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Προεκλογική περίοδος…
χωρίς εκλογές!

  Καθώς μπήκε Σεπτέμβριος και σήμερα ανοίγει η 
«προεκλογική» ΔΕΘ, όλος ο κόσμος αισθάνεται σα 
να είμαστε λίγο πριν τις εκλογές. Και μιλούμε για 
«προεκλογική» ΔΕΘ, γιατί εκ των πραγμάτων φαίνεται 
ότι σίγουρα θα έχουμε εκλογές πριν από την επόμενη 
ΔΕΘ. Τα κομματικά επιτελεία φέτος  ανεβαίνουν με 
«πολεμικές» προετοιμασίες και το μόνο που λείπει είναι 
να ανακοινωθεί η ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών. 
Κλιμάκια βουλευτών «οργώνουν» την περιφέρεια και 
οι τόνοι είναι εξαιρετικά υψηλοί. Αυτή ωστόσο η 
παρατεταμένη «πολεμική-εκλογική» ετοιμότητα 
δεν προσφέρει τίποτα στον Έλληνα πολίτη. Όταν ο 
πρωθυπουργός δεν ανακοινώνει ημερομηνία και 
«κρατά στην πρίζα» τα κυβερνητικά και κομματικά του 
στελέχη αλλά σύρει και σύσσωμη την αντιπολίτευση  σε 
ένα προεκλογικό  γαϊτανάκι, τότε ποιος θα ασχοληθεί 
με τα τρέχοντα και καυτά προβλήματα. Είναι δυστυχώς 
ελληνικό φαινόμενο να γίνονται αυτά τα γνωστά 
παιχνίδια με το πότε θα διεξαχθούν οι εκλογές ωσάν να 
είναι ένα λάστιχο που το τραβάει ο εκάστοτε κυβερνών 
όπως τον συμφέρει. Ας τελειώνουμε με αυτή την ιστορία. 
Ανακοίνωση ημερομηνίας για τις εθνικές εκλογές για 
να σταματήσει αυτή η χωρίς όφελος παρατεταμένη 
προεκλογική περίοδος. 
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+ Το Γενέθλιον της Θεοτόκου

του Σαββατοκύριακου

Π.Λαφαζάνης: «Καλύτερα
να πάμε να πνιγούμε,

παρά να συνεργαστούμε
με την Ν.Δ.»

Όπως δείχνουν όλα
ταμηνύματα και ηαντα-
πόκριση του κόσμου, η
Λαϊκή Ενότητα θα είναι
στη Βουλή, δήλωσε χα-
ρακτηριστικά ο κ.Λαφα-
ζάνης το πρωί της Πέ-
μπτης από τη Βέροια.
Στο ενδεχόμενο, όμως,
κυβέρνησης συνασπι-
σμού με τηνΝέαΔημο-
κρατία,οίδιοςαπάντησε
πωςθαήτανπροτιμότε-
ρο να…πνιγούν, παρά
νασυνεργαστούνμε τον
κύριο Μητσοτάκη. «Εί-
μαστε αντίπαλοι, όπως
αντίπαλοι είμαστε και με

τηνκυβέρνησηΤσίπρα»,είπεχαρακτηριστικά.
ΤιάλλοείπεοπρόεδροςτηςΛΑ.Ε.στησυνέντευξηΤύπου:
•Για τηΔΕΘ:«ΕίναιμίαΑμερικάνικηΈκθεσημεστόχο την

ΑμερικάνικηΘεσσαλονίκη και ταΑμερικάνικαΒαλκάνια και η
Ελλάδαείναιπιόνισ’αυτότοπαιχνίδι»

•Για τηΣυμφωνία τωνΠρεσπών: «ΗΛΑΕ είναι ριζικά και
απόλυτααντίθετημετηΣυμφωνίατωνΠρεσπών,πρώτονγιατί
χαρίζεται τοόνομαΜακεδονίακαιδεύτερονγιατίδενπεριέχει
ακυρωτικούςόρους.ΗΣυμφωνίαΤσίπρα-Ζάεφεξυπηρετείτα
συμφέροντατωνΗ.Π.Α.καιτουΝΑΤΟ».

Πανελλαδική έρευνα με
τίτλο «Ο Κοινωνικός διά-
λογος» για την πορεία της
χώρας στην απασχόληση
πραγματοποίησε η εταιρεία
MetronAnalysis με δείγμα
1.000ατόμων.

Συμπερασματικά, το τέ-
λος τωνμνημονίων κρίνεται
ουδέτερααπό τον κόσμο, ο
οποίοςπιστεύει ότι η χώρα
μας τηνπερίοδοαυτή κινεί-
ταιπροςλάθοςκατεύθυνση.
Χαρακτηριστικό είναι ότι ένα
δείγμα 100 φοιτητών, υπο-
στήριξε ότι, παρά το τέλος
τωνμνημονίων, οιπολιτικές
λιτότηταςθασυνεχιστούνμέ-
σω των υφιστάμενων συμ-
φωνιών και υποχρεώσεων,
οιοποίεςπαραμένουνακόμα.

Μέσααπότηνέρευνα,κρίνεταιαπαραίτητηηανάγκη
συνεργασίαςμεταξύΚυβέρνησης,εργοδοτώνκαιεργαζο-
μένωνμεδιαπραγμάτευσησεθέματαεργασίας.Επίσης
αναγκαία κρίνεται και ησυνεργασία καθώςκαι ηανταλ-
λαγήαπόψεωντωνεργαζομένωνμετονΠρωθυπουργό,
οοποίος,κατάτηγνώμητωνερωτηθέντων,δενανταπο-
κρίνεταισεκάτιτέτοιο,γιατουςλόγουςότιδενμπορείνα
ικανοποιήσει τα αιτήματα των εργαζομένωνή διότι δεν
τουτοεπιτρέπουνοιεταίροιμας.

Το τεύχος με όλα ταστοιχεία της έρευναςπαρέδω-

σε στα τοπικάΜΜΕ η ΕπιστημονικήΔιευθύντρια του
Ινστιτούτου Εργασίας Γ.Σ.Ε.Ε. ΚεντρικήςΜακεδονίας,
καΣτέλλαΜπαρμπαρούση, στο τέλος τηςσυνέντευξης
ΤύπουπουδόθηκεχθεςστοΕργατικόΚέντροΒέροιας.

Αξίζει, τέλος, να αναφερθούμε στις σημειώσεις των
δημοσκόπων, οι οποίοι υπογραμμίζουν ότι μεταξύ των
ερωτηθέντων, υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις
στις προσλαμβάνουσες και τις αντιλήψεις μεταξύ των
μισθωτών του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα.Δια-
φοροποιήσειςπουσίγουρααδυνατίζουν τον ειδικό τους
ρόλοστη χώρα και αναδεικνύουν και την «απόσταση»
δικαιωμάτωνκαισυνθηκώνεργασίας.

Οκαθέναςαςαναλάβει
καιτηνατομικήτου

ευθύνη!
Για προσωπική ατομική ευθύνη όλων έκανε

λόγοτόσοοπρόεδροςκ.Ταχματζίδης,όσοκαιο
αντιπρόεδρος τουΕργατικούΚέντρουΒέροιαςΒ.
Αδάμ, στοπεριθώριο της χθεσινήςσυνέντευξης
Τύπου, απαντώνταςσε ερωτήσεις για την ελάχι-
στησυμμετοχήκαιανταπόκριση τουκόσμουστις
συγκεντρώσεις-κινητοποιήσειςτουφορέα.

«Υπάρχειόντωςαποχή…Τρειςκιοκούκοςκαι
έφυγε κι ο κούκος» είπε ο κ.Ταχματζίδης και γι’
αυτότολόγο,όπωςεξήγησε,αποφάσισαννακά-
νουνπλέονσυγκεντρώσειςμόνοσεπολύσοβαρά
θέματα,όπωςτοασφαλιστικό!

Παράτηνπροσπάθεια,οκόσμοςδενσυγκινεί-
ται,ωστόσο εάν θέλουμε να υπερασπιστούμε τα
εργασιακά δικαιώματα και να βοηθήσουμε τους
σκοπούς τουΕργατικούΚέντρουθαπρέπει όλοι
να αντιληφθούν την αναγκαιότητα της ατομικής
ευθύνης,τόνισανμεέμφαση.

ΕπίσκεψηΑυγενάκηστονΛΑΟ
εκτόςπρογράμματος

ΠαράτοφορτωμένοπρόγραμμαεπισκέψεωνκαιεπαφώνπουείχεοΓραμματέαςτηςΝ.Δ.ΛευτέρηςΑυγενάκης,λίγο
μετάτις2.30τομεσημέρι,επισκέφθηκεταγραφείατηςεφημερίδαςμας,συνοδευόμενοςαπότονβουλευτήΑπόστολο
Βεσυρόπουλο,τονυπεύθυνοτουΓραφείουΤύπουτηςΝ.Δ.ΜακάριοΛαζαρίδηκαιτηνπρόεδροτηςΔΗΜΤΟΒέροιας
ΣυρμούλαΤζήμα-Τόπη.ΕίχεμιασύντομησυζήτησημετονεκδότητηςεφημερίδαςΖήσηΜΠατσίκα,ανκαιείχεπροη-
γηθείπρινλίγηώραηζωντανήεπικοινωνίαμέσωτηςεκπομπήςΛΑΙΚΑ&ΑΙΡΕΤΙΚΑστονΑΚΟΥ99.6,όπουεξέθεσεστο
ραδιοφωνικόκοινόκάποιεςαπότιςθέσειςτηςΝ.Δ.Οκ.Αυγενάκηςυπογράμμισετονσημαντικόρόλοτωνπεριφερειακών
μέσων,ενώάκουσεμεπροσοχήταπροβλήματαπουέχουνανακύψειμενομοθετήματαπουέχουντεθείσε ισχύκαια-
πειλούντηνβιωσιμότητατωνεπαρχιακώνμέσων.Στησυνέχειαχαιρέτησαντουςεργαζομένουςκαιαποχώρησανγιανα
συνεχίσουντοπρόγραμμάτους.

Σε λάθος πορεία η χώρα, απαντά το 67%
των ερωτηθέντων σε πανελλαδική έρευνα
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Λ. Αυγενάκης στον ΑΚΟΥ 99.6
Αγροτικά, Μακεδονικό, ΔΕΘ, εκλογές και αυστηρή κριτική στην κυβέρνηση Τσίπρα

Στο πλαίσιο της χθεσινής επίσκεψής του στην Ημαθία
Για την εν εξελίξει περιοδεία του στην Ημαθία, τη ΔΕΘ,  τη στάση της 

Νέας Δημοκρατίας στο Μακεδονικό και για τα αγροτικά θέματα μίλησε 
ο Γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, κ. Λευτέρης Αυγενάκης, ο 
οποίος φιλοξενήθηκε τηλεφωνικά, χθες Παρασκευή, στον ΑΚΟΥ 99.6, 
στην εκπομπή Λαϊκά και Αιρετικά, με τους Ζήση Μ. Πατσίκα και 
Νίκο Βουδούρη.

-Στο πρόγραμμά σας εκτός από τους παραγωγικούς φορείς 
εντάξατε επίσκεψη στον Μητροπολίτη και τον Αντιπεριφερειάρχη

-Ο ελληνισμός είναι στενά συνδεδεμένος με την Εκκλησία, η οποία 
βάλλεται τα τελευταία χρόνια από τους κυβερνώντες και χρειάζεται τη 
στήριξη και τη συνεργασία μας για την επόμενη μέρα, όπου έχουμε 
πολλά να κάνουμε και ο ρόλος της εκκλησίας είναι κομβικός. Από την 
άλλη, βεβαίως, η αυτοδιοίκηση είναι ο πρώτος και δεύτερος βαθμός  
εξουσίας , επενδύουμε σ’ αυτόν, επενδύουμε πολιτικά και ξέρουμε ότι 
την επόμενη ημέρα πρέπει να έχουμε συνεργάτες, συνοδοιπόρους σ’ 
αυτή την  μεγάλη  προσπάθεια που έχει αναλάβει η αυριανή κυβέρνη-
ση της Νέας Δημοκρατίας με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. 
Ήμασταν αντίθετοι με τον Κλεισθένη και δώσαμε μάχη με επιχειρήματα 
σε όλη την επικράτεια, στη Βουλή, όπου ψηφίστηκε ένας νόμος κατά-
πτυστος κι από κει και μετά δεσμευτήκαμε ότι μόλις αναλάβει η κυβέρ-
νηση της Νέας Δημοκρατίας θα καταργήσει τον νόμο αυτό και βέβαια θα 
καταργήσει και την απλή αναλογική που θα φέρει το απόλυτο μπάχαλο 
στον χώρο της αυτοδιοίκησης.

Επισκεφθήκαμε συνεταιριστές αλλά και ιδιώτες οι οποίοι παράγουν, 
στέκονται όρθιοι, δημιουργούν και διατηρούν θέσεις εργασίας, εξάγουν 
προϊόντα, βγάζουν την ελληνική σημαία σε πολλές αγορές, δημιουρ-
γούν πλούτο, κέρδη και όλο αυτό κάνει έναν κύκλο και ενισχύει τον 
κύκλο της οικονομίας και του χρήματος, πράγμα το οποίο το θεωρούμε 
απολύτως αυτονόητο.

-Πώς είδατε από την σημερινή επαφή σας τους συνεταιριστές, 
είναι αισιόδοξοι; 

Όσο θα παραμένει η κυβέρνηση αυτή, ο κόσμος είναι κουμπωμένος 
και ανασφαλής. Αυτό που παίρνουμε ως μήνυμα από παντού είναι «κά-
ντε κάτι να φύγουνε το συντομότερο δυνατόν». Θα κάνουμε τα πάντα 
έτσι ώστε το συντομότερο δυνατόν να φύγει η κυβέρνηση που λειτουρ-
γεί με όρους πολιτικής συμμορίας. Η χώρα είναι σε απόλυτα ελεύθερη 
πτώση και υπάρχει ένα τείχος μεταξύ του Μαξίμου και της κοινωνίας, 
δεν υπάρχει επαφή, δυστυχώς, αυτή είναι η πραγματικότητα, δεν έχουν 
επικοινωνία, δεν έχουν συνεργασία κι από κει και μετά λειτουργούν με 
στόχο μονάχα να διατηρήσουν την καρέκλα τους για όσο παραπάνω 
διάστημα μπορούν. Θα κάνουμε τα πάντα το συντομότερο δυνατόν να 
αποτελούν παρελθόν για την χώρα. Έχουν προκαλέσει ήδη μεγάλη 
ζημιά στην Ελλάδα αυτοί οι άνθρωποι. Πουλάνε τα πάντα, εξοφλούν 
γραμμάτια απ’ ότι φαίνεται και κινούνται με έναν αλλόκοτο ρυθμό, χωρίς 
στρατηγική και χωρίς στόχο. Δεν έχουν πρόθεση να προσφέρουν στον 
τόπο, είναι δογματιστές, άκρα προβληματικοί σε ιδέες και αντιλήψεις κι 
αυτό φάνηκε στον τελευταίο ανασχηματισμό, όπου ο κομματισμός και οι 
εσωκομματικές ισορροπίες κυριάρχησαν. Ο κ. Τσίπρας είναι παρελθόν 
για την Ελλάδα. 

- Κύριε Γραμματέα, απ΄ ότι έχει εξαγγείλει ο πρωθυπουργός, αύ-
ριο στις βαλίτσες του για την ΔΕΘ πρόκειται να ανοίξει και να ανα-
κοινώσει, να εξαγγείλει παροχές, ελαφρύνσεις κτλ. Την άλλη εβδο-
μάδα ο Κυριάκος Μητσοτάκης τι θα αντιτάξει απέναντι σε όλα αυτά;

Ο κ. Τσίπρας έχει το μαγικό βαλιτσάκι και 
βγάζει από μέσα και τάζει ότι έχει ανάγκη ο 
εκάστοτε συνομιλητής του. Έχει τελειώσει αυτή 
η νοοτροπία  αυτή η περίοδος όπου για όλα είχε 
μία ωραία υπόσχεση να σερβίρει. Να θυμίσουμε 
ότι από το ίδιο βήμα ο συγκεκριμένος άνθρωπος 
πριν από 4 χρόνια ως αντιπολίτευση είχε υπο-
σχεθεί 12,5 δις. για παροχές. Αντί αυτού, όμως, 
εξαπατώντας τον ελληνικό λαό, έφερε ένα τρίτο 
και ένα τέταρτο μνημόνιο. Έφερε χρέη και βάρη 
που σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΟΣΑ το 2015 
και 2016 η χώρα μας ήταν παγκόσμια πρωτα-
θλήτρια σε φόρους. Και ναι μεν η χώρα βγαίνει 
από το 3ο πρόγραμμα, αλλά έχει επιτόκιο αγο-
ράς χρήματος από τις αγορές 4,5%, το οποίο 
είναι απαγορευτικό και όταν τα χρέη του κράτους 
προς τους ιδιώτες πολλαπλασιάζονται. Γιατί να πιστέψει κάποιος κά-
ποιον που συστηματικά έχει εξαπατήσει όλο τον ελληνικό λαό; Το όνομα 
Τσίπρας έχει ταυτιστεί με τη λέξη ψέμα. Δεν έχουμε κανένα λόγο να 
μπούμε στην διαδικασία πλειοδοσίας υποσχέσεων.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έρχεται στη ΔΕΘ ως σύγχρονος πολιτικός, 
μεταρρυθμιστής, με βαθιά πιστεύω στην αξία του ελληνισμού, του 
οργανωμένου κράτους που με αξιοσύνη θα πορεύεται και θα υπηρετεί 
τον πολίτη και φυσικά τη χώρα, με ανάγκη δημιουργίας νέων θέσεων 
εργασίας μέσα από επενδύσεις εγχώριες αλλά και εισαγόμενες και με 
μια προσπάθεια να ενώσουμε και να πιστέψουμε στις δυνάμεις του 
ελληνικού λαού.  Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έρχεται για να δώσει ότι 
μπορεί περισσότερο από τον κ. Τσίπρα και την επόμενη μέρα να ψά-
χνεται. Δεν υπάρχει καμία απολύτως σχέση. Πορευόμαστε με γνώμονα 
την αλήθεια, τον ρεαλισμό, την εντιμότητα. Χτίζουμε σχέση εμπιστοσύ-
νης με τους πολίτες. Αξίζουνε πολύ καλύτερα οι Έλληνες πολίτες και γι’ 
αυτό είμαστε έτοιμοι όσο περνά ο χρόνος να αναλάβουμε το βάρος που 
μας αναλογεί , να σηκώσουμε τα μανίκια και να ξεκινήσουμε δουλειά. 
Κάθε εβδομάδα ένας μεγάλος αριθμός βουλευτών της Ν.Δ. κινούνται σε 
πολλά μέρη της Ελλάδας. Με εξωστρέφεια, με επαφές, με συνεντεύξεις, 
δεν φοβόμαστε να κοιτάξουμε τους πολίτες στα μάτια, αναγνωρίζουμε 
τα όποια λάθη έχουμε κάνει στο παρελθόν, αλλά έχουμε πρόταση, σχέ-
διο και το επικοινωνούμε. Δημιουργούμε συμμάχους για την αυριανή 
ημέρα, γιατί ξέρουμε ότι η επόμενη ημέρα δεν θα είναι καθόλου εύκολη, 
γι’ αυτό με συμμαχίες με πολίτες και φορείς θα γίνει πιο εύκολο το έργο 
μας. Είμαστε έτοιμοι να δώσουμε στους Έλληνες το χαμένο χαμόγελο, 
είμαστε έτοιμοι να επανεκκινήσουμε την οικονομία και να πιάσουμε δου-
λειά, γι’ αυτό το συντομότερο πρέπει να προκηρυχτούν εθνικέ εκλογές 
και να δοθεί το δικαίωμα στους πολίτες να επιβραβεύσει ή να τιμωρήσει 
τον κ. Τσίπρα.   

Βρίσκεστε στην καρδιά της Μακεδονίας, δίπλα στην Βεργίνα, ό-
που το πρόβλημα με την ονομασία «χτυπά» διαφορετικά. Συνεχίζουν 
να οργανώνονται συλλαλητήρια και ο κόσμος αντιδρά. Τι λέει η Ν.Δ.; 

Η Ν.Δ. ποτέ δεν μπήκε σε διαδικασία πλειοδοσίας εθνικών θεμάτων 
μόνο και μόνο για την πιθανή εσωκομματική της ισορροπία και ασφά-
λεια. Το θέμα της ονομασίας των Σκοπίων ήταν κάτι το οποίο μας έχει  
απασχολήσει πολλά χρόνια. Επενδύσαμε στη διπλωματία, επενδύσαμε 
στη φιλία και στην ισορροπία των σχέσεων μεταξύ των δύο κρατών, 

αλλά ποτέ δεν πέρασε από το μυαλό μας να χαρίσουμε το 
όνομα Μακεδονία και φυσικά να μπούμε σε μια διαδικασία 
συμφωνίας, που έκανε η σημερινή κυβέρνηση αγνοώντας 
την βούληση του ελληνικού λαού και υπογράφοντας ο κ. 
Κοτζιάς. Επισημάναμε στη Βουλή τότε που καταθέσαμε 
και την πρόταση μομφής στην κυβέρνηση, ότι με την ψήφο 
σας, βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ , αναλαμβάνετε 
και ατομικά την ευθύνη γι’ αυτά που θα συμβούν.  Κάποιοι 
έκαναν ότι δεν το άκουσαν, κάποιοι μας είπαν εθνικιστές.  
Τους λέμε λοιπόν ότι είναι άλλο πράγμα ο πατριωτισμός 
και άλλο ο εθνικισμός. Η Νέα Δημοκρατία είναι κόμμα πα-
τριωτικό. Για εμάς, η Μακεδονία είναι μία και είναι ελληνι-
κή. Η συμφωνία είναι κατάπτυστη και είτε έρθει τώρα, είτε 
αργότερα η Ν.Δ. δεν θα την ψηφίσει. Όσο περνάει ο και-
ρός αυτή η συμφωνία αποκτά βάρος, είναι επιζήμια για τον 
ελληνικό λαό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα κάνει το παν 

να διορθώσει, τροποποιήσει και αν είναι δυνατό να καταργήσει, αφού 
δεν γνωρίζουμε όταν αναλάβει την διακυβέρνηση η Ν.Δ. σε τι στάδιο 
θα βρίσκεται η συμφωνία. Σε κάθε περίπτωση θα προσπαθήσουμε να 
μην εφαρμοστεί. Ήδη επισκεφθήκαμε εταιρίες και μας ενημερώνουν για 
τα προβλήματα που έχουν στην αγορά. Για προϊόντα που έχουν στην 
επωνυμία το όνομα Μακεδονία και παράγωγα, δημιουργείται σύγχυση 
σε ευρωπαϊκές και διεθνείς αγορές. Προϊόντα για τα οποία οι ελληνικές 
εταιρίες έχουν παλέψει χρόνια για να κερδίσουν την εμπιστοσύνη λόγω 
προέλευσης και ποιότητας. Η θέσεις της Ν.Δ. στα θέματα εξωτερικής 
πολιτικής είναι σταθερές και τις υπηρετούμε απ’ όποια θέση κι αν βρι-
σκόμαστε, είτε στην αντιπολίτευση είτε στην κυβέρνηση.  

-Και στην προηγούμενη επίσκεψή σας στην Ημαθία, ρίξατε το βάρος 
στον αγροτικό τομέα. Αυτό σημαίνει κάτι και προσωπικά για εσάς;

Στον πυρήνα της Ν.Δ. είναι οι άνθρωποι του πρωτογενή τομέα, οι 
άνθρωποι της αγοράς, οι άνθρωποι που πιστεύουν στη δουλειά και 
την δημιουργικότητα. Αυτό που κάναμε όταν ανέλαβα γραμματέας ή-
ταν να γεφυρώσουμε το χάσμα που δυστυχώς υπήρχε και οργώσαμε 
όλη την Ελλάδα, με τον Απόστολο Βεσυρόπουλο αρμόδιο στα θέματα 
τα φορολογικά, τον Χρήστο Γιαννακάκη δικό μου σύμβουλο σε θέματα 
πρωτογενή τομέα και ειδικά στα συνεταιριστικά, που είναι εξαιρετικός 
γνώστης. Κινηθήκαμε σε όλη την Ελλάδα, συνεχίζουμε την πορεία αυτή, 
διότι θέλουμε να ξέρουν οι αγρότες ότι το κόμμα και  η παράταξη αυτή 
που έχει έγνοια, που υπηρετεί και πραγματικά έχει δώσει αγώνα για να 
πάνε τα πράγματα μπροστά. Φυσικά πρέπει να γίνουν πολλά ακόμη, η 
αγορά τρέχει, το τοπίο αλλάζει και εμείς μένουμε στάσιμοι πίσω. Πρέπει 
να καταλάβουμε όλοι ότι πρέπει να κινηθούμε ταχύτατα και να γίνουμε 
οπαδοί και θιασώτες των αλλαγών που πρέπει να γίνουν. Ειδικά στον 
πρωτογενή τομέα η Ν.Δ. δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα. Το τι θα κάνει ο Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης όταν θα αναλάβει πρωθυπουργός της χώρας είναι 
αποκλειστικά δική του υπόθεση. Ως γραμματέας του κόμματος και ως 
άνθρωπος που τον έχει στηρίξει από την αρχή έχω εμπιστοσύνη στην 
κρίση, την δουλειά και την μεθοδικότητά του και έχει επιδείξει σε όλα τα 
πεδία. Επομένως εμπιστεύομαι ότι επιλέξει αυτός για το καλό του τόπου 
και είμαστε στη διάθεσή του όλοι οι βουλευτές και τα στελέχη του κόμ-
ματος, για να κάνουμε δουλειά για το καλό των Ελλήνων πολιτών. 

Αυστηρή κριτική στην κυβέρνηση έκανε ο γενικός 
γραμματέας της Π.Ε. της Ν.Δ. Λευτέρης Αυγενάκης 
στο ξεκίνημα της συνέντευξης Τύπου που έδωσε χθες 
βράδυ στο Αιγές Μέλαθρον στο πλαίσιο της επίσκε-
ψής του στην Ημαθία. Τόνισε αρκετές φορές ότι η κυ-
βέρνηση αυτή πρέπει να φύγει και όπως είπε σύντομα 
ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα κληθεί να αναλάβει τις 
τύχες του ελληνικού λαού στο τιμόνι της χώρας.

Μίλησαν επίσης από το πάνελ ο βουλευτής Ημαθί-
ας Απ. Βεσυρόπουλος, ο βουλευτής Γιάννης Κεφαλο-
γιάννης, ο κ. Μακάριος Λαζαρίδης ενώ από τα τοπικά 
στελέχη συντόνιζε η κ. Συρμούλα Τζήμα παρουσία 
του προέδρου της ΝΟΔΕ Π. Παλπάνα. Μετά τη συνέ-
ντευξη η οποία κινήθηκε κατά μεγάλο ποσοστό γύρο 
από τα αγροτικά θέματα και τον πρωτογενή τομέα ο 
κ. Αυγενάκης δέχτηκε ερωτήσεις που αφορούσαν την 
εικόνα του κόμματος στην Ημαθία.

Λίστα υποψηφίων στην Ημαθία 
για αυτοδιοικητικές και εθνικές εκλογές

Σε σχετική ερώτηση για τα εκλογικά και τις υποψη-
φιότητες στο Νομό μας ο κ. Αυγενάκης ενημέρωσε ότι 
έχει ήδη συσταθεί επιτροπή που δουλεύει μεθοδικά 
την αξιολόγηση και το αποτέλεσμα της θητείας των 
εν ενεργεία περιφερειαρχών και δημάρχων. «Δίνουμε 
βάρος στις περιφέρειες αλλά και στις πρωτεύουσες 
Δήμων καθώς και σε κάποιους μικρότερους δήμους 
που έχουν μια κομβική σημασία στα τοπικά πράγμα-

τα. Στην Ημαθία υπάρχει πληθώρα ικανών στελεχών 
της παράταξης. Η επιλογή δεν θα ήταν δύσκολη αλλά 
θέλουμε το καλύτερο στέλεχος με τη συμπαράσταση 
όλων ώστε να προχωρήσει ως διεκδικητής της επό-
μενης μέρας για τη Ν.Δ. Η Ν.Δ. χρίσματα δεν δίνει, 
αναζητούμε πολίτες, στελέχη τοπικών κοινωνιών με 
προσωπικότητα και ισχυρή παρουσία στα τοπικά 
δρώμενα και ενισχύουμε την προσπάθειά τους και την 
πορεία τους. Η μέθοδος των χρισμάτων έχει περάσει, 
προτεραιότητά μας ωστόσο είναι οι εθνικές εκλογές 
και από κει και πέρα τα όργανα του κόμματος δου-
λεύουν πολύ συνετά και συλλογικά σε όλα τα επίπεδα 
ώστε να είμαστε έτοιμοι όταν δοθεί το πυρ 
των εκλογών διότι αυτό προέχει» τόνισε ο 
γραμματέας και πρόσθεσε: 

«Η αυτοδιοίκηση για τη Ν.Δ. σημαίνει 
συνεργάτες πρώτου και δεύτερου βαθμού 
και είναι αυτό που αν λειτουργήσει σωστά 
θα το απολαύσει πολύ γρήγορα ο πολίτης. 
Όπως θα εισπράξει και την ανωμαλία που 
θα προκύψει εάν εφαρμοστεί το μοντέλο 
της σημερινής κυβέρνησης για απλή ανα-
λογική.Θέλουμε τους ικανότερους έξω από 
τα κομματικά όρια, να είναι χρήσιμοι, δυνα-
τοί, ικανοί, ενωτικοί, ομαδικοί». 

Σίγουρη επιλογή ο Απ. Τζιτζικώστας 
για τη Ν.Δ. 

Οσον αφορά τη λίστα των υποψηφίων 

βουλευτών αυτό όπως είπε ο κ. Αυγενά-
κης ανήκει στην δικαιοδοσία του προέ-
δρου του κόμματος, θυμίζοντας και την 
ύπαρξη του μητρώου. Αυτό που ξεκαθά-
ρισε όμως ο κ. Αυγενάκης είναι η επιλογή 
της Ν.Δ. για τον  Απόστολο Τζιτζικώστα 
στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.  

Ακολούθησε ομιλία σε αίθουσα του 
ξενοδοχείου Αιγές παρουσία πρώην βου-
λευτών, τοπικών στελεχών, πολιτευτών 
της Ν.Δ. και μελών του κόμματος.

Αξιολογούμε τις θητείες δημάρχων και περιφερειαρχών για τις επερχόμενες εκλογές και 
αναζητούμε τις ικανούς, χωρίς χρίσματα 
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     Πρόσφατα δημο-
σιεύτηκε ο Ν. 4559/2018 
(ΦΕΚ Α’ 142/3.8.2018). 
Με το άρθρο 50 του ως 
άνω νόμου, το οποίο τιτ-
λοφορείται «Θέματα Εκ-
κλησίας της Ελλάδος» 
επιχειρούνται σύντομες 
προσθήκες σε άρθρα του 

Καταστατικού Χάρτη της Εκκλησίας της Ελλά-
δος (ν.590/1977), οι οποίες μπορεί να φαίνο-
νται μικρές και επουσιώδεις, στην πράξη όμως 
έχουν καίριες έννομες συνέπειες αναφορικά με 
το διαμορφούμενο νέο νομικό καθεστώς των 
Ιερών Ησυχαστηρίων. Μάλιστα ρητά προβλέ-
πεται ότι οι αλλαγές αυτές εφαρμόζεται και στα 
υφιστάμενα Ιερά Ησυχαστήρια, τα οποία παρό-
τι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, εξομοιώ-
νονται στην πράξη με τις Ιερές Μονές (νομικά 
πρόσωπα δημοσίου δικαίου), ασχέτως αντίθε-
των προβλέψεων στα ιδρυτικά τους κείμενα και 
του έως σήμερα καθεστώτος λειτουργίας τους. 

     Ουσιαστικά δηλαδή με τον νόμο αυτόν 
και τις αλλαγές που επιφέρει κατ’ ουσία έχουμε 
κατάλυση της ιδρυτικής πράξης των Ησυχα-
στηρίων (αυτής δηλαδή που δεσμευτικά καθο-
ρίζει τον τρόπο λειτουργίας τους και οριοθετεί 
τις σχέσεις με τον επιχώριο Επίσκοπο και την 
διοικούσα Εκκλησία) και μάλιστα με αναδρο-
μική ισχύ. Συνεπώς υπόκεινται στις νέες δια-
τάξεις το σύνολο των ευρισκόμενων εντός του 
κλίματος της Εκκλησίας της Ελλάδος Ιερών Η-
συχαστηρίων, ο αριθμός των οποίων ασφαλώς 
και δεν είναι αμελητέος, ανεξάρτητα από τον 
χρόνο ίδρυσής τους.

Σε καθαρά νομικό επίπεδο οφείλουμε να κα-
ταγράψουμε τις παρακάτω επισημάνσεις :  

1) Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1 
παρ. 4 του ν. 590/1977 (Καταστατικός Χάρτης 
της Εκκλησίας της Ελλάδος) οι Ιερές Μονές 
είναι Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου. 

     Συνακόλουθα, σύμφωνα με την διάταξη 
του άρθρου 39 παρ. 10 του ν. 590/1977 «Διά 
κανονιστικών αποφάσεων της Δ.Ι.Σ εγκρινο-
μένων υπό της Ι.Σ.Ι και δημοσιευόμενων διά 
της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως θεσπίζονται 
τα πλαίσια λειτουργίας των εν τη περιοχή της 
Εκκλησίας της Ελλάδος Ορθόδοξων Ησυχα-
στηρίων, άτινα ιδρύονται ως Νομικά Πρόσωπα 
Ιδιωτικού Δικαίου κατά τας κειμένας διατάξεις 
και λειτουργούν επί της βάσει του ιδρυτικού 
αυτών κανονισμού» 

     Οι πρακτικές διαφορές μεταξύ Ιερών 
Μονών και Ιερών Ησυχαστηρίων είναι λίγες, α-
πλές, αλλά καθοριστικές για την υπόσταση της 
μοναχικής ζωής. Ειδικότερα :  

α) Ακριβώς όπως και στην περίπτωση των 
υπόλοιπων Ιερών Μονών, τα Ιερά Ησυχαστή-
ρια είναι Ιερές Μονές που ανήκουν και αυτές 
πνευματικά στην δικαιοδοσία της οικείας Μη-
τρόπολης. Ο επιχώριος Μητροπολίτης μνημο-
νεύεται στις Ιερές Ακολουθίες και έχει την υψη-
λή πνευματική εποπτεία (κατά κάποιον τρόπο 
μία σχέση παρόμοια με αυτήν που έχουν οι 
Μονές του Αγ. Όρους με τον Οικουμενικό Πα-
τριάρχη).

β) Κάθε Ιερό Ησυχαστήριο είναι αυτοδιοίκη-
το και αυτοτελές, τις αποφάσεις για κάθε θέμα 
του τις λαμβάνει η Γεροντική του Σύναξη και 
δεν αποστέλλονται προς έγκριση στον Μη-
τροπολίτη. Συνεπώς ο Μητροπολίτης δεν έχει 
καμία σχέση ή δικαίωμα  επί της διοίκησης του 
Ιερού Ησυχαστηρίου, όταν αυτή ασκείται σύμ-
φωνα με το ιδρυτικό καταστατικό του.

γ) Έχοντας την μορφή του νομικού προσώ-
που ιδιωτικού δικαίου, το Ιερό Ησυχαστήριο 
δεν χρηματοδοτείται από οποιονδήποτε δη-

μόσιο φορέα. Οι συνοδείες καλούνται να φρο-
ντίσουν εξ ιδίων την κάλυψη του συνόλου των 
πάσης φύσεως οικονομικών τους υποχρεώσε-
ων. Υπόκεινται κανονικά στην κρατική φορο-
λογία, χωρίς να ωφελούνται φοροαπαλλαγών 
και υποχρεούνται στην καταβολή ΦΠΑ, τα δε 
όποια έσοδά τους ή η ακίνητη περιουσία τους 
είναι γνωστά στην φορολογική αρχή. Λογικό 
συνεπώς είναι να απολαμβάνουν οικονομικής 
αυτοτέλειας στην οικονομική διαχείριση, χωρίς 
δηλαδή ελέγχους ή επεμβάσεις της εκάστοτε 
Μητρόπολης.  

2) Η τροποποίηση στη διάταξη του άρθρου 
1 παρ. 4 του ν. 590/1977 είναι καίριας σημασί-
ας γιατί δύναται να λειτουργήσει ως δούρειος 
ίππος της κατάλυσης της αυτονομίας των Ιε-
ρών Ησυχαστηρίων. Εν προκειμένω σε οποια-
δήποτε τυχόν διαφωνία μεταξύ της Αδελφότη-
τας και της Μητρόπολης, ο Μητροπολίτης έχει 
την αυθαίρετη εξουσία να επιδιώκει μέσω της 
Διαρκούς Ιεράς Συνόδου ή της Ιεράς Συνόδου 
της Ιεραρχίας την κατά το δοκούν τροποποίη-
ση του καταστατικού και την προσαρμογή του 
στις δικές του επιδιώξεις και σκοπιμότητες. 

3) Είναι επίσης ανάγκη να επισημανθεί ότι 
όλες οι Αδελφότητες των Ιερών Ησυχαστηρίων 
όταν αποφάσισαν να ιδρύσουν τα Ησυχαστή-
ριά τους, αφού συνέταξαν το καταστατικό τους 
το έθεσαν υπόψη του οικείου Μητροπολίτου 
ζητώντας την ευλογία του και ακολούθως μετά 
την έγκρισή του από το Μητροπολιτικό Συμ-
βούλιο, στάλθηκε από την Μητρόπολη στην 
Ιερά Σύνοδο προς έλεγχο και έγκριση. Στη 
συνέχεια κατατέθηκε στο αρμόδιο Υπουργείο 
Παιδείας, προκειμένου να ληφθεί η τελική έ-
γκριση και η προώθησή του στον Πρόεδρο 
της Δημοκρατίας για την έκδοση του σχετικού 
Προεδρικού Διατάγματος. Ακολουθήθηκε δηλα-
δή μία ενδελεχής και απαιτητική διαδικασία αλ-
λεπάλληλων ελέγχων μέχρι να φτάσουμε στην 
έκδοση του σχετικού ΦΕΚ. 

     Με ποια λοιπόν λογική έρχεται τώρα η 
επίσημη Εκκλησία και τροποποιεί αναδρομικά 
μια διαδικασία, την οποία αυτοί που την επέλε-
ξαν άλλα είχαν κατά νου και σε άλλα δεδομένα 
στηρίχτηκαν ; Αν αυτό δεν συνιστά ξεκάθαρη 
ανασφάλεια δικαίου, τότε τι αλήθεια συνιστά ; 
Έτσι όμως, παραβιάζεται ευθέως η αρχή της 
δικαιολογημένης εμπιστοσύνης που δείχνουν 
οι πολίτες απέναντι στη Διοίκηση και τις απο-
φάσεις της. 

4) Η όλη διαδικασία έλαβε χώρα στα κρυφά, 
χωρίς καμία προηγούμενη ενημέρωση των εν-
διαφερομένων και χωρίς να προηγηθεί κάποια 
συζήτηση ή να ακουστούν οι απόψεις τους. Η 
χρονική επίσης συγκυρία (μεσούντος του κα-
λοκαιριού, λίγες ημέρες πριν τον 15γουστο), σε 
καμία περίπτωση δεν μπορεί να εκληφθεί ως 
τυχαία. Παραβιάζεται συνεπώς το συνταγμα-
τικώς κατοχυρωμένο δικαίωμα της προηγού-
μενης ακρόασης του ενδιαφερόμενου, ενόψει 
ζητημάτων που άπτονται περιορισμού δικαιω-
μάτων και συμφερόντων του. 

5) Και σε κάθε περίπτωση ποια η σκοπιμό-
τητα της εν λόγω νομοθετικής πρωτοβουλίας ; 
Ποιος, αλήθεια, ο δικαιολογητικός λόγος κατά-
λυσης μιας δεδομένης καθεστηκυίας τάξης, η 
οποία στην πορεία των ετών έδειξε ότι λειτουρ-
γεί άψογα. Οι υστερόβουλες σκέψεις από την 
πλευρά της επίσημης Εκκλησίας για αποκόμι-
ση οικονομικών ωφελημάτων και επέκτασης 
της εξουσίας των Επισκόπων σε καμία περί-
πτωση δεν μπορεί να αποτελέσει επαρκή λόγο 
ψήφισης τέτοιων ρυθμίσεων.   

Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω 
Υπ. Διδάκτωρ Νομικής Σχολής Α.Π.Θ

Δυσάρεστες εξελίξεις για 
τα Ιερά Ησυχαστήρια 

Γράφει ο Χρήστος Α. Αποστολίδης*

Υπάρχουν άνθρωποι που ταξιδεύουν στους άγνωστους προορισμούς που ορίζει η ζωή τους, 
μένοντας επικεντρωμένοι στα στενά περιθώρια του «εγώ» τους. Είναι τόσο προσηλωμένοι στους 
εσωτερικούς τους μονολόγους, που αποκόπτονται από τον πλούτο των ερεθισμάτων που προ-
σφέρει απλόχερα η κάθε στιγμή ύπαρξης. Κάποιοι αναπαράγουν εμμονικά τις αρνητικές τους 
σκέψεις και καταλήγουν να καταβροχθίζονται από τους δαίμονες του φόβου τους, και άλλοι πα-
ρασυρμένοι από την ανάγκη τους για συνεχή επιβεβαίωση της σπουδαιότητάς τους, αδυνατούν 
να δουν έξω και πέρα από τα καθρεφτίσματα του εαυτού τους. Σαν να περιδιαβαίνουν στα μονο-
πάτια τις ζωής τους, κοιτώντας μόνο «το κουτάλι, προσέχοντας να μη χυθεί το λάδι»…

 Υπάρχουν και εκείνοι που βιάζονται να ρουφήξουν κάθε σταγόνα της ζωής, ζώντας 
έντονα και χωρίς να αφιερώνουν το χρόνο που χρειάζεται για να απολαύσουν κάθε εμπειρία. 
Κάποιοι μεταφράζουν ως «ευτυχία» την κατάσταση της ικανοποίησης κάθε άμεσης ανάγκης 
τους, χωρίς να αναλογίζονται τις συνέπειες των επιλογών τους, και άλλοι αναλώνονται στο να 
εξερευνούν τα πάντα που συμβαίνουν στους γύρω τους, χάνοντας την επαφή με τον πυρήνα του 
εαυτού τους. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να ξεχνούν ότι οφείλουν να φροντίσουν «τις σταγόνες 
λαδιού» που μεταφέρουν. 

 Το μυστικό της ευτυχίας είναι να μπορεί κανείς να διατηρεί την ατομικότητά του, απο-
λαμβάνοντας κάθε νέο τοπίο που βλέπει στις οθόνες των ματιών του. Να ισορροπεί ανάμεσα στο 
κενό του «εγώ» και ο «κόσμος». Να είναι ένα ανοιχτό σύστημα που δέχεται κάθε νέα εμπειρία, 
απορροφώντας τα ωφέλιμα κομμάτια της. Χωρίς να διαβρώνεται από αυτή, και δίχως να υψώνει 
τείχη φόβου απέναντί της. Η ευτυχία δεν είναι παροξυσμός συναισθημάτων. Ούτε σιωπή. Ευ-
τυχία είναι η σοφία να γνωρίζεις ότι αξίζει να απολαμβάνεις κάθε βήμα της διαδρομής, χωρίς να 
διαταράσσεις τη γαλήνη της αίσθησης του εαυτού σου. 

 

«Ο τρόπος που ταξιδεύεις στη ζωή, φέρνει 
την ευτυχία ένα βήμα πιο κοντά…»

Της Χρύσας Μπέκα, Ψυχολόγου – ψυχοθεραπεύτριας

«Κάποιος έμπο-
ρος έστειλε το γιο 
του να μάθει το μυ-
στικό της ευτυχίας 
με το σοφότερο των 
ανθρώπων. Το αγό-
ρι βάδιζε σαράντα 
μέρες στην έρημο, 
ώσπου τελικά έφτα-
σε σ’ ένα ωραίο κά-
στρο, στην κορυφή 
ενός βουνού. Εκεί 
κατοικούσε ο σοφός 
που το αγόρι ανα-
ζητούσε. Αντί όμως 
να συναντήσει έναν 
άγιο άνθρωπο, ο ή-
ρωας μας μπήκε σε 
μια αίθουσα γεμάτη 
κίνηση. Έμποροι 
μπαινόβγαιναν, άν-
θρωποι συζητούσαν 
στις γωνίες, μια μι-
κρή ορχήστρα έπαι-
ζε απαλές μελωδίες 
και υπήρχε ένα πλούσιο τραπέζι στρωμένο με 
τα πιο νόστιμα φαγητά εκείνης της περιοχής 
του κόσμου. Ο σοφός συζητούσε με όλους 
και το αγόρι έπρεπε να περιμένει δύο ώρες 
ώσπου να φτάσει η σειρά του να τον δεχτεί. 
Ο σοφός άκουσε προσεχτικά το λόγο της επί-
σκεψης του αγοριού, του απάντησε όμως ότι 
εκείνη τη στιγμή δεν είχε καιρό να του εξηγήσει 
το μυστικό της ευτυχίας. Πρότεινε στο αγόρι να 
κάνει μια βόλτα μέσα στο παλάτι και να ξανα-
γυρίσει σε δύο ώρες.

 «Στο μεταξύ, θέλω να σου ζητήσω 
μια χάρη», είπε ο σοφός τελειώνοντας κι έδω-
σε στο αγόρι ένα μικρό κουτάλι στο οποίο έριξε 
δυο σταγόνες λάδι. «Καθώς θα περπατάς, 
κράτα αυτό το κουτάλι, προσέχοντας να μη 
χυθεί το λάδι.»

 Το αγόρι άρχισε να ανεβαίνει και να 
κατεβαίνει τις σκάλες του παλατιού, μην αφή-
νοντας το κουτάλι απ’ τα μάτια του. Δύο ώρες 
αργότερα, παρουσιάστηκε στο σοφό.

 «Λοιπόν», ρώτησε ο σοφός, «κοίτα-
ξες καθόλου τα περσικά χαλιά που έχω στην 
τραπεζαρία μου; Είδες τον κήπο που ο αρχι-
κηπουρός έκανε δέκα ολόκληρα χρόνια να τον 
φτιάξει; Πρόσεξες τις θαυμάσιες περγαμηνές 
της βιβλιοθήκης μου;»

 Το αγόρι ντράπηκε και παραδέχτηκε 
ότι δεν είχε δει τίποτε απ’ όλα αυτά. Η μόνη 
του φροντίδα ήταν να μη χυθούν οι σταγόνες 
του λαδιού που ο σοφός του είχε εμπιστευτεί.

 «Πήγαινε πίσω, λοιπόν, για να γνω-
ρίσεις τα θαύματα του κόσμου μου», είπε ο 
σοφός. «Δεν μπορείς να εμπιστεύεσαι έναν 
άνθρωπο, αν δε γνωρίζεις το σπίτι του.»

 Το αγόρι, πιο ήρεμο τώρα πια, έπια-
σε το κουτάλι και ξεκίνησε πάλι για το γύρο του 
παλατιού, προσέχοντας αυτή τη φορά όλα τα 
έργα τέχνης που κρέμονταν απ’ το ταβάνι και 
τους τοίχους. Θαύμασε τους κήπους, τα τριγύ-
ρω βουνά, τα ευαίσθητα λουλούδια, πρόσεξε 
με τι γούστο κάθε έργο τέχνης ήταν τοποθετη-
μένο στη σωστή θέση. Γυρίζοντας στον σοφό 
του διηγήθηκε λεπτομερειακά όσα είχε δει.

 «Πού είναι όμως οι σταγόνες λαδιού 
που σου είχα εμπιστευτεί;»

 Κοιτάζοντας το κουτάλι, το αγόρι κα-
τάλαβε ότι είχαν χυθεί.

 «Να, λοιπόν, η συμβουλή που έχω 
να σου δώσω», είπε ο σοφότερος των σοφών. 
«Το μυστικό της ευτυχίας βρίσκεται στο να 
κοιτάζεις τα θαύματα του κόσμου, χωρίς να 
ξεχάσεις ποτέ τις δύο σταγόνες λαδιού στο 
κουτάλι».

 Paulo Coelho
     «Ο Αλχημιστής»

Έκφραση της Ψυχής 
ως σύμμαχος της Υγείας…

ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ 

Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ



Τη Δευτέρα 3 Σεπτεμ-
βρίου 2018 έγινε η ανάλη-
ψη των καθηκόντων του 
νέου Διευθυντή του Δημό-
σιου ΙΕΚ Βέροιας κ. Νίκου 
Νικολόπουλου, Ηλεκτρολό-
γου Μηχανικού Τ.Ε., M.Ed., 
εκπαιδευτικού ΠΕ 83, με 
εμπειρία στην Επαγγελμα-
τική Εκπαίδευση & Κατάρ-
τιση.

Τα Δημόσια Ινστιτούτα 
Επαγγελματικής Κατάρτι-
σης (Δ.ΙΕΚ) εντάσσονται 
στη μετα-δευτεροβάθμια μη 
υποχρεωτική Εκπαίδευση και παρέ-
χουν επίσημη κατάρτιση σε αποφοί-
τους Λυκείου (ΓΕΛ, ΕΠΑΛ), ανάλογα 
με τις επιμέρους ειδικότητες που προ-
σφέρουν. Συγκεκριμένα, οι καταρτι-
ζόμενοι που ολοκληρώνουν επιτυχώς 
την κατάρτισή τους στα Δημόσια ΙΕΚ, 
λαμβάνουν Βεβαίωση Επαγγελματικής 
Κατάρτισης. Η Βεβαίωση αυτή, τους 
δίνει το δικαίωμα να συμμετέχουν στις 
εξετάσεις πιστοποίησης για την από-
κτηση Διπλώματος Επαγγελματικής 
Κατάρτισης, επιπέδου 5 σύμφωνα με 
το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων του Ε-
ΟΠΠΕΠ (Ν. 4283/2014, Φ.Ε.Κ. 189/Α 
́/10-09-2014) Το Δίπλωμα Επαγγελμα-
τικής Κατάρτισης είναι αναγνωρισμέ-
νο, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στις 
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στόχος του Δημόσιου ΙΕΚ Βέροιας 

είναι ο συνδυασμός υψηλού επιπέ-
δου εκπαίδευσης και κατάρτισης μέσω 
του έμπειρων και προσοντούχων εκ-
παιδευτών μας, της συνεργασίας με 
επιχειρήσεις δημόσιου και ιδιωτικού 
τομέα και την επιλογή σύγχρονων ει-
δικοτήτων σε επαγγελματικούς τομείς 
που να ανταποκρίνονται στο σημε-
ρινό ανταγωνιστικό περιβάλλον της 
αγοράς εργασίας. Οι καταρτιζόμενοί 
μας αποκτούν εξειδίκευση σε διάφορα 
αντικείμενα διαμένοντας στον τόπο 
τους, χωρίς καταβολή διδάκτρων, βο-
ηθώντας στην ανάπτυξη της τοπικής 
οικονομίας. Επιπλέον, μέσω της πρα-
κτικής άσκησης έρχονται σε επαφή με 
πιθανούς εργοδότες και αποκτούν τις 
πρώτες τους εμπειρίες στον εργασι-
ακό χώρο. Σε όλα τα παραπάνω να 
προσθέσουμε ότι τα ΙΕΚ παρέχουν 
αναβολή στράτευσης και πάσο για τις 

μετακινήσεις των κα-
ταρτιζόμενων.

Στο ΙΕΚ Βέρο ι -
ας  (Σταδ ίου  121 , 
5 9 1 3 1 ,  Β έ ρ ο ι α 
Τηλ:  2331071743, 
2331022707) φιλοξε-
νούνται νέες μοντέρ-
νες ε ιδικότητες με 
μεγάλη ζήτηση στην 
αγορά εργασίας όπως 
για παράδειγμα τεχνι-
κός τουριστικών μονά-
δων & επιχειρήσεων 
φιλοξενίας, τεχνικός 
μαγειρικής τέχνης- 
αρχιμάγειρας, βοη-
θός φυσικοθεραπείας 
κλπ., ειδικότητες που 
φαίνεται ότι έχουν κα-
λή θέση στην αγορά 
εργασίας και  αναμέ-
νουμε τις νέες ειδικό-
τητες που θα πραγ-
ματοποιηθούν στο νέο 
έτος. 
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ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

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

Ο KYΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 
του Δημητρίου και της Ελένης, το 
γένος Νικολαΐδη, που γεννήθηκε 
στη Βέροια και κατοικεί στην Οξ-
φόρδη Αγγλίας και η ΤΖΙΝΓΚΟΥ-
ΕΝ ΣΙΑΟ ΕΙΡΗΝΗ του Σένμου και 
της Σούτζουν, το γένος Τζανγκ, 
που γεννήθηκε στη Γουχάν Κίνας 

και κατοικεί στην Οξφόρδη Αγγλίας, πρόκειται να 
παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει 
στον Ιερό Ναό Αγ. Αναργύρων Βέροιας.

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

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

Ο ΤΣΑΝΑΚΤΣΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
του Παύλου και της Ανθής, το γένος 
Κωστογλίδη, που γεννήθηκε στη 
Βέροια και κατοικεί στο Διαβατό Η-
μαθίας και η STEFANOVA STEFKA 
του Άγγελ και της Ιβάνκα, το γένος 
Πασάνκοβα, που γεννήθηκε στη 

Μπιάλα Βουλγαρίας και κατοικεί στο Μακροχώρι 
Ημαθίας, πρόκειται να παντρευτούν με θρησκευ-
τικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγ. Κων/
νου και Ελένης στο Διαβατό Ημαθίας.

Νέος διευθυντής
 στο Δημόσιο 

ΙΕΚ Βέροιας ανέλαβε 
ο Νίκος Νικολόπουλος

Νέες παιδικές 
χαρές σε 
Τοπικές 

Κοινότητες του 
Δήμου Νάουσας
Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός προ-

μήθειας εξοπλισμού για τη δημιουργία 
νέων παιδικών χαρών στις Τοπικές Κοι-
νότητες του Δήμου Νάουσας, προϋπο-
λογισμού 210.000 ευρώ. Επιπρόσθετα, 
η μελέτη περιλαμβάνει τη δημιουργία 
δύο ακόμη μικρών παιδικών χαρών στην 
πόλη της Νάουσας.

“Είναι μία ακόμη δέσμευση της διοί-
κησης που γίνεται σύντομα πράξη. Οι 
μικροί μας φίλοι σε ολόκληρο τον Δήμο 
Νάουσας θα έχουν χώρους αντίστοιχης 
ποιότητας και ασφάλειας όπως η ‘Χελω-
νίτσα’ για ατελείωτο παιχνίδι!” δηλώνει ο 
Δήμαρχος Νίκος Κουτσογιάννης.

Ξεκινούν τα μεγάλα έργα της ΔΕΥΑΝ σε Επισκοπή, 
Κοπανό, Χαρίεσσα, Αγγελοχώρι και Πολυπλάτανο

Σε φάση ανακήρυξης του αναδόχου βρίσκεται το έργο «Κεντρικοί Εξωτερικοί Αποχετευτικοί Αγωγοί Πεδινών Οικισμών 
Διευρυμένου Δήμου Νάουσας» της ΔΕΥΑΝ. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 6.819.371 ευρώ και αφορά την κα-
τασκευή των κεντρικών αποχετευτικών αγωγών των Τ.Κ. Επισκοπής, Κοπανού, Χαρίεσσας, Αγγελοχωρίου και Πολυπλατάνου 
και τη σύνδεσή τους με το κεντρικό δίκτυο. Στο έργο περιλαμβάνεται η κατασκευή και δύο αντλιοστασίων (υποστηρικτικού και 
κύριου) στην περιοχή Αγγελοχωρίου, για την προσαγωγή των λυμάτων των τεσσάρων οικισμών.

Ένα ακόμη έργο της ΔΕΥΑΝ που ξεκινά σύντομα είναι το έργο «Εγκατάσταση συστήματος αντλιοστασίου με νέα υδατοδε-
ξαμενή υδροδότησης τοπικής κοινότητας Επισκοπής», που αφορά τη νέα υδατοδεξαμενή της Τ.Κ. Επισκοπής.

«Είναι δύο ακόμη σημαντικά έργα της ΔΕΥΑΝ, στο πλαίσιο της δέσμευσης της διοίκησής μας για την αναβάθμιση των 
υδρευτικών και αποχετευτικών υποδομών του Δήμου Νάουσας και της συνεχούς προσπάθειας για βελτίωση της ποιότητας 
ζωής των δημοτών μας» τονίζει ο Δήμαρχος Νίκος Κουτσογιάννης.

Συνελήφθη 29χρονος για διάρρηξη 
και κλοπή σε κοσμηματοπωλείο 

της  Αλεξάνδρειας Ημαθίας
-Αφαίρεσε χρυσαφικά και κοσμήματα αξίας 12.000 ευρώ, τα οποία 

βρέθηκαν στην κατοχή του και αποδόθηκαν στον ιδιοκτήτη

Συνελήφθη την Πέμπτη 6 Σεπτεμβρίου 2018, το βράδυ στην Αλεξάνδρεια 
Ημαθίας, μετά από άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών του Τμήματος 
Ασφάλειας Αλεξανδρείας, 29χρονος ημεδαπός, για διάρρηξη και κλοπή από 
κοσμηματοπωλείο που έγινε λίγο νωρίτερα στην Αλεξάνδρεια.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την έρευνα των αστυνομικών, ο 29χρο-
νος διέρρηξε κοσμηματοπωλείο 57χρονου σπάζοντας την βιτρίνα του κατα-
στήματος και αφαίρεσε κοσμήματα και χρυσαφικά συνολικής αξίας 12.000 
ευρώ, σύμφωνα με δήλωση του παθόντα.

Οι άμεσες και συντονισμένες ενέργειες των αστυνομικών είχαν ως απο-
τέλεσμα να εντοπιστεί ο 29χρονος λίγη ώρα αργότερα και στην κατοχή του 
βρέθηκαν τα κλεμμένα κοσμήματα και χρυσαφικά, τα οποία αποδόθηκαν 
στον παθόντα.

Οι έρευνες των αστυνομικών συνεχίζονται για να εξακριβωθεί η τυχόν 
συμμετοχή του και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις. Ο συλληφθείς, 
με την κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος 
του για διακεκριμένη περίπτωση κλοπής, θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα 
Πρωτοδικών Βέροιας.  
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ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Σάββα-

το 8 Σεπτεμβρίου 2018 στις 
10.30 π.μ. από τον Ιερό Ναό 
Αγίου Αθανασίου (Κοιμητήρια) 
Βέροιας η Αναστασία Νικ. 
Κασινάκη σε ηλικία 83 ετών.

Γραφείο Τελετών
«ΚΥΠΡΑΙΟΣ»

 Κάλεσμα 
καθηγητών/τριών 

για το Συμβουλευτικό 
Κέντρο Νεότητας 
της Μητρόπολης

 
Και φέτος θα λειτουργήσουν τμήματα του Συμβουλευτι-

κού Κέντρου Νεότητας της Μητροπόλεώς μας. Ο σκοπός 
του Συμβουλευτικού Κέντρου είναι η δωρεάν ενισχυτική 
(φροντιστηριακή) διδασκαλία σχολικών μαθημάτων σε μα-
θητές και μαθήτριες Γυμνασίου και Λυκείου. 

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

Η κίνηση του 
Μητροπολίτη

Ο Σεβασμιώ-
τατος Μητροπο-
λίτης Βεροίας, 
Ναούσης  κα ι 
Καμπανίας κ. 
Παντελεήμων :

Το Σάββατο 
8 Σεπτεμβρίου 
το πρωί θα ιε-
ρουργήσει επί 
τη εορτή της 
Γεννήσεως της 
Υπεραγίας Θε-
οτόκου  σ την 
πανηγυρίζουσα 
Ιερά Μονή Πα-
ναγίας Καλλίπε-
τρας.

Την Κυριακή 
9 Σεπτεμβρίου το πρωί θα ιερουργήσει επί τη εορτή των 
Αγίων Θεοπατόρων Ιωακείμ και Άννης στο Γηροκομείο 
Ναούσης.

Την Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου στις 10:30 π.μ. θα 
ομιλήσει στην Σύναξη Ιερέων στο Παύλειο Πολιτιστικό 
Κέντρο Βεροίας.

Την Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου το πρωί θα τελέσει Αγια-
σμό για την έναρξη του νέου σχολικού έτους στο Μουσι-
κό Σχολείο Βεροίας.

Την Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου στις 6:30 μ.μ. θα χορο-
στατήσει στον εσπερινό και στην παράκληση του Αγίου 
Λουκά του ιατρού αρχιεπ. Συμφερουπόλεως (στον υπό 
κατασκευή ναό του) στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά 
στην Βέροια.

Φιλόπτωχος 
Αδελφότης
Κυριών Βέροιας

Πρόσκληση σε 
Θεία λειτουργία

Η Φιλόπτωχος 
Αδελφότης Κυριών 
Βέροιας, καλεί τις 
συνδρομήτριες, τους 
φίλους και φίλες της, 
το Σάββατο 8 Σε-
πτεμβρίου 2018, 
στη θεία λειτουρ-
γία για το Γενέσι-
ον  της  Υπεραγίας  
Θεοτόκου, που θα 
τελεστεί στον ιερό 
ναό της Παναγίας 
Περίβλεπτου. 

Μετά τη λειτουρ-
γία θα προσφερθεί 
στο εκκλησίασμα κέ-
ρασμα, στα γραφεία 
της Φιλοπτώχου.

40NΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 9 

Σεπτεμβρίου 2018 στον Ιερό 
Ναό Αγίου Γεωργίου Βέροιας 
40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
για την ανάπαυση της ψυχής 
του πολυαγαπημένου μας συ-
ζύγου, αδελφού και θείου

ΙΩΑΝΝΗ ΝΙΚ.
ΒΟΛΚΟΥ

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

Η σύζυγος, 
Τα αδέλφια, Τα ανήψια

Οι λοιποί συγγενείς
Δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού

Τετραήμερη εκδρομή της Φιλοπτώχου Βέροιας
                                                      
Η Φιλόπτωχος Αδελφότης Κυριών Βέροιας, διοργανώνει τετραήμερη εκδρομή, 

( τρεις διανυκτερεύσεις) στη Σόφια, Μαύρη Θάλασσα: Μεσημβρία - Μπουργκάς- 
Αγχίαλος- Σωζόπολη-Βάρνα-Αλατζά, Φιλιππούπολη, στις 21-24 Σεπτεμβρίου 
2018. Τιμή προσιτή.  Δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα:  2331064731, 
2331028937, 6938755785, 6946425960

Πανηγυρίζει η Ιερά Μονή 
Θεοτόκου Καλλίπετρας 
Η Ιερά Μονή 

Θεοτόκου Καλλίπε-
τρας πανηγυρίζει 
την απαρχή των ε-
ορτών, τη Γέννηση 
της Παναγίας μας. 
Για το λογο αυτο θα 
μεταφερθεί στη Μο-
νή, η Μεγαλη Σταυ-
ροθηκη που περιε-
χει Τιμιο Ξυλο και τα λειψανα των Αγιων Αποστολων και 
Ευαγγελιστων. 

Το εορταστικο τριημερο ξεκινα την Παρασκευη το α-
πογευμα με μεγα πανηγυρικό εσπερινο στις 7:00 και στη 
συνεχεια με βραδυνη λειτουργια εως τα μεσανυχτα. Το 
πρωι του Σαββατου δευτερη θεια λειτουργια 7-10:30. Το 
απογευμα του Σαββατου ο εσπερινος με το Μεγα Μνημο-
συνο των κτιτορων στις 18:00. Και την Κυριακη το πρωι 
6-10:30 η συναξη των γονεων της Παναγιας, Ιωακειμ και 
Αννης. Για την εξυπηρετηση των προσκυνητων και το Σαβ-
βατο και την Κυριακη το πρωι θα υπαρχει αστικο που θα 
αναχωρησει απο την αφετηρια στις 8:00. Η Σταυροθηκη με 
τα ιερα λειψανα των Αποστολων θα παραμεινει εως και την 
Κυριακη 16 Σεπτεμβριου

Eγγραφές για νέες ειδικότητες 
στην ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του 

ΟΑΕΔ Βέροιας
Από τον Οργανισμό Απασχόλησης Ερ-

γατικού Δυναμικού ανακοινώνεται ότι, για 
το σχολικό έτος 2018-2019  εγκρίθηκε 
η εισαγωγή 6.260 μαθητών και μαθη-
τριών στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ.

Από την ΕΠΑΣ Μαθητείας Βέροιας α-
νακοινώνεται ότι οι εγγραφές συνεχίζονται έως 20/9/2018 για την συμπλήρωση των 
τμημάτων που παραμένουν ανοιχτά. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση 
στη Γραμματεία της ΕΠΑΣ Μαθητείας Βέροιας. Δικαίωμα εγγραφής στην Α΄ τάξη 
είναι νέοι και νέες απόφοιτοι της Α΄τάξης Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου ηλικίας 
16 έως 23 ετών, οι οποίοι βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτι-
σης 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 συν-

δυάζει 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 αμείβο-

νται 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 
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ΕΝΑ ΛΙΒΑΔΙ 
ΣΤΟ ΝΕΣΤΟΡΙΟ

Γράφει ο 
Κωνσταντίνος Μίζας
Επιμελητής 
Ανηλίκων Βέροιας                          

“Ποτέ δεν το χε σκεφτεί ότι
συμβαίνει τόσο ξαφνικά να ανοίγουν
τα σύνορα ανάμεσα σ αυτό που είναι
και σ αυτό που δεν είναι . “  
ΤΖΕΝΝΥ  ΕΡΠΕΝΜΠΕΚ
Δεν με άκουσες που σου φώναζα να μην περάσεις
στην απέναντι όχθη.
Τώρα τα χέρια σου έγιναν λευκά χρυσάνθεμα.
Μακάρι το σώμα μου να ήταν τόσο μεγάλο
όσο ένα δωμάτιο, ώστε να ακουμπήσεις μαλακά
επάνω του. Να μην χτυπήσεις πέφτοντας.
Τί εικόνες πέρασαν από το μυαλό σου εκείνη τη στιγμή?
Η θέα της θάλασσας από ψηλά και οι γλάροι 
να πετάνε παιχνιδιάρικα?
Το Βρότσλαβ  εκεί γύρω στα 1950?
Ενα λιβάδι με κόκκινες παπαρούνες στο Νεστόριο?
Πόσο βάρος έχουν τα λόγια που δεν πρόλαβαν 
να ειπωθούν!
Σαν ασήκωτες πέτρες.
Τώρα μπορείς να ψιθυρίσεις στο πρόσωπο που σε κοιτάζει
χαμογελώντας στην τσαλακωμένη ασπρόμαυρη 
φωτογραφία
ότι η ιστορία έσβησε αλλά δεν ξεχάστηκε.

Στην Έδεσσα έγινε η δίμηνη 
συνάντηση μελών της Ένωσης 
Φωτογράφων- Κ.Δ. Μακεδονίας

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρ-
τη 5 Σεπτεμβρίου η καθιερωμένη 
δίμηνη συνάντηση για όλα τα μέλη 
της Ένωσης Φωτογράφων- Κ.Δ. 
Μακεδονίας. 

Αυτή τη φορά η συνάντηση 
πραγματοποιήθηκε στη φιλόξενη 
Έδεσσα με τα περισσότερη μέλη 
της ένωσης παρόντα.

Η συνάντηση είχε ως σκοπό την 
ενημέρωση των συναδέλφων για 
την πορεία διεύρυνσης της Ένωσης 
στους 6 νομούς της Κ.Δ. Μακεδονί-
ας, την είσοδο Ένωση νέων συνα-
δέλφων.

Πραγματοποιήθηκε μια αναλυ-
τική συζήτηση πάνω σε προβλή-
ματα που αντιμετωπίζουν οι επαγ-
γελματίες της περιφέρειας κυρίως 
στην αντιμετώπιση της μη νόμιμης 
απασχόλησης παραεπαγγελματιών 
αλλά και της ενέργειες που κάνει 
η ένωση με την νομική αρωγή της 
δικηγόρου της ένωσης.

Απόφαση όλων των συναδέλφων είναι να συνεχίσουν να υ-
λοποιούνται οι σκέψεις και οι προτάσεις για την προστασία του 
επαγγέλματος του επαγγελματία φωτογράφου - εικονολήπτη. Για 
αυτό το λόγο αποφασίστηκαν συντονισμένες και κοινές κινήσεις 
τόσο σε τοπικό όσο και με την αρωγή της Ομοσπονδίας, σε πα-

νελλαδικό επίπεδο.
Εν όψη των νέων εκλογών που θα πραγματοποιηθούν πα-

ρόντος του Προέδρου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φωτογρά-
φων, το επόμενο ραντεβού δόθηκε στη Βέροια στις 24 Σεπτεμ-
βρίου 

Με τιμή το ΔΣ



Είναι κάτι φωνές που βγαίνουν 
απ’την ερημιά πότε χαρούμενες 
και πότε λυπημένες,αλλαλαγμοί 
χτυπάνε με τον ήχο τους τ’αυτιά 
και στο κορμί του μπαίνουν,σαν 
δυνατό ποτό να καίει να ξεσηκώ-
νει.

Μέρες απ’το χαμό αναστημέ-
νες,προβάλλουνε αργά σημαδεμέ-
να σύμβολα χαράζουν την πορεία 
`.

Εκεί που άπλωνε τα χέρια και 
το κεφάλι ακουμπούσε,δεν είναι στήθια τρυφε-
ρά να τον δεχτούν.

Καινούργιο δέρμα φόρεσε να διώξει το ση-
μαδεμένο που ξέσχιστο τον άφηνε κατάσαρκα 
το κρύο να παλεύει.

Μες τις φωλιές που έστησε στριμόχνωνται 
πρόσωπα και ιδέες,αλλοτινά σκιρτήματα νιώθει  
ορφανεμένος.

Φωνές τσιρίγματα τρελά τη νύχτα να ξεσχί-
ζουν ακράτητες στιγμές με μια δικιά τους θέλη-
ση να βγαίνουν.

Χωρίς απόκριση καμμιά λογίζει αλλοτινούς 
τους χρόνους και πλανιέται ,στέκουνε υποσχέ-
σεις σιωπηλές στο παραθύρι που δείλιασαν 
το δρόμο να διαβούν στο φως να βγούνε της 
ημέρας.

Εγίνανε κριτές,έγιναν ερινύες ,γιατί τις πρό-
σμενε,δεν κίνησε να τις πορθήσει,κι έλεγε πα-
λιά ‘να λυπάσαι για ότι βρέθηκες δειλός να 
επιβάλλεις ,ότι ελύγισες και δεν επήρες.’ 

Χέρια με δάχτυλα μακρυά υφαίναν τη ζωή 
κι εγύρευε το σχήμα του να δώσει της μνήμης 
αποτύπωμα βαθύ,τον τελευταίο έρωτα ν’αφή-
σει..

Τη νύχτα πορευόταν τη θύμιση να βρεί χεί-
λια υγρά στην κάψα να δροσίζουν ,αγκάλη τρυ-
φερή τα χέρια, βλέμα,και κορμί.

Σκιρτάει η ψυχή  την προσφορά της νύχτας 
στο σκοτάδι ,ίσως να τη θυμάται το πρωϊ,ίσως 
και να την ξέχασε το ίδιο.

Αλλαλαγμοί που μεταφράστηκαν σε λόγια,οι 
μουσικές δε συνοδεύουν πιά ακούγονται ξε-
ρά,ήχος απάνω στο χαρτί να τρίζει,μένει ακόμα 
τυπωμένος.

Του πόνου η γραφή τρεμουλιασμένη δύσκο-
λα να διαβάζεται ,πώς να την καταλάβει;

Στραπατσιασμένες οι εικόνες που εφύλαγε 
όσες κατάφερε ακόμα να κρατήσει,η κάθε μια 
σιγά σιγά να σβήνει μένει μονάχα η ψυχή να 
τον κρατάει.

Αλλαλαγμός σαν απ’το πουθε-
νά ερχόταν,έψαχνε την πηγή,δεν 
εύρισκε κατάλαβε στο τέλος,έβγαι-
νε απ’τα στήθια να εμψυχώσει,να 
δώσει δύναμη στα νιάτα που περ-
νάνε,ν’αναθαρρέψουνε ακόμα  μια 
φορά έτοιμος νάναι για θυσία.

Να ετοιμάσει τον παλιό βωμό,-
σαν φρέσκος να δεχτεί ψηλά να 
ανεβάσει τον καπνό ακόμα μιάς 
θυσίας  δίνοντας της ζωής το σή-
μα,χαρούμενος να χαιρετά.

Στα μάτια φώλευαν χρυσά μαργαριτάρια,ξα-
ναγεννούσαν τη ζωή σε χρώματα και 

νούργια τα περασμένα γίνανε σκιές σκιές 
στο βάθος τους και σβήνουν όλα ταιριάζουνν 
συντροφιά το βλέμμα να μερεύουν.

Αργοσαλεύουν αναμνήσεις που φύγανε μα 
δεν ξεχάστηκαν ακόμα,τις φέρνει με το φόρτω-
μα που τον βαραίνει,τις αραδιάζει πού και πού 
τις ξαναζεί και εξακολουθεί την πάλη.

Το μόρφασμα της κάθε μιάς καταπραϋνει 
πότε γελούμενο και πότε θλιβερό,τίποτα δεν 
ξανάρχεται σαν ήταν..

Τα μάτια που μισεύουνε γυμνά,βλέπουνε α-
ποχωρισμούς χαρές χαμένες,κι έρχεται σύννε-
φο γοργό,πυκνό να τα σκεπάσει,ανοίγουνε τα 
χείλια,ανοίγει το κορμί,στιγμή ηδονική χαμένης 
αναπόλησης,πριν πέσουν στο γκρεμό που τα 
χωρίζει όλα.. 

Είναι κάτι φωνές που βγαίνουν απ’την ερη-
μιά,πότε χαρούμενες και πότε λυπημένες,αλ-
λαλαγμοί χτυπάνε με τον ήχο τους τ’αυτιά και 
στο κορμί του μπαίνουν,σαν δυνατό ποτό,να 
καίει,να ξεσηκώνει..
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Eις μνήμην Πεζοτράγουδα του Γιάννη Χαλόφτη
Αλλαλαγμός

Αιθ1: (κλιματίζεται)
ΜΙΑ ΠΑΠΙΑ ΜΑ ΠΟΙΑ ΠΑΠΙΑ (ΜΕΤΑΓΛ.)
Προβολές:  Κάθε μέρα στις 18.00
Σκηνοθεσία: ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ ΤΖΕΝΚΙΝΣ
Σενάριο: ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ ΤΖΕΝΚΙΝΣ
Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ 

ΟΙ:, ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΙΟΥΡΓΟΣ, ΝΤΙΝΟΣ ΣΟΥΤΗΣ, ΝΙ-
ΚΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΙΩΤΑ ΜΗΛΙΤΣΗ, ΓΙΩΡΓΟΣ 
ΣΚΟΥΦΗΣ, ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΣΤΑΪΚΟΥ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΥΦΑ-
ΝΤΗΣ , ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΛΕΡΤΑ

ΘΕΡΙΝΗ   Αίθουσα    (τελευταία εβδομάδα Θερι-
νών προβολών 6-12/9)

Προβολές:  κάθε μέρα στις 21.15 στην Θερινή 
αίθουσα

Σκηνοθεσία: Ζιλ Πακέ- Μπρενέρ
Σενάριο: Τζούλιαν Φέλοους, Τιμ Ρόουζ, Πράις, 

Ζιλ Πακέ-Μπρενέρ

Η ΚΑΛΟΓΡΙΑ - THE NUN

Προβολές:  κάθε μέρα στις 21.00 
Σκηνοθεσία: ΚΟΡΙΝ ΧΑΡΝΤΙ
Σενάριο: ΓΚΑΡΙ ΝΤΟΜΠΕΡΜΑΝ
Ηθοποιοί: ΤΑΪΣΑ ΦΑΡΜΙΓΚΑ, ΜΠΟΝΙ ΑΑ-

ΡΟΝΣ, ΤΖΟΝΑΣ ΜΠΛΟΚΕΤ, ΙΝΓΚΡΙΝΤ ΜΠΙΣΟΥ

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»     6/9/18 - 12/9/18

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Εκδήλωση για  την 
εθελοντική δωρεά 
μυελού των οστών 

από το Κέντρο 
Υγείας Βέροιας

Το Κέντρο Υγείας Βέροιας σε συ-
νεργασία με το ΚΕΔΜΟΠ – «Χάρι-
σε Ζωή» του Πανεπιστημίου Πατρών  
ανταποκρινόμενο στο κάλεσμα του 
WMDA διοργανώνει, υπό την Αιγίδα 
της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρεί-
ας (ΕΑΕ) στη Βέροια,  δράση ενημέ-
ρωσης  και  ευαισθητοποίησης  για  
την εθελοντική δωρεά μυελού των ο-
στών με σύνθημα «Πάρε μέρος στην 
αλυσίδα - Γίνε και εσύ δότης».

Πιο συγκεκριμένα,  το Κέντρο Υγεί-
ας Βέροιας  γιορτάζοντας  την Παγκό-
σμια Ημέρα Εθελοντή Δότη Μυελού 
των Οστών, προκειμένου να ενημε-
ρώσει  και να ευαισθητοποιήσει  τους 
πολίτες σχετικά µε το πώς µπορούν 
να γίνουν εθελοντές δότες  διοργα-
νώνει δράση ενημέρωσης στον ε-
μπορικό πεζόδρομο της πόλης   (στη 
διασταύρωση των οδών Ιπποκρά-
τους  και Προφήτου Ηλία) το Σάββατο                  
15 Σεπτεμβρίου (από τις 10:00 έως τις 
13:00).

 Την  εκδήλωση θα πλαισιώσουν 
η παιδική χορωδία Νάουσας ”Canto 
Α Τempo” και η Χορωδιακή Ομάδα 
Ενηλίκων ’’mammaCanto” της μαέ-
στρου Δήμητρας Μητρέντση. Επίσης, 
στην εκδήλωση θα συμμετέχει  και ο 
Σύλλόγος Γονιών Παιδιών με Νεοπλα-
σματική Ασθένεια «ΦΛΟΓΑ».

Έναρξη μαθημάτων 
στη «Μουσική 
Πολυφωνία»

Ο Σύλλογος Φίλων Μουσικής και Χορωδίας Βέ-
ροιας «Μουσική Πολυφωνία», θα ξεκινήσει τις  πρό-
βες της μικτής χορωδίας του για τη νέα μουσική 
χρονιά, την Τετάρτη 12/09 στις 7 το απόγευμα.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6972596654
Διεύθυνση Χορωδίας Μιχάλης Κολοκοτρώνης
Πιάνο – Ενορχήστρωση Ειρήνη Κουρκούλη

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Τουριστικού Ομίλου Σελίου (Π.Τ.Ο.Σ.) ευχαριστεί θερμά το Δήμο Βέροιας, 

την Κ.Α.Π.Α. Βέροιας και την Κ.Ε.Π.Α. Βέροιας για την συνδρομή τους στις δράσεις μας και την αντα-
πόκρισή τους στα αιτήματά μας για την αντιμετώπιση ζητημάτων που αφορούν το Σέλι και ιδιαίτερα το 
Δήμαρχο κ. Κωνσταντίνο Βοργιαζίδη, τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας κ. Βασίλη Παπαδόπουλο και τον 
Πρόεδρο της Κ.Α.Π.Α. κ. Στέργιο Διαμάντη για την διαρκή παρουσία τους στο χωριό μας κατά τη διάρ-
κεια του καλοκαιριού. 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΈΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΝΤΖΙΚΗΣ     ΑΔΑΜΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ

Με το πέρας της καλοκαιρινής περιό-
δου για το Σέλι, το Δ.Σ. του Πολιτιστικού 
Τουριστικού Ομίλου Σελίου με χαρά και 
ικανοποίηση παρουσιάζει τις εκδηλώσεις 
και όλες τις δράσεις που πραγματοποίησε 
ο σύλλογος. Ευχαριστούμε θερμά όλα τα 
μέλη και τους φίλους του συλλόγου που 
συμμετείχαν εθελοντικά και βοήθησαν για 
την πραγματοποίησή τους. Η παρουσία 
και η συμπαράσταση τόσου κόσμου μας 
δίνει κίνητρο για να συνεχίσουμε πιο δρα-
στήρια. 

1. Δεξίωση με μπουφέ στην εκκλησία 
των Αγίων Αποστόλων στις 30/6/2018

2. Μουσικό καλωσόρισμα καλοκαιριού 
στις 14/7/2018 

3. Θεατρική Παράσταση της θεατρικής 
ομάδας καθηγητών του ΕΠΑΛ Βέροιας

4. Γιορτή Πίτας 
5. Ημερήσια εκδρομή στα βλαχοχώρια
6. Ποδηλατικοί αγώνες στο Χιονοδρομι-

κό Κέντρο Σελίου
7. Παιδική Εκδήλωση στην Πλατεία του 

χωριού
8. Μουσική εκδήλωση με τα Μπρατίμια
9. Ποδοσφαιρικοί αγώνες παίδων, εφή-

βων και παλαίμαχων (Ναπαρτιάνοι-Μαρουσιάνοι)
10. Επίσκεψη της Κινητής Βιβλιοθήκης της 

Δημόσιας Βιβλιοθήκης Βέροιας
11. Ενέργειες καθαρισμού κοινόχρηστων χώ-

ρων και επισκευές, τοποθέτηση παγκακίων.
12. Αποστολή βοήθειας στους πυρόπληκτους 

στο Μάτι Αττικής
13. Εθελοντική παρουσία και στήριξη του. 

Το Δ.Σ.

Ευχαριστήριο
Ο Όμιλος Προστασίας Παιδιού Βέροιας
Ευχαριστεί:
1. Την κ. Μαρίνα Ιντζεβίδου για τη δω-

ρεά των 70 ευρώ για τις ανάγκες του 
Ομίλου μας.

2. Την κ. Γκαϊταντζή Κυβέλη για τη δω-
ρεά των 50 ευρώ στη μνήμη του Ιωάννου 
Γώγου αντί στεφάνου.

3. Τον κ. Μαθαλή Παύλο για τη δωρεά 
των 50 ευρώ στη μνήμη των γονέων του.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΕΛΙΟΥ

Απολογισμός καλοκαιριών εκδηλώσεων και δράσεων 
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Φίλοι μου, καλή 
σας ημέρα, 

Διεθνή Έκθεση 
Θεσσαλονίκης και ο 
«αριστερός» πρω-
θυπουργός μας θα 
συνοδεύεται από 
πάνω από 5.000 α-
στυνομικούς, για να 

μας δείξει για μία ακόμη φορά πόσο αγαπη-
τός είναι στην Μέργκελ του, συγνώμη στην 
πατρίδα του, ήθελα να πληκτρολογήσω.

Πριν από κάθε ταξίδι πολιτικού αρχηγού, 
φίλοι μου, οι διάφοροι σύμβουλοι προηγού-
νται, για να τακτοποιήσουν και τις τελευταίες 
λεπτομέρειες.

Έτσι και σε αυτή την περίπτωση, ο σύ-
ντροφος Κουτσονίκας, επισκέφθηκε το ξενο-
δοχείο, στο οποίο θα μείνουν τα στελέχη της 
κυβέρνησης, «πιάνω πουλιά στον αέρα».

Και ο χοντρούλης κατάφερε να έχει και να 
σας αποκαλύψει, το διάλογο του συντρόφου 
Κουτσονίκα, με το τεχνικό προσωπικό του 
ξενοδοχείου.

Εντάξει με τη βάνα, το θέμα τακτοποιήθη-
κε, τόνισε ο υπάλληλος.

Τι, δέχεται να βγει μαζί μου, απάντησε ο 
σύντροφος.

Βεβαίως, δέχεται και να τη χρησιμοποιή-
σετε, συνέχισε ο υπάλληλος.

Να τη χρησιμοποιήσω, δεν το πιστεύω. 
Δεν ξέρεις πόσο χαρούμενο με κάνεις. Ξέρεις 
πόσες γενιές και γενεές μεγαλώσανε μαζί 
της, τσίριξε από χαρά ο Κουτσονίκας!

Ναι, το γνωρίζω, είναι πολύ στιβαρής κα-
τασκευής, βάνα. Κάπου, κάπου παρουσίαζε 
μερικά προβληματάκια, αλλά το μερεμετάκι 
της, το δεχότανε πολύ εύκολα!

Εύκολα, τι μου λες, δεν αντιδρά καθόλου, 
χαμογέλασε ο σύντροφος-σύμβουλος.

Όχι και εύκολα, ζόρικο κομμάτι, αλλά χα-
λάλι, τα λεφτά της. Τα αξίζει και με το παρα-
πάνω!

Και δε μου λες, τι ρούχα πιστεύεις, θα ή-
θελε η βάνα μας, να φορέσω.

Ο υπάλληλος, ενώ τόση ώρα δεν προβλη-
ματιζότανε, σύμβουλος ΣΥΡΙΖΑ, έλεγε από 
μέσα του, είχε αρχίσει, να παραξενεύεται.

Να σας πει τι ρούχα να φορέσετε, η βάνα 
μας, είπε ο υπάλληλος. 

Ξέρω γω, πάρτε μποτάκια, μονωτικά, συ-
μπλήρωσε.

Έχει φετίχ, με τις μπότες, αναρωτήθηκε 
ο σύμβουλας. Δεν το γνώριζα. Πίστευα πως 
μόνο, η ωραία Ελένη μας, έχει γούστο με τα 
μποτάκια. Δεν κατάλαβα όμως, γιατί πρέπει 
να είναι μονωτικά.

Αφού πρόκειται για  ηλεκτροβάνα, ψιθύρι-
σε ο τεχνικός.

Ο σύντροφος αν και άρχισε να 
μην καταλαβαίνει, ήταν τόσο με-
γάλη η καψούρα του, τόσο μεγά-
λος ο πόθος του (ολόκληρη ντα-

λίκα), και συνέχισε 
ακάθεκτος. Καλά 
με τα υποδήματα 
είπε, εγώ, όμως σε 
ρώτησα για ρούχα.

Πάρτε ότι θέλε-
τε, αλλά να είναι 
αδιάβροχα.

Γιατί, απόρησε, 
ο τετραπέρατος 
σύμβουλος.

Διότι θα τρέχουν 
τα νερά, είναι και 
κάποιων ετών, κα-
τασκευής, είπε ο 
τεχνικός.

Ναι φίλε μου. Συμφωνώ, τα έχει τα χρονά-
κια της. Μικρό παιδάκι ήμουν και την έβλεπα, 
να κερδίζει στο διαγωνισμό ομορφιάς.

Ναι, απάντησε ο υπάλληλος, πολύ όμορ-
φη κατασκευή και ειδικά το τιμόνι της.

Ναι συμφωνώ, σκέτη πόρσε, είπε ο στρα-
τηγικός σύμβουλος!

Ναι, πολύ γρήγορα τρέχει το νερό, συ-
μπλήρωσε ο τεχνικός υπεύθυνος.

Όταν τρέχει δεν έχει παρέα το σκύλο της, 
αλλά το νερό είπε ο Κουτσονίκας. Ωραία φίλε 
μου, πες μου όμως τώρα, εσύ που γνωρίζεις 
τα μέρη εδώ, σε ποιο εστιατόριο να την πάω.

Για εστιατόριο θα έλεγα όχι, για αντλιοστά-
σιο ναι!

Δεν με ενδιαφέρει, φέρτε μου τη βάνα, να 
τη σκίσω και ας είναι και σε αντλιοστάσιο και 
με πίνακες και με ηλεκτροβάνες και με νερά 
και χωρίς νερά και με μόνωση και χωρίς μό-
νωση, μόνο να μου τη φέρεις.

Φίλοι μου, αυτοί που μπερδεύουν τη βάνα 
του νερού, με την Βάνα Μπάρμπα του πα-
λιού καιρού, θα προσέλθουν στην Μακεδονία 
την καψούρα μας, για να μας αποδείξουν για 
μία ακόμη φορά, πόσο ηλίθιους μας περνά-
νε. 

ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ ΠΑΤΡΙΔΑ!

AΡΣΕΝΙΚΑ 
ΣΕ ΦΕΡΘΗΚΑ ΕΑΥΤΕ...
Περιμένω στη στάση!
Θάρθει άραγε ο καιρός μου;

Μάζεψα τόσες στιγμές περιμένοντας,
μπροστά σε τόσα «παρά λίγο»…

Τώρα σε άδεια δωμάτια,
εγγεγραμμένος σε σωματεία υπέρ των απόρων σ
κέψεων,
σε διαδηλώσεις υπέρ της Άνοιξης του Φθινοπώρου,
σε αλτρουιστικά έργα υπέρ της «κοινωνικής 
επιπλοποιίας»,
στην κατασκήνωση με τα παλιά επιρρήματα  
στην ουρά για τα συσσίτια της Δόξας!

Περιμένω στη στάση.
Θάρθει άραγε ο καιρός μου;

Αρσενικά σε φέρθηκα εαυτέ…
Ικεσία ούτε μία
μπροστά σε τόσα «παρά λίγο»…

Μετά,
που ο αγέρας έριξε την πόρτα κι έφυγε,
σύρριζα απ` το μυαλό μου πέρασε ο αριθμός 14788
που μετρούσε την αντοχή και την διάρκεια της 
αθωότητας ,
την ώρα που οι Beatles τραγουδούσαν…

Έι Τζούντ  μην κάνεις τα πράγματα χειρότερα
Hey Jude don` t make it bad
Πάρε ένα λυπημένο τραγούδι και κάντο καλύτερο
Take a sad song and make it better..
 
Αν θέλετε το πιστεύετε ! 
Πριν λίγο μου τηλεφώνησε ο Paul  Mac Cartney . 
Ήρθε ο καιρός σου John μου είπε! Let it be!!!

Γιάννης Ναζλίδης

Του Ιωάννη Ιασ. Βελέντζα  Διπλ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

ΦΕΡΤΕ ΜΟΥ ΤΗ ΒΑΝΑ, ΝΑ ΤΗ ΣΚΙΣΩ!

Αγιασμός την Τρίτη
 στο  «Αλεξάνδρειο» 

2ου γυμνάσιο Βέροιας
Από τη Διεύθυνση του «Αλεξάνδρειου» 2ου Γυμνασίου 

Βέροιας ανακοινώνεται ότι ο Αγιασμός θα γίνει στις 9:30 
π.μ. την Τρίτη 11/9/2018.

Επίσης, την ίδια ημέρα θα γίνει ο χωρισμός των μαθη-
τών σε τμήματα, θα μοιραστούν τα βιβλία και θα δοθεί το 
Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα.
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ΚαλούνταΙ οι μάχιμοι ποδοσφαιριστές του ΓΑΣ
-ΠΑΕΒέροιαναβρίσκονται έγκαιραστοναγώναμε
τους επίλεκτους τηςΕθνικήςομάδαςπουθαδιεξα-
χθεί στις 17-9-2018μεώραπροσέλευσης τις 4μ.μ
ενώηέναρξηςτουαγώναορίστηκεγιατις5.30μ.μ

Πριντηνέναρξητουπαιχνιδιούηομάδαηομάδα
τουΑΟΡΓρυθμικήΓυμναστικήθαπαρουσιάσει ένα
μίνικαλλιτεχνικόπρόγραμμααπόμέλητηςομάδας.

Επίσηςπριν τοναγώνατοΔ.Στουσυλλόγουμε
απόφασητουθατιμήσειστοπρόσωποτηςΕθνικής
Ελλάδος τον αρχηγό τηςΘόδωρο Ζαγοράκη και
τρείςπαλαίμαχουςπαίκτεςτηςΒέροιας.

ΠρόκειταιγιατουςΖήσηΜήττα,ΓιάννηΠαπαφω-
τίουκαιΧρήστοΥφαντίδη.

Επίσης για τονπαραπάνω αγώνα υπάρχει με-
γάλη κινητοποίηση από τονΔικηγορικό Σύλλογο
Βέροιας και κυρίως από την ομάδαποδοσφαίρου
τουΣυλλόγου , όπως επίσης και από τονΣύλλογο
προπονητώνποδοσφαίρουΗμαθίας..

Όπωςέγινε γνωστόηγενικήείσοδοςθαείναι5
ευρώκαι τα έσοδαθαδοθούνστην «Πρωτοβουλία
γιατοπαιδί.»

Ταονόματα τωνδιεθνώνπουθα λάβουνμέρος
στοναγώνα

ΦάνηςΚατεργιανάκης (Ολυμπιακός,Ηρακλής,

Άρης,Κάλιαρι,Καβάλα)
ΜίροΣνάουτσερ(ΠΑΟΚ,Ηρακλής,Βέροια)
ΣπύροςΒάλλας(Ξάνθη,Λάρισα,Ολυμπιακός)
ΓιάννηςΘωμαίδης(Παναθηναικός,ΟΦΗ,Δράμα,

Βέροια,Καστοριά,Μακεδονικός)
Άγγλες Μπασινάς  (Παναθηναικός,Μαγιόρκα,

ΑΕΚ,Πόρτσμουθ,ΑΡΛΑΛΒΙΟΝ.)
Στέλιος Σφακιανάκης (Ολυμπιακός,Ατρόμητος,

Παναιτωλικός,ΟΦΗ,ΞάνθηκαιΚαβάλα)
Θόδωρος Ζαγοράκης (ΠΑΟΚ,Λέστερ,Μπολώ-

νια,ΑΕΚ)
ΠαντελήςΚαφές (ΠΑΟΚ,Ολυμπιακός,ΑΕΚ,Βέ-

ροια,ΑΕΠοντίωνΒέροιας)
Δημήτρης Σαλπιγγίδης (ΠΑΟΚ,Παναθηναικός,

Καβάλα,Λάρισα)
Γιώργος θεοδωρίδης (ΠΑΟΚ,Παναθηναικός,Ά-

ρης,Φρακφούρτη,Παναιτωλικός)
Γιώργος Καραγκούνης (Παναθηναικός, Ίντερ,

Μπενφίκα,Φούλαμ,ΑπόλλωνΑθηνών)
ΔημήτρηςΚαρατζιόβαλης (ΆρηςΘ,Καλαμαριά,

Δράμα)
ΓιώργοςΑμανατίδης(Επανωμή)
ΚώσταςΚάκογλου(Καλαμαριά,ΠΑΣΓιάννενα)
Υπολείπονται ακόμη τέσσερα ονόματα μεταξύ

αυτώνκαιοΒασίληςΤσάρτας.

Τεράστιες διακρίσεις για τους αθλητές της
SARANTOVRISESTENISACADEMYστο3οΠα-
νελλήνιο πρωτάθλημα που πραγματοποιήθηκε
στηνΒέροιακαιτηνΠτολεμαίδατηνπροηγούμενη
εβδομάδα.Οι αθλητέςΛαζαρίδουΕλένη,Ντιβανί-
δηςΤάσος,ΑδαλόγλουΑχιλλέας, Σιδηροπούλου
Μαριαλίνα,ΓιτοπούλουΤατιάνα,ΠατσίκαςΜιχάλης
και Πατσίκα Κάτια έδωσαν σκληρές μάχες στις
κατηγορίες τους,σημειώνονταςεπιτυχίεςμεμεγα-
λύτερητην1ΗθέσητηςΛαζαρίδουστηνκατηγορία
κορίτσια14χρονών.

Ηακαδημίαπου λειτουργεί στις ιδιόκτητες της

εγκαταστάσεις  στην περιοχή Σαρραντόβρυσες,
αποδεικνύειμε τις επιτυχίες τωναθλητών τηςστο
κορυφαίο επίπεδο του τένιςστηνΕλλάδαπως το
παρόνκαιτομέλλοντηςανήκει.Παράλληλαμετα
αγωνιστικάτμήματαηακαδημίαλειτουργείτμήματα
προαγωνιστικά,μίνι τένις,αρχαρίωνκαιενηλίκων.
Oπρόεδρος τηςακαδημίαςκ.ΚυριακόπουλοςΝί-
κοςσυγχαίρειτουςαθλητές,τουςπροπονητέςτους
καθώς και τους γονείς τωναθλητών για την υπο-
στήριξηπουπροσφέρουν και εύχεται οι επιτυχίες
νασυνεχιστούν.

ΝέαΠαλαιμάχων
Προετοιμασία του αγώνα ΓΑΣ/ΠΑΕ 

Βέροια - Επιλέκτων Εθνικής,
για την “Πρωτοβουλία για το παιδί”

SARANTOVRISES TENIS ACADEMY-3ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Ε1

Ανέβασεψηλάτονπήχυ
στοΒεροιώτικοΤένις

Λαζαρίδου Ελένη 1η θέση, Σιδηροπούλου 
Μαριαλίνα 5η θέση, Γιτοπούλου Τατιάνα 5η θέση, 

Ντιβανίδης Αναστάσιος 5η θέση

Τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών “Λέξις” νέος 
χορηγός της Ακαδημίας Ποδοσφαίρου Βέροιας
ΤαΚέντραΞένωνΓλωσσών«Λεξις»δυναμικά

γιαμιαακόμηχρονιάείναιστοπλευρόμας.Μεά-
φθονοαθλητικόυλικό–πλήρεςσετπροπόνησης
γιαένανπροςέναντουςνεαρούςποδοσφαιριστές
μας-,αλλάκυρίωςμεγενναίακαιαισιόδοξηστάση
έστειλαν το μήνυμαπως οι θετικές συμπράξεις
είναιομόνοςαληθινόςτρόποςναστηριχθείηιδέα
του ερασιτεχνικού  αθλητισμού.ΗΑκαδημίαΠο-
δοσφαίρουΒέροιαςδιαδηλώνειτηνεκτίμησητης,
καθώςπέρααπότοπετυχημένοδιδακτικόμόχθο,
επιδείχθηκεέμπρακταηαγάπητουςστανιάτακαι
τιςΒικελαίες αρετές.Ευχαριστούμε από καρδιάς
τουςδιοικούντεςκαιδιδάσκοντεςσταΚέντραΞέ-
νωνΓλωσσών«Λεξις», ιδιαιτέρωςδε τον ιδρυτή
τουςκαιφίλοτουσωματείουμαςκ.ΓεράσιμοΚαλλιγά,τουοποίουοιγνωστέςπολλαπλέςπρωτοβουλίεςγια
τηνπόλητηςΒέροιαςαντανακλούνανθρώπινηποιότητακαικοινωνικήευαισθησία.
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Ανακοινώθηκε η ημερομηνία 
διεξαγωγής του 7ου Φιλίππει-
ου δρόμου 14.5χλμ (Βεργίνα –

φράγμα Αλιάκμονα –Βέροια) 
Σαββάτο 8 & Κυριακή 9 
Δεκεμβρίου 2018

Ο Σύλλογος δρομέων Βέροιας
και τοΑθλητικό τμήμα τουΚ.Α.Π.Α.
Δήμου Βέροιας ανακοινώνουν την
ημερομηνία διεξαγωγής του λαϊκού
αγώνα δρόμου ΄΄7οςΦΙΛΙΠΠΕΙΟΣ
ΔΡΟΜΟΣ΄΄ 14.500μ (Αρχαιολογικός
χώροςΒεργίνας -ΦράγμαΑλιάκμο-
να -ΔημαρχείοΒέροιας)Κυριακή9
Δεκεμβρίου2018καιτουςπαράλλη-
λουςαγώνεςπουθαδιεξαχθούν το
Σάββατο8Δεκεμβρίου2018.

Προκήρυξη του αγώνα και οδη-
γίες για τις δηλώσειςσυμμετοχήςστοναγώναθα
ακολουθήσειεωςτοτέλοςΣεπτέμβρη.

Στις8&9
Δεκεμβρίου
2018ο7ος
ΦΙΛΙΠΠΕΙΟΣ
Δρόμος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 08.09.2018
ΚΥΠΕΛΛΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ(1ηαγωνιστική)
ΚΛΕΙΔΙΟΥ17.00ΕΘΝΙΚΟΣΚΛΕΙΔΙΟΥ -ΑΠΟΛ-

ΛΩΝΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
Διαιτησία:ΛΑΖΑΡΟΥ-ΠΙΤΟΣ-ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ17.00ΛΕΥΚΑΔΙΑ -ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΠΛΑ-

ΤΕΟΣ
Διαιτησία: ΠΑΡΑΣΙΟΥ -ΧΑΛΑΤΖΙΟΥΚΑΣ -ΧΡΙ-

ΣΤΟΔΟΥΛΟΥΚ.
ΛΟΥΤΡΟΥ17.00ΟλυμπιακοςΛουτρου -ΕΘΝΙ-

ΚΟΣΡΑΧΗΣ
Διαιτησία:ΤΡΕΒΛΑΣ -ΑΣΒΕΣΤΑΡΑΣ -ΧΑΡΑΛΑ-

ΜΠΙΔΗΣ
ΑΓΚΑΘΙΑΣ17.00ΝΙΚΗΑΓΚΑΘΙΑΣ -ΑΟΜΑΡΙ-

ΝΑΣ
Διαιτησία:ΜΕΛΤΖΑΝΙΔΗΣ -ΑΡΓΥΡΙΟΥ -ΚΙΡΜΑ-

ΝΙΔΗΣ
ΠΑΤΡΙΔΑΣ17.00ΑΣΠΑΤΡΙΔΑΣ-ΘΥΕΛΛΑΣΤΕ-

ΝΗΜΑΧΟΥ
Διαιτησία: ΠΑΥΛΙΔΗΣ -ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ -ΤΣΙΟΥΓ-

ΓΑΡΗΣ
ΠΛΑΤΑΝΟΥ17.00ΑΘΛ.ΑΚΑΔ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ -ΑΣ

ΝΕΑΣΓΕΝΕΑΣ
Διαιτησία:ΚΩΣΤΟΥΛΗΣ-ΜΠΑΚΑΛΗΣ-ΠΕΤΡΟΥ
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ 17.00ΚΕΡΑΥΝΟΣΕΠΙΣΚΟΠΗΣ -

ΑΕΠΟΝΤΙΩΝΒΕΡΟΙΑΣ
Διαιτησία: ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ -ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Γ.-ΜΠΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ
ΣΧΟΙΝΑ17.00ΑΕΣΧΟΙΝΑ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣΝΑ-

ΟΥΣΑΣ
Διαιτησία:ΠΑΖΑΡΤΖΙΚΛΗΣ -ΧΡΥΣΑΝΗΣ -ΜΟΥ-

ΣΕΝΙΚΑΣ
ΔΑΚΝΑΟΥΣΑΣ17.00ΦΑΣΝΑΟΥΣΑ-ΑΤΡΟΜΗ-

ΤΟΣΔΙΑΒΑΤΟΥ
Διαιτησία:ΜΑΛΟΥΤΑΣ-ΓΑΒΡΑΣ-ΝΗΣΕΛΙΤΗΣ
ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ17.00ΠΑΟΚΟΥΛΟΥΡΑΣ-ΕΛΠΙΔΑ

ΜΟΝΟΣΠΙΤΩΝ
Διαιτησία:ΙΑΣΩΝΙΔΗΣ-ΒΑΛΚΑΝΟΣ-ΓΚΟΓΚΑΣ
ΝΗΣΕΛΙΟΥ17.00ΑΛΙΑΚΜΩΝΝΗΣΕΛΙΟΥ-ΑΕΚ

Καμποχωρίου
Διαιτησία: ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ -ΓΙΑΓΚΙΤΖΟΓΛΟΥ

-ΖΟΥΡΝΑΤΖΙΔΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΑΓΩΝΩΝτης09.09.2018
ΚΥΠΕΛΛΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ(1ηαγωνιστική)
ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙΟΥ17.00ΑΣ Γιαννακοχωριου -

ΑΣΤΕΡΑΣΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥΑΝΑΒΑΛΕΤΑΙ
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ17.00ΑΠΟΛΛΩΝΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ -

ΑΕΧΑΡΙΕΣΣΑΣ

Διαιτησία:ΠΑΡΑΣΙΟΥ-ΜΟΥΣΕΝΙΚΑΣ-ΤΟΤΣΚΑΣ
ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΩΝ17.00ΠΑΟΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑ -ΠΑΟΚ

ΑΛΕΞ/ΕΙΑΣ
Διαιτησία:ΜΕΛΤΖΑΝΙΔΗΣ-ΠΙΤΟΣ-ΒΑΛΚΑΝΟΣ
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ17.00ΕΝΩΣΗΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ-Α-

ΓΡ.ΑΣΤ.ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ
Διαιτησία:ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ -ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥΓ.-Ι-

ΑΣΩΝΙΔΗΣ
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ17.00ΑΡΗΣΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ-

ΔΟΞΑΛΙΑΝΟΒΕΡΓΙΟΥ
Διαιτησία:ΔΕΒΕΤΖΙΔΗΣ -ΓΙΑΓΚΙΤΖΟΓΛΟΥ -ΡΗ-

ΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΑΚΝΑΟΥΣΑΣ 17.00ΑΧΙΛΛΕΑΣΝΑΟΥΣΑΣ -

Μ.ΑΛΕΞ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Διαιτησία: ΧΡΥΣΑΝΗΣ -ΛΑΖΑΡΟΥ -ΠΑΖΑΡΤΖΙ-

ΚΛΗΣ
ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ17.00 ΓΑΣΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ -ΘΥ-

ΕΛΛΑΣΤΑΥΡΟΥ
Διαιτησία:ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ-ΜΠΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ-ΧΡΙ-

ΣΤΟΔΟΥΛΟΥΚ.
ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ17.00Μ.ΑΛΕΞ.ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ -ΦΙ-

ΛΙΠΠΟΣΜΕΛΙΚΗΣ
Διαιτησία: ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ -ΜΠΑΚΑΛΗΣ -ΧΑΛΑ-

ΤΖΙΟΥΚΑΣ
ΚΟΠΑΝΟΥ17.00ΓΑΣΚΟΠΑΝΟΣ-ΠΣΒΕΡΟΙΑΣ

αναβαλεται

Οι διαιτητές των αγώνων
του Σαββατοκύριακου

8 & 9 Σεπτεμβρίου 2018

ΦΑΣ Νάουσα
Παραχώρηση

τουΑλέξανδρουΖούρκου
στηνΒέροια

Μεαπόφαση τηςΔιοίκησηςπαραχωρήθηκε οποδοσφαιριστήςΑλέξαν-
δροςΖούρκοςστηνομάδα τηςΒέροιας.ΟΑλέξανδρος,οοποίος ξεκίνησε
απότατμήματαυποδομώντουΦ.Α.Σ.ΝΑΟΥΣΑ,μετάαπόσχετικήπρόταση
καιενδιαφέρονπαραχωρήθηκεστηνομάδατηςΒέροιας,

ΟΦ.Α.Σ.ΝΑΟΥΣΑευχαριστείτονΑλέξανδρογιατηνπροσφοράτουστοΣύλλογοκαιτουεύχεταικαλή
συνέχειακαιεπιτυχίες.

ΞεκίνημαγιατηνομάδαΝέων(Κ-16)
Με αισιοδοξία,

όρεξη και στόχους
ξεκίνησαν οι προ-
πονήσεις της νεοσύ-
στατης ομάδας Νέ-
ων (Κ16) τουΦ.Α.Σ.
ΝΑΟΥΣΑ. Προπο-
νητής είναι ο Νίκος
Κουμπουλής, ενώοι
22 ποδοσφαιριστές
προέρχονταιαπότην
παιδική ομάδα του
Φ.Α.Σ.ΝΑΟΥΣΑ,αλ-
λά και από νεαρούς

ποδοσφαιριστέςτουΟλυμπιακούΝάουσας,οιοποίοιπαραχώθηκανστονΦ.Α.Σ.στοπλαίσιοτηςσυνερ-
γασίαςτωνδύοομάδων.

Σκοπόςείναιαφενόςησυμμετοχή τηςομάδαςστοπρωτάθλημανέων πουδιοργανώνειγιαπρώτη
φορά εφέτος ηΕ.Π.Σ.Ημαθίας, αφετέρουη ολοκληρωμένη εκγύμναση και ηπροετοιμασία τωνποδο-
σφαιριστώνώστεναστελεχώσουντημεγάληομάδατουΦ.Α.Σ.ΝΑΟΥΣΑταεπόμεναχρόνια.
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 Εβδομάδα Εκπαιδευτικής 
Ρομποτικής στη ΔΙΚΤΥΩΣΗ
Η πρώτη και μεγαλύτερη Ακαδημία Ρομποτικής στο Νομό μας προ-

σκαλεί όλα τα παιδιά, από 6 έως 16 ετών, να παρακολουθήσουν ΔΩΡΕ-
ΑΝ εισαγωγικά μαθήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής με τα Lego WeDo 2 
και Lego Mindstorms EV3.

 Τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ένα πλήρες 
δίωρο μάθημα εκπαιδευτικής ρομποτικής στο οποίο θα γνωρίσουν με 
βιωματικό τρόπο τη λειτουργία των Ρομπότ. Στη συνέχεια μέσα από 
παιχνίδι με τουβλάκια Lego θα κατασκευάσουν το δικό τους ρομποτάκι 
και θα το προγραμματίσουν δίνοντας κίνηση και ζωή στη δική τους κατα-
σκευή. Ο μόνος περιορισμός θα είναι η φαντασία τους.       

Η εβδομάδα εκπαιδευτικής ρομποτικής θα υλοποιηθεί από 13 έως 19 
Σεπτεμβρίου, καθημερινά  σε απογευματινά τμήματα και το Σάββατο σε 
πρωινά τμήματα

Οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά στο site www.
dictiosi.gr και στη γραμματεία της σχολής.

Τα τμήματα που θα δημιουργηθούν θα είναι ολιγομελή και ανάλογα με 
τις ηλικίες των παιδιών. 

Κάθε μαθητής που θα παρακολουθήσει τα δωρεάν μαθήματα θα 
κερδίσει εκπτωτικό κουπόνι 10% για την εγγραφή του στα τμήματα της 
Ακαδημίας Ρομποτικής που θα ξεκινήσουν στη σχολή μας. 

Η Ακαδημία μας διαθέτει σύγχρονους εργαστηριακούς χώρους και 
εξοπλισμό LEGO. Τα προγράμματα σπουδών που προσφέρουμε ακο-
λουθούν τα περιγράμματα σπουδών της LEGO EDUCATION, παγκόσμιο 
ηγέτη στη διδασκαλία της εκπαιδευτικής ρομποτικής. Επίσης ενσω-
ματώνουνε στην εκπαιδευτική διαδικασία το πρότυπο μάθησης STEM 
(Science – Technology – Engineering – Mathematics) μέσα από ευφά-
νταστα σενάρια επίλυσης προβλημάτων. 

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ 2331022335
Ηλεκτρονική εγγραφή:
http://www.dictiosi.gr/index.php/lego-rompotics/item/122-εβδομά-

δα-εκπαιδευτικής-ρομποτικής-με-δωρεαν-μαθήματα.html

ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ 
ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ

Διακοπές στην 
Αιδηψό για 

Ιαματικά Λουτρά
Τα μέλη και οι φίλοι της Λέσχης όσοι επι-

θυμούν να πάρουν μέρος στις φετινές πε-
ριόδους ιαματικών λουτρών να δηλώσουν 
συμμετοχή στα γραφεία της Λέσχης μας. Γ΄ 
περίοδος 23-30 Σεπτεμβρίου. 

Για περισσότερες πληροφορίες στα γρα-
φεία μας Ανοίξεως 90. Τηλ.: 23310 25654 
και 6976 953683.

Το Δ.Σ.

Την Κυριακή 9 Σεπτεμβρίου
Veria Hip Hop Festival με ράπερ Anser 

στο  Μπάσκετ  Εληάς 
Η Κ.Ε.Π.Α. Δήμου Βέροιας , συνεπής στο 

λόγο της , υποδέχεται τον κεντρικό πρωταγω-
νιστή της ελληνικής ραπ σκηνής  Anser  μαζί 
με την παρέα του,  σε αφιερωμένη στους νέ-
ους της πόλης μας και της περιοχής μας!

Με ένα flow που πετάει φωτιές, πολυετή 
και γεμάτη highlights πορεία στον χώρο του 
εγχώριου hip hop, αλλά και κομμάτια που 
αθροίζουν εκατομμύρια views στο YouTube, 
ο Anser πρωταγωνιστεί εδώ και χρόνια στην 
ελληνική rap σκηνή. Η προσοχή του στους 
στίχους, το καλό γούστο στην επιλογή των 
beats για τα τραγούδια του και οι εκρηκτικές 
του συναυλίες τον έχουν αναδείξει σε αγαπη-
μένο ενός μεγάλου κομματιού των φίλων του 
hip hop  

Γήπεδο Μπάσκετ  Εληάς «Άρης Γεωρ-
γιάδης» / Κυριακή 9/9 9.00μ.μ. /ΕΊΣΟΔΟΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Διοργάνωση : ΚΕΠΑ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
Με την υποστήριξη του ΚΑΠΑ Δήμου Βέ-

ροιας 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΩΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ 
ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

Με την υπ’ αριθμ. 6688Γ΄/31-7-2018 έκθεση επίδοσης του 
δικαστικού επιμελητή του Εφετείου Θεσσαλονίκης με έδρα το 
Πρωτοδικείο Βέροιας Απόστολου Κ. Κοκκαλιάρη κοινοποιήθηκε 
στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Βέροιας για λογαριασμό 
της Ανθούλας Νάζου του Εμμανουήλ πρώην κατοίκου Βέροιας 
και ήδη αγνώστου διαμονής, κατόπιν εντολής του κ. Σωτήριου 
Σοφόπουλου, Προϊσταμένου Διεύθυνσης της Ανώνυμης Ασφα-
λιστικής Εταιρίας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Η ΕΘΝΙΚΗ», που εδρεύει 
στην Αθήνα, Λ. Συγγρού 103-105 και εκπροσωπείται νόμιμα 
με ΑΦΜ: 094003849, η από 10-7-2018 ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩ-
ΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ με την οποία η παραπάνω 
ασφαλιστική καταγγέλλει την σύμβαση και τον συμβατικό δεσμό 
Ασφαλιστικού Συλλόγου και την καλεί:

α) Να ενημερώσει αμέσως – και μάλιστα εγγράφως για κάθε 
υπόθεση που τυχόν εκκρεμεί στα χέρια της.

β) Να απέχει από κάθε φύσεως δραστηριότητα, που έχει 
σχέση (άμεση ή έμμεσα) με την πιο πάνω σύμβαση και τους 
ασφαλισμένους της.

γ) Να παραδώσει όλα τα δικαιολογητικά δαπανών και όλο 
το έντυπο υλικό που τυχόν βρίσκεται στα χέρια της, στο οποίο 
συμπεριλαμβάνεται και αυτό που προμηθεύτηκε με δαπάνη της 
εταιρίας, εφόσον σε αυτό υπάρχει τυπωμένη η επωνυμία ή άλ-
λα διακριτικά στοιχεία της Εταιρίας, χωρίς να επιτρέπεται να το 
χρησιμοποιεί ή οι τυχόν συνεργάτες της με οποιοδήποτε τρόπο.

δ) Να τους καταβάλει αμέσως τυχόν λογαριασμούς ή χρη-
ματικό ποσό που τυχόν έχει στα χέρια της, βιβλία, δικαιολο-
γητικά, έγγραφα που αφορούν τις δοσοληψίες μαζί της, με τα 
υποκαταστήματα, γραφεία πωλήσεων ή πελάτες της καθώς και 
να τακτοποιήσει όλες τις τυχόν εκκρεμείς οφειλές της προς την 
εταιρία.

Αθήνα, 6-9-2018
Η πληρεξούσια δικηγόρος της ασφαλιστικής εταιρίας

ΚΑΚΟΛΙΑ ΜΑΡΙΑ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Κοι.Σ.Π.Ε. Ημαθίας «Δεσμός» θα ή-

θελε να ευχαριστήσει δημόσια τον κ. Τσορ-
μπατζίδη Χαράλαμπο Δικαστικό Επιμελη-
τή, για την ανάθεση της καθαριότητας του 
κτιρίου οπού στεγάζεται το νέο γραφείο 
του, Κεντρικής 61, στο συνεργείο καθαρι-
ότητας του Κοινωνικού Συνεταιρισμού μας, 
αποδεικνύοντας στην πράξη την κοινωνική 
ευαισθησία και την κοινωνική αλληλεγγύη 
και με αυτό τον τρόπο ουσιαστικά στηρίζο-

ντας το έργο του «Δεσμού» στην κοινωνική επανένταξη ατόμων από ευπαθείς 
ομάδες πληθυσμού. Ευελπιστούμε και σε αντίστοιχες συνέργειες στο μέλλον. 

Με ένα μικρό λιθαράκι, χτίζεται η κοινωνική συνοχή.
Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του

Κοι.Σ.Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ «ΔΕΣΜΟΣ»
Ο Πρόεδρος του ΔΣ

Ηλίας Α.  Γραμματικόπουλος 

Εγγραφές στη χορωδία 
ενηλίκων του «ΠΡΟΜΗΘΕΑ»

Ξεκίνησαν οι εγγραφές νέων μελών στο τμήμα χορωδίας ενη-
λίκων του «ΠΡΟΜΗΘΕΑ», με υπεύθυνο χορωδίας τον καθηγητή 
μουσικής Αλέξανδρο Ιωσηφίδη 

Για πληροφορίες και εγγραφές στα τηλέφωνα 2331028663, 
6932330078 ή στο χώρο του συλλόγου (Ακροπόλεως 63 στον 
Προμηθέα ). Ώρες επικοινωνίας: 6-9 μμ

Στο πλαίσιο του «Naoussa Street Festival 2», ο Δήμος 
Ηρωικής Πόλης Νάουσας σε συνεργασία με την ομάδα 
«Soulfood Thessaloniki» (Streetfood & Beer Festival) και 
με οδηγό τη γεύση, παρουσιάζουν το «Naoussa street 
food festival-wine edition». Στην πρωτεύουσα του ξινό-
μαυρου από 7-9 Σεπτεμβρίου από τις 17:00 το απόγευμα, 
στο πλακόστρωτο του Δημοτικού Πάρκου της Νάουσας, 
ταξιδεύει η κουλτούρα φαγητού δρόμου.

Καθημερινά, οι καταξιωμένοι σεφ του χώρου, 
Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος (Chef Evora Eatery / 
4023 (UK) Mediterranean food), Φώτης Πλατέλας (live 
cooking chef Electra Palace, Sani Beach Chalkidiki, 
R&D Chef Provil), Χρήστος Εξαρχόπουλος (Soulfood 
Thessaloniki) και ο Bartender Αναστάσης Βιζυνός 
(Margarita, C in Cin), δημιουργούν, μαγειρεύουν και 
φτιάχνουν κοκτέιλ που όλα σχετίζονται με το μοναδικό 
ξινόμαυρο κρασί της Νάουσας.

Επίσης στο φεστιβάλ συμμετέχουν ο Σύνδεσμος 
Οινοποιών και Αμπελουργών Νάουσας και οι τοπικές 
επιχειρήσεις: Ταβέρνα «4 Εποχές», Ταβέρνα «Χάρα-
μα», «Τζέπος Daily Bakery», «Καφελλήνιον».

Τρεις ημέρες με Djs, μουσικές συναυλίες με τους 
REC και τον Νίκο Πορτοκάλογλου, Live Cooking & 
Cocktails και δρώμενα για τους λάτρεις της κουλτού-
ρας του δρόμου και όχι μόνο στο Δημοτικό Πάρκο 
Νάουσας.

Το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων έχει ως 

εξής: 
• Σάββατο 8 Σεπτεμβρίου, πλακόστρωτο δημο-

τικού πάρκου, ώρα 21:00
«Back to school concert», με τους REC
Οι REC το #1 Urban Pop συγκρότημα βρίσκεται 

στην καλύτερη στιγμή του. Με την Ξένια να έχει επι-
στρέψει πιο καυτή από ποτέ από τον Άγιο Δομήνικο 
και το Survivor II, το συγκρότημα με τα πιο δυνατά Hits 
κάνει την πιο δυνατή του περιοδεία. Με το #thelo να 
έχει γίνει το επίσημο soundtrack του φετινού καλοκαι-
ριού οι REC προσφέρουν μια αξέχαστη live clubbing 
εμπειρία.

• Κυριακή 9 Σεπτεμβρίου, πλακόστρωτο δημοτι-
κού πάρκου, ώρα 21:00

Μουσική συναυλία με τον Νίκο Πορτοκάλογλου.
Ο Νίκος Πορτοκάλογλου, έχοντας στις αποσκευές 

του το νέο του δίσκο «Εισιτήριο»  και την εξαιρετική 
μπάντα του, τους «Ευγενείς Αλήτες», έρχεται στη 
Νάουσα για ένα δυνατο live γεμάτο από αγαπημένα 
τραγούδια από την προσωπική του δισκογραφία, 
όμορφες μελωδίες και συγκινητικές ερμηνείες συνθέ-
τουν την ατμόσφαιρα των μοναδικών συναυλιών-πάρτι 
του Νίκου Πορτοκάλογλου.

Σε όλες τις εκδηλώσεις η είσοδος είναι ελεύθερη 
για το κοινό. Τα εδέσματα και τα ποτά θα πωλούνται 
βάσει τιμοκαταλόγου από την κάθε επιχείρηση εστία-
σης.

Ξεκίνησε το «Naoussa street 
food festival-wine edition»



Εννέα (9) υποτροφίες σπουδών για
τηνΠεριφέρεια ΚεντρικήςΜακεδονίας,
όπως για κάθε Περιφέρεια της Ελλά-
δας, παρέχει ο πρωτοποριακός θε-
σμός «Υποτροφίες στις Περιφέρειες»,
που συνεχίζει για 4η χρονιά φέτος το
MediterraneanCollegeAθήναςκαιΘεσ-
σαλονίκης και το ΙΕΚΑΛΦΑΑθήνας,
Πειραιά, Γλυφάδας καιΘεσσαλονίκης,
σεσυνεργασίαμετις13Περιφέρειεςτης
χώρας.Πρόκειται για έναν θεσμόπου
στέφθηκεπανελλαδικά με μεγάλη επι-
τυχία,προσφέρονταςσενέες και νέους
που επιθυμούν να σπουδάσουν αλλά
δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα,
117υποτροφίεςσπουδώνστις13Περι-

φέρειεςτηςΕλλάδας,9σεκάθεΠεριφέ-
ρεια–ανάμεσάτουςκαιστηνΠεριφέρεια
ΚεντρικήςΜακεδονίας.

Πιοσυγκεκριμένα,γιατηνΠεριφέρεια
ΚεντρικήςΜακεδονίας, όπως και για
κάθεΠεριφέρεια τηςΕλλάδας,προβλέ-
πονται:

•3 υποτροφίες για Bachelor στο
Mediterranean College για το α’ έτος
σπουδών,σεπρόγραμμαεπιλογήςτων
δικαιούχων

•2 ετήσιες υποτροφίες στο ΙΕΚΑΛ-
ΦΑ, σε ειδικότητα επιλογής των δικαι-
ούχων

•2πλήρεις, ετήσιες υποτροφίες στο
MEDITERRANEAN PROFESSIONAL

STUDIES (ΚέντροΔιά Βίου
Μάθησης2),σεπρόγραμμα
επιλογής των δικαιούχων,
πλην των διετώνπρογραμ-
μάτωνHND, για τα οποία η
υποτροφία αφοράστο α’ έ-
τοςσπουδών

•2πλήρεις, ετήσιες υπο-
τροφίεςστηνΑΛΦΑ επιλογή
(ΚέντροΔιά ΒίουΜάθησης
2), επίσης σε πρόγραμμα
που θα επιλέξουν οι δικαι-
ούχοι

Οι ενδιαφερόμενοι για τις
9 υποτροφίες για τηνΠερι-
φέρειαΚεντρικήςΜακεδονί-
ας μπορούν να απευθύνο-
νται για περισσότερεςπλη-
ροφορίες, καθώς και δηλώ-
σειςσυμμετοχής έως και τις
23 Σεπτεμβρίου 2018 στην
ΑντιπεριφέρειαΠαιδείας και
Κοινωνίας τωνΠολιτών (υ-
πεύθυνη επικοινωνίας: Βά-
για Τσιαμπάζη, τηλ. 23513
51261, e-mail: s.mavridou@
pieria.pkm.gov.gr)
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 

Σεπτέμβριος 2018 
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκατά

τοδιάστημααπό10-9-2018 μέχρι16-9-
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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Βάσει:
1.ΤηςκοινήςΥΠ.ΑΠΟΦΑΣΗΣμεΑριθμ.Πρωτ.Γ4α/ΓΠ.55004/15-

13/6/2016«Ρύθμισηθεμάτωνπουαφορούντηλειτουργία,τοπροσω-
πικό καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρειαπουαφορά ταΔημόσια
Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) τουΝ. 4186/2013,
αρμοδιότηταςΥπουργείουΥγείας»

2.ΤηςΑπόφασηΑρ.Πρωτ.Γ6α/Γ.Π.39625/16-6-2018,ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ(ΦΕΚΒ΄2482)μεθέμα«ΛειτουργίαΔ.Ι.Ε.Κ.αρμοδιότη-
ταςΥπουργείουΥγείαςεκπαιδευτικήςπεριόδου2018-2019»

ΚΑΛΕΙτουςυποψήφιουςκαταρτιζόμενουςσετμήματαχειμερινούε-
ξαμήνουεκπαιδευτικήςπεριόδου2018-19στηνΕιδικότηταΒοηθόςΝο-
σηλευτικήςΓενικήςΝοσηλείας.Ηκατάθεσητωναιτήσεωντωνυποψη-
φίωνθαπραγματοποιηθείτονμήναΙούλιοτιςπαρακάτωημερομηνίες:

από1έως15Σεπτεμβρίουαπό8.30πμέως13μμ.
ΟιαιτήσειςεπιλογήςτωνκαταρτιζομένωνστοΔ.Ι.Ε.ΚτουΓ.Ν.Βέ-

ροιαςυποβάλλονται στηνΣχολήπουβρίσκεταιστονπροαύλιοχώρο
τουΝοσοκομείουΒέροιας

Απαραίτηταδικαιολογητικάγιατηνεπιλογήτωνυποψήφιωνκαταρ-
τιζομένωνΔ.Ι.Ε.Καποτελούνταακόλουθα:

1.ΣχετικήαίτησηπουθαδίδεταικαιθασυμπληρώνεταιστοΔ.Ι.Ε.Κ
2.Οεκάστοτεπροβλεπόμενοςπρωτότυποςτίτλοςσπουδών(απο-

λυτήριοήπτυχίο),τουοποίουθαεκδίδεταιφωτοαντίγραφομεμέριμνα
τουΙ.Ε.Κγιατηχρήσητουστηνεπιλογήκαιθαεπιστρέφεταιοπρωτό-
τυποςτίτλοςστονυποψήφιο

3.ΔελτίοαστυνομικήςταυτότηταςήΔιαβατήριο
4.ΒεβαίωσηΙ.Κ.ΑήΔημόσιαςΥπηρεσίας,στηνοποίαθααναγράφε-

ταιηπροϋπηρεσία (ημερομίσθιαή έτη)που τυχόνπραγματοποίησεο
υποψήφιοςσχετικήμετηνειδικότηταπουεπιθυμείνακαταρτιστείήβε-
βαίωσηΔημόσιαςΟικονομικήςΥπηρεσίας(Δ.Ο.Υ)στηνοποίααναγρά-
φεταιοχρόνοςάσκησηςσυγκεκριμένηςεπιτήδευσηςαπότονυποψήφιο

5.Πιστοποιητικόοικογενειακήςκατάστασηςπροκειμένουγιαπολύτεκνο
ήτρίτεκνογονέαήτέκνοπολύτεκνηςήτρίτεκνηςοικογένειαςήμονογονεϊκής
οικογένειας,μετουςπεριορισμούςπουτίθενταιαπότηνισχύουσανομοθεσία

6.ΓιατηνεγγραφήαλλοδαπώνυπηκόωνχωρώνεκτόςΕ.Ε.,εντόςΕ.Ε.
καιομογενώναπαιτείταιηκατάθεσηδιαβατηρίουήταυτότηταςομογενών
καθώςκαιτηςάδειαςπαραμονήςγιατουςυπηκόουςχωρώνεκτόςΕ.Ε.

Σε περίπτωση μη αποφοίτησης από ΕλληνικόΛύκειο ή ΣΕΚ
απαιτείται η κατάθεση του ισότιμου τίτλου σπουδών, επίσημης
μετάφρασηςαυτούκαθώςκαι της ισοτιμίας του, εκδοθέντωναπό
δημόσιαΕλληνικήυπηρεσία.

Τηνίδιαπερίοδοθαγίνουνδεκτέςαιτήσειςκατατάξεωναπόαπο-
φοίτουςΕΠΑΛ,ΕΠΑΣ,ΤΕΕΒΚύκλου,ΤΕΛ,εξειδίκευσηΕΠΛσυνα-
φώνειδικοτήτωνσύμφωναμετηνκείμενηνομοθεσία,γιατοΓεξάμη-
νοσπουδών.Πληροφορίεςστοτηλέφωνο2331351145,6986623716,
6944726416καιστηνιστοσελίδατουνοσοκομείουwww.verhospi.gr.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΔ.Ι.Ε.Κ.-ΓΕΩΡΓΙΤΖΙΚΗΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ-ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ3ηςΥ.ΠΕΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Δ.Ι.Ε.ΚΒΟΗΘΟΣΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟΥΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥΒΕΡΟΙΑΣ
ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣΠΑΠΑΓΟΥ-ΒΕΡΟΙΑ
Τηλέφωνα:2331351145,6986623716,6944726416
Emaildiek@verhospi.gr

Φαρμακεία
Σάββατο 8-9-2018

08:00-14:30ΘΕΟΔΩΡΟΥΝΙΚΟΛΑΟΣΠΛ.ΠΛΑ-
ΤΑΝΩΝ1(πρώηνΚεντρικής69)23310-24534

08:00-14:30ΘΩΙΔΗΣΙΩΑΝΝΗΣΒΕΝΙΖΕΛΟΥ82
23310-67530
08:00-14:30ΜΠΑΛΙΟΥΘ.ΜΑΡΙΑΜΑΛΑΚΟΥΣΗ

18ΚΑΙΒΕΝΙΖΕΛΟΥΓΩΝΙΑ23310-29759
14:30-21:00 ΜΠΟΥΛΑΣΙΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 117ΚΑΙΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΓΩΝΙΑ
23310-60340

19:00-21:00ΝΕΔΕΛΚΟΥ (ΟΥΤΑ)ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΟΡΑΒΑ1(δίπλαστοΙΚΑ)23310-66649

21:00-08:00ΝΕΔΕΛΚΟΥ (ΟΥΤΑ)ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΟΡΑΒΑ1(δίπλαστοΙΚΑ)23310-66649

Κυριακή 9-9-2018
08:00-14:30ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΗΡΑΣ

10(κοντάσταΚΤΕΛ)23310-62989
14:30-21:00ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣΒΕΝΙ-

ΖΕΛΟΥ48&ΚΟΝΙΤΣΗΣΓΩΝΙΑ23310-71601
19:00-21:00ΒΕΧΤΣΑΛΗΔΗΜΗΤΡΑΕΜΜ.ΠΑΠ-

ΠΑ19ΚΑΙΜΟΡΑΒΑ(έναντιΙΚΑ)23310-64102
21:00-08:00ΒΕΧΤΣΑΛΗΔΗΜΗΤΡΑΕΜΜ.ΠΑΠ-

ΠΑ19ΚΑΙΜΟΡΑΒΑ(έναντιΙΚΑ)23310-64102

Δευτέρα 10-9-2018
14:30-21:00ΚΑΡΑΚΟΛΗΑΝΑΣΤΑΣΙΑΠΙΕΡΙΩΝ

3123310-26914
14:30-21:00ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΝΙΚΟΛΕΤΑΠΙΝΔΟΥ

15ΚΑΙΚΑΡΑΤΑΣΟΥΓΩΝΙΑ23310-65931
19:00-21:00ΚΟΥΠΑΤΣΙΑΡΗΜΑΡΙΑΒΙΚΕΛΑ10-

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣΓΩΝΙΑ23310-28491
21:00-08:00ΚΟΥΠΑΤΣΙΑΡΗΜΑΡΙΑΒΙΚΕΛΑ10-

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣΓΩΝΙΑ23310-28491

9 υποτροφίες σπουδών για την 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας από 
το θεσμό «Υποτροφίες στις Περιφέρειες»
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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

ΚΑΤΩΜΑΚΡΟΧΩ-
ΡΙΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2δια-
μερίσματα, ισόγειο και

1ος όροφος, από 70

τ.μ.και80τ.μ.,μεαυλή

και ταδύομαζί, καλο-

ριφέρι, σκεπή, σε κα-

λή κατάσταση και τιμή

ευκαιρίας58.000ευρώ

και τα δύο μαζί. Τηλ.:

6974 058284 & 6973

475239.

ΖΗΤΩ προς αγορά
κατοικία με 2 δωμά-

τια στο κέντρο μέχρι

«Παπάκια»,1ουή2ου

ορόφου, με ασανσέρ,

που να χρίζει ανα-

καίνιση μέχρι 40.000

ευρώ.  Τηλ. :  6945

122583.

ΕΡΓΟΧΩΡΙ πωλεί-
ται κατοικία 75 τ.μ.σε

οικόπεδο300 τ.μ.Τιμή

ευκαιρίας 24.000 ευ-

ρώ.Τηλ.:6945122583

Euromesitiki.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ από ι-
διώτη καινούργιο κα-

τάστημα 45 τ.μ. στην

οδόΚεντρικήςτηςΒέ-

ροιας, δίπλαστοΕπι-

μελητήριο, με πατάρι

30τ.μ. (ενοικιασμένο).

Τηλ.:6936870915.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΙΔΕΤΑΙ επιχείρη-
ση κερδοφόρα λόγω

σύνταξηςσεκαλήτμή.

Κάθε έλεγχος δεκτός.

Μεσιτικό ΣΤΟΧΟΣ.

Τηλ.: 23310 68080 &

6973735020.

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.

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

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

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

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

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

ωραίοκαιΤζάκι,με Ηλ.Συσκευές,Διπλά
τζάμια-Τιμή:220€.

Κωδ:23023ΠΑΝΟΡΑΜΑ,Διαμέρισμα
80τ.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.24103ΕΛΗΑ , επί τηςΕληάς ε-
νοικιάζεται διαμέρισμα80 τ.μ., κατασκευή
1976,2υ/δ,σαλόνι,μεκαινούργιακουζίνα,
2οςόροφος,ανακαινισμένομερικώς ,σε
καλήκατάσταση,σεοικοδομήπολυτελούς
κατασκευής ,καινούργιασυνθετικάκουφώ-
ματαμε διπλά τζάμια, διαθέτει , κεντρική
θέρμανσηπετρελαίουπου λειτουργεί , με
ανελκυστήρακαινούργιο,240€,Αποκλειστι-
κήδιάθεσηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Θαείναιελεύθεροαπό1/10/2018.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.23043ΜονοκατοικίαστουςΓεωρ-

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

Κωδ.12778ΑΝΩΜΑΚΡΟΧΩΡΙενοικιά-
ζεταικομπλέεπιπλωμένηγωνιακήΜονοκα-
τοικίαμε117τ.μ.,κατασκευή1994,διαθέτει
3 υ/δ, πολυτελούς κατασκευής , ατομική
θέρμανσηπετρελαίου,διαθέτειτζάκι,ηλια-
κό,BBQκαιαποθήκη,έχειμεγάλοκήπομε
δένδρα ,περιφραγμένο ,σεοικόπεδο800
τ.μ.επιτρέπονταικατοικίδια ,τιμή350€.Α-
ποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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-
κία230 τ.μ. , ηοποία επεκτείνεταισεδυο
επίπεδασεπεριφραγμένο οικόπεδο των
700 τ.μ. , μεανεξάρτητημεγάληαυλήκαι
μευπόγειο40τ.μ.,κατασκευή1980.Αποτε-
λείταιαπό2σαλόνια5υ/δ,μίαανεξάρτητη
μεγάληκουζίνα,καιδύομπάνια,χωρίςθέρ-
μανση,μεδυνατότητατοποθέτησηςτζακιού
ήσόμπας(υπάρχεικαμινάδα),επιπλωμένη,
με αποθήκη και με δύο ντουλάπες , έχει
ηλεκτρικέςσυσκευέςαλλάκαιηλιακόθερμο-
σίφωνα,προσφέρεταισε τιμήπραγματικής

ευκαιρίας,350€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:24424 -ΩΡΟΛΟΙ Αποθήκησυ-

νολικής επιφάνειας80 τ.μ.σεημιυπόγειο.
Αποτελείταιαπό1Χώροενιαίομεwc.Τιμή:
100€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ.24763ΚΕΝΤΡ0,Γραφείο35 τ.μ.,

κατασκευή2000,μεδύοχώρους ,3οςό-
ροφος, καινούργιο εντελώς,σεάψογηκα-
τάσταση,συνθετικά κουφώματαμε διπλά
τζάμια, άψογασυντηρημένο,μεωραίαδι-
αρρύθμιση, με υδραυλικό ανελκυστήρα ,
κεντρικότατο,μεμίσθωματα200€.

Κωδ. 24647ΚΕΝΤΡΟκοντάστηΜη-
τρόπολη γραφείο 47 τ.μ. στον3οόροφο,
κατάλληλογιακάθεχρήση,μελίγαέπιπλα
ενοίκιο140€.

Κωδ: 24748  ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας50 τ.μ.στον
3οόροφο.Αποτελείταιαπό2Χώρους,και
WC.Είναικατασκευασμένο το1981καιδι-
αθέτεικουφώματασυνθετικά,μεέπιπλακαι
μεδιπλάτζάμια-Τιμή:300€.

Κωδ:24514 -ΔΕΗκοντάΕΝΟΙΚΙΑΖΟ-
ΝΤΑΙ κατάαποκλειστικότητα γραφεία νεό-
δμητασυνολικής επιφάνειας 185 τ.μ. 1ου
ορ.. καιπάνωσε κεντρικό δρόμο . Είναι
κατασκευασμένατο2010καιδιαθέτουνθέρ-
μανσηΑτομικήμεΠετρέλαιο,Απεριόριστη
Θέα,ΠόρταΘωρακισμένη καιΑποθήκη.
Μίσθωμα500€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 24715 - Κέντρο απόκεντρο και

κοντάσταΚΤΕΛΚατάστημασυνολικήςεπι-
φάνειας70τ.μ.ισόγειοκαιμεμεγάληβιτρίνα
.ΑποτελείταιαπόένανενιαίοκαιWC.Είναι
κατασκευασμένοτο1975καιείναιφωτεινό,
ανακαινισμένομεψευδοροφή.Ενοίκιομόνο
220€.

Κωδ: 24669 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
κατάαποκλειστικότηταανακαινισμένοΚατά-
στημασυνολικήςεπιφάνειας97τ.μ. ισόγειο
λίγουπερυψωμένοαπό το έδαφος .Απο-
τελείταιαπό2ΧώρουςκαιέναWCμεγάλο.
Τιμή:350€.

Κωδ: 24637 -ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επί της

οδού Κεντρικής κατά αποκλειστικότητα
Κατάστημασυνολικής επιφάνειας100 τ.μ.
Ισόγειομε επιπλέονπατάρι καιμεγάλου-
πόγειο. Είναικατασκευασμένοτο1992και
διατηρείταισεκαλήκατάσταση.Τιμή:μόνο
250€.Διαθέτουμε τηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙ-
ΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

Κωδ:24676 -ΕΛΗΑΚέντροΕΝΟΙΚΙΑ-
ΖΕΤΑΙ κατάαποκλειστικότηταΚατάστημα
συνολικής επιφάνειας123 τ.μ. ισόγειο για
κάθεχρήσηεκτόςυγειονομικούενδιαφέρο-
ντος .Αποτελείταιαπό4Χώρους,καιWC.
Διαθέτεικαιμίααποθήκη80τ.μ.,Τιμή:500€

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.105017ΚΕΝΤΡ0ΒΕΡΟΙΑΣ,Πω-

λείται αυτοτελές κτίριο , διπλοκατοικία α-
ποτελούμενοαπό2γκαρσονιέρες50+50
τ.μ.,κατασκευή2006,με1υ/δσκλ,ημίαστο
ισόγειοκαιηάλληστον1οορ. νεοαναγει-
ρόμενη,σεεξαιρετικήκατάσταση,καινούρ-
γιασυνθετικάκουφώματαμεδιπλά τζάμια
και με θωρακισμένεςπόρτες , διαθέτουν
ατομική θέρμανσηπετρελαίου και ηλιακό
θερμοσίφωναηκάθεμία,γιαπολύαπαιτη-
τικόαγοραστή,όλομαζίαπό100.000€τώρα
μόνο75.000€.

Κωδ. 105440 ΚΕΝΤΡΟ ,Διατηρητέα
μονοκατοικία60τ.μ.,μεοικόπεδο108τ.μ.η
εξωτερικήτηςκατάστασηπολύκαλή,εσω-
τερικάαπαιτούνταιαρκετές εργασίες , δια-
θέτει2υ/δ,σαλόνικαικουζίνα,αποτελείται
απόισόγειοκαιτον1οόροφο,προσφέρεται
στηνεξαιρετικάχαμηλήτιμήτων28.000€.

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€.

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€.Ευκαιρία εξαιρετική,Αποκλειστική
διάθεσηκαι υπόδειξηαπό τηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:105963ΡΑΧΗΠΩΛΕΙΤΑΙΟικόπε-

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

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

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
24638ΑΝΟΙΞΕΩΣ Κατάστημα30τ.μ.,

ισόγειο,σεεκπληκτικόσημείο,μεεξαιρετική
προβολήκαιμεπολύχαμηλόενοίκιομόνο
200€. Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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.

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

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-
ρα με δωμάτιο, κουζίνα, χολ
και μπάνιο στον 2ο όροφο οι-
κοδομής με βεράντα, ατομική
θέρμανση, κοντά στο Βυζαντι-
νόΜουσείο. Πληρ. τηλ. 6973

551477κ.Δημήτρης.
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 52 ενοικιάζεται

γκαρσονιέρα1ος όροφος, ανα-
καινισμένο,μεθέα.Τηλ.:23310
24817&6945852826.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα
σε ιδιόκτητη οικοδομή,Άρεως
11, στη Βέροια στον 3ο όρο-
φο. Τρία δωμάτια, σαλοκουζί-

να, μεγάλα μπαλκόνια με θέα,
θερμοηχομονωτικά κουφώματα,
ασανσέρ,θέρμανσημεογκομέ-
τρηση (χαμηλό κόστος), θέση
στάθμευσης αυτοκινήτου στην
πιλοτή. Τηλ.: 6985 013342 ή
2331073935-6947007710.

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

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

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

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

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

www.laosnews.gr

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
Π.ΜΕΛΑ3ος.3ΔΣΚ2WCΑ.Θπανελ,καλό300€
ΑΝΘΕΩΝμονοκατοιια55τ.μ2ΔΣΚΛχωριςθερμανση
150€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ1ΔΣΚ4oςΘερμ/τεςμεθεα170€
ΚΕΝΤΡΟ1ΔΣ-Κκοπλαμ,θεα,Α.Θ4ος180€
ΠΑΠΑΓΟΥ1ΔΣΚΑ.ΘΚοπλαμΘεα,1ος150€
ΚΕΝΤΡΟ3ΔΣ/ΚΑ.Θεπιπλωμενο350€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ1Δ-Σ-Κκοπλαμ,θεα3ος160€
ΑΝΟΙΞΕΩΣεπιπλωμενο1ΔΣ-ΚΑ.ΘΘεα250€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

ΚΤΙΣΜΑ45τ.μμεεπιχειρησησελειτουργιαστοΚέντρο
ΕΜ.ΠΑΠΠΑκΚαρατασουκαταστηματα40τ.μ30.000€
ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκαταστημα50τ.μ30.000
ΑΝΟΙΞΕΩΣκαταστ.75τ.μ+60οροφος50000€
ΙΕΡΑΡΑΡΧΩΝκαταστ.25τ.μκατάλληλοκαιγιαγκαραζ17000€

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.μ700

του Σαββατοκύριακου

ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Πωλείται κομπλέ σύ-

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

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

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

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στονΠρομηθέα4ου

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

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

1.ΠτυχιούχοςΜηχανολόγοςήΗλεκτρολόγοςΑΕΙήΤΕΙ
2.ΑδειούχοςΨυκτικός
3.ΤεχνίτηςΗλεκτρολόγος
Επιθυμητήηπροϋπηρεσίασεβιομηχανικέςψυκτικέςεγκαταστά-

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα με σαλοκουζίνα,
υπνοδωμάτιο, μπάνιο, αποθήκη και μπαλκόνι με
τέντα, με ατομική θέρμανση,πλήρως επιπλωμένη
και εξοπλισμένη με όλες τις ηλεκτρικές συσκευές,
με aircondition και αποθηκευτικούς χώρους.Πολύ
κοντάστοκέντρο.Τηλ.επικοινωνίας:6974030013.
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμπερές
οροφοδιαμέρισμα 2ουορόφου
στηΘεσ/νίκη επί της οδούΠ.
Καραμανλή, 200μ. από το Ιπ-
ποκράτειο, 120 τ.μ., αποτελού-
μενο από τρία υπνοδωμάτια,
σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο&W.C.
Ιδανικόγιαφοιτητές.Τηλ.:6936
585843.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλήτρια για κα-
τάστημα,ηλικίαςμέχρι27ετών.
ΑΠοστολή βιογραφικών στο:
vehr2010@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ πωλήτριες για
κεντρικό κατάστημα ενδυμάτων
στηΒέροια.Τηλ.:6983679790.

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

ΗΕΤΑΙΡΙΑ Ολύμπια Γη με
έδρα τηνΑλεξάνδρεια αναζητά
για το υποκατάστημά της στο
Διαβατό εποχικό προσωπικό

εργάτες και εργάτριες για το
τμήμαπαραγωγής.Οι ενδιαφε-
ρόμενοι/ενδιαφερόμενες μπο-
ρούν να καταθέτουν αιτήσεις
στοΔιαβατό.Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας:2331041499.

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

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

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

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τηνπε-

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

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

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΒΙΟΛΟΓΟΣπαραδίδει ιδιαίτε-

ραμαθήματαΒιολογίαςσεμαθη-
τέςΛυκείου.Τηλ.:6972334522.

ΔΑΣΚΑΛΑ με πολυετή ε-
μπειρίακαιεξειδίκευσηστιςμα-
θησιακές δυσκολίες καθώς και

κάτοχος άδειας διδασκαλίας
αγγλικώνπαραδίδει μαθήματα
ελληνικώνκαιαγγλικώνσεμα-
θητές δημοτικού και γυμνασί-
ου.Τιμέςπολύπροσιτές.Τηλ.
επικοινωνίας:6980973819.

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

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ απόφοιτη
ΑΠΘ,μεμεταπτυχιακέςσπου-
δέςστηνΕιδικήΑγωγήκαιμα-
θησιακέςδυσκολίες,παραδίδει
μαθήματαΜαθηματικών,Φυ-
σικής & Χημείας σε μαθητές
Δημοτικού, Γυμνασίου,Λυκεί-
ου.Τηλ.:6978003217.

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

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ:πλήρεςφοιτη-

τικόδωμάτιολευκόμεστρώμα,
πλυντήριορούχων45άρι,διπλή
ντουλάπα,καναπέςπουγίνεται
διπλόκρεβάτι,γραφείομελευκό
τζάμιαμμοβολήκαισυρταριέρα
γραφείου.Τηλ.:6978335129.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κρεβάτι μονόμε
το στρώμα.Πληρ. τηλ.: 6973
777747.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙέπιπλαγραφειου,
σαλόνιSATOμπλε,4καρέκλες,τρα-

πέζι,τραπεζάκι,τραπέζιπτυσσόμενο
συσκέψεων,ντουλάπαμεκλειδαριά
(κερασί),ντουλάπα-ράφια(μελί),κανα-
πέδες,όλασεάριστηκατάσταση.Τηλ.:
2331021210,Κιν.:6978004183.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΚΥΡΙΟΣ σοβαρός χωρίς υ-

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

ΚΥΡΙΟΣ ζητά για γνωρι-
μία κυρία από 50 έως 55 ε-
τώνγιασοβαρήσχέση.Τηλ.:
6974862936.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Διαμέρισμαανακαινισμένοπλήρως2ουορ.
80τ.μ.κέντροανοιχτωσιά42.000€
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
ΠεριοχήΜητρόπολης,38τ.μανακαινισμένομεa/c,βλέπει
ακάλυπτο,επιπλωμένο24000€(κωδΓΚ53)
ΙσόγειοστοβήματουΑποστόλουΠαύλου64τ.μ
2ΔΩΜΑΤΙΑ
Καλλιθέα83τ.μ2ΔΣΚΜκαινουργιο,ατομικήθέρμανση,-
μεγάληβεράντα,θέαστονκάμπο,65000€(κωδ2Δ140)
Προμηθέας, 94 τ.μ, 1ος ορ,2ΔΣΚΜ ,15ετίας,ελάχιστα
χρησιμοποιημένο,δυνατότης αυτόνομης θέρμανσης
57000€(κωδ2Δ134)
3ΔΩΜΑΤΙΑ
Πάνω από το πασα κιόσκι,μαιζονέτα,ισόγειο-1ος, 3Δ-
ΣΚ2,103 τμ, γίνονται και δύο διαμερίσματα, μπάνια,
άμεσηπρόσβασηστηναυλή, κλειστόπάρκινγκ,καινούρ-
γιο,95000€(κωδ3Δ86)
Πασα κιόσκι,100τ.μ ,3ΔΣΚ2 μπάνια, ωραία βερά-
ντα,70000€(δυνατότητααγοράςκλειστούπάρκινγκέξτρα)
(κωδ3Δ93)
ΠωλούνταιΔιαμερίσματαμε2δωμάτια:
•ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ2Δ97τμοροφοδιαμέρισμα,μεγάλοσαλό-
νι,κουζίνα,χολ,μεγ.μπάνιο,ΤΙΜΗΕΥΚΑΙΡΙΑΣ(2Δ143)
•ΡΟΛΟΙ 120τμ.2Δ, ανακαινισμένο,ΣΛ,Κ,WC, κόπλαν,
σίτες,ντουλαπες,ατομική(2Δ147)
ΠωλούνταιΔιαμερίσματαμε3-4δωμάτια:
•ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ117τμοροφοδιαμέρισμα,3Δ, μεγάλοσα-
λόνι,κουζίνα,μεγ.μπάνιο,ΤΙΜΗΕΥΚΑΙΡΙΑΣ(3δ98)
•ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ3Δσαλοκουζίνα, αποθήκη, ατομική θέρ-
μανση, κλειστόπαρκινγκ 25τ.μ. 2008 έτος κατασκευής
80.000€(3Δ47)
ΠωλούνταιΓκαρσονιέρες:
•ΚΕΝΤΡΟ γκαρσονιέρα 60τμ.δωμάτιο, ανακαινισμένο
μπάνιοκαικουζίνα,χολμεντουλάπα,a/c,κόπλαν,πόρτα
ασφαλίας,τιμή30.000€(ΓΚ52)
•ΚΕΝΤΡΟστούντιο28τ.μ.,τιμήευκαιρίας15.000€(ΓΚ34)
ΠωλούνταιΜονοκατοικίες:
•ΠΑΠΑΚΙΑ-ΡΟΛΟΙ2Δσαλόνι,κουζίνα,75τ.μ.,σε175τ.μ.,
ατομικήθέρμανση,και2αποθήκες50.000€(Μ148)
•ΚΕΝΤΡΟ 2Δ σαλόνι, κουζίνα, παρκινγκ, αποθήκη,
80τ.μ.,65.000€(Μ150)
ΠωλούνταιΗμιτελή:
•ΛΑΖΟΧΩΡΙ1200τμ.οικόπεδομεκτίσμαημιτελές45τ.μ.
55.000€(Η11)
•ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑ200τ.μ.κτίσμαστατούβλα,50τ.μ.υπόγειο,
50.000€(Η16)

ΠωλούνταιΧωραφοοικόπεδα:
Οικόπεδοκέντροευκαιρία125000€
Οικόπεδα, οικοπεδοχώραφα και χωράφια σε διάφορες
θέσειςκαιτιμές
ΠωλούνταιΜαγαζιά:
•ΚατάστημαΣΤΗΝΝ.Π.Ο.300τ.μ.(ΕΧ86)
•ΣΤΗΒΕΛΙΖΕΛΟΥ 120τ.μ. ισόγειο, και 120τ.μ. πατάρι
(ΕΧ87)
ΠωλούνταιΓραφεία:
Βενιζέλουλουξγραφείαλειτουργούνκαισανένα110000€
42τ.μ.μεθωρακισμένηκαινούργιακουφώματα28000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕνοικιάζονταιΔιαμερίσματαμε2δωμάτια:
Διαμέρισμα κέντρο 2 δωμ., σαλοκυζ. μπάνιο καινούρ.
ντουλάπαωρομέτρηση250€
Λουξ 3ΔΣΚ2μπ.Προμηθέα, ιδιαίτερα αξιόλογο γκαράζ
600€
ΕνοικιάζονταιΓκαρσονιέρες:
•ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑσαλοκουζίναμετζάκι,2a/c,μεγάλεςβε-
ράντες220€,περιοχήαστυνομίας.
•ΣτονΑγ.Αντώνηγκαρσονιέραεπιπλωμένη,δωμ,σαλόνι,
κουζίνα,καιν.κουφώματα,χωρίςθέρμανση150€(ΕΠ85)
ΕνοικιάζονταιΜονοκατοικίες:
•Βίλλα,επιπλωμένη,3Δσαλόνι,κουζίνα,2βεράντες,ατο-
μικήθέρμανση,τζάκι,κήπο,(ΕΠ66)
ΕνοικιάζονταιΓραφεία:
4χώροιεπίτηςΒενιζέλουλουξ370€
200τ.μ.επίτηςΜητροπόλεωςλουξ500€
ΕνοικιάζονταιΜαγαζιά:
•ΚΥΛΙΚΕΙΟστοποιο κεντρικόσημείο της αγοράς, έτοι-
μο,40τμ,wc,κουζίνα,αποθήκη,(Μ86)
•ΚΕΝΤΡΟ επαγγελματικός χώρος 50τμ, + 20τμπατάρι,
πλήρωςανακαινισμένο,χωρίςκοινόχρηστα,320€(Μ82)
Επιλεγμέναακίνητα
ΠΩΛΕΙΤΑΙ  διαμέρισμαστοΜακροχώρι, 85τμ, 2Δ,σαλο-
κουζίνα,μπάνιο,αποθήκη,θέσηπάρκινκ,60.000€(2Δ148)
ΠΩΛΕΙΤΑΙστοκέντροδιαμέρισμαήεπαγγ.Χώρος,79τμ,
2Δ,σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο,ατομικήθέρμανση, 40.000€
(2Δ145)

Τα ακίνητα είναι ενδεικτικά. Για περισσότερα
επικοινωνήστε μαζί μας.

Ζητούνται ακίνητα για αγορά
Το γραφείο μας βρίσκεται: Αγίου Αντωνίου 1 

στον πρώτο όροφο
Site: www.stoxosrealestate.gr
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ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα με
εμπειρία να εργαστούνσε
κουζίνα εστιατορίου και
ωςσερβιτόροιστηΒέροια.
Πληρ.τηλ.:6974064888.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ
Παραδίδονται ιδιαίτερα μα-

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

ΔΑΣΚΑΛΑ, πτυχιούχοςΠαιδαγωγικούΑ.Π.Θ., κάτο-
χοςπτυχίουProficiencyκαιΣυστήματοςΓραφήςτυφλών
Braille, τελειόφοιτος τηςΕλληνικήςΝοηματικήςΓλώσσας
και φοιτήτριαΜεταπτυχιακού Προγράμματος Ειδικής
Αγωγής,παραδίδει ιδιαίτεραμαθήματασεπαιδιάΔημοτι-
κού(παιδιάμεπροβλήματαακοήςκαιμαθησιακέςδυσκο-
λίες).Τιμέςπροσιτές.Τηλ.Επικοινωνίας:6943908929.
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Καταγγελίες του Εργατικού Κέντρου Βέροιας:
«Κλαμπ» εργοδοτών-επιχειρηματιών στοχοποιούν εργαζόμενους 

που ζητούν ένσημα και δεδουλευμένα
-Δ. Ταχματζίδης: «Τους καλούμε να σταματήσουν αυτές τις πρακτικές. Μπορούμε να δούμε ποιοι είναι και να αντιδράσουμε με… μποϊκοτάζ»

Αγωνιστική η περίοδος που διανύ-
ουμε, για τα συνδικάτα καθώς η ΓΣΕΕ 
διοργανώνει κινητοποιήσεις ενόψει της 
Διεθνούς Έκθεσης Θεσ/νίκης και της 
επίσκεψης του πρωθυπουργού στην 
συμπρωτεύουσα.

«Κάθε χρόνο λέμε τα ίδια… τίπο-
τα δεν προχωράει και δεν βελτιώνε-
ται, η ανεργία τρέχει, οι επενδύσεις 
είναι μηδενικές, υπάρχει εργοδοτική 
αυθαιρεσία, ενώ ΣΕΠΕ και ΙΚΑ είναι 
υποστελεχωμένα με αποτέλεσμα να 
υπολείπονται σε ελέγχους» επεσήμανε 
ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου 
κ. Δημ. Ταχματίζδης στη συνέντευξη 
Τύπου που δόθηκε χθες στη Βέροια. 
Παρόντες ο αντιπρόεδρος του ΕΚΒ και 

πρόεδρος του Σωματείου Οικοδόμων 
Βασίλης Αδάμ και η επιστημονική δ/
ντρια του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ Κ. Μακεδονίας, 
Στέλλα Μπαρμπαρούση.

Ο Πρόεδρος χαρακτήρισε «ζού-
γκλα» την αγορά εργασίας, τα τελευ-
ταία 15 χρόνια τουλάχιστον, όπου, ό-
πως είπε, δεν ψηφίστηκε ούτε ένας 
φιλεργατικός νόμος, ενώ έχει διαρραγεί 
εντελώς το κοινωνικό δίχτυ προστασί-
ας, παρά τις προσπάθειες συνδικάτων 
και σωματείων.

Στην Ημαθία
Στην Ημαθία των 17.000 εργαζο-

μένων και των 7.000 περίπου μικρο-
μεσαίων επιχειρήσεων υπηρετούν 
μόνο δύο επιθεωρητές εργασίας, εκ 

των οποίων η μία μπαίνει σε φάση συ-
νταξιοδότησης. «Αποτέλεσμα, να μην 
γίνονται οι έλεγχοι που πρέπει και η 
Αγορά να λειτουργεί ανεξέλεγκτα, στο 
δόγμα ότι η εργασία είναι έξοδος και ό-
τι καλύτερη επιχείρηση και εργοδότης, 
είναι αυτοί που κόβουν μισθούς και 
απολύουν εργαζόμενους» πρόσθεσε ο 
κ. Ταχματζίδης.

Κλαμπ «οι κυνηγημένοι»
Μέσα σε όλα αυτά, ανέφερε ο πρόε-

δρος του Εργατικού Κέντρου, ήρθε και 
η πληροφορία ότι 250 εργοδότες-επι-
χειρηματίες δημιούργησαν ένα κλαμπ 
με την ονομασία «κυνηγημένοι», που 
μετέτρεψαν την πλήρη απασχόληση 

των εργαζομένων τους, σε με-
ρική, με ένα ένσημο το μήνα και 
τους βάζουν να υπογράφουν 
για εργασία ελάχιστων ωρών 
και να δουλεύουν πολλαπλά-
σιες.

«Μέσα από αυτό το κλειστό 
κλαμπ, αρχίζουν να κάνουν… 
διαγραφές εργαζομένων. Ρί-
χνουν «σύρμα» μεταξύ τους σε 
περίπτωση που ελεγκτικά κλι-
μάκια βγούνε στην πόλη, και 
«δίνουν» - στοχοποιούν εργα-
ζόμενους που προβαίνουν σε 
καταγγελίες για τα δεδουλευμέ-
να τους, βάζοντάς τους στις… 
μαύρες λίστες της ανεργίας» 
τόνισε ο κ. Ταχματζίδης, απα-
ντώντας με το επιχείρημα και τη 
δύναμη του «απέναντι» κλαμπ, 
αυτό των καταναλωτών.

«Κι εμείς, λοιπόν, έχουμε 
ένα κλαμπ 1.000 καταναλω-
τών… Φανταστείτε να δώσουμε 
κι εμείς γραμμή, να σταματή-
σουν όλοι αυτοί να ψωνίζουν ή 
να πίνουν καφέ σ’ αυτές τις επι-
χειρήσεις ή τα μαγαζιά. Γιατί ο 
καταναλωτής να πληρώνει τον 
καφέ ενώ αυτοί δεν πληρώνουν 
ένσημα και εργαζόμενους;» υ-
πογράμμισε ο πρόεδρος του 
ΕΚΒ καλώντας όλους αυτούς 
τους «κυνηγημένους» επιχειρη-
ματίες να σταματήσουν τέτοιου 
είδους πρακτικές.

«Μπορούμε να αντιδράσου-
με… Να μπούμε στην υπηρε-
σία του ηλεκτρονικού εγκλή-
ματος και να δούμε ποιοι είναι 
αυτοί που στοχοποιούν εργαζό-
μενους. Φανταστείτε τί έχει να 
γίνει!» κατέληξε.

Κάλεσμα συμμετοχής στο 
συλλαλητήριο της ΔΕΘ
Τέλος, ο κ. Ταχματζίδης 

κάλεσε όλους τους πολίτες 

σε συμμετοχή, στο συλλαλητήριο της 
Θεσσαλονίκης ενόψει της ΔΕΘ καθώς 
και σε όποια συγκέντρωση διαμαρτυρί-
ας πραγματοποιείται για τα δίκαια των 
εργαζομένων.

«Πρέπει να βγούμε όλοι στους δρό-
μους, να δώσουμε στην κυβέρνηση 
το μήνυμα, να κατέβει ο κόσμος και 
να φωνάξει… φτάνει πια, μ’ αυτές τις 
πολιτικές!».

Η δύναμη της μαζικότητας
Για την αναγκαιότητα ένταξης ό-

λων των εργαζομένων σε συνδικάτα 
και σωματεία, έκανε λόγο ο κ. Αδάμ, 
χωρίς να φοβούνται ότι θα στοχοποι-
ηθούν ατομικά. «Η 
μαζική συμμετοχή 
έχει δύναμη. Με 
τόσο χαμηλά μερο-
κάματα και αμοιβές 
θα έπρεπε όλοι οι 
νέοι να έχουν βγει 
στους δρόμους» 
πρόσθεσε.

Ο ρόλος του 
Ινστιτούτου-ΓΣΕΕ

Για τις παρεχό-
μενες υπηρεσίες 
του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ στη 
Βέροια μίλησε η κα 
Στέλλα Μπαρμπα-
ρούση.

Το Ινστιτούτο 
παρέχει βασικά ε-
πίσημη και έγκυρη 
ενημέρωση σε δύο 
σημαντικές κατευ-
θύνσεις:

-Εξατομικευμέ-
νη, νομική πληρο-
φόρηση (δωρεάν) 
και τεκμηριωμένες 
απαντήσεις σε ε-
ρωτήματα που α-
φορούν εργατικά 

και συνταξιοδοτικά θέματα καθώς και 
σεμινάρια αντιμετώπισης του εργασια-
κού άγχους.

-Αναβάθμιση προσόντων των ερ-
γαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, ανά 
θεματικό αντικείμενο, όπως εκμάθηση 
ηλ. υπολογιστών, αγγλικών, διαχείριση 
εργασιακού άγχους, προσφυγικό κ.ά.

(Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
ενημερωθούν για τις υπηρεσίες του 
ΙΝΕ-ΓΣΕΕ της Βέροιας στην ιστοσε-
λίδα www.inegsse.gr ή στο τηλ.: 
2331024424 και 75673).

Σοφία Γκαγκούση
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