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Η ελπίδα
πεθαίνει τελευταία

  Στον απόηχο της 83ης Δ.Ε.Θ. είχαμε τεράστια 
επισκεψιμότητα που έσπασε τα κοντέρ φέτος,  τα 
συνηθισμένα δυσάρεστα επεισόδια στα εγκαίνια και 
τις  εξαγγελίες του πρωθυπουργού και του προέδρου 
της αξιωματικής αντιπολίτευσης που ειδικά φέτος 
ήταν «απλόχερες». Μπροστά σε μια εκλογική χρονιά 
είναι κάτι φυσιολογικό, για να αναθαρρήσει ο 
ψηφοφόρος και να δημιουργηθεί και πάλι η ελπίδα. 
Μειώσεις σε φόρους, ΕΝΦΙΑ και ΦΠΑ είναι στην 
προμετωπίδα των εξαγγελιών, αλλά και πώς να μην 
είναι αφού έχουν χτυπήσει limit up και πνίγουν 
τον Έλληνα φορολογούμενο. «Τα μισά από αυτά 
που λένε να κάνουν ευχαριστημένοι θα είμαστε» 
σχολιάζουν πολλοί  έχοντας υπόψη τις δόσεις που 
πρέπει να πληρώσουν μέσα στους επόμενους μήνες 
για μια σειρά από φορολογικές υποχρεώσεις. Αν και 
ο Έλληνας ψηφοφόρος έχει «καεί» από υποσχέσεις 
που δεν τηρήθηκαν, συνεχίζει να ελπίζει γιατί η 
ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Ας μην διαψευσθεί για 
μια ακόμη φορά…
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Ο Καλλίστρατος υποψήφιος 
με την παράταξη Βοργιαζίδη

Και επίσημα χθες τοπρωί με γραπτή ανακοίνωσή του ο
Καλλίστρατος Γρηγοριάδης γνωστοποίησε την απόφασή του
να είναι υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με τηνπαράταξη
τουΚώσταΒοργιαζίδη. Σε τηλεφωνική επικοινωνίαπου είχε
ζωντανάμετηνραδιοφωνικήεκπομπήΛΑΙΚΑ&ΑΙΡΕΤΙΚΑστον
ΑΚΟΥ99.6, χθες το μεσημέρι, τόνισε τηνσημασία τωνπρο-
σώπωνκαι όχι των κομματικών ταυτοτήτων ειδικάστις αυτο-
διοικητικέςεκλογέςκαιγι’αυτόενώπροέρχεταιαπότονχώρο
της κεντροδεξιάςσυμμετέχειστοψηφοδέλτιομιαςπαράταξης
μεκεντροαριστερόπρόσημο.Πολυσυλλεκτικόχαρακτήρισε το
ψηφοδέλτιο τουνυνδημάρχουστοοποίοθέλειναπροσφέρει
μετιςφρέσκιεςιδέεςκαιτιςγνώσειςενόςνέουμόλις31ετών!

ΑναβαθμισμένηηπαρουσίατηςΗμαθίας
στηνφετινήΔ.Ε.Θ.

Αυλαίαέπεσεγιατην83ηΔ.Ε.Θ.καιτοσίγουροείναιότιη
παρουσίατηςΗμαθίαςήτανσαφώςαναβαθμισμένηαπόκάθε
άποψη.ΜετηνχρηματοδότησηκαιεπίβλεψητουΕπιμελητηρί-
ουΗμαθίας,οιεκθέτεςαπότονομόμαςυπερδιπλασιάστηκαν
σεσχέσημεπέρυσι,φτάνονταςτους20,ταstandκαλαίσθητα
καισεκαλύτερηθέση, ενώοχώροςπουκαταλάμβανανήταν
μεγαλύτερος. Ο πήχης ανεβαίνει σταδιακά και σίγουρα η
διοίκηση τουΕπιμελητηρίου θαπρέπει νασχεδιάσει για την
επόμενηΔ.Ε.Θ.τρόπουςναπροσελκύσειακόμηπερισσότερο
κόσμο και νααυξήσει την επισκεψιμότηταστοπερίπτερο της
Ημαθίας.Εμείςναευχηθούμεκαιτουχρόνουψηλότερα!

Πρόταση ημαθιώτη αγρότη
για αμερικανικές επενδύσεις στο νομό

ΑκόμαλένεκάποιοιότιηΗμαθίαήτανηΚαλιφόρνιατηςΕλλάδας.
Φέτος,πουητιμώμενηχώραστηΔΕΘήτανοιΗΠΑ,κιέναςαναγνώστηςμας;ΑντώνηςΜπαλτζής,αγρότηςαπότη

ΜέσηΒέροιας,μεμιαεπιστολήπροςτονΥπουργό,αναρωτιέταιαλλάκαιπροτείνειπαράλληλαναδειτοΥπουργείο
τηνπροοπτικήσυνεργασίαςμεΑμερικανούςεπενδυτέςστοντομέατηςμεταποίησης,αλλάκαιτηςψύξης-διαλογήςτων
τοπικώνμαςπροϊόντωνπροςόφελοςτηςαγροτικήςοικονομίαςτηςπεριοχήςμας.

Αναφέρεταισεεπιστολήτου,σταροδάκινατηςΜακεδονίαςκαιστηνποιότητάτους,ταοποίαόμωςδεναντιστοι-
χούνστιςτιμέςπουθαέπρεπεναπαίρνουνοιπαραγωγοί.Οκ.Μπαλτζήςπροχωράεικαισεάλλεςπροτάσεις,λέγο-
νταςότιθαμπορούσανοιδύοΝομοίΗμαθίαςκαιΠέλλαςναπαραχωρήσουνκαικάποιεςεκτάσειςστουςεπενδυτές,οι
οποίοιμετησειράτουςθακτίσουνεγκαταστάσειςκαιθαφέρουνμηχανήματασύγχρονηςτεχολογίας.Έτσι,υποστηρί-
ζει,μπορείναξαναγεννηθείηπαραγωγήκαιίσωςανέβειητιμήλόγωανταγωνισμού!

«ΚουραστήκαμεκύριεΥπουργέ, λέει, εμείςνακουβαλάμεκιάλλοι νακαρπώνονται τουςκόπουςμας,πρέπει να
ζήσουμεμεαξιοπρέπειακιόχιμε…22λεπτάτοκιλόπουδίνουνοιβιομήχανοι.

ΔίωρηδιακοπήκυκλοφορίαςστηνοδόΦιλίππουτηςΑλεξάνδρειαςλόγωεργασιών
Λόγωεργασιώνγερανοφόρουοχήματος,επίτηςοδούΦιλλίπου47στηνΑλεξάνδρεια,σήμεραΤρίτη18-09-2018,γιατηνομαλήδιεξαγωγήτηςοδικήςκυκλοφορίας,καιτηνασφάλειατου

κοινού,ηΔιεύθυνσηΑστυνομίαςΗμαθίαςαποφάσισετηδιακοπήτηςκυκλοφορίας,παντόςείδουςοχημάτων,επίτηςοδούΦιλλίπου(μονόδρομος),κατάτιςώρες09:00΄έως11:00΄,απότη
συμβολήτηςμετηνοδόΓρηγορίουΛαμπράκηέωςτησυμβολήτηςμετηνοδόΔημητρίουΒετσοπούλου,προκειμένουναεκτελεστούνοιεργασίες.

Κατάτηδιάρκειατουαποκλεισμούτηςοδού,ηκυκλοφορίατωνοχημάτωνθαπραγματοποιείταιαπόπαρακείμενεςοδούς.

ΜετουςμικρασιάτεςοΠαύλοςΚοντογιαννίδης
τοπερασμένοσαββατόβραδο!

Μία ευχάριστη
έκπληξη είχαν το
βράδυ του περα-
σμένου Σαββάτου
οι χορευτές του
Φώτη  Πανανό -
πουλου, στο Σύλ-
λογοΜικρασιατών
Βέροιας. Κάποια
στ ιγμή προς το
τέλος του μαθήμα-
τος εμφανίστηκε ο
ΠαύλοςΚοντογιαν-
νίδης, του οποίου
οι ανιψιέςπαρακο-
λουθούν τοΤμήμα
του Συλλόγου και
κάθισεμέχρι το τέ-
λος τουμαθήματος

του οποίου το θέμα ήταν ο ρεμπέτικος χορός. Γνώστης και λάτρης του ρεμπέτικου οΠαύλος, μοιράστηκε τηνωραία
παρέατωνμικρασιατώνενώοιχορευτέςέδωσαντονκαλύτεροεαυτότους,αφούηδιάθεσηανέβηκεευχάριστα,μετην
παρουσίατουΠαύλου…Τουςυποσχέθηκεμάλισταότιθαξαναπάει!
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Τιμήθηκε η ημέρα Εθνικής Μνήμης της γενοκτονίας 
των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, στην Ημαθία

Τιμήθηκε την Κυριακή η ημέρα Εθνικής Μνήμης της 
γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, η οποία 
θεωρείται από τις πρώτες σύγχρονες γενοκτονίες, με τις 
ανθρώπινες απώλειες να φτάσουν, σύμφωνα με εκτιμή-
σεις Ελλήνων μελετητών, τις 800.000- 1.200.000 ψυχές. 

Στην Πλατεία Ωρολογίου της Βέροιας, όπου και τελέ-
στηκαν οι εκδηλώσεις για την 96η επέτειο των θυμάτων 
της Μικρασιατικής καταστροφής, έδωσαν το παρόν η 
βουλευτής Φρόσω Καρασαρλίδου, ο δήμαρχος Βέροιας 
Κώστας Βοργιαζίδης, οι περιφερειακοί σύμβουλοι Νίκη 
Καρατζιούλα και Θεόφιλος Τεληγιαννίδης, ο πρόεδρος του 
Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας Πέτρος Τσαπαρόπουλος, 
ο αντιδήμαρχος Στέλιος Ασλάνογλου, ο Σύλλογος Μικρα-
σιατών Ημαθίας, εκπρόσωποι των σωμάτων ασφαλείας, 
φορέων, συλλόγων κ.ά.

Ο Καλλίστρατος Γρηγοριάδης 
υποψήφιος 

δημοτικός σύμβουλος 
με τον Κώστα Βοργιαζίδη

Ο Καλλίστρατος Γρηγοριάδης, Πολιτικός 
Επιστήμονας και στέλεχος Επικοινωνίας στον 
ιδιωτικό τομέα, θα είναι υποψήφιος Δημο-
τικός Σύμβουλος Βέροιας με την παράταξη 
«ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΓΝΩΣΗ» του Δημάρχου Κώστα 
Βοργιαζίδη. 

Συμμετέχοντας για πρώτη φορά σε μία 
εκλογική αναμέτρηση. Η απόφασή του στη-
ρίζεται στη βούλησή του να δουλεύει πάντα, 
με τη σκέψη στην κοινότητα που ζει και για τη 
υποψηφιότητά του δήλωσε σχετικά: 

“Η εποχή μάς ζητά επιτακτικά να αναλά-
βουμε δράση και να εκφράσουμε την πολιτική 
μας σκέψη μέσα από το ενδιαφέρον για τον 
διπλανό μας. Η συμμετοχή μου στην Τοπική 

Αυτοδιοίκηση στοχεύει σε αυτό ακριβώς, να υπηρετήσω τους συμπολίτες μου με 
καλή δουλειά και γόνιμη συνεργασία, χωρίς ιδεοληπτικές αγκυλώσεις. Η  αποτελε-
σματικότητα, ο καθαρός και νηφάλιος λόγος του Δημάρχου Κώστα Βοργιαζίδη, αλλά 
βεβαίως, και η αποδεδειγμένη πρόθεσή του να συσπειρώνει άξιους δημότες χωρίς 
κομματικές εξαρτήσεις, με μοναδικό όραμα την αγαπημένη μας Βέροια, καθόρισαν 
την επιλογή μου να συμμετέχω στον συνδυασμό «ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΓΝΩΣΗ». Ζητώ τη 
στήριξή σας και ελπίζω να με τιμήσετε με την ψήφο σας”.  

Σύντομο βιογραφικό

Ο Καλλίστρατος Γρηγοριάδης γεννήθηκε στις 4 Αυγούστου 1987. Γονείς του 
είναι ο Κυριάκος και η Μαρία. Αποφοίτησε από το τμήμα Πολιτικών Επιστημών του 
Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου 
στην Επικοινωνία από το πανεπιστήμιο του Γκέτεμποργκ της Σουηδίας. Μιλά Αγγλι-
κά και Σουηδικά. Κατά τη διάρκεια των φοιτητικών του χρόνων εκλέχθηκε Πρόεδρος 
του Συλλόγου Φοιτητών του τμήματος Πολιτικών Επιστημών Α.Π.Θ. και συμμετείχε  
σε κοινωνικές και οικολογικές δράσεις. Μετά την εκπλήρωση της στρατιωτικής του 
θητείας ξεκίνησε την επαγγελματική του διαδρομή κατά τη διάρκεια της οποίας έχει 
αναλάβει θέσεις ευθύνης σε νεοφυείς επιχειρήσεις και σε εταιρείες του ιδιωτικού 
τομέα. Από το 2017 εργάζεται ως Υπεύθυνος Επικοινωνίας στο οινοποιείο «Κτήμα 
Κυρ-Γιάννη». Είναι ειδικός στα ψηφιακά μέσα και τη διαδικτυακή επικοινωνία.

Συνεδριάζει σήμερα η Οικονομική Επιτροπή
Τακτική  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βέροι-

ας, θα γίνει σήμερα Τρίτη  18-09-2018 στις 11:00 π.μ., με τα παρα-
κάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

-Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 13ης Αναμόρφωσης 
Προϋπολογισμού και Ετήσιου Προγράμματος Δράσης (ΕΠΔ) Δήμου 
Βέροιας, έτους 2018.

-Αναμόρφωση του εγκεκριμένου Ο.Π.Δ. έτους 2018 του Δήμου 
Βέροιας βάσει της αριθμ. οικ. 34574/05-07-2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2942/
Β΄/20-07-2018).

-Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη προ-
σωρινού αναδόχου για «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρε-
πισμού για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώ-
πων, για τα έτη 2019 και 2020».

-Συγκρότηση ή μη επιτροπής και κατάρτιση ή μη όρων διαγωνι-
σμού του έργου «Διαπλάτυνση οδού Πιερίων από οδό Μανδηλαρά 
έως οδό Απόλλωνος».

-Συγκρότηση ή μη επιτροπής και κατάρτιση ή μη όρων διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων στη 
Δ.Ε. Δοβρά».

Συνελήφθησαν 
για κατοχή κάνναβης 

Συνελήφθησαν στις 14 Σεπτεμβρίου, το απόγευμα στην Βέ-
ροια, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Τμή-

ματος Ασφάλειας Βέροιας, 2 ημεδαποί ηλικίας 21 και 26 ετών, καθώς διαπιστώθηκε 
να κατέχουν από κοινού μικροποσότητα κάνναβης. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε 
στην οικία του 26χρονου βρέθηκε και κατασχέθηκε ποσότητα κάνναβης βάρους 135,5 
γραμμαρίων. Επίσης σε έρευνα που έγινε στην οικία του 21χρονου βρέθηκαν και κα-
τασχέθηκαν 9 σπόροι κάνναβης και 2 μεταλλικοί τρίφτες κάνναβης.

18χρονος ο δράστης που έκλεψε τσαντάκι με χρήματα
Από το Τμήμα Ασφάλειας Βέροιας σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος 18χρονου η-

μεδαπού, καθώς όπως προέκυψε από την έρευνα, το απόγευμα της 5ης Σεπτεμβρίου 
2018 στην Βέροια αφαίρεσε από σταθμευμένο όχημα 65χρονου ένα τσαντάκι που πε-
ριείχε το χρηματικό ποσό των 320 ευρώ και διάφορα προσωπικά έγγραφα, σύμφωνα 
με δήλωση του παθόντα.

Ψεκασμός απόψε 
στο Μακροχώρι για 
την αντιμετώπιση 

των ακμαίων κουνουπιών 

Ανακοινώνεται από το Δήμο Βεροίας ότι θα πραγματοποιηθεί ψεκασμός ULV από τον ανάδοχο φορέα για την αντιμετώπιση 
ακμαίων κουνουπιών το βράδυ της Τρίτης 18 προς Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου από ώρα 23:00 μέχρι 02:00 στο Μακροχώρι του 
Δήμου Βεροίας, με χρήση εγκεκριμένου βιοκτόνου σκευάσματος (Aqua K-Othrine της Bayer).

Οι ψεκαζόμενες περιοχές θα επιτηρούνται με ευθύνη του ανάδοχου φορέα προκειμένου να μην κυκλοφορούν άνθρωποι και 
ζώα κατά την διάρκεια των ψεκασμών.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι κάτοικοι θα πρέπει να λάβουν τα εξής μέτρα για την προστασία τους:
- Να μην υπάρχουν εκτεθειμένα είδη οικιακής χρήσης (π.χ. ρούχα, παιχνίδια κ.τ.λ.)
- Να μη λειτουργούν τα κλιματιστικά.
- Να δίδεται ιδιαίτερη μέριμνα για την προστασία των ατόμων με προβλήματα υγείας.
- Να απομακρυνθούν τα μελισσοσμήνη από τις ψεκαζόμενες περιοχές, διότι το σκεύασμα που χρησιμοποιείται είναι τοξικό 

για τις μέλισσες.



Το ΔΗΠΕΘΕ Βέροιας ανακοινώνει:

«Μετά από τη μεγάλη επιτυχία της παραγωγής 
του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Βέροιας «Εις τους πέντε δρό-
μους!» το Καλοκαίρι 2017, η παράσταση έκανε 
περιοδεία και το Καλοκαίρι 2018, στις γειτονιές 
της Βέροιας και σε Τοπικές Κοινότητες του Δήμου 
με την παράσταση «Εις τους πέντε δρόμους» της 
Λένας Πετροπούλου και στις  13 Σεπτεμβρίου 

έκλεισε ο κύκλος των των είκοσι συνολικά παρα-
στάσεων για το 2017 – 2018.

Φέτος στην πόλη της Βέροιας δόθηκαν τρεις 
παραστάσεις: στην Παλιά Εβραϊκή Συνοικία, στην 
αυλή του 1ου ΓΕΛ (Πανόραμα) και στην πλατεία 
Δημαρχείου. Στις τοπικές κοινότητες επτά παρα-
στάσεις: στη Συκιά (στο προαύλιο του Σχολείου), 
στους Γεωργιανούς (στον προαύλιο χώρο εκδη-
λώσεων, δίπλα στην εκκλησία), στην Αγία Βαρβά-

ρα (στην πλατεία δίπλα στην εκκλησία), 
στη Νέα Νικομήδεια ((στον προαύλιο 
χώρο εκδηλώσεων), στην Κουλούρα 
(στην πλατεία), στον Τριπόταμο (στο 
προαύλιο του Σχολείου) και στη Φυτειά 
(στην πλατεία).

Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ  αισθάνεται  ικανοποι-
ημένο, γιατί η θεατρική του πρόταση, η 
πρωτοβουλία του να βρεθεί  κοντά  και 
στους συνδημότες, που κατοικούν στο 
κέντρο και στην περιφέρεια του Δήμου, 
να ομορφύνει και να κάνει  ενδιαφέρο-
ντα τα απόβραδά τους, στέφτηκε με επι-
τυχία. Εκαντοντάδες συμπολιτών παρα-
κολούθησαν με εξαιρετικό  ενδιαφέρον 
μια παράσταση αυθεντικά λαϊκή, ερμη-
νευμένη από εξαιρετικούς καλλιτέχνες, 
που ταξίδεψαν το κοινό σε αλλοτινές 
εποχές ενθουσιάζοντας, συγκινώντας, 
ψυχαγωγώντας και ξεσηκώνοντάς το 

κατά τη διάρκεια της παράστασης, σε μια δια-
δραστική συμμετοχή, στη μέθεξη της θεατρικής 
δράσης, σε κάθε φάση της εξέλιξης του έργου…

 Για την παρακολούθηση των παραστάσεων 
δεν υπήρχε εισιτήριο, ωστόσο όποιος πολίτης το 
επιθυμούσε, το μπορούσε και το επέλεγε, έφερνε 
τρόφιμα  μακράς διάρκειας, τα οποία παρέδιδαν 
οι πολίτες,  σε κάθε παράσταση, σε  κλιμάκιο 
εργαζομένων του Δήμου Βέροιας (που ζητήσαμε 
να παρευρίσκεται), το οποίο την επομένη κατα-
μετρούσε και τακτοποιούσε στους χώρους του 
Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου μας  τα 
προσφερόμενα είδη, για να αποδοθούν κατά το 
πρόγραμμα του ΚΑΠΑ στους ωφελούμενους συν-
δημότες μας. Συλλέχτηκαν  εκατοντάδες τυποποι-
ημένα είδη και τρόφιμα μακράς διάρκειας !

Πράξεις πολιτισμού, πράξεις έμπρακτης έκ-
φρασης αλληλεγγύης, «χειραψίες …» βαθιά 
ανθρώπινες! Στο όνομα των ωφελούμενων του 
Κοινωνικού μας Παντοπωλείου, απευθύνουμε 
μεγάλες ευχαριστίες  σε όσους γενναιόδωρα συ-
νεισέφεραν  στους αδύναμους συνδημότες μας!

Η περιοδεία της παράστασης «Εις τους πέντε 
δρόμους» στέφτηκε με απόλυτη επιτυχία σε όλα 
τα επίπεδα, σχεδιασμού και υλοποίησης, χάρη 
στην αγαστή μας συνεργασία  με τους προέδρους  

των Δημοτικών Κοινοτήτων Βέροιας, Μακροχωρί-
ου, των Τοπικών Κοινοτήτων Συκιάς, Γεωργιανών, 
Αγίας Βαρβάρας, Νέας Νικομήδειας, Κουλούρας, 
Τριπόταμου, Φυτειάς και των Πολιτιστικών Συλ-
λόγων:  Μορφωτικού και Πολιτιστικού Συλλόγου 
Συκιάς «Βάντα», Πολιτιστικού Συλλόγου Νέων «Α-
γίας Βαρβάρας», Ευξείνου Λέσχης Βέροιας, Πο-
λιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου «Αριστοτέλης», 
«Μακεδόνων Γαία», Πολιτιστικού Επιμορφωτικού 
Συλλόγου Τριποτάμου, Εκπολιτιστικού Μορφωτι-
κού Συλλόγου Φυτειάς και του Πολιτιστικού Συλ-
λόγου Λευκόπετρας.   

Αρωγοί στην προσπάθεια αυτή ήταν η Αντι-
δημαρχία Κοινωνικής Προστασίας, Υγείας, Εθε-
λοντισμού και Ποιότητας Ζωής, η Αντιδημαρχία 
Τεχνικής Υπηρεσίας, η Αντιδημαρχία Καθαριότη-
τας, η Αντιδημαρχία Παιδείας καθώς και ο Γενικός 
Γραμματέας του Δήμου Βέροιας. Ευχαριστούμε 
τους εργαζόμενους στις αντιδημαρχίες, όπως ε-
πίσης και τους διευθυντές των σχολείων, που μας 
φιλοξένησαν με διάθεση κι αγάπη. 

Η διοίκηση και το προσωπικό του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ 
Βέροιας για ακόμη μια φορά κατέληξε ότι: «Ο πιο 
αποδοτικός δρόμος είναι αυτός, που τον κάνεις με 
συνεργασίες» και αυτό έχει ως οδηγό του».
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Τριήμερη εκδρομή
του Ομίλου Προστασίας 

Παιδιού Βέροιας
Τριήμερη εκδρομή με τον ΟΜΙΛΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙ-

ΔΙΟΥ 
 από 23/9 εως 25/9 σε ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ -ΣΑΜΟ-

ΘΡΑΚΗ-ΣΟΥΦΛΙ-ΦΕΡΡΕΣ   
Τιμή συμμετοχής 140 €
Περιλαμβάνει: 
1.Ξενοδοχείο 5 * με πρωινό (δυο νύκτες)
2.Μεταφορές και περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα
3.ΦΠΑ
4.Ασφάλεια αστικής ευθύνης
Δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής ( 4 ευρώ ανα δω-

μάτιο τη βραδιά) και η εκδρομή στη Σαμοθράκη  

Ξενοδοχείο για Τέρατα 3 
Κυριακή πρωί 11.30 σε 3D   
Κυριακή απόγευμα 18.00 σε απλή 2D
Απίθανοι 2
Κυριακή πρωί 11.30 σε 2D
Κυριακή απόγευμα 17.45 σε απλή 2D
Meg: Ο Κυρίαρχος του Βυθού  (3D και 2D)
Προβολές:  Πέμπτη – Κυριακή – Δευτέρα – 

Τρίτη – Τετάρτη στις 21.00 σε απλή 2D 
Παρασκευή στις 19.00 σε (απλή) 2D και 21.30 

σε 3D (Τρισδιάστατη προβολή) 
Σάββατο στις 19.00 σε 3D (Τρισδιάστατη 

προβολή) και 21.30 σε απλή 2D
Σκηνοθεσία: Τζον Τουρτέλτομπ
Σενάριο: Ντιν Τζοργκάνις, Τζον Χόμπερ, Εριχ 

Χόμπε
Πρωταγωνιστούν: Τζέισον Στέιθαμ, Λι 

Μπινγκμπινγκ, Ρέιν Γουίλσον, Ρούμπι Ρόουζ

Η ΚΑΛΟΓΡΙΑ - THE NUN
Πριν το κάλεσα…
Πριν την Άναμπελ… 
Προβολές:  Πέμπτη – Κυριακή – Δευτέρα – 

Τρίτη – Τετάρτη στις 21.00 σε απλή 2D 

Παρασκευή στις 19.00  και 21.15 
Σάββατο στις 19.00  και 21.15

Σκηνοθεσία: ΚΟΡΙΝ ΧΑΡΝΤΙ
Σενάριο: ΓΚΑΡΙ ΝΤΟΜΠΕΡΜΑΝ
Ηθοποιοί: ΤΑΪΣΑ ΦΑΡΜΙΓΚΑ, ΜΠΟΝΙ Α-

ΑΡΟΝΣ, ΤΖΟΝΑΣ ΜΠΛΟΚΕΤ, ΙΝΓΚΡΙΝΤ ΜΠΙΣΟΥ

 

Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για 
όλο το πρόγραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ 
παρακάτω: 

http://www.cinestar.gr 
http://www.facebook.com/cinestarveria 

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     13/9/18 - 19/9/18

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373
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ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ 
ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ

Διακοπές 
στην Αιδηψό 
για Ιαματικά 

Λουτρά
Τα μέλη και οι φίλοι της Λέ-

σχης όσοι επιθυμούν να πάρουν 
μέρος στις φετινές περιόδους ια-
ματικών λουτρών να δηλώσουν 
συμμετοχή στα γραφεία της Λέ-
σχης μας. Γ΄ περίοδος 23-30 Σε-
πτεμβρίου. 

Για περισσότερες πληροφο-
ρίες στα γραφεία μας Ανοίξεως 
90. Τηλ.: 23310 25654 και 6976 
953683.

Το Δ.Σ.

“Εις τους πέντε δρόμους” 
Απολογισμός και ευχαριστίες για την περιοδεία του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ 
Βέροιας στις γειτονιές και τις τοπικές κοινότητες του Δήμου



Φόρο τιμής απέτισε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακε-
δονίας στα θύματα του Μικρασιατικού Ολοκαυτώματος, 
με τις εκδηλώσεις για την Ημέρα Εθνικής Μνήμης της 
Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, στις οποί-
ες συμμετείχε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας 
Απόστολος Τζιτζικώστας και η Αντιπεριφερειάρχης 
Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης Βούλα Πατου-
λίδου.

Το πρωί πραγματοποιήθηκε επιμνημόσυνη δέηση 
στο Ιερό Ναό της Του Θεού Σοφίας, μετά το πέρας της 
οποίας ο κ. Τζιτζικώστας απηύθυνε κεντρική ομιλία, 
ενώ ακολούθησε τρισάγιο και κατάθεση στεφάνων στον 
αδριάντα του Χρυσοστόμου Σμύρνης.

Ο Περιφερειάρχης χαρακτήρισε τη Μικρασιατική Καταστροφή ως 
«τη μεγαλύτερη καταστροφή στην ιστορία του ελληνικού έθνους από 
την αρχαιότητα μέχρι σήμερα», διότι όπως υπογράμμισε «για πρώτη 
φορά, ο ελληνικός κόσμος περιορίστηκε στα γεωγραφικά όρια της 
Ελλάδας».

Ο κ. Τζιτζικώστας ανέλυσε τη μεγάλη σημασία που έχει για τον 
Ελληνισμό ο μικρασιατικός χώρος και επισήμανε ότι «όσοι Έλληνες 
γλίτωσαν από τις θηριωδίες μετέφεραν ζεστά μέσα στην ψυχή τους 
το τεράστιο ιστορικό και πολιτιστικό οικοδόμημα και την αστείρευτη 
κληρονομιά της ελληνικής κοιτίδας της Μικράς Ασίας. Μάλιστα δεν 
συμμετείχαν μόνο στην οικοδόμηση της σύγχρονης Ελλάδας και στη 
διαμόρφωση της ελληνικής πο-
λιτιστικής ταυτότητας, αλλά απο-
τέλεσαν και τον κορμό για τη θε-
μελίωση ενός ομογενοποιημένου 
κράτους. Οι δυσκολίες πολλές. 
Οι συνθήκες διαβίωσης συχνά 
άθλιες. Το ελληνικό κράτος πολ-
λές φορές αδιάφορο. Όμως το 
προσφυγικό στοιχείο αποδείχθη-
κε ανώτερο των περιστάσεων 
και των δυσχερειών και τελικά 
προσέφερε πολλά περισσότερα 
από όσα η ίδια η Ελλάδα του 
παρείχε».

Ο κ. Τζιτζικώστας ζήτησε από 
την Τουρκία την αναγνώριση των 
εγκλημάτων που διαπράχτηκαν 
στη Μικρασιατική Καταστροφή 
και μια ειλικρινή συγνώμη. Το 
μήνυμά του ήταν: «Η Ελλάδα 
επιθυμεί πάντα την ειρήνη, τη 
συνεργασία και τη σταθερότη-
τα. Και δεν υπάρχει μεγαλύτερη 
εγγύηση για το μέλλον, από την 
αναγνώριση –έστω και καθυστε-
ρημένα– των γεγονότων που 
έχουν συμβεί στο παρελθόν. Το 
πιο σημαντικό βήμα, η πιο βα-
θιά θεμελίωση ενός κοινού μέλ-
λοντος, απαιτεί σήμερα την ανα-
γνώριση από την Τουρκία, των 
εγκλημάτων που διαπράχτηκαν. 
Την αναγνώριση και μια ειλικρι-
νή συγγνώμη. Όχι για να ξεχά-
σουμε, όχι για να αλλάξουμε την 
Ιστορία ή τα βιβλία στα σχολεία 
μας. Εξάλλου, πράξεις φρίκης 
και βαρβαρότητας σαν κι αυτές 
που έλαβαν χώρα το ’22 θα α-
ποτελούν ντροπή και όνειδος 
για ολόκληρη την ανθρωπότητα 
και την Ιστορία της. Ζητάμε την 
αναγνώριση και τη συγγνώμη 
για να θωρακίσουμε το μέλλον 
που θα μοιραστούμε ως γείτο-
νες και πρωτίστως για τη δικαί-
ωση της μνήμης των θυμάτων 
της γενοκτονίας των Ελλήνων 
της Μικράς Ασίας. Τους Έλληνες 
που η πατρίδα και η Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας τιμούν 
κάθε χρόνο και θα συνεχίσουν 
πάντα να τιμούν».
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Με ομοψυχία, 
εργατικότητα 

και όραμα μπορούμε 
και τώρα 

να τα καταφέρουμε!
Το Σαββατοκύριακο στη ΔΕΘ, 

ο Κυριάκος Μητσοτάκης περιέ-
γραψε με ρεαλισμό το σχέδιο της 
Νέας Δημοκρατίας για μια ισχυρή 
Ελλάδα που μας αξίζει! Ένα σχέ-
διο, με πυλώνες τη χαμηλότερη 
φορολογία, τις δομικές μεταρρυθ-
μίσεις και την προσέλκυση νέων 
επενδύσεων. Με έμφαση στη δη-
μόσια ασφάλεια, τον εκσυγχρονι-
σμό της Υγείας και Παιδείας, με 
αναβάθμιση του αγροτικού και 
επιχειρηματικού τομέα. Με σε-
βασμό στις εθνικές ευαισθησίες 
και στην ιστορική κληρονομιά του 
λαού μας. 

Είναι ίσως πιο επιτακτική από ποτέ η ανάγκη για επανεκκί-
νηση της Χώρας μας, ώστε να ξεπεράσει πραγματικά την κρίση 
και να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της εποχής. Αρκετά πια με 
τους «μαθητευόμενους μάγους», αρκετά με τον λαϊκισμό και τη 
δημαγωγία, που πληρώσαμε πολύ ακριβά! Οι Έλληνες έχουμε 
περάσει και στο παρελθόν δύσκολες στιγμές και ενωμένοι τις 
ξεπεράσαμε. Με ομοψυχία, εργατικότητα και όραμα μπορούμε 
και τώρα να τα καταφέρουμε!

Τάσος Μπαρτζώκας
Πολιτευτής ΝΔ
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Χειμερινό πρόγραμμα δρομολογίων Αστικών Λεωφορείων Βέροιας προς χωριά

Χειμερινό πρόγραμμα δρομολογίων Αστικών Λεωφορείων Βέροιας προς Νοσοκομείο

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το 

άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα 
ό τι:

Ο ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑ-
ΘΙΟΣ του Αποστόλου και της Δέ-
σποινας, το γένος Κοτσαλίδη, που 
γεννήθηκε στη Βέροια και κατοικεί 
στο Μακροχώρι Ημαθίας και η ΚΟΥ-
ΤΣΟΥΚΗ ΑΝΘΟΥΛΑ του Νικολάου 
και της Σοφίας, το γένος Ελευθεριά-

δου, που γεννήθηκε στη Βέροια και κατοικεί στη Ν. 
Λυκογιάννη Ημαθίας, πρόκειται να παντρευτούν με 
θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό Τιμίου 
Προδρόμου Μακροχωρίου Ημαθίας.

Α. Τζιτζικώστας: «Ζητάμε 
από την Τουρκία αναγνώριση 

των εγκλημάτων κατά 
των Ελλήνων της Μικράς Ασίας 

και μια ειλικρινή 
συγνώμη»
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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Στα πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς του Γηροκομείου 

Βέροιας προς τους συμπολίτες μας, σας γνωστοποιούμε ότι ό-
σοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα περίθαλψης των οικείων υπερη-
λίκων τους και θέλουν να απουσιάσουν, η Μ.Φ.Η.``ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ``,  αναλαμβάνει να φιλοξενήσει και να 
περιθάλψει  αυτούς τους ανθρώπους για όσο χρονικό διάστημα 
χρειάζονται. Τηλ.Επικοινωνίας 23310 24891.

Εκ της Δ/νσεως του Γηροκομείου Βέροιας

ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ  
ΒΕΡΟΙΑΣ     

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Όσοι Συμπολίτες μας 
έχουν φάρμακα που δεν 
χρειάζονται, μπορούν να 
τα  προσφέρουν για το 
Γηροκομείο Βέροιας στο 
υπόγειο της  Δημοτικής 
Αγοράς  καθημερινά 
από 11.00 έως 13.00.    
Το Δ.Σ. Αδελφάτου Γη-
ροκομείου Βέροιας Tηλ.
επικ. 6979 221680.

40NΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 22 

Σεπτεμβρίου 2018 στον Ιερό 
Ναό Αγίου Αντωνίου Βέροιας 
40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
για την ανάπαυση της ψυχής 
της πολυαγαπημένης μας μη-
τέρας, γιαγιάς και θείας

ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ (ΠΟΠΗ)
ΒΟΥΡΟΥΤΖΗ χήρα Ζήση

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

Τα τέκνα, Τα εγγόνια
Τα ανήψια, Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

Δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα του Ναού

 Η γιορτή της Υψώσεως Τιμίου Σταυρού 
στο Γηροκομείο Βέροιας

Την Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου και την Παρασκευή 
14 Σεπτεμβρίου 2018 ,τελέσθηκαν με κατάνυξη 
στον Ιερό Ναό του Γηροκομείου Βέροιας, ο οποίος 
και είναι αφιερωμένος στην Ύψωση του Τιμίου 
Σταυρού , ο Εσπερινός και η Θεία Λειτουργία μετά 
Θείου κηρύγματος από τον Ιερέα π.Παναγιώτη 
Χαλκιά.

Τις ακολουθίες τίμησαν με την παρουσία τους 
ο Δήμαρχος Βέροιας κ.Κων/νος Βοργιαζίδης, ο 
Υποστράτηγος κ.Πέτρος Δεμέστηχας Διοικητής 1ης 
Μεραρχίας Πεζικού, οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της 
Περιφέρειας Κεντρ.Μακεδονίας κ.Νίκη Καρατζιούλα 
και κ.Θεόφιλος Τεληγιαννίδης, η Εκπρόσωπος του 
Διοικητή της Αστυνομικής Σχολής Ν.Ημαθίας, ο κ.Α-
ποστολίδης Στέφανος Εκπρόσωπος του Επιμελητη-
ρίου Ημαθίας ,Πρόεδροι και Μέλη της Φιλοπτώχου 
Αδελφότης Κυριών Βέροιας,της Πρωτοβουλίας για 
το Παιδί,του Συλλόγου Καρκινοπαθών Ν.Ημαθί-
ας,του Ομίλου Προστασίας Απόρων Παιδιών και 
του Γηροκομείου Νάουσας καθώς και πλήθος κό-
σμου με φίλους ,συνδρομητές και δωρητές του 
Γηροκομείου Βέροιας.

Μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας το Δ.Σ. του Αδελφάτου Γηροκομείου Βέροιας, παρέθεσε σε όλους τους συμμετέχοντας στον εορτασμό , δεξίωση 
στο χώρο των εκδηλώσεων του Γηροκομείου Βέροιας.

               Εκ της Δ/νσεως του Γηροκομείου Βέροιας

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ του 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ  

Τα Διοικητικά Συμβούλια της Μ.Φ.Η. και του Αδελφάτου Γηροκομείου Βέ-
ροιας,αισθάνονται την επιθυμία να εκφράσουν δημόσια τις ευχαριστίες τους 
στον Πρωτοπρεσβύτερο π.Παναγιώτη Χαλκιά, για την τέλεση των ακολου-
θιών της εορτής της Υψώσεως Τιμίου Σταυρού του Ι.Ναού του Γηροκομείου 
Βέροιας καθώς επίσης και για την πολυετή εθελοντική βοήθεια που προσφέ-
ρει ως κληρικός στο Γηροκομείο Βέροιας.

Επίσης :-τον Δήμο Βέροιας,το προσωπικό και ιδιαιτέρως τον Αντιδήμαρ-
χο Καθαριότητας κ.Βασίλειο Παπαδόπουλο,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.Αλέξανδρο Τρομπούκη,κ.Γαβριήλ Παπαδόπουλο,κ.
Ευθύμιο Μπουζίκα και κ.Στέργιο Χατζηγεωργίου,που αφιλοκερδώς τίμησαν 
με την παρουσία τους και με τις καλλίφωνες φωνές τους, τόσο κατά την ημέ-
ρα 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 
στολισμού με άνθη του δίσκου περιφοράς με τον Σταυρό.

-Την κ.Ειρήνη Δουλγέρογλου,για την ευγενική προσφορά στολισμού εικό-
νων του Ι.Ναού του Γηροκομείου Βέροιας.

-Τον κ.Αντώνιο Νούσιο Donuts Mr.Tony,για την ευγενική προσφορά γλυ-
κισμάτων.

-Την κ.Μαρίνα Ψωμιάδου,για την ευγενική προσφορά γλυκών.
-Τους κ.κ.Λάζαρο και Μαρία Διαμαντόγλου,για την ευγενική προσφορά 

ενός γεύματος ,εις μνήμη της μητέρας τους Αναστασίας Διαμαντόγλου.
-Ανώνυμο Κύριο,για την ευγενική προσφορά ενός γεύματος στους Ηλικι-

ωμένους του Γηροκομείου Βέροιας.
-Τον κ.Στέργιο Μηλιόπουλο,για την ευγενική προσφορά ενός πλήρους 

γεύματος,εις μνήμη του πατέρα του Χριστόφορου.                
                             Εκ της Δ/νσεως 

EYXAΡΙΣΤΗΡΙΑ
Το Διοικητικό Συμβούλιο και οι τρόφιμοι της Φιλοπτώχου Αδελφό-

τητος Κυριών Βέροιας, ευχαριστούν για την ευγενική τους προσφορά:
1) Την κ. Επιβατιανού Έφη, για τη δωρεά των 150 ΕΥΡΩ, στη 

μνήμη προσφιλών νεκρών.
2) Την κ. Βιβή Κουσαή, για τη δωρεά των 150 ΕΥΡΩ, υπέρ ψυ-

χών.
3) Τον κ. Γαβριηλίδη Θωμά, για τη δωρεά των 50 ΕΥΡΩ, υπέρ 

προσφιλών νεκρών.
4) Ανώνυμη κυρία για τα πέντε κοτόπουλα, πέντε λίτρα λάδι, πέ-

ντε κιλά μακαρόνια, στη μνήμη προσφιλών νεκρών.
5) Ανώνυμη κυρία για τα επτά κιλά κρέας, ρύζι, κριθαράκι, καρότα, 

λάχανα, τυρί, λάδι, αλάτι, σταφύλια, ντοματάκια και ψωμιά, στη μνήμη 
του συζύγου της.

6) Ανώνυμο κύριο για τα έξι κιλά μακαρόνια και έξι κιλά φακές.
7) Ανώνυμο κύρια για τα έξι κιλά κιμά.
8) Ανώνυμο κύριο για τα τέσσερα κιλά κιμά.
9) Τον κ. Νικόλαο Καλλιγά για τα πέντε κιλά μυζήθρα.
10) Ανώνυμες κυρίες για τις εβδομήντα μερίδες κρέας και ένα 

τσουβάλι πατάτες.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

Α Γ Ρ Υ Π Ν Ι Α
ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΑΠΟ ΩΡΑΣ  8.00ης - 

12.00ης   ΒΡΑΔΥΝΗΣ ΘΑ ΤΕΛΕΣΘΗ ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΕΠΙ ΤΗ ΕΟΡΤΗ 
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ  ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΗΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ

Κατά τή διάρκεια τῆς ἀκολουθίας οἱ πιστοί θά ἔχουν τήν εὐλογία 
νά προσκυνήσουν τεμάχιο Τιμίου Ξύλου καί λείψανο τοῦ Ἁγίου Εὐ-
σταθίου.

ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Κυριακή 16 

Σεπτεμβρίου 2018 από τον Ιερό 
Ναό Αγίου Αθανασίου (Κοιμητή-
ρια) Βέροιας ο Γεώργιος Μαρ-
τινόπουλος του Θεοδώρου σε 
ηλικία 78 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Τρίτη 18 

Σεπτεμβρίου 2018 στις 5.00 μ.μ. 
από τον Ιερό Ναό Μητρόπολης 
Βέροιας η Κορνηλία Μπέλα 
συζ. Φιλώτα Μπέλα σε ηλικία 
86 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Παρασκευή 14 

Σεπτεμβρίου 2018 από τον Ιερό 
Ναό Αγίου Αθανασίου (Κοιμητή-
ρια) Βέροιας η Κυριακή Θεοδω-
ρίδου χήρα Σπυρίδων, σε ηλι-
κία 91 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ



Όταν ο Γιώργος Λυπηρίδης, νεαρός επαγγελ-
ματίας της Βέροιας, τερμάτιζε με το ποδήλατό του, 
πέρυσι τέτοια εποχή, στην Πλατεία Δημαρχείου, ύ-
στερα από 1400 χιλιόμετρα ενός απαιτητικού φιλαν-
θρωπικού γύρου της Ελλάδας, μαζί με έναν ακόμη 
ερασιτέχνη αθλητή της Βέροιας, δεν του είχε περάσει 
από το μυαλό ότι φέτος θα ξαναέβρισκε τον εαυτό 
του να ποδηλατεί, αυτήν την φορά μόνος του, στην 
μέση της Τουρκίας.

Το αρχικό σχέδιο του ανήσυχου συντοπίτη μας, 
που δεν λέει να απολαύσει μία καλοκαιρινή του άδεια 
σε μία παραλία, όπως οι περισσότεροι άνθρωποι, 
ήταν να ξεκινήσει στις 15 Αυγούστου από το μονα-
στήρι της Παναγίας Σουμελάς στην Βέροια και να 
διανύσει την απόσταση 2000 χιλιομέτρων για την 
σωζόμενη ιστορική μονή της Παναγίας Σουμελάς, 
έξω από την Τραπεζούντα, μόνο με το ποδήλατό 
του. «Δεν ήταν το θέμα για μένα τόσο το χριστιανικό. 
Το ταξίδι είχε ξεχωριστό νόημα για εμένα λόγω του 
Πόντου. Γεννήθηκα στην Τυφλίδα Γεωργίας. Στην 
Ελλάδα ήρθα όταν ήμουνα 7-8 χρονών. Σαν Πόντιος 
ξέρω τον Πόντο, έβλεπα φωτογραφίες και πάντα 
έλεγα από μικρός, μία φορά θα πάω στην Παναγία 
Σουμελά στην Τουρκία», είπε ο Γιώργος Λυπηρίδης.

Όλα πήγαιναν καλά με την εκκίνηση να δίνεται 
ξημερώματα Δεκαπενταύγουστου, από το μοναστήρι 
της Βέροιας, παρέα φέτος με έναν Θεσσαλονικιό 
φίλο του, τον Κωνσταντίνο Μαρτζέκη. «Τον Κων-
σταντίνο τον προσέγγισα εγώ. Ήμασταν φίλοι από 
παλιά, και φέτος έτυχε να ταιριάξουν οι άδειές μας. 
Και αυτουνού του αρέσουν τα μεγάλα ταξίδια, έχει 
έρθει από την Αθήνα μέχρι την Θεσσαλονίκη με πα-
τίνια. Βέβαια θα ήταν μία πρόκληση για αυτόν τα 200 
χιλιόμετρα την ημέρα. Τον είδα από την αρχή λίγο 
σκεπτικό», μας διηγήθηκε ο Γιώργος Λυπηρίδης.

Ο Κωνσταντίνος Μαρτζέκης, ερασιτέχνης αθλη-
τής με μικρή εμπειρία στο ποδήλατο, γρήγορα φά-
νηκε ότι δεν θα μπορούσε να ανταπεξέλθει στον 
απαιτητικό ρυθμό αυτού του ταξιδιού και λίγο μετά 
τα σύνορα της Τουρκίας, 600 χιλιόμετρα από την 
εκκίνηση, εγκατέλειψε. «Ο Κώστας από την δεύτερη 
ημέρα είχε αρχίσει να κουράζεται, έκανε πιο συχνά 
στάσεις και την ημέρα που μπήκαμε στην Τουρκία, 
κοιμηθήκαμε πιο νωρίς γιατί δεν άντεχε άλλο να συ-

νεχίσει. Τον ενοχλούσαν τα γόνατά του και κυρίως η 
φυσική του κατάσταση. Δεν μπορούσε να βγάλει την 
ημέρα 200 χιλιόμετρα. Ξέραμε ότι αν συνεχίσουμε με 
αυτόν τον ρυθμό, δεν θα μπορούσαμε να βγάλουμε 
το ταξίδι σε δέκα μέρες και θα τελείωνε η άδειά μας. 
Εκατό χιλιόμετρα πριν την Ραιδεστό, στο Τεκιρντάγ, 
το συζητήσαμε και το πήρε απόφαση μόνος του να 
γυρίσει πίσω. Εγκατέλειψε οριστικά την τρίτη μέρα».

Με τον συνποδηλάτη του ασφαλή στο ΚΤΕΛ, 
στον δρόμο για τον γυρισμό, ο Γιώργος Λυπηρίδης 
αποφασίζει να συνεχίσει μόνος του το ταξίδι στην ξέ-
νη χώρα. «Ξυπνούσα κάθε πρωί στις 4.30. Στις 5.00 
ήμουν ήδη πάνω στο ποδήλατο και κατά τις 19.00-
20.00, εκεί που σκοτεινιάζει, ξεκινούσα να ψάχνω 
μέρος για να κοιμηθώ, κάπου που να έχει βρύση για 
να μπορώ να πλυθώ. Διανυκτέρευα πάντοτε μακριά 
από πόλεις, συνήθως δίπλα σε παράγκες, πάνω 
στον δρόμο, που πουλάνε φρούτα και τσάι, συχνό 
θέαμα στην Τουρκία. Μία βραδιά μόνο δεν πρόλαβα 
να βγω από την Κωνσταντινούπολη και αναγκάστη-
κα να κοιμηθώ σε ένα παγκάκι, σε μία πλατεία αλλά 
ευτυχώς δεν με ενόχλησε κανείς».

Πίσω στην Ελλάδα, η πρώτη αντίδραση των πε-
ρισσότερων που άκουσαν για αυτό το ταξίδι, ήταν 
φυσικά η αυθόρμητη απάντηση, που πας εκεί, θα σε 
φάνε οι Τούρκοι. «Αυτό, νομίζω, είναι καθαρή προ-
κατάληψη», δήλωσε ο ερασιτέχνης ποδηλάτης. «Οι 
άνθρωποι στον χαρακτήρα είναι σαν τους Έλληνες. 
Φιλόξενοι, να σου μιλήσουν, άσχετα που δεν ξέρουν 
αγγλικά, πάντοτε πρόθυμοι να σε βοηθήσουν, ότι και 
αν τους ζητήσεις. Το τρομαχτικό για μένα ήταν ότι 
το ταξίδι μου δεν ήταν ένας κύκλος. Απομακρυνό-
μουν, απλά, συνεχώς από το σπίτι μου και είχα την 
ανησυχία μήπως πάθαινε κάτι 
το ποδήλατό μου. Μία φορά που 
έσπασε η ακτίνα του ποδηλάτου, 
από το βάρος και από τις λακού-
βες, πήγα σε δύο ποδηλατάδικα 
στην Τουρκία και δεν μπόρεσαν 
να μου την φτιάξουν. Μίλησα 
στο τηλέφωνο με έναν Βεροιώτη 
φίλο μου, που έχει ποδηλατάδι-
κο στην πόλη και με τις οδηγίες 
του μπόρεσα να συνεχίσω».

Το πρωινό της δέκατης εξαντλητικής μέρας, κά-
νοντας πετάλι μέσα στην κάψα του καλοκαιριού, ο 
Γιώργος Λυπηρίδης φτάνει επιτέλους στον προορι-
σμό του. «Ανεβαίνοντας το βουνό έβλεπα δέντρα, 
δέντρα, δέντρα. Η τοποθεσία μοιάζει πάρα πολύ με 
αυτήν της Βέροιας. Σε κάθε στροφή περίμενα να δω 
την Παναγία Σουμελά. Και με το που την είδα, ήτανε 
το κάτι άλλο. Ένιωσα όλα τα συναισθήματα. Με πε-
ρίμενε εκεί ένας ξεναγός, Τούρκος, παλιός φίλος του 
πατέρα μου που είχε ζήσει στην Ελλάδα και με την 
βοήθειά του παρακαλέσαμε τους σεκιούριτι του χώ-
ρου και ανάψαμε ένα κερί που είχα φέρει 
μαζί μου από την Παναγία Σουμελά στην 
Βέροια. Ο χώρος εκεί ήτανε, δυστυχώς, 
κλειστός για εργασίες αναστύλωσης».

Τι αποκόμισε όμως από την πρόσφατη 
εμπειρία του ο νεαρός ποδηλάτης, με έδρα 
του την Βέροια. «Αν έχεις κάτι στο μυαλό 
σου, το καλό είναι να το προσπαθήσεις. Α-
πό την στιγμή που σε καίει, σημαίνει ότι το 
θέλεις. Άσχετα αν είναι δύσκολο ή όχι, αν 
το πετύχεις, αν οι φίλοι σου, οι δικοί σου, 
σου πουν όχι. Γιατί και εμένα όλοι τι μου 
είπανε; Όχι. Δηλαδή στην άδειά σου, τι θα 
κάνεις, θα πας να κάνεις ποδήλατο; Δεν 
θες να ξεκουραστείς; Χίλια-δυο. Εγώ ήξε-
ρα, ότι αφού θέλω να πάω, θα πάω. Όσο 
να’ναι όμως επηρεάζεσαι. Μερικές φορές 
το σκεφτόμουνα στο ταξίδι. Τι κάνω εγώ 
εδώ πέρα, κάθομαι και ποδηλατώ μέσα 
στην ζέστη, στην μέση του πουθενά. Στο 
τέλος όμως παίρνεις την ανταμοιβή σου, 
από την αίσθηση και μόνο ότι πέτυχες κάτι 

τόσο ωραίο. Από τα μηνύματα που μου έστελναν 
μετά, μέσω ίντερνετ, οι φίλοι μου και στα τηλέφωνα, 
μου είπαν όλοι πως καλώς έκανα που ξεκίνησα».

Ο Γιώργος Λυπηρίδης έφτασε στις 24 Αυγούστου 
στην Τραπεζούντα, ολοκληρώνοντας το ταξίδι των 
2000 χιλιομέτρων, ακριβώς σε δέκα μέρες. Στην ε-
πιστροφή, ύστερα από μιάμιση μέρα σε υπεραστικά 
λεωφορεία, τερμάτισε τελικά στην αγκαλιά της οικο-
γένειάς του. 

 Στεφανία Βερροιώτου
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ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

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

Ο ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
του Δημητρίου και της Αικατερίνης, 
το γένος Μισαηλίδου, που γεννή-
θηκε και κατοικεί στη Βέροια και 
η ΣΙΑΚΑΒΑΡΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του 
Παύλου και της Ζουμπουλίας, το 

γένος Σαρηούστα, που γεννήθηκε και κατοικεί στη 
Βέροια, πρόκειται να παντρευτούν με θρησκευτικό 
γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγ. Αναργύρων 
Βέροιας.

Ταξιδεύοντας 2000 χιλιόμετρα με το ποδήλατο
Γιώργος Λυπηρίδης: Από την Παναγία Σουμελά 

της Βέροιας στην Παναγία Σουμελά της Τουρκίας



Από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυνα-
μικού ανακοινώνεται ότι, για το σχολικό έτος 2018-2019  
εγκρίθηκε η εισαγωγή 6.260 μαθητών και μαθητριών 
στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ.

Από την ΕΠΑΣ Μαθητείας Βέροιας ανακοινώνεται 
ότι οι εγγραφές συνεχίζονται έως 20/9/2018 για την συ-
μπλήρωση των τμημάτων που παραμένουν ανοιχτά. Οι 
υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στη Γραμμα-
τεία της ΕΠΑΣ Μαθητείας Βέροιας. Δικαίωμα εγγραφής 
στην Α΄ τάξη είναι νέοι και νέες απόφοιτοι της Α΄τάξης 
Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου ηλικίας 16 έως 23 ε-
τών, οι οποίοι βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευ-
σης και κατάρτισης και όσοι, α) Κατέχουν ενδεικτικό του-
λάχιστον Α’ Τάξης Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου, 
ή είναι κάτοχοι Απολυτηρίου Γενικού ή Επαγγελματικού 
Λυκείου ή πτυχίου ΕΠΑΛ ή ΕΠΑ.Σ, για την απόκτηση 
άλλης ειδικότητας.   β) Έχουν γεννηθεί τα έτη 1995 έως 
2002   (ηλικίας 16 έως 23 ετών)

Στην ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ Βέροιας  θα εισα-
χθούν 

εκατό  (100)  μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδι-
κότητες:   

1. Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκομίας
20 μαθητές/τριες

2. Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκατα-
στάσεων        

20 μαθητές/τριες 
3. Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινή-

του
20 μαθητές/τριες 
4. Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων                                     
20 μαθητές/τριες
5. Φυτοτεχνικών επιχειρήσεων - Αρχιτεκτονικής 

Τοπίου        
20 μαθητές/τριες 
Η φοίτηση στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας είναι διετής και πε-

ριλαμβάνει τις Τάξεις Α’ και Β’, οι οποίες οργανώνονται 
σε τμήματα ειδικότητας.

Μαθητεία είναι το σύστημα Επαγγελματικής και Τεχνι-
κής Εκπαίδευσης που συνδυάζει τη θεωρητική και ερ-
γαστηριακή εκπαίδευση του μαθητή στο Σχολείο με την 
πρακτική του άσκηση σε χώρους εργασίας. 

Στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ παρέχονται: 
1. Σύγχρονα και πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια 
2. Απαραίτητα βιβλία - βοηθήματα 
3. Έμπειρο και άρτια καταρτισμένο Εκπαιδευτικό 

προσωπικό, μόνιμο και έκτακτο. 
4. Κατά τη διάρκεια της Μαθητείας/Πρακτικής Άσκη-

σης οι εκπαιδευόμενοι αμείβονται και ασφαλίζονται από 
τους εργοδότες, για τους οποίους ο ΟΑΕΔ έχει θεσπί-
σει κίνητρα, προκειμένου να διευρυνθεί ο αριθμός των 
απασχολουμένων μαθητών 

5. Σπουδαστική άδεια, μέχρι 30 ημέρες με αποδοχές 
6. Επίδομα στέγασης και σίτισης, σε όσους έχουν 

τις προϋποθέσεις 
7. Αναβολή Στράτευση
Πληροφορίες εγγραφές :          
ΕΠΑΣ Μαθητείας Βέροιας 
Δ/νση Ασώματα Ημαθίας Τ.K.59100,  
 τηλ. 23310 – 28167, 22397)    fb: ΕΠΑΣ Μαθητεί-

ας Βέροιας 
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

Γενική Συνέλευση 
και εκλογές στις 7 Οκτωβρίου

  Ο Σύλλογος Μικρασιατών Ν. Ημαθίας, βάσει του άρθρου 35 του καταστατικού 
29/06-08-2015  καλεί  σε Γενική Συνέλευση όλα τα μέλη του, την Κυριακή 7 Οκτωβρίου 
2018 και ώρες από 11:00 π.μ. έως 14:00 μμ στον χώρο του γυμναστηρίου του 1ου Δη-
μοτικού Σχολείου Βέροιας, οδός Κοντογεωργάκη 15, με τα  εξής  θέματα:

1. Διοικητικός  απολογισμός.
2. Οικονομικός απολογισμός.
3. Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής.
4. Τοποθετήσεις προτάσεις
5. Έγκριση ή μη των πεπραγμένων του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου για 

την διαχειριστική περίοδο των ετών 2015-2017 και απαλλαγή του από κάθε ευθύνη.
6. Παρουσίαση υποψηφίων Δ.Σ. (επταμελές) και Ε.Ε (τριμελής)
7. Εκλογές
Όσοι επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα, δύνανται να υποβάλλουν  αίτηση 

συμμετοχής έως την Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2018  και ώρα 22:00, στα τηλέφωνα 
6974938713 κα Παυλίδου Τασούλα και 6977460574

κο Τελλίδη Δημήτριο  προς συνεννόηση παραλαβής της.
Για πάσης φύσεως πληροφορίες τα γραφεία του συλλόγου Κεντρικής 183, θα είναι 

ανοιχτά καθημερινές 10:00-13:00.
Σε  περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την επόμε-

νη Κυριακή 14 Οκτωβρίου 2018  στον ίδιο χώρο και ώρα.
Η παρουσία σας είναι απαραίτητη.
                                                                  Το Δ.Σ. 

Εγγραφές και συμμετοχές  
στις χορωδίες της Αλεξάνδρειας 

 Ξεκίνησαν και φέτος δυναμικά τις πρόβες και τη δραστηριότητά τους, οι χορω-
δίες της Αλεξάνδρειας, μια πολύ δημιουργική και σημαντική δραστηριότητα που ορ-
γανώνεται από την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου και απευθύνεται στα παιδιά, 
τους εφήβους και τους ενήλικες της πόλης.

Λειτουργούν τα τμήματα :
Παιδική και Νεανική χορωδία «Μελισσάνθη» κάθε Σάββατο 4-6 μμ  και Χορωδια-

κό Εργαστήρι Ενηλίκων «Αλεξανδρινές Φωνές» επίσης κάθε Σάββατο 6.30-8.30 μμ.
Οι εγγραφές και η συμμετοχή στη χορωδία είναι δωρεάν!
Επικοινωνία: ΚΕΔΑ 2333053450  και  keda@alexandria.gr
Μαέστρος:  Ελένη Θεοδωρίδου  theodeleni@gmail.comΥπεύθυνος: Γρηγόρης 

Σαββόπουλος

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πρωτοβουλίας για το Παιδί 

ευχαριστεί θερμά:
1.Τις «Παρχαρομάνες» του Συλλόγου Ποντίων Μονά-

χου, για τη δωρεά ποσού 200€ και την προσφορά μεγάλης 
ποσότητας καινούργιων ρούχων και σεντονιών.

2.Την οικογένεια Αχιλλέα Μπίκα, για τη δωρεά ποσού 
100€ στη μνήμη Γεωργίου Σάρλη.

3.Την επιχείρηση επεξεργασίας και τυποποίησης κρέ-
ατος του κυρίου  Βασιλείο Γιατρά για την παροχή κρέατος.

4.Τον κύριο Κώστα Σπυριδωνίδη για τη δωρεά ποσού 
50€ στη μνήμη Δημητρίου Ζεμπερίδη, αντί στεφάνου.

5.Τον κύριο Χρήστο Τσόπελα, για την δωρεά ενός ηλε-
κτρικού πιάνου.

6.Την κυρία Ντίνα, για τη δωρεά ενός ηλεκτρικού πιά-
νου.

7.Την Πρόεδρο του Συλλόγου Βεροιέων Αθήνας κυρία 
Αλεξάνδρα Στεφανίδου για την προσφορά χαρτιών υγείας 
και σεντονιών.

8.Την κυρία Κυριακή Τσιάμη και τον σύζυγό της Νικό-
λαο για την προσφορά τροφίμων και ρούχων.

9.Ανώνυμη κυρία από τη Μελίκη, για την προσφορά 
τροφίμων.

10.Ανώνυμους φίλους για την προσφορά ρούχων και 
παπουτσιών.

ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.

Τετραήμερη εκδρομή 
της Φιλοπτώχου Βέροιας

                                                      
Η Φιλόπτωχος Αδελφότης Κυριών Βέροιας, διοργανώνει τε-

τραήμερη εκδρομή, ( τρεις διανυκτερεύσεις) στη Σόφια, Μαύρη 
Θάλασσα: Μεσημβρία - Μπουργκάς- Αγχίαλος- Σωζόπολη-Βάρ-
να-Αλατζά, Φιλιππούπολη, στις 21-24 Σεπτεμβρίου 2018. Τιμή 
προσιτή. 

Δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα:  2331064731, 
2331028937, 6938755785, 6946425960

Εγγραφές για τα τμήματα 
του Μ.Ε.Γ.Σ.Ν. Κοπανού «Η ΜΙΕΖΑ»
Από τον Μορφωτικό Σύλλογο Κοπανού «Η ΜΙΕΖΑ» ανακοινώνεται ότι κατά την φε-

τινή χρονιά θα λειτουργήσουν τα έξης τμήματα:
1. Εκμάθηση Ποντιακών Χορών- χοροδιδάσκαλος Ασβεστάς Βασίλης.
2. Εκμάθηση Χορών από (Μ. Ασία - Θράκη – Μακεδονία – Κρήτη – Νησιά) – ( 

Αφορά τμήμα παιδικό, εφηβικό, νέων και ενηλίκων) - χοροδιδάσκαλος Πανόπουλος 
Φώτης

3. Εκμάθηση Ποντιακής Λύρας)– δάσκαλος Τσανασίδης Γιάννης
4. Εκμάθηση Νταουλιού – δάσκαλος Ουσταπασίδης Δημήτρης
5. Εκμάθηση Ζωγραφικής – ζωγράφος Μπέρσου Ανδρομάχη
6. Εκμάθηση Πλεξίματος – δασκάλα Χατζηπέτρου Πόπη
7. Εκμάθηση Decoupart – Εργαστήρι Καλλιτεχνικής Δημιουργίας
8. Εκμάθηση Γαστρονομίας – (οικιακή κουζίνα με τοπικά προϊόντα και διατροφή) 

–  Guest chef Παλησίδης Γιώργος
Οι εγγραφές των νέων χορευτών και οι επανεγγραφές των παλαιών θα γίνονται 

από 15/9/2018 έως και 30/9/2018 κάθε μέρα και τις ώρες 6-8 μμ. στην αίθουσα του 
συλλόγου που βρίσκεται στην Κεντρική Πλατεία Κοπανού- Δ. Νάουσας.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2332043624, 6977939806, 2332043306
Υπεύθυνη κα Σταυρούλα Διτσόλα.

Παρατείνονται οι εγγραφές 
για το Κοινωνικό Φροντιστήριο 

του Δήμου Αλεξάνδρειας
Το Αυτοτελές τμήμα 

Κοινωνικής Προστασίας, 
Παιδείας και Πολιτισμού σε 
συνεργασία με το Κέντρο 
Κοινότητας του Δήμου Α-
λεξάνδρειας παρατείνει τις 
εγγραφές μαθητών στο 
Κοινωνικό Φροντιστήριο 
μέχρι την Παρασκευή 21 
Σεπτεμβρίου 2018.

Τα κριτήρια ένταξης στο 
Κοινωνικό Φροντιστηρίου 
είναι:

α)οικογενειακό εισόδη-
μα (7.000 ευρώ προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για κάθε παιδί) 

β) ανεργία του ενός ή και των δύο γονέων
Απαραίτητη κατά την εγγραφή είναι η παρουσία του μαθητή και του κηδεμόνα, 

προσκομίζοντας τα εξής δικαιολογητικά: 
1. Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση για ένταξη στο Κοινωνικό Φροντιστήριο (διατίθεται 

από το Κέντρο Κοινότητας)
2.Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας / Διαβατηρίου γονέα.
3.Φωτοτυπία Εκκαθαριστικού Σημειώματος , έντυπο Ε1 και  έντυπο Ε9(φορ/κού 

έτους 2017)
4.Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
5. Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.
Παράλληλα, όσοι  καθηγητές επιθυμούν να προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες 

τους μπορούν να απευθύνονται καθημερινά(08:00 – 16:00) και μέχρι την Παρασκευή 
21 Σεπτεμβρίου 2018 στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Αλεξάνδρειας που στεγάζεται 
στην πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού. Τηλέφωνα Επικοινωνίας 23330-53071/23330-
53072

Eγγραφές για νέες ειδικότητες στην ΕΠΑ.Σ. 
Μαθητείας του ΟΑΕΔ Βέροιας
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Το ένα κακό μετά το άλλο, 
το Σάββατο στη Νάουσα

Ένα πολύ κακό Σάββατο ήταν αυτό που μας πέρασε  για τη Νάουσα. Τον θάνατο 
μιας 83χρονης από αναθυμιάσεις είχε ως αποτέλεσμα φωτιά που ξέσπασε για άγνω-
στους λόγους στις 3 τα ξημερώματα σε διαμέρισμα στην οδό Μαλάμου της Νάουσας. 
Τραυματισμένοι απεγκλωβίστηκαν ένας 55χρονος και ένας 60χρονος. Από την πυρκα-
γιά προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές στο διαμέρισμα και στη σκεπή του διπλανού 
σπιτιού, ενώ για περίπου δύο ώρες αναστατώθηκε όλη η γειτονιά.

Στις 9 το πρωί τραυματίστηκε γυναίκα οδηγός μηχανής μετά από σύγκρουση με αυ-
τοκίνητο στην οδό Αριστοτέλους, ενώ λίγη ώρα νωρίτερα στην οδό Σωφρονίου τυφλή 
22χρονη έπεσε από το μπαλκόνι του σπιτιού της στο οδόστρωμα και τραυματίστηκε 
σοβαρά.

Από τη Ν.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ Ημαθίας γνωστοποιού-
νται οι θέσεις του κόμματος για τις εκλογές στην τοπι-
κή αυτοδιοίκηση:

«Μπροστά μας έχουμε τις Δημοτικές εκλογές του Μαΐ-
ου. Η περίοδος που διανύει η χώρα είναι πολύ σημαντική 
για το μέλλον της. Η έξοδος από τα μνημόνια και την επι-
τροπεία σηματοδοτεί την αρχή της οικοδόμησης μιας Ελ-
λάδας σύγχρονης, εκδημοκρατισμένης και αναπτυξιακής. 
Η δύσκολη και καταστροφική περίοδος των μνημονίων 
πρέπει να μείνει πίσω ώστε να ξεπεραστούν τα δομικά 
προβλήματα της οικονομίας.

Σήμερα με αργά αλλά σταθερά βήματα, μέσα από 
σκληρό αγώνα και με μάχες στο εσωτερικό μέτωπο για 
την πάταξη της διαφθοράς και της διαπλοκής, η χώρα 
ανακτά την αυτοπεποίθηση, την αξιοπρέπεια και την οι-
κονομική της κυριαρχία. Ταυτόχρονα, ανακτά τη χαμένη 
γεωπολιτική δυναμική της.

Το παλιό σύστημα και οι πολιτικές δυνάμεις της ΝΔ και 
του  ΚΙΝΑΛ  που το εκφράζουν προσπαθούν με όλα τα 
μέσα, προκειμένου να επιστρέψουν στην εξουσία και στη 
συνέχιση όλων εκείνων των καταστροφικών πολιτικών 
που οδήγησαν την Ελλάδα στη χρεοκοπία και στη δίνη 
της λιτότητας και της επιτροπείας.

Η Τ.Α. είναι ένας από τους πυλώνες ανάπτυξης όχι 
μόνο των τοπικών κοινωνιών αλλά και των κοινωνιών 
σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Επίσης είναι ο πιο 
κοντινός θεσμός στον πολίτη που με την συμμετοχή του 
μπορεί να επηρεάσει της πορεία της.

Ο νέος νόμος που θεσμοθέτησε η κυβέρνηση ``Κλει-
σθένης 1΄΄ θέτει από την αρχή ένα σχέδιο 

-εκδημοκρατισμού της Τ.Α θεσμοθετώντας την απλή 
αναλογική  και τη συμμετοχή των πολιτών στις αποφά-
σεις, και

-οικονομικής ανασυγκρότησης με βάση τις πραγμα-
τικές τοπικές ανάγκες του κάθε δήμου ή περιφέρειας,  
αλλάζοντας έτσι το ρόλο της Τ.Α στο διοικητικό σύστημα 
της χώρας.

Η κατεύθυνσή μας  δεν μπορεί να είναι άλλη από τη 
συγκρότηση μιας αυτοδιοικητικής κίνησης, με δραστήρια 
παρουσία  στα αυτοδιοικητικά πράγματα των τοπικών 
κοινωνιών, της καλλιέργειας του προγραμματικού λόγου 
και της αναζήτησης συνεργασιών σε τοπικό επίπεδο, με 
προγραμματικό πλαίσιο γύρω από τους παρακάτω άξο-
νες:

• Την ευρύτερη δυνατή συμφωνία για το ρόλο της Αυ-
τοδιοίκησης στο πολιτικό–   διοικητικό σύστημα της χώ-
ρας, σε συνδυασμό με τις μεταρρυθμίσεις που προωθού-
νται για τους ΟΤΑ, με την ενίσχυση της δημοκρατίας και 
με τη συμμετοχή των πολιτών όπως  συμμετοχικό προϋ-
πολογισμό,  τοπικά δημοψηφίσματα, λαϊκές συνελεύσεις. 

• Ένα συνεκτικό αναπτυξιακό σχέδιο βασισμένο στις 
ανάγκες των τοπικών κοινωνιών (όπως αυτές αποτυ-
πώθηκαν και μέσα από τα περιφερειακά συνέδρια), με 
σεβασμό στο περιβάλλον που θα δημιουργεί νέες θέσεις 
εργασίας

• Τη συγκρότηση μετώπου απέναντι στον νεοφιλελευ-
θερισμό, την ακροδεξιά, το φασισμό, τη διαφθορά, τη 
διαπλοκή, τον ρατσισμό, την ξενοφοβία και την ομοφοβία. 
Συνεχής και συνεπής υπεράσπιση των πολιτικών και κοι-
νωνικών δικαιωμάτων. 

• Την εφαρμογή κοινωνικής και πολιτιστικής – πολιτι-
σμικής πολιτικής (υγεία, παιδεία, αλληλεγγύη), με την ενί-
σχυση δημοτικών και κοινωνικών υπηρεσιών με σταθερές 
και πλήρους απασχόλησης θέσεις εργασίας 

• Την προώθηση της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οι-
κονομίας ως εναλλακτικού οικονομικού παραδείγματος, 
που θα συμβάλλει στην ανάπτυξη πολιτικών απασχόλη-
σης, ενισχύοντας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο την 
κοινωνία των πολιτών και το κοινωνικό της κεφάλαιο.

• Τη θεσμοθέτηση της τακτικής λογοδοσίας.
• Τη χρηστή και διαφανή διαχείριση του δημοσίου χρή-

ματος, με την αξιοποίηση και διάχυση νέων τεχνολογιών 
για τη βελτίωση της ζωής των πολιτών.

Επίσης προέχει η ανάληψη πρωτοβουλιών από τον 
ΣΥΡΙΖΑ, για τη διαμόρφωση προοδευτικών, ριζοσπαστι-
κών, κοινωνικών και πολιτικών συμμαχιών σε εθνικό και 
ευρωπαϊκό επίπεδο, που θα αμφισβητούν το κυρίαρχο 
νεοφιλελεύθερο μοντέλο. Η ρωγμή που δημιουργήθηκε 
πρέπει να βαθύνει και να συμπεριλάβει εκείνες τις κοι-
νωνικές δυνάμεις που αναζητούν ιδεολογική και πολιτική 
εκπροσώπηση. Κρίσιμη είναι η συνειδητοποίηση της 
συγκυρίας.

Επιδιώκουμε τη συγκρότηση συνδυασμών νίκης, που 
θα διοικήσουν την επόμενη μέρα τους Δήμους και τις 
Περιφέρειες και θα διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο σε 
κάθε περιοχή. Προϋπόθεση για να συμβεί αυτό είναι οι 
ευρύτερες δυνατές συνεργασίες, που θα βασίζονται σε 
συγκεκριμένες προγραμματικές και προοδευτικές συγκλί-
σεις.

ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

Πρόσκληση
Ο Ομιλος Προστασίας Απόρου Παιδιού Βέροιας σας προσκαλεί στην εκδήλωση 

που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου 2018, ώρα 7.30 μ.μ. στην 
πισίνα του ξενοδοχείου «Αιγές», με ζωντανή μουσική.

Με τιμή
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Για τις εκλογές στην τοπική αυτοδιοίκηση

Συνδυασμούς νίκης που 
θα διοικήσουν την 

επόμενη μέρα Δήμους και 
Περιφέρειες επιδιώκει ο ΣΥΡΙΖΑ

ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ

Εθελοντική αιμοδοσία 
στο Κέντρο Υγείας 

Αλεξάνδρειας 

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας καλεί όλους τους Δημότες, να συμμετέχουν στην Εθελοντική Αιμο-
δοσία που διοργανώνει, σε συνεργασία με το τμήμα Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου Βέροιας και 
τις τοπικές ενορίες του Δήμου Αλεξάνδρειας την Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου 2018 από τις 09:00 
π.μ. εως 12:00 μ.μ. στο Κέντρο Υγείας Αλεξάνδρειας. Σκοπός είναι η ενίσχυση του αποθέμα-
τος της Ομάδας Εθελοντών Αιμοδοτών, που εξυπηρετεί την κάλυψη έκτακτων κυρίως, περι-
στατικών ασθενείας ή ατυχήματος δημοτών μας.

Η εθελοντική αιμοδοσία είναι μια χειρονομία καλής θέλησης, φροντίδας και αγάπης προς 
τον συνάνθρωπο μας. Δεν υπάρχει πολυτιμότερο δώρο απ’ την εθελοντική αιμοδοσία, αφού 
στην πραγματικότητα  είναι ένα δώρο δύναμης και ελπίδας γι’ αυτόν που το δέχεται.Δυστυ-
χώς στην χώρα μας, η έλλειψη και η ανεπάρκεια αίματος είναι μια ακόμα υπαρκτή κατά-
σταση, ειδικά τους μήνες του καλοκαιριού όπου η ζήτηση είναι αυξημένη λόγω των πολλών 
τροχαίων και η προσφορά περιορισμένη με αποτέλεσμα να θέτει σε κίνδυνο την ζωή όσων 
χρειάζονται το αίμα ως θεραπευτικό μέσο.Η εθελοντική αιμοδοσία είναι απόλυτα ασφαλής 
και ο δότης δεν διατρέχει κανέναν απολύτως κίνδυνο για την υγεία του. Προσφέροντας λίγα 
λεπτά από τον χρόνο μας γινόμαστε πρότυπα κοινωνικής αλληλεγγύης και κοινωνικής προ-
σφοράς.Για να γίνει κάποιος εθελοντής αιμοδότης χρειάζεται:  Να είναι 18-60 ετών και 
υγιής  Να έχει κοιμηθεί καλά το προηγούμενο βράδυ

 Να μην έχει καταναλώσει αλκοόλ και φάρμακα
 Να έχει πάρει ένα ελαφρύ γεύμα όχι όμως μεσημεριανό
Το ΑΙΜΑ αποτελεί κοινωνικό αγαθό,το οποίο δεν παράγεται αλλά ούτε αντικαθίσταται,πα-

ρά ΜΟΝΟ ΧΑΡΙΖΕΤΑΙ.5 Λεπτά από το χρόνο σου, είναι αρκετά για να σώσεις μια ζωή!
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Οι 200 περίπου  φίλαθλοι που 
βρέθηκαν στις κερκίδες του 
Δημοτικού Σταδίου Βέροιας 

με σημάδια ανακαίνισης τόσο του 
αγωνιστικού  χώρου όσο και των 
υπολοίπων χώρων  είδαν την ομάδα 
του Νίκου Παπανώτα να πιάνει πολύ 
καλή απόδοση κατά διαστήματα και 
να φτάνει σε μία ακόμη φιλική νίκη με 
4-1 επί του Μ. Αλέξανδρου Καλλιθέας 
Καστοριάς. Μία ομάδα καινούργια που 
δεν έχει καμία σχέση με την παλιά 
ομάδα της πόλης.

ΟιΒεροιώτεςμπήκανπολύδυνατάστοματςκαι
μόλιςστο7’ άνοιξαν τοσκορμεπανέμορφοπλασέ
του Σκαθαρούδη.Τέσσερα λεπτά αργότερα ο ίδιος
παίκτηςμεσουτβολίδαέστειλετημπάλανατραντά-
ξει στο οριζόντιο δοκάρι τηςαντίπαλης εστίας, ενώ
στο13’ήτανησειράτουΚανούλανασουτάρει,αυτή
τηφοράλίγοπάνωαπόταδοκάρια.

Μετάτοπρώτοτέταρτοοι«κυανέρυθροι»έριξαν
στροφές,οιφιλοξενούμενοιισορρόπησαντονρυθμό
τουαγώνα,χωρίςωστόσοναγίνουναπειλητικοίγια
τηνεστίατηςΒΕΡΟΙΑΣ.

Στο 58’ οι Βεροιώτες διπλασίασαν τα τέρματά
τουςμεέναακόμαόμορφογκολ.ΟΚυριακίδηςέξω
απότηνπεριοχήέβγαλεέξυπνημπαλιάστηνπλάτη
της αντίπαλης άμυνας για τονΚανούλα, ο οποίος
«εκτέλεσε»τοναντίπαλοτερματοφύλακαγράφοντας

το2-0!
Στο 65’ οΚανούλας εξ επαφήςδενπρόλαβε να

στείλει τη μπάλαστα δίχτυα μετά απόσέντρα του
Ζούρκου.

Λίγαλεπτάαργότερακαισυγκεκριμέναστο72’οι
φιλοξενούμενοι κέρδισανπέναλτι σε ανατροπή του
Χασάι από τουςΜπλατσιώτη καιΤσιότρα, το οποίο
εκτέλεσε εύστοχα ο Κ.Αντωνιάδης μειώνοντας το
σκορσε2-1.

Στο 75’ λίγο έλλειψε να ισοφαρίσει η ομάδα της
Καλλιθέας,μετοΝικολόπουλοναπιάνειωραίοσουτ
από το ύψος τηςπεριοχής και τονΜπλατσιώτη να
αποκρούειεντυπωσιακάσεκόρνερ!

ΣτατελευταίαλεπτάοιΒεροιώτεςβρήκανκενούς
χώρουςστηναντίπαληάμυνακαιπέτυχανδύοακό-
μητέρματα,στο89’μεσυρτόσουττουΜυλωνάκαι
στο 90’ μεψηλοκρεμαστόπλασέ τουΠαπουτσίδη,
μετάαπόλάθοςτωνφιλοξενούμενων.

Διαιτητής του αγώνα ήταν οΜαλούτας με βοη-
θούςτουςΝησελίτηκαιΧριστοδούλου.

ΒΕΡΟΙΑ (Ν. Παπανώτας): Κοντογουλίδης (46’
Μπλατσιώτης),Ζούρκος (77’Φωτόπουλος),Τρούπ-
κος (60’Τσιότρας),Τσουλχάι (35’ λ.τ.Μισαηλίδης),
Μαραγκός,Μπακάλης (70’ Ράδης),Μπλέτσας (60’
Ιωάννου), Βεργώνης (76’Παπουτσίδης), Κανούλας
(68’Σοφιανίδης),Κυριακίδης(60’Μυλωνάς),Σκαθα-
ρούδης(46’Τσικόπουλος).

Μ.ΑΛΕΞ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (Θ. Βόλτσης): Σίσκος,
Ηλίας (62’Στεργίου),Τσόπρας (25’Τάσιος),Μήνος,
Λαδάς,Παπαθανασίου(46’Χασάι),Καρανάσιος(46’
ΑντωνιάδηςΚ.),Γκέκας,Αντωνιάδης(65’Νικολόπου-
λος),Αποστολίδης (85’Δουδοβάρης), Ευαγγέλου
(65’Σιαραφέρας).

ΣτονπρώτοαγώναστοΔημοτικό
ΣτάδιοηΒέροιακέρδισε4-1
τηνΚαλλιθέαΚαστοριάς

Παρουσίαπλήθουςκόσμουμεταξύτωνοποίωνοι
βουλευτέςτουΣΥΡΙΖΑΦρόσωΚαρασαρλίδου,Χρή-
στοςΑντωνίου,ΑπόστολοςΒεσυρόπουλος τηςΝΔ,
οΔήμαρχοςΒέροιαςΚώσταςΒοργαιζίδης, οΠρόε-
δροςτουΚΑΠΑΣτέργιοςΔιαμάντης,οΠρόεδροςτης
ΕΠΣΗΒασίληςΦωτιάδης, ο αντιπρόεδροςΚώστας
Μαστοροδήμος, ο Πρόεδρος του Χιονοδρομικού
ΚέντρουΣελίουΚώσταςΤσελέπης,οΠρόεδρος του
ΓΑΣΒέροιαΣτέφανοςΑποστολίδης, ηπεριφερειακή
σύμβουλοςΝίκηΚαρατζούλακ.ά.

Οαγώναςπουδιρήκησεδύο40λεπταπροσέφερε
θέαμακαιπολλάγκολστουςθεατέςαφούοιφιλοξε-
νούμενοικέρδισανμε2-9.

Στο 21΄ οΔημήτρηςΚαφές 0-1, στο 23΄Θωμάς
Τρούπκος 1-1, στο 29΄ Γεωργιάδης 1-2, στο 36΄
Σφακιανάκης1-3,στο39΄και40΄ΠΑπαδόπουλος1-
4και1-5,στο61΄μείωσεοΘωμάςΤρούπκοςγιατη
Βέροιας2-5,στο63΄οΠαπαδόπουλος2-6,στο70΄
ο Σφακιανάκης 2-7, στο 75΄ οΠαπαδόπουλος 2-8
καιστο78΄οΓουγουτσάςτοτελικό2-9.

Πριν τον αγώναοΠρόεδρος τηςΠρωτοβουλίας
για τοΠαιδίΤέληςΣιδηρόπουλος απένειμε τιμητική
πολακέταστον ευρωβουλευτήκαιαρχηγό τηςΕθνι-
κήςμαςομάδοςτο2004ΘόδωροΖαγοράκηγιατην
πρωτοβουλία του ναπαρευρεθεί και να αγωνιστεί
στον χθεσινοαγώνα.Επίσης τοΔ.Σ. τωνΠαλαιμά-
χων τίμησε τρειςπαλαίμαχους για τη μεγάληπρο-
σφοράτους.ΤονΧρήστοΥφαντίδη,τονΖήσηΜήττα
καιτονΓιάννηΠαπαφωτίου.

Επίσηςοιθεατέςαπόλαυσαντηνομάδαρυθμικής
γυμναστικήςτουΑΟΡΓκαιτουΦίλιππουΒέροιας.

Οισυνθέσειςτωνδύοομάδων
ΦίλοιΖαγοράκη
Αρχικήεντεκάδα,ΚατεργιαννακηςΦάνης,Τρουπ-

κος Γρηγόρης, ΣνάουτσνερΜίρα, Κυριακίδης Χρί-
στος,Ορφανίδης Στέφανος,Αμανατίδης Γιώργος,
ΚαφέςΠαντελής, Γεωργιάδης Γιώργος, Ζαγοράκης
Θόδωρος,ΚακογλουΚώστας

Αγωνίστηκανκαιοι:ΦουρκουτσιωτηςΓιώργος,Πα-
πακώσταςΒασίλης,ΓουγουτσαςΒασίλης,Ορφανίδης

Ευθυμης,,ΚαρατζιοβαληςΔημήτρης,Παπαδόπουλος.

ΠαλαίμαχοιΒέροιας
ΑρχικήΕντεκάδα:Χολοπουλος,Ματζιαριδης,Με-

λετιδης,Μιλλης,Παπανώτας,Παπατζίκος,Τσουχας,
Ελευθεριάδης,Υφαντίδης,ΠαπαδόπουλοςΘωμάς,
Τρουπκος.

Αγωνίστηκανκαιοι:ΣαμαράςΒασίλης,Τρούπκος
Γρηγόρος,ΠεραχωρίτηςΘανάσης,ΚελεσίδηςΛευ-
τέρης,ΑντωνίουΜιχάλης,ΠαπαστέργιοςΘανάσης,
ΣαββίδηςΜπάμπης,ΠαπαδόπουλοςΜανώλης,Στα-
φυλίδηςΚ.,ΒεζυργιανόπουλοςΣταύρος,Τσούγκαρης
Βαγγέλης,ΚολεσίδηςΜπάμπης,Παπακωνσταντίνου.

ΜετάτοναγώναηΔιοίκησητωνΠαλαιμάχωνΒέ-
ροιαςδεξιώθηκετιςδύοαποστολέςστονπολυχώρο
της«ΕΛΙΑΣ».

*Φωτορεπορτάζ στο αυριανό φύλλοτ του «Λ»

Γκολ και θέαμα στο χθεσινό φιλικό 
Παλαίμαχοι Βέροιας-Φίλοι Ζαγοράκη 

2-9



Σε φιλική αναμέτρηση, η οποία έγινε προ-
χθές στην Αγκαθιά, η τοπική ΝΙΚΗ επι-
κράτησε 3-0 του Μακεδονικού Φούφας.

ΟιΛαζόπουλος,ΤριανταφυλλίδηςκαιΓιαννόπουλοςσκόρα-
ρανγιατουςγηπεδούχους,οιοποίοιέχασανκιάλλεςευκαιρίες
για γκολ.Ωστόσο, το δυσάρεστο ήρθε από τον Γιαζιτζόγλου,
ο οποίοςαποχώρησε τραυματίας και ηαρχική εκτίμηση κάνει
λόγογιαθλάση.ΑυτόσημαίνειότιστηΝίκησυνεχίζουντηνανα-
ζήτησηγιατηνενίσχυσητουρόστερτους,κάτιπουεπισήμανε

μετάαπότοτέλοςτηςαναμέτρησηςκαιο
τεχνικόςτηςΝίκης,ΣταύροςΚωστογλίδης.

Η ομάδαπάντως έδειξε οτι είνια πα-
νέτοιμη λίγες μέρεςπριν την έναρξη του
πρωταθλήματοςτηςΓ’Εθνικής.

ΝΙΚΗΑΓΚΑΘΙΑΣ:Τόλιος,Λιόλιος, Για-
ζιτζόγλου,Ρογκότης,Πέτκος,Αβραμόπου-
λος, Σούκιας,Χατζόπουλος,Λαζόπουλος,
Γκελοσάνι,Κίτσας.Αγωνίστηκανεπίσηςοι
Τριανταφυλλίδης, Σιδηρόπουλος,Κωστο-
γιάννης,Μωυσίδης,Στυλίδης, Γιαννόπου-
λος,Ζησόπουλος.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣΦΟΥΦΑΣ:Μπίντσης
Γ., Τζουβάρας, Κομπατσάρης, Πολυχρο-
νίδης,Σιδηρόπουλος,Τοπάλης,Μπίντσης
Ν.,Χάιτας,Ματούλας,Μαυροματίδης,Μό-
σχος.Αγωνίστηκαν και οιΤουλουμενίδης
Φ.,Δινοβίτσης,Σταυρίδης,Καλογιαννίδης,
ΧαραλαμπίδηςκαιΣπυριδωνίδης.
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Τααποτελέσματα
Πλατύ-Νάουσα........................................... 0-4
Μελίκη-Αγ.Μαρίνα..................................... 1-5
Αγ.Βαρβάρα-Μαρίνα................................. 0-4
Χαρίεσσα-Μακροχώρι................................ 2-1
Επισκοπή-Τρίκαλα..................................... 0-5
ΠΑΟΚΑλεξ.-Κοπανός................................ 1-0
ΑχιλλέαςΝ.-Παλαιοχώρι............................ 1-0
Κλειδί-Ροδοχώρι....................................(19/9)

ΗΒαθμολογία
1.Νάουσα....................................................... 3
2.Αγ.Μαρίνα.................................................. 3
3.ΜαρίναΝ.................................................... 3

4.Χαρίεσσα.................................................... 3
5.ΠΑΟΚΑλ.................................................... 3
6.ΑχιλλέαςΝ.................................................. 3
7.Τρίκαλα....................................................... 3
8.Πλατύ.......................................................... 0
9.Κλείδι.......................................................... 0
10.Ροδοχώρι.................................................. 0
11.Μελίκη....................................................... 0
12.Αγ.Βαρβάρα............................................. 0
13.Μακροχώρι............................................... 0
14.Κοπανός................................................... 0
15.Παλαιοχώρι............................................... 0
16.Επισκοπή................................................. 0

Ο Φίλιππος Βέροιας πήρε την 
νίκη στο γήπεδο της Νέαπολης 
επι του Μακεδονικού στην 1η 

αγωνιστική της Α’ φάσης του κυπέλ-
λου Ελλάδος. Οι παίκτες του Δημήτρη 
Γκίμα εφαρμόζοντας σωστά τις οδηγί-
ες του επικράτησαν άνετα των γηπε-
δούχων με 60-72.

Στο10’ηομάδα τηςΒέροιαςβρέθηκεμπροστά
με11-28καιμπήκεστααποδυτήριαμε22-40.Στην
επανάληψηη εικόνα τουπαιχνιδιούπαρέμεινε ίδια
μετουςγηπεδούχουςναμειώνουντηνδιαφοράστο
37’σε60-64.ΗομάδατουΦιλίππουπιοψύχραιμη
μεσερί 0-8 διαμόρφωσε το τελικό 60-72.Επόμενο
παιχνίδιγιατονΦίλιπποτηνΤετάρτη19/9γιατην2η
αγωνιστική του κυπέλλουΕλλάδαςστοΔ.Α.Κ«Δη-
μήτριοςΒικέλας».

ΟΔημήτρης Γκίμας δήλωσε μετά το τέλος του

παιχνιδιού στο filipposbc.gr :» Συγχαρητήρια στον
Μακεδονικό για τηνπροσπάθεια του στοπαιχνίδι.
Απόπλευράςμαςπιστεύωηνίκηήτανδίκαιη.Είμα-
σταν μπροστάσε όλη την διάρκεια τουπαιχνιδιού.
Βέβαια το κύπελλο δεν αποτελεί στόχο για εμάς.
Έχουμεναδιορθώσουμεπολλάπράγματαμέχριτην
έναρξη τουπρωταθλήματος.Δυστυχώς δεν γνωρί-
ζουμεαντοπαιχνίδιτηςΤετάρτης(19/9)θαδιεξαχθεί
μιαςκαιηομάδα τουΕθνικούαντιμετωπίζει κάποια
προβλήματα.ΑπόΔευτέρα λοιπόν κανονικά την
προετοιμασία και καλούμε τον κόσμο νασυνεχίσει
μετην ίδια«θέρμη»νααγοράζειεισιτήριαδιαρκείας
καιναστηρίξειτηνπροσπάθειαπουκάνειηομάδα.»

Διαιτητές:ΓερακίνηςκαιΚαρακώστας
Δεκάλεπτα:11-28,22-40,44-55,60-72
ΦίλιπποςΒέροιας (Γκίμας -Μπλατσιώτης) :Πα-

παδόπουλος 2, Τσεσμέτζίδης, Σισμάνης, Βάλιος
5(1),Τσιακλάγκανος 8(2), Καβαργυρης 4, Κοθρας
10(1),Παραπούρας9(3),Σουτζόπουλος20(1),Κα-
ντάρκος11,Ποταμόπουλος,Πανόπουλος3.

Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία της 
1ης Αγωνιστικής στην Α΄ΕΠΣ Ημαθίας

Κύπελλο Μπάσκετ

ΝίκητουΦιλιππου60-72
στονΜακεδονικό

ΠανέτοιμηηΑγκαθιάνίκησε3-0
τονΜακεδονικόΦούφας

ΦίλιπποςΜπάσκετ
Συνεργασία με «Μπέλλας Παραδοσιακές Φάρμες»
ΗΔΕ του τμήματος καλαθοσφαίρισης τουΑΠΣ

Φίλιππος Βέροιας με χαρά ανακοινώνει την έναρ-
ξη της χορηγικής της συνεργασίας με την εταιρεία
«ΜΠΕΛΛΑΣΚΡΕΑΣ -Παραδοσιακέςφάρμες». Η εν
λόγωεταιρείαασχολείταιαπότο1950μετηνεκτροφή
και εμπορία βοοειδών, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει
στραφείκαιστηνλιανικήπώληση,αναπτύσσονταςένα
πανελλαδικόδίκτυοκαταστημάτων.Ηεταιρείααναλαμ-
βάνει τοντίτλοτουΧΟΡΗΓΟΥτουανδρικούτμήματος
για τηνσαιζόν 2018-19 και θα βρίσκεται στοπλευρό
μαςγιαπρώτηφορά,εγκαινιάζονταςευελπιστούμεμία
αμοιβαίωςεπωφελήσχέσηπουθακρατήσειχρόνια.ΕυχαριστούμεθερμάτονκοΔημήτριοΜπέλλαγιατην
έμπρακτηστήριξήτουστηνομάδακαιτηνπροσπάθειάμας.

Χάντμπολ
Σεφιλικόαγώνα
στοΦΙΛΙΠΠΕΙΟ,
έχασε22-29από
τονΦοίβο

οΦΙΛΙΠΠΟΣΒ.
Την ήττα με 22-29 γνώρισε από τον

Φοίβο στην Βέροια οΦίλιππος, σε ένα
ακόμηφιλικόπαιχνίδι προετοιμασίας.Α-
γωνιστικά, οι φιλονούμενοι ήτανσυνέχεια
μπροστάστοσκορκαισυντήρησανσεόλο
τοματςτοπροβάδισμάτους.

Απότοπρώτομέρος,οΦίλιπποςβρέ-
θηκε πίσω στο σκορ. Βρέθηκε με πέντε
τέρματαπίσωστο τέταρτο διαφοράπου
παγιώθηκε στο υπόλοιπο διάστημα του
πρώτου μέρους. Στο δεύτερο μέρος, ο
Φοίβος συντήρησε, χωρίς να επιτρέψει
στονΦίλιππο ναπλησιάσει, τοπροβάδι-
σμάτουκαιέφτασεστηνίκη.

Πεντάλεπτα:2-2,3-6,5-10,5-12,7-13,
11-16 (ημ), 13-19, 15-20, 16-21, 18-24,
19-27,22-29.



Α1Χάντμπολ
γυναικών

Η ALEXANDRA 
ZDRAVEVSKA 
στη ΒΕΡΟΙΑ 

2017

Την τελευταία μέρα των 
μεταγραφών ο πρόεδρος 
της ομάδας της Ημαθίας 

ύστερα από ταξίδι αστραπή στη 
γειτονική χώρα κατάφερε να 
φέρει στην ομάδα την Alexandra 
Zdravevska και να την εντάξει 
στο δυναμικό της.

Ηπαίκτρια αγωνίζεται στη θέση του
αριστερού εξτρέμμε μεγάλη επιτυχία και
πολλές συμμετοχές με τα χρώματα της
εθνικήςτηςομάδαςτωνΣκοπίων.

Σ ίγουρα με  την  εν ίσχυση της
ALEXANDRAZDRAVEVSKAοΑΣΒέροια
2017 θα διαδραματίσει σοβαρά στο νέο
πρωτάθλημα τηςΑ1 γυναικώνπαρότι νε-
οφώτιστος.

ΤοΔ.Σ. ΒΕΡΟΙΑΣ 2017 εύχεται υγεία
πολλέςεπιτυχίες.
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Με ιδιαίτερη χαρά, η διοίκηση 
των Αετών Βέροιας ανακοι-
νώνει τη συνεργασία της με 

την Ευμορφία Γερασίμου, που θα ανα-
λάβει το γυναικείο τμήματα της Ακα-
δημίας, για το οποίο η διοίκηση των 
Αετών Βέροιας έχει μεγάλες προσδοκί-
ες για το μέλλον! Έχει μια πολύ μεγά-
λη εμπειρία στον αθλητισμό, κυρίως 
ως αθλήτρια του Φιλίππου Βέροιας 
στο παρελθόν, ενώ ως απόφοιτη 
ΤΕΦΑΑ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστή-
μιο Θεσσαλονίκης, μπορεί να αποτελέ-
σει για τις εκκολαπτόμενες αθλήτριες 
την ιδανική προπονήτρια για τα πρώτα 
τους βήματα.

Έχει παρακολουθήσει
πολλάσεμινάρια σε σχέ-
ση με τον αθλητισμό και
μάλιστα έχει συμμετοχή
πρακτική και συγγραφική
σε διδασκαλία χειροσφαί-
ρισης.

Επιλήφθηκε πολλάκις
στοπαρελθόν τη διατρο-
φή αθλητώνσεΑθλοπαι-
διές, ενώ έχει αναλάβει
συγκεκριμένα τη βελτίω-
σητηςαλτικήςικανότητας
σταομαδικάαθλήματα.

Έχει εργαστεί στοπα-
ρελθόν τόσο ως ωρομί-
σθιαεκπαιδευτικόςμετην
ιδιότητα της γυμνάστριας
σε δημοτικά σχολεία του
Νομούαλλά καιΜε ιδιαί-
τερηχαρά,ηδιοίκησητων
ΑετώνΒέροιαςανακοινώ-
νει τη συνεργασία της με
τηνΕυμορφία Γερασίμου,
πουθααναλάβειτογυναι-
κείο τμήματα τηςΑκαδη-
μίας, για το οποίο η διοί-
κηση τωνΑετώνΒέροιας
έχει μεγάλες προσδοκίες
για το μέλλον!  Έχει ερ-
γαστείστοπαρελθόντόσο

ωςωρομίσθιαεκπαιδευτικόςμετην ιδιότητατηςγυ-
μνάστριαςσεδημοτικάσχολείατουΝομούαλλάκαι
σειδιωτικάγυμναστήριαμέχρικαισήμερα.

Καλωσορίζουμε τη νέα μας προπονήτρια, για
την οποία είμαστεπεπεισμένοι πως θα γίνει ένας
ακόμη «κρίκος» της αλυσίδαςπου θέλουμε να δη-
μιουργήσουμε στα τμήματα υποδομής τωνΑετών
Βέροιαςκαιτηςευχόμαστεκαλήδύναμηκαιπολλές
επιτυχίες!

Παράλληλα,ανακοινώνουμεαναλυτικάτουςπρο-
πονητέςτωντμημάτωνυποδομής.

1. Κοσμάς Ιωσηφίδης: Προπονητής τμήματος
2005-2007

2. ΙορδάνηςΤυριακίδης:Προπονητής τμήματος
2008-2012

3.ΕυμορφίαΓερασίμου:Προπονήτριαγυναικείου
τμήματος

Έγιναν χθες στην Νάουσα οι 
καθιερωμένοι αγώνες στί-
βου’’ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΕΙΑ’’.Ο 

Φιλιππος συμμετειχε με αρκετους 
νεαρους αθλητες που καταφεραν να 
πραγματοποιήσουν αξιόλογες επιδό-
σεις.

Αναλυτικά.
ΑΝΔΡΕΣ
3000βάδηνπαίδων
1οςΚελεπούρηςΆνθιμος........................ 12’52
2οςΚελεπούρηςΜιχάλης......................16’37’’

Μήκοςανδρών
7οςΕμμανουήλΑντώνης..........................5.95

ΜιλιΑνδρων[1609]
5οςΣτεργίουΑντώνης.........................5.05.83
8οςΠαπανικολαουΔημήτρης.................5’.09’’
11οςΑποστολίδηςΓιώργος..................... 5’26’
‘
400μέτρα
9οςΞυναδαςΑριστοτέλης...................... 57’’91
12οςΑποστολίδηςΔημήτρης................. 60’’27
μιλιπ/πβ’
1οςΑθανασάκηςΠαναγιώτης..................5’25’’

60μπ/πβ’
5οςΜπέκαςΓιώργος................................ 8’’78
10οςΜεταξοπουλοςΑλκης...................... 9’’99

150μπ/πΑ
5οςΖησιόςΘανάσης............................. 18’’65

σφαίραπ/πΒ
2οςΓεννατοςΠέτρος.............................. 11.50
7οςΕξιζιδηςΘεοχαρης............................. 7’12

ΓΥΝΑΙΚΕΣ
60μΠ/ΚΒ

1ηΠασχουλαΑμαλια................................8.50
2ηΚαγκελιδουΦωτεινη........................... 8’’57
3ηΔοξοπουλουΕλενα............................. 8’’66
8ηΛυχναΕλενη....................................... 9’’20

150μπ/κΑ
15ηΘεοχαροπουλουΦαιη.................... 24’’21

200εμπόδιαπ/κΑ
5ηΒενετικιδουθεοδωρα........................ 36’’33

80εμπόδιαπ/κΑ
2ηΑραμπατζήΕλένη............................. 13’’24

400μΚορασιδων
1ηΙωαννιδουΕλενη............................... 61’’43
3ηΞυναδαΑλκμήνη............................... 65’’96

3000βάδηνκορασιδ.
1ηΚαραγιωργουΑθηνα.........................17’24’’
2ηΤζημαΔέσποινα................................. 18’04
3ηΒασιλακακηΕλευθερια.....................18’21’’
4ηΤζημαΑγγελική.................................. 18’30

ακόντιοκορασίδων
5ηΓκαλιτσιουΔήμητρα...........................29.72
7ηΚοσμιδουΕλένη...........................26.26.71

μηκοςπ/κΒ
4ηΓρατσιανουΧριστίνα............................4.57

μιλιπ/κΒ’
2ηΜπαρμπαρουσηΙλια......................6’44’’99
3ηΚαραγιωργουΣτεργιαννη...............6’53’’23

σφαίραπ/κΒ
7ηΠαπαδοπούλουΔέσποινα...................7.59

Ύψοςκορασίδων
2ηΜελιοπουλουΓιαννούλα......................1.55

Ύψοςπ/κΑ
2ηΜπεκαΚατερινα.................................1.50

ΗσυνεργασίατωνΑετώνΒέροιας
μετηνΜόρφηΓερασίμου

καιτοτεχνικότιμτηςΑκαδημίας

Εντυπωσιακές επιδόσεις από τους 
Αθλητές του Φιλίππου στα 23α 
Κωνσταντινίδεια στην Νάουσα

Ολοκληρώθηκε η1ηαγωνιστικήτουπρωταθλή-
ματοςτηςΑ’κατηγορίαςΕΠΣΗμαθίαςτοαπόγευμα
τουΣαββάτου και οΑγροτικόςΑστέραςαγωνίστηκε
μετηναντίστοιχηομάδατουΑ.ΟΜαρίνας,στογήπε-
δοτηςΑγίαςΒαρβάραςκαιηττήθηκεμεσκορ0-4.

Το δεύτεροημίχρονοδεν ξεκίνησε καλάγια την
γηπεδούχοομάδαπουβρέθηκεπίσωστοσκορστο
49’, με κεφαλιά τουΠουτακίδηστοδεύτεροδοκάρι,
μετά από εκτέλεση κόρνερ , ενώ ο ίδιος παίκτης
διπλασίασε τα τέρματαγια τουςφιλοξενούμενοιστο
53´ με τον ίδιο τρόπο εκμεταλλευόμενος τηναδρά-
νειατηςάμυναςτουΑστέρα.

Τα δυο γρήγορα γκολ έφεραν τα δύσκολαστην
ομάδα τουΑστέραπουπίεσε και προσπάθησε να
μειώσειτοσκοραλλάστο66’σεαντεπίθεσητωνφι-
λοξενουμένωνοΜισαηλίδηςπέτυχεκαι τρίτο τέρμα
μεσουτμέσααπότηνπεριοχή.

Η λήξη του αγώνα έφερε την απογοήτευση για

τους γηπεδούχους γιατί δεν εκμεταλλεύτηκαν τις
ευκαιρίεςπουδημιούργησανστοπρώτοημίχρονο.Η
απόδοσητηςομάδαςήτανπολύκαλήστοπρώτοη-
μίχρονο,ενώταλάθηστηνάμυνασεκρίσιμασημεία
τουαγώναστοίχησανστοαποτέλεσμα.


ΑΓΡΟΤΙΚΟΣΑΣΤΕΡΑΣ (ΚώσταςΜουρτζίλας): Τό-
τσκας,Δάμτσιος,Μοσχόπουλος(75’Χρυσόπουλος),
Γκιλιόπουλος,Σουλιώτης Ι.,Χατζής,Εμμανουηλίδης
(85’Θεοδώρου),Κώτελης, Σερασκιέρης, Σουλιώτης
Α.(70’Χασιώτης),Ντόβας(λτρ.44’Δαδόπουλος).

Α.ΟΜΑΡΙΝΑΣ (ΛάζαροςΠαυλίδης):Αντιφάκος,
Τσέλιος, Καραγκούνης, Σαρακατσιάνος,Αγγελίδης,
Κελέσμητος (26’ Κυριακίδης), Τοπασίδης (80’ Πα-
παδόπουλος),Μισαηλίδης,Πουτακίδης,Δήμου (87’
Στυλιανού),Καραντώνης

Διαιτητής τουαγώναο κ.ΚελεσίδηςΜ. με βοη-
θούςτονκ.ΜαργαρίτηΜ.καικ.ΜπογιατζόγλουΑ.

ΕΠΣ Ημαθίας - Α΄ κατηγορία

Αγρ.Αστέρας-ΑΟΜαρίνας0-4
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Συνεχίζονται οι εγγραφές 
στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας 

(Σ.Δ.Ε.) Νάουσας
Το Σχολείο Δεύ-

τερης  Ευκα ιρ ίας 
Νάουσας είναι ένα 
καινοτόμο δημόσιο 
σχολείο εκπαίδευ-
σης ενηλίκων. Σε 
αυτό μπορούν να 
φοιτήσουν άτομα 
που έχουν συμπλη-
ρώσει το 18ο έτος 
της ηλικ ίας τους 
και δεν έχουν απο-
λυτήριο Γυμνασί-
ου. Το πρόγραμμα 
σπουδών διαρκεί 2 
σχολικά έτη. Μετά 
την επιτυχή φοίτη-
ση παρέχεται τίτλος 
ισότιμος του απολυ-
τηρίου Γυμνασίου. 
Τα μαθήματα γίνονται καθημερινά απογευματινές ώρες

(5μ.μ.-8.50μ.μ.) με μεθόδους προσαρμοσμένες στις ανάγκες των ενηλίκων, χω-
ρίς εξετάσεις προαγωγικές και απολυτήριες όπως στην τυπική εκπαίδευση.

Κατά τη διάρκεια της χρονιάς πραγματοποιούνται εργαστήρια βιωματικής μά-
θησης, όπως για παράδειγμα θεατρικό, χορωδία, διακοσμητική, παρασκευή ηδύ-
ποτων και ποικίλες εθελοντικές δράσεις, σύμφωνα πάντα με τα ενδιαφέροντα των 
εκπαιδευομένων. Επίσης, πραγματοποιούνται πολλές εκπαιδευτικές επισκέψεις σε 
πολιτιστικούς ή επαγγελματικούς χώρους και διοργανώνονται ομιλίες ενημερωτικού 
χαρακτήρα για διάφορα θέματα όπως ανακύκλωση, διατροφή και υγεία.

Η Έδρα του Σ.Δ.Ε. είναι στη Νάουσα, στα Γενικά Λύκεια.
Οι εγγραφές για το σχολικό έτος 2018-2019 συνεχίζονται  έως τις 30 Σεπτεμβρί-

ου 2018 κατά τις απογευματινές ώρες (μετά τις 5μ.μ.)
Πληροφορίες στα τηλέφωνα:
Νάουσα: 2332052161
Κινητό: 6986280541

P Και φέτος η ΔΕΘ ήταν η χαρά του φα-
γανού…

P Όσοι δεν πήγαν έχασαν. Κυρίως κιλά!

P Και κάτι ψιλά.

P Θαρρώ πως πουθενά αλλού δεν θα ξα-
ναδούμε τόσες πολλές μαζεμένες καντίνες.

P Και για να δοκιμάσεις μια μπουκιά, 
πλήρωνες και εισιτήριο. Οργανωμένα πράγ-
ματα.

P Και το μεγάλο παράλογο; Προσπαθού-
σαν να συνυπάρξουν στον ίδιο χώρο, επιτυχημέ-
νοι επιχειρηματίες και αποτυχημένοι πολιτικοί.

P Εγώ λέω η έκθεση να γίνεται στην 
έκθεση, κι οι πολιτικές εξαγγελίες σε δυτικά 
προάστια. Εκεί έναντι λογικού αντιτίμου θα 
πιάσουν και τόπο.

P Πώς να παντρέψεις έναν επιχειρηματία 
ήρωα που παραμένει ακόμη στην Ελλάδα των 
μνημονίων;

P Εδώ όπου ο ορισμός του πατριώτη 
είναι πραγματικός και όχι φενάκη που πάει 
συλλαλητήριο.

P Πώς να παντρέψει και έναν ξένο επενδυ-
τή στη ΔΕΘ με τα πολιτικά μας τυρόγαλα. Πέρα-
σαν και δεν ακούμπησαν.

P Τέτοιοι γάμοι γίνονται μόνο με ιερείς 
μαϊμού! Αλλά δυστυχώς, υπάρχουν και τέ-
τοιοι, μακριά από μας (διάολε).

P Μαϊμού ιερείς, λέει, πάντρευαν ζευγάρια 
σε κτήμα της Βαρυμπόμπης, κι οι γάμοι είναι άκυ-
ροι. Κωλοφαρδία από τις λίγες.

P Δεν παίρνω όρκο, αλλά θυμάμαι ότι 

κι ο παπάς στον δικό μου 
τον γάμο είχε γένια μέχρι 
και τα μάγουλα.

P Καλό θα ήταν πάντως μέσα στη σχέση, 
εκτός από αγάπη και κατανόηση να υπάρχει και 
μια καραμπίνα.

P Πάντως η λίστα γάμου που έχουμε ως 
μεσήλικες, έχει μέσα όλες αυτές που θέλαμε 
να παντρευτούμε.

P Χθες βράδυ ξύπνημα από το ροχαλητό 
μου. Ένας γάμος από μόνος μου.

P Χθες ήταν Σοφίας, Πίστης, Αγάπης και 
Ελπίδας. Αυτά που χάσαμε στα χρόνια του 
έγγαμου βίου, ανεξαρτήτως σειράς.

P Και:

Μπαίνει ένας 80άρης παππούς στο φαρμακείο 
και ρωτάει τον υπάλληλο:

«Μήπως έχετε βιάγκρα;»

«Φυσικά έχουμε» του απαντάει ο υπάλληλος.
Και συνεχίζει ο παππούς:
«Χάπια για τις αιμορροΐδες έχετε;»
«Βεβαίως και έχουμε» λέει ο υπάλληλος.
«Φάρμακα για τη μνήμη έχετε;»
«Έχουμε και σε χάπι και ενέσιμα» λέει ο υπάλ-

ληλος.
Και επανέρχεται ο παππούς: 
«Μήπως έχετε αντιρευματικά;»
«Ναι έχουμε απ’ όλες τις εταιρίες που κυκλο-

φορούν» συνεχίζει ευγενικά ο υπάλληλος.
«Μπαστούνια και Πι έχετε;» συνεχίζει ακάθε-

κτος ο παππούς.
«Έχουμε τα ποιοτικότερα της αγοράς» απαντά 

ο υπάλληλος που είχε αρχίζει να ενοχλείται.
Και συνεχίζει ο παππούς:
«Φάρμακα για τον ύπνο έχετε;»
Ο υπάλληλος του φαρμακείου είχε κοκκινίσει: 
«Ναι έχουμε… Μα δε μου λέτε κύριε.. θέλετε 

να τα αγοράσετε όλα αυτά; Προς τι όλες αυτές οι 
ερωτήσεις;»

Κι απαντάει ο παππούς:
«Την Κυριακή παντρεύομαι την Ελενίτσα, 80 

ετών επίσης, και φτιάχνουμε λίστα γάμου»!
K.Π.

 Δωρεάν μαθήματα γνωριμίας με 
τη μουσική και το χορό από το  

Δημοτικό Ωδείο Νάουσας
Από τις 1 Οκτωβρίου 2018 και για ένα 

μήνα το Δημοτικό Ωδείο Νάουσας δίνει την 
ευκαιρία σε όσους μαθητές και μαθήτρι-
ες, νέους και νέες σκέφτονται στο άμεσο 
μέλλον να ξεκινήσουν την εκμάθηση ενός 
μουσικού οργάνου, να λάβουν δωρεάν 
αυτά τα πρώτα μαθήματα γνωριμίας με το 
όργανο της αρεσκείας τους καθώς επίσης 
και να παρακολουθήσουν τα τμήματα της 
μουσικής προπαιδείας και του μπαλέτου.

Επίσης το Ωδείο θα παρέχει ΔΩΡΕΑΝ 
και φέτος τα μαθήματα μουσικής τεχνολο-
γίας-επεξεργασίας ψηφιακής παρτιτούρας 
σε όλους τους μαθητές των ανώτερων 
θεωρητικών τμημάτων. 

Το Δημοτικό Ωδείο Νάουσας «Εστία 
Μουσών» ακολουθεί τις υψηλότερες προ-
διαγραφές που ισχύουν στην Ωδειακή 
εκπαίδευση στη χώρα μας. Ήδη πολλοί 
απόφοιτοι μας διδάσκουν σε όλες τις βαθ-
μίδες στην δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευ-
ση σύμφωνα με τους σύγχρονους αντα-
γωνιστικούς όρους. Αναλαμβάνουμε σε 
όλα τα στάδια σπουδής -από την μουσική 
προπαιδεία μέχρι και το ανώτερο επίπεδο σπουδών- να σας παρέχουμε υπεύθυνη και ο-
λοκληρωμένη εκπαίδευση με τη συνδρομή καταξιωμένων παιδαγωγών-καλλιτεχνών. Ακο-
λουθώντας το Δημοτικό Ωδείο τα παιδιά μας πορεύονται με σιγουριά, με υψηλή κατάρτιση 
και έμπνευση προς ένα ανώτερο πολιτισμικά μέλλον!

Τα μαθήματα που διδάσκονται στην Εστία Μουσών είναι  τα παρακάτω:
μουσική προπαιδεία, κλασικός και σύγχρονος χορός, φλάουτο, κλαρινέτο, φλογέρα, 

τσέλο, βιολί, κιθάρα, πιάνο (κλασικό και τζάζ), σαξόφωνο (τζαζ), ντραμς, ηλεκτρικό μπάσο, 
βυζαντινή μουσική, τραγούδι, σύνθεση, ανώτερα θεωρητικά, μουσική τεχνολογία-επεξερ-
γασία ψηφιακής παρτιτούρας.

Έναρξη εγγραφών: 3 Σεπτεμβρίου 2018 

Εκπαιδευτικές 
και πολιτιστικές 

δράσεις από 
την «Κίνηση 

Πολιτών 
Κυριώτισσας»
Η «Κίνηση Πολιτών Κυριώ-

τισσας» ξεκινά από τον Οκτώ-
βρη τις παρακάτω εκπαιδευ-
τικές και πολιτιστικές δράσεις 
στο νέο της χώρο:

-Αναγνωστικές βραδιές
-Θεατρικά δρώμενα
-Εργαστήρια:
α) Πλέξιμο, κέντημα, ράψιμο 

(Α’ τμήμα: ηλικίες 10-15, Β’ τμή-
μα: ηλικίες 16-100!), 

β) Επαναχρησιμοποιούμε 
ρούχα και αντικείμενα 

για κατασκευές
-Εβδομαδιαίες εκπαιδευτι-

κές δράσεις με τα παιδιά
-Βοήθεια στη μελέτη, για 

παιδιά Δημοτικού και Γυμνασί-
ου (Ελληνικά και Αγγλικά)

Η συμμετοχή σε όλες τις 
δράσεις είναι δωρεάν!

Δηλώστε συμμετοχή για 
τη δημιουργία τμημάτων, συ-
μπληρώνοντας την παρακάτω 
φόρμα: https://docs.google.
com/…/1Ao7bMoxdHvhZINLaI-
5Xu99KWQ7…/edit

ή  σ τ ο  τ η λ έ φ ω ν ο : 
6976969731



Πριν την εκλογή 
Προέδρου της 
Δημοκρατίας θα 

έχει προχωρήσει σε 
αλλαγή του εκλογικού 
νόμου καταργώντας την 
απλή αναλογική, ξεκαθά-
ρισε ο πρόεδρος της ΝΔ 
Κυριάκος Μητσοτάκης 
στο πλαίσιο της συνέ-
ντευξης Τύπου στη ΔΕΘ.

Για τις εκλογέςστηνΑυτοδιοίκη-
ση,όπωςείπεοπρόεδροςτηςΝΔ,
τοκόμματου«θαστηρίξεισυγκεκρι-
μένα πρόσωπα και συνδυασμούς
στιςπεριφέρειες, κάτιπου δενση-
μαίνεικατάανάγκηότιθαστηρίξου-

μεπρόσωπαπουπροέρχονταιαπό
τηΝΔ».Αναφορικάμετουςδήμους,
τόνισε, ότι «δεν βλέπει να υπάρχει
η ίδια ανάγκη στις εκλογές του α΄
βαθμού. Θα δούμε τι θα κάνουμε
στουςμεγάλους δήμους»,πρόσθε-
σε, προαναγγέλλοντας ότι «σχετι-
κάσύντομα θα ανακοινώσουμε τις
προθέσειςμαςγιατιςπεριφέρειες».

Από τηνπλευρά του ο ΣΥΡΙΖΑ
Ημαθίαςμεανακοίνωσήτου(βλέπε
σελ.9) σεσχέσημε τις αυτοδιοικη-
τικές εκλογές, κάνει λόγο για ευ-
ρύτερες δυνατέςσυνεργασίες,που
θα βασίζονται σε συγκεκριμένες
προγραμματικές και προοδευτικές
συγκλίσεις

Ο κΜητσοτάκης μίλησε για τη
δομή που θα έχει μία κυβέρνηση
τηςΝΔκαιέστειλεμήνυμαμεπολ-
λούς αποδέκτες, λέγοντας ότι θα

ενταχθούνσταψηφοδέλτια τηςΝΔ
πρόσωπα και από την κεντροαρι-
στερά.Ο κ.Μητσοτάκης απευθυ-
νόμενουςστουςπολίτες, ζήτησε να
τον στηρίξουνώστε ηΝΔ να είναι
αυτοδύναμη, πρόσθεσε όμως ότι
ακόμη καισεαυτή τηνπερίπτωση,
θαβάλειστηνκυβέρνησηπρόσωπα
απότοχώροτηςκεντροαριστεράς.

Από το κυβερνών κόμμα, στέλ-
νεται,απότηνπλευράτου,τομήνυ-
μα για ανάληψηπρωτοβουλιών α-
πότονΣΥΡΙΖΑ,γιατηδιαμόρφωση
προοδευτικών, ριζοσπαστικών, κοι-
νωνικών και πολιτικώνσυμμαχιών
σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο,
που θα αμφισβητούν το κυρίαρχο
νεοφιλελεύθερομοντέλο.

Ο κ.Μητσοτάκης απαντώντας
στις ερωτήσεις των δημοσιογρά-
φων τάχθηκε υπέρ της ένταξης σε

κυβέρνησητηςΝΔπροσώπωναπό
την κεντροαριστερά αλλά την ίδια
στιγμή έκλεισε ερμητικά την «πόρ-
τα»στονΣΥΡΙΖΑ, λέγονταςότι δεν
πρόκειται να συναινέσει σε έναν
μεγάλο κυβερνητικό συνασπισμό
πουθαπεριλαμβάνει το κόμμα της
Κουμουνδούρου.

Ουσιαστικά, αυτόπου είπε ο κ.
Μητσοτάκηςπρος τουςπολίτες, εί-
ναι ψηφίστε μας στις επικείμενες
εκλογές για να είμαστε κυβέρνηση
αλλιώςηχώραθαμπεισενέεςπε-
ριπέτειες.

Ηκόντρατωνεπιχειρημάτωνμε-
ταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευ-
σηςέχειμπειγιατακαλάστοπρο-
εκλογικόπεδίομάχηςκαιτοπρώτο
χαράκωμαφαίνεταιναείναιοιδήμοι
και οιπεριφέρεις, όπουάρχισανή-
δηοιπρώτέςζυμώσεις!
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 

Σεπτέμβριος 2018 
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκατά

τοδιάστημααπό17-9-2018 μέχρι23-9-
2018 θαείναιτοεξής:Αυτόματοςτηλεφωνη-
τήςβλαβών:τηλ.2331021814.

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

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

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα ΤηλέφωναΦαρμακεία
Τρίτη 18-9-2018

13:30-17:30ΦΥΤΟΠΟΥ-
ΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΣΑ-
ΝΙΟΥ3 (απέναντι απόμάρ-
κετΓαλαξίας)23310-75180

21:00-08:00 ΧΑΤΖΗΓΕ-
ΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΕ-
ΜΠΕΣΙΝΑΣ6 (πλατείααστι-
κών,διπλ.ΣταΚΤΕΛ)23310-
63620

ΣΥΡΙΖΑ – ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

«Κόντρες»επιχειρηματολογίαςμεπρώτοχαράκωμα
τηνΑυτοδιοίκηση



ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΚΑΤΩ ΜΑΚΡΟ-
ΧΩΡΙ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2
διαμερίσματα, ισόγειο

και1οςόροφος,από70
τ.μ.και80τ.μ.,μεαυλή
και τα δύο μαζί, καλο-
ριφέρι, σκεπή, σε κα-
λή κατάσταση και τιμή
ευκαιρίας58.000 ευρώ
και τα δύο μαζί. Τηλ.:
6974 058284 & 6973
475239.

ΖΗΤΩ προς αγορά
κατοικία με 2 δωμά-
τια στο κέντρο μέχρι
«Παπάκια»,1ουή2ου
ορόφου, με ασανσέρ,
που να χρίζει ανα-
καίνιση μέχρι 40.000

ευρώ.  Τηλ . :  6945
122583.

ΕΡΓΟΧΩΡΙ πωλεί-
ται κατοικία 75 τ.μ. σε
οικόπεδο300 τ.μ.Τιμή
ευκαιρίας 24.000 ευ-
ρώ.Τηλ.: 6945122583
Euromesitiki.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ από ιδι-
ώτη καινούργιο κατά-
στημα45τ.μ.στηνοδό
Κεντρικής τηςΒέροιας,
δίπλα στο Επιμελητή-
ριο, με πατάρι 30 τ.μ.
(ενοικιασμένο). Τηλ.:
6936870915.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΙΔΕΤΑΙ  επ ιχε ί -
ρ η σ η  κ ε ρ δ ο φ ό ρ α
λόγω σύνταξης  σε
καλή τμή. Κάθε έλεγ-
χος δεκτός. Μεσιτι-
κό  ΣΤΟΧΟΣ.  Τηλ. :
23310 68080 & 6973
735020.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΕΝΟ Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι

γκαρσονιέρα με δω-
μάτιο, κουζίνα, χολ και
μπάνιοστον2οόροφο
οικοδομήςμε βεράντα,
ατομική θέρμανση,
κοντά στο Βυζαντινό
Μουσείο. Πληρ. τηλ.
6973 551477 κ.Δημή-
τρης.

ΑΝΟΙΞΕΩΣ52ενοι-
κιάζεται γκαρσονιέρα
1ος όροφος, ανακαι-
νισμένο, με θέα.Τηλ.:
23310 24817 & 6945
852826.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙανδρόγυνο
γιατηΓερμανία,ναδου-
λέψεισεκουζίναελληνι-
κούεστιατορίου.Παρέχε-
ταιδιαμονήκαιδιατροφή.
Τηλ.:2331041728.

ΖΗΤΕΙΤΑΙκυρίαέως
60ετών,γιαβοήθειαη-
λικιωμένου87ετώνως
εσωτερικήκαι γιαδου-
λειέςσπιτιού.Παρέχεται
διαμονή και διατροφή.
Μισθός συζητήσιμος.
Τηλ.:6949849305.
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Ε Υ Κ Α Ι Ρ Ι Α .
Πωλείται αγροτε-
μάχιο με δέντρα
7  ετών πυκνής
φύτευσης  στην
Παλιά Λυκογιάν-
νη .  Τηλ . :  6944
693222 κ. Άγγε-
λος.
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ  ρεσε-
ψιονίστ άνδρας, με
γνώσειςΑγγλικών και
Η/Υ. Αποστολή βιο-
γραφικών στο email:
eliaver@otenet.gr ή
αυτοπροσώπως στη
ρεσεψιόν του ξενοδο-
χείου «ΒΙΛΛΑΕΛΙΑ»,
πρωινές ώρες 9.00
π.μ. -1.00μ.μ.στηδ/
νσηΕλιάς10,Βέροια.

ZHTEITAI  φαρ-
μακοποιός (άντρας
ή γυναίκα) ή βοηθός
φαρμακείου για φαρ-
μακείο στο χωριό ΞΕ-
ΧΑΣΜΈΝΗ ΗΜΑΘΙΑΣ
(Δήμος αντιγονιδων).
Αποστολήβιογραφικού
μεφωτογραφίαστοmail
ksexasmenipharm@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλή-
τρια για κατάστημα,
ηλικίαςμέχρι27ετών.
ΑΠοστολή βιογραφι-
κών στο: vehr2010@
gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ πω-
λήτριες για κεντρικό
κατάστημα ενδυμά-
τωνστηΒέροια.Τηλ.:
6983679790.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία,
χωρίς οικογενειακές
ή άλλες υποχρεώ-
σεις για να εργασθεί
σε κουζίνα εστιατο-
ρίου στη Γερμανία.
Μισθός, ασφάλιση,
διαμονήκαιδιατροφή.
Τηλ.:6972816816.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Ολύ-
μπια Γη με έδρα την
Αλεξάνδρεια αναζητά
για το υποκατάστημά
τηςστοΔιαβατό επο-
χικόπροσωπικόεργά-
τες και εργάτριες για
το τμήμαπαραγωγής.
Οι ενδιαφερόμενοι/
ενδιαφερόμενες μπο-
ρούν να καταθέτουν
αιτήσεις στοΔιαβατό.
Τηλέφωνο επικοινωνί-
ας:2331041499.

www.laosnews.gr

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700
τμ.μεκτίσμαδυόροφοσε τιμή
ευκαιρίας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφιποτιστι-
κό11στρέμματαστηΜελίκη(πε-

ριοχήΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα

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

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

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙαποθήκηκοντάστκάντρο220τ.μ.,50.000ευρώ.

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

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

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

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

Προσφορά της εβδομάδας
-ΕΥΚΑΙΡΙΑπωλείται οικοδομή επί τηςΘεσσαλο-

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

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

-ΠΩΛΕΙΤΑΙπλήρωςανακαινισμένοδιαμέρισμα60τ.μ.
με2ΔΣΚWC,ασανσέρ,πλατείαΚόρακα,τιμή32.000ευρώ.

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

ντρο40τ.μ.Τιμή19.000ευρώ

www.mesitikoveria.gr

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

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

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟ-
ΜΑΙ  για άμεση
ενο ικ ίαση δ ια-
μερίσματος και
μελλοντ ικά γ ια
την αγορά του εν
λόγω χώρου. Ζη-
τάω διαμέρισμα
άνω των 100 τε-
τραγωνικών, ανα-
καινισμένο φουλ
έξτρακαιμεγάλες
βεράντες.Τηλ. ε-
πικοινωνίας:6937
226565.
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ.23898ΩΡΟΛΟΙ, ενοικιάζεται κο-

μπλέ επιπλωμένηγκαρσονιέρα29 τ.μ.,μι-
κτά κατασκευή 1978, 1 υ/δ σαλοκουζίνα
καιμπάνιο , 1οςόροφος ,μεανεξάρτητη
θέρμανση ,A/Cκαι ελάχιστα κοινόχρηστα
μόνο180€.

Κωδ:23981 -ΚΤΕΛΚέντροΕΝΟΙΚΙΑ-
ΖΕΤΑΙ Γκαρσονιέρασυνολικής επιφάνειας
30 τ.μ. καθ.στον2 ο όροφο.Αποτελείται
απόΣαλονοκουζίνα,ΜπάνιοκαιWC.Είναι
κατασκευασμένη το1975καιδιαθέτειθέρ-
μανσηΑτομική - Πετρέλαιο, Κουφώματα
Ξύλινα,ΠόρταΑσφαλείαςμε τρίαινα,Ανελ-
κυστήρα,A/C,Έπιπλα,Ηλ.Συσκευές-Τιμή:
180€.

Κωδ: 24263 ΓΗΠΕΔΟ, επιπλωμένη
κομπλέ , γκαρσονιέρα35 τ.μ., κατασκευή
1982,1χώρος,2οςόροφος,βλέπεισεα-
νοιχτωσιά,ανακαινισμένηκομπλέ,σεάψογη
κατάσταση,συνθετικάκουφώματαμεδιπλά
τζάμια, ατομικήθέρμανσημε κλιματιστικό
καιμεμίαντουλάπα,ενοίκιο140€.

Κωδ:23700-ΒέροιαΕργοχώριΕΝΟΙ-
ΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάαποκλειστικότητα νεόδμη-
τη Γκαρσονιέρασυνολικής επιφάνειας 50
τ.μ.ημιώροφοςυπερυψωμένος.Αποτελεί-
ται από 1Υπνοδωμάτιο, Σαλονοκουζίνα
και Μπάνιο . Είναι κατασκευασμένη το
1998 και διαθέτει θέρμανση αυτόνομη -
πετρελαίου,απεριόριστηθέα, κουφώματα
συνθετικά με διπλά τζάμια και αποθήκη .
Τιμή:180€.

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

Κωδ: 23023 ΠΑΝΟΡΑΜΑ, Διαμέρι-
σμα80 τ.μ., ισόγειο , κομπλέ επιπλωμένο
, κατασκευή1995,2υ/δ, είναιδιαθέτειθέα
απρόσκοπτη, είναι άψογασυντηρημένο ,
με καινούργιααλουμινίου κουφώματα  με
διπλάτζάμια,αυτόνομηθέρμανσημεογκο-
μετρητές,πλήρωςεξοπλισμένο,μεανοιχτό
πάρκινγκ,σεγαλήνιοπεριβάλλονκαιχωρίς
κοινόχρηστα ,Υπόδειξημόνοσεσοβαρά
ενδιαφερόμενο,τοδεενοίκιοτου320€.

κωδ.23083ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ, εξαιρετικόο-
ροφοδιαμέρισμα85τ.μ.,χωρίςκοινόχρηστα
, κατασκευή2001,2υ/δ,3οςόρ. , χωρίς
ασανσέρ , η θέαπράγματι μοναδική , σε
πολύκαλήκατάσταση,ενεργειακήςκατηγο-
ρίαςΓ,μεθέρμανσηατομικήπετρελαίου,
αυστηρώντεχνικώνπροδιαγραφών,συνθε-
τικάκουφώματαμεδιπλάτζάμιακαιηλιακό
θερμοσίφωνα μόνο 260€.Από 30/10/18
επισκέψιμοκαιδιαθέσιμο.ΑποκλειστικήΔΙΑ-
ΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΚΩΔ: 12802ΠΑΝΟΡΑΜΑΒέροιας ε-

νοικιάζεταισπάνιασεπολυτέλειαμεζονέτα
κομπλέεπιπλωμένη σεδύοεπίπεδα1ος
και2οςορ.160τ.μ. ,μεάδειατου1998 ,
πολυτελέσταταανακαινισμένοπριν 8 έτη
,διαμπερές,μεατομικήθέρμανσηπετρε-
λαίου και με μία θέσηστάθμευσης στην
πυλωτή , με αποθήκη , διαθέτει μεγάλες
βεράντες και έναφανταστικό τζάκι , στο
μπαλκόνιBBQ , καταπληκτικόσεόλακαι
τιμήτελικήμαζίμεέναακόμηκλειστόγκα-
ράζ500€.ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙ-
ΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:23483-ΛευκόπετραΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙνεόδμητηΜονοκατοικίακομπλέεπιπλω-
μένοσυνολικήςεπιφάνειας200τ.μ.σεδύο
επίπεδα.Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,
Σαλόνι,Κουζίνα, 1Μπάνιο καιWC.Είναι
κατασκευασμένη το1998καιδιαθέτειθέρ-
μανσηΑτομική -Πετρέλαιο, Κουφώματα
Συνθετικά,Πάρκινγκ,Αποθήκη,Κήπο,Τζά-
κι,A/C,Συναγερμό,Έπιπλα,Ηλ.Συσκευές,
Διπλάτζάμια-Τιμή:280€.

Κωδ.24304ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοι-
κία230τ.μ.,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυοε-
πίπεδασεπεριφραγμένοοικόπεδοτων700
τ.μ. ,μεανεξάρτητημεγάληαυλήκαιμευ-
πόγειο40τ.μ.,κατασκευή1980.Αποτελείται
από2σαλόνια5υ/δ,μίαανεξάρτητημεγάλη
κουζίνα, και δύομπάνια  , χωρίςθέρμαν-
ση,μεδυνατότητα τοποθέτησης τζακιούή
σόμπας (υπάρχει καμινάδα), επιπλωμένη
,μεαποθήκηκαιμεδύοντουλάπες , έχει
ηλεκτρικέςσυσκευέςαλλάκαιηλιακόθερμο-
σίφωνα,προσφέρεταισετιμήπραγματικής
ευκαιρίας,350€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.12954ΕνοικιάζεταικοντάστηΒέ-

ροιαπαλιόςστάβλος500 τ.μ. γιααποθη-
κευτικόχώρο ,σε εξαιρετικάχαμηλή τιμή ,
μόνο100€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ. 22877ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ, κο-

μπλέανακαινισμένο γραφείο37 τ.μ. ένας
μεγάλοςενιαίοςχώροςστον1οόρ.χωρίς
ασανσέρ ,ηθέρμανση τουμεκλιματιστικό
τοδεμίσθωματουστα180€.

Κωδ:22958-ΚΕΝΤΡΟΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας90 τ.μ.στον
2οόροφοκατάλληλοκαιγιαφροντιστήριο
και όχι μόνο.Αποτελείται από3Χώρους,
καιWC.Είναικατασκευασμένοτο1986και
διαθέτει θέρμανσηΚεντρικήμεΠετρέλαιο.
Τιμή:350€.

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

ΑπεριόριστηΘέα,ΚουφώματαΑλουμινίου,
-Τιμή:700€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 23854 -ΣτηνΠίνδου ΕΝΟΙΚΙΑ-

ΖΕΤΑΙ κατά αποκλειστικότηταΚατάστημα
συνολικήςεπιφάνειας24 τ.μ. Ισόγειο.Απο-
τελείταιαπό1Χώρο, καιWC.Είναι κατα-
σκευασμένοτο1966καιδιαθέτειΚουφώμα-
ταΑλουμινίου,-Ενοίκιο150€.

Κωδ23673ΚΕΝΤΡΟ ,Κατάστημα26
τ.μ., κατασκευή1970, Ισόγειο, εκπληκτικό
καιμεάριστηπροβολή,αυτοτελές,γωνια-
κό,σεπολύκαλόσημείοκαισεαπίστευτα
προσιτή  τιμή, μόνο 100€ .Αποκλειστική
διάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 23750 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
κατάαποκλειστικότηταΚατάστημασυνολι-
κήςεπιφάνειας31 τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείται
από 1Χώρο, . Είναι κατασκευασμένο το
1974 και διαθέτειΚουφώματαΑλουμινίου,
-Τιμή:200€.

Κωδ: 23839 - ΣτηνΚΑΛΛΙΘΕΑ  κατά
αποκλειστικότηταανακαινισμένοΚατάστη-
μασυνολικής επιφάνειας 89 τ.μ. Ισόγειο.
Αποτελείταιαπό1Χώρο, και2WC.Είναι
κατασκευασμένο το1989καιδιαθέτειθέρ-
μανσηΑυτόνομη-Πετρελαίου,Κουφώματα
Συνθετικά,Διπλάτζάμιακαιπροαύλιο-Τιμή:
300€.

Κωδ:23772 -ΠατρίδαΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
σε εξαιρετικά κεντρικόσημείο  κατάστημα
συνολικής επιφάνειας αποτελούμενοαπό
360τ.μ.στοισόγειοκαιμε180τ.μ.πατάρι.
Έχει επιπλέον και μεγάλοαύλιο δικό του
χώρογιαανάπτυξημίαςσοβαρής εμπορι-
κήςδραστηριότηταςΤιμή:600€.Διαθέτουμε
τηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακι-
νήτουαυτού.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.105283ΠΙΕΡΙΩΝ,στηναρχήκαι

κάτω, ενοικιάζεταιανεξάρτητοατομικό ισό-
γειο κλειστόπάρκινγκ  με γκαραζόπορτα,
στεγανόκαικαθαρόενοικιάζεταικαιωςαπο-
θήκη,μηνιαίομίσθωμα50€.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 105970 ΚΕΝΤΡΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ

Γκαρσονιέρασυνολικής επιφάνειας30 τ.μ.
στον5οόροφο.Αποτελείταιαπό1Υπνο-
δωμάτιο,Κουζίνα,Μπάνιο.Είναικατασκευ-
ασμένη το1970καιδιαθέτει θέρμανσημε
κλιματιστικό -Τιμή:10.000€.Πληροφορίες
μόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:105971ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙΠΩΛΕΙΤΑΙ
Διαμέρισμασυνολικής επιφάνειας 77 τ.μ.
μικτάκαι66τ.μ.καθ.,στον2οόροφο.Αποτε-
λείταιαπό2Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,Κουζίνα,
Μπάνιο.Είναικατασκευασμένοτο1981και
διαθέτει ατομικήθέρμανσημε θερμοσυσ-
σωρευτές,προσφέρεταισεπολύκαλή τιμή
μόνο: 40.000 €.Πληροφορίες μόνοστην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 13834ΚΕΝΤΡΟστηναρχή της
ΒενιζέλουΠΩΛΕΙΤΑΙΔιαμέρισμασυνολικής
επιφάνειας90τ.μ.στον3οόροφο.Πρόκει-
ταιγιαέναμοναδικόακίνητο,εξολοκλήρου
ανακαινισμένο το οποίο αποτελείται από
2Υπνοδωμάτια,Σαλοκουζίνα, έναμπάνιο
πολυτελείαςκαθώςκαιαποθήκη.Έχει και-
νούργια συνθετικά κουφώματα με διπλά
τζάμια, ευρίσκεταισεπολυκατοικίααξιώσε-
ων,μεάνετουςχώρους ,μεθωρακισμένη
πόρταεισόδουκαιαποτελεί ευκαιρίαχωρίς
αμφιβολία, τιμή:98.000€. Ιδανικόακίνητο
για κάποιονπου αναζητεί κάτι μοναδικό
στηνκαρδιά τηςπόλης.Υπόδειξημόνοσε
σοβαρά ενδιαφερόμενο.Αποκλειστική δι-
άθεση και διαχείρισηαπό τηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.14476ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ γιαΜονοκα-

τοικία 120 τ.μ., στηΦυτιά , νόμιμημε 40
τ.μ.αποθήκηκτισμένησε400τ.μ.οικόπε-
δοστοκέντροτουχωριού,πωλείταιόπως
είναιεπιπλωμένηκομπλέ,έχειδύοεπίπε-
δα ,διαθέτημία εκπληκτική καιανεμπόδι-
στηθέα ,βλέπειόλον τονκάμπο ,άψογα
συντηρημένη, γεωμετρικά δομημένη , οι
χώροιτηςλειτουργικοί,μεατομικήθέρμαν-
σηπετρελαίου,διαθέτειπαραδοσιακότζάκι
και ευρίσκεταισεπρονομιακή τοποθεσία ,
Αποκλειστικήδιάθεσηαπό τηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ. 14225ΤΡΙΛΟΦΟΣ,Πωλούνται
σήμερα2μεζονέτεςτων150τ.μ.ηκάθεμια
με εσωτερικήσκάλα,οι οποίεςβρίσκονται

σεοικόπεδο744τ.μ.,είναικατασκευή1992,
διαθέτουνεκπληκτικήκαιανεμπόδιστηθέα,
μεπολύωραίοκήπο,οιχώροιτουςλειτουρ-
γικοί,σεαμφιθεατρικήθέση,διαμπερές.Μό-
νοσοβαρέςπροτάσειςθασυζητηθούν,σε
πολύκαλήτιμήκαιοιδυομεζονέτεςμαζίσε
τιμήπραγματικήςευκαιρίας,μόνο50.000€.
Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13519ΒΥΖ.ΜΟΥΣΕΙΟ,πωλείται

υπόγεια αποθήκη 65 τ.μ., σε καινούργια
οικοδομή , κατασκευή2005.Πρόκειται για
έναν ενιαίοχώροστουπόγειοοικοδομής ,
τιμή,μοναδικάκαιπολύσπάνιατόσοχαμη-
λή,μόνο6.000€.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:14598-ΠΩΛΕΙΤΑΙΓραφείοπλη-

σίονΠλ.Ωρολογίουσυνολικής επιφάνειας
33τ.μ.1οςορ. Αποτελείταιαπό1Χώρο,.
Είναικατασκευασμένοτο1974καιδιαθέτει
ΚουφώματαΑλουμινίουσυρόμενα,Σκαλιά
εισόδου-Τιμή:22.000€.

Κωδ:14523 - ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙνεό-
δμητοΓραφείοσυνολικήςεπιφάνειας40τ.μ.
1οςκαιαποτελείταιαπό2Χώρους,μεδικό
τουκουζινάκικαιWC.Είναικατασκευασμέ-
νοτο2005καιδιαθέτειθέρμανσηατομικήμε
κλιματιστικό.Έχεικουφώματασυνθετικάκαι
έπιπλα,τιμή55.000€.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:105093 -ΒέροιαΚέντροΠΩΛΕΙ-

ΤΑΙ κατάαποκλειστικότηταΚατάστημασυ-
νολικής επιφάνειας 114 τ.μ.Ημιυπόγειο.
Αποτελείται από καιWC.Είναι κατασκευ-
ασμένο το 1979 και διαθέτει Κουφώματα
Αλουμινίου,Τιμή:18.000€.

Κωδ14314-ΠΕΡ.ΒΕΡ.-ΝΑΟΥΣΑ,Κα-
τάστημα ισόγειο210τ.μ.σεοικόπεδοεξαι-
ρετικήςπροβολής 9.631 τ.μ., κατασκευή
2001,μεκαινούργιααλουμινίουκουφώματα
μεδιπλάτζάμια,σεθέσηπεριοπής,σεπρο-
νομιακή τοποθεσία , μεανοιχτόπάρκινγκ
μεγάλο , εξαιρετικήςπροβολής ακίνητο ,
κατάλληλο γιαπολλαπλές χρήσεις και σε
κτήριομοναδικήςπροβολής ,σε εμπορικό
δρόμο , μέσασεπρονομιούχοοικόπεδο,
ευκαιρίαμεγάληχωρίςαμφιβολία.Αποκλει-
στικήδιάθεσηκαι υπόδειξημόνοαπό την
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,τιμή1.100.000€.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ:115505-ΣτηΔΟΒΡΑκαιμεεξαι-

ρετικήθέατονκάμποτηςΗμαθίαςΠΩΛΕΙ-
ΤΑΙΧωραφοοικόπεδο συνολικήςεπιφάνει-

ας6750τ.μ.Τιμή:70.000€
Κωδ: 115727ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ περιοχή

Σοφουλιόπωλείται αγροτεμάχιοσυνολική
επιφάνειας14.750τ.μ.σε τιμήπροσφοράς
33.000€.ΠληροφορίεςμόνοαπότηνΜΕΣΙ-
ΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ: 14248 -Μακροχώρι κοντά στο

πρώηνΔημαρχείο Οικόπεδο με μεγάλη
πρόσοψησεδρόμο,συνολικήςεπιφάνειας
458τ.μ.Τιμή:40.000€.

κωδ. 14299ΠΑΤΡΙΔΑ,Οικόπεδο500
τ.μ., και με ημιτελές κτίσμα , έχει άριστη
προβολήκαικαλόπροσανατολισμό,εκπλη-
κτικόσίγουρακαιαξιόλογογια επένδυση ,
μίαπολύσπάνιαευκαιρίασε τιμήπραγμα-
τικάχαμηλή ,μόνο55.000€,Αποκλειστική
διάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ

Κωδ:14356-ΣτοΠΑΝΟΡΑΜΑΠΩΛΕΙ-
ΤΑΙΟικόπεδοσυνολικήςεπιφάνειας700τ.μ.
σεπρονομιούχοθέση,μεθέαπροςτακάτω
,τιμή:75.000€.

κωδ.14284ΑΓΙΑΒΑΡΒΑΡΑ,Οικόπεδο
1.133 τ.μ.,μεπαλιάκατοικία56 τ.μ.καια-
ποθήκη40τ.μ.εντόςσχεδίουπόληςκαιμε
νοτιοανατολικόπροσανατολισμό ,προσφέ-
ρεταισεπολύκαλήτιμή50.000€.

ΠΩΛΗΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ:13816 -ΦΙΛΙΠΠΕΙΟκοντά ΠΩ-

ΛΕΙΤΑΙΠάρκινγκισόγειοκλειστόμεευκολό-
τατηπρόσβαση,συνολικήςεπιφάνειας17
τ.μ.Τιμή:6.000€.

ΠΩΛΗΣΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Κωδ:105272ΚΕΝΤΡΟ,πωλείται επι-

χείρηση καφενείου η οποία βρίσκεται σε
λειτουργία,μαζί με τον εξοπλισμόκομπλέ
και τοπελατολόγιο.Δίνεταισεχαμηλή τιμή
μόνο20.000€.ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕ-
ΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣΓΙΑΤΟΛΜΗΡΟΥΣ
Kωδ. 22876ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ, κο-

μπλέανακαινισμένο γραφείο 19 τ.μ. ένας
ενιαίοςχώρος ,1οςόροφος,θέρμανσημε
κλιματιστικό τοδε μίσθωμα τουμόνοστα
125€.

Κωδ:14352 -ΣτονΤρίλοφοΠΩΛΕΙΤΑΙ
Οικόπεδοσυνολικής επιφάνειας 548 τ.μ.
εντόςσχεδίουπόλεωςΤιμή χαμηλήμόνο
16.000 €.Διαθέτουμε τηνΠΛΗΡΗΑΠΟ-
ΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

Κωδ:14308-ΡάχηΠΩΛΕΙΤΑΙΟικόπε-
δοεπίπεδοσυνολικήςεπιφάνειας1119τ.μ.
εντόςσχεδίουπόλεωςΤιμή:45.000€.

www.laosnews.gr

Ταπαραπάνωαποτελούνμέροςτουχαρτοφυλακίουμας

Γιαναταδείτεόλαμπείτεστοwww.mesitiki.www.mesitiki.gr

Έλα να δουλέψεις μαζί μας!
ΤοκατάστημαVodafoneΒέροιαςαναζητάπωλητή/πωλήτρια για ναστελεχώσει την

Εξωτερικήομάδαπωλήσεωνκαιτιςτηλεφωνικέςπωλήσεις.
Παρέχονται:
-Σταθερόςμισθόςμεπλήρηασφάλιση
-Bonusεπίτευξηςστόχων.
Στείλτετοβιογραφικόσας(μεφωτογραφία) στηνδιεύθυνσηskyrilli@gmail.comμέ-

χριτις30/9/2018

ΕΜΠΟΡΙΚΗΕΤΑΙΡΙΑ ζητάναπροσλά-
βει 2 άνδρεςαπό25 έως45 ετώνμε τα
κάτωθιπροσόντα:
1.ΟδηγόμεδίπλωμαΓ΄κατηγορίας
2. Αποθηκάριο με γνώσεις χειριστή

κλαρκ
Τηλ.:6947021868
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ28τ.μ.luxεπιπλωμένο170€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ30τ.μ.10ετίαςεπιπλωμένο200€
ΕΛΗΑ30τ.μ.μεμπαλκόνι140€
ΚΕΝΤΡΟ35τ.μ.επιπλωμένοκαλόA/C180€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ38τ.μ.επιπλωμένοκαλό170€
ΚΕΝΤΡΟ40τ.μ.καλό,A/C,ντουλάπες140€
ΕΛΗΑ45τ.μ.15ετίαςεπιπλωμένομεA/C190€
ΚΕΝΤΡΟ50τ.μ.luxεπιπλωμένοατομικόςλέβητας270€
ΡΟΛΟΪ60τ.μ.ντουλάπαατομικόςλέβητας160€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ60τ.μ.10ετιαςεπιπλωμένοατομικόςλέβη-
ταςθέαA/C250€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ75τ.μ.15ετίαςντουλάπεςκαλό200€
ΠΑΠΑΓΟΥ80τ.μ.12ετίαςατομικόςλέβηταςαποθήκη230€
ΡΟΛΟΪ80τ.μ.κόπλανκαλό180€
ΡΟΛΟΪ80τ.μ.ρετιρέτζάκιθέαατομικόςλέβητας200€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ80τ.μ.12ετίαςθέαπάρκινγκ250€
ΠΑΠΑΓΟΥ85τ.μ.τζάκιατομικόςλέβηταςκαλό250€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ90τ.μ.κόπλαν180€
ΚΕΝΤΡΟ95τ.μ.ανακαινισμένοντουλάπεςκαλό260€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ95τ.μ.15ετίαςατομικόςλέβηταςκλειστό
γκαράζ320€
ΚΕΝΤΡΟ100τ.μ.κόπλανατομικόςλέβητας200€
ΕΛΗΑ100τ.μ.επιπλωμένοκαλό350€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ110τ.μ.ευρύχωροκαλό200€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ115τ.μ.καλόντουλάπες280€
ΠΑΠΑΓΟΥ120τ.μ.ατομικόςλέβηταςπάρκινγκ220€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ130 τ.μ. τζάκιατομικόςλέβηταςπάρκινγκ
θέα350€
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ115τ.μ.8ετίαςμονοκατοικίατζάκιατομικός
λέβητας270€
ΝΑΟΥΣΑ190τ.μ.12ετίαςμονοκατοικίαlux300€
ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ200 τ.μ.μονοκατοικία επιπλωμένη τζάκι
θέα300€

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ & ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΧΩΡΑΦΙΩΝ
ΛΙΒΑΔΙ2.000μέτραμε54δένδρα-ελιές6.000€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ3.500μέτραμε ελιές,ρεύμα&νερό
11.000€
ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑ8.000μέτραμεπομόνα&ρεύμα16.000€
ΔΙΑΒΑΤΟΣ8.000μέτραεπάνωστοδρόμο26.000€
ΚΟΥΛΟΥΡΑ13.000μέτρα38.000€
ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ15.000μέτρα23.000€
ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ15.000μέτραμεαχλάδιαπαλμέτα46.000€
ΒΕΡΓΙΝΑ43.000μέτρα126.000€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ4.000μέτραπροςενοικίαση300€/χρόνο

www.laosnews.gr

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΦοιτητικεςΓκαρσ.Στοκεντρο.
ΑΝΟΙΞΕΩΣπολυτελεστατοδιαμερισμα100τ.μμεθεαγια
εκλεκτους
ΚΟΝΤΑστηνΑνοιξεως110τ.μμεκοπλαμ,πορταασφαλει-
ας,διαμπερεςμονο50000€
ΛΑΔΟΜΥΛΟΙΜονοκατοικια65τ.μμεοικοπεδο200τ,μ
45000€
ΚΑΛΛΙΘΕΑισογειοδιαμερισματου82΄70τ.μ2ΔΣΚ
20000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣκαιν.4ος120τ.μμεparkigk,Α.Θ3ΔΣΚ
τζακιαναμ.140000€
ΚΕΝΤΡΟ95τ.μ,2ΔΣΚτου200380000€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑανακαινισμενο2οςχ.ασαν.2ΔΣ-Κδιαμπε-
ρες32000€
ΜΕΖΟΝΕΤΤΑμεΘεα,Α.Θ,τζακιπαρκιγκ,150τ.μ3ΔΣΚ
wc130000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙΜονοκατοικια2ΔΣ-ΚWCτου75΄οικοπ.270
μετρα24000€
EΛΗΑ1ΔΚουζινακιWC38τ.μευχαριστο,10000€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ85τμ2οςπισωΥμ/πογειοστηνεισοδο,με
θεα17000€
ΠΑΤΡΙΔΑκατοικια100τ.μ+καταστημα100τ.μμεοικοπ.
95000€
ΗΡΑΚΛΕΟΥΣκαινουριομεθεα,3ος92τ.μ+γκαραζ,Α.Θ
85000€
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟμον/κιατου200675000[i]
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑΜονοκατοικιαδιατηρητεασεοικοπεδο190
τ.μ58000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
Π.ΜΕΛΑ3ος.3ΔΣΚ2WCΑ.Θπανελ,καλό300€
ΑΝΘΕΩΝμονοκατοιια55τ.μ2ΔΣΚΛχωριςθερμανση
150€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ1ΔΣΚ4oςΘερμ/τεςμεθεα170€
ΚΕΝΤΡΟ1ΔΣ-Κκοπλαμ,θεα,Α.Θ4ος180€
ΠΑΠΑΓΟΥ1ΔΣΚΑ.ΘΚοπλαμΘεα,3ος150€
ΚΕΝΤΡΟ3ΔΣ/ΚΑ.Θεπιπλωμενο350€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ1Δ--ΚεπιπλωμενομεΑ/Cκαιθεα1ος150€
ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ1Δ-Κ-WCμεA/Cεπιπλωμενομε
θεα150€

ΑΝΟΙΞΕΩΣεπιπλωμενο1ΔΣ-ΚΑ.ΘΘεα250€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ8500τ.μμεΠομόναστηνασφ3000το
στρέμμα
ΛΑΖΟΧΩΡΙ6,5στρ.μεροδακιναπρωιμα500€
ΛΑΖΟΧΩΡΙ40στρεμμεεπιτραπεζιακαιαχτινιδια3300
τοστρεμμα
ΡΑΧΙΑ3300τ.μομορφο,μερευμακνερότρεχουμενο
13000€
ΑΓΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣκονταστουΤσεσμελη19στρ.με
επιτραπεζια,μετοχήΠομόναςκμπεκακια2800€το
στρεμμα
Π.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ10στρεμ.μεπομόνα+ροδακ.25000€
ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑ12ΣΤΡμεακτ.+μπεκακια23000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣκτημα21στρ.μεβιομηχανικατα8στρ
42000€
ΑΣΩΜΑΤΑ5στρ.αρτιομεΘέα25.000€ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΣΥΚΙΕΣπανωαπό66΄35στρεμ.70000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣδιπλαστοχωριομπαξες3στρ.10000€
ΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ6500τ.μ.κονταστοχωριο30.000€ΤΩΡΑ
24000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ10στρ20000€-ΣΤΑΥΡΟΣ15στρ.45000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

ΚΤΙΣΜΑ45τ.μμεεπιχειρησησελειτουργιαστο
Κέντρο
ΕΜ.ΠΑΠΠΑκΚαρατασουκαταστηματα40τ.μ
30.000€
ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκαταστημα50τ.μ30.000
ΑΝΟΙΞΕΩΣκαταστ.75τ.μ+60οροφος50000€
ΙΕΡΑΡΑΡΧΩΝκαταστ.25τ.μκατάλληλοκαιγιαγκαραζ
17000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥαρχή,καταστημα200τ.μισογειομονοσοβα-
ρεςπροτασεις
ΑΣΤΙΚΑκαταστ.50τ.μμεπαταρικυπογειο

ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Πωλείται κομπλέ σύ-

στημα λέβητα πέλετ,
μάρκαςTOPLING, ισχύς
30 KW, ελαφρώς μετα-
χειρισμένο, σε άριστη
κατάσταση, μαζί με δο-
χείο αδρανείας [μπά-
φερ] 500 litr για ακόμη
πιο οικονομική καύση,
σε τιμή ευκαιρίας. Τηλ.
6944997269.

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

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

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στονΠρομηθέα4ου

ορόφου,95τ.μ.ρετιρέ,πανταχώθενελεύθερο,μεαπεριό-
ριστηθέα,σεπροχωρημένηκατάστασηηοικοδομή.Τηλ.:
6944764477&2331027796.

ΑπότηνεταιρίαΤΕΧΝΗΜΑ.Ε.,με έδρα το65οχιλ.Παλ.Εθν.
Οδ.Θεσ/νίκης-Βέροιας,ΜακροχώριΗμαθίας,ζητούνταιγιαμόνιμη
απασχόληση:

1.ΠτυχιούχοςΜηχανολόγοςήΗλεκτρολόγοςΑΕΙήΤΕΙ
2.ΑδειούχοςΨυκτικός
3.ΤεχνίτηςΗλεκτρολόγος
Επιθυμητήηπροϋπηρεσίασεβιομηχανικέςψυκτικέςεγκαταστά-

σεις.
Αποστολήβιογραφικούστοtecnimgr@otenet.gr
Τηλ.επικοιωνίας:2331039827,39445(από8.00έως16.00)

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ  διανο-
μείςγιατηROMAPIZZA.
Πληρ. κ.  Απόστολος.
Τηλ.:6979222021.

ΑΠΟΤΗΝΕΤΑΙΡΙΑTSIFLIDISSECURITYζητούνται10άτο-
μαμεάδειαεργασίαςκαιπιστοποίησημεσκοπόναεκπαιδευτούν
στοντομέαV.I.P.γιαεργασίαστονησίτηςΜυκόνουγιατηχρονι-
κήπερίοδο1/4έως30/10.Μισθόςικανοποιητικότατος.Πληροφο-
ρίες:κ.ΤΣΙΦΛΙΔΗΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ.Κιν.:6937226565.

ΕΤΑΙΡΙΑΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ζητάει για ημιαπασχόλη-
ση3ημερώνκαιστηνπορείαολικήαπασχόλησηδιανομέα
κούριερ..Πληροφορίεςστοτηλ.:6937226565.

ΕΜΠΕΙΡΗ νοσηλεύ-
τρια ζητά εργασία σε
ιατρείο της Βέροιας ή
της Νάουσας. Πληρ.
τηλ.:6970123208.

ΖΗΤΕΙΤΑΙσυνεργάτης,νέοςψυκτικόςήμηχανολόγοςγια
συνεργασίασεεπιχείρησηψυκτικώνκαιηλεκτρομηχανολο-
γικώνεργασιώνκαιπωλήσεων.Ηπροϋπρεσίακαιεμπειρία
μηαπαραίτητη.Τηλ.επικοινωνίας:2331062225.

ΔΑΣΚΑΛΑ, πτυχιούχοςΠαιδαγωγικούΑ.Π.Θ., κάτο-
χοςπτυχίουProficiencyκαιΣυστήματοςΓραφήςτυφλών
Braille, τελειόφοιτος τηςΕλληνικήςΝοηματικήςΓλώσσας
και φοιτήτριαΜεταπτυχιακού Προγράμματος Ειδικής
Αγωγής,παραδίδει ιδιαίτεραμαθήματασεπαιδιάΔημοτι-
κού(παιδιάμεπροβλήματαακοήςκαιμαθησιακέςδυσκο-
λίες).Τιμέςπροσιτές.Τηλ.Επικοινωνίας:6943908929.
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ καμαριέρα σε
ξενοδοχείο της Βέροιας με

γνώση βασικώνΑγγλικών.

Τηλ.:6948457059.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  άτομο γ ια
deliveryμεδικότουμηχανά-

κι για τοψητοπωλείο ΓΙΑΝ-

ΝΗΣ.Τηλ.: 6984 472747 κ.

Γιώργος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για
εργασία στο ψητοπωλείο

«ΓΙΑΝΝΗΣ». Τηλ.: 6984

472747κ.Γιώργος.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει την

περιποίηση και φροντίδα

ηλικιωμένων, παιδιών, κα-

θαριότητα σπιτιών, γραφεί-

ων και σκάλες. Τηλ.: 6996

592973.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει την
περιποίηση γερόντων, για

πρωίήγιααπόγευμα,καθα-

ριότητα σπιτιών, γραφείων,

σκάλες.Τηλ.: 6946 479828

&6940679667.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ τουΠαιδα-

γωγικούΤμήματοςΔημοτικής

Εκπαίδευσης τουΠανεπιστη-

μίουΘεσσαλίας,αναλαμβάνει

τηνπροετοιμασίακαι μελέτη

μαθητώντουΔημοτικού.Ανα-

λαμβάνεται,επίσης,ηφύλαξη

και δημιουργική απασχόλη-

σηπαιδιώνπροσχολικής και

σχολικήςηλικίας.Τηλ.: 6981

843099.

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 30χρονος
Φιλόλογοςμεφροντιστηριακή

πείρακαιμεεξειδίκευσηστην

Έκθεσηπαραδίδει ιδιαίτερα

μαθήματασεμαθητέςΔημοτι-

κού,Γυμνασίου,Λυκείο.Τιμές

πολύ προσιτές. Τηλ.: 6973

707829.

ΒΙΟΛΟΓΟΣπαραδίδει ιδι-
αίτεραμαθήματαΒιολογίαςσε

μαθητέςΛυκείου.Τηλ.: 6972

334522.

ΔΑΣΚΑΛΑ  με πολυε-
τή εμπειρία και εξειδίκευση

στις μαθησιακές δυσκολίες

καθώς και κάτοχος άδειας

διδασκαλίας αγγλικών πα-

ραδίδειμαθήματαελληνικών

καιαγγλικώνσεμαθητέςδη-

μοτικούκαιγυμνασίου.Τιμές

πολύπροσιτές.Τηλ. επικοι-

νωνίας:6980973819.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΓΓΛΙ-
ΚΩΝ με πολυετήπείρα και
100% επιτυχία σε πτυχία

παραδίδει ιδιαίτεραμαθήμα-

τασεπροσιτέςτιμές.Ειδικές

τιμέςσεμικράγκρουπ-αδέρ-

φια.Τηλ.επικοινωνίας:6942

924797.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ από-
φοιτηΑΠΘ, με μεταπτυχι-

ακές σπουδές στηνΕιδική

Αγωγή και μαθησιακές δυ-

σκολίες, παραδίδει μαθή-

ματαΜαθηματικών,Φυσι-

κής&Χημείας σε μαθητές

Δημοτικού, Γυμνασίου,Λυ-

κείου.Τηλ.:6978003217.

ΑΓΓΛΙΚΑ-ΙΤΑΛΙΚΑ, έ-
μπειροςκαθηγητήςπαραδί-

δει ιδιαίτερα μαθήματαΑγ-

γλικών και Ιταλικών. Τιμές

φιλικές.Τηλ.:6972307251.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: πλήρες

φοιτητικόδωμάτιο λευκόμε

στρώμα, πλυντήριο ρού-

χων45άρι,διπλήντουλάπα,

καναπέςπου γίνεται διπλό

κρεβάτι, γραφείο με λευκό

τζάμι αμμοβολή και συρτα-

ριέρα γραφείου.Τηλ.: 6978

335129.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κρεβάτι μονό
με το στρώμα.Πληρ. τηλ.:

6973777747.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ  έπιπλα
γραφειου, σαλόνι SATO

μπλε, 4 καρέκλες, τραπέζι,

τραπεζάκι, τραπέζιπτυσσό-

μενοσυσκέψεων, ντουλάπα

με κλειδαριά (κερασί), ντου-

λάπα-ράφια (μελί), καναπέ-

δες,όλασεάριστη κατάστα-

ση.Τηλ.:2331021210,Κιν.:

6978004183.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΚΥΡΙΟΣ σοβαρός χωρίς

υποχρεώσειςζητάκυρίαέως

50 ετών γιασοβαρήσχέση.

Τηλ.:6984040769.

ΚΥΡΙΟΣ ζητά για γνω-
ριμίακυρίααπό50έως55

ετών για σοβαρή σχέση.

Τηλ.:6974862936.

ΓΡΑΦΕΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ.Μαγαζίπολύιδιαίτερο,γωνιακό,48τμισό-
γειοκαι1οςόροφοςμεεσωτερικήσκάλα,στοκέντροτηςα-
γοράςστονπεζόδρομο.Μόνοσοβαρέςπροτάσεις(κωδ423)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ.Γραφείοστοκέντρο,1ουορ.στονπεζόδρομο,
ανακαινισμένοπλήρως,λουξ,2χώροιwc.Τιμη250€.(κωδ127)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ.Γραφείοανακαινισμένολουξ,τρείςυπέροχοι
χώροι,κουζίνα2μπάνιαβεράντα.Κατάλληλογιαιατρείο,δι-
κηγορικό,λογιστικόηοποιοδήποτεάλλογραφείο.Τιμή450€
(κωδΕΓ138)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ.Μαγαζί80τμκαιυπόγειο90τμμεεξωτερι-
κόχώροπουανήκειστοκατάστηματιμή350€(κωδΕΜ140)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΚΑΙΠΩΛΕΙΤΑΙ.ΠεριοχήΠιερίων.Ανεξάρτη-
τηοικοδομήπουαποτελείται,απόΙσόγειομαγαζί90τ.μ1ο
και2οόροφοαπομίαγκαρσονιέρα.Τιμήπώλησης250000€.
Τιμήενοικίασηςόληςτηςοικοδομής500€(Π2Δ17)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
Διαμέρισμα3ουορ.περιοχήρολόϊμε2δωμάτιασαλόνικου-
ζίναμπάνιο,βεράνταμεγάλη.Τιμή33.000€!!(κωδΠ2Δ32)
ΠεριοχήΕλιάς.Διαμέρισμα1ουορόφου,90τ.μ.,2δω-
μάτια,σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο.Γιάεπαγγελματικήστέγη
ηκατοικία.ΠολύιδιαίτεροσεπολύεπίκαιροσημείοΤιμή
120.000€(κωδΠΔ24)
ΛεωφόροςΑνοίξεως.Πωλείται,δύοδωμάτιασαλόνικου-
ζίναμπάνιο(μπορείναγίνεικαι3οδωμάτιο)4ουορόφου
διαμπερές.μεμόνωσηκαιαντλίαθερμότητας,ανακαινισμένο
πλήρωςμεθέα.Τιμή125000€(κωδΠ2Δ8)
Στοκέντρο.Διαμέρισμα2ουορόφουμεανοιχτωσιά,2Δ
Σαλοκουζίνα,μπάνιο,ατομικήθέρμανση,διαμπερές.Τιμή
60000€(κωδΠ2Δ31)
ΣτοΡολόι.Με2δωμάτια,σαλοκουζίνα,μπάνιοανακαινισμέ-
νο,στοντρίτοόροφοχρήζειανακαίνισης.Τιμή50000€(κωδ
Π2Δ6)
ΠεριοχήΤσερμένι..Οροφοδιαμέρισμα130τ.μ,διαμπερές,
1οςόροφος,2ΔΣΚΜπάνιο,WC.Ωρομέτρηση.Πολύάνετοιχώ-
ροι(δυνατότητα3ουδωματίου)Τιμή75000€(κωδΠΔ35)
Σεκεντρικόσημείοδιαμέρισμα2ουορόφουμε3ΔΣΚμπάνιο,
ανακαινισμένο,μεθερμοσυσωρευτές.Τιμή70000€(κωδ-
ΠΔ21)
ΠάνωαπότοΠασάΚιόσκι.Διαμέρισμαπουκαλύπτειόλες
τισαπαιτήσεις,2ουορόφου,με3ΔΣΚ,μπάνιο,wc,τζάκι,με
ωραίεςβεράντεςκαιBBQ,απεριόριστηθέα,ωρομέτρηση,
κλειστόγκαράζ.Τιμή140000€(κωδΠΔ27)

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
Μονοκατοικίαιδιαίτεραπροσεγμένη,μαιζονετα,σαλόνι,κου-
ζινα,τραπεζαρίαwcστοπρώτοεπίπεδοκαι3ΔΜπάνιοστο
δεύτερο.Στοισόγειογκαράζκαιχώροςπροσεγμένοςγιακάθε
χρήση.Ενεργειακότζάκικαιθέρμανσηπετρελαίου.Μεγάλα

μπαλκόνιαμεθέα.Τιμή170000€(κωδΚΜ30)
ΜονοκατοικίαβαριάςκατασκευήςστοΠανόραμασε350τμ
οικόπεδο.Σεέναεπίπεδο3υπνοδωμάτιασαλόνιμετζάκι
τραπεζαρίακουζίναWCκαιμπάνιομετζακούζι.Στονεπάνω
όροφουπάρχεικαι4οδωμάτιοσοφίτα.Θέρμανσηατομική
ενδοδαπέδιαμεαντλίαθερμότηταςκαικαυστήραπετρελαί-
ου.Στοισόγειοστα100τμγκαρσονιέρακαιβοηθητικοίχώροι.
ΑυλήμεBBQκλπ.Τιμή250.000€(κωδΠΜ11)

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
Διαμέρισμα2ουορ.χωρίςασανσέρμε2δωμάτιασαλοκουζί-
ναμπάνιοατομικήθέρμανσηπετρελαίου.Τιμή220€.(κωδ2Δ14)
Περιοχήγιοντζαλίκια.Ενοικιάζεταιγιαμεγάληοικογένεια.Τρια
δωμάτιασαλόνικουζίναμπάνιο1ουορόφουδιαμπερές.Τιμή
260€
ΠεριοχήΑκρόπολης.Καινούργιοδιαμέρισμαμε2ΔΣΚWC,
2οςόροφος,θέα,μεντουλάπα,τζάκι,αποθήκη,ατομική
θέρμαση.Τιμή300€(κωδ124)
Ενοικιάζεταιδιαμέρισμα2ουορόφου,κονταστηνπεριφερει-
ακή,δύοδωμάτιασαλοτραπεζαρίακουζίναμπάνιοατομική
θέρμανσηπετρελαίου,χωρίςασανσέρ,ελάχιστακοινόχρη-
στα.Τιμή190€!!!(Ε2Δ13)

ΧΩΡΑΦΙΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ
Χωραφοοικόπεδο3416τ.μπροςΑγιοΓεώργιοτιμή16000ευ-
ρώ(κωδΧΠ1)
ΠεριοχήΠατρίδας10στρέμματα25000ευρώ(κωδΧΠ2)
ΠεριοχήΒικέλα.Οικόπεδο990τ.μ40000ευρώ(κωδΟΠ1)
ΣτοΜετόχιοικόπεδοεντόςσχεδίου1200τμ,40000ευρώ(κωδ
ΟΠ2)
ΠεριοχήΤριλόφου,6,5στρέμματαμεκτίσμα165τ.μ,ενοίκιο
500ευρώ,πώληση150000ευρώ(κωδΧΠ3)
ΠροςΜέσση,2στρέμματαμεαποθήκη190τ.μ60000ευ-
ρώ(κωδΧΠ4)
Χωραφοοικόπεδο,περιοχήΛευκόπετρα,2,5στρεμματα,
εντόςσχεδίου,μεμήλαστάρκιν.Άρτιοκαιοικοδομήσιμομε
θέαΤιμή16000ευρώ(κωδΧΠ5)
Αγροτεμάχιο,περιοχήπαλιάΛυκογιάννη,15250τ.μμεδέν-
δρα8ετών,140συμπήρινα,140εμπορικά,μεμπεκάκια
Τιμή30000ευρώ(κωδΧΠ6)
ΠεριοχήΛαζοχώριμεΠατρίδα20132τ.μμεροδάκινασεπα-
ραγωγή(4ποικιλίες)τιμή60000ευρώ(κωδΧΠ7)
ΠροςΛαζοχώρι,15500τ.μκαι16000τ.μ,κοινόχρηστο,με
μικρόαγροτόσπιτο,αποθήκη,καιδένδρα(κεράσιακαιρο-
δάκινασεπαραγωγή)αυτόματοπότισμακαιπροστασίααπό
χαλάζι,τιμή60000ευρώ(κωδΧΠ8)

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και
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ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα με
εμπειρία να εργαστούνσε
κουζίνα εστιατορίου και
ωςσερβιτόροιστηΒέροια.
Πληρ.τηλ.:6974064888.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ
Παραδίδονται ιδιαίτερα μα-

θήματα Γερμανικώνσεπαιδιά
Δημοτικού,Γυμνασίου,Λυκείου
καιενήλικες.Παρέχεταιβοηθη-
τικό υλικό.Τιμέςπολύπροσι-
τές.Τηλ.:6972119753.
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