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Για περιβαλλοντικό 
έγκλημα καταγγέλλει τον 
δήμαρχο Αλεξάνδρειας, 

ο Μιχάλης Χαλκίδης
-Τον χαρακτηρίζει 

επικίνδυνο
 για την υγεία των 

πολιτών και υπόσχεται
 ότι «σύντομα θα είναι 

κοντά τους»

-Έλλειψη πολιτικού 
ήθους, του καταλογίζει 
στην απάντησή του ο 

Π. Γκυρίνης

Και έξω 
…δεν πάμε 

καλά! 
του Μάξιμου 
Χαρακόπουλου

Η Ευρωπαική Τράπεζα 
Επενδύσεων συμβάλει στη 

χρηματοδότηση 
κατασκευής και λειτουργίας 

δύο αιολικών 
πάρκων στο Βέρμιο

-Θα έχουν παραγωγική ικανότητα 44,4 MW

Σελ.  3

Σελ.  7

Σελ. 9

Σελ.  3

“Σώθηκε” ο 
αγωνιστικός 
χώρος του 
Δημοτικού 

Σταδίου 
Βέροιας

Παίρνουν 
και το 

πούλμαν 
της ομάδας

SPORT
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Με ποντιακές βραδιές ξεκίνησαν 
οι εκδηλώσεις του «Ευστάθιου 

Χωραφά», στο γήπεδο της Πατρίδας
-Το πρόγραμμα που ακολουθεί

30χρονος συνελήφθη στην 
Ημαθία για κατοχή 314 

πακέτων με λαθραία τσιγάρα

Σελ. 5
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Ας δοθεί τέλος
στα  «επικίνδυνα» σκουπίδια
  Μετά την φωτιά που ξέσπασε στα απορρίμματα 
στην Αλεξάνδρεια, ακολούθησε πολιτική πυρκαγιά 
μεταξύ  υποψηφίου και νυν δημάρχου Αλεξάνδρειας. 
Ο Μιχ. Χαλκίδης  σε δημόσια επιστολή του 
«καρφώνει» με βαρείς χαρακτηρισμούς τον Παν. 
Γκυρίνη, ο οποίος του απαντά και του αποδίδει 
έλλειψη πολιτικού ήθους. Το ζήτημα πέρα από 
τους μεταξύ τους διαξιφισμούς είναι το αν υφίσταται 
απειλή μόλυνσης. Δεν ξέρουμε αν χαρακτηρίζεται 
ως ΣΜΑ(Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων) 
ή ως χωματερή, το θέμα είναι ότι πρόκειται για 
«βουνό» σκουπιδιών που πήρε φωτιά και δυστυχώς 
πολύς κόσμος εισέπνευσε από αυτό το «χαρμάνι», 
λόγω της εγγύτητας σε κατοικημένες περιοχές. 
Πέρασαν τόσα χρόνια με έργα υποδομής, αλλά 
ακόμη τα σκουπίδια βρίσκονται σε δημόσια θέα 
και συγκέντρωση…έστω και για μεταφόρτωση! 
Επειδή δεν τα θάβουμε και τα μεταφορτώνουμε 
είναι λιγότερο επιβαρυντικά αν προκληθεί 
ατύχημα; Τέτοια ζητήματα αντί να είναι αφορμή 
για αντιπαράθεση, έπρεπε να προβληματίζουν και 
να προκαλούν σύνθεση και συνεργασία για το 
αυτονόητο που είναι η υγεία των πολιτών. Φυσικά 
κάτι δεν πήγε καλά για να «ντουμανιάσει» όλη η 
περιοχή με αγνώστου επικινδυνότητας εκλυόμενες 
ουσίες. Ας βάλουν μπρός όλοι οι δήμοι την υπόθεση 
σκουπίδια και με ποιο τρόπο θα τα επεξεργάζονται 
χωρίς να επιβαρύνουν το περιβάλλον και την υγεία 
των δημοτών, γιατί όλες οι άλλες συνταγές είναι 
αποτυχημένες.
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Εξαργύρωση
των εισιτηρίων της 

ακυρωθείσας «Ραπουνζέλ»

Μετάτηνχθεσινήακύρωσηλόγωκαιρούτηςπαιδικήςπα-
ράστασης«Ραπουνζέλ»,πουεπρόκειτοναγίνειστοΆλσος,η
εταιρείαπαραγωγήςανακοίνωσε ότι όσοι είχανπρομηθευτεί
εισητήρια, μπορούν να προσέλθουν σήμερα το πρωί στη
ΓραμματείατουΧώρουΤεχνώνγιαναπάρουνπίσωταχρήμα-
τά τους.Κόντραστονπολιτισμόκαι τις καθιερωμένεςθερινές
εκδηλώσεις καιπαραστάσεις τοφετινό καλοκαίρι…«σημεία
τωνκαιρών»!

ΓράφειοΟρ.Σιδηρόπουλος

Σαββατόβραδοκαιησυντροφιάμαςδενέλεγεναπε-
ρατώσειτησύναξήτης.

Είχεήδηεξαντλήσειτηλίστατωνθεμάτωνπουήσαν
γραμμέναστηνημερήσιαδιάταξητηςημέραςεκείνης.

Μιλήσαμε για τηνπολιτική κατάσταση την οποία ο-
μόφωνα χαρακτηρίσαμε «θλιβερή και απαράδεκτη».
Εστιάσαμετηνκριτικήμαςστοχαμηλόεπίπεδοτηςεπι-
χειρηματολογίαςπουχρησιμοποιούσανυψηλόβαθμακυ-
βερνητικάστελέχηγιαναδικαιολογήσουντιςπαλινωδίες
τουςκαιδιατυπώσαμεπικρόχολασχόλιαγιατολεξιλόγιό
τουςσ’όλοτοπλάτοςτηςδημηγορίαςτουςπουτηχαρα-
κτήριζεφλυαρίακαιακαταλαβίστικηεπιχειρηματολογία.

Έπειταβάλαμεταοικονομικάτηςχώραςεπίτάπητος
καικαταλήξαμεστοσυμπέρασμαπωςοιδημοσιονομικοί
παράγοντεςέχουντοχάλιτους,ενώταδεδομέναδιαβίω-
σηςτωνμικρομεσαίωνκαιτωνμεγαλοαστικώννοικοκυρι-
ώνακολουθούν τηνκατιούσαμεαπελπιστικάθλιβερούς
ρυθμούς.

Γιατιςαθλητικέςδραστηριότητεςκαιτιςεθνικούπεριε-
χομένουεκπροσωπήσειςδενέγινεαναφοράεξαιτίαςτης
πρόσφατης συντριβής του εθνικού μαςσυγκροτήματος
«Πόλο»στοναγώνατουμετηνομάδατηςΚροατίας.Δε
φανταζόμαστανπωςδύομέρες αργότερα η εθνική μας
θασυνέτριβετηΓερμανικήομάδαστηνίδιαδιοργάνωση.

Κιενώτοπροεδρείοτηςφιλικήςαυτήςσυντροφιάςή-
τανέτοιμονακηρύξειτηλήξητηςανιαρήςμέχριςεκείνης
τηςστιγμήςσύναξης, ηπαρέμβαση λαλίστατου μέλους
τηςπαρέας,προσέδωσενέοενδιαφέρονστησυζήτηση:

«Πήγεκανείςαπόεσάςχθεςστηνεπιμνημόσυνηδέη-
σηγιαταθύματατουΑττίλα;».

«Εγώπάντωςδενπήγα»ομολόγησεπρώτοςοπρο-
εδρεύων.

«Ούτε κι εγώ»παραδέχθηκεο ένας κατόπιν τουάλ-
λου,ταυπόλοιπαμέλητηςπαρέας.

«Κανέναπρόβλημα»ξαναμίλησεοπρώτοςλαλήσας.
Και συνέχισε: «Είδα όμως κάποιες φωτογραφίες στο
ρεπορτάζ μιας εφημερίδας και ντράπηκα για λογαρια-
σμό μας. Σε μια πόλη με πενήντα χιλιάδες κατοίκους
ελάχιστοιαισθάνθηκαντηνανάγκηναπλαισιώσουντους
θεσμικάεπισήμουςκαιναπροσευχηθούνμαζί τους,για
εκείνουςπουδώσαντηζωήτουςγιαναυπερασπιστούν
τησημαίακαιταιεράτηςπατρίδαςμας».

Κάποιοιαισθάνθηκαντηνανάγκηναδικαιολογηθούν:
«ΤονΑττίλαναθυμηθώήταπροβλήματατουσπιτιού

μου;».
«Ρωτάςκαιτονάλλονπουψάχνειγιαδανεικάγιανα

πληρώσει τη δόση της ρύθμισης του χρέους του στην
εφορία;».

«…ΈχειςκαιτονΤσίπραναμαςδουλεύεικαιναμας
λέειπωςψάχνειτρόπουςγιαναμαςελαφρύνει».

Οπρώτος λαλήσαςόμως επιμένει: «Μιαναπλήπα-
ρουσίαμαςζήτησαν.Καιμιανοητήπροσευχή.Ζήτησαν
πολλά;Κιόμως,εμείςτααρνηθήκαμε…».

Φύγαμεπροβληματισμένοι και με βαριά καρδιά. Για
πρώτηφοράδενεπιχειρήσαμεναρίξουμετοφταίξιμοσε
κάποιουςάλλους.

Θαέλεγα,ούτεκαιστουςπολιτικούς.

Νέαεπιδείνωσητουκαιρού
στομέχριστιγμήςάστατο

καλοκαίρι
Από τηΔιεύθυνσηΠεριβάλλοντος - Καθαριότητας και Πολιτικής

ΠροστασίαςτουΔήμουΒέροιας,ανακοινώθηκεχθεςότιεκδόθηκεαπό
τηνΕΜΥ,έκτακτοδελτίοκαιρού,τοοποίο,γιατηνπεριοχήμαςαναφέ-
ρειότι:

ΑπόχθεςΔευτέραμέχρικαιτηνΠέμπτη26Ιουλίουθασημειωθούν
ισχυρέςβροχές και καταιγίδες,πουδεναποκλείεται νασυνοδεύονται
από χαλαζοπτώσεις,  θυελλώδεις ανέμους και σημαντικήπτώση της
θερμοκρασίας.Κατάτόπουςταφαινόμεναθαείναιιδιαίτεραέντονα.

Σημειωτέα, από τη συνέντευξη Τύπου του Μητροπολίτη
M Είπε:«Ηορθοδοξίαέγινεένα

πράγμαμετονπατριωτισμό.Είναικακό
νααγαπάςτηνπατρίδασου;Δενθέλω
τοκακότουδιπλανούμου.Δενθέλω
τοκακότωνΣκοπίων.Ναμπούνεστην
Ευρώπη,ναμπούνεστοΝΑΤΟ,αλλά
όχιειςβάροςτηςπατρίδαςμου.Νιώθω
ότιμουέκλεψαντηνιστορία.Ξέρετε
τίλέειοΔανιήλ,300χρόνιαπροτου
ΑλεξάνδρουστηνΠαλαιάΔιαθήκη;Λέει
ότιθάρθεισταΙεροσόλυμαΈλληνβα-
σιλεύς,μετοόνομαΑλέξανδρος.Έλ-
λην,ξεκάθαρα!Εμέναδεμεσυγκινούν
αυτάωςΈλληνακαιωςπατριώτη;Και
κάποιοιτοαμφισβητούναυτό;».
M Σεσενάριαπουακούγονταιότι

οΜητροπολίτη Βεροίας-Ναούσης έχει
βλέψεις για τηΜητρόποληΘεσσαλονί-
κης,οκ.Παντελεήμωναπάντησε:

«Δεν έχει σημασία τί λένε οι άλλοι,
αλλάτίλέωεγώ.ΚιεγώέδωσαεδώκαιπολύκαιρόεντολήστομηχανικόστηΔοβρά,ναφροντίσειγιαένασημείο,στον
ΆγιοΛουκά,γιατοντάφομου.ΤηΘεσσαλονίκη,τηγενέτειράμουτηλατρεύω,αλλάεγώτώρα,εδώ,έχωγίνειέναμε
τοχώματηςΒέροιαςκαιτηςΗμαθίας,τίμουλένετώρα…».Καιπρόσθεσεμελεπτόχιούμορ,ότιγι’αυτόείπεναβρει
καιτοντάφοαπότώρα,γιαναείναισίγουροςότιθαείναιεδώκαιόχιπουθενάαλλού…

Στοναπόηχοτου…ΒλαχογιάννειουΜουσείου
ΣτοναπόηχοτηςσυνέντευξηςΤύπουτουΜη-

τροπολίτηΠαντελεήμονα, δεχθήκαμε ερωτήματα
απόαναγνώστεςγιατηνυπόθεσητουΒλαχογιάν-
νειουΜουσείουκαιτοτιμέλλειγενέσθαιμετάτην
αναστολή λειτουργίας, αφού δεν δόθηκε σαφής
απάντηση από τον Σεβασμιώτατο.Η αφαίρεση
και μόνο κάποιων εκθεμάτωνπουπροσέβαλαν
ήπροκαλούσαναρκεί;Ομέχριτώρατρόποςλει-
τουργίαςτουσυνάδειμετηνβούλησητωνδωρη-
τών, αλλά και τις δυνατότητες ενός τέτοιουμου-
σείου;Μήπωςτελικάηδιάθεσηενόςτέτοιουχώ-
ρουσεέναν ιδιώτηγιαναπροβάλειτηνπροσω-
πική τουσυλλογή «μικραίνει» τοΒλαχογιάννειο
μουσείο;Η δυναμικήπου μπορεί να αποκτήσει
οχώροςλόγωθέσης,αλλάκαιθεματολογίαςθα
μπορούσε ναπροσελκύσει επισκέπτες απόόλη
τηνΕλλάδακαιφυσικάνα«παρελάσουν»όλατα
σχολεία.ΤομουσείοΜακεδονικούΑγώνα, ειδικά
αυτήντηνπερίοδοπουβάλλεταιηονομασίατης

ΜακεδονίαςαποκτάάλλησημασίακαιηΙεράΜητρόπολημετηνευαισθησίαπουέχειγιατοθέμαπρέπεινατοαναβαθ-
μίσεικαινααποκτήσειτοκύροςκαιτηνυπόστασηπουτουαρμόζει.Οκ.Παντελεήμων,έδειξεότιέλαβεταμηνύματα…

Σχολιάζοντας την επικαιρότητα…
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Μητροπολίτης Παντελεήμων: «Θεωρώ γελοία 
όλα αυτά που γράφονται και λέγονται…

Εάν έχουν ντοκουμέντα ας τα παρουσιάσουν»
Σε χθεσινή συνέντευξη απάντησε για συλλαλητήρια, Μακεδονικό, χρηματισμούς Ιερέων, Αυτοκρατορική 

Ορθόδοξη Παλαιστινιακή Ένωση,  Βλαχογιάννειο Μουσείο, αναφορές Τσαπαρόπουλου κ.α.
«Οι αναφορές κάποιων δημοσιευμάτων, με αφορμή 

τη συμμετοχή μου στα συλλαλητήρια για τη Μακεδονία, 
που με φέρουν να έχω σχέση και «οικονομικές συναλ-
λαγές» με τη Ρωσία, έχουν μοναδικό σκοπό να με εκθέ-
σουν και να ρίξουν λάσπη… Τα επιχειρήματά τους είναι 
σαθρά, θεωρώ γελοία όλα αυτά που γράφονται και λέ-
γονται και εάν έχουν ντοκουμέντα ας τα παρουσιάσουν». 
Αυτή την απάντηση έδωσε ο Μητροπολίτης Βέροιας, 
Νάουσας και Καμπανίας κ. Παντελεήμων, σε συνέντευξη 
Τύπου που κάλεσε χθες για να ξεκαθαρίσει τη θέση του.

Ο κ. Παντελεήμων εξιστόρησε τα γεγονότα που αφο-
ρούν στις δράσεις της Μητρόπολης στην Π. Δοβρά και 
θύμισε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες γνωρίστηκε 
με τον εργολάβο Σίμο Παναγιωτίδη, πριν από χρόνια, ο 
οποίος, όπως ανέφερε, ωφελήθηκε θαυματουργικά από 
τον Άγιο Λουκά σε ένα οικογενειακό πρόβλημα υγείας 
και έκτοτε είναι ένθερμος υποστηρικτής του έργου της 
Μητρόπολης στη Δοβρά και στην ανέγερση του Αγίου 
Λουκά. Μάλιστα, πριν από 3 χρόνια, συστηνόμενος 
ο κ. Παναγιωτίδης ως πρόεδρος της Αυτοκρατορικής 
Ορθόδοξης Παλαιστινιακής Ένωσης, ζήτησε από τον Μητροπολίτη να 
τελέσει τα εγκαίνια του Γραφείου της Ένωσης στη Θεσσαλονίκη κάτι 
που αρνήθηκε ο κ. Παντελεήμων για λόγους τάξης και  πρότεινε να πάει 
ο κ. Παναγιωτίδης στη Δοβρά, όπως και έγινε. Μάλιστα, συνοδευόταν 
από τον Πρόεδρο της Αδελφότητας, πρώην πρωθυπουργό της Ρωσίας. 
Στη Δοβρά τελέστηκε τότε Θεία λειτουργία, με καλεσμένους και εκπρο-
σώπους τοπικών Αρχών.

«Έτσι έγινε, τους ευχηθήκαμε καλή δύναμη και τελέσαμε μια αγια-
στική πράξη. Τί σχέση μπορεί να έχει όλο αυτό, πριν χρόνια, με το 
Μακεδονικό; Απλά τα έφεραν στη δημοσιότητα για να καλύψουν αυτό 
που έγινε με τη Μακεδονία» εκτίμησε ο Μητροπολίτης, εξηγώντας ότι 
στα συλλαλητήρια η Μητρόπολη δεν συμμετείχε ως διοργανωτής, αλλά 
ως συμπαραστάτης.

«Με κάλεσαν να μιλήσω.. Είναι ένα εθνικό θέμα που με πονάει και 
δέχτηκα. Όπως με κάλεσαν και στην Αλεξάνδρεια στις 30 Ιουλίου. Θα 
πω όχι; Μας πονάει το θέμα της Μακεδονίας μας, πώς να το κάνουμε; 
Είμαστε υποχρεωμένοι να πούμε αλήθειες», τόνισε,  προσθέτοντας 
ότι «αυτό δεν συνδέεται με την απέλαση των Ρώσων διπλωματών, την 
οποία καλώς έπραξαν, εφόσον είχαν ντοκουμέντα ότι έβλαπταν την 

πατρίδα μας». 
Ωστόσο,  συνέχισε, αυτό που τον πόνεσε περισσότερο ήταν τα λε-

γόμενα περί χρηματισμού Αρχιερέων, διαβεβαιώνοντας ότι δεν υπήρξε 
ποτέ ουδεμία συναλλαγή, ούτε  ένα ευρώ, για τη συμμετοχή του στα 
συλλαλητήρια. «Είχα θέσεις, που θα μπορούσα να έχω  χρήματα και 
αξιώματα όταν υπηρετούσα στη Θεσσαλονίκη, όμως δεν σήμαιναν τί-
ποτα αυτά για μένα. Έκανα τη διακονία μου, «λάθρα βίωνα»,  όχι για να 
παρουσιάζομαι…

Πικρία από Τσαπαρόπουλο
Μία ακόμη πικρία του, όπως είπε στη συνέχεια, αποτελούν οι α-

ναφορές του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας Πέτρου 
Τσαπαρόπουλου στη συμμετοχή και ομιλία του κ. Παντελεήμονα στα 
συλλαλητήρια για τη Μακεδονία.

«Με έθιξε που χαρακτήρισε ανιστόρητο το σημείο της ομιλίας μου, 
ότι η Μακεδονία είναι μία και είναι ελληνική. Τότε εάν είμαι εγώ ανιστό-
ρητος, είμαστε όλοι ανιστόρητοι, ακόμα και ο Κων/νος Καραμανλής ή 
ο Ανδρέας Παπανδρέου. Αυτό είναι το παράπονο για μένα… Και δεν 
πρόλαβε να εισέλθει σε θέματα χρηματισμού ιερέων… Αλλά εγώ δεν 
έχω δώσει δείγματα ιεράρχη που χρηματίζεται. Αυτό δεν το δέχομαι, 
είναι εσχάτη ατιμία και προδοσία. Εγώ μόνο τιμή προσφέρω στην Το-

πική Εκκλησία, στη Βέροια, στην Ημαθία, στην Ορθοδοξία και στην 
Ελλάδα… Όπου πάω, η παρουσία μου είναι παρουσία της Ελλάδας και 
ευλογία. Δεν έχω πάρει ποτέ χρήματα από εκκλησίες της Ρωσίας ή της 
Ουκρανίας. Δεν το καταδέχομαι, παρότι συγκέντρωναν κατά καιρούς 
χρήματα στο παγκάρι, για τον Άγιο Λουκά».

Ερωτηθείς για τη στάση του δημάρχου Κ. Βοργιαζίδη απέναντι στην 
τοποθέτηση Τσαπαρόπουλου, εκτίμησε ότι ο δήμαρχος έπρεπε να διευ-
κρινίσει προς τον Πρόεδρο του Σώματος, ότι η Μητρόπολη εκλήθη από 
το Δήμο στο συλλαλητήριο.

Για το Βλαχογιάννειο Μουσείο
Για όσα προέκυψαν με φωτογραφίες και επιγραφές υβριστικού και 

εθνικιστικού περιεχομένου σε εκθέματα του ιδιώτη συλλέκτη που φιλο-
ξενείται τα τελευταία χρόνια στο Βλαχογιάννειο Μουσείο Μακεδονικού 
Αγώνα, στη Βέροια, ο κ. Παντελεήμων ανέφερε ότι μόλις το έμαθε (κατά 
τη διαμονή  του στο Άγιος Όρος) έδωσε εντολή να ανασταλεί προς το 
παρών η λειτουργία του, μέχρι να δει πώς θα διαχειριστεί η Μητρόπολη 
το θέμα, στη συνέχεια…

«Η πλήρης λειτουργία του δεν μπορεί να ανασταλεί (να κλείσει δη-
λαδή), διότι ήταν επιθυμία των δωρητών να λειτουργήσει ως μουσείο 
Μακεδονικού Αγώνα» διευκρίνισε ο Μητροπολίτης, αφήνοντας τουλάχι-
στον για το άμεσο μέλλον το ζήτημα ως έχει, μετά και την αποκατάστα-
ση στα συγκεκριμένα εκθέματα.

Σε ερώτηση εάν συνεχίσει να φιλοξενείται ο ιδιώτης συλλέκτης στο 
Μουσείο, απάντησε ότι δεν γνωρίζει ακόμα, τί θα γίνει… «Αυτή τη 
στιγμή, είμαστε έτσι, τίποτα άλλο…» είπε, διευκρινίζοντας, ότι κάποιες 
φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν σε σάϊτ, ανήκουν στην προσωπική 
συλλογή του ιδιώτη και όχι στο Μουσείο.

«Έγινα ένα με το χώμα της Βέροιας και της Ημαθίας»
Τέλος, σε ερώτηση για κάποια σενάρια που ακούγονται ότι ο Μητρο-

πολίτης Βέροιας μπορεί να έχει βλέψεις για ανώτερα αξιώματα ή για 
τη Μητρόπολη της Θεσσαλονίκης, απάντησε ότι για τον ίδιο, δεν έχουν 
καμία σημασία αυτά, εάν ακούγονται…

«Μη μου τα λέτε αυτά… Σημασία έχει εγώ τί λέω, κι εγώ έδωσα 
εντολή στον μηχανικό, πολύ πριν γίνουν όλα αυτά, να κάνει ένα σημείο 
στον Άγιο Λουκά, για τον τάφο μου… Την αγαπώ τη Θεσσαλονίκη, τη 
λατρεύω, είναι η γενέτειρά μου, αλλά εγώ τώρα, έγινα εδώ, ένα με το 
χώμα της Βέροιας και της Ημαθίας», πρόσθεσε, χωρίς να αφήσει περι-
θώριο παρερμηνείας.

Σοφία Γκαγκούση 

Για περιβαλλοντικό έγκλημα καταγγέλλει τον δήμαρχο Αλεξάνδρειας, ο Μιχάλης Χαλκίδης
-Τον χαρακτηρίζει επικίνδυνο για την υγεία των πολιτών και υπόσχεται ότι «σύντομα θα είναι κοντά τους»

-Έλλειψη πολιτικού ήθους, του καταλογίζει στην απάντησή του ο Π. Γκυρίνης
Με ανακοίνωσή του στα τοπικά ΜΜΕ, ο πρώ-

ην δήμαρχος Μελίκης,  πρ. βουλευτής της Ν.Δ. 
και υποψήφιος για τον Δήμο Αλεξάνδρειας, Μιχά-
λης Χαλκίδης, καταγγέλλει τον δήμαρχο Αλεξάν-
δρειας Παναγιώτη Γκυρίνη για « περιβαλλοντι-
κό έγκλημα, με απρόβλεπτες συνέπειες για την 
υγεία των πολιτών», χαρακτηρίζοντάς τον «όχι 
απλά ανίκανο, αλλά  επικίνδυνο». Ο κ. Χαλκί-
δης αναφέρεται σε ανοιχτή χωματερή, μόλις ένα 
χ.λ.μ. από την πόλη της Αλεξάνδρειας και τις σι-
δηροδρομικές γραμμές, η οποία πήρε φωτιά και 
από την οποία διαχέονται επικίνδυνες τοξίνες. Κι 
αυτό διότι, όπως λέει, δεν φρόντισε ο δήμαρχος 
να μεταφέρει τα σκουπίδια, διατηρώντας έτσι μια 
επικίνδυνη χωματερή δίπλα σε κατοικημένες πε-
ριοχές.  Στην ανακοίνωση-καταγγελία αναφέρει:

«Τις τελευταίες ημέρες στον Δήμο μας συνετελέ-
σθη περιβαλλοντικό έγκλημα, με απρόβλεπτες συνέ-
πειες για την υγεία των πολιτών άμεσα, αλλά κύρια 
σε βάθος χρόνου. Οι έχοντες γνώση των κινδύνων 
που συνεπάγεται μια τέτοιου τύπου περιβαλλοντική 
μόλυνση είναι φυσικό να ανησυχούν και δικαίως. 
Αντιλαμβάνονται φαντάζομαι επίσης, ότι η πρόκληση 
πανικού θα ήταν ότι χειρότερο, εκ του ότι η «ζημία» ήδη 
έχει συντελεστεί και δεν επεκτείνομαι περαιτέρω....

Παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των ανδρών της 
πυροσβεστικής μας, υπό την καθοδήγηση του επι-
κεφαλής διοικητή Γιάννη  Αμανατίδη, τους οποίους 
και ευχαριστούμε , ο Δήμαρχος δεν είχε την ελάχιστη 
ευφυία και συναίσθηση ευθύνης να ενημερωθεί, ότι 
μολύνσεις τέτοιου τύπου ελαχιστοποιούν την «αρνη-
τική τους δράση» με την ρίψη χώματος πάνω από τα 
φλεγόμενα υλικά. «Αγρόν ηγόραζον»...

Μέχρι πρότινος θέλαμε να 
πιστεύουμε ότι ο Δήμαρχος 
είναι απλά ανίκανος να σταθεί 
στο ύψος των περιστάσεων 
και η όποια ζημία θα ήταν α-
πλά ο χαμένος χρόνος που 
μεσολαβούσε μέχρι την λήξη 
της παρούσας αυτοδιοικητι-
κής περιόδου. Δυστυχώς κά-
ναμε λάθος...Δεν είναι απλά 
ανίκανος, είναι επικίνδυνος 
!!!Επικίνδυνος για την υγεία 

των πολιτών του τόπου μας!
Τα αρμόδια όργανα της πολιτείας οφείλουν άμεσα 

να παρέμβουν και να καθοδηγήσουν τουλάχιστον 
τον ελλιποβαρή πολιτικά  Δήμαρχο και την ακολου-
θούσα δημοτική αρχή.

Να δώσουν οδηγίες, να ελέγξουν για την υλο-
ποίηση των αποφάσεων που λαμβάνονται και όπου 
ο νόμος επιτρέπει, να «υποκαταστήσουν» την Δη-
μοτική Αρχή  επ ωφελεία του κοινωνικού συνόλου, 
αναλαμβάνοντας δράσεις υλοποίησης αναγκαίων  
έργων .

Σε ότι αφορά τις ευθύνες έκθεσης της υγείας 
των πολιτών σε κίνδυνο, λόγω άγνοιας ή αμέλειας, 
θεωρώ ότι ο εισαγγελέας είναι ο πλέον αρμόδιος να 
παρέμβει.

Με την ευκαιρία θέλω να επαναδιατυπώσω αυτό 
που στην πρώτη δήλωση καθόδου στις επόμενες 
δημοτικές εκλογές ως επικεφαλής ψηφοδελτίου είπα, 
ότι δηλαδή η απομάκρυνση του σημερινού Δημάρ-
χου είναι  «απαίτηση» της κοινωνίας. Εξέλιπε και ο 
τελευταίος λόγος αναμονής. Δεν είναι ανίκανος απλά, 

είναι επικίνδυνος! Προφανώς και δεν έχει να κάνει με 
δική μου προσμονή «δικαίωσης», την οποία άλλω-
στε πολλαπλώς και απλόχερα οι πολίτες του Νομού 
μου έδωσαν στο παρελθόν και νιώθω ευγνώμων α-
πέναντί τους και υποχρεωμένος να συνεισφέρω όταν 
οι καιροί το απαιτούν. Νομίζω είναι μια τέτοια ώρα...

Θα είμαστε κοντά στον πολίτη.
Λίγος χρόνος έμεινε.

Μιχάλης Χαλκίδης 
Υποψήφιος Δήμαρχος Δήμου Αλεξάνδρειας»

Η απάντηση Γκυρίνη
Από την πλευρά του ο δήμαρχος Π. Γκυρίνης 

δεν άφησε αναπάντητες τις καταγγελίες Χαλκίδη 
και του καταλογίζει «έλλειψη πολιτικού ήθους και 
προσωπικά συμφέροντα».

Αναφέρει στην απάντησή του προς τον κ. 
Χαλκίδη:

«Ο σεβασμός από την πλευρά του κ. Χαλκίδη, τη 
στιγμή μάλιστα που δοκιμάζονται οι κάτοικοι της Αλε-
ξάνδρειας και το ανθρώπινο δυναμικό που επιχείρη-
σε για την κατάσβεση της φωτιάς, είναι ανύπαρκτος. 
Το πολιτικό ήθος του φαίνεται από την στιγμή που 
επιλέγει να κάνει ‘’αντιπολίτευση’’, την ώρα μάλιστα 
που η ανησυχία διοίκησης και δημοτών είναι εύλογη. 
Η εξάμηνη σιωπή του κ. Χαλκίδη τα λέει όλα άλλω-
στε και το ύφος της επιστολής του, που βρίθει από 
αγοραίους χαρακτηρισμούς προς το πρόσωπο του 
δημάρχου, μας λέει περισσότερα για τον ίδιο τον κ. 
Χαλκίδη και τον πανικό στον οποίο βρίσκεται παρά 
για το ίδιο το πρόβλημα του ΣΜΑ.

Η φωτιά ξέσπασε χθες το πρωί, και άμεσα κι-
νητοποιήθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής και 

τα συνεργεία του δήμου με 
μηχανήματα και φορτηγά και 
υπαλλήλους που ο κ. Χαλκί-
δης λησμόνησε επίτηδες να 
αναφέρει. Και οι επιχωματώ-
σεις για τις οποίες ο κ. Χαλ-
κίδης μας δίνει συμβουλές 
ξεκίνησαν πολύ πριν γράψει 
την επαίσχυντη επιστολή του. 
Το γεγονός ότι η αντίδραση της διοίκησης και της 
πυροσβεστικής ήταν άμεση και το πρόβλημα θα 
λυνόταν σύντομα, ο πανικός του κ. Χαλκίδη να χάσει 
την ευκαιρία να κάνει ‘’αντιπολίτευση’’ τον οδήγησαν 
σε δηλώσεις χωρίς επιχειρήματα αλλά μόνο χαρα-
κτηρισμούς.

Όσο για την ανικανότητα του κ. Χαλκίδη, αυτή 
είναι γνωστή σε όλους και πρώτα στον ίδιο, αφού αυ-
τός ήταν που πρώτος την αναγνώρισε και αποσύρ-
θηκε από την πολιτική, και μάλιστα σε μια δύσκολη 
εποχή και για το κόμμα του αλλά και για τους πολίτες 
της Ημαθίας.

Μαθήματα ήθους δεν θα δεχτούμε, ούτε εγώ προ-
σωπικά αλλά ούτε και οι πολίτες της Αλεξάνδρειας, 
από πολιτικούς που βάζουν το συμφέρον τους μπρο-
στά από το συμφέρον του δήμου και των δημοτών. 
Το καλύτερο για τον κ. Χαλκίδη, θα ήταν να εξηγήσει 
στους δημότες του δήμου Αλεξάνδρειας, την αλλαγή 
της στάσης του απέναντι στη διοίκηση και στον δή-
μαρχο προσωπικά, κυρίως από τότε που έκλεισαν οι 
πόρτες του δημαρχείου στην απαίτησή του να παρι-
στάνει τον δήμαρχο χωρίς να είναι.

Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας
Παναγιώτης Γκυρίνης»
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Αιθ1: (κλιματίζεται)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΓΙΑ ΤΕΡΑΤΑ 3: ΩΡΑ ΓΙΑ 

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

ΝΕΙΖΟΥΝ ΟΙ:, ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ-
ΠΟΥΛΟΣ, ΝΑΤΑΣΣΑ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΙΤΟΥ

ΘΕΡΙΝΗ   Αίθουσα
(Σε περίπτωση κακοκαιρίας η προβο-

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

Σκηνοθεσία/ Σενάριο: ΟΛ ΠΑΡ-
ΚΕΡ

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

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

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

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     19/7/18 - 25/7/18

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

ΤΡΙΤΗ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018  

ΑΠΟ  ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ «ΑΙΓΕΣ»     
Την Παρασκευή 

27 Ιουλίου
ο «καλοκαιρινός 

χορός» στη Βεργίνα 
Για άλλη μια χρονιά ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βεργίνας «ΑΙ-

ΓΕΣ» διοργανώνει τον καθιερωμένο Καλοκαιρινό Χορό του που 
θα γίνει την Παρασκευή 27 Ιουλίου 2018 στις 9.00 μμ. στον χώρο 
του ανοικτού δημοτικού parking στη Βεργίνα. 

Οι μελωδικές φωνές της Ρ.Ελληνίδου και του Στ.Τσαϊρίδη, 
συνοδευόμενες από το κλαρίνο του Γ.Σκηπητάρη, το βιολί του 
Μ.Μπακλατζή και την ποντιακή λύρα του Γ.Μητρόπουλου, υ-
πόσχονται ένα αξέχαστο παραδοσιακό γλέντι με τραγούδια και 
χορό ως το πρωί! Φέτος η εκδήλωση γίνεται με τη συμμετοχή του 
Δήμου Βέροιας. Το Δ.Σ. του Συλλόγου ενημερώνει ότι η γενική είσοδος είναι 5 ευρώ (περιλαμβάνει 2 κρε-
ατικά). Είσοδος για παιδιά μέχρι και Γυμνασίου: 3 ευρώ (περιλαμβάνει 1 κρεατικό). Ελεύθερη είσοδος για 
τα μικρότερα παιδιά. Στον χώρο θα διατίθενται σουβλάκια, λουκάνικα, μπύρες, ρετσίνες και αναψυκτικά σε 
χαμηλές τιμές*.

«ΑΚΟΥ ΒΡΕ ΣΤΡΑΤΟ» ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΆΛΣΟΥΣ 
Ο Άγγελος και ο Στέλιος Διονυσίου τραγουδούν 

τις μεγαλύτερες επιτυχίες του πατέρα τους!

-Το Σάββατο 28 Ιουλίου
Ο Άγγελος και ο Στέλιος Διονυσίου τιμούν τη μεγάλη και 

σημαντική καλλιτεχνική πορεία του πατέρα τους Στράτου Διο-
νυσίου και ερμηνεύουν τις κορυφαίες λαϊκές επιτυχίες του, που 
τραγουδήθηκαν, χορεύτηκαν και αγαπήθηκαν τόσο πολύ από 
το ελληνικό κοινό.

Αξέχαστα τραγούδια του σπουδαίου λαϊκού ερμηνευτή που 
σημάδεψαν το ελληνικό τραγούδι, όπως: «Άκου βρε φίλε», 
«Βρέχει φωτιά στη στράτα μου», «Τα πήρες όλα», «Ο Σαλονικι-
ός», «Με σκότωσε γιατί την αγαπούσα», «Εγώ ο ξένος», «Της 
γυναίκας η καρδιά»...

Μία συγκινητική βραδιά αφιερωμένη στο μεγάλο ερμηνευτή 
που έδωσε ψυχή στο ελληνικό λαϊκό τραγούδι, το Σάββατο 28 
Ιουλίου στη Βέροια, στις 9.30 μ.μ.

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ 8€ προπώληση . 10€ πόρτα.
Προπώληση  XΩΡΟΣ ΤΕΧΝΩΝ 2331078100 ΕΠΙΚΑΙ-

ΡΟ 2331024612 ΜΠΡΙΚΙ 233120201 ΣΤΑΣΟΥ ΜΥΓΔΑΛΑ 
2331120327

Το καλοκαίρι είναι εδώ και προα-
ναγγέλει  γλέντια ,χαρές και πανηγύ-
ρια! Φέτος τον Αύγουστο έξι συναυλίες  
της ΚΕΠΑ – μία ενιαία παραγωγή- εί-
ναι αφιερωμένες σε  έξι  όμορφα ορει-
νά χωριά του Δήμου μας . Από  09 έως 
και  17 Αυγούστου έξι δημοτικές κοινό-
τητες  θα πλημμυρίσουν από αγαπη-
μένους   ήχους  και  ακούσματα , σε 
έξι εκδηλώσεις με ελεύθερη είσοδο  . 
Μένοντας πιστοί στο πνεύμα που υπη-
ρετούμε , η γιορτή αυτή οργανώνεται 
από κοινού και σε συνεργασία  με τις 
Τοπικές Κοινότητες και τους Τοπικούς 
Πολιτιστικούς Συλλόγους και εντάσ-
σεται σ΄ έναν προγραμματισμό που 
αντανακλά τη μουσική και την πολιτι-
σμική  πολυμορφία , μ’ ένα σχήμα που 
την αντιπροσωπεύει  . Καλή περιοδεία 
Μπρατίμια ! 

ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας 
ΜΠΡΑΤΙΜΙΑ
Τα «μπρατίμια» είναι ένας εθιμο-

τυπικός όρος που προέρχεται κυρί-
ως από τους βλάχικους γάμους και 
αναφέρεται στους στενούς φίλους του 
γαμπρού ή της νύφης και, γενικότερα, 
στα άτομα με τα οποία μας δένουν 
ισχυροί δεσμοί φιλίας. Τα «μπρατί-
μια» αναλαμβάνουν το ξύρισμα του 
γαμπρού, με τη συνοδεία παραδοσιακών τραγου-
διών, βοηθούν στο γλέντι που προηγείται του γά-
μου και, την ημέρα του γάμου, είναι αυτοί που συ-
νοδεύουν τη νύφη στην εκκλησία. Τα «μπρατίμια» 
είναι επίσης μια παρέα μουσικών από τη Βόρεια 
Ελλάδα οι οποίοι από μικρή ηλικία γαλουχήθηκαν 
στα παραδοσιακά-δημοτικά πανηγύρια και γλέ-
ντια. Η αγάπη και το μεράκι τους για την παραδο-
σιακή δημοτική μουσική, καθώς και η πολύχρονη 
συνεργασία τους στο μουσικό αυτό χώρο, είχαν 
ως αποτέλεσμα τη συγκρότηση ενός συμπα-
γούς πυρήνα. Έκτοτε με έδρα την Θεσσαλονίκη 
ταξιδεύουν σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό 
παρουσιάζοντας μουσικές παραδόσεις από τον 
Ελλαδικό χώρο και τα Βαλκάνια κυρίως σε γαμή-
λια γλέντια, πανηγύρια, φεστιβάλ και εκδηλώσεις 
που αφορούν την παραδοσιακή μουσική.

Τα μέλη της μπάντας αποτελούν οι:
Νίκος Αγγούσης: κλαρίνο
Μάκης Μπακλατζής: τραγούδι-βιολί

Δημήτρης Παναγούλιας: κρουστά
Γιάννης Πούλιος: λαούτο

ΜΠΡΑΤΙΜΙΑ περιοδεία 

09/08 , 9.00μ.μ ΣΕΛΙ (Πλατεία)
10/08 , 9.00μ.μ ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ(αυλή Δημοτι-

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

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

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

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

νεργασία με τις Τοπικές Κοινότητες και τους Πολι-
τιστικούς Συλλόγους .

Σας καλούμε σε ένα μοναδικό Ταξίδι στην Πα-
ράδοση με τα Μπρατίμια! 

Την Τετάρτη 1 Αυγούστου στην Πατρίδα Βέροιας

Πρόσκληση σε ημερίδα εκπαίδευσης 
και συμπεριφοράς σκύλων 

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

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

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

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

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

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

Από  10 έως και  17 Αυγούστου

H ΚΕΠΑ στα ορεινά 
με τα «Μπρατίμια»

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



Το Σάββατο 21 Ιουλίου ξεκίνησαν οι φετινές εκδηλώσεις του συλλόγου 
«Ευστάθιος Χωραφάς» που πραγματοποιούνται κάθε χρόνο στην Πατρίδα, 
με την υποδοχή των λειψάνων των Αγ. Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης στον 
Ι.Ν. Αγ. Παρασκεύς Πατρίδας, προστάτιδας του χωριού. Τα λείψανα μετέφε-
ρε ο Αρχιμ. Δημήτριος Παπαδόπουλος και θα βρίσκονται στο Ναό μέχρι και 
μετά το πέρας των εκδηλώσεων, την Παρασκευή 27 Ιουλίου.

Οι εκδηλώσεις συνεχίστηκαν το βράδυ του Σαββάτου, με το καλλιτεχνικό 
μέρος, με τον κρητικό λυράρη Νίκο Ζωιδάκη, αφού πρώτα τελέστηκε ο κα-
θιερωμένος αγιασμός, ενώ στη συνέχεια παρουσιάστηκαν ποντιακοί χοροί 
από το χορευτικό του «Ευστάθιου Χωραφά», καθώς και κρητικοί χοροί από 
τον Σύλλογο Κρητικών Ημαθίας.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου, Αντώνης Καγκελίδης, ευχαρίστησε στο χαι-
ρετισμό του το παρευρισκόμενο κοινό για την παρουσία του, όπως και τους 
χορηγούς και εθελοντές για την συνδρομή και την βοήθεια και τα τοπικά 
ΜΜΕ για την προβολή και την κάλυψη των εκδηλώσεων. Εκτός από την ε-
ξαιρετική παρουσία του Νίκου Ζωιδάκη ,σπουδαία ήταν και η εμφάνιση των 

τοπικών καλλιτεχνών 
στο ποντιακό πρό-
γραμμα.

Ακολούθησε  το 
βράδυ της Κυριακής 
22 Ιουλίου, ποντιακή 
βραδιά στο γήπεδο 
της Πατρίδας με τους 
Αλέξη Παρχαρίδη, 
Γιώργο Σοφιαννίδη, 
Γιάννη Κουρτίδη και 
Κώστα Σιώπη.

Απόψε, Δευτέρα, 
είναι προγραμματισμέ-
νη η εμφάνιση της Ρί-
ας Ελληνίδου (ρεμπέ-
τικο – λαϊκό) και του 
Στάθη Νικολαϊδη, και 
πάλι στο γήπεδο της 
Πατρίδας.

Οι εκδηλώσεις θα 
συνεχιστούν έως και 
την Πέμπτη 27 Ιουλί-
ου, σύμφωνα με το α-
κόλουθο πρόγραμμα:

 Τρίτη 24 Ιουλίου: 
Ελένη Βιτάλη και Νί-
κος Ζιώγαλας

Τετάρτη 25 Ιουλί-
ου: Πίτσα Παπαδο-
πούλου και τα Παιδιά 
της Πάτρας

Πέμπτη 26 Ιουλί-
ου: Γιάννης Καψάλης, 
με δημοτικό, παραδο-
σιακό και λαϊκό τρα-
γούδι

Αναφορικά με το 
εισιτήρια, στις συναυ-
λίες των Παπαδοπου-
λου και Βιτάλη η τιμή 
του εισιτηρίου είναι 8 
ευρώ (με 2 κρεατικά) 
και τις υπόλοιπες η-
μέρες 5 ευρώ (με 2 
κρεατικά).

Τέλος, σύμφωνα 
με το πρόγραμμα που 
ανακοινώθηκε, καθη-
μερινά το πρωί θα τε-
λείται Όρθρος και Θ. 
Λειτουργία και στις 7 
το απόγευμα Εσπε-
ρινός και Παράκληση 
στους Αγίους.
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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 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗ-
ΤΡΙΟΣ του Γεωργίου και της Ζα-
χαρούλα, το γένος Πετράκη, που 
γεννήθηκε και κατοικεί στη Θεσ-
σαλονίκη και η ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΥ 
ΜΑΡΙΑ του Αριστείδη και της Α-
θηνάς, το γένος Παπαφώτη, που 

γεννήθηκε στη Βέροια και κατοικεί στη Θεσσαλο-
νίκη, πρόκειται να παντρευτούν με θρησκευτικό 
γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγίου Φωτίου 
στη Βεργίνα.

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

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

Ο ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑ-
ΡΟΣ του Παναγιώτη και της Ε-
λένης, το γένος Μπακιρτζή, που 
γεννήθηκε στο Κιλκίς και κατοι-
κεί στην Κολωνία Γερμανίας και 
η ΔΑΝΙΗΛΙΔΗ ΘΕΜΙΔΑ του Η-
λία και της Κάντυ, το γένος Κα-

ρυπίδη, που γεννήθηκε στα Τσάλκα Γεωργίας και 
κατοικεί στην Κολωνία Γερμανίας, πρόκειται να 
παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει 
στον Ιερό Ναό Αγ. Παρασκευής Κριστώνης Κιλκίς.

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

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

Ο ΚΑΝΑΤΙΔΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ του 
Γεωργίου και της Αναστασίας, το 
γένος Σιδηροπούλου, που γεννή-
θηκε και κατοικεί στη Βέροια και 
η ΚΟΥΣΑΤΑΛΟΓΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ 
του Αθανασίου και της Πηνελό-

πης, το γένος Χατζηγεωργίου, που γεννήθηκε στα 
Νιουρτινγκεν Γερμανίας και κατοικεί στη Βέροια, 
πρόκειται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο που 
θα γίνει στο Δημαρχείο Βέροιας. 

Αναβλήθηκε 
η χθεσινή επίσκεψη 

του Σταύρου 
Θεοδωράκη στη 

Βέροια, λόγω 
θανάτου 

του καθηγητή
 Σταύρου Τσακυράκη

Α ν α β λ ή θ η κ ε 
χθες   η  επίσκεψη 
του επικεφαλής του 
«Ποταμιού», Σταύ-
ρου Θεοδωράκη, 
στην Ημαθία, στο 
πλαίσιο  περιοδεί-
ας του σε Θεσσα-
λονίκη, Βέροια και 
Κοζάνη, λόγω του 
θανάτου του Σταύ-
ρου Τσακυράκη, ο 
οποίος έφυγε από 
τη ζωή σε ηλικία 67 ετών. Ο Σταύρος Τσακυράκης ήταν 
καθηγητής του Συνταγματικού Δικαίου, αγωνιστής των αν-
θρωπίνων δικαιωμάτων και του αντιδικτατορικού αγώνα,  Η 
κηδεία του έγινε χθες στην εκκλησία της Αγίας Κυριακής στο 
Μόλυβο, όπου έδωσε το παρόν και ο Στάυρος Θεοδωράκης.

«Σήμερα δεν χάσαμε μόνο έναν σπουδαίο καθηγητή, 
έναν σπουδαίο άνθρωπο, χάσαμε έναν φίλο. Και αυτό το κε-
νό θα είναι για πάντα δυσαναπλήρωτο», τονίζεται στην ανα-
κοίνωση του Ποταμιού, που εκφράζει « συλλυπητήρια  στη 
γυναίκα του Πόπη και σε όσους ειλικρινά τον αγαπούσαν».

Με ποντιακές βραδιές ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις 
του «Ευστάθιου Χωραφά», στο γήπεδο της Πατρίδας

-Το πρόγραμμα που ακολουθεί
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ΚΗΔΕΙΑ
Kηδεύτηκε τη Δευτέρα 23 

Ιουλίου 2018 από τον Ιερό 
Ναό Αγίου Αθανασίου (Κοι-
μητήρια) Βέροιας η Τριαντα-
φυλλιά Αθ. Σεραφείμ σε ηλι-
κία 83 ετών.

Γραφείο Τελετών
«ΚΥΠΡΑΙΟΣ»

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε τη Δευτέρα 23 

Ιουλίου 2018 από τον Ιερό 
Ναό Κυρίλλου και Μεθοδί-
ου στην Αλεξάνδρεια ο Κων-
σταντίνος Μελάς σε ηλικία 
79 ετών.

Γραφείο Τελετών
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Κυριακή 22 

Ιουλίου 2018 από τον Ιερό 
Ναό Κυρίλλου και Θεοδίου 
Αλεξάνδρειας ο Παναγιώτης 
Κουμαντζιάς σε ηλικία 73 ε-
τών.

Γραφείο Τελετών
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

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.

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 29 Ι-

ουλίου 2018 στον Ιερό Ναό 
Αγίου Αθανασίου (Κοιμητήρια) 
Βέροιας ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟ-
ΣΥΝΟ για την ανάπαυση της 
ψυχής της πολυαγαπημένης 
μας συζύγου, μητέρας, γιαγιάς, 
αδελφής και θείας

ΜΑΡΙΑΣ ΑΡΗ
ΒΑΪΝΑ

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

Ο σύζυγος, 
Τα παιδιά, 
Η εγγονή

Τα αδέλφια, Τα ανήψια, 
Οι λοιποί συγγενείς

Δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα «Γαλήνη»

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 29 Ι-

ουλίου 2018 στον Ιερό Ναό 
Αγίου Αθανασίου (Κοιμητήρια) 
Βέροιας 40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗ-
ΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση 
της ψυχής του πολυαγαπη-
μένου μας συζύγου, πατέρα, 
παππού, αδελφού και θείου

ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΠΑΥΛΙΔΗ του Θεοχάρη

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

Η σύζυγος, 
Τα παιδιά, 
Οι νύφες, 

Τα εγγόνια
Τα αδέλφια, Τα ανήψια, 

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

Θεία Λειτουργία 
κάθε Κυριακή

 στο Ξηρολίβαδο
Οι κάτοικοι και οι παραθεριστές του Ξηρολιβάδου θα έ-

χουν την δυνατότητα να εκκλησιάζονται κάθε Κυριακή μέχρι 
τέλος Αυγούστου. 

Όσοι πιστοί προσέλθετε.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΑΓΡΥΠΝΙΑ
ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 ΕΠΙ ΤΗ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ 

ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΜΗΤΟΡΟΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ ΑΠΟ 
ΩΡΑ 21.00-00.30

Eυχαριστήριο
Το Δ.Σ.και οι Τρόφιμοι της Μ.Φ.Η.``Σωσσίδειο Γηροκο-

μείο Βέροιας``,ευχαριστούν θερμά: 
-  Το Ιχθυοπωλείο κ.Ιωάννη Τσιλιγκερίδη,για την ευγενική 

προσφορά 9 Kg Ψαριών , για τις ανάγκες του Ιδρύματος. 
- Την κυρία Κουρκούτα Ευδοκία για την ευγενική προ-

σφορά ενός πλήρους πρωινού γεύματος εις μνήμην Κουρ-
κούτα Ελένης.

- Ανώνυμο κύριο για την ευγενική προσφορά 24  Kg τζα-
τζίκι, 20  Kg γιαούρτι και 100  Kg πιπεριές.

- Ανώνυμο κύριο για την ευγενική προσφορά λαχανικών 
για τις ανάγκες του ιδρύματος.

   Εκ της Δ/νσεως του Γηροκομείου Βέροιας .

30χρονος συνελήφθη στην Ημαθία για 
κατοχή 314 πακέτων με λαθραία τσιγάρα

Συνελήφθη την Παρασκευή 20 
Ιουλίου, το πρωί ,σε περιοχή της 
Ημαθίας, από αστυνομικούς του 
Τμήματος Ασφάλειας Αλεξάνδρει-
ας, 30χρονος ημεδαπός, διότι σε 
έρευνα που πραγματοποιήθηκε 
στην οικία του και σε παρακείμενη 
αποθήκη που χρησιμοποιούσε, δι-
απιστώθηκε να κατέχει με σκοπό 
την πώληση, 314 πακέτα τσιγάρων 
για τα οποία δεν είχαν καταβληθεί 
οι νόμιμοι φόροι και δασμοί και τα 
οποία κατασχέθηκαν. 

Σύλληψη για κλοπή πορτοφολιού 
Την ίδια ημέρα συνελήφθη το απόγευμα σε περιοχή της Ημαθίας, από αστυνο-

μικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ημαθίας και μία 36χρονη 
ημεδαπή, διότι όπως προέκυψε από την έρευνα του Τμήματος Ασφάλειας Βέροιας, 
νωρίτερα την ίδια ημέρα ενεργώντας μαζί με μία συνεργό της, αφαίρεσαν με τη 
μέθοδο της απασχόλησης από 73χρονη ημεδαπή, ένα πορτοφόλι με το χρηματικό 
ποσό των 30 ευρώ.

Η κίνηση του Μητροπολίτη
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βε-

ροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντε-
λεήμων:

Την Τρίτη 24 Ιουλίου στις 7:00 μ.μ. 
θα χοροστατήσει στον Πανηγυρικό Ε-
σπερινό στον Ιερό Ναό Αγίας Άννης στο 
Νησελούδι.

 Την Τετάρτη 25 Ιουλίου στις 7:00 μ.μ. 
θα χοροστατήσει στον Πανηγυρικό Ε-
σπερινό στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευ-
ής Κορυφής.

 Την Πέμπτη 26 Ιουλίου το πρωί θα ιε-
ρουργήσει στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό 
Αγίας Παρασκευής Μελίκης.

 Την Πέμπτη 26 Ιουλίου στις 7:00 μ.μ. 
θα χοροστατήσει στον Μέγα Πανηγυρικό 
Εσπερινό επί τη εορτή του Αγίου Μεγα-
λομάρτυρος Παντελεήμονος στην Ιερά 
Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας. 

Την Παρασκευή 27 Ιουλίου το πρωί 
θα ιερουργήσει στον Ιερό Παλαιό Μητρο-
πολιτικό Ναό Αγίων Αποστόλων Παύλου 
και Πέτρου Βεροίας επί τη εορτή του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος του 
Ιαματικού. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας θα δεχθεί ευχές για τα ονομαστή-
ρια του στο Επισκοπείο της Ιεράς Μητροπόλεως έως τη 1:00μ.μ. ενώ το απόγευμα 
θα δεχθεί ευχές από τις 6:00μ.μ. στο Αρχονταρίκι της Ιεράς Μονής Παναγίας Δο-
βρά.

 Το Σάββατο 28 Ιουλίου το πρωί θα ιερουργήσει στο χωριό της Αγίας Τριάδος 
επί τη εορτή της Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου. 

Το Σάββατο 28 Ιουλίου στις 7:00μ.μ. θα χοροστατήσει στον Εσπερινό στο Ιερό 
Παρεκκλήσιο της Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου στον Σχοινά.

 Την Κυριακή 29 Ιουλίου το πρωί θα λάβει μέρος στο Πολυαρχιερατικό Συλλεί-
τουργο και στο ετήσιο μνημόσυνο του μακαριστού Μητροπολίτου Φιλίππων, Νεα-
πόλεως και Θάσου κυρού Προκοπίου στην Καβάλα.



Χρηματοδοτική συμφωνία ύψους 24 εκατ. ευ-
ρώ με τον ελληνικό όμιλο ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή για 
να συμβάλει στη χρηματοδότηση της ανάπτυξης, 
της κατασκευής και της λειτουργίας δύο αιολικών 
πάρκων στο όρος Βέρμιο, στη Βόρεια Ελλάδα, 
υπέγραψε η Ευρωπαική Τράπεζα Επενδύσεων 
(ΕΤΕπ)

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση που 
εξέδωσε η ΕΤΕπ, η Alpha Bank ενήργησε ως 
συνδανειστής που παρέχει ισοδύναμο ποσό μα-
κροπρόθεσμου δανεισμού μαζί με μεσοπρόθε-
σμη διευκόλυνση ΦΠΑ.

Το δάνειο της ΕΤΕπ υποστηρίζεται από την 
εγγύηση του προϋπολογισμού της ΕΕ στο πλαί-

σιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρα-
τηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), το 
χρηματοδοτικό μέσο του Επενδυτι-
κού Σχεδίου για την Ευρώπη.

Πρόκειται για τη δεύτερη σύμ-
βαση αυτού του τύπου με την ΤΕΡ-
ΝΑ μετά από εκείνη του περασμέ-
νου Ιουλίου για τη χρηματοδότηση 
αιολικών πάρκων στην περιοχή της 
Βοιωτίας.

«Όπως υποσχεθήκαμε πέρσι, 
παρακολουθήσαμε τις εξελίξεις 
στον ελληνικό τομέα της ενέργειας 
και παραμένουμε έτοιμοι να συμ-

βάλουμε στη χρηματοδό-
τηση υγιών έργων που 
πληρούν τα κριτήριά μας και ανταπο-
κρίνονται στις ενεργειακές πολιτικές 
της ΕΕ», σχολίασε ο Jonathan Taylor, 
Αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ, αρμόδιος για 
τη χορήγηση δανείων στην Ελλάδα. 
«Η Τράπεζα έχει δεσμευτεί ιδιαίτερα 
για τη χρηματοδότηση έργων πράσι-
νης ενέργειας σε ολόκληρη την Ένω-
ση, και το ΕΤΣΕ μας έδωσε τη δυνατό-
τητα να κάνουμε ακόμη περισσότερα. 
Το έργο αυτό είναι ακριβώς το είδος 
δραστηριότητας που το Επενδυτικό 
Σχέδιο για την Ευρώπη σχεδιάστηκε 
να στηρίζει», είπε.

Ο Πιερ Μοσκοβισί, Επίτροπος Οι-
κονομικών και Δημοσιονομικών Υπο-
θέσεων, Φορολογίας και Τελωνείων, 
δήλωσε τα εξής: «Μετά 
την έξοδο της Ελλάδας 
από το πρόγραμμα στή-
ριξης στις 20 Αυγούστου, 
η χώρα θα σταθεί στα 
δικά της πόδια — αλλά 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
θα εξακολουθήσει να βρί-
σκεται στο πλευρό της, 
και οικονομικά. Η σημε-
ρινή ανακοίνωση αποτε-
λεί απτό παράδειγμα του 
τρόπου με τον οποίο το 
Σχέδιο Γιούνκερ συμ-
βάλλει στον εκσυγχρο-
νισμό της ενεργειακής 
υποδομής της Ελλάδας, 
στηρίζοντας παράλληλα 
την ανάπτυξη και τη δη-
μιουργία θέσεων εργα-
σίας».

Τα δύο αιολικά πάρ-
κα θα έχουν συνδυ-
ασμένη παραγωγική 
ικανότητα 44,4 MW, η 
οποία θα κατανέμεται 
ανάμεσα στο πάρκο της 
θέσης Ερεσού Ύψω-
μα-Φούρκα (παραγωγι-
κής ικανότητας 36 MW) 
και σε εκείνο της θέσης 
Λεύκες-Κερασιά (πα-
ραγωγικής ικανότητας 
8,4 MW). Από κοινού, 

θα φιλοξενούν 22 ανεμογεννήτριες εγκατεστημέ-
νες σε πολύπλοκα πεδία με υψόμετρο άνω των 
1.400 μ., και θα συνδέονται με το δίκτυο μεταφο-
ράς μέσω ενός νέου υποσταθμού ΜΤ/ΥΤ [μέσης/
υψηλής τάσης] και με υπόγεια καλώδια ΜΤ μή-
κους 8,5 και 16 χιλιομέτρων αντίστοιχα.

Όπως σημειώνει η ΕΤΕπ στην ανακοίνωσή 
της, πρόκειται για τη δεύτερη δραστηριότητα του 
ΕΤΣΕ, στην οποία η τράπεζα αναλαμβάνει τον 
άμεσο κίνδυνο του έργου μέσω μιας περιορισμέ-
νου ύψους δομής χρηματοδότησης του έργου. 
Παράλληλα με άλλες συναλλαγές, αποδεικνύει τη 
συνεχιζόμενη στήριξη που παρέχει η ΕΤΕπ στον 
ελληνικό τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας εν γένει 
και στην προώθηση των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας, σύμφωνα με τις πολιτικές της Ε.Ε., 
ειδικότερα.

(πηγή voria.gr)
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΚΟΥΜΑΡΙΑΣ «Η ΝΤΟΛΙΑΝΗ»

Ευχαριστήριο

Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Κουμαριάς «Η 
ΝΤΟΛΙΑΝΗ» ευχαριστεί θερμά την Κινητή Βιβλιοθήκη της 
Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Βέροιας για την επίσκε-
ψή της στο χωριό μας την Πέμπτη 19 Ιουλίου καθώς έδω-
σε την ευκαιρία στους κατοίκους, μικρούς και μεγάλους, 
να έχουν άμεση πρόσβαση στο βιβλίο και την ανάγνωση. 
Το ραντεβού ανανεώθηκε για τις 20 Αυγούστου.

Aναγνώριση Σωματείου
Δυνάμει της με αριθμό 20/2018 διάταξης του Ειρηνο-

δικείου Βέροιας, εγκρίθηκε το καταστατικό του Σωματείου 
με την επωνυμία «ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ», με έδρα 
τη Βέροια και σκοπό το αναφερόμενο στο από 25-6-2018 
καταστατικό του.

Βέροια , 23.7.2018
Ο Πληρεξιούσιος Δικηγόρος

Μιχάλης Χασιώτης

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

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

Ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ-
ΝΟΣ του Φωτίου και της Δήμη-
τρας, το γένος Ζαχαριάδη, που 
γεννήθηκε στη Θεσ/νίκη και κατοι-
κεί στο Ωραιόκαστρο Θεσ/νίκης και 
η ΛΑΖΟΓΛΟΥ ΑΡΕΤΗ, του Δημη-
τρίου και της Αικατερίνης, το γένος 
Τατάρογλου, που γεννήθηκε στη 

Βέροια και κατοικεί στο Ωραιόκαστρο Θεσ/νίκης, 
πρόκειται να παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο 
που θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγ. Γεωργίου στο Κο-
μνήνιο Ημαθίας.

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

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

Ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ-ΣΕΡΑΚΗΣ ΔΗ-
ΜΗΤΡΙΟΣ του Αθανασίου και της 
Αναστασίας, το γένος Καρανάσι-
ου, που γεννήθηκε και κατοικεί 
στη Βέροια και η ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, του Νικολάου και 
της Γεθσημανή, το γένος Μουγτο-
σίδου, που γεννήθηκε στα Γιαννι-

τσά Πέλλας και κατοικεί στον Αγ. Λουκά Πέλλας, 
πρόκειται να παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο 
που θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγ. Αναργύρων Βέ-
ροιας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Θεσσαλονίκη, 23 Ιουλίου 2018  
Αρ. Πρ. : 366275(768)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Κ.Μ. έχοντας 

υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4014/2004 (ΦΕΚ 209 τ.Α) σε συν-
δυασμό με την Κ.Υ.Α. 1649/45/2014 (ΦΕΚ 45 τ.Β) ανακοινώνει 
στους πολίτες και τους φορείς εκπροσώπησης τους για να 
λάβουν γνώση θέτοντας στη διάθεση τους κάθε περιβαλλοντική 
πληροφορία, περί του με αρ. πρ..:  4669/14-06-2018 έγγραφο 
του Τμήματος Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού Κ.Μ. 
της ΑΔΜΘ που αφορά τη «Διαβίβαση φακέλου ανανέωσης 
περιβαλλοντικών όρων εκμετάλλευσης μαρμάρου, σε δη-
μόσια δασική έκταση 20.128,50 τ.μ. στη θέση “Πακούρι” 
Δ.Δ. Καστανιάς, Δ. Βέροιας, Π.Ε. Ημαθίας. Φορεάς του έρ-
γου: “Σαλήμ Αμπντέλ Καντέρ”», (υποκατηγορία Α2 της 5ης 
Ομάδας– Εξορυκτικές δραστηριότητες – με α/α 3). 

 Φορέας υλοποίησης του έργου ή της δραστηριότητας: ΣΑ-
ΛΗΜ ΑΜΠΝΤΕΛ ΚΑΝΤΕΡ

 Αρμόδια υπηρεσία το Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού 
Σχεδιασμού Κ.Μ. της ΑΔΜΘ (Τηλ. 2313309289  Ι. Κανδύλας, 
εργάσιμες ημέρες και ώρες).

 Αρμόδια υπηρεσία για παροχή πληροφοριών και στοιχείων:
1. Γραμματεία Περιφερειακού Συμβουλίου Κ.Μ. (Τηλέφωνο 

2313319831 κ. Μ. Δημούτσικου εργάσιμες ημέρες και ώρες)
2. Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Ημαθίας 

(Τηλ. 2331353634)
Η παρούσα ανακοίνωση είναι αναρτημένη στην επίσημη 

ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, http://www.
pkm.gov.gr και ειδικότερα στη διαδρομή Ενημέρωση/Περιβαλ-
λοντική Αδειοδότηση Έργων και Δραστηριοτήτων/Δημοσιοποιή-
σεις Περιφερειακού Συμβουλίου/Α.Ε.Π.Ο.

Η παρούσα ανακοίνωση να δημοσιευθεί στην εφημερίδα 
«ΛΑΟΣ» στις 24 Ιουλίου 2018. 

Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης στον 
Τύπο, βαρύνουν το φορέα υλοποίησης του έργου ή της δρα-
στηριότητας, (Άρθρο 19, παρ. 8 του Ν. 4014/2011 ΦΕΚ 209 τ. 
Α).

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.Κ.Μ.
Παναγιώτης  Θ.  Σπυρόπουλος

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 
συμβάλει στη χρηματοδότηση κατασκευής και 
λειτουργίας δύο αιολικών πάρκων στο Βέρμιο

-Θα έχουν παραγωγική ικανότητα 44,4 MW



Το Κέντρο Κοινό-
τητας Δήμου Βέροι-
ας, σε συνεργασία 
με το ΙΝΕ ΓΣΕΕ Πε-
ριφερειακού Παραρ-
τήματος Κεντρικής 
Μακεδονίας Βέροιας, 
πραγματοποίησε στις 
17/07/2018 ομαδικό 
εργαστήριο συμβου-
λευτικής με θέμα: 
«Τεχνικές Πλοήγησης 
στην αγορά Εργασίας: 
Βιογραφικό Σημείω-
μα-Συνοδευτική Επι-
στολή».

Το εν λόγω εργα-
στήριο απευθυνόταν σε ανέργους, άτομα που ενδιαφέρονται για επαγγελματικό επανα-
προσανατολισμό / επαγγελματική κινητικότητα, εγκλωβισμένους μισθωτούς ή σε όσους 
ενδιαφέρονται να καλλιεργήσουν τις δεξιότητες διά βίου διαχείρισης της σταδιοδρομίας. 
Αναλυτικότερα, πρόκειται για την προσέγγιση της αγοράς μέσα από την αξιοποίηση των 
έντυπων και διαδικτυακών πηγών για το σχεδιασμό της σταδιοδρομίας και την αναζήτηση 
εργασίας. Επιπλέον, το εργαστήριο εστίαζε στις δεξιότητες ανάδειξης προσόντων μέσα από 
το βιογραφικό σημείωμα και τη συνοδευτική επιστολή. Απώτερος στόχος είναι οι ωφελού-

μενοι να είναι σε θέση να 
αναγνωρίζουν τις δεξιότη-
τες που διαθέτουν και τον 
τρόπο που μπορούν να τις 
προβάλουν, να εντοπίζουν 
επαγγελματικές ευκαιρίες 
και θέσεις εργασίας και να 
δημιουργούν το δικό τους 
βιογραφικό σημείωμα και 
συνοδευτική επιστολή.

Το εργαστήριο ήταν  
δωρεάν, απευθυνόταν 
σε όλους τους κατοίκους 
και δημότες του Δήμου 
Βέροιας. Οι παρευρισκό-
μενοι μετά το τέλος του 
σεμιναρίου ήταν σε θέση 
να συντάξουν ένα πλή-
ρες βιογραφικό σημείωμα 
και να αποστείλουν μια 
αναλυτική συνοδευτική 
επιστολή, τονίζοντας και 
αναδεικνύοντας τα προ-
σόντα και τις δεξιότητες 
τους για να ενταχθούν 
πλέον πιο ομαλά στην α-
γορά εργασίας.

Τα στελέχη του Κέ-
ντρου Κοινότητας Βέροι-
ας ευχαριστούν θερμά το 
ΙΝΕ ΓΣΣΕ Περιφερειακού 
Παραρτήματος Κεντρικής 

Μακεδονίας Βέροιας και 
ιδιαίτερα την κα Δημητριά-
δου Θωμαή για την άψογη 
συνεργασία τους. Ευελπι-
στώντας σε μελλοντική συ-
νεργασία.  
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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Από το  Σύλλογο Κοινωνικής Παρέμβασης  ΕΡΑΣΜΟΣ  

που εδρεύει στη Βέροια, προκηρύσσεται η πρόσληψη  3 θέσε-
ων εργασίας, 4ωρης μερικής απασχόλησης αορίστου χρόνου 
με την ειδικότητα  Διοικητικού υπαλλήλου υπεύθυνου της δο-
μής, ηλικίας 28-50 ετών, Κοινωνικής Λειτουργού, ηλικίας 25-50 
ετών και Φροντίστριας, ηλικίας 25-50 ετών.

 Τα προσόντα που χρειάζονται και απαιτούνται για τον Διοι-
κητικό υπάλληλο και την Κοινωνική Λειτουργό είναι:

1. Πτυχίο ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ αντίστοιχων σχολών.
2. Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας και ορολογίας στο 

αντικείμενο εργασίας του/της.
3. Πολύ καλή γνώση χρήσης προγραμμάτων Η/Υ.
4. Καλή σωματική και ψυχική υγεία.
5. Δίπλωμα οδήγησης.
Τα προσόντα που χρειάζονται και απαιτούνται για την Φρο-

ντίστρια είναι:
1, Απολυτήριο Λυκείου ή Ανώτερης Σχολής.
2.  Πολύ καλή γνώση χρήσης Η/Υ.
3. Καλή σωματική και ψυχική υγεία.
Δικαιολογητικά:
1. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα
2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
3. Πιστοποιητικό γέννησης
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
5. Αποδεικτικά τίτλων σπουδών
6. Απολυτήριο στρατού για τους άνδρες
7. Αποδεικτικά των επιπλέον παραπάνω προσόντων και 

συστατικές επιστολές (αν υπάρχουν).
Θα ληφθεί σοβαρά υπόψη προηγούμενη σχετική εμπειρία 

σε παρόμοιες δομές (Μ.Κ.Ο.) αντιμετώπισης ζητημάτων ενδο-
οικογενειακής βίας.

Δικαιολογητικά:
1. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα
2. Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
3. Πιστοποιητικό γέννησης
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
5. Αποδεικτικά τίτλων σπουδών
5. Αποδεικτικά των επιπλέον παραπάνω προσόντων και 

συστατικές επιστολές (αν υπάρχουν).
Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται αυτοπροσώπως, στα 

γραφεία του Συλλόγου, επί της οδού Β. Χατζίκου 10 γ΄ όροφος 
από 16-7-2018 μέχρι 31-7-2018 καθημερινά, εκτός Σαββάτου 
και Κυριακής, από την 11:00 έως 13:00 και ηλεκτρονικά στο 
email: erasmos.veria@gmail.com και στο τηλ.: 23310 74073.

Η Πρόεδρος του Συλλόγου
Γεωργία Φωστηροπούλου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 

 Αλεξάνδρεια 23-07-2018
Αριθ. Πρωτ. 14913  

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ  Τ. Κ. ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙΟΥ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας διακηρύττει ότι:
Την 6η Αυγούστου  του έτους 2018   ημέρα Δευτέρα και ώρα 

12:00 – 13:00 .  θα γίνει πλειοδοτική φανερή και προφορική 
δημοπρασία στο Δημοτικό Κατάστημα Αλεξάνδρειας για την 
εκμίσθωση του υπ΄αριθ. τμήμα του 374 αγροτεμαχίου  της Τ.Κ. 
Κεφαλοχωρίου του Δήμου Αλεξάνδρειας, στην οποία μπορούν 
να συμμετέχουν μόνο δημότες - κάτοικοι της Δημοτικής Ενότη-
τας Αντιγονιδών.

Πρώτη επαναληπτική   ορίζεται η 13η Αυγούστου 2018  
ημέρα Δευτέρα την ίδια ώρα, στην οποία μπορούν να συμμετέ-
χουν δημότες – κάτοικοι του Δήμου Αλεξάνδρειας.

Δεύτερη επαναληπτική ορίζεται η 20η Αυγούστου 2018 
ημέρα Δευτέρα την ίδια ώρα, στην οποία μπορεί να συμμετέχει 
οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος.

Περισσότερες πληροφορίες για τη δημοπρασία  παρέχονται 
στη Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης Περιβάλλοντος και Καθαρι-
ότητας – Τμήμα Υπηρεσίας Δόμησης, στην οδό Ελ. Βενιζέλου 
2 στην Αλεξάνδρεια, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο 
τηλέφωνο 23333 51304.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΥΡΙΝΗΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Την Τετάρτη 18 Ιουλίου 2018 επισκέφθηκε τις Δομές 
του Οργανισμού μας κλιμάκιο της Αδελφότητας Ποντίων 
«Π. Σουμελά» του Τορόντο με επικεφαλής τον κ. Χρήστο 
Κοτσαμποικίδη.

Οι ομογενείς και οι Καναδοί συνοδοί τους, φίλοι της 
Πρωτοβουλίας για το Παιδί, ξεναγήθηκαν στο Κέντρο 
Ημερήσιας Φροντίδας και στο Σπίτι της Βεργίνας και ε-
νημερώθηκαν για το συντελούμενο έργο και δήλωσαν τη 
συμπαράστασή τους προς αυτό, παραδίδοντας επιταγή 
οικονομικής ενίσχυσης (βλ. φωτογραφία). Το ΔΣ ευχαρι-
στεί θερμά όλη την αποστολή και ιδιαίτερα τον κ. Μιχάλη 
Μουρατίδη, εμπνευστή της ιδέας.

Το ΔΣ της Πρωτοβουλίας για το Παιδί ευχαριστεί θερ-
μά επίσης:

1.Την κ. Αναστασία Τσολάκη για τη δωρεά ποσού 
100€ στη μνήμη Τριανταφυλλιάς Σιαμάγκα.

2. Τον κ. Μιχαήλ Μπάλλα και την κ. Σοφία Τσολάκη 
για τη δωρεά ποσού 100€ στη μνήμη Τριανταφυλλιάς 
Σιαμάγκα.

3. Την κ. Ελένη Δάλτση και τον κ. Στράτο Σαλαπασί-
δη, για την προσφορά ρούχων και χρηστικών ειδών.

4. Τη Φαρμακοποιό κ. Φιλιώ Σοφιανίδου  (Φαρμακείο 
Αγίου Γεωργίου) για την προσφορά αντιβιοτικών για 
παιδιά.

 ΤΟ ΔΣ

ΑΠΟ ΤΟΝ «ΚΑΡΑΝΟ»

Ποιες 
συνταγές 
πήραν 
τα δώρα 

στον διαγωνισμό του 
Ερασιτέχνη Μάγειρα

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε, την Τετάρτη 11 Ι-
ουλίου 2018 στο εξοχικό κέντρο «ΦΛΑΜΟΥΡΙΕΣ» στη 
Βέροια, ο διαγωνισμός του Ερασιτέχνη Μάγειρα που 
διοργάνωσε ο Σύλλογος Γευσιγνωσίας – Γαστρονομίας 
– Οινολογίας και Τουρισμού «Ο ΚΑΡΑΝΟΣ».

Η κριτική επιτροπή αποτελούνταν από αξιόλογους 
σεφ της Βέροιας, Μεταξά Γιώργο (Τσαγκαράδικο), Σα-
μούκα Γιάννη (12 Γράδα), Παλησίδη Γιώργο, την κ. Α-
τσάλου Έλενα, μέλος του Συλλόγου,  και πλαισιώθηκε α-
πό τη φιλική συμμετοχή του σεφ Βησσαρίωνα Παρθένη.

Υπήρχαν συνολικά έξι συμμετοχές, στους οποίους 
μοιράστηκαν τα ακόλουθα δώρα με τη σειρά που ξεχώ-
ρισαν:

1. Καφετιέρα για τη συνταγή «Ρολό κατσικάκι με μαυ-
ρολάχανα, καπνιστό Βερμίου και πιπεριές συνοδευμένο 
με βαρένικα»

2. Σετ μαχαίρια για τη συνταγή «Παραδοσιακός μου-
σακάς»

3. Σετ με διάφορα εξαρτήματα κουζίνας για τη συντα-
γή «Βλάχικη κρεατόπιτα»

4. Σετ ποτήρια για τη συνταγή «Γλυκιά κολοκυθόπι-
τα»

5. Τηγάνι για τη συνταγή «Σύβραση»
6. Ένα μπουκάλι κρασί στα «12 Γράδα»

Ομαδικό εργαστήριο 
συμβουλευτικής ανέργων 

για επαγγελματικό 
επαναπροσανατολισμό

 και κινητικότητα



του Μάξιμου Χαρακόπουλου

«Έξω πάμε καλά» συνήθιζε να λέει ο εθνάρ-
χης Κωνσταντίνος Καραμανλής στα χρόνια με-
τά τη μεταπολίτευση, όταν αναλώθηκε σε μια 
εργώδη προσπάθεια για την ένταξη της χώρας 
στην ΕΕ -τότε ΕΟΚ. Δεν μπορούμε, δυστυχώς, 
να πούμε το ίδιο και σήμερα. Αφού η κυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ «τακτοποίησε» καταλλήλως τα οικο-
νομικά της χώρας, δεσμεύοντάς την για πολλές 
δεκαετίες με δυσθεώρητα πλεονάσματα, περι-
κοπές σε συντάξεις και μισθούς και άλλα δεινά, 
καταπιάστηκε εσχάτως και με την εξωτερική πο-
λιτική. Κυριολεκτικώς, ως ταύροι σε υαλοπωλείο, 
ο πρωθυπουργός και η ηγεσία του υπουργείου 
των Εξωτερικών, σπεύδουν ασθμαίνοντας να 
ανοίξουν άρον άρον όλα τα λεγόμενα εθνικά ζη-
τήματα, προκαλώντας εύλογες ανησυχίες για τις 
μελλοντικές εξελίξεις. 

Κατ’ αρχάς, ενάντια στην ιστορία, στα αισθή-
ματα της συντριπτικής πλειοψηφίας του ελλη-
νικού λαού αλλά και στη λογική, η κυβέρνηση 
προχώρησε στη συμφωνία των Πρεσπών. Μ’ αυ-
τήν για πρώτη φορά παραχώρησε «μακεδονική» 
γλώσσα, «μακεδονική» εθνότητα και «μακεδο-
νική» ιστορία. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πολλοί 
είναι αυτοί που χαίρονται για τη συμφωνία, τόσο 
στα Σκόπια, όσο και από τους διεθνείς παράγο-
ντες, που έχουν δικούς τους σχεδιασμούς και 
συμφέροντα. Για εμάς, όμως, ήδη ο απολογισμός 
είναι αρκούντως ζημιογόνος.

Την ίδια ώρα, έχοντας πάρει φόρα, και αγνο-
ώντας τις γενικευμένες αντιδράσεις, η κυβέρ-

νηση προσπαθεί 
να τελειώσει και τα 
πολλά εκκρεμή ζη-
τήματα με την Αλ-
βανία. Από το ομι-
χλώδες τοπίο των 
πα ρ α σ κ η ν ι α κώ ν 
διαπραγματεύσεων 
εμφανίζονται ξάφ-
νου πληροφορίες 
που προκαλούν ρί-
γος. Όπως π.χ. αυ-
τά που ξεστόμισε ο 
επίτροπος Χαν για 
αλλαγή των συνό-
ρων, εννοώντας, ό-
πως μας καθησύχα-
σαν, τις πυραμίδες 
στα σύνορα. Αλλά 
και για μια πιθανή 
απαγόρευση χρή-
σης του ονόματος 
«Βόρεια Ήπειρος», που θα μπει στη ζυγαριά 
με τις διεκδικήσεις των «Τσάμηδων», κάτι για το 
οποίο δεν υπήρξαν διαψεύσεις. 

Σαν να μην έφθαναν όλα τα προηγούμενα, 
οι κυβερνητικοί «φωστήρες» παίζουν επικίνδυνα 
παιχνίδια και στη Θράκη. Ο Ταγίπ Ερντογάν μας 
αποκάλυψε πως ο Τσίπρας τον διαβεβαίωσε 
στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ ότι ο μουφτής πλέον θα 
εκλέγεται –ένα πάγιο αίτημα της Άγκυρας και δια-
φόρων ύποπτων κύκλων στην περιοχή. Ότι ήδη 
υπήρχαν τέτοιες σκέψεις το γνωρίζαμε, άλλωστε, 

από τα προ μηνών λεχθέντα του κ. Γα-
βρόγλου. Κι όλ’ αυτά συμβαίνουν, μετά 
το παροιμιώδες φιάσκο της επίσκεψης 
του «σουλτάνου» στην Αθήνα, τις συνε-
χείς τουρκικές προκλήσεις σε Αιγαίο και 
Κύπρο, και τη σύλληψη και κράτηση των 
δύο Ελλήνων στρατιωτικών, που παρα-
μένουν στις τουρκικές φυλακές για πάνω 
από 140 ημέρες.

Κερασάκι στη τούρτα των «ευφυών» 
κινήσεων στην σκακιέρα της ελληνικής 
διπλωματίας αποτέλεσε η πρωτοφανής 
κρίση στις ελληνο-ρωσικές σχέσεις, οι 
οποίες ουδέποτε βρέθηκαν σε τέτοιο ε-
πίπεδο, ακόμη και στο ζενίθ του ψυ-

χρού πολέμου. Κι όλα 
αυτά από μια κυβέρνηση 
που πριν τρία χρόνια εκ-
δήλωνε την επιθυμία της 
να βάλει την Ελλάδα σε 
ρωσικά «λιμάνια» -δη-
λώσεις Τσίπρα στην Αγ. 
Πετρούπολη (18.06.15). 
Με βαρύτατες κατηγορίες 
προς τη ρωσική πλευρά, 
λεπτομέρειες των οποί-
ων ακόμη κανείς από την 
αντιπολίτευση δεν γνω-
ρίζει, οδηγηθήκαμε στην 
απέλαση τεσσάρων Ρώ-
σων διπλωματών και, ως 
αντίποινα, την ακύρωση 
της επίσκεψης Λαβρόφ 
στην Αθήνα, και πιθανές 
άλλες συνέπειες, με μια 
χώρα που διατηρούμε ι-
σχυρούς οικονομικούς και 

πολιτιστικούς δεσμούς. 
Μη έχοντας ακριβή γνώση των γεγονότων, 

δεν μπορούν να εξαχθούν ασφαλή συμπερά-
σματα. Ωστόσο, πιστεύουμε ότι τέτοια ζητήματα 
χρήζουν «χειρουργικής» μεταχείρισης, και δεν 
καθίστανται εργαλείο φθηνής επικοινωνιακής 
πολιτικής, που στοχεύει, μεταξύ άλλων, στην 
υπονόμευση των εσωτερικών αντικυβερνητικών 
αντιδράσεων.

Δυστυχώς, ο τρόπος άσκησης της εξωτερικής 
πολιτικής από την παρούσα κυβέρνηση, διέπε-
ται, εκτός των άλλων, από παρορμητισμό, έλλει-
ψη ψυχραιμίας και αλαζονεία. Σε αντίθεση με τα 
ειωθότα μέχρι και το 2015, οι κρίσιμες αποφάσεις 
λαμβάνονται εν κρυπτώ, χωρίς ουσιαστική ενη-
μέρωση της αντιπολίτευσης και κυρίως χωρίς χά-
ραξη ενιαίας εθνικής γραμμής. Τα αχαρτογράφη-
τα νερά, στα οποία μας έχει βάλει η κυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, ενέχουν σοβαρότατους κινδύνους. 
Αυτό είναι ένας ακόμη λόγος που πρέπει να επι-
σπευσθούν οι εκλογές, ώστε να πέσει σύντομα 
η αυλαία του πειράματος της «πρώτης φορά 
αριστερά». 

Ο Μάξιμος Χαρακόπουλος είναι αναπλη-
ρωτής τομεάρχης Εσωτερικών της Νέας Δη-
μοκρατίας, βουλευτής Λαρίσης.
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ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διακοπές στην Αιδηψό 
για Ιαματικά Λουτρά

Τα μέλη και οι φίλοι της Λέσχης όσοι επιθυμούν να 
πάρουν μέρος στις φετινές περιόδους ιαματικών λουτρών 
να δηλώσουν συμμετοχή στα γραφεία της Λέσχης μας. Β΄ 
περίοδος 20-27 Αυγούστου και Γ΄ περίοδος 23-30 Σεπτεμ-
βρίου. Για περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία μας 
Ανοίξεως 90. Τηλ.: 23310 25654 και 6976 953683.

Το Δ.Σ.

ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ
ΑΓΙΑΣ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 
ΒΕΡΟΙΑΣ

Τήν Πέμπτη 26 Ἰουλίου 2018 ἑορτή τῆς Ἁγίας ἐνδόξου
ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 
ΤΗΣ ΑΘΛΗΦΟΡΟΥ
πανηγυρίζει ὁ Ἱερός Ναός Ἁγίας Παρασκευῆς Βεροίας.
ΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΕΧΟΥΝ ΩΣ ΕΞΗΣ:
ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018
7:00 Μ.Μ.: ΜΕΓΑΣ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ 
ΜΕΤ΄ ΑΡΤΟΚΛΑΣΙΑΣ
8:00 Μ.Μ.: ΛΙΤΑΝΕΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 26 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018
7:00 Π.Μ.: ΟΡΘΡΟΣ—ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ 
ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
7:00 Μ.Μ.: ΜΕΘΕΟΡΤΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
7:30 Μ.Μ.: ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

 ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

Και έξω …δεν πάμε καλά! 



CMYK
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Από το καλό στο καλύτερο 
πηγαίνει η κατάσταση του 
αγωνιστικού χώρου του γηπέ-

δου της ΒΕΡΟΙΑΣ. Αφού με την άμεση 
επέμβαση διοικούντων του ΓΑΣ, του 
Δήμου Βέροιας με μπροστάρη τον 
Αντιδήμαρχο Βασίλη Παπαδόπουλο 
και των εθελοντών φιλάθλων και 
πρώην υπαλλήλων, όπως οι Κώστας 

Καρακώστας, Αντώνης Νικολόπουλος, 
αδελφοί Καντζίκη, σώθηκε το χόρτο 
από την καταστροφή.

Εδώκαιλίγοκαιρόσυντηρείταιπλέονκάτωαπό
φυσιολογικές συνθήκες και αναμένεται μέχρι την
χρήση του από την «Βασίλισσας» για το πρωτά-
θλημα να έχει έλθει στηνπροηγούμενηπολύ καλή
κατάσταση, όταν αυτή αγωνιζόταν στηνΑ΄Εθνική.
Μπράβοσε όλους έναδείγμααγάπης και λατρείας
γιααυτήτηνομάδαπουλέγεταιΒΕΡΟΙΑ.

Η φωτό είνια από το site της Kerkiadasport.gr

Μετά το πλιάτσικο που έγινε 
στο προπονητικό κέντρο του 
Ταγαροχωρίου από πιστω-

τές της ΠΑΕ ΒΕΡΟΙΑ, από το οποίο 
«σήκωσαν» ηλιακούς  θερμοσίφω-
νες, κλιματιστικά, όργανα γυμναστι-
κής, φωριαμούς  και πάγκους από 
τα αποδυτήρια μέχρι και τα λαμινέιτ 
πατώματα, ήρθε η σειρά του πούλ-
μαν.

Αυτό τοπαίρνει ο κάτοχος της κυριότητάς του,
αφούηΠΑΕαπό εποχήςΑρβανιτίδηακόμη, είχε
ένα χρέος 2500 ευρώστονΚατερινιώτη από τον
οποίο το αγόρασε, με αποτέλεσμα να ανήκει σε
αυτόνηκυριότητα.

Τοπούλμαν εδώ και κάτι μήνες βρίσκεται σε

ακινησία και παρκαρισμένο μέσα στονπεριβάλ-
λοντα χώρο του ΔημοτικούΣταδίου.Ήταν να το
πάρει με εξουσιοδότηση πρώην υπάλληλος της
ΒεροιώτικηςΠΑΕ!!! τοΣάββατο ,όμως κάτι τέτοιο
δενέγινεεξ΄αιτίαςτουότιδενβρέθηκεγερανόςνα
τομετακινήσει.

Κάτι τέτοιοαναμένεταιναγίνει εντός τηςεβδο-
μάδας.

Εντωμεταξύστο άκουσμα της «αρπαγής» του
πούλμαν, οι οργανωμένοιφίλαθλοι της «Βασίλισ-
σας» ξεσηκώθηκαν, βγάζονταςσκληρήανακοίνω-
σηπουκυκλοφόρησανστοδιαδίκτυο,κατάπρώην
διοικούντωνκαιυπαλλήλων,με τηνοποίακαλούν
τονκόσμοναπαρευρεθείστογήπεδοκαινααπο-
τρέψειμετηνπαρουσίατουναχαθείένακόσμημα,
όπωςείναιτοσυγκεκριμένοόχημα,γιατηνομάδα.

Σύμφωνα μεπληροφορίες υπάρχουν ελπίδες
ώστε τοπούλμαν τελικά να μείνει στα χέρια της
ομάδος.

«Σώθηκε»οαγωνιστικόςχώρος
τουΔημοτικούΣταδίουΒέροιας

Τηςπαίρνουνκαιτοπούλμαν
Σε επαγρύπνηση οι φίλαθλοι

της «Βασίλισσας»

Συνεχίζει
στην Αγ. Βαρβάρα

ο Κώστας Μουρτζίλας
Από τον Αγροτικό Αστέρα Αγ. Βαρβάρας γνω-
ρίζεται η συνεχεια της συνεργασίας με τον προ-
πονητή Κώστα Μουρτζίλα  στην ανδρική ομαδα 
όπως και στα καθήκοντα του τεχνικού υπεύθυ-
νου στα τμήματα υποδομής του συλλόγου.

Ηπρώτησυνάντηση και έναρξη τηςπροετοιμασίας της
ανδρικής ομάδαςπρογραμματίστηκε τηνΠεμπτη 2Αυγού-
στου. Καλούνται οι ποδοσφαιριστές της ανδρικής ομάδας
καθώς και οι 4  ποδοσφαιριστές του εφηβικού τμήματος
γεννηθέντεςτο2003πουσυμμετείχαντηνπροηγούμενηπε-
ριοδοστοανδρικότμήμαναδώσουντοπαρώνστογήπεδο
τηςΑγίαςΒαρβάρας. Ο Μεγας 

Αλέ-
ξαν-

δρος Αγίας 
Μαρίνας πρό-
σθεσε στο 
ρόστερ του 
τον πολύπει-
ρο Κοζανίτη 
αμυντικό 
Γιώργο Βορ-
γιατζίδη. Για 
τον Γιώργο 
Βοργιατζίδη 
οι συστάσεις 
περισσεύουν 
καθώς ο 33 
χρόνος αμυντικός κουβαλά πλούσι-
ες παραστάσεις από τις ομάδες που 
αγωνίστηκε, ενδεικτικά να αναφέ-
ρουμε πως ξεκίνησε από τους Ακρί-
τες Κοζάνης ,ερασ ΠΑΟ,ΚΟΖΑΝΗ 
(Γ,Δ εθνικη)

ΠΙΕΡΙΚΟΣ (Γ,Δ εθνικη)ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ(Δ ε-
θνικη) ΕΟΡΔΑΙΚΟΣ (Γ,Δ εθνικη),Α.Ε.ΠΠΕΡΔΙΚΑ

,ΚΡΟΚΟΣ,ΑΠΟΛΛΩΝΑΚΡΙΝΗΣ, ,ΕΟΡΔΑΙΚΟ,
ΑΕΚΚΟΖΑΝΗΣκαιΑΙΑΝΗ,πουήτανκαιοτελευ-
ταίος τουσταθμός.Οπολύπειρος κεντρικός αμυ-
ντικόςέρχεταιναδιαθέσειουσίακαιεμπειρίαστην
ομάδατουΜέγαΑλέξανδρουΑγίαςΜαρίνας.

«ΟπρόεδροςκΚαλαιτζίδηςτοΔ.Σκαλωσορίζει
στην οικογένεια τουΜέγαΑλέξανδρουΑγίαςΜα-
ρίναςτονΓιώργοΒοργιατζιδη!Οέμπειροςαμυντι-
κός με τοπλούσιο βιογραφικόσταποδοσφαιρικά
δρώμενα τηςΚοζάνης και όχι μόνοαναμένεται να
παίξει σημαντικόρόλοστην επίτευξη τωνστόχων
τηςομάδας.Τουευχόμαστευγείακαιεπιτυχίες»!

ΟπολύπειροςαμυντικόςΓιώργος
ΒογιατζίδηςστονΜέγαΑλέξανδρο

ΑγίαςΜαρίνας

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
ΤΟΥ ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗ
ΤαΔιοικητικόΣυμβούλιοτουΓΑΣΜΕΛΙ-

ΚΗκαλείταμέληκαιτουςφίλουςτουΣυλ-
λόγουτου,στηνΤακτικήΓενικήΣυνέλευση
πουθαγίνειτηνΚυριακή29Ιουλίου2018
καιώρα19.00σταγραφείατουΣυλλόγου,
Κεντρικής 13 (πρώην Κοινότητα) με τα
εξήςθέματα:

1.ΕκλογήΠροεδρείουΓεν.Συνέλευσης
2.ΑπολογισμόςκαιέγκρισηπεπραγμένωνΔ.Σ.
3.Οικονομικόςαπολογισμόςαπό1-1-

2018έως28-7-2018
4.Έκθεσηελεγκτικήςεπιτροπής
5.ΑπαλλαγήαπερχομένουΔ.Σ.
6.Προτάσεις
7.Εκλογήεφορευτικήςεπιτροπής
8.Αρχαιρεσίες
ΕκλογήμελώνΔ.Σ.
Τακτικώνεπτά(7)
Αναπληρωματικώντρία(3)
ΕλεγκτικήςΕπιτροπήςμέλητρία(3)
Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική

Συνέλευσηθαδιεξαχθείτηνίδιαημέρα29
Ιουλίου2018στοίδιομέροςκαιώρα20.00
μεταίδιαθέματα.

ΓΙΑΤΟΔ.Σ.ΤΟΥΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΗΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥΕΛΙΣΑΒΕΤ



Σε τρεις 
σπουδαίες 
μεταγρα-

φές που αναμέ-
νεται να βοηθή-
σουν κατά πολύ 
για την φετινή 
σεζόν προέβει 
η ομάδα του 
Αστέρα Τριπο-
τάμου. Ο λόγος 
για τους Αθανά-
σιο Μπουρδάνο, 
Βασίλειο Μπίρ-
να και Γεώργιο 
Αντωνιάδη. Ο 
Μπουρδάνος 
(14/4/1997) 
μπορεί να αγω-
νιστεί σε όλες 
τις θέσεις του 
κέντρου αλλά 
και στο αριστε-

ρό άκρο της άμυνας. Προερχό-
μενος από τον ΓΑΣ Ροδοχωρίου 
όπου παρέμεινε για 2.5 χρόνια 
με γεμάτες σεζόν και συμμετοχή 
σε τελικό κυπέλλου και πέρσι 
στα play off ανόδου στην Γ 
εθνική. Αγωνίστηκε επίσης σε 
Κρύα Βρύση, Ατρόμητο Διαβατού 
καθώς επίσης και στα τμήματα 
υποδομής της ΠΑΕ ΒΕΡΟΙΑ, Κ17 
(αρχηγός) & Κ20.

ΟΜπίρνας (30/5/1994) είναι στόπερ
αλλά μπορεί να αγωνιστεί καιως αμυντι-
κό χαφ.Τα τελευταία 4 χρόνιααγωνιζόταν
στονΕρμήΤριλόφουόπουήτανκαιαρχη-
γόςτηςομάδας.Ξεκίνησετηνκαριέρατου
στηνΑκαδημίαΒεροιαςόπουπαρέμεινεγια
τέσσεριςσυνεχόμενεςχρονιές, ενώαγωνί-
στηκεκαιέναχρόνοστηνΠατρίδα.

ΟΑντωνιάδης (9/7/1999) είναιπλάγιος
επιθετικός.Ονεαρός ταχύτατος επιθετικός
τη περσινή σεζόν αγωνίστηκε στονΆρη
Σκυλιτσίου.Έχει αγωνιστέί επίσης και σε
Μακροχώρι,Διαβατό,Μέση, ΠΑΟΚΚου-
λούρας,ΑστέραςΑγ.Βαρβάρας.

CMYK
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Για την Κύπρο αναχώ-
ρησε χθες το απόγευμα 
με την Εθνική ομαδα 

στίβου παίδων -κορασίδων 
η Μελιοπούλου Γιαννούλα 
αθλήτρια του ΦΙΛΙΠΠΟΥ.

ΗΓιαννούλαθααγωνιστείστηνδι-
εθνή συνάντησηστίβουπου θα γίνει
στηνΛευκωσίαστις24και25 Ιουλίου
στοαγώνισματουύψους.

Tην Παρασκευή 20 Ιουλίου 
2018 πραγματοποιήθηκε από 
την υπεύθυνη δημοσίων σχέ-

σεων Μένη Μαυροπούλου η παρου-
σίαση των προπονητών σε όλα τα 
τμήματα της Ακαδημίας και της νέας 
συνεργασίας του Αστέρα Αλεξάνδρει-
ας με την εταιρεία «Sport Experte» 
και τον Υπεύθυνο της στην Ελλάδα, 
Δημήτρη Πετκάκη ως τεχνικό Διευ-
θυντή, τον οποίο προλόγισε ο Πόλυς 

Χουρζουζίδης.

ΟΔημήτρηςΠετκάκηςείναιέναςεπαγγελματίας
στο χώρο τουποδοσφαίρου, καλός γνώστης του
αντικειμένου, έναςαδαμάντινος χαρακτήρας, αγα-
πητόςστονκόσμο,έναςάνθρωποςμεεμπειρίακαι
φρέσκες ιδέεςπουθαβοηθήσει τηνΑκαδημίασε
όλαταεπιπεδακαικυρίωςστοναγωνιστικότομέα.

ΣτησυνέχειατοεγκώμιοτουΠόλυΧουρσουζίδη
για την προσφορά του στο ποδόσφαιρο έπλεξε
οΔημήτρηςΠετκάκηςπου υποσχέθηκε ναπρο-
σπαθήσειόσοπερισσότερομπορείστοσχεδιασμό
αλλάκαιστηνυλοποίησητωνπλάνωντουΑστέρα
Αλεξάνδρειας.

Στην Κύπρο 
η Γιαννούλα 
Μελιοπούλου 
με την Εθνική 

Κορασίδων

ΟΑστέραςΑλεξάνδρειας
παρουσίασετονΔημήτρηΠετκάκη

καιτουςνέουςστόχους

Σε μια σπουδαία μεταγραφική 
κίνηση προχώρησε ο Α.Σ.ΒΕ-
ΡΟΙΑΣ 2017 την τελευταία 

μέρα των μεταγραφών. Η ομάδα της 
Ημαθίας κατάφερε να αποκτήσει 
με υποσχετική, την αριστερόχειρα 
Ελένη  Κερλίδη, που μέχρι πρότινος 
έπαιζε με τα χρώματα της νταμπλού-
χου Νέας Ιωνιας.

Η ομάδα της Βέροιας με την απόκτηση των
ΚερλίδουκαιΤσιομπάνου,αποκτάμεγάληδυναμι-
κήκαιφαίνεταιότιθαείναιένααπόταφαβορίγια
τηνάνοδοστημεγάληκατηγορία.

Ενισχύεται ο νεοφώτιστος
Αστέρας Τριποτάμου

Στον ΑΣ Βέροια 2017
η Ελένη Κερλίδου
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Μια σημαντική προσθήκη ενό-
ψει της νέας σεζόν στην Α 
Ερασιτεχνική της ΕΠΣ Ημα-

θίας πραγματοποίησε ο Μέγας Αλέ-
ξανδρος Τρικάλων. Οι Κυπελλούχοι 
Ημαθίας ενέταξαν στο δυναμικό τους 
τον Αποστόλη Λίτσι, που στέφθηκε 
πρωταθλητής τη φετινή σεζόν με τη 
Νίκη Αγκαθιάς και μάλιστα κατόπιν 
μιας πολύ παραγωγικής για τον ίδιο 
χρονιά.

Ο23χρονος(16/11/1994)ταχύτατοςμεσοεπιθετι-
κός,μεθητείαμεταξύάλλωνσεΑΕΑλεξάνδρειαςκαι
ΑστέραΑλεξάνδρειας, είχε 20συμμετοχέςσεπρω-
τάθλημακαιΚύπελλοαλλάκαισυνολικά14τέρματα.

Αναλυτικάηανακοίνωση:
«ΟΜέγαςΑλέξανδροςΤρικάλωνανακοινώνειτην

απόκτησητουΑπόστολουΛίτσι.
Ιδιαίτερεςσυστάσειςδενχρειάζεται.Όπουκαινα

αγωνίστηκε οΤόλης, άφησε τη δική του σφραγίδα
έχονταςπολύκαλήσχέσημεταδίχτυα.

Είναι ένας καθαρός σκόρερ και του ευχόμαστε
μιαπετυχημένηχρονιάμεπολλάγκολ»

ΑπέκτησεκαιΓρηγοριάδη
οΜέγαςΑλέξανδροςΤρικάλων

Αναλυτικάηανακοίνωση:
«ΟΜέγαςΑλέξανδροςΤρικάλωνανακοινώνειτην

απόκτησητουΒαλάντηΓρηγοριάδη.
Ο24χρονοςμέσος έχειαγωνιστείστηνΑ.Ε.Κα-

ψόχωρας,στηνΠΑΕΒέροια,στονΟλυμπιακοΚυμί-
νων,στηνΑλεξάνδρειακαιστηνΑγκαθιά.

Βαλάντησε καλωσορίζουμεστηνομάδαμας και
σου ευχόμαστε μιαπετυχημένησεζόν χωρίς τραυ-
ματισμούς.»

Η πρώτη ημέρα 
του Βαλκανικού 
Πρωταθλήμα-

τος ανδρών - γυναικών 
στη Στάρα Ζαγόρα της 
Βουλγαρίας ήταν εξαι-
ρετική για την ελληνική 
ομάδα, που κατέκτησε 
12 μετάλλια: 5 χρυσά, 
τα 3 ασημένια και τα 4 
χάλκινα. Ανάμεσα στους 
διακριθέντες και η δικιά 
μας η Σοφία.

Υφαντίδου.Ηέμπειρηαθλήτρια
επέλεξε τελικά να μην αγωνιστεί
στο έπταθλο, αλλά μόνο στον α-
κοντισμό απόφασηπου φαίνεται
τηςβγήκεσεκαλό.ΗΒεροιώτισσα
πρωταθλήτρια, είχε καλύτερη βο-
λήστα 57,37 μ., πολύ κοντάστα
57,50 μ., που είναι τοφετινό της
ρεκόρ και ανέβηκε στο δεύτερο
σκαλί του βάθρου, κατακτώντας
επάξιατοαργυρόμετάλλιο.

Σημαντικήενίσχυση
τουΜ.ΑλέξανδρουΤρικάλωνμετην
απόκτησητουΑποστόληΛίτσι

Αργυρό μετάλλιο στους Βαλκανικούς 
αγώνες κατέκτησε η Υφαντίδου

στον ακοντισμό ΟάμεσοςσυνεργάτηςτουΠά-
κο Ερέρα στονΆρη,Απόστολος
Τερζής, μίλησε για την συνεργα-
σία με τον Ισπανό τεχνικό, αλλά
και για το ποδόσφαιρο που θα
επιδιώξουν ναπαίξουν οι «κιτρι-
νόμαυροι».Αναφέρθηκε επίσης
στονμεγαλομέτοχοΘεόδωροΚα-
ρυπίδη και στη «Βασίλισσα του
Βορρά».Διαβάστε αναλυτικά όλα
όσα είπε ο Βεροιώτης τεχνικός
στηνεφημερίδα«ΆρηςΕίσαι»:

- Πώς προέκυψε η συνεργα-
σία με τον Άρη;

«Από τη μέρα που ήρθε ο
κόουτς στην Ελλάδα ήμασταν
πολλές ώρες μαζί επί τρεις ε-
βδομάδες. Τον βοήθησα για να
καταλάβει κάποια πράγματα για
το ελληνικόπρωτάθλημα και για
κάποιουςΈλληνεςπου ήτανστο
στόχαστρο.Έκανε ο ίδιος την τε-
λικήεισήγησηναείμαιστοτεχνικό
τιμ,κάτιπουείναιμεγάληευκαιρία
για μένα,ώστε να μάθω αρκετά
πράγματα δίπλα σ’ ένα προπο-
νητή με τη δική του φήμη στην
Ισπανία».

- Οι δικές σου αρμοδιότητες 
ποιες ακριβώς είναι;

«ΑυτόπουστηνΕλλάδαλέμεβοηθόςπροπο-
νητήκαιστοεξωτερικόασίσταντ.Είμαιδίπλατου
σε ότι χρειαστεί και έχουμε ξεκαθαρίσει απόλυτα
τους ρόλους.Όταν θα ξεκινήσει η σεζόν έχουμε
αποφασίσειότιτιπρώτεςμέρεςτηςεβδομάδεςθα
καθόμαστεόλοτοτιμμαζίγιαναετοιμάζουμετην
ανάλυσητουαντιπάλου».

- Σαν συνεργάτης πως είναι με το υπόλοιπο 
τεχνικό τιμ;

«Καταρχήν σαν άνθρωπος είναι ευχάριστος,
ανοικτόςκαιφιλικόςακόμηκαιμετουςφροντιστές
και τουςφυσιοθεραπευτές.Δεν έχει ύφος επειδή
είναιοπρώτοςπροπονητής.Καιτολέωγιατίεγώ
τονγνώρισαπριναπότουςυπόλοιπους».

- Η μεθοδολογία που ακολουθείτε στις προ-
πονήσεις ποια είναι και πως θα διαμορφωθεί 
στη συνέχεια;

«Οκόουτς έδειξε από τηνπρώτημέραότι το
σκεπτικό του είναι όλη ηπροπόνηση να γίνεται
μετηνμπάλα,χωρίςαυτόνασημαίνειότιαναιρεί
τηνπροπόνησηφυσικής κατάστασης χωρίς την
μπάλα.Επιδιώκει να υπάρχει έναςσυνδυασμός,
αλλάοπρωταγωνιστήςείναιημπάλα,αφούσυνη-
θίζειναλέειότιπρόκειταιγιαποδοσφαιριστέςκαι
πρέπειαπότηνπρώτημέραναεξοικειώνονταιμε
τηνμπάλα».

- Το πρόγραμμα θα διαφοροποιηθεί με πε-
ρισσότερη τακτική τώρα που σχηματοποιείται 
το ρόστερ;

«Ήδη δουλεύει κάποια κομμάτια γενικής τα-
κτικής, τοπερίγραμμα, αλλάπεριμένει να οριστι-
κοποιηθεί το ρόστερ για να ξέρει ποιες θα είναι
οι επιλογές τουσε κάθεθέση για ναμπεισεπιο
εξειδικευμένητακτική».

- Ποια είναι τα βασικά συστατικά της προπο-
νητικής του φιλοσοφίας;

«Απόαυτάπουέχειδείξεικαιόσαέχουμεσυ-
ζητήσει τουαρέσει τοπάσινγκ γκέιμ, το γρήγορο
και πειστικόποδόσφαιρο, οι κοντινέςπάσες και
θέλει ο ποδοσφαιριστής να λαμβάνει γρήγορα
απόφασησεμικρό χώρο και χρόνο.Το ισπανικό
μοντέλο,δηλαδή.Γιααυτόκαιδουλεύουμεαυτότο
ασκησιολόγιοσεμικρούςχώρουςμεστηρίγματα».

- Σε όλο αυτό έχουμε ανταποκριθεί οι ποδο-
σφαιριστές;

«Τα παιδιά δείχνουν πολύ μεγάλη διάθεση,
προσπαθούν από την πρώτη στιγμή να μπουν
σε αυτόπου έχει στο μυαλό του και να ανταπο-
κριθούν.Κάποιεςμέρες τακαταφέρνουν, κάποιες
άλλες ο κόουτς θα περίμενε μεγαλύτερη προ-
σπάθεια, αλλάσε γενικές γραμμέςπροσπαθούν
πολύ».

- Τι ποδόσφαιρο θα επιδιώξει να παίξει ο 

Άρης; Ελκυστικό, το λεγόμενο «λάτιν» ή θα 
επιδιώξει την ουσία που είναι το αποτέλεσμα;

«ΣτηΣούπερΛιγκτα2/3τωνομάδωνπαίζουν
γιατοαποτέλεσμα.Εμείςεφόσονυλοποιηθούνοι
επιθυμίεςτουπροπονητήγιατορόστερθαεπιδι-
ώξουμενατασυνδυάσουμε,ειδικάαπότηστιγμή
πουόσοιαποκτήθηκανκαιόσοιπεριμένουμεακό-
μη είναι σχεδόναποκλειστικά δικές του επιλογές
μεβάσηαυτόπουέχειστομυαλότουναπαίξειη
ομάδα».

- Για μια καινούργια ομάδα με τόσα νέα 
πρόσωπα είναι επαρκές το διάστημα ως την έ-
ναρξη του πρωταθλήματος και τα οκτώ φιλικά;

«Ανήταν τοσύνολο τουρόστερ εδώθαήταν
αρκετό το διάστημα.Από τη στιγμή, όμως,που
συνεχώς έρχονταιπαίκτες και θα έρχονται και τις
επόμενες μέρες ο χρόνος είναι λίγος. Εμείς θα
προσπαθούμε να κάνουμε καθημερινάαυτόπου
θέλειοπροπονητής,αλλάθαχρειαστείχρόνοςγια
να “δέσει”ηομάδαότανμάλισταοιπερισσότεροι
ποδοσφαιριστέςπροέρχονται από άλλαπρωτα-
θλήματα και θα χρειαστούνχρόνοπροσαρμογής.
Σκεφτείτε ότι ομάδεςμε 70% ίδιο ρόστερ και δυ-
σκολεύεται ο προπονητής να περάσει τα θέλω
του.Πόσοπερισσότερο εμείςπου θα έχουμε 12
καινούργιουςπαίκτες».

- Οι προσωπικές φιλοδοξίες του Απόστολου 
Τερζή, που πέρυσι δούλεψε και ως πρώτος 
προπονητής, ποιες είναι με τον Άρη;

«Είναι μεγάλη χαρά και τιμή που βρίσκομαι
εδώ.Εγώτηνομάδατηνγνωρίζωκαιξέρωπόσο
μεγάλοκαράβιείναιάσχετααντατελευταίαχρόνια
είχε περιπέτειες και αγωνίστηκε στις χαμηλότε-
ρεςκατηγορίες.ΟπατέραςμουέπαιζεστονΆρη,
δεξιόςμπακ,τησεζόν1969-70,πουηομάδακα-
τέκτησε τοΚύπελλοκαιγιαδύοχρόνια.Εγώστη
Θεσσαλονίκη γεννήθηκα και μετά ήρθαμε στη
Βέροιαότανοπατέραςμουπήρεμεταγραφή.Μα-
κάριναζούσετώρακαιναμεέβλεπεναεργάζομαι
στονΆρη.Θαμάθωπολλάπράγματαδίπλαστον
κόοουτςκαισίγουραμετάτηΒέροιαείναιτομεγα-
λύτεροβήμαστηνκαριέραμου».

- Θέλω να μου πεις για τον άνθρωπο και 
πρόεδρο, Θόδωρο Καρυπίδη, επειδή τον γνω-
ρίζεις και από τη Βέροια...

«Τον γνώρισαπριν από τέσσερα χρόνια όταν
μεπροσέλαβανστηνΚ20.Μάλιστα ερχόταν και
έβλεπεκαιταπαιχνίδιατωνμικρών.Είναινεαρός
καιφιλόδοξοςάνθρωπος.Ξέρωότιασχολείται24
ώρες με τονΆρη και έχει όραμα για την ομάδα.
Ελπίζωκαι εύχομαι να τα καταφέρει. Σίγουραθα
χρειαστεί βοήθεια, ο κόσμος να είναι δίπλαμας,
παρά την απογοήτευση των τελευταίων χρόνων.
ΟΆρηςβρίσκεται εκείπουπρέπει όμως και όλοι
μαζί,παίκτες,προπονητέςκαιειδικάοιπαλιότεροι
ναπροσπαθήσουμενακάνουμετονΆρηαυτόπου
ήτανπαλιότερα”.

ΤόληςΤερζήςγιαόλουςκαιγιαόλα:
ΟΆρης,οΚαρυπίδηςκαιηΒέροια
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Η Δημοτική βιβλιοθήκη «Θ. 
Ζωγιοπούλου» συμμετέχει για 
τρίτη συνεχόμενη χρονιά στην 
Καλοκαιρινή Εκστρατεία Ανάγνω-
σης και Δημιουργικότητας 2018 
με τίτλο «Αγαπημένα Δεδομένα: 
παρατηρώ και μετρώ τον κόσμο» 
στην οποία συμμετέχουν 148 μέ-
λη του Δικτύου Ελληνικών Βιβλι-
οθηκών της Εθνικής Βιβλιοθήκης 
της Ελλάδος. 

Αυτό το καλοκαίρι θα παρα-
τηρήσουμε και θα μετρήσουμε 
μαζί με τα παιδιά τον κόσμο μας 
με πολλούς και διαφορετικούς 
τρόπους. 

Το πρόγραμμα που περιλαμ-
βάνει 20 δράσεις  θα υλοποιηθεί 
στους χώρους της Δημοτικής βι-
βλιοθήκης από 20 Ιουνίου έως 7 Σεπτεμβρίου και ώρες  
10-11.30 π.μ. και απευθύνεται σε παιδιά 9-12 ετών με 
προεγγραφές. 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
9 Αυγούστου ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΜΕ-

ΝΑ: Τα ρούχα μου. Ντύνουμε μια χάρτινη κούκλα στο 
μπόι μας με τα αγαπημένα μας ρούχα.

10 Αυγούστου «ΑΡΙΘΜΗΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ» To 
άπειρο. Μετρώντας τον κόσμο μαθαίνουμε γι’ αυτό που 
είναι αμέτρητο.

20 Αυγούστου ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ 
ΜΕΝΑ. Παιχνίδια και σπόρ. Ποια είναι τα αγαπημένα 
μας παιχνίδια και σπορ, αλλάζουν οι προτιμήσεις μας 
καθώς μεγαλώνουμε;

21 Αυγούστου «ΑΡΙΘΜΗΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ» Το 
μήκος και το πλάτος της γής. Δύο πολύ σημαντικά δε-
δομένα αν θες να ξεκινήσεις για ένα μεγάλο ταξίδι στη 
στεριά και στη θάλασσα

30 Αυγούστου ΦΥΣΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ. Οι μέλισσες 
σε όλο τον κόσμο. Πάνω στο χάρτη σημειώνουμε τό-

πους που συλλέγουν το μέλι με διάφορους τρόπους, 
τόπους που οι μέλισσες κινδυνεύουν, χώρες που κι-
νητοποιούνται για να σώσουν τις μέλισσες από την 
εξαφάνιση

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018
5 Σεπτεμβρίου «ΠΕΡΑΣΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ» Η 

λεία ενός πειρατικού πλοίου. Το 1602 ένα πειρατικό 
πλοίο επιτίθεται σε ένα εμπορικό πλοίο κάπου στο 
Αιγαίο. Μετά την επίθεση οι πειρατές καταγράφουν τη 
λεία τους και ζωντανεύουν έναν κόσμο με διαφορετικά 
νομίσματα, αγάπη για τα μπαχαρικά και τα μεταξωτά 
υφάσματα, τα πολύτιμα κοσμήματα

7 Σεπτεμβρίου ΓΙΟΡΤΗ ΛΗΞΗΣ Καταγράφουμε 
τους αποχαιρετισμούς και τα «του χρόνου» και γιορτά-
ζουμε το κλείσιμο ενός ακόμη καλοκαιριού που περά-
σαμε μαζί.

Για δηλώσεις συμμετοχής στη  Δημοτική βιβλιοθήκη 
«Θ. Ζωγιοπούλου» Θ. Ζωγιοπούλου 5 – 3ος όροφος, 
τηλ. 23310-24879  Βούλα Κοτσάλου 

email: detopoka@otenet.gr

Καλοκαιρινή Eκστρατεία Aνάγνωσης
 και Δημιουργικότητας 2018 της Δημοτικής 

βιβλιοθήκης  «Θ. Ζωγιοπούλου»

Από την Κ.Ε.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ α-
νακοινώθηκε το πρόγραμμα εκδηλώσεων 
στο θέατρο Άλσους «Μελίνα Μερκούρη» για 
Ιούλιο- Αύγουστο και Σεπτέβριο

Σάββατο 28 Ιουλίου , 9.00μ.μ
Μουσική 
Αφιέρωμα στο Στράτο Διονυσίου 
Τραγουδούν : Άγγελος και Στέλιος Διονυ-

σίου
8€ προπώληση - 10€ πόρτα
 Δευτέρα 30 Ιουλίου, 9.00μ.μ
Θεσσαλικό Θέατρο
 Ζωρζ Φευντώ «Από το γάμο στο διαζύ-

γιο» 
Μετάφραση ΛιακοπούλουΒίκυ 
Διασκευή / Σκηνοθεσία Ρουμπίνη Μοσχο-

χωρίτη
Γενική Είσοδος 12€  & 8€ παιδικό,φοιτη-

τικό
Σάββατο 25 Αυγούστου 9.00μ.μ
Παιδικό Θέατρο
«Σταχτοπούτα» από την Παιδική Σκηνή 

Ροντίδη
Διασκευή – Σκηνοθεσία : Αντρέας Ροντί-

δης
Γενική Είσοδος 5€ 
Δευτέρα  3 Σεπτεμβρίου 9.00μ.μ
Μουσική
Δήμητρα Γαλάνη live
Συμμετέχει ο Ευστάθιος   Δράκος 
15€  & 12€  φοιτητικό, πολυτέκνων, α-

νέργων
Πέμπτη   6 Σεπτεμβρίου  9.00μ.μ
Θέατρο 
Σοφοκλή «Αντιγόνη»
Μετάφραση Μανώλης Δούνιας
ΣκηνοθεσίαΑιμίλιοςΧειλάκης 
Διασκευή / Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Ρή-

γας
14€ μειωμένο -18€ 
Σάββατο 8 Σεπτεμβρίου  9.00μ.μ
Μουσική
Μέλισσες 
10€ προπώληση  - 12€ πόρτα
Παρασκευή  14 Σεπτεμβρίου  9.00μ.μ
Μουσική 

Αδελφοί Τσαχουρίδη – Μελίνα Ασλανίδου 
Μουσική δίχως σύνορα 

10€ προπώληση  -12€πόρτα
Σημεία Προπώλησης: 
• Χώρος Τεχνών Δήμου Βέροιας – Π.Με-

λά και Μπιζανίου , τηλ. 2331 0 78100
• Βιβλιοπωλείο Επίκαιρο, Βενιζέλου,  τηλ  

2331024612
• Καφέ Μπρίκι,  Μητροπόλεως  , τηλ  

2331020201
• Ουζερί Στάσου Μύγδαλα, Μητροπόλεως 

, τηλ.2331120327
Και 
• Seven Spots, Λεωφόρος Ανοίξεως 114, 

τηλ 23310 75448
• Ηλεκτρονικά στο viva.gr και σε όλα τα 

φυσικά σημεία προπώλησης viva.gr

Πρόγραμμα 
εκδηλώσεων στο θέατρο 

Άλσους της Βέροιας
 για Ιούλιο, Αύγουστο 

και Σεπτέμβριο 
Ο Πολιτιστικός Όμιλος Ξηρολιβάδου αναλαμβάνει 

στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του να υλοποιήσει 
μια σειρά από εκδηλώσεις – δράσεις που αφορούν τον 
πολιτισμό, τον αθλητισμό, το χορό, την παράδοση, τη 
χειροτεχνία και τη μουσική με επίκεντρο το Ξηρολίβα-
δο. Με ανακοίνωσή του το Δ.Σ. καλεί όλα τα μέλη του 
Ομίλου, τους κατοίκους και τους φίλους του χωριού, 
να αγκαλιάσουν με τη συμμετοχή και τη στήριξή τους 
τις εκδηλώσεις και για μια ακόμη φορά να απολαύσουν 
όλοι τις ομορφιές της φύσης που το Ξηρολίβαδο μας 
προσφέρει.

Πέρα από το βασικό κορμό των εκδηλώσεων που 
ανακοινώνεται, θα υπάρξουν και κάποιες επιπλέον, οι 
οποίες λόγω των ιδιαιτεροτήτων στην προετοιμασία 
τους δεν μπορεί να προσδιοριστεί άμεσα η ημερομηνία 
διεξαγωγής τους. Για τυχόν αλλαγές στο πρόγραμμα, 
θα γίνουν έγκαιρα ανακοινώσεις. Τέλος, το πρόγραμμα 
μπορεί να τροποποιηθεί αν οι καιρικές συνθήκες δεν 
επιτρέψουν την πραγματοποίηση κάποιας εκδήλωσης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
6. 24 Ιουλίου 2018: Επίσκεψη της κινητής Βιβλιο-

θήκης της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Βέροι-
ας για το δανεισμό βιβλίων για κάθε ηλικία (10:00 με 
13:00).  

7. 26 Ιουλίου 2018: Πεζοπορία  – προσκύνημα στην 
Αγία Παρασκευή Ιμπιλί. 

8. 28 Ιουλίου 2018: Κατασκήνωση νυχτερινή διαβίω-
ση στο δάσος του χωριού.

9. 29 Ιουλίου 2018: Θεατρική παράσταση «Εχθροί εξ 

αίματος» του Αρκά σε απόδοση και εκτέλεση από τους 
καθηγητές του ΕΠΑΛ Βέροιας. 

10. 30 Ιουλίου 2018: Γιορτή Πίτας
11. 5 Αυγούστου 2017: α) Μνημόσυνο για τους πε-

σόντες στον πόλεμο Ξηρολιβαδιώτες και β) Γενική Συ-
νέλευση των μελών του Π.Ο.Ξ. και των κατοίκων του 
χωριού - διαδικασίες για την ανάδειξη φύλακα.

12. 11 Αυγούστου 2018: 2ο Πάρτι νεολαίας στα 
«Πεύκα». 

13. 19 Αυγούστου 2018: Αναβίωση του εθίμου της 
‘Λαγγίτας’ στο δάσος.

14. 22 ή 25 Αυγούστου 2018: Αποχαιρετιστήρια εκ-
δήλωση με παραδοσιακό γλέντι.

 Παράλληλα με τις παραπάνω εκδηλώσεις – δρά-
σεις, από τις 24 Ιουλίου και ως τις 20 Αυγούστου 2017 
θα πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση οι πάγιες 
δράσεις του Ομίλου που είναι:

• Κάθε Τρίτη απόγευμα στις 19:00 εισαγωγικά μα-
θήματα σε μαθητές/τριες Δημοτικού για την ομαλή προ-
σαρμογή τους στην επόμενη τάξη και σε μαθητές/τριες 
Γυμνασίου ως πρόσθετη βοήθεια από το μέλος του 
Π.Ο.Ξ. και φιλόλογο Ολυμπία Μπλατσιώτη. 

• Κάθε Πέμπτη, μαθήματα κατασκευής χειροποίητου 
κοσμήματος από την Αντιπρόεδρο του Π.Ο.Ξ. Δήμητρα 
Κουτόβα: 18:30 – 19:30 παιδικό τμήμα, 19:30 – 20:30 
τμήμα ενηλίκων.

• Κάθε Παρασκευή, μαθήματα χορού από το χοροδι-
δάσκαλο του Π.Ο.Ξ. Ιωάννη Τσιαμήτρο, από τις 19:00 
το απόγευμα για όσα τμήματα δημιουργηθούν (παιδικό, 
νέων, ενηλίκων).  

Εκδηλώσεις 
του Πολιτιστικού 

Ομίλου Ξηρολιβάδου
Πολιτισμός, αθλητισμός, χορός και άλλα, έως 25 Αυγούστου
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 

Ιούλιος 2018 
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκατά

τοδιάστημααπό23-7-2018 μέχρι29-7-
2018 θαείναιτοεξής:Αυτόματοςτηλεφωνη-
τήςβλαβών:τηλ.2331021814.

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

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

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Με τις απονομές των 
αναμνηστικών, την 
κατάθεση στεφάνων 

και τον καθιερωμένο μεγά-
λο χορό μπροστά απο τον 
Ιερό Ναό, ολοκληρώθηκε 
την Κυριακή 22 Ιουλίου το 
20ο συναπάντημα νέων στις 
εγκαταστάσεις του Ιερού Προ-
σκυνήματος Παναγία Σουμελά 
στο Βέρμιο Ημαθίας. Το Συνα-
πάντημα αποτελεί την ετήσια 
συνάντηση στην Ιερά Μονή 
της Παναγίας Σουμελά, των 
νέων ποντιακής καταγωγής 
από όλη την Ελλάδα και τη 
Διασπορά.

Κάθε χρόνο και για ένα τετραήμε-
ρο,πολυπληθείς αντιπροσωπείες, δι-

ανυκτερεύουνστηνΠαναγίαΣουμελά
και συμμετέχουν στις προγραμματι-
σμένες εκδηλώσεις. Στη συνάντηση
αυτή,πουέχειπλέονκαταστείθεσμός,
η Οργανωτική Επιτροπή σε συνερ-
γασίαμε τοΣωματείοκαι τοΠροσκύ-
νημα«ΠαναγίαΣουμελά» ετοιμάζουν
έναπλούσιοπρόγραμμα.

Επιλέγουν κάθε χρονιά ενδιαφέ-
ρουσεςεισηγήσειςγιαεπίκαιρακοινω-
νικά,πολιτιστικά και ιστορικά θέματα
τουΠοντιακούΕλληνισμού, ενώδίδε-
ται η ευκαιρία να γίνει η γνωριμία με
καταξιωμένους επιστήμονες, συγγρα-
φείς και καλλιτέχνεςπουσυμβάλλουν
στηντεκμηρίωση,καταγραφήτηςΠα-
ράδοσης.

Στην λήξη του Συναπαντήματος
παρευρέθηκε ο ΣεβασμιώτατοςΜη-
τροπολίτηςΒεροίας,ΝαούσηςκαιΚα-
μπανίαςκ.Παντελεήμων.

Ολοκληρώθηκετο20ο
ΣυναπάντημαΝεολαίαςΠοντιακών
ΣωματείωνστηνΠαναγίαΣουμελά

Φαρμακεία
Τρίτη 24-7-2018

16:00-21:00ΒΕΧΤΣΑΛΗΔΗΜΗΤΡΑΕΜΜ.ΠΑΠ-
ΠΑ19ΚΑΙΜΟΡΑΒΑ(έναντιΙΚΑ)23310-64102

16:00-21:00ΘΩΙΔΗΣΙΩΑΝΝΗΣΒΕΝΙΖΕΛΟΥ82
23310-67530

19:00-21:00ΜΑΣΟΥΡΑΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΕΝΙΖΕ-
ΛΟΥ1823310-23132

21:00-08:00ΜΑΣΟΥΡΑΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΕΝΙΖΕ-
ΛΟΥ1823310-23132

Ολοκληρώθηκε
ητρίτηφιλοξενία

παιδιών
στηΔοβρά

ΟλοκληρώθηκετηνΚυριακήκαιητρίτηπερίοδοςφιλοξενίαςπαιδιών,
αγοριών του Γυμνασίου-Λυκείουστις εγκαταστάσεις της ΙεράςΜονής
ΠαναγίαςΔοβράστηΒέροια.

ΤαπαιδιάεπισκέφθηκεκατάτηνδιάρκειατηςφιλοξενίαςτουςοΜη-
τροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων. Στην
τρίτηπερίοδοπνευματικόςυπεύθυνοςήτανοΑρχιμ.ΠαύλοςΠαπαδό-
πουλος,ενώαρχηγόςοκ.ΓεώργιοςΖέπης.



ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΚΑΤΩ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 διαμερί-
σματα, ισόγειοκαι1οςό-
ροφος,από70τ.μ.και80
τ.μ., μεαυλή και ταδύο
μαζί, καλοριφέρι,σκεπή,
σεκαλήκατάστασηκαιτι-
μή ευκαιρίας.Τηλ.: 6974
058284&6973475239.

ΖΗΤΩπροςαγοράκα-
τοικίαμε2δωμάτιαστο
κέντρομέχρι«Παπάκια»,
1ου ή 2ου ορόφου, με
ασανσέρ,πουναχρίζει
ανακαίνισημέχρι40.000
ευρώ.Τηλ.:6945122583.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ανακαινι-
σμένημονοκατοικία80τ.μ.
μέσασεοικόπεδο114τ.μ.
στηΝ.ΝικομήδειαΒέροιας,
επιπλωμένο,2ΔΣΛΚWC,
περιφραγμένοκαιπολλά
έξτρα.Τιμή38.000ευρώ.
Τηλ.:6942924285.

ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμα
επίτηςοδούΕθν.Αντιστά-
σεως,ρετιρέ,60τ.μ.,με2
δωμάτια,σαλόνι,κουζίνα
κ.λπ.Τηλ.: 6974326873
ώρες11.00-14.00.

15ΤΡΙΤΗ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 www.laosnews.gr

Π Ω Λ Ε Ι Τ Α Ι
χωράφι 10.300
τ.μ. στοΜακρο-
χώρι, τοποθεσία
«Βάλτος» κοντά
στο Αντλιοστά-
σιο. Τηλ.: 23310
24097.

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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΑ

ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΙ 
ΛΟΥΤΡΟ

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

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

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στον

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

στηνΣκιώνηΧαλκιδικής
ΣτηΝέαΣκιώνηΧαλκιδικήςε-

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικό-
πεδο 744 τ.μ. στη
Βέρο ια  γων ιακό .
Χτίζει 890 τ.μ. Τηλ.:
2331100888.

ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ ΠΙΕΡΙΑΣ
Πωλούνται παραθαλάσσια οικόπεδα

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙστηΛεπτοκαρυάΠιερίαςοικόπεδα1000τ.μ.,οικοδομήσιμα,
80μ.από τηθάλασσα.Πληροφορίες τηλέφωνο6932240774καιυπεύθυνος
Μηχανικόςκ.Βασίλης-τηλ.:6976167020.
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ΕΡΓΟΧΩΡΙ πωλεί-
ται κατοικία 75 τ.μ. σε
οικόπεδο 300 τ.μ.Τιμή
ευκαιρίας 26.000 ευ-
ρώ.Τηλ.: 6945 122583
Euromesitiki.

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΥΚΑΙΡΙΑ πωλείται
επιχείρησηγυμναστήριο
στηΒέροια,πλήρως ε-
ξοπλισμένο,ενενεργεία.
Τηλ.:6976057340.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ καφέστο
κέντροτηςΒέροιαςμεε-
ξασφαλσμένηπελατεία.
Πληρ.τηλ.:6980007852.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι
3.500 τ.μ. με ελιές στον
κόμβοΒέροιας.Τιμή11.500
ευρώ.Τηλ.:6934888738.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι
10,5στρ.,στοΛουτρόΗ-
μαθίας,ποτιστικό,σεκαλή
τιμή.Τηλ.:6974525454.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΑΣΩΜΑΤΑενοικιάζεται
μονοκατοικία150,00ευρώ,
γκαράζ,αυλή,μεπανορα-
νικήθέα,ηλιακόκαιτζάκι.
Τηλ.:2331091663.

ΑΝΟΙΞΕΩΣ52ενοικι-
άζεται γκαρσονιέρα,δια-
μπερές,μελίγακοινόχρη-
στα.Τηλ.:2331024817.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ-

ΓΡΑΦΕΙΑ
ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ,ενοι-

κιάζεται κατάστημα100
τ.μ.μευπόγειομεW.C.
Τηλ.:6974238098.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από το
Κέντρο Ξένων Γλωσ-
σών «ΑΛΚΗ» καθηγή-
τριαΑγγλικών. Βιογρα-
φικά αυτοπροσώπως
κατόπιν ραντεβού στο
τηλ.:6977338716.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νεαρόςμε
μηχανάκι για εργασία ε-
ντόςτηςπόληςΒέροιας.
Τηλ.:6938436951.

ΖΗΤΕΙΤΑΙκοπέλαγια
μερική απασχόληση σε
οδοντιατρείο.Τηλ.επικοι-
νωνίας:6946145626.

www.laosnews.gr

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700
τμ.μεκτίσμαδυόροφοσε τιμή
ευκαιρίας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφιποτιστι-
κό11στρέμματαστηΜελίκη(πε-

ριοχήΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα

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

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

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙαποθήκηκοντάστκάντρο220τ.μ.,50.000ευρώ.

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

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

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

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

Προσφορά της εβδομάδας
-ΕΥΚΑΙΡΙΑπωλείται οικοδομή επί τηςΘεσσαλο-

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

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

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

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

ντρο40τ.μ.Τιμή19.000ευρώ

www.mesitikoveria.gr

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

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

ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙ-
ΚΗΕΤΑΙΡΙΑ ζητείται
κύριος, άνω των 35
ετών, σοβαρός, με
ευχέρεια λόγου και
άνεσηστιςδημόσιες
σχέσεις νααναλάβει
εταιρίαστοΝομόΗ-
μαθίας. Τηλ.: 6934
888738.
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:23981 -ΚΤΕΛΚέντροΕΝΟΙΚΙΑ-

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

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

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

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

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

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

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

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

διαθέτειμεγάληβεράντακαιμεπολύλογικό
ενοίκιοστα210€.

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.23043ΜονοκατοικίαστουςΓεωρ-

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.13867Ενοικιάζεταικάτωαπότον

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ.22949ΚΕΝΤΡΟενοικιάζεταιγρα-

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

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

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

Είναικατασκευασμένοτο1986καιδιαθέτει
θέρμανσηΚεντρικήμεΠετρέλαιο,-Τιμή:350€.

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:22965 -ΣτηνΠλ.ΩρολογίουΕ-

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ:23948 -ΜουσείοδίπλαστηνΑ-

νοίξεως ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγειοπάρκινγκ

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

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ.12867ΚΕΝΤΡ0,Καινούργιοακα-

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

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

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:14714-ΚέντροστηνΕληάκοντά,

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

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

σεπρονομιακή τοποθεσία , Αποκλειστική
διάθεσηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ. 13509ΚΑΤΩΕΛΗΑ , πωλείται

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

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ.13833ΚΕΝΤΡΟ ,Μητροπόλεως

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

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

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ.13710ΚΕΝΤΡΟ ,Κατάστημα101

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

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

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ.13691ΡΑΧΗ,πωλείταιχωραφοοι-

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

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

υπόδειξημόνοσεσοβαράενδιαφερόμενο,
τιμή28.000€,

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ.13793ΜΕΤΟΧΙ ,Οικόπεδο529

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Κωδ.111Πωλείταικομπλέλειτουργούσα

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

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣΓΙΑΤΟΛΜΗΡΟΥΣ
Κωδ13860ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ,Οικόπεδο

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

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

Γιαναταδείτεόλαμπείτεστοwww.mesitiki.www.mesitiki.gr

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

ΒΙΟΛΟΓΟΣ 
ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ
ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 

ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ 
ΛΥΚΕΙΟΥ

Τηλ. επικοινωνίας:
6972334522

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο από τηνΕθνικήΑσφαλιστική,
τη μεγαλύτερη εταιρία της χώρας, ηλικίας 24-45
ετών, τουλάχιστον απόφοιτοςΛυκείου, με ευχέ-
ρεια επικοινωνίας και επαγγελματική νοοτροπία.
Παρέχεται κανονισμόςαμοιβών και εξέλιξης, χρη-
ματοδότηση, αμοιβή BONUS, συνεχή εκπαίδε-
συη,ομαδικήασφάλιση.Αποστολήβιογραφικούe-
mail:ea.veroia8690@insurance.nbg.grΤηλ.:23310
66609 -Κιν.: 6975900180.Υπεύθυνοςαξιολόγη-
σης:ΑνθήΞηρού.
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλήτρια για η-
μιαπασχόληση στο αρτοποιείο
ΤΑΝΟΣ στη Βέροια. Τηλ.: 6982
643134. Ώρες επικοινωνίας 8
με11.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ εσωτερική κυρία
χωρίςυποχρεώσειςγιαφροντίδα
ηλικιωμένης κυρίας στη Νάου-
σα με δυνατότητα διαμονής και
τοβράδυ.Τηλέφωνα επικοινωνί-
ας : 6992769850 (κα. Βάσω) &
2331093563(κος.Δημήτρης).

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ψητάς για ταβέρνα.
Εργασία καθημερινή.Τηλ.: 23310
88018.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ εργάτες γιασυ-
σκευαστήριο τροφίμωνστοΜα-
κροχώρι Ημαθίας. Τηλ.: 23310
70401.

ΑΠΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΑΥΤΟΚΙ-
ΝΗΤΩΝ ζητείται μηχανικός, ηλε-
κτρολόγος και βοηθός συνεργεί-
ου.Τηλ.:2331071553

ΖΗΤΕΙΤΑΙ καμαριέρα σε ξε-
νοδοχείο της Βέροιας με γνώση
βασικών Αγγλικών. Τηλ.: 6948
457059.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για delivery
με δικό του μηχανάκι για τοψη-
τοπωλείο ΓΙΑΝΝΗΣ. Τηλ.: 6984
472747κ.Γιώργος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρο άτομο για
Καφέ-Ζαχαροπλαστείο στη Βέ-
ροια.Πληροφορίεςστοτηλ.:23310
25700.Αποστολήβιογραφικώνστο
dimzagaris@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για εργα-
σίαστοψητοπωλείο«ΓΙΑΝΝΗΣ».

Τηλ.:6984472747κ.Γιώργος.
ΖΗΤΕΙΤΑΙκοπέλαωςσερβιτόρα

γιαπρωινή-απογευματινήεργασίασε
καφενειο-σπορτκαφέ,στηνΠερικλέ-
ους11στηΒέροια,περιοχήπαλαιάς
Μητρόπολης.Τηλ.:2331505195.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ προσφέρει εργασία

καθαρισμού σπιτ ιών καθώς
φροντίδαμικρώνπαιδιώνκαιη-
λικιωμένων.Τηλ.:6984095883.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΔΑΣΚΑΛΑ προετοιμάζει το

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ & ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΧΩΡΑΦΙΩΝ
ΛΙΒΑΔΙ2.000μέτραμε54δένδρα-ελιές6.000€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ3.500μέτραμε ελιές,ρεύμα&νερό
11.000€
ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑ8.000μέτραμεπομόνα&ρεύμα16.000€
ΔΙΑΒΑΤΟΣ8.000μέτραεπάνωστοδρόμο26.000€
ΚΟΥΛΟΥΡΑ13.000μέτρα38.000€
ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ15.000μέτρα23.000€
ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ15.000μέτραμεαχλάδιαπαλμέτα46.000€
ΒΕΡΓΙΝΑ43.000μέτρα126.000€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ4.000μέτραπροςενοικίαση300€/χρόνο
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ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΦοιτητικεςΓκαρσ.Στοκεντρο.
ΛΑΔΟΜΥΛΟΙΜονοκατοικια65τ.μμεοικοπεδο200τ,μ45000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙανω,οικόπεδο.540τ,μ24000€
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
μετρα26000€
EΛΗΑ1ΔΚουζινακιWC38τ.μευχαριστο,10000€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ85τμ2οςπισωΥμ/πογειοστηνεισοδο,με
θεα17000€
ΠΑΤΡΙΔΑκατοικια100τ.μ+καταστημα100τ.μμεοικοπ.95000€
ΟΙΚΟΠΕΔΟπαζαρι380Τ.Μκεντροσ.δ1,2καλητιμη
ΗΡΑΚΛΕΟΥΣκαινουριομεθεα,3ος92τ.μ+γκαραζ,Α.Θ
85000€
N.ΠΡΟΔΡΟΜΟΣΜον/κιαημιτεληςμε3ΔΣΚ+900τ.μ
οικοπεδο0100€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑΜονοκατοικιαδιατηρητεασεοικοπεδο190
τ.μ70000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
Π.ΜΕΛΑ3ος.3ΔΣΚ2WCΑ.Θπανελ,καλό300€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟ1ΔΣΚμεΑ.Θ180€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκοντάΛΟΥΞΓκαρς.Επιπλωμενη1ΔΣΚWC
A/C260€
ΑΓ.ΚΥΡΙΑΚΗκαινουριομεγκαραζ+αποθ.260€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ1οςψηλός,μεΑυτ.Θ.ανακαιν.230€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ1ΔΣΚ4oςΘερμ/τεςμεθεα170€
ΠΑΠΑΓΟΥ1ΔΣΚΑ.Θχωριςκοιν.ισογειοκαι3ος140€
ΠΑΠΑΚΙΑ80τ.μ2ΔΣΚΑ.Θ.1οςανακαινις.2017-250€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ15ετιας2ΔΣΚΩρ/ση250€
ΠΙΕΡΙΩΝκατωΙ5ετιαςισογειομεΑ.Θ.1ΔΣΚ200€
ΚΕΝΤΡΟ3ΔΣ/ΚΑ.Θεπιπλωμενο350€
ΚΤΕΛ2ΔΣ-Κ,1οςχωριςασανσερμεΑ.Θπορταασφ.150€
ΠΑΡΚΙΓΚανοιχτοΜ.Αλεξανδρου-Βενιζελου50€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

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

ΡΑΧΙΑ3300τ.μομορφο,μερευμακνερότρεχουμενο
13000€
ΑΓΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣκονταστουΤσεσμελη19στρ.μεεπι-
τραπεζια,μετοχήΠομόναςκμπεκακια2800€τοστρεμμα
ΤΕΛΩΝΕΙΟΒιομηχανικηαποθηκηκαιμεταλικοστεγα-
στρο200τ.μεντοςγηπεδου1500τ.μ.30000€&κτήμα
10300τ.μ25000€
Π.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ10στρεμ.μεπομόνα+ροδακ.25000€
EIΡΗΝΟΥΠΟΛΗ40στρ.αρδευομενομεβανες,ρευμα
κενο80000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣκτημα21στρ.μεβιομηχανικατα8στρ
42000€
ΑΣΩΜΑΤΑ5στρ.αρτιομεΘέα25.000€ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΣΥΚΙΕΣπανωαπό66΄35στρεμ.70000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣδιπλαστοχωριομπαξες3στρ.10000€
ΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ6500τ.μ.κονταστοχωριο30.000€ΤΩΡΑ
24000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ10στρ20000€-ΣΤΑΥΡΟΣ15στρ.45000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΙΑΤΡΕΙΟδιχωροκονταστηνΒενιζελου250€
ΚΤΕΛ,καταστημα60τ.μ+60υπογειο5€
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΓΡΑΦΕΙΟεναςχωρος+wc80€
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟπρωηνΚεντρο65τ.μ350€
ΠΙΕΡΙΩΝ75τ.μ.μεπαταρι350€
ΔΙΠΛΑΣΤΗΝΨΑΡΟΠΟΥΛΑκαταστ,75+75+70450€
ΑΠΟΘΗΚΗισόγειαεπιτηςΑνοίξεως180τ.μ200€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΓραφειο50τ.μΛουξπρό-
σοψη300€
ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙΔιώροφοΝεοκλασικόκεντρογιαΚαφε-Ρε-
στωράν
ΠΩΛΕΙΤΑΙστονΠΡΟΜΗΘΕΑυπογειααποθηκη80τ.μ
7000€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕπαγγελματικοςχωρος100τ.μ200€
ΚΑΤΩΑΠΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣΧΩΡΟΣ1300τ.μ
Γιαδιαλογητηριοηπαρομοιεςχρησεις,μεψυκτικουςθαλαμους..

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

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

Ο εκδοτικός οίκος
Super Course ELT
Publishing ζητάμόνι-
μοπροσωπικόγιατη
στελέχωση του τμή-
ματος τηλεφωνικών

πωλήσεωνκαιεξυπηρέτησηςπελατώνστηΒέροια.
Απαραίτηταπροσόντα:
-ΠτυχίοΑγγλικήςΦιλολογίας.
-Ευχέρειαστηντηλεφωνικήεπικοινωνία.
-Υπευθυνότητακαιεπαγγελματισμός.
-Άριστεςοργανωτικέςικανότητεςκαιομαδικότητα.
Παρέχεται:
•Εργασίασεένασύγχρονοκαιοργανωμένοπεριβάλλον.
•Πολύ ικανοποιητικέςαπολαβές,δώρα, επιδόματα,πρωινή

απασχόλησηκαιπλήρηςασφάλιση.
•Συνεχήςεκπαίδευσημέσωσεμιναρίων.
Γιαπερισσότερεςπληροφορίες και αποστολήβιογραφικών,

στείλτε μας e-mail στο cv@supercourse.gr μέχρι 22 Ιουλίου
2018μετηνένδειξη«ΤμήμαΤηλεφωνικήςΕξυπηρέτησης».

Ο εκδοτικός οίκος
Super Course ELT
Publishingζητά1άτο-
μο για τη στελέχωση
του τμήματος Digital
MarketingστηΒέροια.

Απαιτούμεναπροσόντα:
•πολύκαλή/άριστηγνώσηSEO&SEMtools
•πολύ καλή/άριστη γνώσηAdwords (Google, BingΑds,

YahoosearchAds)
•άριστεςγνώσειςΑγγλικήςγλώσσας
•Χρήσητηςπλατφόρμαςwww.alexa.com
Προσφέρονται:
•Σύγχρονο,οργανωμένοκαιευχάριστοεργασιακόπεριβάλλον
•Full-time,πενθήμεροπρωινόωράριο
•Πλήρηςασφάλιση
•Πολύικανοποιητικέςαπολαβές
Γιαπερισσότερεςπληροφορίες και αποστολήβιογραφικών,

στείλτε μας e-mail στο cv@supercourse.gr μέχρι 22 Ιουλίου
2018μετηνένδειξη‘’SEO&GoogleAdwordsexpert’’.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ-ΨΥΚΤΙΚΟΣ πτυχιούχος με ε-
μπειρίασε ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και
βιομηχανικήψύξηζητείανάλογηεργασίαστηνπεριο-
χήτηςΗμαθίαςκαιΠέλλας.Τηλ.:6948570020.
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καλοκαίρι παιδιά που θα
φοιτήσουν στηνΑ΄ και Β΄
Δημοτικού για ομαλή με-
τάβαση στην γραφή και
ανάγνωση.  Τηλ . :  6974
198050.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ  έπ ιπλα

γραφειου, σαλόνι SATO
μπλε, 4 καρέκλες, τραπέζι,
τραπεζάκι, τραπέζι πτυσ-
σόμενο συσκέψεων, ντου-
λάπα με κλειδαριά (κερα-
σί), ντουλάπα-ράφια (μελί),
καναπέδες, όλα σε άριστη

κατάσταση. Τηλ.: 23310
21210,Κιν.:6978004183.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ έπιπλα σε
άριστηκατάστασησεεκπλη-
κτική τιμή: -Τραπεζαρία με
έξι(6)καρέκλες,απόξύλοο-
ξιάς,χρώμακερασι,τιμή260
ευρώ. -Τριθέσιος και διθέσι-
ος καναπές χώμαμωβ τμή
150ευρώ.-Κρεβάτιμονόμε
τοστρώμα.Τιμή ευκαιρίας
για όλα 400 ευρώ. Πληρ.
τηλ.:6973777747.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κρεβατάκι
ΒΕΒΕ σε άσπρο χρώμα,
με στρώμα και υφασμα-

τάκιαπροστατευτικά,σχε-
δόναχρησιμοποίητο.Τιμή
ευκαιρίας 150,00 ευρώ.
Τηλ.:6977430658.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΚΥΡΙΟΣ ζητά για γνω-

ριμία κυρία από 50 έως
55 ετών για σοβαρήσχέ-
ση.Τηλ.:6974862936.

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

ΣΟΒΑΡΟΣκύριοςζητά-
εικυρίαμεσκοπότογάμο,
χωρίς υποχρεώσεις. Τηλ.:
2331026934.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-
ΜΗΧΑΝΕΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙΕλληνικήςαντι-
προσωπείαςWOLKSWAGEN
CANDYBANτου ‘99,πετρέ-
λιο1890κυβικά,λευκό(FDW)
300.000 χιλιόμετρα, ΚΤΕΟ
έως12/2019,αξία1.500 ευ-
ρώ.Τηλ.:6974876369κ.Α-
πόστολος.

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

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

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

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

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

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

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

Τογραφείομαςβρίσκεται:ΑγίουΑντωνίου1
στονπρώτοόροφο

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

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

Ζητούνται ακίνητα προς πώληση - ενοικίαση

www.laosnews.gr

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ 
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ (ΕΥΚΑΙΡΙΑ)

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

νατότηταναεπεξεργαστούνταεσπεριδοειδήκαιμε
φύλλακαινακηρωθούν100%.Τηλ.:2331021063.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Πωλείτα ι  κομπλέ

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



www.laosnews.gr20 ΤΡΙΤΗ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018  

CMYK

P Εδώ και μια εβδομάδα 
τρώω μόνο καρπούζι και τυρί. 
Όχι που θα περίμενα Τσίπρες να 
κάνω την επανάσταση...

P Αυτή κι αν είναι μεσογειακή 
δίαιτα.

P Και τι λένε όσοι επιμέ-
νουν στα ξίγκια και τους ντιλιβε-
ράδες; Αρχίστε την επανάσταση 
χωρίς εμένα.

P Πάντως στον ύπνο μου τις 
τελευταίες μέρες Βαλμά, Δωδώνη, 
Βερμίου και τον Βαγγελάκη το κα-
λύτερο παιδί.

P Που είναι εκείνα τα καλά 
χρόνια που αρκούσε που το πα-
ριζάκι μας ήταν Υφαντής...

P Καρπούζι με τυρί, πάντως, 
τη λες και δίαιτα του Ολυμπιακού. 

Θου Κύριε μέρα που είναι.

P Σήμερα ξεχνάμε κόμματα 
και κωλοτούμπες. Σήμερα όλοι 
οι δρόμοι οδηγούν στην Τού-
μπα.

P Θα γίνει επικύρωση του 
πολιτειακού δημοψηφίσματος του 
1974. Κάτι σαν ανανέωση όρκων 
γάμου ένα πράμα.

P Απόψε ο λαός του ΠΑΟΚ 
ψηφίζει 100% κατά της Βασιλεί-
ας.

P Δεν ήταν ρε Καραμανλής ή 
τανκς το ερώτημα της μεταπολίτευ-
σης. Ήταν Καραμανλής ή ΠΑΟΚ.

P Και Καραμανλής ή 
banks, σε μια άλλη εκδοχή.

P Ευτυχώς είναι λίγοι αυ-
τοί οι οπαδοί του 
δικεφάλου με τα 
χρήματα στην 
Ελβετία.

P Να μας πουν πόσοι είναι 
της αλβανικής παροικίας στην 
ομάδα της Βασιλείας, να πούμε 
να τους τρομάξουν αν έχει Έλ-
ληνες η ενδεκάδα του δικεφά-
λου.

P Να βάλει κάνα γκολ Αλβα-
νοελβετός και να πανηγυρίσει με 
τον αετό. Το καις το γήπεδο και λες 
και χαλάλι;

P Η γειτόνισσα είναι νυχού 
και ο άντρας της οδοντίατρος. 
Τη ρώτησα πώς πάει, και μου 
λέει: «Άσε, παλεύουμε με νύχια 
και με δόντια».

P Ήρθη η κατάσταση έκτα-
κτης ανάγκης στην Τουρκία, είπα 
στην αγάπη. Κι εκείνη άνοιξε την 
πόρτα να δει ποιος ήρθη.

P Την παντρεύτηκα δι-
αλλακτική μοντέλα και στην 
πορεία μού βγήκε στρο-
μπούλου και Κωνσταντο-
πούλου.

P Και:

Η Σοφούλα πέρασε τα 18 χρόνια 
και έτσι ήρθε η ώρα να βγει στο 
πρώτο ραντεβού της. Πολύ χαρού-
μενη έτρεξε να πει το μυστικό της 
στην αγαπημένη της γιαγιά και να 
πάρει τις συμβουλές της. Της λέει 
εκείνη:

-Άκου να σου πω Σοφουλίτσα 
μου μερικά πράγματα για τα νεαρά 
αγόρια. Λοιπόν, πρώτα θα προ-
σπαθήσει να σε φιλήσει, θα σου 
αρέσει πολύ, αλλά μην τον αφή-
σεις. Μετά θα προσπαθήσει να σε 
χουφτώσει, θα σου αρέσει, αλλά 
μην τον αφήσεις. Και τώρα θα σου 
πω το πιο σημαντικό: θα θέλει να 

ανεβεί επάνω σου και να κάνει τα 
γούστα του. Θα σου αρέσει ακόμα 
περισσότερο, αλλά μην τον αφή-
σεις γιατί τότε θα ατιμάσει και θα 
ξεφτιλίσει την οικογένειά μας! Τα 
κατάλαβες κοπέλα μου;

-Ναι γιαγιά, τα κατάλαβα όλα…
Πάει λοιπόν στο ραντεβού η Σο-

φούλα και μετά, με πολλή αγωνία, 
τρέχει να τα πει όλα στη γιαγιά της:

-Γιαγιά μου, όλα πήγαν όπως 
ακριβώς μου τα είπες. Να ξέρεις ό-
μως δεν τον άφησα να ατιμάσει και 
να ξεφτιλίσει την οικογένειά μας. 
Όταν προσπάθησε να ανέβει επά-
νω μου, τον αναποδογύρισα, ανέ-
βηκα εγώ επάνω του, κι ατίμασα 
εγώ τη δική του οικογένεια!

Κ.Π.
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