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Όλα τα είχαμε… οι αλλαγές 
στα ονόματα των υπουργείων 

μας έλειπε!
  Μια παράμετρος που ίσως δεν υπολογίζει ο περισσότερος κόσμος όταν αλλάζουν ονόματα τα υπουργεία είναι οι αλλαγές που χρειάζονται όλες οι υπαγόμενες υπηρεσίες στην γραφειοκρατική «χαρτούρα», σφραγίδες κ.λ.π. Αυτό επεσήμανε αναγνώστης μας που εργάζεται στα σώματα ασφαλείας και τόνισε ειδικά το νυν Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, που πριν υπαγόταν στο Εσωτερικών και πιο πριν ήταν και πάλι Προστασίας του Πολίτη, ενώ παλαιότερα Δημοσίας Τάξεως. Κάθε φορά ένας μικρός γραφειοκρατικός χαμός σε όλες τις υπηρεσίες, ΕΛ.ΑΣ., Πυροσβεστική υπηρεσία κ.λ.π., για να επικαιροποιηθούν με τη νέα ονομασία. Αυτή άραγε την λεπτομέρεια την σκέφτηκαν ποτέ οι εκάστοτε κυβερνώντες; Αντί να παιδεύουν τον κρατικό μηχανισμό με ανούσιες αλλαγές, ας επικεντρωθούν στην ετοιμότητα και την αποτελεσματικότητα. Ειδικά μετά την τραγωδία στο «Μάτι» πρέπει να αναθεωρηθούν πολλά σχετικά με την οργάνωση και την επιχειρησιακή ετοιμότητα. Πάντως τουλάχιστον σε τοπικό επίπεδο τα οχήματα των σωμάτων ασφαλείας κινούνται χάριν δωρεών ιδιωτών σε ανταλλακτικά και λάστιχα, αφού το κράτος φροντίζει να αυξάνει το πλεόνασμα εις βάρος των απαραίτητων καθημερινών αναγκών και της ασφάλειας του πολίτη. 
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Καταργείταιηαλλαγή
ώρας.Τακράτη-μέληθα
επιλέγουνποιαώραθέλουν

νακρατήσουν
ΗΕυρωπαϊκήΕπιτροπήανακοίνωσετηνΠαρασκευή31/8,

πωςθαπροτείνεινακαταργηθείηεποχικήαλλαγήώραςστην
ΕυρωπαϊκήΈνωση,μετοκάθεκράτος-μέλοςναείναιελεύθε-
ροναεπιλέξεισεποιαζώνηώραςεπιθυμείναπαραμείνει.

Ηπρότασηγιακατάργησητηςαλλαγήςώραςέγινεέπειτα
απόμιαδημόσιαδιαβούλευσηπουπραγματοποιήθηκεφέτος
το καλοκαίρι με τησυμμετοχή αριθμού ρεκόρ εκατομμυρίων
ευρωπαίωνπολιτών.

ΈναςεκπρόσωποςτηςΕπιτροπής,οΑλεξάντερΒιντερστά-
ινδιευκρίνισεστησυνέχειαπωςηΕπιτροπήδενθαπροτείνει
ναπαραμείνεισε ισχύηθερινήώρα,αλλάμόνονακαταργη-
θούνοιδύοαλλαγέςώραςπουγίνονταικάθεχρόνο.

Τακράτημέληθαείναιελεύθεραναπαραμείνουνείτεστη
θερινήώρα είτε στη χειμερινήώρα, αφούαυτό έγκειται στις
αρμοδιότητές τους, συνέχισε ο εκπρόσωπος,προσθέτοντας
πάντωςότιπεριμένειπωςοι συζητήσεις τωνπρωτευουσών
γιατοζήτημααυτόθαοδηγήσουνσεενιαίαθέση.

Τη Δευτέρα η ανακοίνωση του νέου τρόπου εισαγωγής 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Τις μεταρρυθμίσεις για το λύκειο και τοσύ-
στημαεισαγωγήςστηντριτοβάθμιαεκπαίδευση
θαπαρουσιάσει ο υπουργόςΠαιδείας,Έρευ-
νας&Θρησκευμάτων,ΚώσταςΓαβρόγλουτην
ερχόμενηΔευτέρα, 3 Σεπτεμβρίου.Το σχέδιο
Γαβρόγλουγιατονέοσύστημαεισαγωγήςπρο-
βλέπειπωςοτελικόςβαθμόςτουαπολυτηρίου
που θα δίνουν στον κάθε μαθητή θα μετράει
κατά ένα μικρόποσοστό (όχιπαραπάνωαπό
15-20%) για την εισαγωγή στην ανώτατη εκ-
παίδευσητηςχώρας.Κατάαυτόντοντρόπο,το
νέοαπολυτήριοθαθεωρείταιπιο«ενισχυμένο».
Γιατονέοενισχυμένοαπολυτήριοθαδίνονταιενδοσχολικέςεξετάσειςσετέσσεραβασικάμαθήματα.Αυτέςοιενδο-
σχολικέςαναμένεταιναδιοργανώνονταισεεπίπεδοΠεριφέρειαςτηςχώρας.Ακόμηδενστέγνωσετομελάνιστααπο-
τελέσματατωνΠανελληνίωνεξετάσεωνκαιανακοινώνονταινέεςαλλαγέςστοσύστημαεισαγωγήςστηντριτοβάθμια…
αςελπίσουμεκάποιαστιγμήένασύστημαναστεριώσει!

 Σεισμός «ταρακούνησε» χθες το πρωί  και τη Βέροια
Χθες τοπρωί και συγκεκριμέ-

να στις 10.12 π.μ., σημειώθηκε
σεισμική δόνηση μεγέθους 5,1
βαθμώντηςκλίμακαςΡίχτερ,σύμ-
φωναμετοΕυρωμεσογειακόΓεω-
δυναμικό Ινστιτούτο,μεεπίκεντρο
στηΛίμνη Πλαστήρα του νομού
Καρδίτσας και εστιακό βάθος 10
χιλιομέτρων.Οσεισμός, εκτός α-
πό τηνΚαρδίτσα, έγινε ιδιαίτερα
αισθητόςκαιστηΒέροια,αλλάκαι
σεπολλάάλλαμέρητηςΕλλάδος
(Κατερίνη, Βόλο,Λάρισα, Κέρκυ-
ρα, Κοζάνη, Γρεβενά, Τρίκαλα,
Λαμία, Γιάννενα,Άρτα,Αγρίνιο,
ΝαύπακτοκαιΚεφαλονιά).Σεδη-
λώσεις του στοΑΠΕ-ΜΠΕοσει-

σμολόγοςτουΕθνικούΑστεροσκοπείουΑθηνών,ΘανάσηςΓκανάς,δήλωσεπωςοίδιοςθεωρείότιείναιφυσιολογικήη
σεισμικήδόνησηγιατηνπεριοχήτηςΠίνδου,καιδενπροκαλείανησυχία.

Γιαδεύτερηχρονιά«Ητσάνταστοσχολείο»
ΤοΥπουργείοΠαιδεί-

ας  συνεχίζει για δεύτε-
ρη συνεχόμενη χρονιά
τηδράση«Ητσάνταστο
σχολείο». Μεαπόφαση
τουΣυλλόγουΔιδασκό-
ντωνκαιμετησύμφωνη
γνώμη των γονέων/κη-
δεμόνων, η τσάντα των
μαθητών/μαθητριών θα
παραμένει στο σχολείο
από τηνΠαρασκευή έ-
ωςτηνΔευτέραγιατου-
λάχιστον δυο (2) Σαβ-
βατοκύριακακάθεμήνα.

Όπως επισημαίνει
στην σχετική ανακοί-
νωση, ηπαραμονή της
τσάνταςστοσχολείοδεναποτελείμιασυμβολικήπαρέμβαση,αλλάστοχεύειστηνενίσχυση τουποιοτικούχρόνου των
παιδιώνμετιςοικογένειέςτουςκαιπαράλληλα,διευρύνειτιςδυνατότητεςενασχόλησήςτουςμεδραστηριότητεςπουά-
πτονταιτωνπροσωπικώντουςενδιαφερόντων,συμβάλλονταςέτσιόχιμόνονστηνγνωστική,αλλάκαιστηνσυναισθημα-
τικήκαικοινωνικήτουςανάπτυξη.Στόχοςείναιναμετριαστείτοάγχοςπουέχεισυσχετιστείμετηνμελέτηγιατηνεπόμενη
ημέρακαιτομεγαλύτερομέροςτωνεργασιώνναολοκληρώνεταιεντόςτουσχολείου.

Πάντωςπέρααπότονσυμβολισμόκαιτηνουσίατηςσυγκεκριμένηςδράσης,αςκαταλήξειτοΥπουργείοΠαιδείαςσε
βασικούςάξονες,όπωςείναιτοπρόγραμμαδιδασκαλίας,τασυγγράμματακαιπόσαακόμηθέματαπουαλλάζουνανάλο-
γαμετονεπικεφαλήςτουυπουργείουκαιητσάνταείναιτοέλασσον…

Τίτλοιτέλουςλόγωσυνταξιοδότησης

Ένας κύκλος επαγγελματικής ζωής ολοκλήρωσε την τροχιά του.Το γνωστό κατάστημα ‘’Απόστολος’’στηΒέροια
κλείνειλόγωσυνταξιοδότησηςκαιόχιλόγωκρίσηςαφούευτύχησεναέχειστηδιεύθυνσηεπί57χρόνιατοπετυχημένο
εμπορικάζεύγοςΧατζόγλου.

Ήταντο1961,ότανοΑπόστολοςΧατζόγλουάνοιξετοπρώτοκατάστημαμεείδηραπτικήςστοπεζοδρομημένοκέ-
ντροκαιλίγοαργότεραεπίτηςοδούΚεντρικής.Το1988κάνειστροφήστοείδοςδραστηριοποιείταισεπυτζάμες,νυχτικά
καιεσώρουχα,συνεχίζονταςμίαακμαίαπορεία.Ηεπιχείρηση,μετάτησυνταξιοδότησητουΑπόστολου,περνάσταικανά
χέριατηςγυναίκαςτου,Γεωργίας,ηοποίασήμεραδίνειτηνσκυτάλησενεότερηγενιάλόγωτηςδικήςτηςσυνταξιοδό-
τησης.Μίανέαδιεύθυνσημετο ίδιοόμως ‘’brandname’’και το ίδιοαντικείμενοσυνεχίζει τηνεπιτυχημένηπορείατων
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Κα  Δ/τρια  , Κα Σοφιανίδου, καταχρώμενος την 
φιλοξενία της εφημ. Λαός , την οποία ευχαριστώ 
θερμά, έχω να σας επισημάνω τα παρακάτω : Στο 
διαδικαστικό -όχι κατ’ ανάγκην  μη ουσιαστικό- μέ-
ρος, ερωτώ γιατί χρειάστηκε να απαντήσετε και 
εσείς όταν υπάρχει ήδη απάντηση από το επιστ. 
προσωπικό της υπηρεσίας; Αυτή η απάντηση σω-
στά και σύντομα σε λίγες γραμμές ,  ξεκαθαρίζει 
και τελειώνει με το   ότι  κανένα μέλος  της επί-
μαχης επιτροπής δεν είναι από το υποκατάστημα 
Βέροιας. .Εσείς γιατί νοιώσατε την ανάγκη  να 
εκτεθείτε δημόσια με αυτά που γράφετε; Το δεύτε-
ρο διαδικαστικό που θέλω να ρωτήσω και φαντά-
ζομαι  την ίδια με μένα απορία θα είχε οποιοσδή-
ποτε δημοκρατικά σκεπτόμενος πολίτης , γιατί δεν 
ρωτήσατε -έστω τυπικά- και εμάς να ακούσετε τι 
έχουμε να σας πούμε  και να  μετά  να γράψετε ότι 
θέλετε ; Σας γνωρίζω προσωπικά και με γνωρίζετε 
και εσείς  και  σας ερωτώ δημόσια : Αυτή είναι η 
δημοκρατική , ορθή και αντικειμενική οδός  έρευ-
νας ; Για να μάθετε που είναι η αλήθεια , ρωτάτε 
μόνο την μία πλευρά , που βεβαίως  τυγχάνει να 
είναι υπάλληλοι  όπως και εσείς , αγνοώντας εμάς; 

Τώρα στην ουσία . Ποιόν ιδεατό  κόσμο θέλετε 
να μας παρουσιάσετε; Όλα συμβαίνουν καλά και 
ωραία ,οι ασφαλισμένοι είναι ευτυχισμένοι και 
χαρούμενοι και προσέρχονται  στις επιτροπές  
χωρίς κανένα πρόβλημα;  Φαίνεται ότι  μαγικά  τα 
λύσατε όλα εσείς!! Μακάρι να ήταν έτσι , αλλά η  
αδυσώπητη πεισματάρα  πραγματικότητα είναι δι-
αφορετική  από την φανταστική που εσείς παρου-
σιάζετε   και θα σας εξηγήσω: Σε ποιά ευνομούμε-
νη πολιτεία θα προσερχόταν ασφαλισμένος στην 
επιτροπή αναπηρίας 7 ολόκληρα λεπτά   πριν το 
ραντεβού - που καθορίσατε εσείς - και θα περνού-
σε επιτροπή 2 ώρες μετά  και μάλιστα μετά από τα  
ραντεβού που ήταν πολύ  μετά  από αυτήν;  Θα 
θέλατε η μητέρα σας να υφίστατο αδιαμαρτύρητα  
τέτοια μεταχείριση ;Μετά από  αυτή τη αντιμετώ-
πιση  προς μία υπερήλικα φορτωμένη με προβλή-
ματα,   να μη βρεθεί κανείς να αιτιολογήσει στις 

δίκαιες απορίες της , για το  τι ακριβώς συνέβη;  
Δεν ζήτησε η δύσμοιρη να περάσει παίρνοντας 
την σειρά άλλων ασθενών, ούτε και να περάσει 
πριν το ραντεβού της, έκανε την αμαρτία να ζητή-
σει να περάσει στην ώρα της. Ο οίστρος σας να 
δικαιολογήσετε τα αδικαιολόγητα σας έφτασε στο 
σημείο να παρουσιάσετε και  την 89 γιαγιά και την 
κόρη της  μετά την έξοδό τους από την επιτροπή 
,ευτυχισμένες εκπέμποντας ωσαννά  ευχαριστιών 
προς την  αλάθητη επιτροπή σας!!! Για σας είναι 
ψιλά γράμματα ότι  έκανα μία μέρα ως καρδιολό-
γος να συνεφέρω τη δύστυχη γιαγιά που πέρασε 
τόσο ευχάριστα σ την επιτροπή σας.  Η δική σας 
συνείδηση μπορεί να ανεχτεί την συμπεριφορά  
προς άλλη  ασφαλισμένη , την ίδια μέρα, από την 
ίδια τέλεια επιτροπή σας  που της  είπε  να περι-
μένει έξω, αφού πέρασε την επιτροπή, για λίγα λε-
πτά και  μετά την  ξέχασαν για 1 ολόκληρη σχεδόν 
ώρα; Και κάτι τελευταίο: Ο νόμος ορίζει  κατά  την 
προσέλευση του ασθενή στην επιτροπή, τα μέλη 
της επιτροπής ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ  να ζητούν βιβλιά-
ριο υγείας και ταυτότητα για λόγους προφανείς. 
Αυτό δεν έγινε και είναι απορίας άξιο πως εσείς  
βεβαιώνετε, χωρίς να είστε παρούσα, ότι όλα έγι-
ναν νόμιμα. Στην προηγούμενη επιστολή μου ανα-
φέρω ότι  η ιατρική δεοντολογία, αλλά και ο νόμος  
ορίζει ότι τα μέλη των επιτροπών εξετάζουν τον 
ασθενή πριν εκφέρουν την άποψή τους. Εσείς, μη 
ούσα γιατρός,  βεβαιώνετε από τον 3 όροφο που 
βρίσκεστε  όλα γίνανε νόμιμα και ορθά και ίσως 
άγγιξαν και την τελειότητα!! Ίσως στους δικούς 
σας νόμους, στον δικό σας κόσμο , στην δική σας 
εικονική πραγματικότητα να έγιναν  έτσι. Στην δική 
μας καθημερινή ζωή όπως την βιώνουμε όλοι , 
έγιναν όπως  τα περιγράφω χωρίς κανένα ίχνος 
υπερβολής , χωρίς να θέλω  να κατηγορήσω  κα-
νένα, πιστεύοντας ότι  με αυτές τις  δημόσιες ανα-
φορές θα γίνουμε καλύτεροι .Και εσείς και εμείς . 
ΟΧΙ ΒΕΒΑΙΑ  ΜΟΝΟ ΕΜΕΙΣ!!

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

Τριάντα πέντε χιλιάδες παιδιά μένουν και 
φέτος εκτός παιδικών σταθμών, παρά τις 
διαβεβαιώσεις για το αντίθετο, τόσο των αρ-
μοδίων Υπουργών, όσο και του ίδιου του 
Αλέξη Τσίπρα. Τα αποτελέσματα αυτού του 
αποκλεισμού είναι επώδυνα και πολλαπλά 
για κάθε οικογένεια, για κάθε έναν από τους 
γονείς και τα παιδιά. Μπορεί να σημαίνει α-
δυναμία εργασίας για έναν ή και για τους δύο 
γονείς, επιπλέον δυσβάσταχτα έξοδα για τη 
φροντίδα των παιδιών και σε πολλές περι-
πτώσεις διάλυση των φυσιολογικών ρυθμών 
της οικογένειας! Κι αυτά αφορούν οικογένειες 
με πολύ χαμηλό εισόδημα, κοντά στα όρια 
της φτώχειας.

Είναι χρέος της Πολιτείας να φροντίζει γι’ αυτά 
τα παιδιά! Δεν μπορείς να λες ότι έχεις κοινωνικό 
κράτος, όταν έστω και ένα παιδί αποκλείεται από 
τις Δομές, πολύ περισσότερο, όταν δεν επαρκούν 
οι Δομές αυτές! Είναι στόχος και δέσμευση για την 

Νέα Διακυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, κανέ-
να παιδί να μη μείνει εκτός παιδικών σταθμών. Γιατί 
κάποια στιγμή οι δεσμεύσεις, πρέπει να τηρούνται! 

Τάσος Μπαρτζώκας
Πολιτευτής ΝΔ

Μπρος γκρεμός… στην οδό 
Φιλώτα Κοκκίνου στην Νάουσα

Χωρίς  περίφρα-
ξη είναι εδώ και πολύ 
καιρό η οδός Φιλώτα 
Κοκκίνου στη Νάουσα, 
από το σημείο μετά το 
«παρκάκι» του Νοσο-
κομείου Νάουσας μέ-
χρι και τα Γενικά Λύ-
κεια. Ο ξύλινος φρά-
χτης ο οποίος υπήρχε, 
έχει χαλάσει και έχει 
αποσυρθεί εδώ και 
καιρό.

Να σημειώσουμε ό-
τι η συγκεκριμένη οδός 
αποτελεί τον καθημερι-
νό περίπατο δεκάδων 
Ναουσαίων, και ιδιαί-
τερα των ηλικιωμένων. 
Πολλοί από αυτούς 
μάλιστα, πλησιάζουν στο «χείλος του γκρεμού» προκειμένου να κόψουν… σύκα!

Μετά από επικοινωνία μας με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Νάουσας, ενημερωθήκαμε ότι η απο-
κατάσταση της περίφραξης θα γίνει άμεσα, από την ερχόμενη κιόλας εβδομάδα, αφού ο Δήμος Νάουσας 
έχει προμηθευτεί ήδη τα υλικά και η περίφραξη πλέον θα είναι μεταλλική, για την καλύτερη δυνατή προ-
στασία των πεζών. Η νέα περίφραξη θα ξεκινά μετά το παρκάκι του Νοσοκομείου (καθώς εκεί υπάρχει η 
παλιά ξύλινη περίφραξη, που δεν έχει υποστεί φθορές) και θα εκτείνεται μέχρι και το πάρκινγκ στο χώρο 
των Γενικών Λυκείων.

ΕΛΛΗ ΠΟΛΑΚΗ 

Η Ημαθία τιμώμενη περιφέρεια 
στο 16ο πανευρωπαϊκό 
συνέδριο γαστρονομίας

Η Ημαθία  θα είναι τι-
μώμενη περιφερειακή ενό-
τητα, στο 16ο πανευρω-
παϊκό συνέδριο γαστρονο-
μίας, οίνου και τουρισμού, 
το οποίο θα διεξαχθεί  στο 
«Ζάππειο» Μέγαρο, από 
19 έως 21 Οκτωβρίου. Η 
Περιφερειακή Ενότητα Η-
μαθίας θα συμμετάσχει, 
ως οργανωτικό μέλος, σε 
αυτή την πανευρωπαϊκής 
εμβέλειας προσπάθεια, η 
οποία στοχεύει στην δια-
σύνδεση της πρωτογενούς 
και δευτερογενούς παρα-
γωγικής διαδικασίας με 
την κατανάλωση. 

Στις παράλληλες εκδηλώσεις του συνεδρίου, θα προβληθούν τα τοπικά προϊόντα και ο γαστρο-
νομικός πολιτισμός και ο τουριστικός πλούτος της περιοχής μας. Την προσπάθεια προβολής της 
Ημαθίας συνδράμουν η ΠΚΜ, οι δήμοι της περιφερειακής μας ενότητας , το Επιμελητήριο , η ΑΝ.Η-
ΜΑ και η Ένωση Ξενοδόχων Ημαθίας. 

 Η μεγάλη αυτή διοργάνωση παρουσιάστηκε την Πέμπτη 30η Αυγούστου σε κεντρικό ξενοδο-
χείο της Θεσσαλονίκης, από την Mact Media Group και την Acropolis chef club of Attica, που έχουν 
αναλάβει την διοργάνωση της. 

Την πρόταση γαστρονομικής, πολιτισμικής και τουριστικής προβολής της Περιφερειακής μας 
Ενότητας, ως συνέχεια της περσινής, άκρως επιτυχημένης διοργάνωσης του Imathia Quality στον 
ίδιο χώρο του «Ζαππείου», πραγματοποίησε, στο πλαίσιο της συνέντευξης τύπου, ο ειδικός συνερ-
γάτης του αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας  Κώστα Καλαϊτζίδη, Νίκος Τσούντας.

Ο κ. αντιπεριφερειάρχης για αυτή την, αναβαθμισμένη συμμετοχή της Ημαθίας, σε μια προ-
σπάθεια στοχευμένης τουριστικής προβολής της περιοχής μας, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο πλέον, 
δήλωσε τα εξής: «Με εχέγγυο το Imathia Quality 2017, προχωράμε και φέτος συλλογικά, σε μια 
πολλαπλάσιας εμβέλειας προσπάθεια, στην οποία η Ημαθία θα είναι η τιμώμενη περιφερειακή ενό-
τητα της χώρας μας. Ευχαριστώ θερμά τον περιφερειάρχη μας Απόστολο Τζιτζικώστα, που πάντα 
στέκεται στο πλευρό των Ημαθιωτών, τους δημάρχους μας, τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου, της 
ΑΝ.ΗΜΑ και της Ένωσης Ξενοδόχων. Είμαι βέβαιος ότι και φέτος, σε μια πολύ πιο απαιτητική προ-
σπάθεια, θα δώσουμε στους ειδικούς του χώρου της πανευρωπαϊκός γαστρονομίας, την Ημαθία 
των γεύσεων, του οίνου,  του πολιτισμού και της φιλοξενίας».

Κάθε παιδί έχει θέση 
σε παιδικό σταθμό

ΔΕΝ ΖΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΟΥΣ !
ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ  Δ/ΤΡΙΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
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Καθημερινά συμμετέχουμε σε μια συνομωσία επιλογής και απόρριψης. Καθετί που επιλέγουμε, 
αναγκαστικά, συνεπάγεται την εγκατάλειψη εναλλακτικών επιλογών. Κάθε επιλογή προσδιορίζεται από 
τις προσωπικές μας αρχές, και από την ικανότητα πρόβλεψης του προσδοκώμενου αποτελέσματος. 
Η «ωριμότητα» δεν είναι συνάρτηση της χρονολογικής ηλικίας. Είναι η ικανότητα να μπορεί κανείς να 
αξιολογεί ορθά τις συνέπειες των επιλογών του.

Επιλέγω να μένω σε μια δουλειά που δε μου αρέσει. Θα μπορούσα να παραιτηθώ και να χρεωθώ 
το τίμημα της μη κάλυψης των βιοποριστικών μου αναγκών.  

Επιλέγω να διατηρώ μη ικανοποιητικές σχέσεις, από φόβο να δοκιμάσω την ικανότητά μου να είμαι 
αυτάρκης.

Επιλέγω να είμαι έντιμος ή να ζω με την ενοχή της παραβίασης των ηθικών αξιών μου. 
Επιλέγω να μη φροντίζω τις ανάγκες μου, δίνοντας προτεραιότητα στην ικανοποίηση των άλλων.  
Επιλέγω να μην τολμώ την αλλαγή, και να ζω τη ρουτίνα μιας πληκτικής καθημερινότητας. 
Καθετί που αντιμετωπίζουμε, έχει στα ψιλά γράμματα την προσωπική μας σφραγίδα. Οφείλουμε 

να αναλαμβάνουμε την ευθύνη των συνεπειών κάθε πράξης μας, είτε με την έννοια του «μαθήματος» 
που μας αποτρέπει από επαναλαμβανόμενα λάθη, είτε με την περηφάνια της «ανταμοιβής» που συνο-
δεύει κάθε σωστή επιλογή. Ο ήρωας της ιστορίας επέλεξε λάθος, και χρεώθηκε τα αποτελέσματα της 
εσφαλμένης επιλογής του. Παρασύρθηκε από την ορμή της άμεσης ικανοποίησης της ανάγκης του και 
παρέβλεψε να υποψιαστεί την παρουσία τόσων πωλητών γραβάτας στην έρημο!

Οι περισσότεροι άνθρωποι παρασύρονται από την ψευδαίσθηση ότι ζουν μια πραγματικότητα που 
είναι κατά αυτόν τον τρόπο διαμορφωμένη, λόγω της συμβολής διαφόρων παραμέτρων, και ουσιαστι-
κά, επι-βιώνουν, δίχως να απολαμβάνουν κάθε στιγμή της ζωής τους. Αδυνατούν να συνειδητοποιή-
σουν ότι όλη η δυστυχία τους είναι αποκλειστικά δικό τους δημιούργημα. Παραβλέπουν το γεγονός 
ότι βρίσκονται εδώ που βρίσκονται, επειδή επέλεξαν να είναι σε αυτή τη θέση ή με τη στάση τους 
συνέβαλλαν στη διαιώνιση των καταστάσεων που βιώνουν. Κλείνουν τα μάτια μπροστά στην αλήθεια 
ότι είμαστε εδώ που είμαστε, εξαιτίας των προγενέστερων επιλογών μας, αλλά το που θα βρισκόμαστε 
στο μέλλον εξαρτάται αποκλειστικά από εκείνο που θα επιλέξουμε να κάνουμε. 

Η επιρροές της προσωπική μας ιστορίας είναι δυνατές φωνές μέσα στο μυαλό μας, αλλά δε μας 
στερούν το δικαίωμα να εξακολουθούμε να επιλέγουμε. Αυτή η μαγική στιγμή της συνειδητοποίησης 
της προσωπικής ευθύνης που έχει ο καθένας για τον προορισμό του, είναι και η στιγμή που αντιλαμ-
βάνεται την εσωτερική δύναμη που κατέχει για να αλλάξει τα πάντα στην πορεία της ζωής του. 

«Κάθε φορά που επιλέγεις μια συμπεριφορά, 
επιλέγεις και τις συνέπειές της…» 

Της Χρύσας Μπέκα, Ψυχολόγου – ψυχοθεραπεύτριας

«Ένας άνθρωπος 
προχωράει απελπι-
σμένος στην έρημο. 
Μόλις έχει πιει την τε-
λευταία σταγόνα νερό 
από το παγούρι του. 
Ο ήλιος που καίει πά-
νω από το κεφάλι του 
και οι γύπες που τον 
περιτριγυρίζουν, προ-
μηνύουν  το επικείμε-
νο τέλος του.

“Νερό!” φωνάζει. 
“Νερό! Λίγο νερό!”

Βλέπει από δεξιά 
να έρχεται προς το 
μέρος του ένας βε-
δουίνος πάνω σε μια 
καμήλα.

“Δόξα τω Θεώ!” 
λέει. “Νερό σε παρα-
καλώ… νερό!”

“Δεν μπορώ να 
σου δώσω νερό” του λέει ο βεδουίνος. “Είμαι 
έμπορος, και το νερό είναι απαραίτητο για να τα-
ξιδεύει κανείς στην έρημο.”

“Πούλησέ μου λίγο νερό” τον εκλιπαρεί εκεί-
νος. “Θα σε πληρώσω…”

“Αδύνατον “αφέντη”. Δεν πουλάω νερό, που-
λάω γραβάτες.”

“Γραβάτες;;;;”
“Ναι, κοίτα τι ωραίες γραβάτες… Αυτές εδώ 

είναι ιταλικές και είναι προσφορά, οι τρεις δέκα 
δολάρια… Κι αυτές εδώ, από ινδικό μετάξι, αθά-
νατες… Κι αυτές εδώ…”

“Όχι… Όχι… Δεν θέλω γραβάτες, νερό θέ-
λω… Φύγε! Φύγεεεε!”

 Ο έμπορος συνεχίζει το δρόμο του, και 
ο διψασμένος εξερευνητής προχωράει σταθερά 
μέσα στην έρημο. Σκαρφαλώνει σ’ ένα αμμόλοφο 
και βλέπει να έρχεται από αριστερά άλλος έμπο-
ρος. Οπότε, τρέχει προς το μέρος του και του 
λέει: 

“Πούλησέ μου λίγο νερό, σε παρακαλώ…”
“Νερό δεν γίνεται” του απαντάει ο έμπορος, 

“έχω όμως να σου προσφέρω τις καλύτερες γρα-
βάτες της Αραβίας…”

“Γραβάτες!!! Δεν θέλω γραβάτες! Θέλω νερό!” 
φωνάζει ο άνθρωπος απελπισμένος.

“Έχουμε προσφορά” επιμένει ό άλλος. “Α-

γοράζοντας δέκα γραβάτες, παίρνεις ακόμη μία 
δωρεάν…”

“Δεν θέλω γραβάτες!!!”
“Μπορείς να πληρώσεις σε τρεις άτοκες δό-

σεις και με πιστωτική κάρτα. Έχεις πιστωτική 
κάρτα;”

 Φωνάζοντας έξαλλος, ο διψασμένος 
συνεχίζει το δρόμο του προς το πουθενά. Λίγες 
ώρες αργότερα κι ενώ σέρνεται πια, ο ταξιδιώτης 
σκαρφαλώνει σ’ έναν ψηλό αμμόλοφο κι από’ κει 
ατενίζει τον ορίζοντα.

 Δεν μπορεί να πιστέψει αυτό που βλέ-
πουν τα μάτια του. Μπροστά, στα χίλια μέτρα, 
βλέπει καθαρά μια όαση. Μερικούς φοίνικες και 
μια απίστευτη βλάστηση γύρω από τη γαλάζια 
αντανάκλαση του νερού. Ο άντρας τρέχει προς 
τα εκεί φοβούμενος μήπως είναι οφθαλμαπάτη. 
Δεν είναι όμως, η όαση είναι αληθινή. Το μέρος 
φυλάσσεται. Το προστατεύει ένας φράκτης με μία 
μόνο είσοδο που τη φυλάει ένας φρουρός.

“Σας παρακαλώ, αφήστε με να περάσω. Χρει-
άζομαι νερό… νερό! Σας παρακαλώ…”

“Αδύνατον, κύριε. Απαγορεύεται αυστηρά η 
είσοδος χωρίς γραβάτα.».

 Jorge Bucay
«Ο δρόμος της Αυτοεξάρτησης»

Έκφραση της Ψυχής 
ως σύμμαχος της Υγείας…

ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ 

Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

Είναι κάτι στιγμές που όλα φού-
σκωναν γινόντανε μπαλόνι,κι άξαφνα 
με μια ακόμα δόση αέρα ερχότανε το 
ξέσπασμα όλα γινόντουσαν κομάτια.

Σκάγανε σκόρπιζαν παντού ,κάθε 
φορά και έμενε η θύμηση μονάχα,-
πώς ήτανε και πώς εχάθηκε κι αυτό 
με τ’άλλα.,

Μαζεύονται σιγά σιγά πληθαί-
νουν,έναν καιρό τα κατάφερνε να τα  
κρατά όλα μαζί να είναι,κι άξαφνα 
βρίσκεται μπρός το χαμό.

Κάθε χαμός αλλιώτικος,λέξεις που 
ξεχαστήκαν  ανείπωτες σε στόματα μισάνοιχτα 

να ειπωθούν ακόμα περιμένουν,ακόμα δεν τις 
έχουν πει..

Σύννεφα απ’τον καιρό τσουρουφλισμένα παίρ-
νανε χρώματα χρυσά στον ουρανό γυαλίζαν ,σαν 
κάτι να περίμεναν αστράφταν πιο πολύ.

Νύχτες μακρυές αδυναμίες,αργούν να ξημε-
ρώσουν βασανίζουν,κάποια στιγμή λυγίζουν τα 
κορμιά ψευτοκοιμούνται,ωσότου έρθει δυνατό το 
πρώτο φως να τα  ξυπνήσει όλα,το ξέσπασμα πα-
ραφυλάει κάπου εκεί και πώς να τ’αντικρύσει.

Μέσα του η απώλεια τον πολεμάει ακόμα,-
γνωστοί και φίλοι χάνονται,τα γνώριμά του στέκια 
κλείνουν έναα ένα,παίρνουν μαζί τους παίρνουν 
τις εικόνες που αγάπησε,κάθε ξεσηκωμό..

Παίνουν την ιστορία μιάς ζωής και τίποτα δε 
μένει,κομάτια από το ξέσπασμα σκόρπια εδώ κι 
εκεί μονάχα.

Ειπε με τα γραφτά να τα ανακαλέσει,να 
λάμψουνε ξανά,να φέρουνε χαρά.

Στην έρημο χαμένο μια οφθαλμαπάτη να 
προβάλουν,με φοίνικες και με νερά και την 
ξεχωριστή του ,να τον καλεί να τρέχει προς 
αυτή ,να μην τη βρίσκει.

Εχουνε οι οφθαλμαπάτες ένα κομάτι 
πούπλασε η δικιά του φαντασία ,σαν έφτα-
νε κοντά και δεν το συναντούσε,ανοίγοταν 
βαθιά πληγή.

Στην πόλη τη μικρή τ’αχνάρια του παντού 
τα συναντούσε κι ας κύτταγε μπροστά,αυτά 
τον φέρναν πίσω.

Κάπου παραφυλάει το καινούργιο έλε-
γε,θα το βρει και μόνο που θα τώβρισκε θα 
ήτανε χαρά μεγάλη.

Θ’ακούγοταν ξανά η μουσική να συνο-
δεύει ότι γεννιόταν ξαφνικά κιαι τον ξεσήκω-
νε και πάλι.

Το καλντερίμι θάτριζε να τον σηκώνει 
φορτωμένο εικόνες που θα άπλωνε στης μέ-
ρας τον καμβά ένα ακόμα μήνυμα να δίνει..

Πλησίασμα ψυχής το είχε πει μάζευε τα 
κομάτια ένα ένα τα καινούργια να σμίξει τα 
αισθήματα που ένιωθε μ’εκείνο που του δί-
ναν,ένα σωρό συλλογισμούς να συμπληρώ-
νει την εικόνα,κι αν δεν ταιριάζανε εξέσπαγε 

η φούσκα,και φεύγανε το δρόμο του 
καθένας μες το ποτάμι της ζωής χα-
νόντα.

Η συμφωνία των αγρών  ηλιόλου-
στη ξετυλιγόταν τη μέρα την καινούρ-
για,τα μάτια κύτταζαν αλλού,σαν νά-
χανε ξεχάσει,να ξεσηκώνώνει με τα 
χρώματα,τον ήχο,τη λαλιά.

Στής μιάς το βλέμμα φώλευαν 
χρυσά μαργαριτάρια ξαναγεννούσαν 
τη ζωή με χρώματα πρωτόφαντα 
στολίζοα,τα περασμένα γίνονταν σκι-
ές στο βάθος τους και σβήναν,όλα 

ταιριάζαν συντροφιά,το βλέμμα της εκείνο και με-
ρεύαν.

Απλωνε χέρια,μάτια και κορμί στον άνεμο να 
τα δονεί,κλεισμίνος μέσα στο πετσί του,ξεπέταγ-
μα χαράς  να τον κουνάει,,κι’ύστερα είχε όλο τον 
καιρό για να μετράει τη λύπησή του,έτσι δεχότανε 
όλες μαζί τις συμφορές του και γελούσε.

Τα ίχνη απ’την αγωνία πληγές ορθάνοιχτες 
ζευάρωναν με τα σημάδια της χαράς που ερχόταν.
τούτα δεν πήγανε μακρυά,χωρίς καλά καλά να θέ-
λει τα σταμάτησε,άλλο δεν πήγαιναν,εμείνανε εκεί 
μονολογώντας.

Είναι στιγμές που όλα φούσκωναν,γινόντανε 
μπαλόνι,κι άξαφνα με μια ακόμα δόση αέρα,ερρ-
χότανε το ξέσπασμα όλα γινόντουσαν κομάτια.

Eις μνήμην Πεζοτράγουδα του Γιάννη Χαλόφτη

Ξέσπασμα

Αιθ1: (κλιματίζεται)
ΜΙΑ ΠΑΠΙΑ ΜΑ ΠΟΙΑ ΠΑΠΙΑ (ΜΕΤΑ-

ΓΛ.)
Προβολές:  Κάθε μέρα στις 18.00
Σκηνοθεσία: ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ ΤΖΕΝΚΙΝΣ
Σενάριο: ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ ΤΖΕΝΚΙΝΣ
Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙ-

ΖΟΥΝ ΟΙ:, ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΙΟΥΡΓΟΣ, ΝΤΙ-
ΝΟΣ ΣΟΥΤΗΣ, ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, 
ΓΙΩΤΑ ΜΗΛΙΤΣΗ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΚΟΥΦΗΣ, 
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΣΤΑΪΚΟΥ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΥΦΑΝΤΗΣ 
, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΛΕΡΤΑ

ΘΕΡΙΝΗ   Αίθουσα
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ: Η ΠΤΩΣΗ
MISSION: IMPOSSIBLE – FALLOUT
Προβολές:  Παρασκευή 31/8 – Σάββατο 1/9 στις 

20.00 στην Αιθ1 και  21.15 στην Θερινή
Πέμπτη 30/8 – Κυριακή 2/9 – Δευτέρα 3/9 – Τρί-

τη 4/9 –Τετάρτη 5/9 στις 21.15 στην Θερινή
(Σε περίπτωση κακοκαιρίας η προβολή θα με-

ταφερθεί στην Αίθουσα 1)
Σκηνοθεσία/ Σενάριο: ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ ΜΑΚΟΥΑΡΙ
Ηθοποιοί: ΤΟΜ ΚΡΟΥΖ, ΜΙΣΕΛ ΜΟΝΑΓΚΑΝ, 

ΧΕΝΡΙ ΚΑΒΙΛ, ΡΕΜΠΕΚΑ ΦΕΡΓΚΙΟΥΣΟΝ , ΣΑΪ-
ΜΟΝ ΠΕΓΚ, ΑΛΕΚ ΜΠΑΛΝΤΟΥΙΝ, ΒΙΝΓΚ ΡΕΪΜΣ

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

http://www.facebook.com/cinestarveria 

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     30/8/18 - 5/9/18

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373



Φίλτατε κ. Διευθυντά
Φίλοι αναγνώστες
Όλο το μήνα Αύγουστο, 

παραθέριζα στα πάτρια εδά-
φη (Βρονταμά-Λακωνίας).

Κατά τη διάρκεια της ε-
κεί διαμονής μου, έζησα 
δύο γεγονότα. Και τα δύο 
αφορούν επαγγελματίες. Θα 
μου επιτρέψετε να τα ανα-
φέρω.

Το πρώτο:
Την Κυριακή 19η Αυγούστου το μεσημέρι, θέ-

λησα να γευματίσω, μετά της συζύγου μου, σε 
παραλιακό μαγαζί του Λακωνικού κόλπου.

Εκεί, οι παραλίες είναι ωραίες, καθαρές και α-
νήκουν στους Δήμους. Οι Δήμοι, με δημοπρασία, 
ενοικιάζουν τα μαγαζιά (εστιατόρια θα τα έλεγα) 
σε επαγγελματίες.

Σ’ ένα τέτοιο, λοιπόν, μαγαζί κάθισα να γευ-
ματίσω και παρήγγειλα: Γαλέο με σκορδαλιά, 
τηγανητό γαύρο, τηγανητές πατάτες και αγγουρο-
ντοματοσαλάτα.

Μετά μιάμιση ώρα ανεχώρησα για το χωριό 

μου (20 χιλ. από την παραλία).
Στα μισά του δρόμου, τόσο εγώ, όσο και η 

σύζυγός μου, αρχίσαμε να έχουμε εντερικές δια-
ταραχές. Επαναλαμβάνω: και οι δύο. Μόλις και 
προλάβαμε να φθάσουμε στο σπιτικό μας.

Ήταν τυχαίο; Δεν νομίζω. Πιστεύω πως φταίει 
ο κακός επαγγελματίας, του οποίου ο μοναδικός 
σκοπός είναι το κέρδος.

Έτσι θα αυξηθεί το τουρισμός;
Το δεύτερο:
Πληροφορήθηκα ότι στη Σκάλα-Λακωνίας (15 

χιλ. από το χωριό μου) υπάρχει ένας «Γυναικείος 
Συνεταιρισμός Αγροτικών Προϊόντων» με τίτλο: 
«ΛΑΜΠΙΔΩ» και με υπότιτλο «Παραδοσιακές γεύ-
σεις με αγνά προϊόντα λακωνικής γης».

Επειδή έπρεπε να αγοράσω μερικά γλυκά 
(γιορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου), αποφάσι-
σα να επισκεφθώ το κατάστημα που διατηρεί ο εν 
λόγω σύλλογος.

Όταν μπήκα μέσα, έμεινα άφωνος. Τα πάντα 
άστραφταν. Οι κυρίες του συνεταιρισμού που 
εργαζόντουσαν εκείνη την ώρα, ήσαν πεντακά-
θαρες, με άσπρο μαντήλι στο κεφάλι και λευκή 
ρόμπα (θα τις ζήλευαν οι νοσοκόμες).

Τα λευκά, κατακάθαρα ράφια, γεμάτα γλυκά, 
ποτά, όμορφα και με τάξη τοποθετημένα.

Έως ότου ετοιμάσουν, με τη σύζυγό μου, την 
παραγγελία, είχα το χρόνο να σημειώσω ό,τι εί-
χαν τοποθετήσει στα ράφια.

α) Γλυκά κουταλιού, πορτοκάλι, λεμόνι, μαντα-
ρίνι, κυδώνι, ρόδι, σύκο, νερατζάκι, μελιτζανάκι.

β) Λικέρ: Αρμπαρόριζα, ρόδι, λεμοντσέλο, πορ-
τοκάλι.

γ) Παραδοσιακά γλυκά: Δίπλες, κουραμπιέδες, 
μελομακάρονα, σαμουσάδες, καλτσούνια, πούρα, 
παξιμαδάκια, κουλουράκια.

Όλα τα ανωτέρω τα φτιάχνουν οι ίδιες οι κυρί-
ες του Συνεταιρι-
σμού, από πρώ-
τες ύλες που πα-
ράγει η λακωνική 
γη.

Ομολογώ ότι 
εν τυπωσιάστη-
κα και σκέφθηκα: 
«Να οι καλοί και 
σωστοί επαγγελ-
ματίες!!!».

Με ευχές.

Ιερεύς: 
Παναγιώτης 

Σ. Χαλκιάς
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Ενώ τα έντονα 
γεγονότα που βίωσε 
η χώρα μας τους κα-
λοκαιρινούς μήνες, 
όπως οι καταστροφι-
κές πυρκαγιές στην 
Αττική και αλλού, η 
απελευθέρωση των 
κρατουμένων στρα-
τιωτικών μας στην 
Τουρκία, ο κυβερνητι-
κός ανασχηματισμός, 
καθώς και άλλα ση-
μαντικά συμβαίνοντα, 
εξακολουθούν να α-
πασχολούν το ενδια-

φέρον των πολιτών, ο προσανατολισμός της 
κοινής γνώμης

στρέφεται στα αποτελέσματα των εισαγω-
γικών εξετάσεων στα Ανώτατα και Τεχνολο-
γικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας, που 
ήδη ανακοινώθηκαν.

Αυτοί που  διαγωνίστηκαν, οι οικογένειες 
τους και ο κοινωνικός τους περίγυρος, με 
έντονα συναισθήματα προσμετρούν το αποτέ-
λεσμα των κόπων που καταβλήθηκαν.

Όλοι όσοι έχουν βιώσει αυτή τη διαδικασία, 
γνωρίζουν επακριβώς τις συνθήκες μέσα από 
τις οποίες οι νέοι αγωνίζονται για το μέλλον 
τους και αναζητούν τον προορισμό τους στην 
ζωή.

Αυτές τις ώρες όπου τα απο-
τελέσματα έχουν ήδη ανακοινω-
θεί, γίνεται από κάθε οικογένεια 
μια αναδρομή της εξέλιξης του 
εκπαιδευτικού μας συστήματος, 
μέσα από το πρίσμα της διαρ-
κούς οικονομικής αφαίμαξης και 
της μόνιμης έντασης που αφήνει 
ανεξίτηλα τα σημάδια της στον 
χαρακτήρα των παιδιών.

Οι νέοι από την πρώτη στιγ-
μή που δραστηριοποιούνται στην 
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, επι-
δίδονται σε έναν ατέλειωτο αγώ-
να με φροντιστήρια και ιδιαίτερα 
μαθήματα, έως ότου φτάσουν 
στην τελευταία τάξη του Λυκείου, 
με προσοφθάλμιο στόχο τις πα-
νελλαδικές εξετάσεις.

Ακόμη και στην σημερινή εποχή με την 
δραματική υποβάθμιση της αξίας των πτυχίων 
και τις στρατιές των ανέργων πτυχιούχων, η 
επιτυχία στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποτε-
λεί ένα κυρίαρχο όραμα μέσα από το οποίο ο 
κάθε νέος σχεδιάζει το μέλλον και την κοινωνι-
κοοικονομική του προοπτική και εξέλιξη. 

Είναι όμως αναμενόμενο ότι στην Τριτο-
βάθμια Εκπαίδευση δεν εισέρχονται όλοι όσοι 
διαγωνίζονται.

Για όσους παραμένουν εκτός, πρέπει να 
υπάρξει αυτοσυγκράτηση και αποφυγή κάθε 
απαισιόδοξης σκέψης.

Η μη εισαγωγή σε κάποια Ανώτατη η Α-
νώτερη Σχολή δε σημαίνει απαραίτητα και 
την αποτυχία για τον νέο. Σε όλους δίνεται η 
δυνατότητα της νέας προσπάθειας την οποία 
πρέπει να αξιοποιήσουν.

Πέραν τούτου καθημερινώς παρουσιάζο-
νται σημαντικές ευκαιρίες στη ζωή, οι οποίες 
μπορεί να ανοίξουν αισιόδοξους δρόμους ε-
παγγελματικής επιτυχίας, παρά την σοβούσα 
γενικότερη κοινωνικοοικονομική κρίση.

Αυτές είναι οι αισιόδοξες προοπτικές για το 
αύριο του τόπου.

Προς το παρόν, τα συγχαρητήρια και οι 
ευχές συνοδεύουν ΟΛΟΥΣ τους νέους που έ-
δωσαν τον αγώνα τον καλό, με την βεβαιότητα 
ότι ένα καλύτερο αύριο ξημερώνει για ΟΛΟΥΣ.

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

ΚΑΙ ΟΙ ΑΙΣΙΟΔΟΞΕΣ 
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΡΙΟ

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΟ

Γράφει ο 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΒΑΣΙΑΔΗΣ

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

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

Ο ΝΤΡΙΣΤΕΛΛΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙ-
ΟΣ του Δημητρίου και της Βάϊας, 
το γένος Ντάβα, που γεννήθηκε 
στο Τύρναβο Λάρισας και κατοι-
κεί στο Μόναχο Γερμανίας και η 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του 
Διογένη και της Ελένης, το γένος 
Βοργιατζίδου, που γεννήθηκε στη 

Βέροια και κατοικεί στο Μόναχο Γερμανίας, πρό-
κειται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα 
γίνει στο Δημαρχείο Βέροιας.

Επιστολές αναγνωστών
Ο… κακός και… καλός επαγγελματίας

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟ
Στον αγαπημένο μας γιο, εγγονό, αδελφό 

και ανεψιό Δημήτρη Βαφείδη που πέρασε 
στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επι-
χειρήσεων ΠΑ-ΜΑΚ-Θεσ/νίκης του ευχόμα-
στε καλή πρόοδο. 

Η μαμά ΜΑΡΙΑ ΦΩΤΙΑΔΟΥ, 
οι αδελφές Αθηνά-Κατερίνα, 

ο παππούς, η γιαγιά 
και η θεία Νικολέτα Μπιανκίνι.
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 Κάλεσμα καθηγητών/τριών 
για το Συμβουλευτικό Κέντρο 

Νεότητας της Μητρόπολης
 
Και φέτος θα λειτουργήσουν τμήματα του Συμβουλευτικού 

Κέντρου Νεότητας της Μητροπόλεώς μας. Ο σκοπός του 
Συμβουλευτικού Κέντρου είναι η δωρεάν ενισχυτική (φροντι-
στηριακή) διδασκαλία σχολικών μαθημάτων σε μαθητές και 
μαθήτριες Γυμνασίου και Λυκείου. 

Καλούνται όσοι καθηγητές ή καθηγήτριες θα ήθε-
λαν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο Κέντρο, να 
απευθυνθούν στα γραφεία της Ιεράς μας Μητροπόλεως (τηλ. 
2331022270 εσωτ. 8).

Ευχαριστήριο του Ομίλου 
Προστασίας Βέροιας

Ο Όμιλος Προστασίας Παιδιού Βέροιας ευχαριστεί θερμά:
1) Την κα. Πασχαλίδου Έφη για την δωρεά των  500 

Ευρώ για την συμπλήρωση 2 ετών από τον θάνατο του συ-
ζύγου της.

2) Την κα. Παρίση Όλγα για την δωρεά 50 Ευρώ ως οικο-
νομική ενίσχυση.

3) Την εταιρία Globus Stationery Supplies και τους αδερ-
φούς Κουλαξίζογλου για την προσφορά σχολικών ειδών.

4) Το βιβλιοπωλείο Ηλιοτρόπιο και την κα. Χριστοδούλου 
Τασούλα για την προσφορά σχολικών ειδών.

5) Το 5ο Σύστημα Προσκόπων Βέροιας για την προσφορά 
τροφίμων.

Ανακοίνωση  
 Ανακοινώνουμε στους αγαπητούς  Συγγενείς και Φίλους 

του Γηροκομείου Βέροιας, ότι οι ώρες επισκεπτηρίου  
για τους Τροφίμους του Ιδρύματος, είναι από τις 

10.00-12.00 και 16.00-18.00.  τηλ.επικοιν. 6979221680.  

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Παρασκευή 

31 Αυγούστου 2018 από τον Ι-
ερό Ναό Αγίου Αντωνίου Βέροι-
ας ο Ιωάννης Γώγος του Α-
ναστασίου σε ηλικία 93 ετών.

Ο «Λαός» εκφράζει στους 
οικείους του ειλικρινή συλλυ-
πητήρια.

Γραφείο Τελετών
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Παρασκευή 

31 Αυγούστου 2018 από τον 
Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Γε-
ωργιανών ο Θεόφιλος Ιωαν. 
Ζευγαρόπουλος πρώην πρό-
εδρος αρτοποιών Ν. Ημαθίας, 
σε ηλικία 88 ετών.

Ο «Λαός» εκφράζει στους 
οικείους του ειλικρινή συλλυ-
πητήρια.

Γραφείο Τελετών
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

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.

Έναρξη ηλεκτρονικών 
αιτήσεων στο Δημόσιο ΙΕΚ 
Βέροιας Εξαμήνου 2018Β
Σας ενημερώνουμε ότι ξεκίνησε η ηλεκτρονική υποβολή 

αιτήσεων των υποψηφίων που ενδιαφέρονται να εγγρα-
φούν, μετά από διαδικασία επιλογής, στο Α’ εξάμηνο ειδικο-
τήτων που έχουν προκηρυχθεί για το εξάμηνο κατάρτισης 
2018Β. 

 Στο σύνδεσμο:
https://diek.it.minedu.gov.gr 
Το ηλεκτρονικό σύστημα ανοίγει τη Τρίτη 28 Αυγούστου 

2018 και ώρα 17:00 και θα κλείσει τη Τρίτη 4 Σεπτεμβρί-
ου 2018 και ώρα 15:00. 

Οι ειδικότητες του Δ.ΙΕΚ Βέροιας είναι οι εξής:
1 ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
2 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙ-

ΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ - ΥΠΗ-
ΡΕΣΙΑ ΟΡΟΦΩΝ - ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΓΝΩΣΙΑ)

3 ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ
4 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΙΓΙΑΖ
5 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥ-

ΜΕΣΑ / WEB DESIGNER - DEVELOPER / VIDEO GAMES)
6 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ
7 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
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ΘΩΣΗ, ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
Επισημαίνεται ότι η φοίτηση στα δημόσια ΙΕΚ είναι δω-

ρεάν και παρέχεται αναβολή στράτευσης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Παρακαλούνται οι γονείς και οι κηδεμόνες  των 

μαθητών/τριών της Α΄ Λυκείου του 1ου ΓΕΛ Βέροι-
ας (τηλ. 2331029005), προκειμένου να ολοκληρώ-
σουν την εγγραφή των παιδιών τους , να προσέλ-
θουν στο σχολείο, την Δευτέρα στις 3 Σεπτεμβρίου 
2018, υποβάλλοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

Α. Αίτηση εγγραφής
Β. Εκτύπωση της Ηλεκτρονικής Δήλωσης Προ-

τίμησης, (εφόσον έχει χαθεί μπορεί να εκτυπωθεί 
στο σχολείο με τη χρήση κωδικών taxisnet από                                                                                                                              
τους Γονείς)

Γ.  Φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητας του/ 
της  μαθητή/τριας

Ο Δ/ντής  του 1ου ΓΕΛ Βέροιας
Σκούπρας Χρήστος

Φιλόλογος  - δρ. Παιδαγωγικών

Eγγραφές για νέες ειδικότητες 
στην ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του 

ΟΑΕΔ Βέροιας
Από τον Οργανισμό Απασχόλησης 

Εργατικού Δυναμικού ανακοινώνεται ότι, 
για το σχολικό έτος 2018-2019  εγκρί-
θηκε η εισαγωγή 6.260 μαθητών και 
μαθητριών στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του 
ΟΑΕΔ.

Από την ΕΠΑΣ Μαθητείας Βέροιας 
ανακοινώνεται ότι οι εγγραφές συνεχί-
ζονται έως 20/9/2018 για την συμπλήρωση των τμημάτων που παραμένουν α-
νοιχτά. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στη Γραμματεία της ΕΠΑΣ 
Μαθητείας Βέροιας. Δικαίωμα εγγραφής στην Α΄ τάξη είναι νέοι και νέες απόφοι-
τοι της Α΄τάξης Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου ηλικίας 16 έως 23 ετών, οι 
οποίοι βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης και όσοι, α) 
Κατέχουν ενδεικτικό τουλάχιστον Α’ Τάξης Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου, ή 
είναι κάτοχοι Απολυτηρίου Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου ή πτυχίου ΕΠΑΛ 
ή ΕΠΑ.Σ, για την απόκτηση άλλης ειδικότητας.   β) Έχουν γεννηθεί τα έτη 1995 
έως 2002   (ηλικίας 16 έως 23 ετών)

Στην ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ Βέροιας  θα εισαχθούν 
εκατό  (100)  μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:   
1. Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκομίας
20 μαθητές/τριες
2. Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων        
20 μαθητές/τριες 
3. Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου
20 μαθητές/τριες 
4. Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων                                     
20 μαθητές/τριες
5. Φυτοτεχνικών επιχειρήσεων - Αρχιτεκτονικής Τοπίου        
20 μαθητές/τριες 

Η φοίτηση στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας είναι διετής και περιλαμβάνει τις Τάξεις Α’ 
και Β’, οι οποίες οργανώνονται σε τμήματα ειδικότητας.

Μαθητεία είναι το σύστημα Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης που 
συνδυάζει τη θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση του μαθητή στο Σχολείο 
με την πρακτική του άσκηση σε χώρους εργασίας. 

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

έκτακτο. 
4. Κατά τη διάρκεια της Μαθητείας/Πρακτικής Άσκησης οι εκπαιδευόμενοι 

αμείβονται και ασφαλίζονται από τους εργοδότες, για τους οποίους ο ΟΑΕΔ έχει 
θεσπίσει κίνητρα, προκειμένου να διευρυνθεί ο αριθμός των απασχολουμένων 
μαθητών 

5. Σπουδαστική άδεια, μέχρι 30 ημέρες με αποδοχές 
6. Επίδομα στέγασης και σίτισης, σε όσους έχουν τις προϋποθέσεις 
7. Αναβολή Στράτευση

Πληροφορίες εγγραφές :          
ΕΠΑΣ Μαθητείας Βέροιας 
Δ/νση Ασώματα Ημαθίας Τ.K.59100,  
 τηλ. 23310 – 28167, 22397)    fb: ΕΠΑΣ Μαθητείας Βέροιας 



Φίλοι μου, καλή 
σας ημέρα, 

έγινε και ο πο-
λυσυζητημένος α-
νασχηματισμός και 
τελικά αποδείχτηκε 
ότι ο αυτοκράτορας 
είναι γυμνός και το 
μόνο που γνωρίζει 
να κάνει πλέον είναι, 
ανακύκλωση μηδενι-

κών, ή σκουπιδιών κατά άλλους. Σε λίγο και 
τον Άκη θα κάνετε υπουργό!

Δυστυχώς για μία ακόμη φορά ο μίστερ 
Αλέκσης με προσγείωσε απότομα, χωρίς προ-
ειδοποίηση. 

Να είσαι έτοιμος να ακούσεις τη δημιουργία 
μίας διαστημικής κυβέρνησης, με τη συμμε-
τοχή της ωραίας Ελένης και του συντρόφου 
Κουτσονίκα, και να ανοίγει η κουρτίνα τρία και 
να βγαίνει η Μαριλίζα και εκεί που λες ωχ Πα-
ναγία μου, να ανοίγει και το κουτί τρία και να 
βγαίνει η Παπακώστα που μπορεί να πιάσει 
και τον Παλαιοκώστα (ωραίο σουξεδάκι θα 
προκύψει!).

Επέστρεψε που λέτε η μικρή από τη βραδι-
νή έξοδο, βρήκε την πόρτα ανοιχτή και μπήκε. 

Μαμά ξύπνα, ο μπαμπάς άφησε την πόρτα 
ξεκλείδωτη.

Συναγερμός στο σπίτι και αφού ξύπνησε η 
μάδερ, έπρεπε να ξυπνήσει και ο φάδερ. 

Σήκω αχαίρευτε, έτσι που έγινες και την 
πόρτα βαριέσαι να κλείσεις. 

Είπαμε βαριέσαι να πληρώσεις ΕΝΦΙΑ, 
βαριέσαι να πληρώσεις ΕΦΚΑ, να πληρώσεις 
εφορία, βαριέσαι να κοιμηθείς, βαριέσαι να 
περπατήσεις, βαριέσαι να δεις τον ΠΑΟΚ, βα-
ριέσαι να φας, βαριέσαι να γελάσεις, αλλά να 
βαριέσαι να κλείσεις και την πόρτα;

Άντε ξημερώματα να βρεις το δίκιο σου. Τι 

να εξηγήσεις και τι να καταλάβουνε.
Μωρό μου ξέρεις, δίκιο έχεις, αλλά να σου 

εξηγήσω!
ΕΝΦΙΑ θα πλήρωνα, αλλά είναι ένας φόρος 

παράλογος δεν διορθώνεται, καταργείται, 
ΕΦΚΑ δεν χρειάζεται να πληρώσω διότι 

είναι σχεδόν μηδενικός, 
εφορία δεν απαιτείται να πληρώσουμε επί-

σης, διότι αυξήθηκε το αφορολόγητο, καταρ-
γήθηκε το τέλος επιτηδεύματος, δεν υπάρχει 
προκαταβολή φόρου και έτσι έχω επιστροφή 
φόρου (δόξα στον Αλέκση!),

να κοιμηθώ προσπάθησα αλλά χτυπού-
σανε τα νταούλια και οι ζουρνάδες λόγω της 
εξόδου από τα μνημόνια και έτσι έμεινα ξάγρυ-
πνος,

να περπατώ δεν χρειάζεται γιατί πλέον κι-
νούμαι με διαστημικά λεωφορεία (ας είναι κα-
λά ο εξωγήινος υπουργός με τη διαστημική 
του υπηρεσία!), 

ΠΑΟΚ δεν βλέπω, γιατί είμαι ΑΕΚ,
να φάω δεν μπόρεσα διότι δεν σου είπα 

την αλήθεια, το μεσημέρι δεν ήμουν στο γρα-
φείο, αλλά στην καντίνα με το Γιωρίκα,

να γελάσω δεν μπορώ γιατί έχω μεγάλη 
στενοχώρια. Ποια θα τακτοποιεί, ποια θα κα-
θαρίζει, το πρωθυπουργικό γραφείο στη Θεσ-
σαλονίκη, τώρα που υπουργοποιήθηκε το κο-
ρίτσι μας;

και … επιτέλους θα στο πω,
την πόρτα δεν την έκλεισα διότι υπουργός 

δεν είναι πλέον ο Τόσκας, αλλά οι άγγελοι του 
πολίτη, οι κυρίες Γεροβασίλη και Παπακώστα. 

Τα πάντα θα είναι ανοιχτά πλέον. 
Οι πόρτες, τα παράθυρα, τα αυτοκίνητα, τα 

πορτοφόλια, οι τράπεζες. 
Το σύνθημά μας θα είναι σας πιάσαμε και 

ανοίξαμε!
Φίλοι μου, με την τελευταία κυβέρνηση των 

μερικών μηνών, περίμενα ο βεζίρης μας, να 
δείξει περισσότερο σεβασμό 

στις θυσίες του ελ-
ληνικού λαού. 

Θα μπορούσε να 
ήταν αρκετά μικρό-
τερο το κυβερνητικό 
σχήμα, ειδικά τώρα 
που δεν υπάρχουν 
μνημόνια και είμα-
στε λεύτεροι!

Επίσης θα περί-
μενα αλλαγές στο 
οικονομικό επιτε-
λείο, για να στείλου-
με στους δυνάστες 
το μήνυμα, ότι τέρ-
μα τα μέτρα. Αρκε-
τά ως εδώ με την 
επιτροπεία!

Τώρα όλοι ακού-
με θα ζήσω ελεύ-
θερο πουλί και όχι 
κορόιδο στο κλουβί!

Τελε ιώνοντας, 
δεν θέλω να σας 
κουράσω σήμερα, 
άλλωστε πρέπει να 
προσέλθω στην ε-

πινίκια εκδήλωση της  κυβέρνησης, χορεύο-
ντας με την αρκούδα, συγνώμη τον Βελέντζα 
ήθελα να πω και να βροντοφωνάξω με όλους 
τους συντρόφους της αριστεράς (τρομάρα 
τους!), ουστ μεταπολίτευση, ουστ ΠΑΣΟΚ και 
ΝΔ.

Θερμά συγχαρητήρια Αλέκση μου που κα-
τάφερες αυτό τον θρίαμβο, παίρνοντας μαζί 
σου, τους κυρίους και κυρίες,

Κοτζιά, Σπίρτζη, Κατρούγκαλο, Κουρου-
μπλή, Ξενογιαννακοπούλου, Τζάκρη, Τόσκα, 
Μεχελογιαννάκη, Μάρδα, Σγουρίδη, Ζορμπά 
Μυρσίνη, Μυλόπουλο, Κασιμάτη, Κοτσακά, 
Παπακώστα, Βαγενά, Πάντζα, … κανείς από 
αυτούς δεν ανήκε στα κόμματα της μεταπολί-
τευσης!

Και μία παρατήρηση που πέρασε στα ψιλά 
γράμματα. 

Ο υπουργός δικαιοσύνης, αναλαμβάνοντας 
τα νέα του καθήκοντα, τόνισε:

«δικαιοσύνη και πολιτική εξουσία πρέπει να 
βρίσκονται στην ίδια πλευρά της μάχης, έναντι 
στους εχθρούς, του δημοσίου συμφέροντος»!

Στο δημοκρατικό μας πολίτευμα, κύριοι ι-
σχύει η διάκριση των εξουσιών. 

Κατά συνέπεια η δικαιοσύνη και η πολιτική 
εξουσία, έχει η κάθε μία το δικό της χωράφι, 
παίζει μπάλα στο δικό της γήπεδο.

Τι προσπαθείτε να μας πείτε. 
Για παράδειγμα, η πολιτική εξουσία, προ-

σπαθώντας να μην χάσει την καρέκλα της, 
ανακαλύπτει σκάνδαλο και ισχυρίζεται ότι ο 
τάδε ή η τάδε είναι εχθροί του δημοσίου συμ-
φέροντος.

Η δικαιοσύνη τότε τι πρέπει να κάνει. 
Να εξετάσει τις καταγγελίες ως ανεξάρτητη 

εξουσία, χαρακτηριστικό δημοκρατικών πολι-
τευμάτων ή να συμπορευτεί με τις «καταγγε-
λίες» των πολιτικών και να παίξει το παιχνίδι 
τους, χαρακτηριστικό δικτατορικών καθεστώ-
των!

ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ ΠΑΤΡΙΔΑ!
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ΛΕΣ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΝΤΙΛΗΠΤΟ;
Στις ήσυχες και ειρηνικές το πάλαι ποτέ 
επαρχιακές Πόλεις,
με τα  διώροφα σπίτια και τις αυλές
τα κεντήματα, και τις βραδινές βεγγέρες, 
τι ατμόσφαιρα και τι διασκέδαση ο Ελληνικός 
κινηματογράφος; 
Και τώρα;

Είμαι με την Μαίρη στον κινηματογράφο.
Αρχίζουν τα επίκαιρα.
Μέσα σε πέντε λεπτά έχουν δολοφονηθεί 7 .
Γυρίζω το κεφάλι μου στον ουρανό.
Η Μαίρη με ρωτά που κοιτάς;
Στον Ουρανό της λέω. 
Ήρθα  να δω το φιλμ  ‘Το βιβλιοπωλείο 
της Κυρίας Green”
και έχω δει με τα ίδια μου τα μάτια στα επίκαιρα 
μονάχα, 7 δολοφονίες σε πέντε λεπτά.

Ταινίες τρόμου, Φαντάσματα, Αστυνομικοί 
πυροβολισμοί
ληστείες, εκρήξεις, κραυγές, αγωνίες, βιασμοί, 
τρομοκρατία….

54.750.000 θύματα έχουμε ετησίως στις τηλεοπτικές 
σειρές.
Τα  βλέπουν και τα ξέρουν όλοι.
Τουλάχιστον 18  νεκροί αναλογούν στον καθένα 
 ημερησίως …
 
Δολοφονημένοι,  εξοντωμένοι, πυρπολημένοι, ναυαγι-

σμένοι, αυτόχειρες, στραπατσαρισμένοι, αυτοκινητοχτυ-
πημένοι , αεροπορικώς εξαφανισμένοι,

πνιγμένοι, στραγγαλισμένοι, τραυματισμένοι, καμένοι ,
άλλοι στις  βόμβες
άλλοι στους  σεισμούς
άλλοι στο χείλος του γκρεμού κυνηγημένοι….

54.750.000 θύματα ετησίως στα καλά του καθουμένου.
Εκεί που λες έλα μωρέ να χαζέψουμε λίγο τηλεόραση, 
πέφτουν 18 νεκροί κατά κεφαλήν ακροατή…

Κύριε Αυλωνίτη, κύριε Κωνσταντάρα, κυρία Γεωργία 
Βασιλειάδου, κύριε Παπαγιαννόπουλε, κυρία Ρένα Βλαχο-
πούλου, αγαπητέ μας Κύριε  Βέγγο, Κύριε Χατζηχρήστο, 
Φραγκίσκε Μανέλη….

πως αγνοήσατε αυτήν την μεγάλη εποποιία 
της παγκόσμιας βλακείας των σκοτωμών;
Πως αγνοήσατε πως οι τηλεθεατές 
καταπίνουν με ευχαρίστηση 54.750.000 σκοτωμούς
 το χρόνο 
τρώγοντας  φρουτοσαλάτες, τσιπς, σάντουιτς με γύρο, 
γοητευμένοι απ` την ποικιλία των σύγχρονων 
τηλεοπτικών προγραμμάτων;

Κι` έπειτα γράφει ο ημερήσιος τύπος,
εντεκάχρονος  σκότωσε 27 συμμαθητές του
 σε σχολείο στην Αμερική.
Μπήκε σε εστιατόριο και ξεπάστρεψε 27 αναιτίως 
στο Λονδίνο.
Σιγά το πράγμα! Εδώ ο Τομ Κρούζ καθάρισε  
245 εχθρούς εντός 2 ωρών.

Έπειτα σκέφτομαι ….
500 Ελληνικές κωμωδίες κι` ούτε μια δολοφονία.
Πόσο πίσω ο Ελληνικός κινηματογράφος! Πόσο καθυ-

στερημένος!
Να μην νοιάζεται  για τα αδιάθετα όπλα τόσων πολεμι-

κών εταιριών!

«Νεκροταφεία» τα κεφάλια των θεατών. 
Των κινηματογραφικών θυμάτων !
Ζήτω ο Δολοφονικός κινηματογράφος, 
ζήτω ο ανταγωνισμός, ζήτω η λύσσα!

-Και τι να κάνουμε ρε φίλε; 
 Ποιος άλλος θα «σκοτώσει» την μονοτονία μας;

Γιάννης Ναζλίδης

Του Ιωάννη Ιασ. Βελέντζα  Διπλ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Ανακύκλωση μηδενικών!



Τα συμπεράσματά του από την 
μέχρι τώρα δουλειά που κάνει 
μαζί με τους συνεργάτες και 

τους παίκτες του στην ΒΕΡΟΙΑ, ανα-
φέρει σήμερα στο kerkidasport.gr, 
δύο μέρες μετά την επιστροφή από το 
Τσοτύλι, όπου η ομάδα του πραγματο-
ποίησε το βασικό στάδιο της προετοι-

μασίας της, ο προπονητής της «Βασί-
λισσας» Νίκος Παπανώτας.

ΟΒεροιώτης τεχνικόςαναφέρθηκε και σταπρο-
βλήματα τραυματισμών κάποιωνπαικτών του, για
ταφιλικάπουθαδώσειμέχρι τηνέναρξητουπρω-
ταθλήματοςκαιτιευελπιστείαπόαυτά,ενώδενπα-
ρέλειψεναζητήσειαπότουςφιλάθλουςτηςομάδας
του, να εμπιστευθούν τους νεαρούςπαίκτες, τους
οποίους έχει ικανούς να κάνουν υπερήφανη την
«ΒασίλισσατουΒορρά».

Συγκεκριμέναείπε:
«ΣτοΤσοτύλιβάλαμετιςβάσειςτηςνέαςΒΕΡΟΙ-

ΑΣ, μίαςσυμπαγούς ομάδαςπου θα ξέρει τι θέλει
στοναγωνιστικόχώρο.

Αντιμετωπίσαμε κάποιαμικροπροβλήματα τραυ-
ματισμών,ευτυχώςεπιπόλαια.

Ηπροσπάθειαπουκατέβαλανόλοιοιπαίκτεςμε
άφησεπολύικανοποιημένο.

Στόχοςστοβ΄στάδιοτηςπροετοιμασίαςμαςστο
Τσοτύλι ήταν η βελτίωση τηςφυσικής κατάστασης
και ηπροσαρμογήστηναγωνιστικήφιλοσοφίαπου
θέλουμε ναπαρουσιάσουμε.Μίαφιλοσοφία ευέλι-
κτη, που θα δώσει λύσεις τόσο στον δημιουργικό
τομέα,όσοκαισεφάσειςάμυνας.

Επόμενοςστόχοςμας είναισταφιλικάπαιχνίδια
πουθαακολουθήσουνναβρούμεαγωνιστικόρυθμό
μεγαλύτερηςδιάρκειαςκαιναδοκιμάσουμεσχηματι-
σμούςπουθαχρειαστείναεπιλέξουμεστηνδιάρκεια
τουπρωταθλήματος.

ΟκόσμοςτηςΒέροαιςπρέπειναεμπιστευτείτην
προσπάθεια, τόσο τηςδιοίκησης, όσο και τωνπαι-

κτών, με μοναδικόστόχο και όραμα, όλοι
μαζί να κάνουμε υπερήφανη καιπάλι την
ομάδατηςκαρδιάςμας».

Αλλαγέςσταφιλικάπροετοιμασίας
τηςΒέροιας

Σεαναζήτησηαντιπάλουβρίσκεται για
αύριο η ΒΕΡΟΙΑ, αφού το φιλικό με τη
ΝΑΟΥΣΑ,που ούτως η άλλως ήτανστον
αέραλόγωτουκυπέλλουτηςΕΠΣΗδενθα
γίνει.Ακόμηλόγωυποχρεώσεωντωναντι-
πάλωνομάδωνστονθεσμό τουκυπέλλου
Ελλάδοςή τωνοικείωνΕνώσεών τους,α-
ναβλήθηκανδύοφιλικά,αυτότηςΤετάρτης
5/9που ήτανπρογραμματισμένο να γίνει
μετονΘεσπρωτόεκτόςέδραςκαιαυτόμε
τηνΔόξαστις12/9στηνΔράμα.

Αντίαυτώνστις5/9ηΒΕΡΟΙΑθααγω-
νιστεί με με τηνΑΕΠΚαραγιαννίωνστην
Κοζάνηκαιστις12/9στοΠαλαιοχώριΧαλ-
κιδικής με αντίπαλο τον τοπικόΆρη,που
στο περασμένο πρωτάθλημα διεκδίκησε
την άνοδό του στην Β΄ Εθνική μέχρι τέ-
λους,αλλάτηνέχασεαπότονΗρακλή.

ΟΛΑΤΑΦΙΛΙΚΑΤΗΣ«ΒΑΣΙΛΙΣΣΑΣ»
5/9 (Τετάρτη)ΑΕΠΚαραγιαννίων -ΒΕ-

ΡΟΙΑ
8/9(Σάββατο)Αιγινιακός-ΒΕΡΟΙΑ(δεν

ορίστηκετογήπεδο)
12/9 (Τετάρτη)Άρης Παλαιοχωρίου -

ΒΕΡΟΙΑ
16/9 (Κυριακή) Καλλιθέα Καστο-

ριάς-ΒΕΡΟΙΑ(δενορίστηκετογήπεδο)
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Η Διοικούσα Επιτροπή  του 
τμήματος καλαθοσφαίρισης 
του ΑΠΣ Φίλιππος Βέροιας 

με χαρά ανακοινώνει την έναρξη της 
χορηγικής της συνεργασίας με την 
εταιρεία ανελκυστήρων ΤΣΕΟΣ. Η εν 
λόγω εταιρεία αναλαμβάνει τον τίτλο 
του ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗ του ανδρικού 
τμήματος για την σαιζόν 2018-19 
και θα βρίσκεται στο πλευρό μας για 
πρώτη φορά, εγκαινιάζοντας ευελ-
πιστούμε μία αμοιβαίως επωφελή 
σχέση που θα κρατήσει χρόνια.

Ευχαριστούμεθερμά τον κοΝικόλαοΤσέο για
την έμπρακτη στήριξή του στην ομάδα και την
προσπάθειάμας.

ΣΥΝΤΟΜΟΙΣΤΟΡΙΚΟ
Η επιχείρηση λειτουργεί από το 1973 και με

έδρατηνοδόΛεωφόροΑνοίξεως80στηνΒέροια

δραστηριοποιείται στον τομέα της μελέτης, της
κατασκευής, τηςσυντήρησηςκαι τηςανακαίνισης
τωνανελκυστήρων.

Προσφέρει υπηρεσίες υψηλήςποιότητας για
μελέτη και κατασκευή νέωνανελκυστήρων, εξει-
δικευμένεςπροτάσειςγιατηνανακαίνισηκαιανα-
βάθμισητωνυφιστάμενωνανελκυστήρων,καθώς
και ειδίκευσηστη συντήρηση και επισκευή κάθε
τύπουανελκυστήρα.

Ηπολυετήςεμπειρίαπουδιαθέτειηεπιχείρηση
σεσυνδυασμόμετονσύγχρονοεξοπλισμόκαιτην
άρτια οργάνωση εγγυάται μια γρήγορη, ευέλικτη
καιδιαρκήτεχνικήυποστήριξη,παρέχονταςασφά-
λεια,αξιοπιστίακαιάμεσηεξυπηρέτηση.

Έκανετονκαθιερωμένοαγιασμό
ηομάδαμπάσκεττουΦιλίππου

Αγιασμός για το καλό της νέας σεζόνπραγ-
ματοποίησε το τμήμαμπάσκετ τουΦιλίππου.Ο
ιερέας ΣεβαστιανόςΧόργος βρέθηκε στηνπρο-
πόνηση τουςΦιλίππου καιπραγματοποίησε την
τελετήαγιασμού,ευχόμενοςσ’όλουςτουςπαίκτες
και τους ανθρώπους της ομάδας υγεία και κάθε
επιτυχίαγιατηνέασεζόν.

ΝίκοςΠαπανώτας:«ΣτοΤσοτύλι
μπήκανοιβάσειςτηςνέαςΒέροιας»
 Αλλαγές στα φιλικά προετοιμασίας της Βέροιας

Φίλιπποςτμήμαμπάσκετ
Χορηγική συνεργασία με την Εταιρεία 

Ανελκυστήρων «ΤΣΕΟΣ»



“Μπαμ” με SASKA DAVIDOVIC στη ΒΕΡΟΙΑ 2017
Με τηνΜαυροβούνιαSaskaDaviduvic ενισχύει το ρόστερ

της ηΒΕΡΟΙΑ 2017.Η εικοσιτριάχρονηΜαυροβούνιαπίβοτ
πουπέρσιαγωνιζότανστοΓαλλίκοπρωτάθλημαείναιάλλοένα
μεταγραφικόαπόκτημαγιατηννεοφώτιστηομάδατηςΒέροιας.

ΔήλωσηΔ.Σ.
ΜεχαράκαλοσορίζουμετηνSASKADAVIDUVICστηνοικο-

γένειαμας και ελπίζουμε ναβάλει ένα λιθαράκιστηπροσπά-
θειαπουκάνειηομάδαναπετύχει τονστόχοτηςπαραμονής
στημεγάληκατηγορία.

Πραγματοποιήθηκε στο Grimaldi 
Forum του Μονακό η κλήρω-
ση των ομίλων του Europa 

League. Στον 6ο όμιλο ο Ολυμπιακός 
με Μίλαν, Μπέτις και Ντουντελάνζ. 
Στον 12ο ο ΠΑΟΚ με Τσέλσι, ΜΠΑΤΕ 
και Βίντι. Το μεσημέρι της Παρασκευ-
ής (31/08) πραγματοποιήθηκε στο 
Grimaldi Forum του Μονακό η κλήρω-
ση των ομίλων του Europa League, 
με την Ελλάδα να εκπροσωπείται 
από τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό. 
Η κληρωτίδα δεν ήταν με το 
μέρος των ελληνικών ομάδων, 
καθώς τους έφερε δύσκολους 
αντιπάλους.

Οι «ερυθρόλευκοι» τοποθετήθηκαν
στον 6ο όμιλο μαζί μεΜίλαν,Μπέτις και
τηνΝτουντελάνζ από τοΛουξεμβούργο,
ενώο«Δικέφαλος»στον12ομαζίμεΤσέλ-
σι,ΜΠΑΤΕκαιΒίντι, την οποίααντιμετώ-
πισε ηΑΕΚστα playoffs τουChampions

League.
H1ηαγωνιστική θα

διεξαχθεί στις 20 Σε-
πτεμβρίου. Θυμίζουμε
πως φέτος ο μεγάλος
τελικός της δεύτερης
τη τάξει διασυλλογικής
διοργάνωσης θα λάβει
χώραστοΜπακού του
Αζερμπαϊτζάν.

6οςόμιλος
Ολυμπιακός(Ελλάδα)
Μίλαν(Ιταλία)
Μπέτις(Ισπανία)
Ντουντελάνζ (Λου-

ξεμβούργο)

12οςόμιλος
Τσέλσι(Αγγλία)
ΠΑΟΚ(Ελλάδα)
ΜΠΑΤΕ Μπορίσοφ

(Λευκορωσία)
Βίντι(Ουγγαρία)

Αναρτήθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας* οι
λίστες εγκεκριμένων ατόμων με άδεια εισόδου για
επισκέψεις στις ΣχολικέςΜονάδεςΠρωτοβάθμιας
καιΔευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το Σχολικό
Έτος2018-2019.Πρόκειταιγιαδιαπιστευμέναάτομα
ανάάθλημα και ομοσπονδίαπου έχουν την ιδιότη-
τα του ΚαθηγητήΦυσικήςΑγωγής, Προπονητή ή
ΔιακεκριμένουΑθλητή. Στη λίστα εκπροσώπων της
ΕθνικήςΑθλητικήςΟμοσπονδίαςΑτόμων μεΑνα-
πηρίες,ηοποίααριθμείφέτος54άτομα,βρίσκονται
καιπάλιδύοεκτωνπροπονητώντουΑ.Σ.ΑμεΑ«Εν
ΣώματιΥγιεί»Βέροιας,οκ.ΚαραϊωσήφΑλέξανδρος,
ΚαθηγητήςΦ.ΑκαιΠροπονητήςΑμεΑκαιηκ.Σιδη-
ροπούλουΆννα,ΚαθηγήτριαΦ.Α.Τοσκεπτικό του
ΥπουργείουΠαιδείαςείναι«ηδιάδοσητουαθλητικού
πνεύματοςκαιτηςενασχόλησητωννέωνπαιδιώνμε
τοναθλητισμό».Οιεπισκέψειςτωνεπιλεγμένωνεκ-
προσώπωνθαυλοποιούνται μετάαπόσυνεννόηση
μετουςεκάστοτεΔιευθυντέςτωνσχολικώνμονάδων
και με απόφαση των αντίστοιχωνΣυλλόγωνΔιδα-
σκόντων. [*αρ.πρωτ. 100511/Δ5/18.06.2018 έγγρα-
φομεθέμα:«Προγραμματισμόςαδειώνεισόδουγια
τιςσχολικέςμονάδεςΠρωτοβάθμιαςΕκπ/σης(Π.Ε.)
καιΔευτεροβάθμιαςΕκπ/σης (Δ.Ε.) για το σχολικό
έτος2018-19»]-->DOWNLOAD

ΕνδεικτικοίΆξονεςπεριεχομένου για την ενημέ-
ρωση των μαθητών/τριωνσχετικά με ταΠαραολυ-
μπιακάΑθλήματαπουκαλλιεργειηΕΑΟΜ-ΑμεΑ:

Γενικήπαρουσίαση τωνΠαραολυμπιακώνΑθλη-
μάτων.

Παρουσίαση καιΒιωματικέςΔραστηρίοτητεςΠα-
ραολυμπιακώνΑθλημάτων  -ΠροσαρμοσμένουΑ-
θλητισμού καιΟδηγίεςπρος τουςΚαθηγητέςΦ.Α.
για τηνασφαλήσυμμετοχήστομάθημααπομαθη-
τές/τριες με αναπηρίες. Ενημέρωση των μαθητών/
τριωνγιατονΕιδικόΑθλητισμόκαισυζήτησησχετικά
μετιςιδιαιτερότητεςκαιδιαφορέςτωναθλημάτων/Η
συμβολήτουαθλητισμούστηνκοινωνικοποίησητων
Ατόμων μεΑναπηρία.Πληροφοριες αναφορικά με
τοντρόποδιεξαγωγήςκαιτουςκανονισμούς.

Βιωματικήπροσέγγιση.
Παιγνιώδεις Δραστηριότητες Προσομοίωσης

(προαιρετικά).Νασημειώσουμε ότι οι προπονητές
του«ΕνΣώματιΥγιεί» / εκπρόσωποι τηςΕΑΟΜ-Α-
μεΑέχουντομέαδραστηριοποίησηςστασχολείατης
ΚεντρικήςΜακεδονίαςκαι είναιοιμοναδικοί εκπρό-
σωποιτηςΕΑΟΜ-ΑμεΑαπότηνΗμαθία!

Ενόψητηςνέαςσχολικήςχρονιάς2018-2019,ό-
ποιοςΔιευθυντήςΣχολικήςΜονάδαςΑ’ΒαθμιαςήΒ’
ΒάθμιαςΕκπαίδευσηςτηςΗμαθίαςεπιθυμείναπρο-
σκαλέσειέναναπότουςπροπονητέςμαςναεπικοι-
νωνήσειμετοσωματείομαςστοτηλ.6976591081ή
απευθείαςμαζίτους.
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Κοντά στην απόκτηση του ταλα-
ντούχου Αλέξανδρου Ζούρκου 
από τη Νάουσα βρίσκεται η 

ομάδα της Βέροιας. Είναι ένας ποδο-
σφαιριστής δεξιοπόδαρος και αγωνίζε-
ται με την ίδια ευχέρεια τόσο στα πλά-
για όσο και στο κέντρο της άμυνας.

Ο23χρονοςαμυντικόςπαράτονεαρότηςηλικίας
του, έχει «γεμάτες» χρονιές με την ομάδα τηςΝΑ-

ΟΥΣΑΣ,μεταχρώματατηςοποίαςαγωνίστηκεσεΓ’
-Δ’εθνική,αλλάκαιστοΑ’τοπικότηςΕΠΣΗ.

ΗΒΕΡΟΙΑταβρήκεσεόλατόσομε τονπαίκτη,
όσο και με την ομάδα τηςΝΑΟΥΣΑΣ, στην οποία
εκτόςαπόοικονομικάανταλλάγματαθαπαραχωρή-
σεικαιέναννεαρόσεηλικίαποδοσφαιριστή,ενώθα
δώσει και έναφιλικόπαιχνίδι στο γήπεδο τουΦΑΣ
στηΝάουσα.

ΟΖούρκος απο χθεςπρέπει να θεωρείται παί-
κτηςτης«Βασίλισσας»,αφούπλέονμένουνμόνοτα
τυπικά,γιαναενταχθείκαιεπίσημαστορόστερτης.

πηγή: kerkidaposrt.gr

ΚαραϊωσήφΑλέξανδροςκαιΣιδηροπούλου
ΆνναστηλίσταεκπροσώπωντηςΕΑΟΜ-
ΑμεΑμεέγκρισηεισόδουστιςσχολικές
μονάδεςγιατοσχολικόέτος2018-2019

Κοντά στον Αλέξανδρο Ζούρκο
της Νάουσας η Βέροια

ΟιαντίπαλοιΟλυμπιακού
καιΠΑΟΚστοEuropaLeague
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 

Σεπτέμβριος 2018 
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκα-

τάτοδιάστημααπό3-9-2018 μέχρι29-9-
2018 θαείναιτοεξής:Αυτόματοςτηλεφωνη-
τήςβλαβών:τηλ.2331021814.

του Σαββατοκύριακου

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

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

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Σάββατο1/9/2018,Πλατάνια,Βεργίνα
-10.00–13.00ΑπότηνΙστορίαστοΜύθο,ερ-

γαστήριοαφήγησηςμετονΖιαντΝταρβίς
-13.00-14.00Παίξτεμετουςμύθους.Ελάτενα

παίξουμεπαιχνίδιαρόλωνκαιεπιτραπέζιαμετους
μύθους.Οδηγός μας ο gamemasterΤαξιάρχης
Μπεληγιάννης

-14.00 –  15.30Μυθικό υπαίθριο γεύμα/ πικ
νικΒάλτετακεφτεδάκιαναβάλουμετουςμύθους.
Αφηγήσειςγιαπαιδιάκαιγιαμεγάλους.

-15.30 Visual storytelling. Κατασκευάζοντας
σύγχρονους μύθους με εικόνες.Ομιλία καιπρο-
βολήφωτογραφιώναπότονΒέλγοφωτορεπόρτερ
JohannesdeBruycker.

-17.30Δήμητρα η μεγάλη θεά.Παράστασηα-
φήγησηςμετηνΝάγιαΟικονομοπούλου

-19.00Μεταμοντέρνοι Μύθοι.
Ιστορίεςαπό τονΆρχοντα τωνδα-
χτυλιδιών (Lord of the rings).Πα-
ράστασηαφήγησηςμε τονΤαξιάρ-
χηΜπεληγιάννη

-21.00 Γκιλγκαμές τοπρώτο έ-
πος, Ζιαντ Νταρβίς. Παράσταση
αφήγησηςστα γαλλικά μεπαράλ-
ληλη συναφήγηση στην ελληνική
γλώσσα.Μουσείο Βασιλικών τά-
φων, Βεργίνα. Σε συνεργασία με
τηνεφορίααρχαιοτήτωνΗμαθίας

Κυριακή2/9/2018,
Πλατάνια,Βεργίνα

-10.00 -13.00 Η ενσάρκωση
τωνμύθων,εργαστήριαφήγησης
μυθολογίας με τον ΣτέλιοΠελα-
σγό

-13.00 -14.00Ο κατεργάρης
θεός.Παράστασηαφήγησης για
παιδιάμετονΣτέλιοΠελασγό

-14.00–15.30Μυθικόπικνικ.
Βάλτετακεφτεδάκιαναβάλουμε
τουςμύθους.Αφηγήσειςγιαπαι-
διάκαιγιαμεγάλους.

-15.30 -16.30Παίξτε με τους
μύθους. Ελάτε να παίξουμε με
παιχνίδιαρόλωνκαι επιτραπέζια
με τους μύθους.Οδηγός μας ο
gamemasterΤαξιάρχηςΜπελη-
γιάννης

-16.30–17.30Απόθεούάρ-
ξασθαι.  Παράσταση αφήγησης
μετηνΑκριβήΚαλδύρη.

-17.30 -18.30Ανοιχτή σκηνή
αφήγησηςμύθωνκαιθρύλων.Όλοιαφηγούνται

-21.00  Ιστορίες ζωήςμέσασεπόλεμο,πα-
ράστασηαφήγησηςγιατιςεισβολέςστονΛίβανο
μετονΖιαντΝταρβίς.Παράστασηαφήγησηςστα
γαλλικάμεπαράλληλησυναφήγησηστην ελλη-
νική γλώσσα.Παραδοσιακό καφενείοΣερεμέτα,
Βέροια.

Όλεςοιπαραστάσειςκαιοιδράσειςείναιδω-

ρεάνεκτόςτωνεργαστηρίων.
Ησυμμετοχήσε ένα κοστίζει 15 ευρώ ενώσε

δύο25ευρώ
Δηλώσειςσυμμετοχήςσταεργαστήριακαιστην

ανοικτήσκηνήαφήγησης:233178100
Σταδιαλλείματα των εκδηλώσεωνθαπροβάλ-

λεταιηvideoperformanceΝΟΣΤΟΣ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:ΚΕΠΑΔΗΜΟΥΒΕΡΟΙΑΣ

ΠρόγραμματουσαββατοκύριακουγιατοΔιεθνές
φεστιβάλεπικήςαφήγησηςΜΥΘΟΣ

Φαρμακεία
Σάββατο 1-9-2018

08:00-14:30ΚΑΡΑΚΟΛΗΑΝΑΣΤΑΣΙΑΠΙΕΡΙΩΝ
3123310-26914

08:00-14:30ΠΑΠΑΡΗ -ΦΥΚΑΤΑΟΛΥΜΠΙΑΛ.
ΣΤΡΑΤΟΥ27-ΕΝΑΝΤΙΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ23310-23360

08:00-14:30 ΤΡΟΧΟΠΟΥΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΝΙ-
ΖΕΛΟΥ3223310-22968

14:30-21:00ΤΕΡΜΕNΤΖΗ&ΣΙΑΟ.Ε.ΕΔΕΣΣΗΣ
ΚΑΙΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΓΩΝΙΑ23310-60279

19:00-21:00ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥΣΟΦΙΑ&ΣΙΑΟ.Ε.ΠΙ-
ΕΡΙΩΝ7 (απέναντι απόβενζινάδικοΓαλάνη)23310-
73324

21:00-08:00ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥΣΟΦΙΑ&ΣΙΑΟ.Ε.ΠΙ-
ΕΡΙΩΝ7 (απέναντι απόβενζινάδικοΓαλάνη)23310-
73324

Κυριακή 2-9-2018
08:00-14:30ΤΣΙΑΜΗΤΡΟΥΑΘΗΝΑΜΗΤΡΟΠΟ-

ΛΕΩΣ623310-22017
14:30-21:00 ΤΥΡΙΝΤΖΗΣΑΝΕΣΤΗΣ ΕΞΩΘΕΝ

ΓΕΝΙΚΟΥΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥΒΕΡΟΙΑΣ23310-25000
19:00-21:00ΦΥΤΟΠΟΥΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΠΑΥΣΑ-

ΝΙΟΥ3(απέναντιαπόμάρκετΓαλαξίας)23310-75180
21:00-08:00ΦΥΤΟΠΟΥΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΠΑΥΣΑ-

ΝΙΟΥ3(απέναντιαπόμάρκετΓαλαξίας)23310-75180

Δευτέρα 3-9-2018
14:30-21:00ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥΓΕΩΡΓΙΟΣΤΡΕ-

ΜΠΕΣΙΝΑΣ 6 (πλατεία αστικών,διπλ. Στα ΚΤΕΛ)
23310-63620

14:30-21:00ΧΕΙΜΩΝΙΔΗΣΜΙΛΤΙΑΔΗΣΜΑΡΚΟΥ
ΜΠΟΤΣΑΡΗ29-31(πλατείαΤσερμένι)23310-65770

19:00-21:00ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥΕΥΘΥΜΙΑΑΓ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ8(στενόΝ.Δημαρχείου)23310-25669

21:00-08:00ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥΕΥΘΥΜΙΑΑΓ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ8(στενόΝ.Δημαρχείου)23310-25669
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Ενοικιάζονται-Πωλούνταιδιαμερίσματα
στηνΣκιώνηΧαλκιδικής

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

ΠΩΛΕ Ι ΤΑ Ι
οικόπεδο 744
τ.μ. στηΒέροια
γωνιακό. Χτίζει
890 τ.μ. Τηλ.:
2331100888.

ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ ΠΙΕΡΙΑΣ
Πωλούνται παραθαλάσσια οικόπεδα

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙστηΛεπτοκαρυάΠιερίαςοικόπεδα1000τ.μ.,οικοδομήσιμα,
80μ.από τηθάλασσα.Πληροφορίες τηλέφωνο6932240774καιυπεύθυνος
Μηχανικόςκ.Βασίλης-τηλ.:6976167020.

Ε Υ Κ Α Ι Ρ Ι Α .
Πωλείται αγροτε-
μάχιο με δέντρα
7  ε τών  πυκνής
φύτ ευσης  σ την
Παλιά Λυκογιάν-
νη .  Τηλ . :  6944
693222 κ. Άγγε-
λος.
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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 δύο μαζί.
Τηλ.: 6974 058284 &
6973475239.

ΖΗΤΩ προς αγορά
κατοικία με 2 δωμά-
τια στο κέντρο μέχρι
«Παπάκια»,1ουή2ου
ορόφου, με ασανσέρ,
πουναχρίζειανακαίνι-
σημέχρι40.000ευρώ.
Τηλ.:6945122583.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ανακαι-
νισμένη μονοκατοικία
80 τ.μ. μέσα σε οικό-
πεδο 114 τ.μ. στη Ν.
Νικομήδεια Βέροιας,
επιπλωμένο, 2ΔΣΛ-
ΚWC, περιφραγμένο
και πολλά έξτρα.Τιμή
38.000 ευρώ. Τηλ.:
6942924285.

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΙΔΕΤΑΙ επιχείρη-
ση κερδοφόρα λόγω
σύνταξηςσεκαλήτμή.
Κάθε έλεγχος δεκτός.
Μεσιτ ικό ΣΤΟΧΟΣ.
Τηλ.: 23310 68080 &
6973735020.

ΕΥΚΑΙΡΙΑπωλείται
επιχείρηση γυμναστή-
ριο στη Βέροια, πλή-
ρως εξοπλισμένο, εν
ενεργεία. Τηλ.: 6976
057340.

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

του Σαββατοκύριακου

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙαποθήκηκοντάστκάντρο220τ.μ.,50.000ευρώ.

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

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

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

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

Προσφορά της εβδομάδας
-ΕΥΚΑΙΡΙΑπωλείται οικοδομή επί τηςΘεσσαλο-

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

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

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

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

ντρο40τ.μ.Τιμή19.000ευρώ

www.mesitikoveria.gr

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχεί-
ρησηFast-Food επί
της οδούΕληάς σε
τιμή ευκαιρίας.Τηλ.:
6945013461.



131-2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:23981 -ΚΤΕΛΚέντροΕΝΟΙΚΙΑ-

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

Κωδ: 23132 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γκαρσονιέραεπιπλωμένησυνολικήςεπιφά-
νειας32τ.μ.1οςΥπερυψωμένος.Αποτελεί-
ταιαπό1Υπνοδωμάτιο,Σαλόνι,Κουζίνακαι
Μπάνιο.Είναικατασκευασμένητο1972και
διαθέτειθέρμανσηΑτομικήμεκλιματιστικό,
έχειΚουφώματαΑλουμινίουμεδιπλάτζάμια
καιΑνελκυστήρα, έχειΗλ.Συσκευές,Τιμή:
180€.Επιθυμητήμόνο γυναίκαεκπαιδευ-
τικός.

Κωδ.12770Γκαρσονιέραωραιότατηστο
Πασακιόσκι κατασκευής του 1998με θέα
τονκάμπο37τ.μ. ,1δσκληθέρμανσητης
ανεξάρτητημε κλιματιστικό inverter και με
λίγα κοινόχρηστα , ενοίκιο180€.Αποκλει-
στικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπό την
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.13089Γκαρ/ραστοΦιλίππειοκο-
ντάμε1δσκλ,2οςορ.μεασανσέρ,κομπλέ
επιπλωμένη45 τ.μ. σε καλή κατάσταση ,
μεθωρακισμένηπόρταεισόδουκαιηλιακό
θερμοσίφωνα , καθώς καιπάρκινγκστην
πυλωτή,θέρμανσηατομικήμεκλιματιστικό
,ενοίκιο200€.

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

κωδ.23399ΑΓΙΑΒΑΡΒΑΡΑ,καινούργια
γκαρσονιέρα50 τ.μ.1οςόροφος ,βλέπει
σε ανοιχτωσιά, νεόδμητη , σεπολύ καλή
κατάσταση,καινούργιασυνθετικάκουφώμα-
ταμεδιπλά τζάμια,άριστηδιαρρύθμιση,οι
χώροιτηςλειτουργικοί,αυτόνομηθέρμανση
μεογκομετρητές,χωρίςκοινόχρηστα,μόνο
160€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕ-
ΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

Κωδ:23023ΠΑΝΟΡΑΜΑ,Διαμέρισμα
80 τ.μ., ισόγειο , κομπλέεπιπλωμένο , κα-

τασκευή1995,2υ/δ, είναιδιαθέτειθέαα-
πρόσκοπτη, είναι άψογα συντηρημένο ,
με καινούργιααλουμινίου κουφώματα με
διπλάτζάμια,αυτόνομηθέρμανσημεογκο-
μετρητές,πλήρωςεξοπλισμένο,μεανοιχτό
πάρκινγκ,σεγαλήνιοπεριβάλλονκαιχωρίς
κοινόχρηστα ,Υπόδειξημόνοσεσοβαρά
ενδιαφερόμενο,τοδεενοίκιοτου320€.

Κωδ: 24394 -ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙΕΝΟΙΚΙ-
ΑΖΕΤΑΙΔιαμέρισμασυνολικής επιφάνειας
105 τ.μ.Ημιώροφος.Αποτελείται από 3
Υπνοδωμάτια, Σαλονοκουζίνα,Μπάνιο .
Είναικατασκευασμένοτο1978καιδιαθέτει
θέρμανσηΑυτόνομη -Πετρελαίου,Κουφώ-
ματαΑλουμινίου,ΑνοιχτόΠάρκινγκ,Διπλά
τζάμια,Σκαλιάεισόδου-Τιμή:200€.

Κωδ13696ΚΕΝΤΡΟΩραιότατο δια-
μέρισμα110 τ.μ.πολύφωτεινόμε 2δσκλ
καθιστικόκαιαποθήκη ,μενοτιοανατολικό
προσανατολισμό καιθέρμανσημεθερμο-
συσσωρευτές , έχει καινούργιακουζίνακαι
αποθήκημέσααλλάκαιμίαθέσηστάθμευ-
σηςσεπάρκινγκΠυλωτής τηςοικοδομής
.Μίσθωμαμεπάρκινγκ320€χωρίς270€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.23043ΜονοκατοικίαστουςΓεωρ-

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.12912Ενοικιάζεταιαποθήκηστο

δρόμοΒέροιας -Μακροχώρι με 190 τ.μ.
στεγασμένοχώρο , ενοίκιοπολύκαλόστα
300€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:115739 -ΚΕΝΤΡΟΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

ΤΑΙΓραφείοσυνολικής επιφάνειας45 τ.μ.
στον1οόροφοανακαινισμένο.Αποτελείται
από2ΧώρουςκαιWC.ΔιαθέτειΠόρταΘω-
ρακισμένηκαικουφώματαμεδιπλάτζάμια,
μίσθωμα200€.

Κωδ:104786 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας50 τ.μ.στον
1οόροφο.Αποτελείταιαπό2Χώρους,και
WC.Είναικατασκευασμένοτο1970καιδια-
θέτειΚουφώματαΑλουμινίουσυρόμενα,και
μεΑνελκυστήρα-Τιμή:180€.

Κωδ.105405ΕνοικιάζεταιΕπαγγελμα-
τική Στέγη αποτελούμενη από 3 χώρους
καιμεWCδικό τηςσυνολικά67 τ.μ. καθ.
Πρόκειταιγιαακίνητοεξαιρετικήςπροβολής
,στηναρχή τηςΒενιζέλου ,μεασανσέρ ,
όλοιοιχώροιτουφωτεινοί.Τομίσθωματου
είναι πολύ βατό στα 250€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.14025Ενοικιάζεταιστονπεζόδρο-
μοτηςΒέροιαςμεγάληΕπαγγελματικήΣτέ-
γη213τ.μ.αποτελούμενηαπό7χώρουςα-
νεξάρτητους,φωτεινούςσεεξαιρετικάκαλή
κατάστασημε2WCκαιασανσέρ ,μηνιαίο
μίσθωμα700€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:105030 -ΚέντροΚατάστημασυ-

νολικής επιφάνειας30 τ.μ. Ισόγειο.Αποτε-
λείταιαπό1Χώρο,καιWCκαιαποθήκη10
τ.μ.-Τιμή:140€.

Κωδ:105031-ΒέροιαΚέντροΕΝΟΙΚΙ-
ΑΖΕΤΑΙΚατάστημασυνολικής επιφάνειας
30τ.μ.Ισόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώρο,και
WC.Είναικατασκευασμένοτο1974καιδια-
θέτειΚουφώματαΑλουμινίου,-Τιμή:150€.

Κωδ:105035 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
καιστηΜητρόποληκοντάκατάαποκλειστι-
κότητα κατάστημα συνολικής επιφάνειας
65τ.μ. ισόγειο.Αποτελείταιαπόένανενιαίο
χώροκαιWC,ενοίκιο200€.Διαθέτουμετην
ΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτου
αυτού.

Κωδ:104780 -ΚΟΠΑΝΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑ-
ΖΕΤΑΙέναεξαιρετικόκατάστημαμεσπάνια
προβολήσυνολικήςεπιφάνειας600 τ.μ.σε
ισόγειο.Διαθέτειμεγάλοπροαύλιοχώρογια

στάθμευσηαλλάκαιυπόγειο600τ.μ.μεένα
μικρόεπιπλέον τίμημα .Μίσθωμα ισογείου
1.200€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπό την
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ.105015ΒΥΖ.ΜΟΥΣΕΙΟ ,Διατίθε-

ταιπροςπώλησηολοκαίνουργιαγκαρσονιέ-
ρα68τ.μ.,μόνογιαπολύσοβαρόαγοραστή
. έωςσήμερα ακατοίκητη , πρόκειται για
ακίνητο ιδιαίτερηςκατασκευήςτου10,με1
υ/δμεμίαπολύάνετησαλονοκουζίνα και
μεμπάνιοωραιότατο ,1οςόροφος ,πολύ
φωτεινή,διαθέτειθερμοπρόσοψη,ατομική
θέρμανσηπετρελαίουκαιθέσηστάθμευσης
,συνθετικάκουφώματαμεδιπλάενεργειακά
τζάμιακαιτιμήστις58.000€.

Κωδ:105019 -ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΔια-
μέρισμασυνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.στον
5οόροφο.Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμά-
τια,Σαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιο .Είναι κατα-
σκευασμένοτο1964καιδιαθέτειθέρμανση
Θερμοπομπός,ΑπεριόριστηΘέα,Κουφώ-
ματαΑλουμινίου,Ανελκυστήρα,A/C,Τέντες
-Τιμή:50.000€.

Κωδ:104996-ΑΚΡΟΠΟΛΗΠΩΛΕΙΤΑΙ
Διαμέρισμακαινούργιοακατοίκητοσυνολι-
κήςεπιφάνειας90 τ.μ.στον1οορ.Αποτε-
λείταιαπό2υ/δ,σαλόνι,κουζίναξεχωριστή
καιμπάνιο.Είναικατασκευασμένοτο2006
καιδιαθέτειθέρμανσηατομικήμεπετρέλαιο.
Διαθέτειαπεριόριστηθέα,ταδεκουφώματα
τουείναικαινούργιασυνθετικά.Διαθέτεικαι
κλειστόπάρκινγκμεπολύεύκοληπρόσβα-
ση.-Τιμή:80.000€.

Κωδ:105021 -ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΔια-
μέρισμασυνολικήςεπιφάνειας97τ.μ.στον
2οόροφο.Αποτελείταιαπό3Υπνοδωμά-
τια,Σαλοκουζίνα,Μπάνιο .Είναικατασκευ-
ασμένοτο1979καιδιαθέτειθέρμανσηΘερ-
μοσυσσωρευτής,ΑπεριόριστηΘέα,Κου-
φώματαΑλουμινίου,Ανελκυστήρα,Διπλά
τζάμια,Μπαλκόνια20τ.μ.-Τιμή:64.000€.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ. 105440 ΚΕΝΤΡΟ ,Διατηρητέα

μονοκατοικία60τ.μ.,μεοικόπεδο108τ.μ.η
εξωτερικήτηςκατάστασηπολύκαλή,εσω-
τερικάαπαιτούνταιαρκετές εργασίες ,δια-

θέτει2υ/δ,σαλόνικαικουζίνα,αποτελείται
απόισόγειοκαιτον1οόροφο,προσφέρεται
στηνεξαιρετικάχαμηλήτιμήτων28.000€.

Κωδ:105856 -ΜακροχώριΠΩΛΕΙΤΑΙ
κατάαποκλειστικότηταΜονοκατοικίασυνο-
λικήςεπιφάνειας64τ.μ.Ισόγειασεοικόπεδο
500τ.μ. ,Αποτελείται από2Υπνοδωμάτια,
Σαλόνι, Κουζίνα,Μπάνιο και μια μεγάλη
αποθήκη40τ.μ.Είναι κατασκευασμένη το
1970 και διαθέτειΑτομικήΘέρμανσηΠε-
τρελαίου,ΚουφώματαΑλουμινίουμεδιπλά
τζάμιακαιΤέντες,Τιμήμόνο34.000€.Πλη-
ροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:12824 -ΠΩΛΕΙΤΑΙκατάαποκλει-

στικότηταΑποθήκησυνολικής επιφάνειας
200τ.μ.Ημιυπόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώ-
ρο,.Είναικατασκευασμένητο1977-Τιμή:
25.000€.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:105101 -ΩΡΟΛΟΙκατάαποκλει-

στικότηταΓραφείοσυνολικήςεπιφάνειας38
τ.μ.1οςΥπερυψωμένος.Αποτελείταιαπό2
Χώρους,καιWC.Είναικατασκευασμένοτο
1968καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική -Ηλε-
κτρικό,ΚουφώματαΑλουμινίουσυρόμενα,
Ανελκυστήρα-Τιμή:15.000€.

Κωδ:105942ΚΕΝΤΡΟστηναρχή της
ΒενιζέλουΠΩΛΕΙΤΑΙ επαγγελματικήστέγη
συνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.στον3οόρο-
φο.Πρόκειται για έναμοναδικόακίνητο, εξ
ολοκλήρουανακαινισμένο τοοποίοαποτε-
λείταιαπό τρεις γραφειακούςχώρους, ένα
μπάνιοπολυτελείας καθώς και αποθήκη.
Έχει καινούργιασυνθετικά κουφώματαμε
διπλάενεργειακάτζάμιατεσσάρωνεποχών,
ευρίσκεται σεπολυκατοικία αξιώσεων, με
άνετουςχώρους ,ατομικήθέρμανσηφυσι-
κούαερίου, θωρακισμένηπόρτα εισόδου
καιαποτελεί ευκαιρίαχωρίςαμφιβολία, τι-
μή:98.000€. Ιδανικόακίνητογια κάποιον
που αναζητεί κάτι μοναδικό στην καρδιά
τηςπόλης.Υπόδειξημόνοσεσοβαράενδι-
αφερόμενο.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ.105097ΦΑΝΑΡΙΑΚΥΠΡΟΥ,Κα-

τάστημα70τ.μ.,κατασκευή90,ενιαίοςχώ-
ρος , Ισόγειο,γωνιακό,κατάλληλογιαπολ-
λαπλέςχρήσεις,ευκαιρίαχωρίςαμφιβολία,
σεπολύ καλή τιμή,Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙ-
ΝΗΤΩΝ,τιμή20.000€.

Κωδ:105093 -ΒέροιαΚέντροΠΩΛΕΙ-
ΤΑΙ κατάαποκλειστικότηταΚατάστημασυ-
νολικής επιφάνειας 114 τ.μ.Ημιυπόγειο.

Αποτελείται από καιWC.Είναι κατασκευ-
ασμένο το 1979 και διαθέτει Κουφώματα
Αλουμινίου,Τιμή:18.000€.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ.105083ΚΑΒΑΚΙΑ,Πωλείταιχωρα-

φοοικόπεδοπάνωστοδρόμοΒέροιας-Ρά-
χης , τοσχήματοορθογώνιοκαιμεγέθους
5.654 τ.μ., πωλείται από 130.000€ τώρα
45.000€.Ευκαιρίαεξαιρετική,Αποκλειστική
διάθεσηκαι υπόδειξηαπό τηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 105085ΠΑΛΙΑΛΥΚΙΟΓΙΑΝΝΗ ,
πωλείταιαγροτεμάχιο11στρ., ελεύθερομε
μικρήαποθήκημέσακαιμεάδειανόμιμη ,
τιμήκομπλέμόνο30.000€.

κωδ. 105867 Πωλείται αγροτεμάχιο
15στρ.στηΝέαΝικομήδειαστηνπεριοχή
Φουντουκλούκιμενερόκαιμε ετήσιακαλ-
λιέργεια  τιμή25.000€.Εξαιρετικήευκαιρία.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:105963ΡΑΧΗΠΩΛΕΙΤΑΙΟικόπε-

δοσυνολικήςεπιφάνειας544τ.μ.μέσαστο
χωριό, άρτιο και οικοδομήσιμο, με ρεύμα
καινερό,κατάλληλογιαανέγερσηκατοικίας,
τιμήμόνο25.000€.Αποκλειστικήδιάθεση
και υπόδειξημόνοαπό τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑ-
ΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 105687 -ΡάχηΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά
αποκλειστικότητασεσπάνιοσημείο κοντά
σταγήπεδαοικόπεδοσυνολικήςεπιφάνειας
1100 τ.μ. εντός ζώνης οικισμούάρτιο και
οικοδομήσιμο.Τιμή:30.000€.

Κωδ 105574. ΤΡΙΛΟΦΟΣ πωλείται
οικόπεδο1500 τ.μ. μέσαστο χωριόστην
περιοχήΑυλαγάς,άρτιο καιοικοδομήσιμο,
μεμεγάληφάτσα,σε τιμή ευκαιρίαςμόνο
20.000€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
μόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:115567-ΣΤΗΦΥΤΕΙΑκατάαπο-
κλειστικότηταΟικόπεδοσυνολικήςεπιφάνει-
ας1.526τ.μ.Τιμήμόνο15.000€.

Κωδ:12745 -ΚοντάστηνοδόΣαλαμί-
νοςΠΩΛΕΙΤΑΙΟικόπεδοσυνολικήςεπιφά-
νειας2183τ.μ.Τιμή:33.000€

Κωδ. 105088 ΠΑΤΡΙΔΑ, Οικόπεδο
2.608 τ.μ., άρτιο και οικοδομίσημο , εντός
ζώνηςοικισμούπριντηνΠατρίδα ,σεεξαι-
ρετικά όμορφηπεριοχήπροσφέρεται σε
πολύχαμηλήτιμή ,μόνο29.000€,Πληρο-
φορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:115197 -ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙΟικόπεδο
συνολικήςεπιφάνειας4000τ.μ.οικοδομήσι-
μο.Τιμήεξαιρετικάχαμηλή,μόνο25.000€
ευκαιρίασίγουρη.

www.laosnews.grτου Σαββατοκύριακου

Ταπαραπάνωαποτελούνμέροςτουχαρτοφυλακίουμας

Γιαναταδείτεόλαμπείτεστοwww.mesitiki.www.mesitiki.gr

ΖΗΤΕΙΤΑΙσυνεργάτης,νέοςψυκτικόςήμηχανο-
λόγοςγιασυνεργασίασε επιχείρησηψυκτικώνκαι
ηλεκτρομηχανολογικώνεργασιώνκαιπωλήσεων.Η
προϋπρεσίακαιεμπειρίαμηαπαραίτητη.Τηλ.επικοι-
νωνίας:2331062225.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο από τηνΕθνικήΑσφαλιστική,
τη μεγαλύτερη εταιρία της χώρας, ηλικίας 24-45
ετών, τουλάχιστον απόφοιτοςΛυκείου, με ευχέ-
ρεια επικοινωνίας και επαγγελματική νοοτροπία.
Παρέχεται κανονισμόςαμοιβών και εξέλιξης, χρη-
ματοδότηση, αμοιβή BONUS, συνεχή εκπαίδε-
συη,ομαδικήασφάλιση.Αποστολήβιογραφικούe-
mail:ea.veroia8690@insurance.nbg.grΤηλ.:23310
66609 -Κιν.: 6975900180.Υπεύθυνοςαξιολόγη-
σης:ΑνθήΞηρού.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ε-
ΤΑΙΡΙΑ ζητά να
προσλάβει2άνδρες
από25έως45ετών
με τα κάτωθι προ-
σόντα:
1. Οδηγό με δί-

πλωμαΓ΄κατηγορίας
2. Αποθηκάριο

με γνώσεις χειριστή
κλαρκ

Τηλ.:
6947021868

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΑ

ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΙ 
ΛΟΥΤΡΟ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ παραθαλάσσια οικόπεδα στο Κα-
στρίΛουτρόσταΜεσάγγαλαΛάρισας (συνεχόμενα
στουςΝ.ΠόρουςΠιερίας)των200τ.μ.,περιφραγμέ-
ναμεδίκτυανερούκαι8μετρουςδρόμους.Ευκολίες
πληρωμής.Τηλ.:6932240774.
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέ-
ραμεδωμάτιο, κουζίνα, χολ και
μπάνιο στον 2ο όροφο οικοδο-
μήςμεβεράντα,ατομικήθέρμαν-
ση, κοντά στο ΒυζαντινόΜου-
σείο.Πληρ.τηλ.6973551477κ.
Δημήτρης.

ΑΝΟΙΞΕΩΣ 52 ενοικιάζεται
γκαρσονιέρα 1ος όροφος, ανα-
καινισμένο, με θέα.Τηλ.: 23310
24817&6945852826.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα
σε ιδιόκτητη οικοδομή,Άρεως
11, στηΒέροια στον 3ο όροφο.
Τρία δωμάτια, σαλοκουζίνα, με-
γάλα μπαλκόνια με θέα, θερμο-
ηχομονωτικά κουφώματα, ασαν-
σέρ, θέρμανσημε ογκομέτρηση
(χαμηλό κόστος), θέση στάθ-

μευσης αυτοκινήτου στηνπιλο-
τή.Τηλ.: 6985 013342 ή 23310
73935-6947007710.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμπερέςο-
ροφοδιαμέρισμα  2ου ορόφου
στη Θεσ/νίκη επί της οδού Π.
Καραμανλή,200μ.απότοΙππο-
κράτειο, 120 τ.μ., αποτελούμενο
από τρία υπνοδωμάτια, σαλόνι,
κουζίνα, μπάνιο&W.C. Ιδανικό
γιαφοιτητές.Τηλ.:6936585843.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Ολύμπια Γη με
έδρα τηνΑλεξάνδρεια αναζητά
γιατουποκατάστημάτηςστοΔι-
αβατό εποχικό προσωπικό ερ-
γάτεςκαι εργάτριεςγια το τμήμα
παραγωγής.Οι ενδιαφερόμενοι/
ενδιαφερόμενες μπορούν να
καταθέτουν αιτήσεις στο Δια-

βατό. Τηλέφωνο επικοινωνίας:
2331041499.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός κατηγορί-
αςΔ (λεωφορείο) ή κατηγορίας
Ε (επικαθήμενο) για εργασίασε
αντίστοιχαοχήματα.Επικοινωνία
κ. Κώστας 23310 21904ώρες
09.00-17.00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙκυρίαναφροντίζειστη
Νάουσα,σε24ωρηβάση,(εσωτερική
μερεπό)ηλικιωμένηκυρία,όχικατά-
κοιτη.Απαραίτητοναμιλάειελληνικά
μεσχετικήεμπειρία.Τηλ.επικοινωνί-
ας6944647074,ώρεςεπικοινωνίας:
10π.μ.-2μ.μ.&6μ.μ.-10μ.μ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για ολιγό-
ωρη φροντίδα ηλικιωμένης με
κατάκλισηστις Βαρβάρες.Τηλ.:
6981894337.

ΖΗΤΕΙΤΑΙαπότοΚέντροΞέ-
νωνΓλωσσών«ΑΛΚΗ»καθηγή-
τριαΑγγλικών. Βιογραφικά αυ-

τοπροσώπως κατόπιν ραντεβού
στοτηλ.:6977338716.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ καμαριέρα σε ξε-
νοδοχείο τηςΒέροιας με γνώση
βασικώνΑγγλικών. Τηλ.: 6948
457059.

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙκοπέλαγιαεργασία
στο ψητοπωλείο «ΓΙΑΝΝΗΣ».
Τηλ.:6984472747κ.Γιώργος.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει την πε-

ριποίηση καιφροντίδα ηλικιωμέ-
νων,παιδιών, καθαριότητασπι-
τιών,γραφείωνκαισκάλες.Τηλ.:
6996592973.

ΚΥΡΙΑαναλαμβάνειτηνπερι-

ποίησηγερόντων,γιαπρωίήγια
απόγευμα, καθαριότητασπιτιών,
γραφείων, σκάλες. Τηλ.: 6946
479828&6940679667.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΑΓΓΛΙΚΑ-ΙΤΑΛΙΚΑ, έμπειρος

καθηγητής παραδίδει ιδιαίτερα
μαθήματαΑγγλικώνκαιΙταλικών.
Τιμέςφιλικές.Τηλ.:6972307251.

ΒΙΟΛΟΓΟΣ παραδίδει ιδιαί-
τεραμαθήματαΒιολογίαςσεμα-

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

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

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

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

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

www.laosnews.gr

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
Π.ΜΕΛΑ3ος.3ΔΣΚ2WCΑ.Θπανελ,καλό300€
ΑΝΘΕΩΝμονοκατοιια55τ.μ2ΔΣΚΛχωριςθερμανση
150€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ1ΔΣΚ4oςΘερμ/τεςμεθεα170€
ΠΑΠΑΓΟΥ1ΔΣΚΑ.Θχωριςκοιν.ισογειοκαι3ος140€
ΠΙΕΡΙΩΝκατωΙ5ετιαςισογειομεΑ.Θ.1ΔΣΚ200€
ΚΕΝΤΡΟ3ΔΣ/ΚΑ.Θεπιπλωμενο350€
ΚΕΝΤΡΟεπιπλωμενοΛουξ1ΔΣΚκοπλαμ,πορταα-
σφ.250€
ΠΑΡΚΙΓΚανοιχτοΜ.Αλεξανδρου-Βενιζελου50€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ8500τ.μμεΠομόναστηνασφ3000το
στρέμμα
ΡΑΧΙΑ3300τ.μομορφο,μερευμακνερότρεχουμενο13000€
ΑΓΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣκονταστουΤσεσμελη19στρ.μεεπι-
τραπεζια,μετοχήΠομόναςκμπεκακια2800€τοστρεμμα
Π.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ10στρεμ.μεπομόνα+ροδακ.25000€
ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑ12ΣΤΡμεακτ.+μπεκακια23000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣκτημα21στρ.μεβιομηχανικατα8στρ42000€
ΑΣΩΜΑΤΑ5στρ.αρτιομεΘέα25.000€ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΣΥΚΙΕΣπανωαπό66΄35στρεμ.70000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣδιπλαστοχωριομπαξες3στρ.10000€
ΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ6500τ.μ.κονταστοχωριο30.000€ΤΩΡΑ24000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ10στρ20000€-ΣΤΑΥΡΟΣ15στρ.45000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΙΑΤΡΕΙΟδιχωροκονταστηνΒενιζελου250€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥαρχή,καταστημα200τ.μισογειομονοσοβα-
ρεςπροτασεις
ΚΤΕΛ,καταστημα60τ.μ+60υπογειο5€
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΓΡΑΦΕΙΟεναςχωροςΤουαλεττακοινη80€
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟπρωηνΚεντρο65τ.μ350€
ΠΙΕΡΙΩΝ75τ.μ.μεπαταρι350€
ΠΕΡΙΦ/ΚΟΣκαταστ,75+75+70450€
ΑΠΟΘΗΚΗισόγειαεπιτηςΑνοίξεως180τ.μ200€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΓραφειο50τ.μΛουξπρό-
σοψη300€
ΠΩΛΕΙΤΑΙστονΠΡΟΜΗΘΕΑυπογειααποθηκη80τ.μ
7000€

του Σαββατοκύριακου

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.

ΠΩΛΕΙΤΑΙστηνΑλεξάνδρειαδιαμέρισμαρετιρέ120τ.μ.
επίτηςοδούΝ.Πλαστήρα,ανακαινισμένο,ατομικήθέρμαν-
ση, ενεργειακό τζάκι,ηλιακόθερμοσίφωνα, εντοιχιζόμενες
ηλεκτρικέςσυσκευές,κλειστόγκαράζκαικλιματισμόσετιμή
ευκαιρίας.Πληρ.στοτηλ.:6980919964.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑστονΠρομηθέα4ου

ορόφου, 95 τ.μ. ρετιρέ,πανταχώθεν ελεύθερο, με απε-
ριόριστη θέα, σεπροχωρημένη κατάσταση η οικοδομή.
Τηλ.:6944764477&2331027796.
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θητέςΛυκείου. Τηλ.: 6972
334522.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: πλήρες

φοιτητικό δωμάτιο λευ-
κό με στρώμα, πλυντήριο
ρούχων45άρι,διπλήντου-
λάπα, καναπές που γίνε-
ται διπλό ρεβάτι, γραφείο
με λευκό τζάμι αμμοβολή
καισυρταρι΄΄ερα γραφείου.
Τηλ.:6978335129.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ εξοπλισμός
ταβέρνας στα Ριζώματα,
σε καλή κατάσταση. Τηλ.:
6943930145.

ΠΩΛΕΙΤΑΙκρεβάτιμονό
με τοστρώμα.Πληρ. τηλ.:
6973777747.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ  έπιπλα
γραφειου, σαλόνι SATO
μπλε,4καρέκλες,τραπέζι,
τραπεζάκι, τραπέζι πτυσ-
σόμενοσυσκέψεων,ντου-
λάπα με κλειδαριά (κερα-

σί), ντουλάπα-ράφια (μελί),
καναπέδες, όλα σε άριστη
κατάσταση. Τηλ.: 23310
21210,Κιν.:6978004183.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΚΥΡΙΟΣσοβαρόςχωρίς

υποχρεώσεις ζητά κυρία
έως 50 ετών για σοβαρή

σχέση.Τηλ.:6984040769.
ΚΥΡΙΟΣ ζητά για γνω-

ριμίακυρίααπό50έως55
ετών για σοβαρή σχέση.
Τηλ.:6974862936.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-
ΜΗΧΑΝΕΣ

ΠΩΛΕΙΤΑ Ι  Ελλην ι -

κ ή ς  α ν τ ι προσωπε ί α ς
WOLKSWAGEN CANDY
BAN του ‘99, πετρέλιο
1890 κυβικά, λευκό (FDW)
300.000 χιλιόμετρα,ΚΤΕΟ
έως12/2019,αξία1.500ευ-
ρώ.Τηλ.: 6974 876369 κ.
Απόστολος.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Διαμέρισμαανακαινισμένοπλήρως2ουορ.
80τ.μ.κέντροανοιχτωσιά42.000€
Καινούργιοκέντρο92τ.μ.50000€
ΠεριοχήΜητρόπολη92τ.μ.50000τ.μ.
Διατηρητέοανεξάρτητο115τμ..45000€
Διατηρητέοιδιαίτεροημιτελέςκαινούργιο190000€
Μεοζνέτασεοικοδομήκαινούργια3ΔΣΚ110000€
Καινούργιοδιαμέρισμα2δωμ.ΣΚΜ90000€
ΜονοκατοικίαΠανόραμασεοικόπεδο350τ.μ.,280
τ.μ.250000€
ΜεζονέταημιτελήςΠανόραμα169τ.μ.50000€
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
ΠεριοχήΜητρόπολης,38 τ.μανακαινισμένομεa/c,
βλέπειακάλυπτο,επιπλωμένο24000€
(κωδΓΚ53)
ΙσόγειοστοβήματουΑποστόλουΠαύλου64τ.μ
1ΔΣΚΜχωρίςκοινόχρησταοικοδομής25000€
(κωδΓΚ48)
Κυριώτισσα36τ.μ2οςακάλυπτος9000€
(κωδΓΚ44)
Ρολοι,38τμ,βλέπεισεακάλυπτομεανοιχτωσιακαι
ήλιο,καινούργιακουφώματακαιτέντες,
επιπλωμένο,18000€(ΓΚ54)
2ΔΩΜΑΤΙΑ
Καλλιθέα83τ.μ2ΔΣΚΜκαινουργιο,ατομικήθέρμανση,-
μεγάληβεράντα,θέαστονκάμπο,65000€(κωδ2Δ140)
Προμηθέας,94τ.μ,1οςορ,2ΔΣΚΜ,15ετίας,ελά-
χισταχρησιμοποιημένο,δυνατότηςαυτόνομηςθέρ-
μανσης57000€(κωδ2Δ134)
Τσερμένι,70τ.μ1οςοροφος,2ΔΣΚΜ,5ετίας,air
Condicion,πυλωτή,αποθήκη,από60000τώρα
45000€(κωδ2Δ133)
ΚοντάστηνπλατείαΩρολογίου70τ.μ2ΔΣΚΜ,2ος
ανακαινισμένο,40000€(κωδ2Δ132)
Καλλιθέα125τ.μ,2ΔΣΚ2μπάνια,1οςοροφος,τιμή
80000€(κωδ2Δ130)
Προμηθέας,καινούργιαοικοδομή,ισόγειομεδικήτου
είσοδο,άριστηκατασκευή,μοντέρνο,φωτεινό,ευχάρι-
στο,2ΔΣΚΜ,πάρκινγκ,42000€(κωδ2Δ152)
Καινούργιαοικοδομήστοκέντρο,περιοχήΑγ.Αντωνί-
ου,93τ.μ3ος,ιδανικόγιαεπαγγελματικήχρήσηαλλά
καιγιακατοικία65000€(κωδ2Δ123)
ΠαράλληληστηνΠιερίων,92τ.μ2ΔΣΚΜ,ατομικήθέρ-
μανση,3οςορ.Πάρκινγκ,8ετίας,62000€(κωδ2Δ120)
3ΔΩΜΑΤΙΑ
Πάνωαπό τοπασακιόσκι,μαιζονέτα,ισόγειο-1ος,
3ΔΣΚ2,103τμ,γίνονταικαιδύοδιαμερίσματα,μπάνια
,άμεσηπρόσβασηστηναυλή,κλειστόπάρκινγκ,και-
νούργιο,95000€(κωδ3Δ86)
Πασακιόσκι,100τ.μ ,3ΔΣΚ2μπάνια,ωραίαβερά-
ντα,70000€(δυνατότητααγοράςκλειστούπάρκινγκ
έξτρα)(κωδ3Δ93)
ΒήμαΑπ.Παύλου,3ΔΣΚΜ,4οςορ,σκεπή,μεανακαι-
νισμέναμπάνιο,κουζίνα,κουφώματα,
διαμπερές65000€(κωδ3Δ100)
ΠωλούνταιΔιαμερίσματαμε2δωμάτια:
•ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ2Δ97τμοροφοδιαμέρισμα,μεγάλο
σαλόνι,κουζίνα,χολ,μεγ.μπάνιο,ΤΙΜΗΕΥΚΑΙΡΙΑΣ
(2Δ143)
•ΡΟΛΟΙ120τμ.2Δ,ανακαινισμένο,ΣΛ,Κ,WC,κόπλαν,
σίτες,ντουλαπες,ατομική(2Δ147)

•ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ85τμ,2Δ,σαλοκουζίνα,WC,αποθήκη,
καινούριαπλακάκια60.000€(2Δ148)
•ΚΕΝΤΡΟ2Δπλήρωςανακαινισμένο,κόπλαν,πλακά-
κια62.000€(2Δ149)
•ΚΕΝΤΡΟ2Δσαλόνι,κουζίνα,2WC,χωνευτέςντου-
λάπεςκαισταδύοδωμάτια,100τ.μ.,air-condition,
πόρταασφαλείας,πάτωμαμεμάρμαρο, τέντεςκαι
ατομικήθέρμανσηδιαμπερές60.000€(2Δ135)
ΠωλούνταιΔιαμερίσματαμε3-4δωμάτια:
•ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ117τμοροφοδια-
μέρισμα,3Δ,μεγάλοσαλόνι, κουζίνα,μεγ.μπάνιο,
ΤΙΜΗΕΥΚΑΙΡΙΑΣ(3δ98)
•ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ3Δσαλοκουζίνα,αποθήκη,ατομική
θέρμανση,κλειστόπαρκινγκ25τ.μ.2008έτοςκατα-
σκευής80.000€(3Δ47)
•ΜΕΖΟΝΕΤΑκοντάστηνΜπαρμπούτα,3Δτζάκι,α-
τομικήθέρμανση,παρκινγκ,2WC,10ετών,105.000€
(3Δ79)
ΠωλούνταιΓκαρσονιέρες:
•ΚΕΝΤΡΟγκαρσονιέρα60τμ.δωμάτιο,ανακαινισμένο
μπάνιοκαικουζίνα,χολμεντουλάπα,a/c,κόπλαν,
πόρταασφαλίας,τιμή30.000€(ΓΚ52)
•ΚΕΝΤΡΟστούντιο28τ.μ.,τιμήευκαιρίας15.000€(ΓΚ34)
•ΚΕΝΤΡΟστηνΕλιά30τ.μ.15.000€(ΓΚ36)
•ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ1Δσαλόνι, κουζίνα,σεπολύκαλή
κατάσταση20.000€(ΓΚ30)
•ΠΑΠΑΚΙΑ1Δσαλόνι,κουζίνα64τ.μ. ισόγειο,χωρίς
κοινόχρηστα,25.000€(ΓΚ48)
•ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ1Δσαλοκουζίνα,ανακαινισμένο,και-
νούριακουφώματα,45τ.μ.,ατομικήθέρμανση,ανοι-
χτήθέσηπαρκινγκ,πρώτοςόροφος,35.000€(ΓΚ6)
ΠωλούνταιΜονοκατοικίες:
•ΠΑΠΑΚΙΑ-ΡΟΛΟΙ2Δσαλόνι, κουζίνα,75τ.μ.,σε
175τ.μ.,ατομικήθέρμανση,και2αποθήκες50.000€
(Μ148)
•ΚΕΝΤΡΟ2Δσαλόνι,κουζίνα,παρκινγκ,αποθήκη,
80τ.μ.,65.000€(Μ150)
•ΜΕΖΟΝΕΤΑστοκέντρο145τ.μ.οικόπεδο,60τ.μ.
οπάνωοπάνωόροφοςκαι62τ.μ.οκάτωόροφος,
80.000€(Μ43)
•ΡΟΛΟΙμεζονέτα,σαλοκουζίναμε τζάκιστονκάτω
όροφοκαι2Δμεμπάνιοστονεπάνωόροφο,ατομική
θέρμανση,πόρταασφαλείας,καινούριακουφώματα,
ανακαινισμένο,85τ.μ.κτίσμα,με2air-conditionκαι
κλειστόπαρκινγκ100.000€(Μ113)
•ΤΡΙΛΟΦΟΣμονοκατοικίαμεκήπο,2Δσαλόνι,κουζί-
να,340τ.μ.οικόπεδο,68τ.μ.κτίσμα,ατομικήθέρμαν-
ση,μεπαρκινγκ30.000€(Μ145)
ΠωλούνταιΗμιτελή:
•ΛΑΖΟΧΩΡΙ1200τμ.οικόπεδομεκτίσμαημιτελές
45τ.μ.55.000€(Η11)
•ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑ200τ.μ.κτίσμαστατούβλα,50τ.μ.υπό-
γειο,50.000€(Η16)

•ΒΕΡΓΙΝΑκτίσμαστατούβλα118τ.μ.με90τ.μ.και
1041τ.μ.οικόπεδο60.000€(Η20)
•ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ500μοικόπεδο,50τ.μ. ισόγειοκαι
50τ.μ.70.000€(Η8)
ΠωλούνταιΧωραφοοικόπεδα:
Οικόπεδοκέντροευκαιρία125000€
Οικόπεδα,οικοπεδοχώραφακαιχωράφιασεδιάφο-
ρεςθέσειςκαιτιμές
•Οικόπεδο16στρ.ΕΠΙΣΚΟΠΗστονκόμβοτηςΕγνα-
τίας(ΟΙΝ02)
•ΟικόπεδοστονΆΓΙΟΓΕΩΡΓΙΟΠΡΟΣΠΑΤΡΙΔΑ
5στρ.μεκτίσμα386τ.μ.50.000€(Χ474)
ΠωλούνταιΜαγαζιά:
•ΚατάστημαΣΤΗΝΝ.Π.Ο.300τ.μ.(ΕΧ86)
•ΣΤΗΒΕΛΙΖΕΛΟΥ120τ.μ.ισόγειο,και120τ.μ.πατάρι
(ΕΧ87)
•ΣΤΟΚΕΝΤΡΟμαγαζί90τ.μ.,Νοικιασμένοαυτήντην
στιγμήστα800€σεπολύπροσιτήτιμή(ΕΧ85)
•ΚΕΝΤΡΙΚΟΤΑΤΟμαγαζί,85τ.μ,μεπατάρικαιυπό-
γειο(ΕΧ56)
•ΚΕΝΤΡΟμαγαζίμεσπίτιαπόπάνω60.000€(ΕΧ60)
ΠωλούνταιΓραφεία:
Βενιζέλουλουξγραφεία λειτουργούνκαισαν ένα
110000€
42 τ.μ. με θωρακισμένη καινούργια κουφώματα
28000€
35τ.μ.18000€
110τ.μ.χρήζειανακαίνιση70000€
•ΣΤΟΚΕΝΤΡΟγραφείο4χώρων,πλήρωςανακαινι-
σμένο,62.000€(ΕΓ42)
•ΣΤΟΚΕΝΤΡΟΤΗΣΒΕΡΟΙΑΣ81τ.μ.60.000€(ΕΓ26)

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕνοικιάζονταιΔιαμερίσματαμε2δωμάτια:
Διαμέρισμακέντρο2δωμ.,σαλοκυζ.μπάνιοκαινούρ.
ντουλάπαωρομέτρηση250€
Λουξ3ΔΣΚ2μπ.Προμηθέα, ιδιαίτερααξιόλογογκα-
ράζ600€
Ακρόπολη130τ.μ.τζάκιθέαατομ.θέρμ.καινούργιο
γκαράζ500€
Καινούργιαγκαρσονιέρα260€μετζάκι
Καινούργιοδιαμέρισμα2ουορ.τζάκι2ΔΣΚΜ300€
•ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙστοΠασακιόσκιδιαμέρισμα3ουορ.,
2δωμ.,σαλοκουζίνα,μπάνιο,a/c,ατομ.θέρμ.,πετρ.
μεγάληβεράνταμευπέροχηθέα,270€
•ΚΕΝΤΡΟ2Δ,ΣΛ,85τμ,καιν.κουζίνα,καιν.μπάνιο,
πλακάκια,κόπλαν,ντουλάπα,230€(2Δ82)
•ΓΑΛΑΞΙΑΣ2Δ,ΣΛΚ,85τμ,καιν.διαμερισμα,
ατομική,τζάκι,αποθήκη,280€(2Δ83)
•ΡΟΛΟΙ2Δσαλοκουζίναμπάνιο,μεηλεκτρικές
συσκευές,air-condition,ντουλάπαχωνευτή,
καινούριακουφώματα190€(2Δ70)
•ΚΕΝΤΡΟ2Δσαλοκουζίναμπάνιοοροφοδι-

αμέρισμα,μεαυτόνομηθέρμανση,οικοδομή2007,
80τ.μ.κουφώματακόπλαν250€(2Δ72)
•ΚΕΝΤΡΟ2Δσαλόνικουζίνα,κουφωτέςντουλάπες,
καινούριαπατώματα,καινούριαπόρτα,μεγάλοιχώροι
230€(2Δ52)
•ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ2Δσαλοκουζίνα,μπάνιο,μεγάληβερά-
ντα,διαμπερές,άριστηκατασκευή,μεθέσηπαρκινγκ,
θέα,καιτζάκι,280€(2Δ28)
•ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ2Δσαλοκουζίνα,μπάνιο,επιπλωμένο
ήμη,ντουλάπα,αυτόνομηθέρμανση,180€(2Δ38)
•ΡΟΛΟΙ2Δσαλόνι,κουζίνα,βεράντακαινούριαπόρ-
τα,καινούριακουφώματα,3οςόροφος,200€(2Δ41)
•ΚΕΝΤΡΟ2Δκαινούριακουζίνα,καινούριακουφώ-
ματα,θωρακισμένηπόρτα,βεράντα,θέα,ατομική
θέρμανση(2Δ60)
•ΚΕΝΤΡΟ2Δ2WC100τ.μ.,μεγάληβεράντα,τέντες,
ατομικήθέρμανσημεθερμοσυσσωρευτές,νυχτερινό
ρεύμα,διαμπερές220€(2Δ59)
ΕνοικιάζονταιΔιαμερίσματαμε3-4δωμάτια:
•ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΗμεζονέταμεσαλοκουζίνα,δύου-
πνοδωμ,άτια,μπάνιο,ατομ.θέρμανσηστοκέντρο,
περιοχήΩρολογίου.
•ΑΓ.ΑντώνιοςΠΛΗΡΩΣΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ3ΔΣΛΚ,
μπάνιο,εξαιρετικό,ατομική,ηλιακό400€(ΕΠ84)
ΕνοικιάζονταιΓκαρσονιέρες:
•ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑσαλοκουζίναμετζάκι,2a/c,μεγάλες
βεράντες220€,περιοχήαστυνομίας.
•ΣτονΑγ.Αντώνηγκαρσονιέραεπιπλωμένη,δωμ,
σαλόνι,κουζίνα,καιν.κουφώματα,χωρίςθέρμανση
150€(ΕΠ85)
•ΠΑΠΑΚΙΑ γκαρσονιέρα, δωμάτιο, σαλοκουζίνα,
μπάνιο,a/c,θέσηπάρκινκ,λίγακοινόχρηστα,200€
(ΓΚ154)
•ΠΡΟΜΗΘΕΑΣγκαρσονιέρακαινούρια2013,60τμ,
λουξ,1Δ,σαλοκουζίνα,ωρομέτρηση,250€(ΓΚ143)
•ΡΟΛΟΙεπιπλωμένηγκαρσονιέρα,καινούριακουφώ-
ματα,διπλάτζάμια,ψυγείο,ηλεκτρικήκουζίνα,κρεβά-
τι,τραπέζι,ντουλάπα40τ.μ.150€(ΕΠ55)
•ΚΕΝΤΡΟ1Δσαλόνι,κουζίνα,μπάνιο,άνετοκαιευρύ-
χωρο,μεγάληκαινούριαντουλάπα,καινούριακουφώμα-
τα,καινούριαπλακάκια,90τ.μ.ατομικήθέρμανση,250€
(ΓΚ128)
ΕνοικιάζονταιΜονοκατοικίες:
•Βίλλα,επιπλωμένη,3Δσαλόνι,κουζίνα,2βεράντες,
ατομικήθέρμανση,τζάκι,κήπο,(ΕΠ66)
ΕνοικιάζονταιΓραφεία:

4χώροιεπίτηςΒενιζέλουλουξ370€
200τ.μ.επίτηςΜητροπόλεωςλουξ500€
ΛουξεπίτηςΜητροπόλεως450€
Πεζόδρομοιδιαίτερο400€
ΓραφειοδύοχώροικέντροΒενιζέλου120€
Γραφειοάριστηςπροβολήςσε3κεντρικούςδρόμους
3χώροι250€
•ΚαινούριαΣΤΗΝΑΓΟΡΑ58τ.μμε2χώρους και
46τ.μ.έναςχώρος,καιταδύομεκουζίνακαιτουαλέτα
350€και260€(ΓΡ01)
•ΓΡΑΦΕΙΟστοκέντρο2χώροι, καινούριακουφώ-
ματα, καινούρια πατώματα, πόρτα ασφαλείας,
aircondition,250€(ΓΡ03)
•ΣΤΗΚΑΡΔΙΑΤΗΣΠΟΛΗΣ,55τ.μ,επαγγελματικός
χώροςμεπατάρι,χωρίςκοινόχρηστα,ανακαινισμένο
320€(ΓΡ06)
•ΚΕΝΤΡΙΚΟΤΑΤΟγραφείο,4χώροι,κουζίνα,τουαλέ-
τα,ανακαινισμένο,λούξ.(Μ13)
ΕνοικιάζονταιΜαγαζιά:
•ΚΥΛΙΚΕΙΟστοποιοκεντρικόσημείο τηςαγοράς,
έτοιμο,40τμ,wc,κουζίνα,αποθήκη,(Μ86)
•ΚΕΝΤΡΟεπαγγελματικόςχώρος50τμ,+20τμπατάρι,
πλήρωςανακαινισμένο,χωρίςκοινόχρηστα,320€(Μ82)
•ΣΤΟΚΕΝΤΡΟΤΗΣΑΓΟΡΑΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑ7τμ+
13τμβοηθητικόςχώρος,250€(Μ81)
•ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟΣ,κατάστημα,650τ.μσε10στροικό-
πεδο(Μ11)
•ΚΕΝΤΡΙΚΟμαγαζί70τ.μ.μεμεγάληβιτρίνα,καιαπο-
θηκευτικόχώρο,800€(Τ662)
•ΚΕΝΤΡΙΚΟμαγαζί30τ.μ.μεπατάρικαιείσοδοαπό
δύοπλευρέςιδανικόγιαοποιαδήποτεχρήση(Α301)
•ΚΕΝΤΡΙΚΟμαγαζίστηναγοράμεεξοπλισμόκαφετέ-
ριας,50τ.μ.καιπατάρι380€(Ζ101)
ΕνοικιάζονταιΑποθηκευτικήχώροι:

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

Ταακίνηταείναιενδεικτικά.Γιαπερισσότεραεπι-
κοινωνήστεμαζίμας.

Ζητούνταιακίνηταγιααγορά
Τογραφείομαςβρίσκεται:ΑγίουΑντωνίου1

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

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

Ζητούνται ακίνητα προς πώληση - ενοικίαση

www.laosnews.grτου Σαββατοκύριακου

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ 
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ (ΕΥΚΑΙΡΙΑ)

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

νατότηταναεπεξεργαστούνταεσπεριδοειδήκαιμε
φύλλακαινακηρωθούν100%.Τηλ.:2331021063.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Πωλείτα ι  κομπλέ

σύστημα λέβητα πέ-
λετ, μάρκαςTOPLING,
ισχύς30KW,ελαφρώς
μεταχειρισμένο,σεάρι-
στηκατάσταση,μαζίμε
δοχείοαδρανείας[μπά-
φερ] 500 litr για ακόμη
πιο οικονομική καύση,
σε τιμή ευκαιρίας.Τηλ.
6944997269.
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Παραδοχή από τον γ.γ. του υπ. Εργασίας: 
35.000 παιδιά εκτός παιδικών σταθμών!  

Θ. Φωτίου: «Το πρόβλημα είναι ότι δεν έχουμε βρεφονηπιακούς σταθμούς» 

 «Άλλη μια ψεύτικη υπό-
σχεση», λέει η αντι-
πολίτευση - Αγώνας 

δρόμου για τους γονείς ώστε να εξα-
σφαλίσουν voucher για τους ιδιωτικούς 
σταθμούς

Εντονη αντιπαράθεση μεταξύ των 
κομμάτων της αντιπολίτευσης και της 
κυβέρνησης έχει προκαλέσει η παρα-
δοχή του γενικού γραμματέα του υ-
πουργείου Εργασίας Δημήτρη Καρέ-
λα ότι περίπου 35.000 παιδιά μένουν 
εκτός προγράμματος παιδικών σταθ-
μών. Σύμφωνα με την αρμόδια υπουρ-
γό, πάντως, την κ. Θεανώ Φωτίου, τα 
παιδιά θα μείνουν εκτός δομών γιατί... 
δεν υπάρχουν παιδικοί σταθμοί.  

Την ώρα που τα κυβερνητικά στε-
λέχη δεσμεύονταν το προηγούμενο δι-
άστημα ότι κανένα παιδί δεν θα μείνει 
εκτός παιδικών σταθμών, ο γενικός 
γραμματέας του υπουργείου Εργασίας, 
Δημήτρης Καρέλας, προχώρησε στην 
παραδοχή ότι περίπου 35.000 παιδιά 
την φετινή χρονιά, δεν έχουν θέση σε 
παιδικούς σταθμούς. Μιλώντας στην 
τηλεόραση του ΑΝΤ1, ο κ. Καρέλας, 
προσπαθώντας να δικαιολογήσει τα 
αδικαιολόγητα, έντεχνα μπερδεύει α-
κόμα περισσότερο του χιλιάδες γονείς 
που αγωνιούν για το εάν θα έχουν μια 
θέση για τα παιδιά τους σε κάποιο παι-
δικό σταθμό.

Αρχικά ο κ. Καρέλας δεσμεύεται ότι 

δεν θα μείνει κανένα παιδί εκτός παι-
δικών, ενώ στη συνέχεια παραδέχεται 
ότι περίπου 35.000 παιδιά την φετινή 
χρονιά δεν θα έχουν θέση σε παιδι-
κούς σταθμούς! «Έχουν μείνει 30.000 
με 35.000 παιδιά εκτός παιδικών. Δεν 
θα μπουν όλα τα παιδιά, διότι δεν έ-
χουμε καταφέρει να φτιάξουμε ακό-
μα την υποδομή. Πρέπει να φτιάξουμε 
σταθμούς, πέρσι έμειναν 10.000 με 
15.000 παιδιά εκτός», παραδέχεται και 
συμπληρώνει ότι «η δικιά μας βούληση 
είναι, όσο το δυνατόν γρηγορότερα να 
φτάσουμε τους 5.000 σταθμούς από 
τους 3.000 που έχουμε σήμερα». «Το 
Σεπτέμβρη κάποια Voucher που δεν 
θα χρησιμοποιηθούν θα δοθούν σε 

εκείνους που έμειναν από έξω», 
ανέφερε ο Δημήτρης Καρέλας.

Επίθεση στην κυβέρνηση ε-
ξαπέλυσε η Νέα Δημοκρατία κα-
τηγορώντας την για «Αλλη μια 
ψεύτικη υπόσχεση της κυβέρ-
νησης ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ. «Παρά 
τις συνεχείς διαβεβαιώσεις όχι 
μόνο των αρμοδίων υπουργών, 
αλλά ακόμη και του Αλέξη Τσί-
πρα, ο γενικός γραμματέας του 
υπουργείου Εργασίας παραδέ-
χθηκε ότι 35 .000 παιδιά θα μεί-
νουν και φέτος εκτός παιδικών 
σταθμών» ανέφερε από την 
πλευρά της η αναπληρώτρια 
Εκπρόσωπος Τύπου της Νέας 
Δημοκρατίας, Σοφία Ζαχαρά-
κη και συνέχισε: «Επαναλαμ-
βάνουμε την αδιαπραγμάτευτη 
προγραμματική μας δέσμευση: 
η επόμενη κυβέρνηση της Νέας 
Δημοκρατίας δεν θα αφήσει κα-
νένα παιδί εκτός παιδικού σταθ-
μού». 

Για «εγκληματική 
παράλειψη» κάνει λόγο

 το ΚΙΝ.ΑΛΛ.
Mέτρα για να απορροφηθούν 

όλα τα παιδιά στους Παιδικούς 
Σταθμούς ζήτησε πριν λίγες η-
μέρες το ΚΚΕ με ερώτηση που 
κατέθεσε στη Βουλή προς τους 
υπουργούς Εσωτερικών και Ερ-
γασίας.

Συγκεκριμένα οι βουλευτές 
του κόμματος Μανώλης Συντυ-
χάκης, Γιάννης Δελής, Λιάνα 
Κανέλλη, Χρήστος Κατσώ-
της, Νίκος Καραθανασόπου-
λος, Γιώργος Λαμπρούλης, 
Σταύρος Τάσσος και Θανάσης 
Παφίλης αναφέρουν:«Έχοντας 
υπόψη τα οριστικά αποτελέσμα-
τα που δόθηκαν στη δημοσιό-
τητα για τη δωρεάν φιλοξενία 
σε Παιδικούς Σταθμούς, Κέντρα 
Δημιουργικής Απασχόλησης 

Παιδιών (ΚΔΑΠ) και ΚΔΑΠ με Ειδικές 
Ανάγκες, στο πλαίσιο του προγράμ-
ματος του ΕΣΠΑ «Εναρμόνιση Οικο-
γενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» 
για τη σχολική χρονιά 2018-2019, α-
ποδεικνύεται ότι τα μεγάλα λόγια της 
κυβέρνησης ότι τάχα θα διευρύνει τον 
αριθμό υποδοχής βρεφών και νηπίων 
στους Παιδικούς Σταθμούς, θα στηρίξει 
«τα φτωχά και άνεργα νοικοκυριά κατά 
προτεραιότητα», είναι παραμύθια!

Με βάση τα στοιχεία της ΕΕΤΑΑ 
υποβλήθηκαν 161.360 αιτήσεις παι-
διών και έλαβαν το 
πολυπόθητο εισι-
τήριο του voucher 
μόλις 93.611! Πά-
ρα τις πομπώδεις 
διακηρύξεις για τη 
δήθεν δημιουργία 
νέων Πα ιδ ικών 
Σταθμών τελικά 
είναι ακόμη περισ-
σότερα τα παιδιά 
που αποκλείονται 
και φέτος, 15.455 
βρέφη και 29.678 
νήπια από τους 
Β ρ ε φ ι κο ύ ς  κα ι 
Παιδικούς Σταθ-
μούς και 21.958 
παιδ ιά από τ ις 
δομές των ΚΔΑΠ. 
Είναι παιδιά που 
οι οικογένειές τους 
καταγράφονται σε 
ποσοστό 65% ως 
άνεργοι και μερι-
κώς απασχολού-
μενοι και με εισό-
δημα από 0 έως 
12 χιλιάδες ευρώ 
σε ποσοστό 81%!! 
Ωστόσο ο πραγμα-

τικός αριθμός των παιδιών που μένουν 
εκτός είναι πολύ μεγαλύτερος, καθώς 
πολλές οικογένειες δεν είχαν δικαίωμα 
συμμετοχής στο πρόγραμμα και κατά 
συνέπεια δεν κατέθεσαν αίτηση. Οι-
κογένειες που δεν θα μπορέσουν, σε 
μεγάλο βαθμό, να ανταποκριθούν στα 
τροφεία των δημοτικών Παιδικών Σταθ-
μών (εφόσον καταφέρουν να βρουν 
θέση), πόσο μάλλον στα δίδακτρα των 
ιδιωτικών, θα βρεθούν σε σοβαρό αδιέ-
ξοδο από το Σεπτέμβρη, καθώς δεν θα 
έχουν πού να αφήσουν το παιδί τους.” 
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