθώς δεν προχώ-
ρησε το εγχείρημα με τον Γιώργο Πετσάλη, ενώ για αθλητές δεν 
τίθεται θέμα. Έτσι, η διοίκηση θα πρέπει να αποφασίσει άμεσα, και 
να δει αν θα αγωνιστεί με το εφηβικό ή θα αποσυρθεί στο τοπικό 
πρωτάθλημα. Φυσικά και με αυτή τη λογική θα πρέπει να βρει τρό-
πο να καλύψει τα έξοδα των ταξιδίων, που μόνο αμελητέα δεν είναι.

Όλα αυτά θα πρέπει να γίνουν άμεσα, ώστε η ομάδα της Κω να 
αποφασίσει, ώστε να μπορέσουν και οι ομάδες που ακολουθούν να 
κάνουν τον δικό τους προγραμματισμό.
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑ Ι  σ τ η ν 
Πατρίδα, 80μ. από τη 
ΜΕΒΓΑΛ, διόροφη οι-
κοδομή, κατάλληλη για 
επαγγελματική χρή-
ση 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., 2Δ-
ΣΚWC, 5ος όρ., κεντρι-
κή θέρμανση, γωνιακό, 
δ ιαμπερές ,  μεγάλα 
μπαλκόνια, θέση στάθ-
μευσης. Τηλ.:  6977 
435166, 23310 61205 
& 23310 62776.

Κ.  ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 
πωλούνται 2 διαμε-

ρίσματα από 80 τ.μ., 
πακέτο, αυλή, κήπο, 
θέρμανση, καλή κατα-
σκευή. Τιμή 50.000 ευ-
ρώ συζητήσιμη. 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 πομώ-
να και μπεκάκια. Τηλ.: 
6942 202465.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΠΩΛΕΙ-
ΤΑΙ οικόπεδο στους Γε-
ωργιανούς 2 στρέμμα-
τα, σε πολύ καλή θέση, 
με νερό, ρεύμα, θέα, 

πολύ κοντά στο δρόμο. 
Τηλ.: 6934 662478.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, ενοικιά-
ζεται STUDIO, Τ. Οικο-
νομίδη 75, Καλαμαριά, 
πλήρως εξοπλισμένο. 
Τηλ.: 6948 258770 & 
2310 624702.

ΕΝΟ Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι 
μονοκατοικ ία 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 Ζ Ε 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 κουφώμα-
τα, τζάκι,  αυτόνομη 

θέρμανση πετρελαίου, 
θέση parking. Τιμή 350 
ευρώ. Τηλ. επικοινωνί-
ας: 6977 658822, 6944 
281124.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ-Λ Ι -

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 άτομο για 
απογευματινή εργασία 
σε σταθμό αυτοκινή-
των. Προϋπόθεση δί-
πλωμα οδήγησης. Τηλ.: 

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.

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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23310 21038.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την ACS, 

κούριερ για τη Βέροια με 
δίπλωμα οδήγησης μηχα-
νής και αυτοκινήτου. Τηλ.: 

23310 75400.
ΑΝΩΝΥΜΗΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά να προσλά-
βει: α) οδηγό με δίπλω-
μα Γ΄, β) αποθηκάριο με 

γνώσεις χειριστού κλαρλ. 
Πληροφορίες στο 6947 
021868.

ΗΕΤΑΙΡΙΑ«TSIFLIDIS
SECURITY» ζητάει για ά-

μεση πρόσληψη και μό-
νιμη απασχόληση, εξω-
τερικό πωλητή, κύριο ή 
κυρία με γνώσεις πωλή-
σεων και ευχέρεια λόγου, 
απαραίτητα στοιχεία: να 
διαθέτει  άδεια εργασίας 
προσωπικού ασφαλείας 
(Ι.Ε.Π.Υ.Α.), δίπλωμα 
αυτοκινήτου, γνώσεις αγ-
γλικής γλώσσας για τους 
νομούς Ημαθίας και Θεσ-
σαλονίκης. Παραλαβή βι-
ογραφικών και δικαιολο-
γητικών για αξιολόγηση 
στοιχείων με συνέντευξη  
στα κεντρικά γραφεία της 
εταιρείας  οδός Θεσσα-
λονίκης 45, τηλ. επικοι-
νωνίας 23310 27102.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλλη-
λος να γνωρίζει μισθο-
δοσία κατά προτίμηση 
του  προγράμματος 
Epsilon για Λογιστικό 
Γραφείο. Τηλ.: 23310 
76870 & 6932 245383.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 23940 ΠΑΠΑΚΙΑ, Επιπλωμένη και 

ανακαινισμένη κομπλέ γκαρσονιέρα 35 τ.μ., 
κατασκευή 1970, 1 υ/δσκλ , 1 ος όροφος,  σε 
εξαιρετική κατάσταση, συνθετικά κουφώματα με 
διπλά τζάμια, ατομική θέρμανση με κλιματιστικό 
inverter , έχει θωρακισμένη πόρτα και ενοίκιο 
170€.Από 1/10/2019 ελεύθερη.

Κωδ: 115434 - ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙ Γκαρσονιέρα συνολικής επιφάνειας 55 τ.μ. 
στον 2 ο όροφο. Αποτελείται από 1 Υπνοδωμά-
τιο, Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο . Είναι κατασκευα-
σμένη το 1982 και διαθέτει Κουφώματα Αλουμι-
νίου συρόμενα, Έπιπλα, Ηλ. Συσκευές, Τέντες, 
Μπαλκόνια 10 τ.μ. - θερμανση κλιματιστικό Τιμή: 
200 €. Από 1/10/19 ελεύθερη.

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 και-
νούργια συνθετικά κουφώματα με διπλά τζάμια, 
τέντες, θωρακισμένη πόρτα εισόδου, σε πολύ 
καλή κατάσταση, φρεσκοβαμμένο, διαμπερές, 
με μηνιαίο μίσθωμα 220 €.

Κωδ.216202 ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ ΔΙΑΜΕΡΙ-
ΣΜΑ σε υπεράριστη κατάσταση με μοντέρνα 
έπιπλα 75 τ.μ. 2δσκλ με κλειστό γκαράζ και 
ατομική θέρμανση πετρελαίου , θέα εξαιρετική 
, κέντρο απόκεντρο , Προμηθέα μπροστά με 
άνετη πρόσβαση , μόνο σε πολύ σοβαρό και 
μισθωτή διαθέσιμο. Μηνιαίο μίσθωμα 350€. 
Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 105854 - ΡΑΧΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Διαμέρισμα σαν σε Μονοκατοικία συνολικής 
επιφάνειας 130 τ.μ. σε 1ο όροφο, άψογα συντη-
ρημένο, με πολυτέλεια και ζεστασιά. Αποτελείται 
από 3 μεγάλα Υπνοδωμάτια με εντοιχιζόμενες 
ντουλάπες, μια ωραιότατη σαλοκουζίνα με τζάκι 
και ένα μπάνιο . Είναι κομπλέ επιπλωμένο μαζί 
με ηλεκτρικές συσκευές. Διαθέτει ατομική θέρ-
μανση πετρελαίου, συνθετικά κουφώματα με 
διπλά τζάμια, με ανοιχτό πάρκινγκ, κοινόχρηστη 
αυλή.  Τιμή: 300 €. Πληροφορίες μόνο στην 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. Από 1/10/19 ελεύθερο.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΚΩΔ.12809 Ενοικιάζεται στα ΑΣΩΜΑΤΑ 

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΊΑ - ΜΕΖΟΝΕΤΑ 120 τ.μ. απο-
τελούμενη από ισόγειο  και  1ο  ορ.  με σπάνια 
πανοραμική θέα στο φράγμα ,ξεχωριστή ανε-
ξάρτητη ,  κατασκευής 2000, 3 υ/δ, σε υπερά-
ριστη κατάσταση , περισσής άνεσης σαλόνι με 
κουζίνα και τζάκι μαζί  , με συνθετικά κουφώματα 
με διπλά τζάμια, αυστηρών τεχνικών προδια-
γραφών, με μοντέρνα αισθητική, πολυτελούς 
κατασκευής , με αρμονικές αναλογίες, με ωραία 
διαρρύθμιση, σπάνιας αρχιτεκτονικής σχεδία-
σης ,  με πλήρη αυτονομία, για πολύ απαιτητι-
κούς ενοικιαστές. Με αυλή και κλειστό γκαράζ 
, όχι κατοικίδια. Μίσθωμα 400€. Αποκλειστική 
ΔΙΑΘΕΣΗ και από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 23483 - Λευκόπετρα ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
νεόδμητη Μονοκατοικία κομπλέ επιπλωμένη 

συνολικής επιφάνειας 200 τ.μ. σε δύο επίπεδα 
. Αποτελείται από 2 Υπνοδωμάτια, Σαλόνι, 
Κουζίνα, 1 Μπάνιο και WC. Είναι κατασκευα-
σμένη το 1998 και διαθέτει θέρμανση Ατομική 
- Πετρέλαιο,  Κουφώματα Συνθετικά, Πάρκινγκ, 
Αποθήκη , Κήπο, Τζάκι, A/C, Συναγερμό, Έπι-
πλα, Ηλ. Συσκευές, Διπλά τζάμια - Τιμή: 280 € .

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 24292 - Κέντρο κοντά στην Εληά 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατά αποκλειστικότητα απο-
θήκη συνολικής επιφάνειας 23 τ.μ. ισόγεια με 
εξαιρετικά καλή πρόσβαση. Αποτελείται από 1 
Χώρο . Ενοίκιο 140 €.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 23850 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατά 

αποκλειστικότητα ένα πολύ μικρό γραφείο συ-
νολικής επιφάνειας 8 τ.μ. 1ος Υπερυψωμένος 
κατάλληλο και για έδρα επιχείρησης. Μηνιαίο 
μίσθωμα 80 €.

Κωδ: 23753 Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατά 
αποκλειστικότητα Γραφείο συνολικής επιφάνειας 
35 τ.μ. 1ος όροφος Υπερυψωμένος. Αποτελείται 
από 1 ενιαίο χώρο και WC και διαθέτει θέρμαν-
ση με Κλιματιστικό, με Ανελκυστήρα Τιμή: 120 €.

Κωδ.23847  Ενοικιάζεται στο κέντρο της 
πόλης γραφείο 45 τ.μ. 2 χώροι με δικό του WC 
στον 2ο ορ. βλέπει μπροστά σε δρόμο κεντρικό 
και με ενοίκιο 200€ .

κωδ. 23973 Ενοικιάζεται γραφείο 55 τ.μ., 
στη Βενιζέλου, 1 ος όροφος, με πολύ καλή προ-
βολή, κατασκευή 1972, έχει 2 χώρους και  με 
δικό του WC,  με καινούργια κουφώματα συνθε-
τικά , είναι πολύ φωτεινό και το ενοίκιο του 250€. 
Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 23819 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Γραφείο συνολικής επιφάνειας 75 τ.μ. 1ος ορ. 
Αποτελείται από 3 Χώρους, είναι κατασκευα-
σμένο το 1976 και διαθέτει δική του θέρμανση 
με κλιματιστικά , έχει κουφώματα αλουμινίου 
συρόμενα, A/C, μίσθωμα 250 €.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ. 22777 ΚΕΝΤΡΟ ΒΕΡΟΙΑΣ, ισόγειο 

Κατάστημα με 35 τ.μ., και με επιπλέον 35 τ.μ. 
υπόγειο , πρόκειται για ακίνητο σπάνιας προβο-
λής και θέσης στην οδό Μητροπόλεως , ενοίκιο 
700€. Αποκλειστική ανάθεση για υπόδειξη από 
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 22887 - Επί της κεντρικής ΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙ συνολικής επιφάνειας 57 τ.μ. Ισόγειο κατάστη-
μα το οποίο αποτελείται από έναν ενιαίο χώρο και 
WC. Είναι κατασκευασμένο το 1970 και διαθέτει 
Κουφώματα Αλουμινίου, Διπλά τζάμια . Ενοίκιο  
150 € .  Το γραφείο μας διαθέτει την ΠΛΗΡΗ ΑΠΟ-
ΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του ακινήτου αυτού.

Κωδ: 14612 Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Κα-
τάστημα συνολικής επιφάνειας 68 τ.μ. Ισόγειο. 
Αποτελείται από 1 Χώρο, Κουζίνα, και WC. 
Είναι ανακαινισμένο μερικώς, με καινούργια 
κουφώματα αλουμινίου, ρολά ασφαλείας, σε κα-
λή κατάσταση, με μεγάλη βιτρίνα, οι χώροι του 
λειτουργικοί, κατάλληλο για πολλαπλές χρήσεις. 
Διατίθεται σε πολύ καλή τιμή: 250 €. Αποκλειστι-

κή διάθεση και υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 22849 - Στον Κόμβο της Βέροιας Ε-
ΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ νεόδμητο Κατάστημα συνολικής 
επιφάνειας 600 τ.μ. Ισόγειο σε οικόπεδο 4 στρ.  
σε τιμή εξαιρετικά χαμηλή στα  2.000 €.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ. 105475  ΠΑΡΚΙΝΓΚ ενοικιάζεται στο 

Βήμα του Αποστόλου Παύλου 15 τ.μ.  σε ημιυ-
πόγειο με εύκολη πρόσβαση και με τηλεχειρι-
στήριο , μηνιαίο μίσθωμα 50€ .

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 14545 - Στην ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

κατά αποκλειστικότητα Διαμέρισμα συνολικής 
επιφάνειας 84 τ.μ. καθαρό στον 3 ο όροφο. Απο-
τελείται από 2 μεγάλα Υπνοδωμάτια, Σαλονοκου-
ζίνα και μπάνιο . Είναι κατασκευασμένο το 1995 
και διαθέτει Κουφώματα Αλουμινίου καινούργια 
, έχει ανελκυστήρα, πάρκινγκ πυλωτής και μία 
αποθήκη μέσα. Διαθέτει επίσης και ηλιακό θερμο-
σίφωνα - Τιμή: 53.000 €. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ 
και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 205939 ΚΕΝΤΡΟ στην αρχή της Βε-
νιζέλου ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διαμέρισμα συνολικής επιφά-
νειας 90 τ.μ. στον 3 ο όροφο. Πρόκειται για ένα 
μοναδικό ακίνητο, εξ ολοκλήρου ανακαινισμένο 
το οποίο αποτελείται από 2 Υπνοδωμάτια, Σαλο-
κουζίνα, ένα μπάνιο πολυτελείας καθώς και απο-
θήκη. Έχει καινούργια συνθετικά κουφώματα με 
διπλά τζάμια, ευρίσκεται σε πολυκατοικία αξιώσε-
ων, με άνετους χώρους , με θωρακισμένη πόρτα 
εισόδου και αποτελεί ευκαιρία χωρίς αμφιβολία, 
τιμή: 94.000 €. Ιδανικό ακίνητο για κάποιον που 
αναζητεί κάτι μοναδικό στην καρδιά της πόλης. 
Υπόδειξη μόνο σε σοβαρά ενδιαφερόμενο.

κωδ.14667 Επί της ΑΝΟΙΞΕΩΣ πωλείται 
σπάνιο διαμ/μα με 2δσκλ στον 3ο ορ. , κατα-
σκευή 1972 , με 98 τ.μ. μικτά και 90 τ.μ. καθαρά 
και βλέπει πλάγια τον κάμπο, διαμέρισμα υψη-
λών αξιώσεων, σε υπεράριστη κατάσταση , με 
υλικά ανώτερης ποιότητας, πράγματι υψηλού 
ποιοτικού επιπέδου, συνθετικά κουφώματα με 
ατομική θέρμανση πετρελαίου , τιμή 68.000€.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 106006 ΜΕΤΟΧΙ ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά 

αποκλειστικότητα Μονοκατοικία Υπερυψωμένη 
συνολικής επιφάνειας 55 τ.μ. και 55 τ.μ. υπόγειο 
χτισμένη σε ένα ελαφρώς επικλινές οικόπεδο 
συνολικού εμβαδού 490τ.μ. Αποτελείται από 1 
Υπνοδωμάτιο, Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο. Είναι 
κατασκευασμένη το 1997 και διαθέτει θέρμανση 
Ατομική Πετρελαίου, έναν πολύ ωραίο κήπο και 
μεγάλη βεράντα, δίνεται σε τιμή ευκαιρίας μόνο 
60.000 €.

Κωδ.105200 ΠΑΝΟΡΑΜΑ Βέροιας , πω-
λείται σπάνια διπλοκατοικία Ισόγειο, και 1ος ορ.  
βλέπει σε ανοιχτωσιά, η θέα του είναι μοναδική, 
έτος κατασκευής 1988 με 192 τ.μ. σε δύο επίπε-
δα και 93  τ.μ. υπόγειο το οποίο χρησιμοποιείται 
σαν γκαράζ και αποθήκη  , σε οικόπεδο 350 τ.μ. 
σε άψογη κατάσταση, αυστηρών τεχνικών προ-
διαγραφών,  έχει τζάκι ενεργειακό , αρχοντικό , 
για απαιτητικούς αγοραστές, και με δύο μπάνια , 
τιμή 185.000€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 106148 ΡΑΧΗ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διπλοκατοι-
κία συνολικής επιφάνειας 260 τ.μ. σε οικόπεδο 
750τ.μ., η οποία αποτελείται από 2 ανεξάρτητα 
οροφοδιαμερίσματα σε ημιόροφο και 1ο όροφο 
με 130τ.μ. το καθένα αντίστοιχα. Ο κάθε όρο-
φος διαθέτει 3 Υπνοδωμάτια, Σαλόνι, Κουζίνα, 
Μπάνιο, καινούργια συνθετικά κουφώματα με 
διπλά τζάμια, πολύ άνετους χώρους, με ωραία 
διαρρύθμιση, με πολυτέλεια και ζεστασιά.  Δια-
θέτουν αυτόνομη θέρμανση πετρελαίου, ο 1ος 
όροφος έχει και τζάκι,  σε πολύ καλή τοποθεσία 
με πολύ ωραίο κήπο, προσφέρονται όλα μαζί 
σε τιμή πραγματικής ευκαιρίας μόνο 190.000€. 
Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από 
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.14040 ΤΣΕΡΜΕΝΙ, πωλείται αποθή-

κη 147 τ.μ., με καλή πρόσβαση από κεντρικό 
δρόμο , σε ημιυπόγειο , τιμή πώλησης μόνο 
16.000€.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 14280 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά α-

ποκλειστικότητα νεόδμητο Γραφείο συνολικής 
επιφάνειας 55 τ.μ. 1ος Υπερυψωμένος. Αποτε-
λείται από 2 Χώρους, . Είναι κατασκευασμένο το 
2002 και διαθέτει θέρμανση Ατομική - Πετρέλαιο, 
Κουφώματα Συνθετικά, Πόρτα Θωρακισμένη, 
Ανελκυστήρα, Διπλά τζάμια - Τιμή: 45.000 €.

Κωδ: 13613 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά α-
ποκλειστικότητα νεόδμητο Γραφείο συνολικής 
επιφάνειας 69 τ.μ. 1ος Υπερυψωμένος. Αποτε-
λείται από 2 Χώρους, . Είναι κατασκευασμένο το 
2002 και διαθέτει θέρμανση Ατομική - Πετρέλαιο, 
Απεριόριστη Θέα, Κουφώματα Συνθετικά, Πόρ-
τα Θωρακισμένη, Ανελκυστήρα, Διπλά τζάμια 
- Τιμή: 45.000 €.

Κωδ.13833 ΚΕΝΤΡΟ , Μητροπόλεως πω-
λούνται γραφειακοί χώροι 1ου ορ. αποτελού-
μενοι από 3 χώρους και με δική τους τουαλέτα. 
Το συνολικό τους μέγεθος  86 τ.μ., κατασκευή 
1976, είναι ανακαινισμένοι και σε πολύ καλή κα-
τάσταση , τιμή εξαιρετικά χαμηλή μόνο 50.000€.

Κωδ: 14279 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά α-
ποκλειστικότητα νεόδμητο Γραφείο συνολικής 
επιφάνειας 87 τ.μ. στον 2 ο όροφο. Αποτελείται 
από 2 Χώρους, . Είναι κατασκευασμένο το 2002 
και διαθέτει θέρμανση Ατομική - Πετρέλαιο, Α-
περιόριστη Θέα, Κουφώματα Συνθετικά, Πόρτα 
Θωρακισμένη, Διπλά τζάμια - Τιμή: 58.000 € .

Κωδ: 13617 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά α-
ποκλειστικότητα νεόδμητο Γραφείο συνολικής 
επιφάνειας 87 τ.μ. 1ος Υπερυψωμένος. Αποτε-
λείται από 2 Χώρους, . Είναι κατασκευασμένο το 
2002 και διαθέτει θέρμανση Ατομική - Πετρέλαιο, 
Κουφώματα Συνθετικά, Πόρτα Θωρακισμένη, 
Διπλά τζάμια - Τιμή: 58.000 €.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ. 12783 ΚΕΝΤΡΟ, πωλείται Κατάστη-

μα 65 τ.μ. Ισόγειο, κατασκευή 1974, οι χώροι 
του λειτουργικοί, σε προνομιακή τοποθεσία , 
κατάλληλο για πολλαπλές χρήσεις , με μεγάλη 
βιτρίνα , σε πολύ καλή τιμή μόνο 30.000€, Απο-
κλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ. 105097 ΦΑΝΑΡΙΑ ΚΥΠΡΟΥ, Κατά-
στημα 70 τ.μ., κατασκευή 90, ενιαίος χώρος , Ι-
σόγειο, γωνιακό, κατάλληλο για πολλαπλές χρή-
σεις , ευκαιρία χωρίς αμφιβολία, σε πολύ καλή 
τιμή, Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο 
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, τιμή 20.000 €.

Κωδ: 105093 - Βέροια Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
κατά αποκλειστικότητα Κατάστημα συνολικής ε-
πιφάνειας 114 τ.μ. Ημιυπόγειο. Αποτελείται από 
και WC. Είναι κατασκευασμένο το 1979 και δι-
αθέτει Κουφώματα Αλουμινίου,  Τιμή: 18.000 €.

ΠΩΛΗΣΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Κωδ: 106262 ΚΕΝΤΡΟ, ΠΩΛΕΙΤΑΙ Επιχεί-

ρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος, εστιατόριο 
έτοιμο, μαζί με τον εξοπλισμό κομπλέ, ο οποίος 
στεγάζεται σε ισόγειο κατάστημα μεγάλης προ-
βολής συνολικής επιφάνειας 65τ.μ., με μεγάλο 
πελατολόγιο, σε θέση περιοπής, ζητούμενο τί-
μημα μόνο 60.000€, με πολύ λογικό μίσθωμα 
450€. Μόνο σοβαρές προτάσεις θα συζητη-
θούν. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη από 
την Μεσιτική Ακινήτων.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ 13640 ΣΤΟ 7.5 ΔΡ. ΒΕΡ.-, Δεύτερο 

από τον κεντρικό δρόμο για Νάουσα 5.472 τ.μ., 
χωραφοοικόπεδο σε προνομιακή θέση, σε απί-
στευτα χαμηλή τιμή, ευκαιρία μόνο για αποφασι-
στικό αγοραστή, Αποκλειστική διάθεση από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ και υπόδειξη μόνο σε 
σοβαρά ενδιαφερόμενο, τιμή 28.000€.

Κωδ.12810 Πωλείται επί του δρόμου πρώ-
το Πατρίδα - Νάουσα   αγροτεμάχιο 6226 τ.μ. 
, άρτιο και οικοδομήσιμο , ευκαιρία τιμή μόνο 
36.000€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕ-
ΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ 13766 ΕΡΓΟΧΩΡΙ, πωλείται οικό-

πεδο εντός σχεδίου πόλεως , ορθογώνιο 
425 τ.μ., ελαφρώς επικλινές , άρτιο και οικο-
δομήσιμο με σ/δ 0,8 , πρόκειται για ευκαιρία 
χωρίς αμφιβολία , τιμή μόνο 45.000€, Απο-
κλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από 
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 13736 ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ, Οικόπεδο 
494 τ.μ., εντός σχεδίου πόλης , διαθέτει θέα α-
πρόσκοπτη, ελαφρώς επικλινές , ευκαιρία χωρίς 
αμφιβολία και σε πολύ καλή τιμή , μόνο 40.000€.

κωδ 13715 ΒΕΡΓΙΝΑ, Οικόπεδο 1.070 τ.μ., 
εκπληκτικό οικόπεδο, ευκαιρία χωρίς αμφιβολία, 
σε τιμή προσφοράς μόνο 57.000€ Αποκλειστική 
διάθεση και υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 13730 - Ράχη ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικόπεδο 
συνολικής επιφάνειας 1350 τ.μ. εντός ζώνης 
πολύ κοντά στα Γήπεδα  Τιμή: 15.000 €.

Κωδ: 13754 ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ, Οικόπεδο 2.310 
τ.μ., με άριστη προβολή , σε προνομιακή τοπο-
θεσία , καταπληκτικό οικόπεδο, ευκαιρία χω-
ρίς αμφιβολία, σε τιμή πράγματι χαμηλή μόνο 
17.000€ , Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη 
μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 13752  ΡΑΧΗ, πωλείται ένα οικόπεδο 
εντός ζώνης 5.100 τ.μ. είναι σε ανοιχτωσιά , 
κατατμείται και σε δύο οικόπεδα άρτια και οι-
κοδομήσιμα , εκπληκτικό πραγματικά και σε 
άριστο σημείο , αλλά και σε τιμή πραγματικής 
ευκαιρίας , μόνο 35.000€. Αποκλειστική διάθεση 
και υπόδειξη από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ: 14302 - ΩΡΟΛΟΙ  ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά 

αποκλειστικότητα Διαμέρισμα συνολικής επιφά-
νειας 150 τ.μ. πολύ πολύ άνετο στον 5 ο όροφο. 
Αποτελείται από 2 Υπνοδωμάτια, Σαλόνι, Κου-
ζίνα, 2 Μπάνια και διαθέτει θέρμανση Ατομική 
- Πετρελαίου , διαμπερές με απεριόριστη θέα, 
μία εξαιρετικά μεγάλη βεράντα και κουφώματα 
καινούργια συνθετικά, διαθέτει ανελκυστήρα, 
Αποθήκη , A/C, Έπιπλα, Τέντες, - Τιμή ευκαιρίας 
μόνο 65.000 €.

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. 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 εργαστήριο ζα-
χαροπλαστικής, με εμπει-
ρία. Τηλ.: 23310 22174.

Η  ε τα ι ρ ε ί α  φυ -
λάξεων «TSIFLIDIS
SECURITY» ζητάει 3 ά-
τομα φύλακες, με άδεια 
εργασίας προσωπικού 
ασφαλείας και βιογραφι-
κό για αξιολόγηση στοι-
χείων. Πληροφορίες με 
ραντεβού για συνέντευ-
ξη στα γραφεία της εται-
ρείας Θεσσαλονίκης 45, 
τηλ. 23310 27102.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει 

την περιποίηση γερό-
ντων για όλο το 24ωρο 
ή κάποιες ώρες. Επίσης 
αναλαμβάνει την καθα-
ριότητα σπιτιών, γραφεί-
ων, σκάλες. Τηλ.: 6946 
479828.

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

ΚΥΡΙΑ αναλαμβά -
νει την περιποίηση γε-
ρόντων και παιδιών, 
καθαριότητα γραφείων, 
σπιτιών και σκάλες. Τηλ. 

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.



6943994643.
ΚΥΡΙΑ έμπειρη Ελληνίδα ζητά εργα-

σία για φύλαξη παιδιού ή ηλικιωμένης. 
Τηλ.: 6934 162137.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Γαλλικών, απόφοιτος 

Γαλλικής Φιλολογίας ΑΠΘ, παραδίδει 
μαθήματα σε παιδιά, εφήβους και ενή-
λικες για όλες τις πιστοποιήσεις. Ανα-
λαμβάνω μαθητές διά ζώσης, καθώς 
και online. Τηλ.: 6972 464235.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Φιλόλογος παραδίδει 
ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές γυμνα-
σίου και λυκείου. Τηλ. επικοινωνίας: 
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 δι-
δασκαλίας αγγλικών παραδίδει μαθή-
ματα ελληνικών και αγγλικών σε μα-
θητές δημοτικού και γυμνασίου. Τιμές 
πολύ προσιτές. Τηλ. επικοινωνίας: 
6980 973819.

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

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Φιλόλογος με φροντι-
στηριακή πείρα και εξειδίκευση στην Έκ-
θεση παραδι’δει ιδιαίτερα μαθήματα σε 
μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκεί-
ου (μεμονωμένα και σε γκρουπ). Τιμές 
προσιτές και συζητήσιμες. Αποτελέσμα-
τα εγγυημένα. Τηλ.: 6973 707829.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΦΙΛΟΛΟΓΟΣ (πτυχι-
ούχος κλασσικής φιλολογίας) με πολυετή 
φροντιστηριακή πείρα, παραδίδει ιδιαίτε-
ρα μαθήματα σε μαθητές γυμνασίου και 
λυκείου. Θερινά μαθήματα προετοιμασί-
ας για το γυμνάσιο και τις πανελλήνιες 
εξετάσεις. Τιμές προσιτές. Τηλ.: 6973 
387996 & 2331304510.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ εξοπλισμός φαρμακείου 

και καταστήματος, σε άριστη κατάσταση. 
Τηλ.: 23310 60279, ώρες καταστήματος.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ προς αγορά δίσκοι 
ROCK-HEAVY-METAL -περιοδικα πα-
λιά αθλητικά -ποδοσφαίρου -panini άλ-

μπουμ -φανέλες ποδοσφαιρικών ομάδων -παιχνί-
δια παιδικά δεκαετιων70-80 τηλ:6944816921 κ. 
ΧΡΗΣΤΟΣ.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γραφείο επαγγελματικό γερμανικής 
κατασκευής με φοριαμό και τρεις πολυθρόνες 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.
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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
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P Νιώθει οικεία πά-
ντως στα περίπτερα της 
διεθνούς έκθεσης ο Αλέ-
ξης. Από την εποχή που ο 
ΣΥΡΙΖΑ ήταν στο 3%...

 
P Τότε που το κόμμα 

μπορούσε να συνεδριάσει 
με απαρτία και σε περίπτε-
ρο. Όχι κατ’ ανάγκην της 
ΔΕΘ.

 
P Ως εκ τούτου, ξεγε-

λούσες έναν δυνάμει νέο 
σύντροφο με ένα παστέλι.

 
P Αλλά και από τότε 

που ο Αλέξης, ως άλλος 
Τσοβόλας, τα είχε δώσει όλα 
στο πρόγραμμα ‘Θεσσαλονίκη’.

 
P Ο Τσοβόλας είχε σκίσει τότε όλα τα 

πτυχία του.
 
P Ωστόσο ο Τσίπρας λογάριαζε χωρίς τον 

Βαρουφάκη.

 
P Ο οποίος αποδείχθηκε ανορθόγραφος 

και στην επιθετική οικονομική πολιτική.
 
P Αλλά για να μην του φάω το δίκιο του προ-

έδρου, συμφωνώ μαζί του ότι ο Κυριάκος εδώ και 
δύο μήνες τρώει από τα έτοιμα.

 
P Ελπίζω να μην άδεια-

σε αυτός ο ιδιότυπος ψυγειο-
καταψύκτης.

 
P Αλλιώς πού τα βρήκε ρε 

και κάνει παροχές από την επο-
μένη που ανέλαβε ο Μητσοτά-
κης; Περίσσεψαν από την προ-
εκλογική καμπάνια της Ν.Δ.;

 
P Σε αντίθεση με τα παι-

διά στα σχολειά, που τρώνε 
από τα ετοιματζίδικα.

 
P Ολικής αλέσεως, λέει, 

κουλούρια και σταφιδόψωμα 
στα κιλικία των σχολείων. Βαλ-
θήκαμε από παχύσαρκα να τα 
κάνουμε με ψυχολογικά.

 
P Κάτι τέτοιες βίαιες επι-

λογές κάνουμε και βλέπω να 
πωλείται το κρουασάν στη 
μαύρη.

 
P Μισούν που μισούν το 

σχολείο τα παιδιά, τώρα θα μι-
σήσουν τον κόσμο.

 
P Δεν ξέρετε μωρέ ότι ο 

έρωτας και η μάθηση περνάνε από το στομά-
χι;

 
P Βιολογικά προϊόντα στα κυλικεία των Τρι-

κάλων. Να δω ποιο παιδί θα ζητήσει φέτος τα 
Χριστούγεννα να πάει στον μύλο των Ξωτικών.

 
P Στα κοσμικά. Παντρεύτηκε ο Μαραβέγι-

ας κι έφυγε από το Voice. Τα δυο πόδια σε ένα 
παπούτσι τού έβαλε από την πρώτη μέρα η 
Σωτηροπούλου.

 
P Και:
 Δύο συνάδελφοι φτάνουν το πρωί μαζί στην 

δουλειά και πιάνουν την κουβέντα:
«Ρε φίλε, πάνε βδομάδες που έχω έναν φοβε-

ρό πονοκέφαλο και δε λέει να 
με αφήσει» λέει ο ένας.

«Σε καταλαβαίνω, είχα κι ε-
γώ το ίδιο πρόβλημα κι ό,τι κι 
αν είχα δοκιμάσει δε σταματού-
σε…»

«Και τελικά τι έκανες;»
«Πήγα σε έναν πολύ καλό 

γιατρό που μου έκανε εξετά-
σεις, μου βρήκε το πρόβλημα 
και μου έδωσε τη λύση. Θα σου 
δώσω το τηλέφωνό του να πας 
κι εσύ.»

«Σε ευχαριστώ πολύ, θα τον 
επισκεφτώ άμεσα.»

Πράγματι, την επόμενη μέρα 
πήγε σε αυτόν τον γιατρό ο ο-
ποίος του έγραψε κάτι εξετάσεις 
να κάνει. Ο τύπος έκανε τις εξε-
τάσεις και μετά από λίγες μέρες 
πήγε στο γιατρό να του δείξει 
τα αποτελέσματα. Κοιτάει ο για-

τρός τις εξετάσεις και είναι όλες καλές.
«Μια χαρά σε βλέπω, είναι όλες καθαρές! Έ-

χεις ακόμα πονοκέφαλο;» τον ρωτάει.
«Ναι γιατρέ μου, πονάω πολύ!» του απαντάει.
«Τι να σου πω, περίεργο. Μήπως πίνεις;»
«Όχι γιατρέ, δεν πίνω καθόλου αλκοόλ.»
«Καπνίζεις;»
«Όχι, καθόλου!»
«Πας με πολλές γυναίκες;»
«Όχι!»
«Ξενυχτάς;»
«Όχι, κοιμάμαι πολύ νωρίς!»
«Ε τότε μάλλον… σε πιέζει στο κεφάλι το φω-

τοστέφανο!»
Κ.Π.
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