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ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ

Capital controls: 
Προς πλήρη 

άρση οι περιορισμοί 
στις αναλήψεις 

μετρητών

«ΘΕΑΤΡΟ 
ΚΑΙ ΖΩΗ…ΖΩΗ

 ΚΑΙ 
ΘΕΑΤΡΟ»

Γράφει ο  πρόεδρος 
του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας
Νίκος Μαυροκεφαλίδης

Σήμερα Πέμπτη
Εθελοντική αιμοδοσία από 
το Κέντρο Υγείας Βέροιας

ΕΛΜΕ ΗΜΑΘΙΑΣ: 
«Αρκετά πια 
η ταλαιπωρία 

μαθητών - γονέων…»
Σελ.  16Σελ.  5

Τα λαογραφικά μας
Επ’ ευκαιρία της σημερινής 

«Ημέρας Τουρισμού»

Ο Τουρισμός μπορεί να 
σώσει τη Βέροια αν…

Του Μάκη Δημητράκη

Στο Ελληνικό Δημόσιο 
κολλάει η εκκαθάριση της 

ΕΤΑ Α.Ε. του Δήμου Νάουσας

Σελ. 4

Σελ. 3 Σελ. 5

Με μια όμορφη μουσική βραδιά 
ξεκίνησε η νέα περίοδος λειτουργίας 

του Ομίλου Προστασίας Παιδιού

Σελ.  2

Σελ.  7



Άμεση λύση στην έλλειψη 
γιατρών κι ας περιμένουν 

τα ντουβάρια…
  Δυστυχώς και τα είπαμε και τα γράψαμε προ ημερών 
για το θέμα στελέχωσης του Νοσοκομείου με ιατρικό και 
νοσηλευτικό προσωπικό. Αφορμή μας είχαν δώσει οι 
ενέργειες για την ολοκλήρωση της νέας πτέρυγας. Καλά 
τα δωμάτια και οι επιπλέον κλίνες, αλλά χρειάζονται 
και προσωπικό, αλλιώς είναι άχρηστα ντουβάρια. 
Χωρίς διάθεση μηδενισμού και ισοπέδωσης, πρέπει να 
επισημάνουμε ότι το πρόβλημα που υφίσταται με την 
έλλειψη αναισθησιολόγων που αναδεικνύει το κύριο 
θέμα μας είναι εξαιρετικά σοβαρό. Πρόκειται για 
ειδικότητα που έχει άμεση σχέση με τα χειρουργεία 
και η έλλειψή της δυσχεραίνει την λειτουργία της 
χειρουργικής κλινικής και πλέον τίθεται θέμα πώς 
θα καλυφθούν τα επείγοντα περιστατικά, επομένως 
που λόγος για τα υπόλοιπα χειρουργεία… Στην 
Ελλάδα πλέον των υπέρογκων πλεονασμάτων και της 
ανεργίας των νέων επιστημόνων είναι τόσο δύσκολο να 
καλυφθούν τέτοιες θέσεις εργασίας αμέσου ανάγκης; Η 
κατάσταση στα νοσοκομεία δεν πρόκειται να βελτιωθεί 
εκ θαύματος. Χρειάζονται καταρχήν τέτοιες ουσιαστικές 
παρεμβάσεις που σταδιακά θα αναβαθμίσουν την 
κατάσταση και θα ανασάνει το προσωπικό που άοκνα 
δίνει καθημερινά μάχες. Άμεση λύση στην έλλειψη 
γιατρών κι ας περιμένουν τα ντουβάρια…
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Ακυλίνης

Στο ελληνικό δημόσιο κολλάει η εκκαθάριση!
Στο ελληνικό δημόσιο έχει κολ-

λήσει και καθυστερεί το ζήτημα της
μεταφοράς των χρεών της ΕΤΑ
Α.Ε. στον δήμοΝάουσας,ώστε να
ολοκληρωθεί η εκκαθάριση και να
προχωρήσει η διαγωνιστική διαδι-
κασία.Αυτή ήταν η απάντηση του
δημάρχουΝίκουΚουτσογιάννηστον
επικεφαλής τηςΚοινωνίαςΠολιτών
ΔημήτρηΡίζο,στη χθεσινήσυνεδρί-
αση του δημοτικούσυμβουλίου, για
ναπροσθέσει:«είμαστεσεαναμονή
γνωμοδότησηςτουνομικούσυμβου-
λίουτουκράτους.ΜέσαστονΟκτώ-
βριο θα δοθεί το ‘πράσινοφως’ για
τη διαγραφή των χρεών.Μετά θα
ολοκληρώσουμε την εκκαθάριση σε
20-25μέρεςκαιθαακολουθήσειηπροκήρυξητουδιεθνούςδιαγωνισμού».

Ηαλήθειαείναιότικανείςπλέονδενεκπλήσσεται…Πούαλλούάλλωστενακολλήσειέναθέμα;

Στο ένα άντρες και στο άλλο γυναίκες…
ΚαιενώστονΆγιοΓεώργιο,

το 70% των ακροατών – θε-
ατών ήταν άνδρες, στην εκ-
δήλωση του Προμηθέα ήταν
μόνογυναίκες.

Μιλάμε για τις ομιλίεςπου
διοργανώνουνσταΚΑΠΗ του
ΔήμουΒέροιας,τοΚΕΠΥγείας
μεθέματηνμοναξιά,τονέρω-
τακαιτησυντροφικότηταστην
τρίτηηλικία.

Συμπέρασμα; Το know us
better.Ανταλλαγή επισκέψεων
γιακαφέήτσάϊμεταξύηλικιω-
μένων τωνΚΑΠΗΑγ. Γεωργί-
ου καιΠρομηθέα.Χάριν ισορ-
ροπιών!

Και σε τελική ανάλυση,
γνωριμίεςγιακαλόσκοπό!

Μεδωρεάιδιώτη
οψηφιακός
μαστογράφος

Μίαακόμαδωρεά ιδιώτηαπό τηΒέροια, αντικαθιστά
τοκράτοςκαιτηνυποχρέωσήτουγιαΔημόσιαΥγεία,την
οποίαπληρώνουνακριβάοιπολίτες!

Όμως μας ενημέρωσε χθες ο διοικητής του Νοσο-
κομείουΒέροιας, με τη δωρεά, έγινε η αγοράψηφιακού
μαστογράφου ο οποίος θα εγκατασταθείπρος το τέλος
Οκτωβρίου,καλώςεχόντωντων…διαδικασιών!

Τοθέατρο–λένε–
είναι η καλύτερηψυ-
χοθεραπεία. Για τους
επαγγελματίες ηθο-
ποιούς είναι επιλογή
ζωής. Για όλους τους
άλλους είναι μία διέ-
ξοδος, μια διαφυγή…
Και όσο μεγαλώνει
κανείς,ηανάγκηαυτή
ξεχειλίζει.

Το ΔΗΠΕΘΕ Βέ-
ροιας, με τα τμήματα
θεατρικής υποδομής
που έχει – ευτυχώς
– δημιουργήσει τα
τελευταία τρία χρόνια
δίνειλύση…

Λύση που απευ-
θύνεται σ’ αυτούς
τους ενήλικες, που
ψάχνονται λίγοπαραπάνωαπό την καθημερινήρότα της
ζωήςκαιτηςδουλειάς.

Έτσι, τα Σάββατα, αργά το απόγευμα, «ανοίγει» ένα
θεατρικόΤμήμα για μεγάλους, με δάσκαλο τονΚωστήΑ-
ποστολίδη,έναν«ψαγμένο»τουθεάτρου,σκηνοθέτη,που
έχει δώσει εξαιρετικέςπαραστάσεις στησκηνή, δουλεύο-
νταςμετουςμαθητέςτου,ρόλουςμεεσωτερικήματιά,με
σκαπανέατηνψυχή,αλλάκαιμεανοιχτήδιάθεσηκαιπρό-
θεση εξωστρέφειας.Αποτέλεσμαη «εσωτερική ελευθερία

καιαπελευθέρωσηαπότακαθημερινάστερεότυπα,όπως
ομολογούνοιίδιοιοιμαθητές.

Οι εγγραφές έχουν ήδη ξεκινήσει το αποτέλεσμα της
περσινήςχρονιάς,οι«Δούλες»τουΖανΖενέ,επιστρέφουν
για δύοακόμαπαραστάσειςστησκηνή τηςΣτέγηςΓραμ-
μάτωνκαιΤεχνών,προςτοτέλοςΟκτωβρίου(27και28).

Βρισκόμαστε επίσηςσε αναμονή της δεύτερηςπαρά-
στασηςπουδούλεψεκαισυνεχίζειναδουλεύειτοπερσινό
Τμήμα ενηλίκων τουΚ.Αποστολίδη, με τη «Μήδεια» του
Μποστ,που κάνουν κι αυτοί, όπωςμαθαίνουμε, τηνδική
τουςψυχοθεραπείαστιςπρόβες…

«Έβαλα 9 
άσημους

στη Βουλή
και με πρόδωσαν

έως τώρα 4».
Παιδιά κρατηθείτε οι 
υπόλοιποι γιατί θα 

σούρει ολα τα άπλυτα 
στη φόρα...

Δεν κρατιέται
ο Λεβέντης!

ΘεατρικόΤμήμαενηλίκων,όπωςλέμεψυχοθεραπεία..

Έπεσε και το πρώτο χιόνι
ΤοπρώτοχιονάκιήρθεσταμέσαΣεπτεμβρίουφέτος,καιέπεσεστονΌλυμπο,αλλάκαιλίγοπιοκάτω,στοΝυμ-

φαίοτηςΦλώρινας!
ΤοσκηνικότουκαιρούαπόχθεςμοιάζειχειμωνιάτικοκαιηθερμοκρασίαστηΒέροιαθαπέσειακόμαπιοχαμηλά,

μαζίμεβροχέςκυρίωςτοΣαββατοκύριακο,όπουπροβλέπεταινακατέβουνκαιοικουβέρτεςαπότοπατάρι!
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Εξιχνίαση 
κλοπής 

χρηματικού 
ποσού

Από το Τμήμα Ασφάλει-
ας Βέροιας σχηματίσθη-
κε δικογραφία σε βάρος 
33χρονης ημεδαπής, διότι 
όπως προέκυψε από την 
έρευνα, χθες (25 Σεπτεμ-
βρίου 2018) το πρωί στη 
Βέροια, αφαίρεσε με τη 
μέθοδο της απασχόλησης 
από την κατοχή 52χρονου 
ημεδαπού, το χρηματικό 
ποσό των 250 ευρώ.

Με τους καλύτε-
ρους οιωνούς για την 
νέα περίοδο λειτουρ-
γίας του ξεκίνησε ο 
Όμιλος Προστασίας 
Παιδιού πραγματο-
ποιώντας απογευμα-
τινό κάλεσμα την Τε-
τάρτη 19 Σεπτεμβρί-
ου. Με σύμμαχο τον 
«καλοκαιρινό» καιρό, 
οι φίλες του Ομίλου 
που ανταποκρίθηκαν 
με μεγάλη χαρά, από-
λαυσαν μια όμορφη 
μουσική βραδιά από το λαϊκό σχήμα «Επί διαταράξει» κάτω από τον έναστρο ουρανό 
στον αίθριο χώρο του ξενοδοχείου «Αιγές» συνοδεία καλού φαγητού και δροσερού οίνου.

Δίνοντας το μήνυμα της εθελοντικής προσφοράς και υλικής και ηθικής συμπαράστα-
σης που αγωνίζεται ο Όμιλος να προσφέρει από το 1964, πέρασε με το δικό της τρόπο η 
εξαιρετική λαϊκή ορχήστρα που άνοιξε την εκδήλωση με το τραγούδι του Παύλου Σιδηρό-
πουλου «Έχε το νου σου στο παιδί, γιατί αν γλιτώσει το παιδί υπάρχει ελπίδα» .

Στη συνέχεια, η απερχόμενη πρόεδρος κα Κούλα Ζιώγα, απηύθυνε χαιρετισμό μεταφέ-
ροντας την αγωνία της για το άπορο παιδί .Εμφανώς συγκινημένη, η κα Ζιώγα παρέδωσε 
τον λόγο στη νέα πρόεδρο κα Ευαγγελία Γουτσίκα.

Η νέα πρόεδρος με την σειρά της αφού ευχαρίστησε την τέως που υπηρέτησε με 
συνέπεια το έργο του Ομίλου τόσα χρόνια , υποσχέθηκε ότι η προσπάθεια αυτή θα συνε-
χιστεί με τον ίδιο ζήλο από την ίδια αλλά και όλο το νέο Δ.Σ. Ευχαρίστησε επίσης όλες τις 
παρευρισκόμενες κυρίες και τις επίσημες αρχές που τίμησαν τον Όμιλο με την παρουσία 
τους στη βραδιά και τους παρότρυνε να συνεχίσουν την οικονομική και υλική προσφορά 
τους ενισχύοντας το μακροχρόνιο και δύσκολο έργο της προστασίας και εξέλιξης των παι-

διών που αντιμετωπίζουν προβλήματα στις χαλεπές οικονομικά συνθήκες που βιώνουμε.
Η βραδιά συνεχίστηκε με πολύ χορό που πρώτη «έσυρε» η κα Γουτσίκα, ελαφρολάικα 

ακούσματα και αμείωτο κέφι από τις παρευρισκόμενες. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ε-
πίσης ο Δήμαρχος Βέροιας κ. Βοργιαζίδης , ο καθ’υλην αρμόδιος σε θέματα εθελοντισμού 
και κοινωνικής πολιτικής Αντιδήμαρχος κ. Κορωνάς, η Δημοτική Σύμβουλος κα Παπαϊω-
άννου, εκπρόσωπος του Διοικητή της Ανώτατης Φρουράς Βέροιας και εκπρόσωποι φιλαν-
θρωπικών σωματείων της πόλης μας.

Ευχαριστίες
Τέλος το Δ.Σ. του Ομίλου θα ήθελε να πει ένα μεγάλο δημόσιο ευχαριστώ στο μουσικό 

σχήμα «Επι διαταράξει» και ιδιαιτέρως στους μουσικούς του Θεοδωρίδη Παναγιώτη και 
Κων/νο που με πολύ προθυμία και αφιλοκερδώς, θέλησαν να συμμετέχουν και να συμβά-
λουν στη διασκέδαση των παρευρισκόμενων.

Με μια όμορφη μουσική βραδιά ξεκίνησε η νέα περίοδος 
λειτουργίας του Ομίλου Προστασίας Παιδιού

Σε «κώμα» τα χειρουργεία του Νοσοκομείου Βέροιας ελλείψει αναισθησιολόγων…

Γιατί καθυστερούν τόσο πολύ οι προκηρύξεις, 
εις βάρος της δημόσιας Υγείας;

-Τα προβλήματα των γιατρών και οι κινήσεις της Διοίκησης
Μία από τις πιο δύσκολες περιόδους του περ-

νάει το τελευταίο εξάμηνο το Γενικό Νοσοκομείο 
Βέροιας και ιδιαίτερα ο χειρουργικός τομέας,  με 
τα  προβλήματα να συσσωρεύονται όλο και πε-
ρισσότερο.

Βασική και πρακτική αιτία της δυσλειτουργίας 
του χειρουργικού τομέα είναι το πρόβλημα που 
έχει ανακύψει με την αποχώρηση αναισθησιο-
λόγων, γεγονός που έχει οδηγήσει σε υπολει-
τουργία σχεδόν, όλο το χειρουργικό τομέα. Με 
τρεις αναισθησιολόγους που έχουν απομείνει 
στο Νοσοκομείο, η κάλυψη των επειγόντων πε-
ριστατικών είναι ήδη πολύ δύσκολη, παρά τις 
προσπάθειες που καταβάλουν οι εναπομείναντες 
με τα υπερ-ωράρια και τις νυχθημερόν εφημερίες, 
για να καλυφθεί ο μήνας, αφού οι τρείς από τους 
2, βρίσκονται συνήθως σε νόμιμο ρεπό. Όταν η 
λειτουργία των επειγόντων χειρουργείων είναι σε 
οριακό σημείο, δεν γεννάται λόγος για τα λεγό-
μενα «ψυχρά» περιστατικά, εκτιμούν οι γιατροί. 
Όσο για του πολίτες, αυτοί θα πρέπει να περιμέ-
νουν με αγωνία σε μεγάλες λίστες αναμονής, την 
ειδοποίηση για να χειρουργηθούν και να λυθεί 
το πρόβλημα τους. Με δεδομένο όμως τον μικρό 
αριθμό αναισθησιολόγων που υπηρετούν στο Νο-
σοκομείο, η αναμονή γίνεται ταλαιπωρία μηνών 
και αρκετοί ασθενείς αναγκάζονται να μετακινη-
θούν σε Νοσοκομεία όμορων Νομών. Καθίσταται 
λοιπόν αναγκαίο και απαραίτητο για τη λειτουργία 
του Νοσοκομείου, η άμεση πρόσληψη αναισθη-
σιολόγων για να ομαλοποιηθεί η λειτουργία του 
χειρουργικού τομέα προς όφελος των κατοίκων 
του νομού αλλά και της απρόσκοπτης λειτουργίας 
του νοσοκομείου και του υπάρχοντος ιατρικού 
δυναμικού.

Σε αναμονή δύο αναισθησιολόγων
Έχοντας τα παραπάνω δεδομένα, απευθυν-

θήκαμε στο διοικητή του Νοσοκομείου κ. Δημή-
τρη Μαυρογιώργο, ο οποίος χθες το πρωί βρι-

σκόταν στην αρμόδια Υπηρεσία 
της Κεντρικής Μακεδονίας, για 
να δει σε ποια φάση βρίσκεται 
η προκήρυξη των δύο θέσεων 
αναισθησιολόγων (επιμελητών Α’ 
και Β’) για τη Βέροια. Παραδε-
χόμενος τη δύσκολη κατάσταση, 
ο κ. Μαυρογιώργος τόνισε πως 
ευελπιστεί ότι «σε 45 ημέρες θα 
έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία και 
θα διοριστούν οι αναισθησιολό-
γοι», ωστόσο δεν είναι ιδιαίτερα 
αισιόδοξος για το παραπάνω χρο-
νικό περιθώριο και εκτιμάει ότι 
έστω και στο τέλος Δεκεμβρίου με 
αρχές Ιανουαρίου να έρθουν, θα 
είναι ικανοποιητικό.

Αγορά 2 ακτινοσκοπικών
 μηχανημάτων και ψηφιακού

μαστογράφου με δωρεά 
ιδιώτη

Παράλληλα με τα προβλήματα 
που αφορούν στον χειρουργικό 
τομέα, προστέθηκε  τον τελευταίο 
μήνα και η βλάβη στο ακτινοσκο-
πικό μηχάνημα που βρίσκεται στα χειρουργεία και 
βοηθάει στη σωστή ανάταξη καταγμάτων ή τραυ-
μάτων, με αποτέλεσμα να δυσκολεύει και η λει-
τουργία της ορθοπαιδικής κλινικής. Το μηχάνημα 
αυτό, είναι απαραίτητο σχεδόν στο σύνολο των 
επειγόντων χειρουργείων της ορθαπαιδικής, με α-
ποτέλεσμα ούτε αυτά τα περιστατικά να μπορούν 
να αντιμετωπισθούν στο Νοσοκομείο της Βέροιας 
και να διακομίζονται σε άλλα νοσοκομεία.

Ρωτήσαμε τον διοικητή τι πρόκειται να γίνει με 
το ζήτημα αυτό…

«Όντως το μηχάνημα που είναι παλιό, εδώ και 
18-20 χρόνια στο Νοσοκομείο, δύσκολα επιδιορ-
θώνεται και έχει δημιουργήσει ήδη αρκετά προ-

βλήματα μέσα στο καλοκαίρι.
Έτσι, ξεκινήσαμε να παραγγείλουμε και να 

πάρουμε ένα καινούργιο με μία διαδικασία κατά 
την οποία θα χρειαζόταν 3 χρόνια για να το ξο-
φλήσουμε. Και εδώ προέκυψαν κάποια προβλή-
ματα στον προϋπολογισμό. Παρόλα αυτά όμως, 
φρόντισα να λυθεί το θέμα αυτό με μία δωρεά 
ιδιώτη και έτσι, έχουμε ήδη παραγγείλει δύο μη-
χανήματα, ένα για τη Νάουσα και ένα για τη Βέ-
ροια. Για το δε παλιό ακτινοσκοπικό μηχάνημα 
παραγγείλαμε ένα ανταλλακτικό το οποίο εντός 
των ημερών θα έρθει» απάντησε ο κ. Μαυρογιώρ-
γος, προσθέτοντας ότι, στην παραπάνω δωρεά 
περιλαμβάνεται και η αγορά ενός καινούργιου 
ψηφιακού μαστογράφου για το Νοσοκομείο της 

Βέροιας, ο οποίος, όπως πιστεύει, μέχρι το τέλος 
Οκτωβρίου με αρχές Νοεμβρίου θα βρίσκεται στο 
Νοσοκομείο, μαζί και με τα καινούργια ακτινοσκο-
πικά μηχανήματα.

Ευχή όλων είναι η όσο πιο έγκαιρη αντιμετώ-
πιση των προβλημάτων που προκύπτουν στη  
λειτουργία του Νοσοκομείου προς όφελος όλης 
της περιοχής, εξασφαλίζοντας στους πολίτες αξιο-
πρεπείς και ασφαλείς υπηρεσίες. 

Ωστόσο, το μεγάλο ερώτημα, είναι για ποιο 
λόγο καθυστερούν τόσους πολλούς μήνες 
οι προκηρύξεις, αφήνοντας τα προβλήματα να 
διαιωνίζονται και να πολλαπλασιάζονται εις βάρος 
του τομέα που αφορά το πολυτιμότερο αγαθό, 
αυτό της Υγείας!



Του Μάκη Δημητράκη

Αναμφίβολα, ο τουρισμός (εσωτερικός και 
εξωτερικός) αποτελεί κλάδο της αποκαλού-
μενης «βαριάς Ελληνικής βιομηχανίας» με ό-
λες του τις μορφές. Ιστορικός, αρχαιολογικός, 
παραθεριστικός, επιστημονικός-συνεδριακός, 
θρησκευτικός, αγροτουρισμός κ.ά.

Πολλές πόλεις και περιοχές της Ελλάδας 
στηρίζουν την οικονομική τους ευμάρεια στον 
τουρισμό σε σημείο να μην έχουν νιώσει την 
κρίση των τελευταίων δέκα χρόνων. Υπάρ-
χουν πόλεις που έχουν αξιοποιήσει στο μέ-

γιστο δυνατό βαθμό την ιστορία τους, τις αρχαιότητες, τις φυσικές τους 
ομορφιές.

Θεωρώ πως η πόλη μας δεν συγκαταλέγεται στις προνομιούχες 
τουριστικές πόλεις και η οικονομία της εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο 
από τη γεωργία που και αυτή εξαρτάται με τη σειρά της από τις καιρικές 
συνθήκες αλλά και από «καλοθελητές», αεριτζήδες, μεσολαβητές των 
αγροτικών μας προϊόντων.

Προσωπικά πιστεύω πως η οικονομική κατάσταση θα μπορούσε να 
βελτιωθεί αν η πόλη μας γίνει πιο «τουριστική», πιο ελαστική και αυτό αν αξιοποιήσουμε την ιστορία μας, τις 
φυσικές ομορφιές, τις αρχαιότητες και τα μνημεία μας. Χρειάζεται σχεδιασμός, προγραμματισμός, θέληση και 
πίστη και πάνω από όλα υλοποίηση των αποφάσεων χωρίς να σκέφτεται κάποιος τα πολιτικά κόστη.

Για την αρχαία περίοδο θα μπορούσαν να αναδειχθούν τα τείχη της, αφού ως γνωστό η Βέροια με ι-
στορία πάνω από 3000 χρόνια ήταν περιτειχισμένη και δυνατή, τόσο που και οι Αθηναίοι το 432 π.Χ. δεν 
μπόρεσαν να την κατακτήσουν. Υπάρχουν απομεινάρια αυτών των τειχών (περιοχή κοντά στη ΔΕΗ, πλατεία 
Ωρολογίου, Βυζαντινό Μουσείο) που θα μπορούσαν να αναδειχθούν χωρίς μεγάλη δαπάνη. Καθαριότητα και 
επαρκής φωτισμός σε πρώτη φάση.

Η Ρωμαϊκή περίοδος έχει να μας «προσφέρει» το υπ’ αριθμ. ένα τουριστικό σημείο της πόλης. Το 
«Βήμα του Αποστόλου Παύλου». Μοναδικός χώρος στην Ελλάδα. Εδώ χρειάζονται ριζικά μέτρα. Και δεν 
αναφέρομαι στην έλλειψη τουαλετών. Αυτό έχει καταστεί γραφικό. Χρειάζεται χώρος στάθμευσης για τα με-
γάλα αυτοκίνητα. Στο πάρκιγκ που σήμερα υπάρχει για δύο λεωφορεία τα πράγματα είναι τραγικά. Όταν ένα 
λεωφορείο κάνει μανούβρα για να φύγει, η περιοχή παθαίνει «κυκλοφοριακό έμφραγμα». Οι σκηνές είναι 
τριτοκοσμικές. Άκουσα οδηγούς να λένε πως δε θα ξανάρθουμε!

Της ίδιας περιόδου είναι και ο αρχαίος δρόμος επί της Μητροπόλεως που έχει «θαφτεί» γιατί κάποιοι φο-
βήθηκαν το πολιτικό κόστος. «Χωρίς να σπάσουμε αυγά ομελέτα δεν γίνεται»! Τα υπάρχοντα επιφανειακά 
απομεινάρια χωρίς «ταυτότητα». Ντόπιοι και ξένοι επισκέπτες τα βλέπουν με δέος αλλά και απορία!

Για τη Βυζαντινή Βέροια που έδωσε και το προσωνύμιο στην πόλη τα μνημεία πάμπολλα. Οι μοναδικές 
από πλευράς αρχιτεκτονικής και αγιογράφησης εκκλησιές, αναφέρονται βέβαια σε πολλούς τουριστικούς 
οδηγούς και είναι επισκέψιμες όμως μέχρι κάποια ώρα και μέχρι τις πρώτες απογευματινές ώρες. Μετά στα 
δαιδαλώδη σοκάκια με το λιγοστό φως τα πράγματα δυσκολεύουν!

Ο «Πύργος της Βεργίνας», στην Πλατεία Ωρολογίου σταθερά στην «εντατική». Θα έπρεπε λόγω ο-
νόματος και μόνο να έχει καλύτερη αντιμετώπιση. Οψόμεθα! Και με την ευκαιρία τι γίνεται με τον «Πύργο 
Ωρολόϊ. Όλοι οι δημοτικοί άρχοντες την ανέγερσή του την είχαν σε προνομιούχο θέση των προγραμμάτων 
τους. Στην πράξη όμως; Προσωπικά πιστεύω πως, μόνο με τη σύμπραξη πολιτών και Επιμελητηρίου (κ. Γ. 
Μπίκα) κάτι μπορεί να γίνει.

Οι παραδοσιακές γειτονιές (Κυριώτισσα, Μακαριώτισσα, Μπαρμπούτα, Παναγία Δεξιά), σε αποτρεπτική 
κατάσταση. Η γραφικότητά τους χάνεται από τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα, τα γκράφιτι στους τοίχους, το 
χαλασμένο οδόστρωμα. Ο λιγοστός φωτισμός αποτρέπει τους επισκέπτες  αλλά και τους ντόπιους για ένα 
περίπατο στα γραφικά τους δρομάκια.

Η Χάβρα (Εβραϊκή γειτονιά) η μοναδική στην Ελλάδα και από τις λίγες της Ευρώπης αποτελεί το δεύ-
τερο μεγάλο πόλο προσέλκυσης επισκεπτών. Και εκεί όμως έχουμε έλλειψη W.C., και εκεί σκουπίδια και 
αδέσποτα. Η συνοικία «ζει και ξεφαντώνει» μόνο μια-δυο μέρες το χρόνο στα πλαίσια της «Εύηχης Πόλης».

Για την Οθωμανική περίοδο το μόνο επισκέψιμο μνημείο είναι το τζαμί του Μεντρεσέ, και αυτό ανοίγει 
κατόπιν προειδοποίησης. Για τα δίδυμα Λουτρά της ίδιας περιόδου, κάτι γίνεται το τελευταίο διάστημα. Ανα-
μένουμε… Πληροφορήθηκα πως τουριστικοί πράκτορες της γείτονός μας ανατολικά, θέλουν να εντάξουν τη 
Βέροια στα ταξίδια τους, ζητούν όμως οθωμανικά μνημεία.

Για τον συνεδριακό τουρισμό μπορώ 
να πω, πως είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. 
Η «Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών», ο «Χώ-
ρος Τεχνών», και το Hotel «Αιγές» καλύ-
πτουν και τις πιο μεγάλες απαιτήσεις. Στον 

τομέα αυτό χρειάζεται πρωτοβουλία από 
τους επιστημονικούς φορείς της πόλης, το 
Εμπορικό Επιμελητήριο όπως κάνει η Ιερά 
Μητρόπολη με τα «Παύλεια».

Τελευταία άφησα την αναφορά μου στις 
φυσικές ομορφιές και κυρίως την παρα-
ποτάμια περιοχή της Μπαρμπούτας και όχι 
μόνο. Πλούσια αλλά άναρχη η βλάστηση. 
Απροσπέλαστη η περιοχή. Φίδια, τρωκτικά 
και σκουπίδια το σκηνικό. Λιγοστός ο φωτι-
σμός που επιτρέπει ανεπιθύμητες καταστά-
σεις. Η περιοχή έπρεπε να είναι ο υπ’ αριθμ. 
1 τόπος περιπάτου για ντόπιους και ξένους. 
Αλήθεια τα φωτιστικά που τοποθετήθηκαν 
σε μια από τις όχθες του Τριπόταμου τί ε-
ξυπηρετούν; Είδε κάποιος κάποιον να κάνει 
περίπατο στο σημείο; Τα χόρτα πιο ψηλά και 
από το μπόι ενός μέσου ατόμου. Σε άλλες 
πόλεις είναι ευλογία που ποτάμι διαρρέει 
την πόλη τους. Μου έρχεται στο μυαλό η 
πόλη των Τρικάλων. Δε λέω ότι θα πρέπει 

να γίνουμε και εμείς Τρίκαλα (και γιατί όχι; θα πείτε κάποιοι από εσάς) αλλά ας ξεκινήσουμε να αξιοποιούμε 
την μοναδική περιοχή. Αν από τότε που εντοπίσθηκε το θέμα και εξαγγέλλονται προγράμματα, αν φτιάχναμε 
10-20 μέτρα το χρόνο τώρα θα ήταν ένας παραδεισένιος χώρος.

Η Βέροια είναι από τις λίγες πόλεις που δεν έχει καταστήματα λαϊκής τέχνης με ενθύμια. Και αυτό γιατί δεν 
έχουμε αξιοποιήσει τα δώρα που η ιστορία και η φύση απλόχερα μας χάρισε.

Αν τα αξιοποιήσουμε, σίγουρα, μια καλύτερη μέρα θα ξημερώσει για τους Βεροιώτες. Ο Τουρισμός μπορεί 
να γίνει η λύση της κρίσης.

Και κάτι τελευταίο σχετικά. Αυτό το Βυζαντινή VEROIA ας γραφεί VERIA.
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Έναρξη 
μαθημάτων 
χορού στον 
Πολιτιστικό 

Ομιλο Ξηρολιβάδου
-Αρχίζουν τα μαθήματα χορού για 

φέτος (2018-2019) από Τρίτη 2-10-
2018 στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Βέ-
ροιας.

-Κάθε Τρίτη και ώρα 9.00 μ.μ.
-Διδάσκονται βλάχικοι χοροί και 

χοροί από όλη την Ελλάδα.
-Τα μαθήματα είναι ΔΩΡΕΑΝ.
-Χοροδιδάσκαλος: Τσιαμήτρος 

Γιάνης
-Τηλ. 6946461136.

Ο ΜΙΚΡΟΠΟΔΑΡΟΣ (ΜΕΤΑΓΛ.) SMALLFOOT 
Προβολές: καθημερινά  στις 18.00
Σκηνοθεσία/ Σενάριο: ΚΑΡΕΪ ΚΕΡΚΠΑ-

ΤΡΙΚ ,    Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙ-
ΖΟΥΝ ΟΙ:, ΚΩΣΤΑΣ ΔΑΡΛΑΣΗΣ, ΗΛΙΑΣ ΖΕΡΒΟΣ, 
ΣΟΦΙΑ ΠΑΝΑΗΛΙΔΟΥ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΑΝΟΣ, ΚΩ-
ΣΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΚΑΛΙΑΣ, 
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΨΥΧΡΑΜΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΛΑΪΝΗΣ, 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗ, ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΥΡΙΟΠΟΥ-
ΛΟΣ, ΑΝΘΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΟΥ, ΓΙΩΡΓΗΣ ΤΣΟΥ-
ΡΗΣ

Ο JOHNNY ENGLISH ΞΑΝΑΧΤΥΠΑ          
Με τον γνωστό σε όλους μας  (Mr.Bean)
Προβολές:  καθημερινά στις 21.00 
Σάββατο 29/9 στις 19.45  και 21.30

Σκηνοθεσία: ΝΤΕΪΒΙΝΤ ΚΕΡ
Σενάριο: ΝΙΛ ΠΕΡΒΙΣ & ΡΟΜΠΕΡΤ 

ΓΟΥΕΪΝΤ
Ηθοποιοί: ΕΜΑ ΤΟΜΣΟΝ, ΡΟΟΥΑΝ Α-

ΤΚΙΝΣΟΝ, ΜΠΕΝ ΜΙΛΕΡ, ΟΛΓΚΑ ΚΙΡΙΛΕΝΚΟ

Η ΠΑΡΕΙΣΦΡΗΣΗ  -  BLACKkKLANSMAN    
Σκηνοθεσία: ΣΠΑΪΚ ΛΙ
Σενάριο: ΤΣΑΡΛΙ ΓΑΤΣΤΕΛ, ΝΤΕΪΒΙΝΤ 

ΡΑΜΠΙΝΟΒΙΤΣ, ΚΕΒΙΝ ΓΟΥΙΛΜΟΤ & ΣΠΑΪΚ ΛΙ
Ηθοποιοί: ΧΑΡΙ ΜΠΕΛΑΦΟΝΤΕ, ΤΟΦΕΡ 

ΓΚΡΕΪΣ, ΑΛΕΚ ΜΠΑΛΝΤΟΥΙΝ, ΑΝΤΑΜ ΝΤΡΑΪ-
ΒΕΡ, ΚΟΡΕΪ ΧΟΚΙΝΣ, ΤΖΟΝ ΝΤΕΪΒΙΝΤ ΟΥΑΣΙΝ-
ΓΚΤΟΝ

Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για 
όλο το πρόγραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ 
παρακάτω:  http://www.cinestar.gr 

http://www.facebook.com/cinestarveria 

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     27/9/18 - 3/10/18

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373
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Τα λαογραφικά μας
Επ’ ευκαιρία της σημερινής «Ημέρας Τουρισμού»

Ο Τουρισμός μπορεί να σώσει τη Βέροια αν…



Από το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ Ημαθίας ανακοινώνει τα εξής:
«Με αφορμή την πρόσφατη σύσκεψη στην Αντιπεριφέρεια Ημαθίας, την οποία συγκάλεσε ο αντιπεριφερειάρχης κ. Καλαϊντζίδης, με θέμα την μεταφορά 

των μαθητών στα σχολεία, η ΕΛΜΕ Ημαθίας αναφέρει ότι σε αυτήν  μετείχε ουσιαστικά ως παρατηρητής. 
Από την συνάντηση αυτή και  μετά τις τοποθετήσεις των παριστάμενων φορέων προέκυψαν τα εξής:
1. Δεν πρόκειται να βρεθεί λύση στο πρόβλημα ούτε αυτήν την  εβδομάδα, μιας και η συνάντηση το μόνο που πρόκρινε ήταν να κατατεθεί προς τους βου-

λευτές έγγραφο με τα ιδιαίτερα προβλήματα της Περιφερειακής μας Ενότητας, καθώς και τις προτάσεις επίλυσής τους μέχρι τη Δευτέρα.
2. Το πρόβλημα υπήρχε τις προηγούμενες χρονιές και θα συνεχίζει να υπάρχει και τις επόμενες. Η αιτία του βρίσκεται προφανώς στο ύψος του καταβαλ-

λόμενου κομίστρου, καθώς και στην μεταφορά μαθη-
τών, που ο αριθμός τους σε σχέση και με τον τόπο 
κατοικίας τους, καθιστούν “ασύμφορη” την μεταφορά 
αυτή. 

Επίσης δεν υπήρξε επαρκής αιτιολόγηση γιατί οι 
διαδικασίες αυτές δεν ολοκληρώνονται πριν την έναρ-
ξη της σχολικής χρονιάς.

3. Η διαφωνία των μεταφορέων στην ισχύουσα 
νομοθεσία είναι δεδομένη, καθώς την  θεωρούν μια 
διαδικασία περίπλοκη και με αγκυλώσεις.

Από όλα τα παραπάνω είναι προφανές πως η 
σύσκεψη αυτή δεν είχε στόχο να λύσει  άμεσα το 
πρόβλημα της μεταφοράς αλλά να δημιουργήσει κλίμα 
συμπάθειας στην πλευρά περιφέρειας – μεταφορέων. 

Η ΕΛΜΕ Ημαθίας επαναλαμβάνει για μια ακόμη 
φορά πως δεν πρόκειται να εμπλακεί σε ένα γαϊτανάκι 
απόδοσης ευθυνών ανάμεσα σε Κυβέρνηση και Περι-
φέρεια. 

Αυτό που ζητάμε είναι η ΔΩΡΕΑΝ και ΑΣΦΑΛΗΣ 
μεταφορά όλων των μαθητών μας. 

Για το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ
Ο Πρόεδρος

Κακαγιάννης Θεόδωρος
Ο Γ. Γραμματέας

Αστέρης Μεγακλής
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Το Α1 του 1ου Δημοτικού 
Σχολείου Βέροιας
Με τραγούδια 

σε πολλές γλώσσες 
τίμησε την 

«Ευρωπαϊκή 
ημέρα γλωσσών»

Μας ξάφνιασε ευχάριστα χθες το πρωί το Α1 τμήμα 
της Α΄ τάξης του 1ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας, όταν 
στα πλαίσια της χθεσινής επετείου «Ευρωπαϊκή ημέρα 
γλωσσών» τριγυρνώντας στους δρόμους του κέντρου της 
πόλης, μας τραγούδησαν γνωστές μελωδίες σε πολλές 
γλώσσες (ιταλικά, ισπανικά, γαλλικά, γερμανικά κ.ά.) δίνο-
ντας με τον τρόπο αυτό το μήνυμά τους ότι η μουσική απο-
τελεί γέφυρα μεταξύ των κρατών και ενώνει τους λαούς αν 
και ομιλούν διαφορετική γλώσσα.

Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στους λιλιπούτειους μα-
θητές που σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα από την έναρ-
ξη της σχολικής χρονιάς έμαθαν τόσα πολλά τραγούδια 
σε διαφορετικές γλώσσες. Θερμά συγχαρητήρια και στη 
δασκάλα τους Ξένια Αθανασιάδου για την προσπάθειά 
της, ενώ αξίζει να αναφερθεί πως ταυτόχρονα οι νεαροί 
μαθητές μοίραζαν φυλλάδια με το «γεια σου» σε όλες σχε-
δόν τις ευρωπαϊκές γλώσσες.

Μ.Δ.

ΠΕΜΠΤΗ 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018  

Χειμερινό πρόγραμμα δρομολογίων Αστικών Λεωφορείων Βέροιας προς χωριά

Χειμερινό πρόγραμμα δρομολογίων Αστικών Λεωφορείων Βέροιας προς Νοσοκομείο

Σήμερα Πέμπτη
Εθελοντική 

αιμοδοσία από 
το Κέντρο 

Υγείας Βέροιας
 Το Κέντρο Υγείας Βέροιας, σήμερα Πέ-

μπτη 27 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 9:00 πμ 
- 13:00μμ επί της οδού Μοράβα 2, θα πραγμα-
τοποιήσει Εθελοντική Αιμοδοσία για τους υπαλ-
λήλους του και το κοινό της περιοχής μας  που 
επιθυμεί να συμμετάσχει.

Για την ενημέρωση και τις προϋποθέσεις της  
εθελοντικής αιμοδοσίας μπορείτε να επισκεφτεί-
τε την ιστοσελίδα: www.ekea.gr  

Η Εθελοντική Αιμοδοσία πραγματοποιείται με 
πρωτοβουλία του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου 
με Υπεύθυνο Ιατρό τον Βιοπαθολόγο κ. Πιστοφί-
δη Κωνσταντίνο και το τμήμα της Αιμοδοσίας του   
Γ.Ν. Ημαθίας (μονάδα Βέροιας).

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

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

Ο ΤΣΙΓΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 
του Γεωργίου και της Σοφίας, το 
γένος Τουτουντζίδου, που γεννή-
θηκε και κατοικεί στη Βέροια και η 
ΤΣΙΑΠΑΝΙΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του Απο-
στόλου και της Ελένης, το γένος 

Κωνσταντάκη, που γεννήθηκε στη Θεσ/νίκη και 
κατοικεί στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας, πρόκειται να 
παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο 
Δημαρχείο Βέροιας.

ΕΛΜΕ ΗΜΑΘΙΑΣ: «Αρκετά πια 
η ταλαιπωρία μαθητών - γονέων…»
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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Στα  πλα ίσ ια 

της κοινωνικής 
προσφοράς του 
Γηροκομείου Βέ-
ροιας προς τους 
συμπολίτες μας, 
σας γνωστοποιού-
με ότι όσοι αντιμε-
τωπίζουν πρόβλη-
μα περίθαλψης 
των οικείων υπε-
ρηλίκων τους και 
θέλουν να απου-
σιάσουν, η Μ.Φ.Η.``ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ 
ΒΕΡΟΙΑΣ``,  αναλαμβάνει να φιλοξενήσει και να 
περιθάλψει  αυτούς τους ανθρώπους για όσο χρο-
νικό διάστημα χρειάζονται. Τηλ.Επικοινωνίας 23310 
24891.

Εκ της Δ/νσεως του Γηροκομείου Βέροιας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Από το Συμβουλευτικό Κέντρο Νεότητας (Κοινωνικό Φροντιστήριο) 

της Ιεράς Μητροπόλεώς μας, του οποίου σκοπός είναι η δωρεάν ενισχυτική 
- φροντιστηριακή διδασκαλία σχολικών μαθημάτων σε μαθητές Γυμνασίου 
και Λυκείου, ζητούνται καθηγητές για την διδασκαλία φυσικής, χημείας 
και βιολογίας που θα μπορούν να προσφέρουν δωρεάν τις υπηρεσίες 
τους για την κάλυψη των αυξημένων φετινών αναγκών.

Για περισσότερες πληροφορίες (Δευτέρα - Παρασκευή 8.30-13.30) 
στα Γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως (Μητροπόλεως 30) και στο τηλ. 
2331022270 (εσωτ. 8).

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως

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.

Εγγραφές 
στο Ωδείο της Ιεράς 

Μητροπόλεως 

Συνεχίζονται οι εγγραφές στο Ωδείο της Ιεράς Μητρο-
πόλεως Βεροίας, Ναούσης & Καμπανίας σε όλα τα τμή-
ματα του Ωδείου.

Οι εγγραφές πραγματοποιούνται καθημερινά από 
Δευτέρα μέχρι Παρασκευή τις απογευματινές ώρες από 
τις 5.30 έως τις 8.30 μ.μ. και κάθε Σάββατο από τις 10.30 
π.μ. μέχρι τις 13.00 μ.μ.

Στο Ωδείο λειτουργούν οι εξής σχολές:
1. ΣΧΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ & ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤIΚΗΣ ΜΟΥ-

ΣΙΚΗΣ
2. ΜΟΝΩΔΙΑ 
3. ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ
4. ΣΧΟΛΗ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ:  Αρµονία, 

Αντίστιξη, Φούγκα, Σύνθεση
5. ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ: Πιάνο, Κιθάρα, 

Βιολί, Βιολοντσέλο, Σαξόφωνο, 
Κλαρινέτο, Φλογέρα, Φλάουτο, Τροµπέτα
6.  ΣΧΟΛΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ: Κλαρίνο, 

Βιολί, Ούτι, Κανονάκι, Κρουστά
7. ΣΧΟΛΗ ΛΑΪΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ: Πιάνο, κιθάρα, μπου-

ζούκι, Αρµόνιο, Ακορντεόν
8.  ΧΟΡΩΔΙΕΣ: ΠΑΙΔΙΚΗ - ΝΕΑΝΙΚΗ - ΕΝΗΛΙΚΩΝ - 

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ 
Περισσότερες πληροφορίες στο www.odeio-

imv.gr, στα τηλέφωνα: 2331060784 για την Βέροια 
&  2332022572 για τη Νάουσα και στο email odeio.
mitropolis@gmail.com.

H κίνηση 
του Μητροπολίτη

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

Την Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου 
στις 7:30 μ.μ. θα παραστεί και θα 
ομιλήσει στην εκδήλωση «Θεομη-
τορικές απαντήσεις στα προβλήμα-
τα της σύγχρονης οικογενείας» στο 
Μητροπολιτικό Κέντρο Πολιτισμού 
«ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ» στην Νάουσα.

Την Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου 
το πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό 
Ναό Αγίου Σπυρίδωνος Βεροίας.

Την Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου 
στις 11:30 μ.μ. θα τελέσει Αγιασμό 
και θα ομιλήσει στην ΓΕΧΑ Βεροί-
ας.

Την Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου 
στις 5:30 μ.μ. θα τελέσει Αγιασμό και θα ομιλήσει στην ΓΕΧΑ Ναούσης.

ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
2ήμερη εκδρομή 13-14 Οκτωβρίου 

Αγ. Σαράντα Αργυρόκαστρο
Αναχωρούμε από τη Βέροια Πλατεία Ελιάς 7.30 το πρωί, στάση για καφέ στα 

Ιωάννινα. Στη συνέχεια φτάνουμε στα σύνορα στη Σαγιάδα, μετά από απαραίτητο 
έλεγχο, υποχρεωτικά αστυνομική ταυτότητα, ψώνια στα αφορολόγητα. Αναχωρούμε 
για τους Άγιους Σαράντα, χρόνος ελεύθερος για γεύμα εξ ιδίων, τακτοποίηση στο Ξε-
νοδοχείο ΔΙΠΝΟ. Την επόμενη ημέρα, μετά το πρωινό αναχωρούμε για το Αργυρό-
καστρο, όπου θα ξεναγηθούμε στο ελληνόφωνο χωριό Δρόπολης, θα γευματίσουμε 
εξ ιδίων στο χωρικό Τεραχιάτες και έπειτα θα επισκεφθούμε το χωριό Βουλιαράτες 
και θα καταθέσουμε στεφάνι για να τιμήσουμε τους πεσόντες του έτους 1940. Επι-
στρέφουμε αργά το απόγευμα στην πόλη μας με τις καλύτερες εικόνες.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τα γραφεία μας Ανοίξεως 90 
τηλ. 23310 25654 κιν. 6976 953683, είμαστε ανοικτά Δευτέρα - Τετάρτη και Πα-
ρασκευή 10.30 - 12.30.

Το Δ.Σ.

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΠΑΝ. ΕΝ. ΓΟΝΕΩΝ  «Η ΧΡ. ΑΓΩΓΗ»
(Γ.Ε.Χ.Α).ΤΜΗΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΑΝΤ. ΚΑΜΑΡΑ 25 ΒΕΡΟΙΑ 
Τηλ.23310.23937-26648                       

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Την Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου   2018 και ώρα 11.30 π.μ. 

στην αίθουσά μας,  Αντ . Καμάρα 25, οι Σύλλογοί μας, θα 
τελέσουν Αγιασμό για την νέα  πνευματική  χρονιά. Στη συ-
νέχεια θα έχουν  ομιλία με θ έ μ α:  «Το θέλημα το δικό μου 
και τα θελήματα των άλλων.» Ομιλητής: ο  Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης   μας κ.  κ. Παντελεήμων.   Σας καλούμε να 
προσέλθετε.

                                                    Με τιμή 
                                            Τα Διοικ. Συμβούλια

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
, ΝΑΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΑΒΒΑ ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ
Τη Δευτέρα 1 Οκτωβρίου 2018 πανηγυρίζει το Ιερόν Πα-

ρεκκλήσιον Παναγίας Γοργοϋπηκόου Βεροίας.
Οι Ιερές Ακολουθίες, λόγω των εργασιών συντήρησης 

που πραγματοποιούνται στο παρεκκλήσιο, θα τελεσθούν 
στον Ιερό Ναό Αγίου Σάββα-Κυριατίσσης κατά το ακόλουθο 
πρόγραμμα:

Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου 2018
18.30-19.30 Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός – Αρτοκλα-

σίες
Δευτέρα 1 Οκτωβρίου 2018
7.30-10.30 Πανηγυρική Θεία Λειτουργία
18.00-19.00 Εσπερινός και Παράκληση στην Υπεραγία 

Θεοτόκο
Κατά τη διάρκεια των ιερών ακολουθιών θα τίθεται σε 

προσκύνηση η Εφέστιος Εικόνα της Θεοτόκου της Γοργοϋ-
πηκόου.



Γράφει  
ο  πρόεδρος του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας
Νίκος Μαυροκεφαλίδης

Το θέατρο είτε ερμηνεύει τη ζωή, είτε την ανα-
παριστάνει, είτε τη  μιμείται, είτε την υποκρίνεται, 
ένα είναι βέβαιο: είναι πάντα άλλη μια έκφρασή 
της. Ένας άμβωνας της τέχνης. Δίνει ρυθμούς 
στις πιο ευχάριστες, στις πιο επίπονες, στις πιο 
πικρές και πεζές περιστάσεις της ζωής του για 
να μπορεί ο άνθρωπος να αντέχει και να μη συν-
θλίβεται από τις χαρές και τις λύπες του, από τις 
επιτυχίες και τα δεινά του. Σμικρύνει τον κόσμο  
για να τον χωρέσει σε μια σκηνή και  να μιλήσει 
για αυτόν, να σχολιάσει, να ψυχαγωγήσει, να 
προβληματίσει, να διδάξει.

 Τα συνεργαζόμενα μέλη της θεατρικής ομά-
δας κινούνται πάνω σε μία παρτιτούρα σεναρίου 
έκφρασης και ανάγκης για επικοινωνία πρώτα με 
τον εαυτό τους και μεταξύ τους και ακολούθως 
με τους θεατές, συνεγείροντας το νου και την ψυ-
χή τους. Λειτουργούν ως συν-κινητές. Ενώνουν 
και συντονίζουν τις σκέψεις και τα συναισθήματα 
των θεατών. Τους παρωθούν να κοιτάξουν μέσα 
τους βαθιά, να ανασκαλέψουν και να ανασύρουν 
μνήμες, εικόνες και συναισθήματα, να έρθουν 
στα ουσιώδη της ζωής,  αντιμέτωποι με τη φύση 
και  την ουσία της κι ας ανήκει στο παρελθόν, 
στο παρόν ή… στο μέλλον. Η θεατρική τέχνη 
ειρωνεύεται το χρόνο και με την αόρατη δύναμή 
της,  έχει τον τρόπο να τον «καταργεί», να τον 
«συμπτύσσει» και τον «διαστέλλει». Οι ώρες γί-
νονται λεπτά, τα λεπτά γίνονται ώρες, τα χρόνια 
γίνονται δευτερόλεπτα και τα δευτερόλεπτα έργο 
τέχνης.  

Οι καλλιτέχνες  όλου του φάσματος της παρα-
γωγής είναι προικισμένοι με ιδιαίτερα χαρίσματα. 
Δημιουργούν επί σκηνής  μια πραγματικότητα με 
υλικό αλήθειας, η οποία ωστόσο δεν παύει να 
είναι μια κατασκευή, ένα ψέμα, που εκτυλίσσεται 

ζωντανά στο τώρα, μπροστά στα μάτια μας. Ένα 
ψέμα, που μας αναλαμβάνει και μας μεταμορ-
φώνει εντός του. Μέσα στο δίωρο της παρά-
στασης, ο ηθοποιός  καταδύεται και υποδύεται, 
κάθε φορά, στον ψυχισμό ενός άλλου ( ήρωα της 
ιστορίας) και αυτή η ζωντανή κατασκευή σβήνει 
μπροστά στα μάτια μας, αφού έχει επιτελέσει 
την αποστολή της. Εικονοποιεί ιστορίες, εκφρά-
ζοντας συμπεριφορές και δράσεις διάφορων 
χαρακτήρων,  όλων των επιπέδων κοινωνικής 
διαστρωμάτωσης, με τελικό σκοπό την αυτογνω-
σία, το γλυκασμό  του πόνου και τη μεγέθυνση 
της χαράς, την προτροπή της  διευθέτησης και 
βελτίωσης των ανθρώπινων σχέσεων και  προ-
βλημάτων. 

Η θνησιγενής αυτή επινόηση είναι απόλυτα 
ζωντανή και μας παρουσιάζεται σε πραγματικό 
χρόνο. Οι συντελεστές  βέβαια γνωρίζουν εκ 
των προτέρων αυτήν την οριακή συνθήκη  και 
συν-κινούνται και συν-κινούν τους θεατές, ως 
εκκρεμές, σε συναισθηματικές καταστάσεις χα-
ράς-λύπης για να σμιλεύουν τα συναισθήματά 
τους, να τα καλλιεργούν για να πετύχουν την κα-
θυστέρηση της φθαρτότητας του επίκαιρου, που 
εν τέλει αποτελεί την πεμπτουσία της τέχνης. Να 
ανυψώσουν τους θεατές, να τους οδηγήσουν 
από την ταύτιση, στο στοχασμό και στον ανα-
στοχασμό και να τους φέρνουν κριτικά αντιμέτω-
πους  με τον εαυτό τους ώστε να  συντελείται και 
να πραγματώνεται ο ιερός σκοπός της τέχνης, 
που είναι η μέθεξη του σημαινόμενου!

Δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι οι ιστορικές 
παράμετροι του πολιτισμού  και της παιδείας ορί-
ζουν κάθε φορά το μαγνητικό πεδίο του θεάτρου. 
Σχολιάζοντας τις εμπειρίες και τις προσδοκίες, 
τις χρείες και τις βλέψεις μας μπορεί  να κάνει 
ακόμη πιο γοητευτική, ελκυστική, επιθυμητή 
ενδιαφέρουσα και  αποτελεσματική τη ζωή. Να 
ανοίγει  και να προτείνει δρόμους σκέψης και συ-
μπεριφοράς χωρίς να αυταπατάται ότι μπορεί να 
αλλάξει τον κόσμο.  Έχει όμως τη δύναμη να μας 
ανεβάσει πνευματικά ψηλότερα.

Το θέατρο πάντοτε λειτουργεί , στο όνομα 
των πολιτών. Είχε και έχει, από υπάρξεώς του, 
την ευθύνη να σχολιάζει κριτικά και τους  διαμορ-
φωτές των κοινωνικοπολιτικών καταστάσεων. Δε 
θέλει τα μέσα  και τα εργαλεία του  να τα υποκλέ-
πτουν και να τα αντιποιούνται   οι 
εκτός των τειχών της τέχνης… επι-
τήδειοι για αλλότριους σκοπούς! Η 
αναφορά γίνεται σε  εκείνους, τους 
λίγους θέλω να πιστεύω, που παί-
ζουν  καθημερινές «παραστάσεις», 
με τα «προσωπεία» που φορούν, 
προσποιούμενοι, ως  «ρολίστες», 

τους πρωταγωνιστές και καθοδηγητές της  κοι-
νωνίας και της πολιτικής. Σε εκείνους  τους  «ε-
παγγελματίες» … που υποδύονται τους ιδεολό-
γους, τους ηθικολόγους, τους ανιδιοτελείς αγωνι-
στές… τους  δήθεν πρωταγωνιστές  της ζωής… 

Είναι βέβαιο ότι είτε το θέατρο είναι  ζωή είτε 
η ζωή είναι  θέατρο στο τέλος  θα έχουμε, κατά 
τον Αριστοτέλη, την κάθαρση και ο ήρωας της 
ζωής ή του θεάτρου θα δικαιωθεί και θα αποκα-
τασταθεί η αλήθεια, η δικαίωση, η ηθική τάξη !!! 

Οι επιστήμες μπορούν και μας κάνουν διαρ-
κώς πλουσιοτέρους πνευματικά, το ΘΕΑΤΡΟ 
όμως επιτελεί μια δημόσια αποστολή. Αποτελεί 
ένα εναλλακτικό σχολείο της κοινωνίας. Ευρύνει 
τη συναίσθηση και την ευαισθησία μας, μας θέλ-
γει, μας εξευγενίζει, πλουτίζει το συναισθηματικό 
μας κόσμο, ανακαινίζει διαρκώς την εσωτερική 
μας  ζωή, θησαυρίζει εύφορα συναισθήματα ως 
αντίβαρα των δυσκολιών της ζωής.

Aν καταλήγουμε στην παραδοχή ότι το ΘΕ-
ΑΤΡΟ είναι ένα ακόμη κοινωνικό σχολείο τότε 
διαστέλλοντας και παραφράζοντας τη ρήση του 
Βίκτωρος Ουγκώ θα μπορούσαμε να πούμε ότι: 
όπου ανοίγει ένα θέατρο κλείνει …μια φυλακή.

Σημείωση: Το άρθρο γράφεται από το Νίκο 
Μαυροκεφαλίδη, με αφορμή την έναρξη μαθη-
μάτων (από 1ης Οκτωβρίου 2018) των ομάδων 
του Τμήματος Θεατρικής Παιδείας του ΔΗ.ΠΕ.
ΘΕ Βέροιας. Κατά το εκπ/κό έτος 2018-2019, στα 
23 εργαστήριά του, θα φοιτήσουν 400 και πλέον 
άτομα, αριθμός πολύ μεγαλύτερος από κάθε άλ-
λη προηγούμενη χρόνια! Θα μαθητεύουν άτομα 
όλων των ηλικιών από όλο το κοινωνικό φάσμα 
(μαθητές, φοιτητές, εκπαιδευτικοί και των δύο 
βαθμίδων, επιστήμονες από όλα τα πεδία, επαγ-
γελματίες εργαζόμενοι κ.λ.π.). Έχουμε συναίσθη-
ση της μεγάλης ευθύνης και της τιμής. Αποδεχό-
μαστε την πρόκληση  να λειτουργούμε στην πόλη 
μας  ένα πολύ μεγάλο… «Θεατρικό Σχολείο».

Στους καλλιτέχνες εκπαιδευτές μας (ηθοποι-
ούς, σκηνοθέτες μουσικοπαιδαγωγούς, ειδικούς 
παιδαγωγούς-θεατρολόγους) και σε όλους εκεί-
νους, που φοιτούν στα τμήματά μας εκ μέρους 
του Δ.Σ και των εργαζομένων στο ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ 
εύχομαι   ΚΑΛΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ!
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ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΑΝΕΙΩΝ
Είστε δανειολήπτης επιχειρηματίας 

ή  ιδιώτης και ενδιαφέρεστε για τη ρύθμι-
ση-κούρεμα των οφειλών σας σε Τράπε-
ζες? 

Σας παρέχουμε τις πρώτες πληροφορίες 
ΔΩΡΕΑΝ καθώς και την εξέταση του φακέ-
λου σας ΔΩΡΕΑΝ. 

Εχεμύθεια και προστασία των προσω-
πικών σας δεδομένων με την εγγύηση της 
εμπειρίας πρώην Τραπεζικών Διευθυντι-
κών στελεχών  και τη συνδρομή μεγάλου 
δικηγορικού γραφείου σε Αθήνα και Θεσ-
σαλονίκη .

Όποιο και αν είναι το θέμα που σας α-
πασχολεί, έχουμε την λύση, επικοινωνήστε 
μαζί μας 6936644122 ή 6981994055 Wup 

Γραφεία : Θεσσαλονίκη ,  Βέροια, 
Κιλκίς , Κοζάνη,  Γιαννιτσά    
e-mail  
diamesolavitiki.info@gmail.com

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
του Συνεταιρισμού « ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 
ΞΗΡΟΛΙΒΑΔΟΥ»
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
Όλα τα μέλη του να προσέλθουν στο Γραφείο του Συ-

νεταιρισμού στη Βέροια, επί της οδού Λουτρού αριθ.1, 2ος 
όροφος, αριθμός τηλ.2331181055 προκειμένου να προ-
σκομίσουν  όλα  τα  δικαιολογητικά που απαιτούνται για την 
κατάρτιση Μητρώου Μελών. Η διαδικασία κατάθεσης των 
σχετικών εγγράφων σε αντίγραφα και όχι πρωτότυπα θα 
πραγματοποιείται από τη Δευτέρα 1η Οκτωβρίου 2018 και 
για το προσεχές διάστημα τις ακόλουθες ημέρες και ώρες: 

Δευτέρα: 8πμ-11πμ και 4μμ-7μμ 
Τετάρτη: 4μμ-7μμ 
Πέμπτη: 8πμ-11πμ
Αναφορικά με την προσκόμιση των απαιτούμενων κατά 

περίπτωση εγγράφων, όπως τίτλοι κυριότητας, συμβόλαια 
αποδοχής κληρονομιάς, διαθήκη, Ε9, πιστοποιητικά κλπ. 
θα δίνονται διευκρινιστικές πληροφορίες κατόπιν συνεννόη-
σης με τους υπεύθυνους κατάρτισης του Μητρώου Μελών:

Γιώργο Γεωργίου τηλ. 6973044040
Ασημένια Χαριστού τηλ. 6972789765.

Το Δ.Σ

Ευχαριστήριο
Ο Όμιλος Προστασίας Παιδιού Βέροιας ευχαριστεί θερ-

μά:

1) Τον κ. Μπ. Π. για τη δωρεά 50 € για την ενίσχυση του 
Ομίλου.

2) Τον κ. Μπαλή Παύλο για τη δωρεά 50 € στη μνήμη 
των γονέων του.

3) Το μουσικό σχήμα « Επί  διαταράξει»  και συγκεκρι-
μένα τους μουσικούς Θεοδωρίδη Παναγιώτη, Γκατσιούρα 
Στάθη, Γιώργο Σαββίδη, Κώστα Σαββίδη για την αφιλοκερ-
δή συμμετοχή τους στο απογευματινό του Ομίλου και τον 
κ. Κώστα Θεοδωρίδη  για την πρωτοβουλία της σύμπραξης 
αυτής.

«ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΙ ΖΩΗ…ΖΩΗ ΚΑΙ ΘΕΑΤΡΟ»
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Επιτυχίες σημείωσαν οι αθλητές 
του Ομίλου Αντισφαίρισης ΑΛΕ-
ΞΑΝΔΡΟΣ Βέροιας και στο 5ο 

Ενωσιακό Πρωτάθλημα τένις κεντρο-
δυτικής Μακεδονίας που διεξήχθη σε 
Αριδαία και Βέροια.

Μεγάλοςπρωταγωνιστήςστην κατηγορίαΑ16ο
ΑνανιάδηςΜιχάληςοοποίοςεπιβεβαίωσετηνπολύ
καλή αγωνιστική κατάστασηστην οποία βρίσκεται
τουςτελευταίουςμήνεςφτάνονταςγιαάλλημιαφο-
ράστοντελικόκαικατακτώντας τη2η θέσηέπειτα
απόσυγκλονιστικήμάχηπουκρίθηκεστοsuper tie
breakμε13-11.

Στην κατηγορίαΚ12 ηΜανωλοπούλουΑνθή έ-
φτασεκιαυτήστομεγάλοτελικόκατακτώνταςτελικά
τη2ηθέση.Θαπρέπει όμωςη νεαρήαθλήτρια να
αποκτήσειμεγαλύτερηπειθαρχίαμέσαστοπαιχνίδι
τηςγιαναέρθουνακόμακαλύτερααποτελέσματα.

ΣτηνκατηγορίαΑ12αγωνίστηκεοΝέγκαςΧαρά-
λαμποςοοποίοςέφτασεστους8καλύτερουςκαθώς
καιοιΜαιόβηςΓίωργος,ΠαπαδόπουλοςΦώτηςκαι
ΔέλλιοςΒασίλης.

Αξίζουνπολλά συγχαρητήρια σε όλα ταπαιδιά
πουαγωνίστηκανστο5οΕνωσιακόΠρωτάθληματέ-
νιςγιατηνπροσπάθειάτουςκαθώςεπίσηςκαιστον
προπονητήτουΟμίλουΚουκουλομάτηΣταύρο.

Οι εγγραφές συνεχίζονται για όλα τα τμήματα
(mini τένις, αρχαρίων, ενηλίκων).Πληροφορίεςστο
τηλ.6978154532.

Αγαπητοίφίλαθλοιτηςομάδαςμας,
ΤηνΚυριακή30Σεπτεμβρίουη«Βασίλισσατου

Βορρά» ξεκινά μια δύσκολη, αλλάσυναρπαστική
διαδρομήστοπρωτάθληματηςΓ΄ΕθνικήςΚατηγο-
ρίας,αντιμετωπίζονταςστις4τοαπόγευμα,γιατην
πρώτηαγωνιστικήτου2ουομίλουταΓιαννιτσά.

ΣεαυτήτηνκοινήπροσπάθειαΟΛΩΝ,παικτών,
προπονητικού επιτελείου και διοίκησης, ζητάμε
απόόλουςεσάςτουςαγνούςφιλάθλουςμας,που
στηρίζεται την ιστορική μας ομάδα να έρθετεστο

γήπεδο, στηρίζοντας την με τηνπαρουσία και το
χειροκρότημασας.

«ΩΒέροια, ομάδα μας χιλιοαγαπημένη,αρχό-
ντισσα είσαι τουΒορρά για τρόπαια γεννημένη»
αςακουστείλοιπόνξανάστογήπεδομας,σεαυτή
τηνΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ,πουστόχοέχειναεπιστρέ-
ψουμεεκείπουδικαιωματικάανήκουμε!

Για τουςπαίκτες, τοπροπονητικό επιτελείο και
τοδιοικητικόσυμβούλιο

ΟΠρόεδρος
ΣτέφανοςΑποστολίδης

Στους τελικούς του 5ου Ενωσιακού 
Πρωταθλήματος Τένις οι Μιχάλης 

Ανανιάδης και Ανθή Μανωλοπούλου

Kάλεσματωνπαικτών,
τουπροπονητήκαιτηςδιοίκησης
τουΠ.ΣΒέροιαςστουςφιλάθλους

τηςομάδας

ΔιέψευσεοΛεωνίδαςΛεουτσάκοςότιυπάρχει
συμφωνίαμετηνΕΡΤγιατηντηλεοπτική
κάλυψητωναγώνωντηςFootballLeague

Οπρόεδρος της λίγκας, με δηλώσεις του
στη«LiveSport»τόνισεότιδενυπάρχεικάποια
συγκεκριμένηπρότασητηςΕΡΤ,διαψεύδοντας
τησχετικήανακοίνωση.Αναλυτικάδήλωσε:

«Δεν έχουμε καμίασυγκεκριμένηπρόταση.
Δεν έχουμε μιλήσει με κανέναν.Μπορεί αυτή
να είναι η επιθυμία τηςΕΡΤ, αλλά ηFootball
Leagueδενέχειμιλήσειμεκανένανκαιδενέχει
δεσμευτείσεκανέναν.Δενυπάρχεικαμίαεπίση-
μη ενημέρωση.Ακόμαδεν γνωρίζουμε τίποτα.
Ως τώρα δεν έχει γίνει ούτε ραντεβού, ούτε
έχουμεδεσμευτείσε κάποιον.Είμαστεσεανα-
μονή»,δήλωσεοΛεουτσάκοςστη«LiveSport».



Η Ανάβαση της Καστανιάς 
που διεξάγεται στις 29-30 
Σεπτεμβρίου 2018 είναι και 

φέτος μαγνήτης των Αναβάσεων 
στην Βόρεια Ελλάδα, αφού αποτε-
λεί τον 4ο γύρο του Κυπέλλου Ανα-
βάσεων Β. Ελλάδας.Το πρόγραμμα 
ξεκινάει το πρωί του Σαββάτου 
με τον τεχνικό έλεγχο στις 08.00 
στην κεντρική πλατεία Πολυμύλου 
ενώ στις 11.30 θα ξεκινήσουν τα 
χρονομετρημένα δοκιμαστικά. Την 
Κυριακή ο αγώνας θα ξεκινήσει 
στις 11.00 και ο δρόμος θα κλείσει 
μία ώρα νωρίτερα για τους θεατές.

ΗσυμμετοχήτουΒ.Μπιλαδέρη
Για 3η συνεχόμενη χρονιά θα λάβει μέρος

έναςοδηγόςαπότηνΒέροια.Πρόκειταιγιατον
ΒασίληΜπιλαδέρη(junior)οοποίοςσυμμετέχει
τατελευταίαδύοχρόνιαστονθεσμότουΚυπέλ-
λουΑναβάσεωνΒορείουΕλλάδοςέχονταςκερ-
δίσει θετικές κριτικές αφού απέσπασε μερικές
αξιόλογεςδιακρίσεις.

Καλή επιτυχία και καλόν τερματισμό να ευ-
χηθούμεστονΒασίληΜπιλαδέρηκαθώςκαισε
όλουςτουςαθλητέςπουθαπάρουνμέροςστον
αγώνα,κόντραστονχρόνογιατοκαλύτεροδυ-
νατόαποτέλεσμα.

CMYK
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Την Κυριακή 23 Σεπτεμβρίου 2018 διεξήχθη η 1η αγωνιστική 
του 11ου Διασυλλογικού Πρωταθλήματος σκάκι Παίδων-Κο-
ρασίδων Κ.Δ. Μακεδονίας 2018.

Αναλυτικάτααποτελέσματαήταν:
Σ.Ο.Πτολ/δας«ΔούρειοςΊππος»-Σ.Ο.Πτολ/δας«Πτολεμαίος»:............................ 3,0-3,0
Λ.Π.Φλώρινας-Σ.Λ.Φλώρινας:............................................................................. 3,0-3,0
Σ.Ο.Κατερίνης-Ο.Σ.Γιαννιτσών:......................................................................... 4,5-1,5
Σ.Ο.Βέροιας-Σ.Α.Πτολ/δας«Σκακιστάκος»:......................................................... 4,5-1,5
ΠΑΣ.Εδεσσαίων8χ8-Α.Ε.Κοζάνης:...................................................................... 3,0-3,0

Ηβαθμολογία
1Σ.Ο.Κατερίνης........................................................................................................... 4,5
-Σ.Ο.Βέροιας............................................................................................................... 4,5
3Σ.Ο.Πτολ/δας«ΔούρειοςΊππος»............................................................................. 3,0
-Σ.Λ.Φλώρινας............................................................................................................ 3,0
-ΠΑΣ.Εδεσσαίων8χ8.................................................................................................. 3,0
-Σ.Ο.Πτολ/δας«Πτολεμαίος»...................................................................................... 3,0
-Λ.Π.Φλώρινας............................................................................................................ 3,0
-Α.Ε.Κοζάνης.............................................................................................................. 3,0
9Σ.Α.Πτολ/δας«Σκακιστάκος».................................................................................... 1,5
-Ο.Σ.Γιαννιτσών.......................................................................................................... 1,5

ΤηνΚυριακή14Οκτωβρίουώρα11:00π.μ.θαδιεξαχθείη2ηαγωνιστικήτουπρωταθλή-
ματοςπουπεριλαμβάνειτουςαγώνες:

Σ.Ο.Βέροιας–Σ.Ο.Κατερίνης
Α.Ε.Κοζάνης–Σ.Ο.Π.«ΔούρειοςΊππος»
Σ.Λ.Φλώρινας–ΠΑΣ.Εδεσσαίων8χ8
Σ.Ο.Π.«Πτολεμαίος»–Λ.Π.Φλώρινας
Σ.Α.Π.«Σκακιστάκος»–Ο.Σ.Γιαννιτσών

11ο Διασυλλογικό Πρωτάθλημα 
σκάκι Παίδων-Κορασίδων ΚΔ 

Μακεδονίας 2018 (1η αγωνιστική)

ΣτηνΑνάβασηΚαστανιάς
καιοΒασίληςΜπιλαδέρης(junior)

Αγωνιστικήδράσητωντμημάτων
υποδομήςτηςΑκαδημίαςΒέροιας
ΤοΣάββατο29ΣεπτεμβρίουοιποδοσφαιριστεςτωντμημάτωνυποδομηςτηςΑκαδημίας

ΠοδοσφαίρουΒέροιαςθαφιλοξενηθουνστογήπεδοτων«Τηλεμαχων»Αλεξάνδρειας.
Οιαθλητέςθασυγκεντρωθουνστογήπεδο τηςΒέροιαςστις9.45’,ώστενααναχωρη-

σουνγιαΑλεξάνδρειαστις10.00’.
Έναρξηαγώνων:11.00’
Λήξηαγώνων:13.00’
ΑναχώρησηαπόΑλεξάνδρεια:13.15’
ΟιγονείςθαπαραλάβουνκαιστηνεπιστροφήταπαιδιάτουςαπότογήπεδοτηςΒέροι-

ας.Τολεωφορείοδενθαμετακινηθείστιςστάσεις.



Συνεχίζονται τα δωρεάν
μαθήματα για ενήλικες,που
διοργανώνει  το VeriaTech
Lab   τηςΔημόσιαςΚεντρι-
κής Βιβλιοθήκης της Βέροι-
ας αλλά και τοTechTalent
School. Πολλές δράσεις τε-
χνολογίας και όχι μόνο,  θα
πραγματοποιηθούν  για ε-
σάς,στοναγαπημένοχώρο,
την ανανεωμένη και πολύ-
χρωμηΒιβλιοθήκη.

Τα μαθήματα απευθύνονται σε
ενήλικες και οι εγγραφές σε αυτά
γίνονται μόνο ηλεκτρονικά με κλικ
στον τίτλο του μαθήματος και συ-
μπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρ-
μας.

 ΤονΟκτώβριο ξεκινάμε δυνα-
μικά με  προγραμματισμένα 12 α-
ντικείμενα, 24 συναντήσεις και 54
ώρες μαθημάτων. Αναλυτικά το
πρόγραμμαέχειωςεξής:

Πέμπτη4,11,18&25Οκτωβρί-
ου,10:00–12:00|#VeriaTechLab

ΔημιουργικήΓραφή (4Μαθήμα-
τα)

 Δ ε υ τ έ ρα  1  Ο κ τωβρ ί ο υ
2018,18:00-20:00 | #Tech Talent
School

IntrotoArduino
Τρίτη2Οκτωβρίου2018,10:30-

12:00|#VeriaTechLab
Πώςγίνεταιμιαδιπλωματικήερ-

γασία
 Τε τ ά ρ τ η  3  Ο κ τωβρ ί ο υ

2018,18:00-20:00 | #Tech Talent
School

Χρήση καιΑσφάλεια ενός λογα-
ριασμούσταSocialMedia

 Σάββα το  6  Οκ τωβρ ί ου
2018,10:00-12:00 | #Tech Talent
School

IntrotoArduino
 Δ ε υ τ έ ρα  8  Ο κ τωβρ ί ο υ

2018,18:00-20:00 | #Tech Talent
School

Unity andVuforia. Create your
firstAugmentedRealityproject

Τρίτη9Οκτωβρίου2018,10:30-
12:00|#VeriaTechLab

Τεχνικές συγγραφής βιογραφι-
κού και επαγγελματικής συνέντευ-
ξης

 Τε τάρτη  10  Οκ τωβρ ί ου
2018,16:00-20:00 | #Tech Talent
School

P H P  f o r  B e g i n n e r s .
An  In t roduc t i on  to  Modern
ProgrammingwithPHP

 Σάββατο  13  Οκτωβρ ίου
2018,10:00-13:00 | #Tech Talent

School
WordPress: Introduction to

ContentManagement
 Δευ τ έρα  15  Οκτωβρ ίου

2018,18:00-20:00 | #Tech Talent
School

Learnhowtocodeminecraft
 Τε τάρτη  17  Οκ τωβρ ί ου

2018,18:00-20:00 | #Tech Talent
School

IntrotoArduino
 Σάββατο  20  Οκτωβρ ίου

2018,10:00-13:00 | #Tech Talent
School

WordPress: Introduction to
ContentManagement

 Δευ τ έρα  22  Οκτωβρ ίου
2018,18:00-20:00 | #Tech Talent
School

IntrotoArduino
 Τ ρ ί τ η  2 3  Ο κ τω β ρ ί ο υ

2018,10:30-12:00|#VeriaTechLab
Τεχνικές συγγραφής βιογραφι-

κού και επαγγελματικής συνέντευ-
ξης

 Τε τάρτη  24  Οκ τωβρ ί ου

2018,10:30-11:00 | #Veria
TechLab

ΜάθετετοPressReader
 Τετάρτη 24Οκτωβρίου

2018,18:00-20:00 | #Tech
TalentSchool

Χρήση καιΑσφάλεια ε-
νόςλογαριασμούσταSocial
Media

 Σάββατο 27Οκτωβρίου
2018,10:00-14:00 | #Tech

TalentSchool
P H P  f o r  B e g i n n e r s .

An  In t roduc t i on  to  Modern
ProgrammingwithPHP

 Δευτ έρα  29  Οκτωβρ ίου
2018,18:00-20:00 | #Tech Talent
School

Learnhowtocodeminecraft
 Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2018,

10:30-12:00|#VeriaTechLab
Πώςγίνεταιμιαδιπλωματικήερ-

γασία
 Τε τάρτη  31  Οκ τωβρ ί ου

2018,10:30-11:30|#VeriaTechLab
Γνωρίστε την τεχνολογία της3D

εκτύπωσης
 Τε τάρτη  31  Οκ τωβρ ί ου

2018,18:00-20:00 | #Tech Talent
School

Unity andVuforia. Create your
firstAugmentedRealityproject

Όλαταμαθήματαθαγίνουνστο
VeriaTechLab, στον 1ο όροφο της
Βιβλιοθήκης
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 

Σεπτέμβριος 2018 
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκατά

τοδιάστημααπό24-9-2018 μέχρι30-9-
2018 θαείναιτοεξής:Αυτόματοςτηλεφωνη-
τήςβλαβών:τηλ.2331021814.

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

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

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

Τηλ.κέντρο 2331350100 
ΓραφείοΑντιπεριφερειάρχη 2331350102
Πυροσβεστική 23310199,2331068400 
Νοσοκομείοκέντρο 2331351100
Νοσοκομείοπληροφορίες 2331351210
Νοσοκομείοραντεβού 2331351400
ΕΚΑΒ 166 
ΔΕΥΑΒ 2331078.824
ΔΕΥΑΒΒλάβες 2331021.814
ΔΕΔΔΗΕ(βλάβες)απόσταθερό 1050
ΔΕΔΔΗΕ(βλάβες)σταθερόκαικινητό
 2331021111
ΔΕΔΔΗΕ(λοιπέςυπηρ.) 2331074800 
ΟΤΕΒλάβες 121κλήσηαπόσταθερό
ΟΤΕΒλάβες 13888κλήσηαπόκινητό
ΚΤΕΛ(Υπεραστικά) 2331022.342
ΚΤΕΛ 14505 
ΚΤΕΛ(Αστικά) 2331022.282 
ΟΣΕ 2331024.444 
ΕΛΤΑ 2331020664
ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ 2331062.555-2331062.666 
ΤΑΞΙ(πιάτσαΚΤΕΛ) 23310-75151
ΔΟΥΒΕΡΟΙΑΣ(Γραμματεία) 2331353124
 2331353125
ΤΕΛΕΤΩΝΚΥΠΡΑΙΟΥ 2331070.050
ΤΕΛΕΤΩΝΓ.ΚΟΥΡΕΑ 2331074222
ΤΕΛΕΤΩΝΚΙΡΚΜΑΛΗΑΙΚ. 2331059003
ΤΕΛΕΤΩΝΑΦΟΙΓΕΩΡΓΙΑΔΗ 2331067400
ΤΕΛΕΤΩΝΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ 2331071414
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ 2331024891,2331023322
Α’ΚΑΠΗ 2331028.664 
Β’ΚΑΠΗ 2331021.286
ΔασαρχείοΒέροιας 231330-9636έως9640
και231330-9642έως9650
Δ/νσηΔασών 2331026385,26394
Δ/νσηΥγείας-Πρόνοιας 2331078296,78297
ΤμήμαΣυγκοινωνιών: 2331353416,7
Τελωνείο 2331072.256 
ΙδιωτικόΚΤΕΟHELLAS
(ΠολυκλαδικάΛύκεια) 2331060.066
ΙδιωτικόΚΤΕΟΒέροιας(Μακροχώρι) 2331043.333
Β’Σ.Σ.τηλ.κέντρο 2331032.611
ΣτρατολογικόΓραφείο 2310894463,
 2310894562 
ΟΑΕΔ 2331026.888 
Οργ.ΕργατικήςΚατοικίας 2331073353
Εθν.Οργαν.Πρόνοιας 2331024.598 
ΤΟΕΒ 2331024.669 
"Πρωτοβουλίαγιατοπαιδί" 2331072303
(Κέντροαναφοράςπεριστατικού)
Δημ.ΒιβλΖωγιοπούλου» 2331024.879 
ΑλσοςΠαπάγου 2331072.654 
I.Mητρόπολη 2331022270
ΔΗΠΕΘΕ 2331078140
ΚΕΠΑ(ΧΩΡΟΣΤΕΧΝΩΝ) 2331078100
ΟδικήΒοήθεια
HELLASSERVICE 2331060919
ΟδικήΒοήθειαEXPRESSSERVICE 1154
ΟδικήΒοήθειαINTERAMERICAN 168

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΔ/ΝΣΗΗΜΑΘΙΑΣ
Διευθυντής: 2331072.222,76.615
Α’Υποδ/ντής: 2331020.240,76.612
Β’Υποδ/ντής: 2331076.611
Υπασπιστής: 2331076.610,76.613

ΚέντροΆμεσηςΕπέμβασης:100,
 2331025.197,76.625FAX:23.333

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα ΤηλέφωναΦαρμακεία
Πέμπτη 27-9-2018

13:30-17:30 ΛΑΪΟΥ
ΕΛΕΟΝΩΡΑ-ΕΜΜΑΝΟΥ-
ΕΛΑ  ΜΑΛΑΚΟΥΣΗ 4
23310-67420

21:00-08:00ΛΙΑΚΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΙΜΩΝΟΣ
1-3 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (πιά-
τσαταξί)23310-72677

Συνεχίζονταιταδωρεάνμαθήματαγιαενήλικες,
τουVeriaTechLabστηΔημόσιαΒιβλιοθήκηΒέροιας



ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΚΑΤΩ ΜΑΚΡΟ-
ΧΩΡΙ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2
διαμερίσματα, ισόγειο
και 1ος όροφος, από
70 τ.μ. και 80 τ.μ., με
αυλή και τα δύο μαζί,
καλοριφέρι, σκεπή,σε
καλή κατάσταση και
τιμή ευκαιρίας 58.000
ευρώ και τα δύομαζί.
Τηλ.: 6974 058284 &
6973475239.

ΖΗΤΩ προς αγορά
κατοικία με 2 δωμάτια

στο κέντρομέχρι «Πα-
πάκια»,1ουή2ουορό-
φου, με ασανσέρ,που
ναχρίζειανακαίνισημέ-
χρι 40.000 ευρώ.Τηλ.:
6945122583.

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΙΔΕΤΑΙ επιχείρηση
κερδοφόραλόγωσύντα-
ξηςσε καλή τμή.Κάθε

έλεγχοςδεκτός.Μεσιτικό
ΣΤΟΧΟΣ. Τηλ.: 23310
68080&6973735020.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΣΜΥΡΝΗΣ  ενοι-
κιάζεται διαμέρισμα
100 τ.μ., 1ος όρ.,
2 ΔΣΚW,  ΑΝΤΛ ΙΑ
ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ, θέα,
ηλιακό, μπόϊλερ, αιρ
κοντίσιον,σεπολύκα-
λή κατάσταση. Τηλ.:
6979 720807& 6978
009149 κοςΠαναγιώ-
της.

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ενοικιά-
ζεται studioστηνπερι-
οχήcity gate, καινούρ-
γιο επιπλωμένο με
αέριο, 250 ευρώ., 4ος
όροφος. Πληρ. τηλ.:
6974792410.
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Ε Υ Κ Α Ι Ρ Ι Α .
Πωλείται αγροτε-
μάχιο με δέντρα
7  ετών πυκνής
φύτευσης  στην
Παλιά Λυκογιάν-
νη .  Τηλ . :  6944
693222 κ. Άγγε-
λος.
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρ-
σονιέρα με δωμάτιο, κου-
ζίνα, χολ και μπάνιο στον
2ο όροφο οικοδομής με
βεράντα, ατομική θέρμαν-
ση, κοντά στο Βυζαντινό
Μουσείο.Πληρ. τηλ. 6973
551477κ.Δημήτρης.

ΑΝΟΙΞΕΩΣ52 ενοικιά-
ζεται γκαρσονιέρα 1ος ό-
ροφος, ανακαινισμένο, με
θέα.Τηλ.: 2331024817&
6945852826.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθόςφαρ-

μακοποιού με πιστο-
ποίησηγιαεργασίασε
φαρμακείοστηΒέροια.
Προϋπηρεσία θα λη-
φθεί υπόψη.Αποστεί-
λατε βιογραφικό στο:
pharmacybio@gmail.
com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙκυρία«ε-
σωτερική» γιαφύλαξη
ηλικιωμένης μερικώς
αυτοεξυπηρετούμενηε,
1 ρεπό την εδομάδα,
550ευρώ.Τηλ.επικοι-
νωνίας:6995706651.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  γυναί-
κα έναντ ι  αμοιβής
για 24ωρη φροντίδα
76χρονης ηλικιωμένης
με κάποιας μορφής
άνοια (όχι κατάκοι-
τη), η οποία διαμένει
μόνη της στη Βέροια
Ημαθίας, σε διαμέρι-
σμα πολυκατοικίας
πλησίον Ι.Κ.Α., εξα-
σφαλισμένη διαμονή
και διατροφή (εργασία
από 27 Σεπτεμβρί-
ου).Τηλ. 6932619368
- ώρες επικοινωνίας:
καθημερινές 20:30’
- 22:30’ και Σαββατο-
κύριακο 10:00’ π.μ.
- 22:30’ μ.μ.. Email:
sraftop70@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός
βυτιοφόρου για με-
ταφορά καυσίμων με
ανάλογα διπλώματα
Π.Ε.Ι. Γ΄ κατηγορίας
και άδειαA.D.R.Τηλ.:
2331024242.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ τεχνίτης
οχημάτωνμεπροϋπη-
ρεσία για εργασία σε
συνεργείοστηΒέροια.
Τηλ.:6977425077.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ γυναίκα
για καθαριότητα σπι-
τιού στις Βαρβάρες.
Τηλ.:6981894337.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ηλε-
κτρολόγος και μηχα-
νικός αυτοκινήτων και
βοηθός μηχαν ικού

από συνεργείο στη Βέ-
ροια.Τηλ.:2331071553.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ανδρόγυνο
για τη Γερμανία, ναδου-
λέψει σε κουζίνα ελληνι-
κούεστιατορίου.Παρέχε-
ταιδιαμονήκαιδιατροφή.
Τηλ.:2331041728.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία έως
60ετών,γιαβοήθειαηλι-
κιωμένου 87 ετώνως ε-
σωτερικήκαιγιαδουλειές
σπιτιού. Παρέχεται δια-
μονή και διατροφή. Μι-
σθός συζητήσιμος.Τηλ.:
6949849305.

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

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟ-
ΜΑΙ  γ ια  άμεση
ενοικίαση διαμε-
ρίσματος και μελ-
λοντικά για την α-
γορά του εν λόγω
χώρου. Ζητάω δι-
αμέρισμαάνω των
100 τετραγωνι -
κών, ανακαινισμέ-
νο φουλ έξτρα και
μεγάλες βεράντες.
Τηλ. επικοινωνίας:
6937226565.
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ.23898ΩΡΟΛΟΙ, ενοικιάζεται κο-

μπλέ επιπλωμένηγκαρσονιέρα29 τ.μ.,μι-
κτά κατασκευή 1978, 1 υ/δ σαλοκουζίνα
και μπάνιο, 1 ος όροφος, με ανεξάρτητη
θέρμανση,A/C και ελάχιστα κοινόχρηστα
μόνο180€.

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

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

Κωδ115887ΑΓΙΑΚΥΡΙΑΚΗ,Διαμέρι-
σμα75τ.μ.,καθ.κατασκευή2001,2υ/δ,1
οςόροφος, νεόδμητοδιαμέρισμα ,σεπο-
λύκαλήκατάσταση,καινούργιααλουμινίου
κουφώματαμε διπλά τζάμια, καλαίσθητο,
ατομικήθέρμανσημευπέρυθρες ,μεαπο-
θήκηστουπόγειοκαιπολύλίγακοινόχρη-
στα.Αποκλειστική διάθεση και  από την
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,μοναδική ευκαιρία,
μόνο240€.

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

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

Κωδ.24103ΕΛΗΑ , επί τηςΕληάς ε-
νοικιάζεται διαμέρισμα80 τ.μ., κατασκευή
1976,2υ/δ,σαλόνι,μεκαινούργιακουζίνα,
2οςόροφος,ανακαινισμένομερικώς ,σε
καλήκατάσταση,σεοικοδομήπολυτελούς
κατασκευής ,καινούργιασυνθετικάκουφώ-
ματα με διπλά τζάμια, διαθέτει , κεντρική
θέρμανσηπετρελαίουπου λειτουργεί , με
ανελκυστήρακαινούργιο,240€,Αποκλειστι-

κήδιάθεσηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ
.Θαείναιελεύθεροαπό1/10/2018.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΚΩΔ: 12802ΠΑΝΟΡΑΜΑΒέροιας ε-

νοικιάζεταισπάνιασεπολυτέλειαμεζονέτα
κομπλέ επιπλωμένη σεδύοεπίπεδα1ος
και2οςορ.160τ.μ.,μεάδειατου1998,πο-
λυτελέσταταανακαινισμένοπριν8 έτη,δι-
αμπερές,μεατομικήθέρμανσηπετρελαίου
καιμεμίαθέσηστάθμευσηςστηνπυλωτή,
μεαποθήκη,διαθέτειμεγάλεςβεράντεςκαι
έναφανταστικό τζάκι,στομπαλκόνιBBQ ,
καταπληκτικόσεόλακαιτιμήτελικήμαζίμε
έναακόμηκλειστόγκαράζ500€.Πληροφο-
ρίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

Κωδ.24304ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοικία
230τ.μ.,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυοεπίπεδα
σεπεριφραγμένοοικόπεδο των700 τ.μ. ,
μεανεξάρτητημεγάληαυλήκαιμευπόγειο
40τ.μ. ,κατασκευή1980.Αποτελείταιαπό2
σαλόνια5υ/δ,μίαανεξάρτητημεγάληκουζίνα,
καιδύομπάνια,χωρίςθέρμανση,μεδυνατό-
τητατοποθέτησηςτζακιούήσόμπας(υπάρχει
καμινάδα),επιπλωμένη ,μεαποθήκηκαιμε
δύοντουλάπες , έχει ηλεκτρικέςσυσκευές
αλλάκαιηλιακόθερμοσίφωνα,προσφέρεται
σετιμήπραγματικήςευκαιρίας,350€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.13867Ενοικιάζεταικάτωαπότον

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Kωδ. 22876ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ, κο-

μπλέανακαινισμένογραφείο19τ.μ.έναςενι-
αίοςχώρος,1οςόροφος,θέρμανσημεκλι-
ματιστικότοδεμίσθωματουμόνοστα125€.

Κωδ: 22838 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείοσυνολικής επιφάνειας25 τ.μ.1ος
Υπερυψωμένος.Αποτελείταιαπό1Χώρο,
καιWC.Είναικατασκευασμένοτο1976και
διαθέτει θέρμανσηΑτομική -Πετρέλαιο, -
Τιμή:150€.

Κωδ. 22875 ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ, ά-
ριστοι χώροι γραφείων ανακαινισμένοι
πολυτελώς ,3χώροι75 τ.μ.,μεδικό τους
καινούργιοWC ,1οςόροφος, , η ευπρέ-
πεια τωνχώρωνδεδομένη ,δομημένηκα-
λωδίωσηπαντού , καινούργια συνθετικά

κουφώματα με διπλά τζάμια και μεπολύ
ακριβάυλικάδόμησης ,ατομικήθέρμανση
μεθερμοπομπούςηπροβολή τωνάριστη
τοδεμίσθωμα350€.Αποκλειστικήδιάθεση
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.22843ΚΕΝΤΡ0ενοικιάζεταιστα
ΚΤΕΛκοντά επαγγελματικήστέγηπροβο-
λήςσυνολικά 180 τ.μ.,σεπρώτοκαιδεύ-
τεροόροφο επικοινωνούν εσωτερικά , με
ατομικήθέρμανσηπετρελαίου , κατάλληλο
γιαφροντιστήριο και όχι μόνο , μίσθωμα
συνολικά500€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 22814 -ΩΡΟΛΟΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

ΤΑΙσεάκρωςεμπορικόσημείοκατάστημα
συνολικήςεπιφάνειας36 τ.μ. ισόγειο.Απο-
τελείταιαπό1Χώρομεκαλήβιτρίνα.Είναι
κατασκευασμένοτο1965καιμεπολύκαλό
μίσθωμαστα300€.Τογραφείομαςδιαθέτει
τηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακι-
νήτουαυτού.

Κωδ:22887-ΕπίτηςκεντρικήςΕΝΟΙ-
ΚΙΑΖΕΤΑΙσυνολικής επιφάνειας57 τ.μ. Ι-
σόγειοκατάστηματοοποίοαποτελείταιαπό
ένανενιαίοχώροκαιWC.Είναι κατασκευ-
ασμένο το 1970 και διαθέτει Κουφώματα
Αλουμινίου,Διπλάτζάμια .Ενοίκιο 170€ .
Τογραφείομαςδιαθέτει τηνΠΛΗΡΗΑΠΟ-
ΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

Κωδ: 22955 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
κατάαποκλειστικότηταΚατάστημασυνολι-
κήςεπιφάνειας69 τ.μ. ισόγειο.Αποτελείται
απόένανενιαίοχώρο.Είναικατασκευασμέ-
νοτο1975καιδιαθέτειΚουφώματαΑλουμι-
νίουμεΔιπλάτζάμια-Τιμή:300€.

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

Κωδ. 22944ΕΡΓΟΧΩΡΙ, Κατάστημα
180 τ.μ., ισόγειο καιμε180 τ.μ. υπόγειο ,
γωνιακό, σπάνιο κατάστημα , εξαιρετικής
προβολήςκαιμεπολύμεγάληβιτρίνα,ευρί-
σκεταισεμοναδικόσημείοκαιπροσφέρεται
σετιμήπραγματικήςευκαιρίας,Αποκλειστι-

κήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ,ενοίκιο500€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.105285ΠΑΠΑΚΙΑ, ενοικιάζονται

θέσειςσε ισόγειο στεγασμένο πάρκινγκ
αυτοκινήτωνσετιμήεξαιρετικάχαμηλήμόνο
40€ τομήνα.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαι
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ.14175ΕΥΚΑΙΡΙΑ !!ΡΟΔΩΝ,Δια-

μέρισμα67τ.μ.,κατασκευή1980,αποτελεί-
ταιαπό1υ/δ,σαλόνι ,κουζίναμεκαθιστικό
καιμπάνιοστον1οόροφο,γωνιακό,βλέπει
σε ανοιχτωσιά, σεπολύ καλή τιμή μόνο
29.000€,Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδει-
ξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:13845-ΩΡΟΛΟΙΠΩΛΕΙΤΑΙκομπλέ
ανακαινισμένοδιαμέρισμασυνολικήςεπιφάνει-
ας73τ.μ.ημιυπόγειο.Αποτελείταιαπό2Υπνο-
δωμάτια,ΣαλονοκουζίνακαιΜπάνιο.Είναικα-
τασκευασμένοτο1973καιδιαθέτειθέρμανση
Ατομική-Πετρέλαιο,ΚουφώματαΞύλινα,-Τιμή
εξαιρετικάχαμηλήμόνο14.000€.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:105858-ΠΑΤΡΙΔΑΠωλείταικατά

ΑποκλειστικότηταΜονοκατοικίασυνολικής
επιφάνειας100τ.μ.σε1οόροφοΥπερυψω-
μένη.Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,Σα-
λόνι,ανεξάρτητημεγάληκουζίνακαιΜπά-
νιο,σεπολύκαλήκατάσταση,μεεξαιρετική
διαρρύθμιση, μαζί με ΙσόγειοΚατάστημα
100τ.μ.σεοικόπεδοσυνολικής επιφάνειας
2.315τ.μ.γωνιακόκαιμεπολύμεγάληπρό-
σοψηστονδρόμο.Είναικατασκευασμένητο
1980καιδιαθέτειθέρμανσηατομικήπετρε-
λαίου,καινούριακουφώματααλουμινίουμε
διπλάτζάμιακαιπροσφέρεταισεπολύκαλή
τιμήόλομαζίμόνο75.000€.

Κωδ:13262 -ΠΑΝΟΡΑΜΑΠΩΛΕΙΤΑΙ
κατάαποκλειστικότητα νεόδμητημονοκα-
τοικίασυνολικής επιφάνειας120 τ.μ.σε2
επίπεδα.Αποτελείταιαπό3Υπνοδωμάτια,
Σαλονοκουζίνα,ΜπάνιοκαιWC.Είναικατα-
σκευασμένητο2001καιδιαθέτειθέρμανση
Ατομική-Πετρέλαιο,έχειαπεριόριστηΘέα,
τακουφώματααλουμινίουκαιμίααποθήκη.

Έχεικήπο,Τζάκι ,BBQ,καιηλ.Συσκευές,
Μπαλκόνια24τ.μ.-Τιμή:210.000€.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13152-ΩΡΟΛΟΙΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ

Αποθήκησυνολικήςεπιφάνειας280τ.μ.σε
υπόγειοχώρο.Αποτελείταιαπόενιαίοχώρο
με εύκοληπρόσβαση. Διαθέτει θέρμανση
ΑτομικήμεΠετρέλαιο,-Τιμή:30.000€.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:12808-ΒέροιαΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ

Γραφείοσυνολικής επιφάνειας27 τ.μ. 1ος
Υπερυψωμένος.Αποτελείταιαπό1Χώρο,.
Είναικατασκευασμένοτο1970καιδιαθέτει
ΚουφώματαΑλουμινίουσυρόμενα,Σκαλιά
εισόδου-Τιμή:15.000€.

Κωδ.12776ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ,άρι-
στοι γραφειακοί χώροι63 τ.μ., καινούργιοι
κατασκευή2000,2χώροι,στον2οόροφο,
πολύκοντάστονΆγιοΑντώνιο,τιμήεξαιρε-
τικάχαμηλήμόνο30.000€.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:13297 -ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΚατά-

στημασυνολικήςεπιφάνειας53τ.μ.Ισόγειο.
Αποτελείταιαπό1Χώρο,.Είναικατασκευα-
σμένοτο1956καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομι-
κή-Πετρέλαιο,A/C-Τιμή:50.000€.

Κωδ. 13376ΠΕΡΙΦ. ΒΕΡ.-ΝΑΟΥΣΑ,
Πωλείται το50%  ενόςμεγάληςπροβολής
καταστήματοςεπίτουΠεριφερειακούμε400
τ.μ.,ισόγειοκαιάλλα400τ.μ.υπόγειο,με
μεγάλοαύλιοχώρο,μεράμπαεκφόρτωσης
στουπόγειο,τιμήμεγάληςευκαιρίαςμόνο
250.000€.Υπόδειξημόνοσεσοβαρά ενδι-
αφερόμενο.Αποκλειστικήδιάθεσηαπό την
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,

ΠΩΛΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ:115769 -ΠΩΛΕΙΤΑΙΑγροτεμάχιο

πολύκοντάστοχωριόστονΚοπανόΝάου-
σαςσυνολικής επιφάνειας 1830 τ.μ.στην
άκρη τουσχεδίουπόλεωςΤιμή εξαιρετικά
χαμηλήστις9.000€.

Κωδ:115745 -ΣΤΟΣΑΑΚΤΡΙΛΟΦΟΥ
πριν τουΜπονάνουπωλείταιαγροτεμάχιο
μεσύνδεσηστοδίκτυουψηλήςπίεσης,συ-
νολικής επιφάνειας26.100 τ.μ.άδειοηκαι
μισθωμένο,μεδικήτουβάνα,Τιμή:58.000€.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:12764ΑΚΡΟΠΟΛΗπωλείταιοικό-

πεδο505τ.μ.γωνιακόανατολικόμεσ/δ0,8
κατάλληλοκαιγιαοικοδομή,τιμή50.000€.

Κωδ:12904 -ΆγιοςΓεώργιοςΠΩΛΕΙ-
ΤΑΙΟικόπεδοσυνολικήςεπιφάνειας863τ.μ.

Τιμή:20.000€.
Κωδ.12902ΟικόπεδοστοΜακροχώρι

972 τ.μ.Ευρίσκεται στημέση τουχωριού
, με ευχάριστη θέα,πράγματι εκπληκτικό
οικόπεδο,σεάριστοσημείοκαισε τιμήεκ-
πληκτικάσυμφέρουσα, σχεδόνχαρίζεται ,
μόνο48.000€.

Κωδ:12917-ΠατρίδαΠΩΛΕΙΤΑΙΟικό-
πεδοσυνολικήςεπιφάνειας1336τ.μ.εντός
σχεδίουπόλεωςτιμή:60.000€.

Κωδ: 12823 -Τρίλοφοσεπολύ καλό
σημείοΠΩΛΕΙΤΑΙΟικόπεδοσυνολικήςεπι-
φάνειας1520τ.μ.Τιμή:15.000€

Κωδ.12878ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ,κοντάστην
εκκλησίατουΑγίουΓεωργίου,πωλείταιμε-
γάλοχωραφοοικόπεδο6.850τ.μ., τοοποίο
ευρίσκεταιστην επέκταση τουσχεδίουκαι
μάλισταστο 2οστάδιο , μετατρέπεται σε
δύο οικοδομικά τετράγωνα εξαιρετικό για
επένδυση, ευρίσκεταισεδύοδρόμουςκαι
πάνωσεάσφαλτο , τιμήόλοαπό85.000€,
τώραμόνο18.000€.

ΠΩΛΗΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ:12793ΩΡΟΛΟΙ,κοντάστηνπλα-

τεία,πωλείταιυπόγειοπάρκινγκκλειστό62
τ.μ. χωράει μέσα3αυτ/τασεσειρά , τιμή
22.000€.

ΠΩΛΗΣΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Κωδ.105386Μοναδικήευκαιρίαπωλεί-

ταιπλήρως εξοπλισμένη επιχείρηση κυλι-
κείο -αναψυκτήριο -καφέ ,πολύκοντάσε
σχολείο έτοιμη επιχείρησηκαιμεσταθερή
πελατεία70τ.μ.καιδυνατότηταχρήσειςχώ-
ρουέξω.τιμή30.000€.Γιακάποιονπουθέ-
λειναεργασθείπραγματικάκαινακερδίσει.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣΓΙΑΤΟΛΜΗΡΟΥΣ
Κωδ: 13834ΚΕΝΤΡΟστηναρχή της

ΒενιζέλουΠΩΛΕΙΤΑΙΔιαμέρισμασυνολι-
κής επιφάνειας 90 τ.μ. στον 3 ο όροφο.
Πρόκειταιγιαέναμοναδικόακίνητο,εξολο-
κλήρουανακαινισμένο τοοποίοαποτελεί-
ταιαπό2Υπνοδωμάτια,Σαλοκουζίνα, ένα
μπάνιοπολυτελείας καθώς και αποθήκη.
Έχει καινούργιασυνθετικά κουφώματαμε
διπλάενεργειακάτζάμιατεσσάρωνεποχών,
ευρίσκεται σεπολυκατοικία αξιώσεων, με
άνετουςχώρους,διαθέτειατομικήθέρμανση
φυσικούαερίου,θωρακισμένηπόρταεισό-
δουκαιαποτελείευκαιρίαχωρίςαμφιβολία,
τιμή:98.000€. Ιδανικόακίνητογιακάποιον
πουαναζητείκάτιμοναδικόστηνκαρδιάτης
πόλης.Υπόδειξημόνοσεσοβαράενδιαφε-
ρόμενο.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιδιαχείρι-
σηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

www.laosnews.gr

Ταπαραπάνωαποτελούνμέροςτουχαρτοφυλακίουμας

Γιαναταδείτεόλαμπείτεστοwww.mesitiki.www.mesitiki.gr

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

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

χριτις30/9/2018

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

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

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

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

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

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

www.laosnews.gr

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΑΚΡΟΠΟΛΗκαιν.ΜεΘέα,2ΔΣΚ+Γκαράζ4ος
85000€
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΦοιτητικεςΓκαρσ.ΣτοκεντροΕυκαιριες
ΑΝΟΙΞΕΩΣ4οςδιαμπερεςμεθεαΑ.Θ70τ.μ
60000€
ΚΕΝΤΡΟκαινουριορετιρε4ΔΣΚ2WCτζακι+παρκιγκ
170000€
ΚΕΝΤΡΟΜον/κια90τ.μτου200675000€
MONOKATOIKIA150τ.μστηνΚαλλιθεα180000€
ΠΑΖΑΡΙ120Τ.Μ4ος,μεθεα,Α.Θγκαραζ140000€
ΚΕΝΤΡΟ3ΔΣΚ110τ.μ1οςοικοδ.75,45000€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥπλησιον85τ.μ2οςχ.ασαν.διαμπερες
Α.Θ35000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ1ος120τ.μμεθεσηπαρκιγκ,οικ.του85,50000€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑΜον/κιαδιατηρ.100τ.μμεοικ.190τ.μ
55000€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ85τ.μ2οςχωριςασαν.Αριστο32000€
ΑΓΟΡΑΠρ.Ηλια,3οςμεασανσερ85τ.μεπαγγελματι-
κο70000€
ΙΣΟΓΕΙΟΚΑΛΛΙΘΕΑ70τ.μκαλο20000€
ΠΑΤΡΙΔΑ100τ.μ+καταστημα100τ.μ+οικ2500τ.μ
90000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
KENTΡΟεπιπλωμ.2ΔΣΚ250€
ΚΕΝΤΡΟ1ΔΣΚεπιπλωμενομεανεξ.Θερμ.200€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ45Τ.ΜΘερμ/τες1ΔΣ-Κ180€
Π.ΜΕΛΑ4ΔΣΚΑνεξ.Θερμανση4ος300€
ΕΜ.ΠΑΠΑ4οςρετ.2ΔΣΚχωριςθερμ220€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ1ΔΣ-ΚΘερμ/τες170€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
ΚΤΗΜΑΤΑκΟΙΚΟΠΕΔΑΑγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκο-
γιαννη,Φυτειά,Κουμαριά.ΤρίλοφοΑμμο
Παλατίτσια,Βεργίνα,Πατρίδασεεξαιρετικάχαμηλέςτιμες.

ΠΕΡ/ΚΗΒεροιαςΦιλέτο16στρ.πανωστηνάσφ.σ.δ
0200510€
ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑκονταστηνασφ.12στρ.ακτινιδια
23000€
ΡΑΧΙΑ3000τ.μφως,νεροσεκαληθεσηΕυκαιρια13000€
ΠΑΤΡΙΔΑ7,5στρστρ.στηνασφαλτο35000€
ΜΟΝΟΣΠΙΤΑ19στρμεροδακ.πομονα,μπεκακια
2800τοστρ.
ΣΥΚΙΕΣΑγ.Γεωργιου35στρ.χερσο60000€
ΑΣΩΜΑΤΑ5στρ.αρτιοοικοδομησιμομεθεα25000€
ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ20στρμεροδ.+πομονασυν.50000€
ΜΟΥΣΤΑΛΗ6,5στρ.διπλαστηνΝ.Εγνατια24000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

ΕΜ.ΠΑΠΠΑκαταστημα40τ.μ25.000€
ΓΚΑΡΑΖστοΓηπεδοκΩρολοι6500€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ3οροφοστοκεντροκατάλληλογια6
Ιατρεια.
ΓΚΑΡΑΖκονταστοΦιλιππειο50€
ΚΟΜΒΟΠιεριωνκαταστημα400τ.μμευπογειο2000€
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΓραφειομεκοινητουαλεττα80€
ΚΕΝΤΡΟ350τ.μ+Αριστηςπροβολής.4000€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥγραφείο50τ.μ,300€,
ΑΠΟΘΗΚΗ300τ.μμεαυλή250€,
ΦΛΑΜΟΥΡΙΕΣαποθηκευτικοςχωρος1500τ.μ
ΑΝΟΙΞΕΩΣΑποθηκηισογεια180τ.μ200€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥεπ.χωρο150τμ+υπογειο150τ.μ,
+παταρ1800€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ120Τ.Μ1ος,για2Ιατρεια550€
ΑΣΤΙΚΑστηνπλατεια40Τ.Μ+υπογειο80τ.μ+παταρι
550€
ΚΤΕΛ60Τ.Μ+υπογειο350€

ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Πωλείται κομπλέ σύ-

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

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

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

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στονΠρομηθέα4ου

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

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

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

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

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

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

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

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕολοκληρωμένεςανακαι-
νίσειςσπιτιών, καταστημάτωνμεπροσοχήστη
λεπτομέρεια,πολύκαλέςτιμέςκαισυνέπειαστο
χρόνο.Τηλ.:6944764477κ.Δημήτρης.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙέπιπλαγραφείουσεεξαιρετικήκατά-
στασηκαιτιμή(4γραφεία,1τραπέζισυνεδριάσεων,
2βιβλιοθήκες,4συρταριέρεςμερόδες,1καναπές,2
καρέκλεςγραφείου,7καρέκλεςαπλές,όλαμαζίήκαι
μεμονωμένα).Τηλ.:6973777747.
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ ρεσεψιονίστ άν-
δρας, με γνώσειςΑγγλικών και
Η/Υ. Αποστολή βιογραφικών
στο email: eliaver@otenet.gr ή
αυτοπροσώπως στη ρεσεψιόν
τουξενοδοχείου«ΒΙΛΛΑΕΛΙΑ»,
πρωινέςώρες 9.00π.μ. - 1.00
μ.μ. στη δ/νση Ελιάς 10, Βέ-
ροια.

ZHTEITAI φαρμακοποιός
(άντρας ή γυναίκα) ή βοηθός
φαρμακείου γιαφαρμακείοστο
χωριόΞΕΧΑΣΜΈΝΗΗΜΑΘΙΑΣ
(Δήμος αντιγονιδων).Αποστο-
λήβιογραφικούμεφωτογραφία
στοmail ksexasmenipharm@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλήτρια για κα-
τάστημα,ηλικίαςμέχρι27 ετών.
ΑΠοστολή βιογραφικών στο:
vehr2010@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙκυρία,χωρίςοικο-
γενειακέςήάλλεςυποχρεώσεις
γιαναεργασθείσεκουζίναεστι-
ατορίουστη Γερμανία.Μισθός,
ασφάλιση, διαμονή και διατρο-
φή.Τηλ.:6972816816.

ΗΕΤΑΙΡΙΑ Ολύμπια Γη με
έδρα τηνΑλεξάνδρεια αναζητά
για το υποκατάστημά της στο
Διαβατό εποχικό προσωπικό
εργάτες και εργάτριες για το
τμήμαπαραγωγής.Οι ενδιαφε-
ρόμενοι/ενδιαφερόμενες μπο-
ρούν να καταθέτουν αιτήσεις
στοΔιαβατό.Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας:2331041499.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ καμαριέρα σε ξε-
νοδοχείοτηςΒέροιαςμεγνώση
βασικώνΑγγλικών.Τηλ.: 6948
457059.

ΖΗΤΕΙΤΑΙάτομογιαdelivery

μεδικότουμηχανάκιγιατοψη-
τοπωλείοΓΙΑΝΝΗΣ.Τηλ.: 6984
472747κ.Γιώργος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για ερ-
γασία στοψητοπωλείο «ΓΙΑΝ-
ΝΗΣ». Τηλ.: 6984 472747 κ.
Γιώργος.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑζητεί24ωρηεργασία,

ωςεσωτερική,γιαφροντίδαηλι-
κιωμένων.Τηλ.:6993678697.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ απόφοιτος
ΤΕΙ, αναλαμβάνει περιποίηση
και φύλαξη αρρώστων ή ηλικι-
ωμένωνκατ’οίκον.Τηλ.:23310
25520&6948798051.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τηνπε-
ριποίηση και φροντίδα ηλικιω-
μένων, παιδιών, καθαριότητα
σπιτιών, γραφείων και σκάλες.
Τηλ.:6996592973.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τηνπε-
ριποίησηγερόντων, γιαπρωίή
γιααπόγευμα,καθαριότητασπι-
τιών, γραφείων, σκάλες. Τηλ.:
6946479828&6940679667.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ του Παιδα-

γωγικού Τμήματος Δημοτικής
Εκπαίδευσης τουΠανεπιστημί-
ουΘεσσαλίας,αναλαμβάνει την
προετοιμασίακαιμελέτημαθητών
τουΔημοτικού.Αναλαμβάνεται, ε-
πίσης,ηφύλαξηκαιδημιουργική
απασχόλησηπαιδιώνπροσχο-
λικήςκαισχολικήςηλικίας.Τηλ.:
6981843099.

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ30χρονοςΦιλό-
λογοςμεφροντιστηριακήπείρα
καιμε εξειδίκευσηστηνΈκθεση
παραδίδει ιδιαίτεραμαθήματασε
μαθητέςΔημοτικού, Γυμνασίου,
Λυκείο. Τιμές πολύ προσιτές.
Τηλ.:6973707829.

ΒΙΟΛΟΓΟΣ παραδίδει ιδι-
αίτερα μαθήματαΒιολογίας σε

μαθητέςΛυκείου. Τηλ.: 6972
334522.

ΔΑΣΚΑΛΑ με πολυετή ε-
μπειρία και εξειδίκευση στις
μαθησιακές δυσκολίες καθώς
και κάτοχος άδειας διδασκα-
λίας αγγλικών παραδίδει μα-
θήματα ελληνικών και αγγλι-
κώνσεμαθητέςδημοτικούκαι
γυμνασίου.Τιμέςπολύπροσι-
τές. Τηλ. επικοινωνίας: 6980
973819.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΑΓΓΛΙΚΩΝ
μεπολυετήπείρακαι100%ε-
πιτυχία σε πτυχία παραδίδει
ιδιαίτερα μαθήματασεπροσι-
τές τιμές. Ειδικές τιμές σε μι-
κράγκρουπ-αδέρφια.Τηλ.επι-
κοινωνίας:6942924797.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ απόφοι-
τη ΑΠΘ, με μεταπτυχιακές
σπουδές στην ΕιδικήΑγωγή
και μαθησιακές δυσκολίες,
παραδίδει μαθήματα Μαθη-
ματικών,Φυσικής & Χημείας
σε μαθητές Δημοτικού, Γυ-
μνασίου,Λυκείου. Τηλ.: 6978
003217.

ΑΓΓΛΙΚΑ-ΙΤΑΛΙΚΑ, έμπει-
ρος καθηγητήςπαραδίδει ιδι-
αίτεραμαθήματαΑγγλικώνκαι
Ιταλικών. Τιμές φιλικές. Τηλ.:
6972307251.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: πλήρες φοι-

τητικόδωμάτιολευκόμεστρώ-
μα,πλυντήριο ρούχων 45άρι,
διπλήντουλάπα,καναπέςπου
γίνεται διπλό κρεβάτι, γραφείο
με λευκό τζάμι αμμοβολή και
συρταριέρα γραφείου. Τηλ.:
6978335129.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κρεβάτι μονό με
το στρώμα. Πληρ. τηλ.: 6973
777747.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ έπιπλα γρα-
φειου, σαλόνι SATO μπλε, 4

καρέκλες, τραπέζι, τραπεζάκι,
τραπέζιπτυσσόμενοσυσκέψε-
ων,ντουλάπαμεκλειδαριά(κε-
ρασί), ντουλάπα-ράφια (μελί),
καναπέδες,όλασεάριστηκατά-
σταση.Τηλ.:2331021210,Κιν.:
6978004183.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΚΥΡΙΟΣ σοβαρός χωρίς υ-

ποχρεώσεις ζητά κυρία έως50
ετών για σοβαρήσχέση.Τηλ.:
6984040769.

ΚΥΡΙΟΣζητάγιαγνωριμίακυ-
ρίααπό50έως55ετώνγιασο-
βαρήσχέση.Τηλ.:6974862936.

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

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

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

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

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

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

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

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ
Παραδίδονται ιδιαίτερα μα-

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



Νέα χαλάρωση στους ελέγχους κεφαλαίων - Αναμέ-
νεται να τεθούν σε ισχύ από 1ης Οκτωβρίου - Μόνο με 
κάρτες οι συναλλαγές άνω των 200 ευρώ

Νέα χαλάρωση των capital controls αναμένεται έως 
την Παρασκευή με κύριο χαρακτηριστικό την πλήρη άρση 
στους περιορισμούς για τις αναλήψεις μετρητών εντός της 
χώρας. Σημειώνεται ότι ήδη το όριο των αναλήψεων είχε 
ανέβει στις 5.000 ευρώ μηνιαίως. Η απόφαση του υπουρ-
γού Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτου οδεύει προς δη-
μοσίευση στο ΦΕΚ και αναμένεται να τεθεί σε ισχύ από τη 
Δευτέρα 1η Οκτωβρίου. 

Επιπλέον θα μειωθεί κι άλ-
λων το πλαφόν αγορών και 
συναλλαγών με μετρητά και 
από τα 500 ευρώ κατεβαίνει 
πλέον στα 200.

Παράλληλα, τρία και πλέον 
χρόνια μετά την επιβολή των 

capital controls αναμένεται να επιτραπεί η εξαγωγή στο 
εξωτερικό κεφαλαίων που αποιτελούν κέρδος επενδύσεων 
που έχουν γίνει στην Ελλάδα, ενώ αναμένεται να αυξηθεί 
από τις 3.000 στις 10.000 ευρώ το ποσό που μπορεί να 
μεταφέρει φυσικό πρόσωπο ανά ταξίδι στο εξωτερικό, 
θα επιτραπεί η εξαγωγή ποσών έως 100.000 ευρώ (από 
40.000 ευρώ σήμερα), τα οποία αφορούν συναλλαγές 
νομικών προσώπων ή επιτηδευματιών προς το εξωτερικό 
στο πλαίσιο των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων, θα 
επιτραπούν αναλήψεις μετρητών με όριο τις 5.000 ευρώ, οι 
οποίες θα γίνονται στο εξωτερικό, ακόμα και με κάρτες, ενώ 
η εξόφληση επιταγών και εγγυητικών επιστολών θα γίνεται 
σε μετρητά.

Σύμφωνα με πληροφορίες η πλήρης άρση των capital 
controls θα πρέπει να αναμένεται στο τέλος του έτους ή 
στις αρχές του 2019, αν όλα πάνε καλά. Το τελικό βήμα θα 
απελευθερώσει τις επιχειρήσεις από τα δεσμά των κεφαλαι-
ακών ελέγχων, οι οποίοι δυσκόλεψαν αφάνταστα κυρίως τις 
εξαγωγικές δραστηριότητες τους.
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CMYK

P Καλά το έγραφε χινόπωρο 
ο μεγάλος Κρητικός…

 
P Δυο πόντους χιόνι στον 

Όλυμπο. Όχι ότι είχε κανείς σκο-
πό δηλαδή.

 
P Μικρόν η μάνα μου μού 

φώναζε όταν έπαιζα: ‘Κωστάκη, να 
σου καθαρίσω το αγγούρι σου να 
έλθεις να το φας;’ Κι ύστερα ήθελε 
να πάρω την Ελενίτσα τη γειτόνισ-
σα.

 
P Μάνα είναι μόνο μία. Τα 

αγγούρια πολλά.
 
P Ήταν η εποχή που απο-

ρούσα πώς η μάνα μου δάκρυζε 
από τα κρεμμύδια. Μέχρι που κα-
θάρισα κι εγώ.

 
P Τα αγγούρια που έφαγα 

μικρός στη γειτονιά, θα έφταναν 
για τον γύρο του κόσμου.

 
P Μικρός τα έτρωγα, μόλις 

μεγαλύτερος μπήκα στην αγορά, 
τα καθόμουν.

 
P Όπως όλοι μας ε;
 
P Δεν είναι τυχαίο το ‘άλλος 

τα τρώει και δροσίζεται’ της λαϊκής. 

Η αγορά είναι στο ‘ζορίζεται’.
 
P Πάντως η Ελενίτσα η γει-

τόνισσα είναι ένα από τα παι-
δικά μου τραύματα. Αναίμακτο, 
αλλά το πιο βαθύ.

 
P Στα ντουζένια μου εγώ, 

ερχόταν αυτή με πονοκέφαλο σε 
μένα για να τη γιατρέψω, την έπια-
νε η μάνα μου και την ξεμάτιαζε. 
Σπάσιμο μιλάμε.

 
P Μάνα, να πάμε λίγο στο 

δωμάτιό μου; Είστε μικροί ακό-
μη να ξεμοναχιάζεστε. Αλλά το 
βράδυ: ή μικρός μικρός παντρέ-

ψου…
 
P By the way:
Η γειτόνισσα συζητά με τον γεί-

τονα της και σε μια στιγμή γυρνάει 
και του λέει:

–Σε μια ώρα έρχεται ο άντρας 
μου!

–Ε και; Δεν κάνουμε τίποτα το 
κακό…

–Γι’ αυτό στο λέω…
 
P Μικρόν δεν σ’ αφήνουν 

να αγιάσεις, μεγάλος δεν μπο-
ρείς. Ό,τι προλάβεις στο ενδιά-
μεσο.

 

P Ζούμε μόνοι, πεθαίνουμε 
μόνοι, το ενδιάμεσο φωτεινό ση-
μείο το λέμε ζωή, που έλεγε κι ο 
Καζαντζάκης.

 
P Εντέλει μόνο το αγγούρι 

το κάνουμε όλοι μαζί.
 
P Πάντως αν ήταν τα νιάτα 

δυο φορές, πρόεδρε, θα γλιτώνατε 
και τις συντάξεις.

 
P Κατά τα λοιπά. Νέες μέ-

θοδοι για εκμάθηση ξένων 
γλωσσών σε λίγες μόνο μέρες. 

Όταν δεν μπορεί κανείς επί χρό-
νια να μάθει τη γλώσσα της αλή-
θειας.

 
P Και:
 
Στο μαιευτήριο:
–Συγχαρητήρια κύριε, είναι κο-

ρίτσι. Μπορείτε να μιλήσετε με τη 
γυναίκα σας…

–Μωρό μου να μας ζήσει… Ποι-
ανού μοιάζει;

–Και να σου πω, δεν τον γνω-
ρίζεις:

Κ.Π.

Capital controls: 
Προς πλήρη άρση οι περιορισμοί 

στις αναλήψεις μετρητών
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