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70 ελικόπτερα Kiowa έρχονται 
από την Αμερική στην Ελλάδα 

για να ενταχθούν στο δυναμικό 
της Αεροπορίας Στρατού

-Στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας όσα προορίζονται 
για την εκπαίδευση των πιλότων

Τα λαογραφικά μας
Επ’ ευκαιρία της 

σημερινής γιορτής
Ύψωση του 

Τίμιου Σταυρού
Το ιστορικό – Ήθη και έθιμα

Του Μάκη Δημητράκη

Με το Δ.Σ της ΚΕΔΕ χθες ο νέος 
Υπουργός Εσωτερικών Αλέξης Χαρίτσης 

Ανακοίνωσε για τους 
Δήμους: μεταφορά 
αρμοδιοτήτων και 

πρόσθετων πόρων, 
νέους παιδικούς 

σταθμούς, πρόσληψη 
μόνιμου προσωπικού 

και άμεσα 8.500
 εργαζομένων 

στην καθαριότητα 
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Νίκος 
Παπανώτας: 
“Θα γίνουν 
άλλες δύο 

προσθήκες 
στην 

ομάδα”
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Να περιφρουρηθεί
η ΔΕΘ για να μην μπει

στο περιθώριο
  Μόνο θετική μπορεί κριθεί η πρωτοβουλία του 
περιφερειάρχη Απόστολου Τζιτζικώστα για τον 
διαχωρισμό του εμπορικού γεγονότος της ΔΕΘ από 
τις ομιλίες των πολιτικών αρχηγών. Τα θλιβερά 
γεγονότα στα εγκαίνια από τον πρωθυπουργό το 
προηγούμενο Σάββατο, με επεισόδια, δακρυγόνα και 
κυνηγητά, σίγουρα αμαυρώνουν την έναρξη ίσως του 
σημαντικότερου εμπορικού γεγονότος στην Μακεδονία. 
Δυστυχώς αυτά τα παρατράγουδα είναι σταθερή 
αξία τα τελευταία χρόνια, αφού κυρίως η επίσκεψη 
του εκάστοτε πρωθυπουργού για τα εγκαίνια και η 
ομιλία του, συνοδεύεται με κύματα διαμαρτυριών, 
διαδηλώσεων, επεισοδίων και αποκλεισμού του κέντρου 
της Θεσσαλονίκης.  Αντί να είναι ένα γεγονός που θα 
προσελκύσει την πρώτη ημέρα έναρξης οικογένειες 
με παιδιά, τους απωθεί αφού εκείνη την ημέρα η 
ατμόσφαιρα «μυρίζει»  μπαρούτι.  Επομένως για να μην 
χαθεί η αίγλη και η επισκεψιμότητα που κατάφερε και 
ανέκτησε η ΔΕΘ, ορθώς σκέφτεται ο περιφερειάρχης να 
γίνονται οι πολιτικές ομιλίες των αρχηγών πριν ή μετά 
την διάρκεια της Έκθεσης. Ένα τέτοιο μεγάλο εμπορικό 
γεγονός με παγκόσμια ακτινοβολία στην καρδιά της 
Μακεδονίας , πρέπει να περιφρουρηθεί και να μην 
περιθωριοποιηθεί στο πλαίσιο πολιτικών εξαγγελιών και 
επεισοδίων.

2 www.laosnews.gr ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΑΔΕΣΜΕΥΤΗΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΝΟΜΟΥΗΜΑΘΙΑΣ

(τακτικόμέλοςΣ.Η.Π.Ε.)

Ιδρυτής
+ΖΗΣΗΣΧ.ΠΑΤΣΙΚΑΣ

Ιδιοκτησία
ΠΑΤΣΙΚΑΣΕΚΔΟΤΙΚΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΒΕΡΟΙΑΣΕ.Ε.

Εκδότης-Δ/ντής
ΖΗΣΗΣΜΙΧ.ΠΑΤΣΙΚΑΣ

ΣύμβουλοςΈκδοσης
ΜΙΧΑΛΗΣΖ.ΠΑΤΣΙΚΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΑ
Βενιζέλου10,Βέροια
Τ.Κ.59132
ΤΗΛ.2331502603
FAX2331502481
www.laosnews.gr
laosveroia@gmail.com
news@laosnews.gr

e-mailλογιστηρίου:
info@laosnews.gr

Συνδρομές
Ετήσιαιδιωτών
εσωτερικού100ευρώ+ΦΠΑ
Εξαμηνιαίαιδιωτών
εσωτερικού50ευρώ+ΦΠΑ
ΕτήσιαΔήμων,Περιφερειών,Τρα-
πεζών,Οργανισμών&εταιριώνΑ.Ε.
300ευρώ+ΦΠΑ

Δημοσιεύσειςανά
εκατοστόστήλης
Πλειστηριασμώνκαι
Διακηρύξεων5,00ευρώ.
ΙσολογισμώνΑ.Ε.-Ε.Π.Ε.5,00ευρώ.
ΔημοσιεύσειςΔημοσίου2,00ευρώ.
Ιδιωτικέςδημοσιεύσειςκατόπινσυ-
νεννόησης

Χειρόγραφα
δημοσιευμένα

ήόχι
δενεπιστρέφονται

ΛΑΟΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ10

59132
ΒΕΡΟΙΑ
ΗΜΑΘΙΑΣ

Κωδικός1801

τα
 λ

αϊ
κά

 μ
ας ΕΤΟΣ:

2018
Μήνας:9

Εβδομάδα:37

ΑνατολήΉλιου:06.05

ΔύσηΉλιου:18.34

257-108

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
14

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
+ Η ΥΨΩΣΙΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΡΟΥ (νηστεία)

Διακοσμητής της χρονιάς
στο Λονδίνο, ο βεροιώτης 
Νίκος Χατζηπαρασίδης

Έναςβεροιώτης,οΝίκοςΧατζηπαρασίδης,κέρδισετοβρα-
βείοτουδιακοσμητήτηςχρονιάςσταKbsaDesignerAwards
2018στοΛονδίνο,όπουζεικαιεργάζεταικάνονταςαυτόπου
πάντααγαπούσε,όπωςδιαβάζουμεστοFBτηςφίληςΑσπασί-
αςΤασιοπούλουαπότηΔημόσιαΒιβλιοθήκητηςΒέροιας.

Και μιλώντας για τον ΝίκοΧατζηπαρασίδη, αναφέρει ότι
πρόκειταιγιαέναννέοάνθρωπομεπολλάενδιαφέροντα,ευγέ-
νειακαιαγάπη.

Ευχόμαστεπολλάβραβείαακόμα,αντάξιατηςεξέλιξηςστη
δουλειάπουαγαπάει!

Κατευναστικός και φιλικός ο νέος υπουργός
με τους δημάρχους

Εποικοδομητική χαρακτήρισε τη
συζήτησημε τους εκπροσώπους της
ΚΕΔΕ ονέοςΥπουργόςΕσωτερι-
κώνΑλέξηςΧαρίτσηςκαισυμφώνη-
σεμαζίτουςνακάνουνμίαμόνιμηο-
μάδασυνεργασίαςμεαντικείμενοτην
επεξεργασίαόλων τωνθεμάτωνπου
απασχολούντηνΤοπικήΑυτοδιοίκηση
καιτηνάμεσηεξεύρεσηλύσεων

Τους είπε ότι ο «Κλεισθένης Ι»,
είναι νόμος του κράτους και πρέπει
ναεφαρμοστείμετονπιολειτουργικό
καιπιοαποτελεσματικό τρόπογια το
καλότηςίδιαςτηςαυτοδιοίκησης,ενώ
μεγάλομέροςτηςσυζήτησηςαφιερώ-

θηκεσταοικονομικάτωνδήμωνκαισταζητήματατηςχρηματοδότησης.
Προςτούτο,ζήτησεαπότουςΔήμουςνακαταθέσουντιςανάγκεςτουςσεπροσωπικό,τώραπουηχώραέχειπε-

ρισσότερουςβαθμούςελευθερίας,καθόσον,όπωςείπε,βγήκαμεαπόταμνημόνια…
Ουπουργόςέδειξεότιυπάρχειεπίγνωσητωνχρονικώνπεριορισμώνμέχριτηδιεξαγωγήτωνεπόμενωναυτοδιοι-

κητικώνεκλογώνκαιμέχριτονΜάιοτου2019,εκτίμησεότιθαγίνουνπολλάγιατηναυτοδιοίκησηκαιαυτόθαεπιτευ-
χθείεφόσονυπάρξεικαλήκαιπαραγωγικήσυνεργασία...

Τοκλίμαήτανκαλό,γιαναδούμεόμωςσήμερακαιτιςεκτιμήσειςτωνδημάρχων!

Έρχονται και στο στρατόπεδο της Αλεξάνδρειας
τα αμερικανικά ελικόπτερα Kiowa

Και επειδή τίποτα δεν είναι τυχαίο,
θυμηθήκαμε τηνεπίσκεψηΤσίπραστις
ΗΠΑκαι τηντιμητικήτηςΑμερικήςστη
φετινήΔΕΘ.Κάποιααποτελέσματατων
σχέσεων μεταξύΕλλάδας-ΗΠΑ, άρχι-
σανναεμφανίζονται.

Όπως η αγορά 70 ελικοπτέρων
KiowaWarriorπουθασυνοδεύονταια-
πόαναλώσιμα«δώρα»καιταοποίαθα
έρθουνστηνΕλλάδα για την ενίσχυση
τηςΑεροπορίαςΣτρατού.

Εδώ εμπλέκεται και ηΗμαθία, κα-
θώςηστρατιωτικήΜονάδατηςΑλεξάν-
δρειας (Αεροπορία Στρατού) θα υπο-
δεχθεί έναμέρος των ελικοπτέρων για
την εκπαίδευση τωνπιλότωνπου θα
ταστελεχώσουν.Ηπαράδοσηυπολο-
γίζεται (σύμφωνα με το ρεπορτάζ της
ηλεκτρονικήςεφημερίδαςHellasJournal)τηνάνοιξητου2019καιμάλισταταελικόπτεραθαπαραδοθούνβαμμέναμε
ταΕλληνικάχρώματα.

Κιάλληπαράτασηγιατις«ΝέεςΑνεξάρτητεςΜΜΕ»
Έντονο ήταν το ενδιαφέρον των ε-

πενδυτικώνφορέωνγιαυπαγωγήστον
2ο κύκλο του καθεστώτος τουΑνα-
πτυξιακού Νόμου 4399/2016 «Νέες
ΑνεξάρτητεςΜΜΕ» καιως εκ τούτου,
οΑντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και
ΥπουργόςΟικονομίας καιΑνάπτυξης
κ. ΓιάννηςΔραγασάκης ενέκρινε νέα
παράτασηστηνπροθεσμία για την υ-
ποβολήαιτήσεων έως την1Οκτωβρί-
ου2018.

Να σημειωθεί όμως ότι  σε κάθε
περίπτωση,αυτήηπαράτασηθαείναι
και η τελευταίαπου θα δοθεί για τον
συγκεκριμένο κύκλο τουΑναπτυξιακού
Νόμου.

ΠουβρίσκονταιοιτουαλέτεςκαιηπρόσβασησεΑΜΕΑ
στοΒήματουΑποστόλουΠαύλου;

Τηλεφωνική παρέμβαση του ταξιδι-
ωτικού πράκτοραΠαύλου Τσέα είχαμε
στηνχθεσινήραδιοφωνικήεκπομπήΛΑΙ-
ΚΑ&ΑΙΡΕΤΙΚΑστονΑΚΟΥ99.6.Αφορμή
ήτανηαναφοράστηνέλλειψητουαλετών
απότοΒήματουΑποστόλουΠαύλουμε-
τάαπόμηνύματακαι καταγγελίεςκυρίως
επαγγελματιών της πλατείας Ωρολογί-
ουπουαναγκαστικάδέχονταιουρέςαπό
τουρίστες στα καταστήματά τους για να
εξυπηρετήσουν τηνφυσική τουςανάγκη.
Οκ.Τσέαςπουείναιεπαγγελματίαςστον
τουρισμό, στηλίτευσε το γεγονός και ε-
πεσήμανε ότι τοπιο βασικόπουπρέπει
να εξασφαλίζεις σε έναν εκδρομέα είναι
η άμεση πρόσβαση σε τουαλέτα. Ενώ
έχει επισημανθεί το πρόβλημα και είχε
προταθείείτετοποθέτησηχημικών,είτεη
δημιουργία μόνιμης υποδομήςσεπαρά-

πλευροχώρο,δενέχειγίνειτίποτα.Παράλληλαοκ.Τσέαςέθεσεκαιέναακόμησοβαρόζήτημα.Δενυπάρχειπρόσβαση
γιαΑ.Μ.Ε.Α.ΣυγκεκριμέναανέφερεπεριστατικόμεγκρουπαπότοΛοςΆντζελεςτωνΗ.Π.Α.πουείχεΑΜΕΑκαιενώτα-
ξίδεψαναεροπορικώς,εξασφάλισαναπόΑθήναμεταφοράμεειδικόλεωφορείο,ότανέφτασανμετααναπηρικάαμαξίδια
στοΒήμααπελπίστηκαν,αφούυπάρχειπρόσβασημόνομεσκαλοπάτια.Τοελληνικόφιλότιμοέδωσελύση,αφούπερίοι-
κοιανέβασανσταχέριατουςτουρίστες!Σεέναθρησκευτικόμνημείοπαγκόσμιαςακτινοβολίας,ποιοςμπορείναφανταστεί
ότιδενθαβρειτουαλέτακαιμιαράμπαγιααναπηρικόαμαξίδιο;
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Με πρωτοβουλία του αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας Κώστα Καλαϊτζί-
δη , πραγματοποιήθηκε, σε φιλικό κλίμα, την Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου 
σύσκεψη  στο γραφείο του διοικητή του Νοσοκομείου Ημαθίας, Δημή-
τρη Μαυρογιώργου, στην οποία παρέστησαν ο θεματικός αντιπεριφε-
ρειάρχης υγείας της ΠΚΜ, Δημήτρης Χατζηβρέτας και η περιφερειακή 
σύμβουλος, εντεταλμένη σε θέματα υγείας, Νίκη Καρατζιούλα. Οι κ.κ 
Καλαϊτζίδης και Χατζηβρέτας ενημέρωσαν τον κ. Μαυρογιώργο για την 
εξέλιξη της νέας πτέρυγας του Νοσοκομείου Βέροιας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ειδικής υπηρεσίας διαχείρισης της Πε-
ριφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, οι πληρωμές που έχουν δηλωθεί στο 
ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα και αφορούν τη Β’ φάση του 
έργου, ανέρχονται σε 3.116.567 ευρώ και η αναγκαία πίστωση μέχρι 
και την ολοκλήρωση του έργου είναι εξασφαλισμένη καθώς έχει εγ-
γραφεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων επενδύσεων με την ένταξή του στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τον φορέα υλοποίησης, δηλαδή τις 
Κτιριακές Υποδομές Α.Ε., στις 31-07-2018, λήφθηκε  απόφαση του 
διοικητικού τους συμβουλίου για τη χορήγηση προκαταβολής ποσού 
1.034.705 ευρώ στον ανάδοχο του έργου, χρησιμοποιώντας και τις 
απαραίτητες δικλίδες ασφαλείας, έτσι ώστε ο ανάδοχος να καλύψει 
το χαμένο έδαφος με στόχο το έργο να έχει περαιωθεί έως τις 31-12-
2018.

Ενεργειακή αναβάθμιση
Ο κ.Καλαϊτζίδης τόνισε στον διοικητή την αναγκαιότητα ενεργειακής 

αναβάθμισης των Νοσοκομείων Βέροιας και Νάουσας, λέγοντας ότι 
θα προσπαθήσει να βρει τρόπο χρηματοδότησης τους, μέσα από την 
ΠΚΜ.

Πρότεινε  στον κ. Μαυρογιώργο να εξεταστεί από κοινού η δυνατό-
τητα σύναψης προγραμματικής σύμβασης του Νοσοκομείου Ημαθίας, 
με την Περιφερειακή  Ενότητα Ημαθίας, στην χρηματοδότηση των  
σχετικών μελετών ενεργειακής αναβάθμισης και το Νοσοκομείο να 
προχωρήσει τις διαδικασίες επιλογής αναδόχου και ανάθεσής τους.   

Τέλος, αναφέρθηκε στην αποδοχή του αι-
τήματος του Γενικού Νοσοκομείου Βέροιας 
από την ΠΚΜ, για την δωρεά τριών φορείων 
βαρέου τύπου, κόστους 7.500 ευρώ, ώστε 
να εξυπηρετηθούν οι αυξημένες λειτουργικές 
ανάγκες της Μονάδας.

Επικουρικοί και ειδικευόμενοι γιατροί
 Ο κ. Χατζηβρέττας και η κα Καρατζιούλα 

στάθηκαν ιδιαιτέρως στο θέμα των επικουρι-
κών και των ειδικευόμενων γιατρών, μεταφέ-
ροντας τη διάθεση της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας, να υπάρξει στενή συνεργασία το 
αμέσως επόμενο διάστημα με τις διοικήσεις 
των νοσοκομείων της Περιφέρειας.

Επιπλέον, θα υπάρξει συνεργασία, έτσι ώ-
στε να επιτευχθεί αύξηση στις θέσεις ειδικευ-
όμενων ιατρών στις μονάδες μας, που θα φέ-
ρει περισσότερους γιατρούς στα νοσοκομεία 
της περιοχής και θα μειώσει το πρόβλημα 
των επιστημόνων που περιμένουν σε μακρές 
λίστες αναμονής για να πραγματοποιήσουν 
την ειδίκευσή τους.

Δηλώσεις του Αντιπεριφερειάρχη
Για την σύσκεψη ο αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας κ.Καλαϊτζίδης, δή-

λωσε τα εξής: «Ο Απόστολος Τζιτζικώστας και εμείς οι συνεργάτες του 
είμαστε άνθρωποι των πράξεων και όχι των λόγων. Η προκαταβολή 
ενός εκ. ευρώ, με τις ανάλογες δικλείδες ασφαλείας, στον ανάδοχο, ώ-
στε να καλύψει την καθυστέρηση, που οφείλεται στα δικά του προβλή-
ματα, καταδεικνύει ότι  η διοίκηση της ΠΚΜ θέλουμε να ολοκληρωθεί η 
νέα πτέρυγα του Νοσοκομείου Βέροιας, μέχρι το τέλος του 2018. Για 
την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν με την μειωμέ-
νη διάθεση επικουρικών ιατρών να εργαστούν στην περιοχή και ιδιαιτέ-

ρως στη μονάδα της Νάουσας, θα εξετάσουμε τη δυνατότητα να “πρι-
μοδοτήσει” η Περιφέρεια από τον προϋπολογισμό της τις συγκεκριμέ-
νες θέσεις. Είχα ζητήσει  επίσης από τον κ.διοικητή την παρουσία των 
διευθυντών των κλινικών της Μονάδας, αλλά προφανώς δεν κατέστη 
δυνατόν, λόγω των καθηκόντων τους. Στο αμέσως επόμενο χρονικό 
διάστημα θα τους καλέσω στο γραφείο μου, όπως και τον σύλλογο των 
εργαζομένων, ώστε να τους ενημερώσω για τα όσα πράξαμε για την α-
ποπεράτωση της νέας πτέρυγας, αλλά και την εύρυθμη λειτουργία του 
Νοσοκομείου. Για τα λειτουργικά ζητήματα των δυο Νοσοκομείων της 
Ημαθίας έχω ζητήσει άμεσα συνάντηση με τον υπουργό υγείας, αλλά 
ακόμη δεν έχω λάβει απάντηση».

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: HELLAS JOURNAL

Την ώρα που στην Ελλάδα βρίσκεται πλήθος 
Αμερικανικών εταιριών στο πλαίσιο της Διεθνούς 
Έκθεσης Θεσσαλονίκης με πολλά να ακούγονται για 
νέες συμφωνίες ανάμεσα στις δυο χώρες, εκπρό-
σωποι των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων βρίσκο-
νται εδώ και λίγες ώρες επί Αμερικανικού εδάφους 
για την τελική επιλογή των ελικοπτέρων Kiowa που 
θα γίνουν «πακέτο» και θα ταξιδέψουν στην χώρα 
μας για να ενταχθούν στο δυναμικό της Αεροπορίας 
Στρατού. Σύμφωνα με πληροφορίες του HELLAS 
JOURNAL, ανώτερο στέλεχος της Αεροπορίας 
Στρατού ως επικεφαλής Ελληνικού κλιμακίου, μαζί 
με ιπταμένους και τεχνικό προσωπικό βρίσκεται στις 
Ηνωμένες πολιτείες και ανάμεσα από εκατοντάδες 
ελικόπτερα επιθετικής αναγνώρισης Kiowa, εκκι-
νούν τις διαδικασίες του τελικού ελέγχου και επιλο-
γής εκείνον που θα προαχθούν για να στελεχώσουν 
με τη δυναμική τους τα νέα «readiness» στα νησιά 
του ανατολικού Αιγαίου. Το Ελληνικό κλιμάκιο έχει 
κληθεί να ελέγξει ένα – ένα τα ελικόπτερα και όλα 
τους τα απάρτια, σε τι κατάσταση βρίσκονται και 
ποια είναι στην καλύτερη δυνατή ώστε να τα «κλει-
δώσουν» στην Ελληνική αγορά. Η δουλειά αυτή θα 
γίνει μαζί με Αμερικανούς που θα τους βοηθήσουν 
πολύ στην επιλογή καθώς ήδη έχει γίνει μια προ-
εργασία από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών 
και ήδη οι δυο πλευρές είχαν συνεργαστεί και για 
την επιλογή των ανταλλακτικών (δώρων) από την 
Αμερική. 

Ούτε  μήνας δεν 
πέρασε από την ημέ-
ρα που ο Αρχηγός του 
Γεν ικού Επιτελε ίου 
Στρατού, Αντιστράτηγος 
Αλκιβιάδης Στεφανής 
βρέθηκε στην Αλεξάν-
δρεια Ημαθίας για να 
δει από κοντά τα έργα 
που γίνονται στην βάση 
της Αεροπορίας Στρα-
τού και που θα φιλοξε-
νήσουν ένα μέρος των 
ελικοπτέρων Kiowa. 
Στην Αλεξάνδρεια θα 
φτάσουν όσα ελικόπτε-
ρα προορίζονται για την 
εκπαίδευση των πιλό-
των που πρόκειται να 
τα στελεχώσουν. Επι-
πλέον συνεχίζονται και οι μελέτες στο Στεφανοβίκειο 
της Μαγνησίας στο τμήμα εκείνο της πίστας που 
θα φιλοξενηθούν οι νέοι «ινδιάνοι» της Αεροπορίας 
Στρατού κι όπως μαθαίνουμε θα βρίσκονται κοντά 
στην «φυλή» τους, των Apache Longbow. 

Με Ελληνικά χρώματα το 2019
 Πληροφορίες από την Αεροπορία Στρατού εκεί-

νο που σημειώνουν ως το πιο θετικό σενάριο είναι 
τα Kiowa το πολύ έως τον Μάρτιο του 2019, να είναι 
βαμμένα με τα Ελληνικά χρώματα ώστε να τηρη-

θούν οι χρόνοι επιλογής και παράδοσης στην χώρα 
μας. Τα OH-58D Kiowa Warrior που έχει αγοράσει 
η Ελλάδα είναι 70 στον αριθμό, 36 πλήρως επιχει-
ρησιακά και εξοπλισμένα σαν μικροί «αστακοί», 24 
θα λειτουργήσουν ως back up των πρώτων και 10 
θα είναι εκείνα που θα χρησιμοποιηθούν για εκπαι-
δευτικούς σκοπούς. Όμως σύμφωνα με τα όσα είχε 
φέρει το HELLAS JOURNAL στη δημοσιότητα, οι 
Ηνωμένες Πολιτείες προσέφεραν πολύ μεγάλο πλε-
όνασμα σε ανταλλακτικά και υλικά, όπως οι ασύρ-
ματοι και πολλά άλλα «αγαθά» που θα βελτιώσουν 
την αριθμητική υπεροχή. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα 

τα επιχειρησιακά ελικόπτερα Kiowa να είναι πολύ 
περισσότερα σε αριθμό, κάτι που θα φανεί με την 
άφιξή τους στην Ελλάδα και τις όποιες εργασίες 
χρειάζονται από το έμπειρο τεχνικό προσωπικό της 
Αεροπορίας Στρατού. Στις αρχές του περασμένου 
Ιουνίου, η ονομαστική αξία των αναλώσιμων «δώ-
ρων» ανέρχεται στα 580 εκ. δολάρια σε μια αγορά 
που στοίχισε μόλις 49 εκ.

 Ο πολλαπλασιαστής ισχύος 
στα νησιά και τον Έβρο 

Μετά την εκπαίδευση ικανού αριθμού ιπταμένων, 
η οποία δεν θα καθυστερήσει καθόλου αφού δεν 
πρόκειται για ένα ψηφιακό ελικόπτερο προηγμένης 
τεχνολογίας, όπως το Apache, τα Kiowa αναμένετε 
να πιάσουν δουλειά στα νησιά του ανατολικού Αι-
γαίου με μόνιμες μετασταθμεύσεις μέσου και ιπτα-
μένων, το ίδιο και στον Έβρο. Αυτό όπως είναι λο-
γικό θ’ αναβαθμίσει κατακόρυφα την επιχειρησιακή 
ετοιμότητα και επάνδρωση κυρίως των νησιών που 
πάντα αποτελούν το άγχος των επιτελείων, τα οποία 
βέβαια έχουν αντιληφθεί εδώ και καιρό πως πρέπει 
να επενδύσουν σε ταχυκίνητες μονάδες. Τα Kiowa 
παλιά μεν, είναι όμως ανάσα για τα πληγωμένα 
από ανταλλακτικά Apache, σχολίαζε στέλεχος της 
Αεροπορίας Στρατού, πλην όμως αυτά είναι ικανά 
ν’ αλλάξουν τον αγώνα στο ανατολικό Αιγαίο και ιδι-
αίτερα αν μέσα από τη συνεχή εκπαίδευση τα «πα-
ντρέψουμε» με τις μονάδες ειδικών επιχειρήσεων 
στους κατά τόπους σχηματισμούς δημιουργώντας 
μικρές ομάδες άμεσης κρούσης.

Σύσκεψη χθες στο γραφείο του διοικητή με πρωτοβουλία Καλαϊτζίδη

Μετά τη χορήγηση προκαταβολής ποσού 1.034.705 ευρώ στον ανάδοχο, η νέα πτέρυγα 
του Νοσοκομείου Βέροιας αναμένεται  να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2018

Συζητήθηκε επίσης η ανάγκη ενεργειακής αναβάθμισης και επικουρικών - ειδικευόμενων γιατρών

70 ελικόπτερα Kiowa έρχονται 
από την Αμερική στην Ελλάδα για να ενταχθούν 

στο δυναμικό της Αεροπορίας Στρατού
-Στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας όσα προορίζονται για την εκπαίδευση των πιλότων



Του Μάκη 
Δημητράκη

Η μεγαλύτερη 
γιορτή του Σεπτέμ-
βρη είναι αυτή της 
Ύψωσης του Τίμιου 
Σταυρού στις 14 του 
μήνα, γεγονός που 
έδωσε στο φθινο-
πωριάτικο αυτό μή-
να και τις σχετικές 
προσωνυμίες Σταυ-

ρίτης, Σταυριώτης και άλλες παρεμφερείς.
Η γιορτή αποτελεί σημαντικό χρονικό όριο 

καθώς βρίσκεται πολύ κοντά σ’ ένα φυσικό όριο 
του ηλιακού έτους, σε μια κρίσιμη καμπή του 
ήλιου, δηλαδή τη φθινοπωρινή ισημερία στις 
23/9.

Με τη μεγάλη αυτή δεσποτική γιορτή τιμά-
ται η διπλή ανεύρεση και ύψωση του Τίμιου 
Σταυρού πάνω στον οποίο μαρτύρησε ο Ιησούς 

Χριστός.
Σύμφωνα με την παράδοση, το 326 η γηραιά 

μητέρα του Μ. Κωνσταντίνου (αυτοκράτορας 
του Βυζαντίου) Αυγούστα Ιουλία Φλαβία Ελένη, 
πήγε στους Αγίους Τόπους για να προσκυνήσει 
αλλά και με την ελπίδα της εύρεσης του Τιμίου 
Σταυρού που είχε χαθεί στο Γολγοθά μετά τη 
Σταύρωση του Κυρίου. Στον χώρο του μαρτυ-
ρίου υπήρχαν πολλοί σταυροί και η μετέπειτα 
Αγία Ελένη βρέθηκε σε αμηχανία για το ποιος 
ήταν ο σταυρός του Χριστού. Η ευωδία ενός μυ-
ρωδάτου φυτού την οδήγησε στην αποκάλυψη 
του Τίμιου Σταυρού του Κυρίου. Το φυτό ήταν ο 
βασιλικός.

Μετά την ανεύρεση του Σταυρού ο τότε πα-
τριάρχης Ιεροσολύμων, στις 14 Σεπτεμβρίου 
του 335, ημέρα μάλιστα των εγκαινίων του ναού 
της Αναστάσεως τον ύψωσε στον άμβωνα και 
σε ανάμνηση του γεγονότος αυτού γιορτάζουμε 
κάθε χρόνο την Ύψωση του Τίμιου Σταυρού.

Η δεύτερη Ύψωση σχετίζεται με τους πολέ-
μους Βυζαντινών και Περσών όταν οι τελευταίοι 

σε κατάληψη της Ιερουσαλήμ το 
614 άρπαξαν τον Τίμιο Σταυρό 
και τον μετέφεραν στη χώρα τους 
αφού του απέδωσαν θαυματουρ-
γές ιδιότητες. Εναντίον τους κινή-
θηκε ο ίδιος ο αυτοκράτορας του 
Βυζαντίου Ηράκλειος – ελληνικής 
καταγωγής – και αφού τους νίκη-
σε, το 628 πήρε τον Τίμιο Σταυρό 
και τον μετέφερε στην Κωνσταντι-
νούπολη. Το 629 με θριαμβευτική 
πομπή τον έφερε στην Πόλη και 
τον τοποθέτησε (ύψωσε) στη Με-
γάλη Εκκλησιά (Αγία Σοφιά) ενώ 
ο λαός τον επεφημούσε.

Ένα χρόνο αργότερα (630) ο 
Σταυρός μεταφέρθηκε από την 
Κωνσταντινούπολη στα Ιεροσό-
λυμα όπου έκτοτε παραμένει.

Ανήμερα της εορτής μοιρά-
ζεται στην εκκλησιά βασιλικός, 
συνήθεια που πηγάζει από την 
παράδοση ότι στο μέρος όπου 
βρέθηκε ο Τίμιος Σταυρός είχε 
φυτρώσει το αρωματικό αυτό φυτό 
που γι’ αυτό σε πολλά μέρη της 
πατρίδας μας λέγεται και σταυ-
ρολούλουδο. Ο βασιλικός που θα 
πάρει ο χριστιανός στην εκκλησιά 
θα μεταφερθεί στο σπίτι για ευλο-
γία (θα φυλαχτεί έστω και ξερός 
για λιβάνισμα, ξόρκι, αγιασμό ακό-
μη και για προζύμι).

Η γιορτή είναι παγκόσμια αφού την γιορτά-
ζουν όλοι οι χριστιανικοί λαοί και στην πατρίδα 
μας τηρείται αυστηρή νηστεία. «Σταυρού μέρα, 
λένε σαν τη Μεγάλη Παρασκευή».

Η γιορτή του Σταυρού έχει ιδιαίτερη σημασία 
για τους αγρότες γιατί αποτελεί ευλογημένη 
αφετηρία της καινούργιας χρονιάς με τη σπορά. 
Σε πολλές αγροτικές περιοχές φέρνουν στην 
εκκλησιά μείγμα από δημητριακά που θα σπεί-
ρουν για να δεχθούν την ευλογία του ιερέα. 
«Του Σταυρού σταύρωνε και σπέρνε» και κά-
νουν όλες τις προετοιμασίες για να σπείρουν. 
Σε πολλά μέρη – σε παλιότερες εποχές – την 
ημέρα του Σταυρού τα αφεντικά (κτηματίες) 
απέλυαν τους εργάτες, υπηρέτες, βοσκούς και 
έκαναν νέες συμφωνίες για την επόμενη χρονιά.

Τη μέρα αυτή νοικιάζονταν χωράφια και οι 
δραγάτες (αγροφύλακες) ανανέωναν τις συμ-
βάσεις, ξοφλούνταν λογαριασμοί και σε πολλά 
μέρη γίνονταν πολλοί γάμοι.

Τέλος οι ναυτικοί - παλαιότερα – θεωρούσαν 
τη Γιορτή ορόσημο για να επιστρέψουν στα 
λιμάνια τους και τα σπίτια τους κοντά στις οικο-
γένειές τους για να ξεχειμωνιάσουν.

Πηγές:
1. «Η μεγάλη γιορτή του Σταυρού» Γ.Ν. Αικα-

τερινίδη, Φιλόλογου καθηγητή Δ/ντή Ερευνών 
Κέντρου Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών.

2. «Το σύμβολο του Σταυρού» Γ.Ν. Πολίτη, 
καθηγητή Φιλοσοφίας Πανεπιστημίου Αθηνών.

Υ.Γ.: Χρόνια Πολλά στον Σταύρο και τη Σταυ-
ρούλα και μη ξεχνάτε ότι σήμερα γιορτάζει η ο-
μώνυμη εκκλησία του Γηροκομείου της Βέροιας.
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Θεία λειτουργία στην Παλιά Μητρόπολη 
για την ύψωση του Τιμίου Σταυρού

Η Θρακική Εστία Βέροιας, θα πραγματοποιήσει αρτοκλασία, στα πλαίσια των 17ων ετήσιων εκδηλώσεων 
που διοργανώνει (ΠΙΣΤΗΣ και ΕΥΛΑΒΕΙΑΣ στον ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΤΗΣ ΤΙΜΙΟ ΣΤΑΥΡΟ) για την παγκόσμια ημέρα 
της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, προστάτη της Θρακικής Εστίας Βεροίας.

Η Θεία Λειτουργία θα τελεσθεί στον Παλαιό Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίων Αποστόλων Παύλου και Πέ-
τρου, Ιερουργούντος του Σεβασμιοτάτου  Μητροπολίτη μας κ. Παντελεήμωνος, την Παρασκευή 14 Σεπτεμβρί-
ου 2018.

Καλούμε τα μέλη μας, τους φίλους και όλους εσάς να παραστείτε στην Θεία Λειτουργία.
Με τιμή
 Το Δ.Σ.

Τριήμερη εκδρομή
του Ομίλου Προστασίας 

Παιδιού Βέροιας
Τριήμερη εκδρομή με τον ΟΜΙΛΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙ-

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

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

μάτιο τη βραδιά) και η εκδρομή στη Σαμοθράκη  

Το Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου
Ρεσιτάλ της Σόνιας 

Θεοδωρίδου 
στο Βυζαντινό

Μουσείο Βέροιας
-Θα ερμηνεύσει μελοποιημένα 

ποιήματα του Κ.Π. Καβάφη
Η Εφορεία Αρχαι-

οτήτων Ημαθίας, ιδι-
αιτέρως υπερήφανη, 
υποδέχεται την μεγάλη 
κυρία του λυρικού τρα-
γουδιού Σόνια Θεοδω-
ρίδου για ένα ρεσιτάλ 
στο προαύλειο του 
Βυζαντινού Μουσείου 
Βέροιας, το Σάββατο, 
22 Σεπτεμβρίου 2018, 
21:00, με τίτλο: Καβά-
φης – Σκιές Αγάπης

Η διεθνούς φήμης 
βεροιώτισσα μεσόφω-
νος θα ερμηνεύσει με-
λοποιημένα ποιήματα 
του Κ.Π. Καβάφη, σε 
μουσική του Αθανα-
σίου Σίμογλου, με την 
Orchestra Mobile υπό 
τον Θεόδωρο Ορφανίδη. Συμμετέχουν η Σχολική Χορωδία 
Βέροιας και η χορωδία του Πολιτιστικού Συλλόγου Αιγές. Η 
μουσική διδασκαλία είναι της Ελένης Αναγνώστου. Αφηγητής 
ο Γιώργος Λιόλιος.  

Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της τρέ-
χουσας έκθεσης στο Βυζαντινό Μουσείο Βέροιας ‘’Ερώτων 
ατελών κάτι αβέβαιες μνήμες’’, αφιερωμένη στον μεγάλο Αλε-
ξανδρινό ποιητή. 

Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.

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

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

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

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

Χόμπε
Πρωταγωνιστούν: Τζέισον Στέιθαμ, Λι 

Μπινγκμπινγκ, Ρέιν Γουίλσον, Ρούμπι Ρόουζ

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

Τρίτη – Τετάρτη στις 21.00 σε απλή 2D 

Παρασκευή στις 19.00  και 21.15 
Σάββατο στις 19.00  και 21.15

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

ΑΡΟΝΣ, ΤΖΟΝΑΣ ΜΠΛΟΚΕΤ, ΙΝΓΚΡΙΝΤ ΜΠΙΣΟΥ

 

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

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

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

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373
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ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ 
ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ

Διακοπές 
στην Αιδηψό 
για Ιαματικά 

Λουτρά
Τα μέλη και οι φίλοι της Λέ-

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

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

Το Δ.Σ.

Τα λαογραφικά μας
Επ’ ευκαιρία της σημερινής γιορτής

Ύψωση του Τίμιου Σταυρού
Το ιστορικό – Ήθη και έθιμα

Λύκειο Ελληνίδων Βέροιας 

Συγχαρητήριο
Συγχαίρουμε θερμά  όλα τα ΄΄ παιδιά΄΄ μας που πέτυ-

χαν στις εισαγωγικές εξετάσεις της Τριτοβάθμιας Εκπαί-
δευσης  και ευχόμαστε να έχουν καλή φοίτηση και πάντα 
επιτυχίες στη ζωή τους.

  Το Δ.Σ.



Του Στάθη 
Σαρηγιαννίδη*

Για αρχή επιτρέψτε 
μου μια συντακτική υ-
περβολή, η οποία πρέ-
πει να διαβαστεί με μια 
ανάσα, οπότε ας είναι 
βαθιά. 

Ο ελληνικός λαός 
ο κυρίαρχος, ο αδια-
πραγμάτευτος διαχρο-

νικών αρχών και αξιών ο επί σειρά ετών λανθά-
νων διαμαρτυρόμενος προεκλογικά και επιτυχών 
μετά δόξης και τιμής μετεκλογικά πανηγυρίσας 
μια και κατάφερε να τιμωρήσει και να βάλει στη 
συντήρηση του  χρονοντούλαπου της ιστορίας 
(για  δύο τρία χρόνια το πολύ) την κακή κυβέρνη-
ση επαναφέροντας την προηγούμενη από το ως 
άνω ντουλάπι με νέο προσωπείο αλλά και με την 
ελπίδα (η οποία όπως λένε πεθαίνει τελευταία) 
ότι η νέα – προηγούμενη κυβέρνηση έμαθε από 
τα λάθη της και διδάχθηκε – κρίθηκε και δεν θα τα 
επαναλάβει, όταν σε κάποια θέματα ομονοεί απλά 
δεν ερωτάται. 

“Μακεδονία ξακουστή του Αλεξάνδρου η χώ-
ρα!!!” και όχι μόνο φίλοι και φίλες, αλλά και του 
Ζάεφ. Έτσι πρέπει να την ονομάζουμε από εδώ 
και στο εξής με την “επιτυχία”, κατά τα όσα συμ-
φωνήθηκαν, ότι του Ζάεφ είναι η βόρεια Μακεδο-
νία ενώ του Αλεξάνδρου η χώρα είναι η ελληνική 
– νότια. Λες και πουλήσαμε το πάνω κομμάτι από 
το χωράφι του παππού  Αλέξαδρου σε καλή τιμή, 
του οποίου επί σειρά ετών ονομαζόμασταν άξιοι 
κληρονόμοι. Κατά ορθότερη νομική προσέγγιση 
βέβαια δεν το πουλήσαμε αλλά μας το πήραν με 
χρησικτησία και μάλιστα έκτακτη. Άλλωστε ο κύρι-
ος Πρωθυπουργός και οι λοιποί εθνοπατέρες, δεν 
έκαναν τίποτα άλλο παρά εφήρμοσαν την σχετική 
διάταξη του Αστικού Κώδικα, ο οποίος αποδίδει 
ακόμα και στον κακόπιστο επί εικοσαετίας νομέα 
την κυριότητα ακινήτου. Η εφαρμογή έλαβε χώρα 
δια της επιχειρηματολογίας υπέρ, δια της νωχελι-
κής επιχειρηματολογίας κατά και δια της σιωπής. 
Αυτό που αγνοούσα, ως κακός νομικός από ότι 
φαίνεται, είναι πως η χρησικτησία εφαρμόζεται και 
στην ιστορία. Όπερ εστί μεθερμηνευόμενον, πως 
αν σήμερα ξεκινήσουμε όλοι μαζί οι Έλληνες να 
λέμε ότι είμαστε Μογγόλοι, σε είκοσι χρόνια από 
σήμερα θα μπορούμε να είμαστε περήφανοι για 
τον Τζέκινς Χαν, σωστά; Και απαντώ: Λάθος φίλοι 
και φίλες, καθόσον οι ανωτέρω διατάξεις εφαρμό-
ζονται μόνο σε χώρες που δεν κατάφεραν να δη-
μιουργήσουν κράτος. Είναι ξεκάθαρο πλέον  πως 
δεν είμαστε κράτος αλλά χώρα. Υπό την έννοια 
ενός συνόλου ανθρώπων με κοινά στοιχεία που 
κατοικοεδρεύουν σε έναν χώρο επάνω σε αυτόν 
τον πλανήτη. Είναι παραπάνω από βέβαιο πως 
αν αύριο ξεκινήσουν οι Τούρκοι να λένε πως ο Σω-
κράτης ήταν Τούρκος, σε δέκα χρόνια από σήμερα  
η “πληροφορία” αυτή θα εμφιλοχωρήσει σε κάποιο 
δημόσιο έγγραφο, το οποίο θα υπογράψει κάποιος 
Έλληνας αξιωματούχος και στη συνέχεια, κάπου 
εκεί στα είκοσι με τριάντα χρόνια από σήμερα,  θα 
βρεθούν τα ανάλογα παπαγαλάκια, μικρά η μεγά-
λα, τα οποία θα λένε: “δεν βαριέσαι εδώ και τριά-
ντα χρόνια Τούρκο τον λέμε και το υπέγραψε και ο 
τάδε αξιωματούχος, άρα το αναγνώρισε η ελληνι-

κή κυβέρνηση. Οπότε για οικονομικούς λόγους και 
για λόγους καλής γειτνίασης ας τον υπογράψουμε 
για Τούρκο”. Έτσι το “εν οίδα ότι ουδέν οίδα” θα 
μετατραπεί σε “Biliyorum hiçbir şey bilmiyorum”.  
Μπορεί να δείχνει γελοίο σήμερα, αλλά θυμηθείτε 
οι παλαιότεροι και μάθετε οι νεότεροι, το πόσο γε-
λοίο φαινόταν το Αλεξάντερ Μακεντόνσκι πριν από 
τριάντα με σαράντα χρόνια.

Όλο αυτό βέβαια, όπως πάντα, θα γίνει στο 
όνομα του κυρίαρχου λαού και για το καλό του, 
χωρίς να αναρωτηθούμε “ποιοι είμαστε εμείς που 
κληρονομήσαμε για μια στιγμή την ιστορία αυτού 
του τόπου και την αλλάξαμε;” Ο εγωισμός και η 
μεγαλομανία μας, δεν μας αφήνουν να αντιλη-
φθούμε πως η ζωή μας ολόκληρη μπροστά στην 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, είναι απλά μια στιγμή στο 
χρόνο. Νιώθουμε σπουδαίοι και σημαντικοί, σε 
σημείο που νομίζουμε πως η όποια τεχνική – πο-
λιτική -  “δημοκρατική” εξουσιοδότηση λάβουμε 
σήμερα, μας δίνει το δικαίωμα να παρέμβουμε 
και να αλλάξουμε ή να τροποποιήσουμε ιστορία 
χιλιάδων ετών. Είναι σαν να δημοκρατικώς επι-
τρέπουμε σήμερα σε έναν πολιτικό μηχανικό να 
αλλάξει τον Παρθενώνα ή σε έναν γλύπτη να πα-
ρέμβει στην Αφροδίτη της Μήλου. Είμαστε η μόνη 
χώρα που ζητάμε να επιστραφούν τα μάρμαρα 
που εκλάπησαν από την Ακρόπολη αποκαλώντας 
τα “Ελγίνεια μάρμαρα”, δίχως να δίνουμε σημα-
σία στην αξία των λέξεων, στο σημαίνον και το 
σημαινόμενο, δεχόμενοι εν τοις πράγμασι το διά-
ταγμα της 01ης Ιουνίου του 1916 το οποίο εκ του 
πονηρού ψήφισε η αγγλική κυβέρνηση και με το 
οποίο καθιερώθηκε η ονομασία “ελγίνεια”, ώστε να 
υπάρχει βάση για το περαιτέρω σκεπτικό του δια-
τάγματος, δυνάμει του οποίου κρατούν τα μάρμαρα 
του Παρθενώνα έως σήμερα. Κάτι ανάλογο με το 
να μπει ο Μήτσος ο κλέφτης στο σπίτι σου να σου 
πάρει ένα ρολόι αξίας και εσύ να το ζητάς πίσω λέ-
γοντας “να μου επιστραφεί το ρολόι του Μήτσου”. 

Ας βοηθήσουμε λοιπόν την χώρα αυτή να απο-
κτήσει κράτος, αξιολογώντας σωστά την επόμενη 
φορά που θα ασκήσουμε το δικαίωμά μας να “εκ-
φραστούμε” δια της ψήφου. Ας ψηφίσει ο καθένας 
όποιο κόμμα πιστεύει ότι τον εκφράζει, αλλά ας 
είμαστε όσο πιο προσεκτικοί μπορούμε στην ε-
πιλογή των προσώπων. Διότι η ελληνική Βουλή 
δεν αποτελείται από σύνολο κομμάτων αλλά από 
σύνολο ανθρώπων, οι οποίοι οφείλουν να λειτουρ-
γούν σύμφωνα με τους κανόνες της Δημοκρατίας, 
έχοντας όμως σε ορισμένα θέματα και την ιστορι-
κή νομιμοποίηση να ενεργήσουν. 

Για αυτό λοιπόν κλείνω λέγοντας πως το θέμα 
των Σκοπίων (γιατί Μακεδονικό θέμα δεν υφίστα-
ται, τα Σκόπια ψάχνουν ονομασία) δεν είναι θέμα 
δημοψηφίσματος ή μη, δεν είναι θέμα δημοκρατι-

κής νομιμοποίησης και πλειοψηφίας στη Βουλή  ή 
όχι, είναι θέμα έλλειψης ιστορικής νομιμοποίησης 

να αλλάξουμε έστω και το παραμικρό στην ιστορία 
αυτού του τόπου. Όπως δεν έχουμε το δικαίωμα 
να αλλάξουμε το όνομα της πατρίδας μας ακόμα 

και αν το αποφασίσει το σύνολο των Ελλήνων, 
έτσι και δεν νομιμοποιείται κανείς να παραχωρήσει 
μερικώς ή ολικώς το όνομα της ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.  

*Δικηγόρος
Αντιπρόεδρος Περιφερειακού

 Συμβουλίου ΚΜ 
Περιφερειακός Σύμβουλος

 Ημαθίας

    www.laosnews.gr 5ΠΕΜΠΤΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018  

Οι γονείς και κηδεμόνες του Δημοτικού σχολεί-
ου Μαρίνας – Πολλών Νερών – Γιαννακοχωρίου, 
καταγγέλουν: 

«Το έτος 2018 στην Ελλάδα «του σκληρού πυρή-
να» της Ε.Ε. φτάσαμε στο σημείο μαθητές δημοτικού 
και νηπιαγωγείου στο χωριό Πολλά Νερά να μην μπο-
ρούν να πάνε σχολείο, γιατί δεν εκτελούνται  οι μετα-
φορές μαθητών.

Για να δεχτούμε το κλείσιμο των μονοθέσιων και 
ολιγοθέσιων σχολείων, οι κυβερνώντες διαχρονικά μας 
παραμύθιαζαν πως τα παιδιά μας θα βρεθούν σε πιο 
«άρτια» σχολεία, με δασκάλους και ειδικότητες κ.λπ.. 
Βρεθήκαμε έτσι στην κατάσταση στα μικρά και απομα-
κρυσμένα χωριά ανά τακτά διαστήματα να αντιμετω-
πίζουμε προβλήματα με την εκπαίδευση των παιδιών 
μας που μας εξοντώνουν οικονομικά, φυσικά και ηθικά.

Κάθε φορά που σταματούν οι μεταφορές, αφήνου-
με τις άλλες δουλειές μας και προσπαθούμε το πρώτο 
διάστημα να πηγαίνουμε εμείς οι γονείς τα παιδιά 
όπως-όπως στο σχολείο, έχοντας ορισμένες φορές να 
διαλέξουμε ανάμεσα στη μόρφωση και στην ασφάλεια 
των παιδιών μας γιατί δεν μπορούμε με τα μεταφορικά 
μέσα που διαθέτουμε να εξασφαλίσουμε πάντοτε την 
ασφαλή μεταφορά τους. Φτάνει όμως πάντα το σημείο 
που δεν μπορούμε οικονομικά να καλύψουμε άλλο το 
κόστος της μεταφοράς και πρέπει να εξηγήσουμε στα 
παιδιά μας γιατί δεν μπορούν να πάνε στο σχολείο 
τους και πως δεν ξέρουμε για πόσο καιρό πρέπει να 
μείνουν σπίτι. Ορισμένες φορές το πρόβλημα λύνεται, 
αλλά μόνο προσωρινά, γιατί οι επαγγελματίες που  ανα-
λαμβάνουν τις μεταφορές μαθητών στο Νομό Ημαθίας  
δεν θέλουν τη συγκεκριμένη γραμμή καθώς τα χρήματα 
που τους δίνονται για να την εκτελέσουν δεν επαρκούν 
για να καλύψουν όλα τα έξοδα της. Κι έτσι κάποια στιγ-
μή οι μεταφορές σταματούν και πάλι από την αρχή.

Το 2018 τα παιδιά των οικογενειών που μένουν στα 
χωριά αυτά έχουν, λόγω των συνθηκών που περιγρά-
φουμε, κενά στη μόρφωσή τους, αφού πέραν του ότι 
δεν έχουν πρόσβαση σε πολλές εξωσχολικές δραστη-
ριότητες, περιοδικά απουσιάζουν από το σχολείο για 
μεγάλα χρονικά διαστήματα. Τη στιγμή που γράφεται 
το παρόν κείμενο καταγγελίας τα παιδιά μας δεν μετα-
φέρονται στο σχολείο,  θέτοντας ανυπέρβλητα εμπόδια 
στην πρόοδό τους.

Φτάνει πια! Απευθυνόμαστε ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΥΠΕΥ-
ΘΥΝΟ 

ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΟ και λέμε: Δεν μπορεί να συ-
νεχίζεται η εκπαιδευτική διαδικασία σαν να μην τρέχει 
τίποτα! Δεν μπορεί να εναποτίθεται η μόρφωση των 
παιδιών μας στις διαθέσεις και την συνέπεια κάθε ιδι-
ώτη μεταφορέα! Αν η βασική εκπαίδευση εξακολουθεί 
να είναι, συνταγματικά κατοχυρωμένη,  αν εξακολουθεί 
να είναι υποχρέωση της πολιτείας, απέναντι σε όλα τα 
παιδιά χωρίς κοινωνικούς-οικονομικούς αποκλεισμούς, 
καλούμε και όλους τους εκπαιδευτικούς να συμπαρα-
ταχθούν στο πλευρό μας, ζητώντας τα παρακάτω:

•Με ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας να δοθεί 
άμεσα μόνιμη λύση στο ζήτημα της μεταφοράς των 
παιδιών μας.

•Να χαρακτηρισθούν οι εν λόγω γραμμές μεταφο-
ράς δυσπρόσιτες, να επιδοτηθούν.

•Δημιουργία Ενιαίου Κρατικού φορέα για αποκλει-
στικά δημόσιο, δωρεάν και ασφαλές σύστημα μετα-
φοράς των μαθητών στα σχολεία τους με κατάλληλα 
διαμορφωμένα και ασφαλή μέσα μετακίνησης, εξειδι-
κευμένους μόνιμους οδηγούς και συνοδούς και απευ-
θείας κρατική χρηματοδότηση. 

 Για το Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αργυρίου Μάριος»
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Χειμερινό πρόγραμμα δρομολογίων Αστικών Λεωφορείων Βέροιας προς χωριά

Χειμερινό πρόγραμμα δρομολογίων Αστικών Λεωφορείων Βέροιας προς Νοσοκομείο

Ευχαριστήρια της Φιλοπτώχου 
Αδελφότητος Κυριών Βέροιας

Το Διοικητικό  Συμβούλιο  και οι τρόφιμοι της Φιλοπτώχου Αδελφότητος Κυριών Βέροιας, ευχα-
ριστούν για την ευγενική τους προσφορά:

1) Την κ. Περδίκη Δανάη για τη δωρεά των 300 ΕΥΡΩ, στη μνήμη του συζύγου της Δημοσθένη, 
με τη συμπλήρωση έξι ετών από το θάνατό του.

2) Ανώνυμες κυρίες για τη δωρεά των 330 ΕΥΡΩ, για τις ανάγκες του συσσιτίου.
3) Την κ. Καζαντζίδου  Φωφώ,  για τη δωρεά των 120 ΕΥΡΩ, στη μνήμη της αδελφής της  Α-

γιαννίτου Ελένης, με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατό της.
4) Την κ. Μίνδη Άννα για τη δωρεά των 100  ΕΥΡΩ  και ενός δοχείου με λάδι, για τις ανάγκες 

του συσσιτίου.
5) Ανώνυμο κύριο για τη δωρεά των 50 ΕΥΡΩ και τα δεκαπέντε κιλά λάδι για τις ανάγκες του 

συσσιτίου.
6) Ανώνυμη κυρία για τη δωρεά των 50 ΕΥΡΩ, στη μνήμη προσφιλών νεκρών.
7) Ανώνυμη κυρία για τα πέντε ταψιά με πίτες, στη μνήμη των γονέων της.
8) Ανώνυμη κυρία για τα οκτώ κιλά λάδι και τρία κιλά φακές, στη μνήμη του αγαπημένου γιου της.
9) Τον κ. Καλλιγά Νικόλαο, για τα εκατόν είκοσι αυγά και τα τέσσερα κιλά μυζήθρα.
10) Ανώνυμο κύριο για τα έξι κιλά μακαρόνια και τα έξι κιλά φακές.

Συμφωνία Πρεσπών χωρίς 
ιστορική νομιμοποίηση

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
ΜΑΡΙΝΑΣ – ΠΟΛΛΩΝ ΝΕΡΩΝ – ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙΟΥ:

 «Να δοθεί άμεσα μόνιμη λύση στο ζήτημα 
της μεταφοράς των παιδιών μας»  
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Η κίνηση του 
Μητροπολίτη
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 

Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. 
Παντελεήμων :

Την Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου 
το πρωί θα ιερουργήσει στον παλαιό 
Ιερό Μητροπολιτικό Ναό των Αγίων 
Αποστόλων Παύλου και Πέτρου Βε-
ροίας επί τη εορτή της Υψώσεως του 
Τιμίου Σταυρού.

Το Σάββατο 15 Σεπτεμβρίου το 
πρωί θα ιερουργήσει επί τη εορτή του 
Αγίου Συμεών Θεσσαλονίκης στον 
Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Σταυρού.

Την Κυριακή 16 Σεπτεμβρίου το 
πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό Ναό 
Αγίου Δαβίδ και Αγίας Άννης στα Ρι-
ζώματα και θα υποδεχθεί την τίμια 
κάρα του Οσίου Δαβίδ.

Την Κυριακή 16 Σεπτεμβρίου στις 
6:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στον ε-

σπερινό στο Κουστοχώρι (Κατασκη-
νώσεις ΓΕΧΑ) επί τη εορτή της Αγί-
ας Σοφίας και των τριών θυγατέρων 
αυτής.

Την Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου το 
πρωί θα ιερουργήσει επί τη εορτή της 
Αγίας Σοφίας και των τριών θυγατέ-
ρων αυτής στον Τριπόταμο.

40NΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 16 

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

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΜΠΕΣΙΝΑ

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

Η σύζυγος, 
Τα παιδιά, Τα εγγόνια

Τα αδέλφια, 
Οι λοιποί συγγενείς

40NΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 16 

Σεπτεμβρίου 2018 στον Ιερό 
Ναό Αγ. Tριάδας «ΠΕΛΕΚΑΝ» 
στο Κομνήνιο 40ΝΘΗΜΕΡΟ 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανά-
παυση της ψυχής της πολυα-
γαπημένης μας

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ
ΓΙΑΒΡΟΓΛΟΥ

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

Η ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ «ΠΕΛΕΚΑΝ» 

40NΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 16 

Σεπτεμβρίου 2018 στον Ιερό 
Ναό της Υπαπαντής στη Βέ-
ροια 40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟ-
ΣΥΝΟ για την ανάπαυση της 
ψυχής της πολυαγαπημένης 
μας μητέρας, γιαγιάς, αδελφής 
και θείας

ΣΟΦΙΑΣ
ΚΑΠΡΙΝΗ 

(χήρα Αδάμου Καπρίνη)

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

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

Δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού

ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 15 

Σεπτεμβρίου 2018 στον Ιερό 
Ναό Αγίου Αθανασίου Βέροιας 
ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για 
την ανάπαυση της ψυχής του 
πολυαγαπημένου μας συζύ-
γου, πατέρα,αδελφού και θείου

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΥΑΓ.
ΘΩΜΑΔΑΚΗ

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

Η σύζυγος, 
Τα παιδιά

Τα αδέλφια, Τα ανήψια
Οι λοιποί συγγενείς

Ανακοίνωση
                                                      
Σήμερα Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου, εορτή της Παγκοσμίου Υψώ-

σεως του Τιμίου Σταυρού, το πρωί ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας 
κ. Παντελεήμων θα λειτουργήσει στον Παλαιό Ιερό Μητροπολιτικό Ναό 
Αγίων Παύλου και Πέτρου Βέροιας.

Σήμερα Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου

Πανηγυρίζει  ο  Ι.Ν. Υψώσεως Τιμίου 
Σταυρού στο Γηροκομείο Βέροιας

Από  το Γηροκομείο Βέροιας  , ανακοινώνεται ότι την  Παρασκευή 14/9/2018 , πανη-
γυρίζει  ο  Ιερός  Ναός  Υψώσεως Τιμίου Σταυρού της Μ.Φ.Η.``Σωσσίδειο Γηροκομείο 
Βέροιας``.  Καλούμε  τους  φίλους  και  συνδρομητές  του  Γηροκομείου Βέροιας, να 
τιμήσουν με την παρουσία τους: -Την  παραμονή  της  Εορτής , Πέμπτη 13-9-2018 και 
ώρα 6.30-7.30 μ.μ. στον εσπερινό και την - Παρασκευή 14-9-2018  και ώρα 7.30-10.30 
π.μ. , στην Θεία Λειτουργία. Επίσης μετά την Θεία Λειτουργία, θα ακολουθήσει κέρασμα 
στον χώρο των εκδηλώσεων του Γηροκομείου Βέροιας.

 Από τις 10 έως τις 21 Σεπτεμβρίου 
Κατάθεση αιτήσεων 

για ένταξη στο
Κοινωνικό Φροντιστήριο 

Δήμου Νάουσας
Ο  Δήμος Νάουσας, θα λειτουργήσει το Κοινωνικό Φρο-

ντιστήριο για τους μαθητές Λυκείου και Γυμνασίου το σχολι-
κό έτος 2018 – 2019. 

 Τα βασικό κριτήριο ένταξης στο Κοινωνικό Φροντιστήριο 
είναι το χαμηλό οικογενειακό εισόδημα (7000 ευρώ προ-
σαυξημένο κατά 1000 ευρώ για κάθε παιδί). Τα απαραίτητα 
προσκομισθέντα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

1. Πρόσφατο εκκαθαριστικό εφορίας.
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
3. Αστυνομική ταυτότητα μαθητού και γονέα. 
Οι κηδεμόνες των μαθητών Λυκείου και Γυμνασίου του 

Δήμου Νάουσας που ενδιαφέρονται για την ένταξη των 
τέκνων τους στο Κοινωνικό Φροντιστήριο, εφόσον η οικογέ-
νεια πληροί τα προαναφερθέντα κριτήρια ένταξης, μπορούν 
να καταθέτουν τις αιτήσεις τους από τις 10/9 έως τις 21/9 
στο Κέντρο Κοινότητας (κτ. Λόγγου Τουρπάλη). Πληροφορί-
ες στο τηλέφωνο: 2332029980. 

Αγγελία θανάτου του 
Γρηγορίου  Εφραιμίδη
Γρηγόρης “Γοργόρ” Εφραιμίδης απεβίωσε την 

Πέμπτη, 6 Σεπτεμβρίου, 2018, στην οικία του στο 
Μόντρεαλ, Κεμπέκ. 

Ο Γρηγόρης γεννήθηκε στην Βέροια Ιμαθίας 
στις 25 Ιανουαρίου 1939, γιος του Θεμιστοκλή 
Εφραιμίδη και της Δέσποινας Καριπίδου, Πόντιοι 
πρόσφυγες που εγκατέλειψαν την προγονική τους 
πατρίδα του Πόντου στην περιοχή της Μαύρης Θά-

λασσας κατά τη διάρκεια της γενοκτονίας των Πο-
ντίων. Μεγάλωσε στο Μακροχώρι, ο μικρότερος εκ 
των εφτά παιδιών, και, στην ηλικία των δεκαεννέα 
ετών, ακολούθησε τους μεγαλύτερους αδελφούς 
του στο Μόντρεαλ με όνειρο να δημιουργήσει μια 
καλύτερη ζωή για τον εαυτό του και τη νεαρή του 
αρραβωνιαστικιά, Γιώτα, η οποία θα γινόταν σύντο-
μα γυναίκα του.   Ήταν ένας αφοσιωμένος και γεν-
ναιόδωρος πατέρας, αποφασισμένος να προσφέ-
ρει στα παιδιά του κάθε ευκαιρία που θα μπορούσε 
να τους δώσει. Είχε ένα ιδιόμορφο χιούμορ που 
εύκολα τον έκανε αγαπητό σε άλλους. Δούλευε 7 
ημέρες την εβδομάδα, και, εάν γινόταν, θα δούλευε 

24/7. Ήταν γενναιόδωρος και βοηθούσε οποιονδή-
ποτε ζητούσε τη βοήθειά του. Είχε καρδιά χρυσού 
την οποία οι προκλήσεις της ζωής δεν αλλοίωσε. 
Θα λείψει στην οικογένειά και τους φίλους του.

 Την Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου τιμήσαμε την 
ζωή του (visitation) στην αίθουσα κηδειών του 

Mount Royal Funeral Complex
1297 Foret Road, στο Outremont (H2V 2P9).

 Η νεκρώσιμη ακολουθία πραγματοποιήθηκε 
στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Γεωργίου, 2455 
Chemin de la Côte-Sainte-Catherine την Τρίτη 11 
Σεπτεμβρίου στις 11:00 π.μ. και η ταφή του  στο 
Νεκροταφείο Mount Royal. 

ΚΗΔΕΙΑ

Κηδεύτηκε χθες Πέ-
μπτη 13 Σεπτεμβρίου 
2018 από τον Ιερό Ναό 
Αγ. Αναργύρων Βέροιας 
η Ζωή Νικ. Μπλατσιώ-
τη σε ηλικία 79 ετών.

Ο  « Λ »  ε κφ ρ ά ζ ε ι 
στους οικείους της ειλι-
κρινή συλλυπητήρια

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
«ΚΥΠΡΑΙΟΣ»



  Η Δημοτική Αστυνομία Βέροιας επισημαίνει προς όλους 
τους  οδηγούς που κινούνται και δραστηριοποιούνται στα 
όρια της πόλης της Βέροιας ότι χρειάζεται μεγάλη προσοχή 
στις πινακίδες του Κ.Ο.Κ που ρυθμίζουν την κίνηση και τη 
στάθμευση των οχημάτων προς αποφυγή διαφόρων προ-
βλημάτων και ιδιαίτερα:

-Να μην εισέρχονται και να μην σταθμεύουν σε πεζόδρο-
μους, πλην βεβαίως αυτών που έχουν την συγκεκριμένη 
κατά περίπτωση  κάρτα.

-Να μην σταθμεύουν στους χώρους φορτοεκφόρτωσης 
για οποιονδήποτε λόγο (στάση για φορτοεκφόρτωση έχουν 
δικαίωμα μόνο τα φορτηγά).

-Να μην σταθμεύουν (ή ολιγόλεπτη στάση) σε λωρίδα 
κυκλοφορίας (τακτικό φαινόμενο που δημιουργεί συχνά δι-
ακοπή κυκλοφορίας).

-Να σταματούν στις διαβάσεις πεζών όπου υπάρχουν, 
εντός και εκτός κέντρου της πόλης και ιδιαίτερα τώρα που 
ξεκίνησε η νέα σχολική περίοδος (μεγάλη προσοχή).

-Να υπακούν στις υποδείξεις των οργάνων (Αστυνομι-
κών και σχολικών τροχονόμων).

-Να μην σταθμεύουν μπροστά σε ράμπες και σε χώρους 
στάθμευσης ΑΜΕΑ. Οι συμπολίτες μας που έχουν κινητικά 
προβλήματα χρειάζονται ιδιαίτερο σεβασμό και βοήθεια.

-Να μην εισέρχονται στην αντίθετη κατεύθυνση του δρό-
μου για να σταθμεύσουν (αντίθετα), διότι υπάρχει σοβαρός 
κίνδυνος ατυχημάτων.

-Να μην επικαλούνται το ‘’δεν σφύριξε το όργανο’’, διότι 
δεν προβλέπεται  κάτι τέτοιο αφού όλα ρυθμίζονται με τις 
πινακίδες του Κ.Ο.Κ., το ότι ‘’δεν πρόσεξα ότι είχε πινα-
κίδα’’ , το ‘’δύο λεπτά το άφησα’’ και το ότι ‘’έγραψε μόνο 
εμένα’’. 

-Να μην σταθμεύουν στον χώρο στάθμευσης των τουρι-
στικών λεωφορείων και στις στάσεις αστικών.

- Να μην ρυπαίνουν τους δρόμους με διάφορα αντικεί-
μενα-σκουπίδια-αποτσίγαρα κλπ που πετούν έξω από το 
παράθυρο του αυτοκινήτου τους.

- Να μην ρυπαίνουν την ατμόσφαιρα με τα καυσαέρια, 
που ξεπερνούν τα επιτρεπτά όρια, της μη συντηρημένης 
μηχανής του οχήματός τους ή του δικύκλου τους.

- Να μην σταθμεύουν δίπλα σε κολωνάκια και να μην τα 
πατούν. Τα κολωνάκια, πλαστικά ή μεταλλικά, κοστίζουν και 
τοποθετούνται εκ του περισσού (διότι όλα ρυθμίζονται με τις 
πινακίδες του Κ.Ο.Κ που πολλοί οδηγοί δεν σέβονται) για 
να επισημαίνουν (στους ‘’απρόσεκτους’’ οδηγούς) πιο έντο-
να την απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης. 

   Σήμερα όποιοι εμποδίζουν, ενοχλούν, δυσκολεύουν ή          
ταλαιπωρούν  τους άλλους, αύριο το ίδιο θα πράξουν οι 
άλλοι σε αυτούς.

     Προσοχή λοιπόν και σεβασμό ο καθένας προς τους 
άλλους, προς το περιβάλλον και τον εαυτό του.

Το τηλέφωνο επικοινωνίας με την Υπηρεσία της Δημο-
τικής Αστυνομίας είναι το 2331350610 για οποιαδήποτε 
διευκρίνιση.
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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 ΚΑΛΙΑΦΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του 
Ηλία και της Παρασκευής, το γένος 
Παπαδοπούλου, που γεννήθηκε 
στην Καρδίτσα και κατοικεί στη Βέ-
ροια και η ΓΙΑΤΖΗ ΘΕΑΝΩ του 
Αποστόλου και της Αικατερίνης, το 
γένος Κουτσώφτη, που γεννήθηκε 

και κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται να παντρευτούν 
με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό 
Αγ. Βαρβάρας και Αγ. Τρύφωνα στην Αγ. Βαρβά-
ρα Ημαθίας.

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

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

Ο ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
του Γεωργίου και της Αντιγόνης, 
το γένος Πατσιαβούρα, που γεννή-
θηκε και κατοικεί στη Βέροια και η 
ΜΠΕΚΑ ΜΑΡΙΑ του Κων/νου και 

της Εμμανουέλας, το γένος Ντίνου, που γεννήθη-
κε και κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται να παντρευ-
τούν με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό 
Ναό Αγ. Αντωνίου Βέροιας.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΑΙ ΝΑΟΥΣΗΣ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΑΥΙΔ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ

Η Τίμια Κάρα του 
Οσίου Δαβίδ του εν 

Ευβοία στα Ριζώματα

Την Κυριακή 16 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 07.30 στον Ιερό Ναό Αγίου Δαβίδ και 
Αγίας Άννης στα Ριζώματα θα γίνει η υποδομή της Τίμιας Κάρας του Οσίου Δαβίδ του 
εν Ευβοία.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ:
Κυριακή 16 Σεπτεμβρίου 2018 ώρα 07.30
Άφιξη – υποδοχή Τίμιας Κάρας του Οσίου Δαβίδ του εν Ευβοία και εν συνεχεία 

Όρθρος και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία Ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητρο-
πολίτου Βεροίας και Ναούσης Παντελεήμονος.

Τετραήμερη εκδρομή 
της Φιλοπτώχου Βέροιας

                                                      
Η Φιλόπτωχος Αδελφότης Κυριών Βέροιας, διοργανώνει τετραήμερη εκδρομή, ( τρεις 

διανυκτερεύσεις) στη Σόφια, Μαύρη Θάλασσα: Μεσημβρία - Μπουργκάς- Αγχίαλος- Σωζό-
πολη-Βάρνα-Αλατζά, Φιλιππούπολη, στις 21-24 Σεπτεμβρίου 2018. Τιμή προσιτή. 

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

Δεν μπορούν να δεχθούν άλλους 
ωφελούμενους στο ΚΔΗΦ, εάν δεν 

επεκταθεί η άδειά τους
Ο Φιλανθρωπικός Μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος  Γονέων 

& Κηδεμόνων ΑμεΑ Ν. Ημαθίας  ανακοινώνει  ότι: το ΚΔΗΦ 
( Κέντρο Διημέρευσης  Ημερήσιας Φροντίδας Απασχόλησης 
& Κατάρτισης ΑμεΑ ) με διακριτό τίτλο ‘’Τα Παιδιά της Άνοιξης 
‘’ δεν μπορεί πλέον να δεχτεί νέες αιτήσεις ωφελούμενων  
σύμφωνα με την άδεια λειτουργίας του και  με την ισχύουσα  
νομοθεσία. 

Ο  Σύλλογος κατανοώντας το πρόβλημα  των οικογενει-
ών, κατέβαλε και καταβάλει τις μέγιστες των προσπαθειών 
του. Οι ενέργειες βρίσκονται σε εξέλιξη (επέκταση αδείας, 
εύρεση χώρου χρήσης εντός των ορίων του Νομού ) για την 
υλοποίηση και την οριστική λύση του προβλήματος.

Οποιοσδήποτε  μπορεί να βοηθήσει προς τη θετική έκβα-
ση της υπόθεσης  να ενεργοποιηθεί άμεσα.

ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

Πρόσκληση
Ο Ομιλος Προστασίας Απόρου Παιδιού Βέροιας σας 

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

Με τιμή
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Δημοτική Αστυνομία Βέροιας προς οδηγούς: 
Μεγάλη προσοχή στις πινακίδες του Κ.Ο.Κ

-Επισημάνσεις, παρατηρήσεις και χρήσιμες οδηγίες



Απρόσμενοι και ανατρεπτικοί, οι αδελφοί Κωνσταντίνος & Ματθαίος 
Τσαχουρίδης έρχονται να μας συστήσουν την «πατρίδα» της δικής τους 
μουσικής. Την ίδια πατρίδα, που κατοικεί ο ήλιος, ο άνεμος και η βροχή! 
Μαζί τους η μοναδική Μελίνα Ασλανίδου!

Μια μοναδική μουσική σύμπραξη που καταργεί τα σύνορα με δια-
χωριστικές γραμμές και βάζει ενωτικές καμπύλες! Δίχως στάλα δισταγ-
μού… παντρεύουν τον Θεοδωράκη με τον Verdi, τον Καζαντζίδη με 
τον Pavarotti, τη Μεσόγειο με τη Μαύρη θάλασσα, την κλασσική με την 
παραδοσιακή μουσική, και την Μέση Ανατολή με τα Ελλάδα! …κι όλο 
αυτό από έρωτα… και όχι από προξενιό! Μια μοναδική ροή ρεπερτο-
ρίου καθώς και μια εξαίρετη ομάδα μουσικών πλαισιώνουν αυτήν την 
παράσταση, μια παράσταση, που πρέπει να είστε εκεί!

Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου 2018, ώρα 9.30μ.μ. στο Θέατρο άλ-
σους «Μελίνα Μερκούρη»

Προπώληση:  10€, είσοδος  12€  
ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ από τη Δευτέρα 26 Αυγούστου:
Vergina travel, Μητροπόλεως 47, τηλ. 2331022200
Βιβλιοπωλείο «ΕΠΙΚΑΙΡΟ», Βενιζέλου 36, τηλ. 2331024612
Στάσου Μύγδαλα, Μητροπόλεως 12, τηλ. 2331120327
Χώρος Τεχνών Δήμου Βέροιας, 3ος όροφος, τηλ: 2331078100

Συντελεστές:
Αντώνης Σαρακατσιάνος / πιάνο
Αθανάσιος Σωτηριάδης / πλήκτρα
Γεώργιος Σκηπητάρης / καβάλ, κλαρίνο
Ιωάννης Πούλιος / λαούτο, κιθάρα
Χρήστος Θωμαϊδης / μπάσο
Γεώργιος Κορτσινίδης / τύμπανα
Ιμπραήμ Ιμπραήμογλου / κρουστά
Ηχοληψία / Ιωάννης Ιωαννίδης (FOH), Κώστας Πατρίκας (stage)
Φωτισμοί / Ιωάννης Δουλγερίδης
Artwork / GRAFICBOX
Φωτογραφία / Άρης Ράμμος
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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

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΛΣΟΥΣ ΣΤΙΣ 9.30 μ.μ.
Μουσική …δίχως σύνορα! με τους 

Κωνσταντίνο και Ματθαίο Τσαχουρίδη  
ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ Η ΜΕΛΙΝΑ ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ

Ας αρχίσουν
 οι χοροί, 

στο Λύκειο 
των Ελληνίδων 

Βέροιας
Το Λύκειο των Ελληνίδων Βέροιας ιδρύθηκε το 

1980 και είναι μέλος της μεγάλης οικογένειας του 
Λυκείου των Ελληνίδων. Είναι πάντα αρωγός της 
ελληνικής παράδοσης και πρεσβευτής της πολιτι-
σμικής μας κληρονομιάς τόσο εντός όσο και εκτός 
Ελλάδος. Οι παραδοσιακοί χοροί είναι ένας από 
τους τομείς που δραστηριοποιείται το Λ.Ε.Β.  Στα 
χορευτικά τμήματα διδάσκονται χοροί από όλες τις 
περιοχές της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας.

Μια νέα Λυκειακή - χορευτική ( και όχι μόνο) χρο-
νιά αρχίζει και φέτος!

Σας περιμένουμε όλους να σας ενημερώσουμε 
για τις δραστηριότητες, τις εκδηλώσεις, τις εγγρα-
φές και τις ώρες μαθημάτων, το Σάββατο 22 Σε-
πτεμβρίου 2018 και ώρες 12:00- 14:00 στο χώρο 
του 1ου Δημοτικού Σχολείου. 

Στη 1.00 το μεσημέρι θα τελεστεί Αγιασμός  για 
την έναρξη της νέας χορευτικής χρονιάς στον ίδιο 
χώρο .

Τα τμήματα των ενηλίκων θα ξεκινήσουν τα μα-
θήματά τους τη Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου και την 
Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου στις 7.00μ.μ. Θα λειτουρ-
γήσει και τμήμα αρχαρίων.

Τέλος, συνεχίζει τη λειτουργία του το τμήμα Οικο-
τεχνίας το οποίο θα αρχίσει τις συναντήσεις του την 
Τετάρτη  3 Οκτωβρίου και ώρα 18:00  στο χώρο της 
Ιματιοθήκης του Λυκείου, οδός Κωτουνίου αριθ. 16 

Το Δ.Σ.

 Δωρεάν μαθήματα γνωριμίας 
με τη μουσική και το χορό από 
το  Δημοτικό Ωδείο Νάουσας
Από τις 1 Οκτωβρίου 2018 και 

για ένα μήνα το Δημοτικό Ωδείο 
Νάουσας δίνει την ευκαιρία σε 
όσους μαθητές και μαθήτριες, νέ-
ους και νέες σκέφτονται στο άμε-
σο μέλλον να ξεκινήσουν την εκ-
μάθηση ενός μουσικού οργάνου, 
να λάβουν δωρεάν αυτά τα πρώ-
τα μαθήματα γνωριμίας με το όρ-
γανο της αρεσκείας τους καθώς 
επίσης και να παρακολουθήσουν 
τα τμήματα της μουσικής προπαι-
δείας και του μπαλέτου.

Επίσης το Ωδείο θα παρέχει 
ΔΩΡΕΑΝ και φέτος τα μαθήματα 
μουσικής τεχνολογίας-επεξεργα-
σίας ψηφιακής παρτιτούρας σε ό-
λους τους μαθητές των ανώτερων 
θεωρητικών τμημάτων. 

Το Δημοτικό Ωδείο Νάουσας «Εστία Μουσών» ακολουθεί τις υψη-
λότερες προδιαγραφές που ισχύουν στην Ωδειακή εκπαίδευση στη 
χώρα μας. Ήδη πολλοί απόφοιτοι μας διδάσκουν σε όλες τις βαθμίδες 
στην δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση σύμφωνα με τους σύγχρονους 
ανταγωνιστικούς όρους. Αναλαμβάνουμε σε όλα τα στάδια σπουδής 
-από την μουσική προπαιδεία μέχρι και το ανώτερο επίπεδο σπου-
δών- να σας παρέχουμε υπεύθυνη και ολοκληρωμένη εκπαίδευση με 
τη συνδρομή καταξιωμένων παιδαγωγών-καλλιτεχνών. Ακολουθώ-
ντας το Δημοτικό Ωδείο τα παιδιά μας πορεύονται με σιγουριά, με υ-
ψηλή κατάρτιση και έμπνευση προς ένα ανώτερο πολιτισμικά μέλλον!

Τα μαθήματα που διδάσκονται στην Εστία Μουσών είναι  τα παρα-
κάτω:

μουσική προπαιδεία, κλασικός και σύγχρονος χορός, φλάουτο, 
κλαρινέτο, φλογέρα, τσέλο, βιολί, κιθάρα, πιάνο (κλασικό και τζάζ), σα-
ξόφωνο (τζαζ), ντραμς, ηλεκτρικό μπάσο, βυζαντινή μουσική, τραγού-
δι, σύνθεση, ανώτερα θεωρητικά, μουσική τεχνολογία-επεξεργασία 
ψηφιακής παρτιτούρας.

Έναρξη εγγραφών: 3 Σεπτεμβρίου 2018 

«Εικαστικό φθινόπωρο 
2018», η ετήσια έκθεση

των Εργαστηρίων
του Δήμου Νάουσας

Ο Δήμος Η-
ρωικής  Πόλης 
Νάουσας και ο 
Σ ύ λ λο γ ο ς  γ ι α 
τη Διάδοση των 
Εικαστικών Τε-
χνών Νάουσας 
δ ι ο ρ γ α ν ώ ν ο υ ν 
την καθιερωμέ-
νη ετήσια έκθεση 
«Εικαστικό Φθι-
νόπωρο 2018» 
από τα Εικαστικά 
Εργαστήρια του 
Δήμου Νάουσας, 
της οποίας τα ε-
γκαίνια θα γίνουν 
την Σάββατο 15 
Σ ε π τ ε μ β ρ ί ο υ 
2018 κα ι  ώρα 
20:00 στον Χώρο 
Τέχνης «Ναϊάς».

Τα έργα των 
τμημάτων ζωγρα-
φικής (παιδική-ε-
νηλίκων) θα εκτί-
θενται στον Πολυχώρο Πολιτισμού «Χρήστος Λαναράς» (ΕΡΙΑ) και 
των τμημάτων κεραμικής, βιτρώ, κοσμήματος και ψηφιδωτού στον 
Χώρο Τέχνης «Ναϊάς».

Η έκθεση θα διαρκέσει από 15 – 30 Σεπτεμβρίου και θα είναι 
ανοιχτή κάθε μέρα από τις 18:00-21:00, όπως επίσης και τις Κυ-
ριακές το πρωί από τις 11:00-14:00 και απόγευμα 18:00-21:00.



Tην πρώτη συνάντηση εργασίας με το Διοικητικό Συμβούλιο 
της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, μετά την ανάληψη των 
καθηκόντων του, είχε το μεσημέρι ο Υπουργός Εσωτερικών, Αλέ-
ξης Χαρίτσης. Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης η Υφυπουργός 
Εσωτερικών, Μαρίνα Χρυσοβελώνη και ο Γενικός Γραμματέας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, Κώστας Πουλάκης.

O Υπουργός Εσωτερικών επισήμανε στους Δημάρχους ότι ο «Κλει-
σθένης Ι» αποτελεί πλέον νόμο του κράτους και πρέπει να εφαρμοστεί, 
σημειώνοντας ότι η μεγάλη αυτή μεταρρύθμιση εκτός από τον εκλογικό 
νόμο, περιλαμβάνει και άλλα πολύ σημαντικά θέματα, όπως είναι η 
μεταφορά αρμοδιοτήτων στους Δήμους, με παράλληλη μεταφορά πρό-
σθετων πόρων και η αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας, που θα πρέπει 
να προχωρήσουν με κοινή προσπάθεια και συνεργασία.

Ο κ. Χαρίτσης τόνισε στους αιρετούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
ότι η Κυβέρνηση θα προχωρήσει στην πρόσληψη μόνιμου προσω-
πικού για τις θέσεις που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες 
και ανακοίνωσε ότι το αμέσως επόμενο διάστημα ολοκληρώνεται 
ο διαγωνισμός για την πρόσληψη 8.500 εργαζομένων στον τομέα 
καθαριότητας των Δήμων.

Ο υπουργός Εσωτερικών προανήγγειλε προσλήψεις εξειδικευ-
μένου, επιστημονικού προσωπικού (118 θέσεις) σε μικρούς ορει-
νούς και νησιωτικούς Δήμους και κάλεσε τους Δημάρχους να ενημε-
ρώσουν άμεσα για τις ανάγκες που υπάρχουν, ώστε το Υπουργείο 
να προχωρήσει και σε άλλες ανάλογες αποφάσεις.

Αναφερόμενος στο θέμα του ελλείμματος που υπάρχει στις 
δομές των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, για τη φιλοξενία 
περισσότερων παιδιών, ο Υπουργός Εσωτερικών υπογράμμισε 
ότι η Κυβέρνηση έχει κάνει μία πολύ μεγάλη προσπάθεια για την 
κάλυψη όσο το δυνατόν περισσότερων θέσεων, με σημαντική αύ-
ξηση των κονδυλίων και ενημέρωσε τους Δημάρχους ότι μέσα στις 
επόμενες ημέρες θα ενταχθούν στο επενδυτικό πρόγραμμα «Φιλό-
Δημος» όλα τα ώριμα σχέδια που υπάρχουν στους Δήμους, για να 
χρηματοδοτηθεί η δημιουργία νέων παιδικών σταθμών.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να συγκροτηθεί μία μόνιμη ομάδα 
συνεργασίας με αντικείμενο την επεξεργασία όλων των θεμάτων 
που απασχολούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση και την άμεση εξεύρεση 
λύσεων.

Ακολουθεί η δήλωση του Υπουργού Εσωτερικών μετά τη 
συνάντηση.

«Έγινε μία πολύ αναλυτική συζήτηση με τους εκπροσώπους 
της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος που κράτησε τρεις ώρες 
περίπου. Τέθηκαν όλα τα θέματα και από τη δική μας τη μεριά, τη 
μεριά του υπουργείου, αλλά και από την πλευρά των εκπροσώπων 
της αυτοδιοίκησης. Υπάρχει μία κοινή αντίληψη ότι τα προβλήματα 
αντιμετωπίζονται με συνεργασία και μάλιστα αυτή η συνεργασία 
δεν θέλουμε να μείνει στα λόγια, αλλά θέλουμε να έχει και πρακτικό 
αποτέλεσμα. Συμφωνήσαμε να υπάρξει μία κοινή ομάδα εργασίας 
η οποία με συστηματικό τρόπο θα προσπαθήσει να αντιμετωπίσει 
όλα τα ανοιχτά θέματα. Η αυτοδιοίκηση και ειδικά ο πρώτος βαθμός, 
ο οποίος έχει την πιο άμεση επαφή με τις τοπικές κοινωνίες, είναι 
απαραίτητη στο Εθνικό Αναπτυξιακό Σχέδιο για την ανασυγκρό-
τηση της χώρας. Η συνεργασία που θέλουμε να έχουμε σε όλα τα 
επίπεδα, θεσμικό και οικονομικό, δεν αφορά μόνο τη σχέση του Υ-
πουργείου Εσωτερικών με τον φορέα της αυτοδιοίκησης, την ΚΕΔΕ, 
αλλά αποτελεί και στοίχημα για τη συνολική πορεία της χώρας από 
δω και εμπρός.

Πλέον έχουμε ένα νέο θεσμικό πλαίσιο, τον «Κλεισθένη Ι», ο ο-
ποίος είναι νόμος του κράτους και θα επιδιώξουμε να εφαρμοστεί με 
τον πιο λειτουργικό πιο αποτελεσματικό τρόπο για την ίδια την αυ-
τοδιοίκηση, για το καλό της ίδιας της αυτοδιοίκησης. Από εκεί και ύ-
στερα, όμως, υπάρχουν μία σειρά από ζητήματα τα οποία απαιτούν 
επιπλέον ρυθμίσεις κι εμείς όπως είπαμε και στους εκπροσώπους 
της ΚΕΔΕ είμαστε στην διάθεσή τους, για να τα συζητήσουμε και 
κυρίως να προχωρήσουμε σε όλες τις απαραίτητες παρεμβάσεις, 
θεσμικές και νομοθετικές, για να τα επιλύσουμε. Ακόμα και τα ζητή-
ματα που από πολλούς χαρακτηρίζονται ως δευτερεύοντα, ζητήματα 
που έχουν να κάνουν με την καθημερινή λειτουργία των δήμων.

Σημαντικό μέρος της συζήτησης αφιερώθηκε στα οικονομικά των 
δήμων και στα ζητήματα της χρηματοδότησης. Είχε αναπτυχθεί μία 
πολύ καλή συνεργασία και το προηγούμενο διάστημα με το υπουργείο, 
η οποία αποκρυσταλλώθηκε και στα Επενδυτικά Προγράμματα «Φιλό-
Δημος» και «ΦιλόΔημος ΙΙ», τα οποία υλοποιούνται με πολύ γοργούς 
ρυθμούς. Στόχος μας είναι να ενισχύσουμε αυτά τα προγράμματα 
με στοχευμένο τρόπο για να ικανοποιήσουμε ανάγκες, οι οποίες δεν 
καλύπτονται από άλλους χρηματοδοτικούς πόρους. Συμφωνήσαμε να 
προχωρήσουμε πολύ γρήγορα τις επόμενες ημέρες στην έκδοση νέας 
Πρόσκλησης από τον «ΦιλόΔημο» για τη χρηματοδότηση μελετών νέ-
ων δομών βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών. Αυτό ήταν και ένα 
αίτημα των δήμων, το οποίο είναι δίκαιο, ανταποκρίνεται στις ανάγκες 
που υπάρχουν αυτή τη στιγμή για ενίσχυση των δομών και θα το κά-
νουμε πράξη μέσα από τον «ΦιλόΔημο».

Ενημερώσαμε επίσης τους δημάρχους ότι δρομολογείται τις ε-
πόμενες ημέρες η έκδοση της προκήρυξης για νέες θέσεις εργασίας 
επιστημονικού προσωπικού σε μικρούς ορεινούς και νησιωτικούς 
δήμους, 118 νέες μόνιμες θέσεις εργασίας, που θα καλύψουν τις 
ανάγκες αυτών των δήμων, που αντιμετωπίζουν πολύ ιδιαίτερες 
δυσκολίες. Δήμοι από το Αγαθονήσι μέχρι την Ιθάκη και νομίζουμε 
ότι είναι μία πρωτοβουλία πάρα πολλή σημαντική, την οποία φι-
λοδοξούμε να συνεχίσουμε και το επόμενο διάστημα. Ήδη έχουμε 
ζητήσει από τους Δήμους να μας καταθέσουν τις ανάγκες τους σε 
προσωπικό, για να δούμε πώς σταδιακά -τώρα που η χώρα έχει 
περισσότερους βαθμούς ελευθερίας, καθόσον βγήκαμε από τα μνη-
μόνια- θα αποκαταστήσουμε σταδιακά την εύρυθμη λειτουργία τους, 
με σταθερό, μόνιμο, εξειδικευμένο, επιστημονικό προσωπικό εκεί 
που χρειάζεται. Αυτή είναι μία από τις βασικές μας προτεραιότητες 

το επόμενο διάστημα. Γνωρίζετε άλλωστε ότι τρέχει και ο διαγωνι-
σμός για τις 8.500 μόνιμες θέσεις εργασίας στον τομέα της καθαρι-
ότητας. Μία πάρα πολύ σημαντική και κρίσιμη λειτουργία την οποία 
καλούνται να επιτελέσουν οι δήμοι.

Με αφορμή τη συζήτηση για τη λειτουργία των Δήμων, είναι πά-
ρα πολύ κρίσιμο να αναφέρουμε ότι όλα τα προηγούμενα χρόνια οι 
δήμοι επιβαρύνθηκαν με επιπλέον αρμοδιότητες, χωρίς όμως αυτό 
να μεταφράζεται πάντα με αντίστοιχες προσλήψεις σε προσωπικό 
και χρηματοδοτικούς πόρους. Αυτό επίσης είναι κάτι το οποίο απο-
τελεί βασική προτεραιότητα. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτή τη 
δυσαναλογία μεταξύ αρμοδιοτήτων και διαθέσιμων ανθρώπινων και 
υλικών πόρων.

Τέλος, πολύ σημαντικό είναι και το ζήτημα της γραφειοκρατίας 
που αντιμετωπίζουν οι δήμοι, αλλά και της επικάλυψης των αρμο-
διοτήτων μεταξύ των διαφόρων επιπέδων της διοίκησης, Δήμοι, Πε-
ριφέρειες, Κεντρικό Κράτος. Από τον «Κλεισθένη Ι» προβλέπονται 
ειδικές Επιτροπές επιφορτισμένες με αυτήν ακριβώς τη λειτουργία. 
Να ξεκαθαρίσουν οι αρμοδιότητες και να ανατεθούν σε εκείνο το 
επίπεδο της διοίκησης, ώστε να επιτευχθεί η πιο αποτελεσματική 
λειτουργία. Αυτές οι Επιτροπές έχουν συγκεκριμένο χρονικό ορίζο-
ντα, 4 μήνες, δεν τις παραπέμπουμε στο διηνεκές και συμμετέχουν 
σε αυτές και οι φορείς της αυτοδιοίκησης, ΚΕΔΕ και ΕΝΠΕ. Στόχος 
μας είναι να έχουμε καταλήξει μέχρι το τέλος του χρόνου σε ένα 
θεσμικό πλαίσιο, το οποίο στο βαθμό του εφικτού θα ξεμπλέκει όσο 
γίνεται το κουβάρι των αρμοδιοτήτων που τόσο πολύ απασχολεί και 
προβληματίζει και τους φορείς αυτοδιοίκησης.

Συνοψίζοντας, έγινε μία πολύ εποικοδομητική συζήτηση. Είπαμε 
και στους εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης ότι έχουμε επίγνωση 
των χρονικών περιορισμών μέχρι τη διεξαγωγή των επόμενων 
αυτοδιοικητικών εκλογών. Μπορούμε μέχρι τον Μάιο του 2019 να 
κάνουμε πολλά για την αυτοδιοίκηση και αυτό θα γίνει εφόσον έχου-
με μία καλή και παραγωγική συνεργασία. Σήμερα κάναμε ένα καλό 
βήμα σε αυτή την κατεύθυνση.

Αυτή τη στιγμή η δημόσια διοίκηση αντιμετωπίζει πάρα πολύ με-
γάλες αντιξοότητες. Από τα υπουργεία μέχρι τον τελευταίο δήμο της 
χώρας. Το συζητήσαμε χθες με τους εκπροσώπους των Περιφερει-
ών, το συζητήσαμε σήμερα με τους εκπροσώπους των Δήμων. Αυτά 
τα προβλήματα στη δημόσια διοίκηση είναι πιο έντονα από οπουδή-
ποτε αλλού. Όσοι λένε ότι δεν πρέπει να ακολουθηθεί αυτό το οποίο 
πέτυχε κυβέρνηση στην τελευταία διαπραγμάτευση, στην τέταρτη 
αξιολόγηση με τους θεσμούς, δηλαδή την επαναφορά του κανόνα 
1 προς 1, αλλά πρέπει να επιστρέψουμε στο ένα προς πέντε, δη-
λαδή μία πρόσληψη για κάθε πέντε αποχωρήσεις είτε δεν έχουν 
επαφή με την πραγματικότητα του τι υφίσταται αυτή τη στιγμή στη 
δημόσια διοίκηση είτε έχουν άλλη σκοπιμότητα μυαλό τους, δηλαδή 
την εκχώρηση βασικών λειτουργιών του Κράτους της διοίκησης και 
της αυτοδιοίκησης σε ιδιώτες. Νομίζω ότι πρέπει όλοι σε αυτά τα 
ζητήματα να τοποθετούμαστε με σοβαρότητα, είναι ζητήματα που 
αφορούν όχι την πολιτική μιας κυβέρνησης και μόνο, αλλά συνολικά 
τη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης, η χώρα έχει βγει πλέον από 
τα μνημόνια και οι πολιτική μας είναι να άρουμε αδικίες και να μπο-
ρέσουμε να αποκαταστήσουμε την εύρυθμη λειτουργία σε όλη τη 
δημόσια διοίκηση. Για αυτό συνεργαζόμαστε με τους φορείς της αυ-
τοδιοίκησης. Βούλησή μας είναι να προχωρήσουμε σε προσλήψεις 
εκεί που απαιτείται, για να καλύψουμε τα κενά που υπάρχουν. Όσοι 
έχουν άλλα σχέδια στο μυαλό τους καλό θα ήταν να τα καταθέσουν 
στον ελληνικό λαό και στους φορείς της αυτοδιοίκησης. Να γίνει μία 
ανοιχτή και ειλικρινής συζήτηση. Αν μιλάμε για παραγωγική ανασυ-
γκρότηση χώρας, αν μιλάμε για ενίσχυση του κοινωνικού κράτους, 
αυτό δεν μπορεί να υλοποιηθεί χωρίς τις αναγκαίες, στοχευμένες 
προσλήψεις επιστημονικού, εξειδικευμένου προσωπικού, εκεί που 
υπάρχει πράγματι πολύ μεγάλη ανάγκη».
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Ιδιαίτερα επιτυχές 
το “Naoussa Street Festival 2”!

Με μεγάλη επιτυ-
χία πραγματοποιήθηκε 
το 2ο Naoussa Street 
Festival στην πόλη της 
Νάουσας με πλήθος 
εκδηλώσεων και αυξη-
μένη συμμετοχή πολι-
τών και επισκεπτών. 
Όλες οι εκδηλώσεις 
στέφθηκαν με απόλυ-
τη επιτυχία από πλευ-
ράς διοργάνωσης και 
προσέλευσης κοινού 
και συγκεκριμένα: η 
έκθεση ρολογιών στην 
αίθουσα περιοδικών εκ-
θέσεων της «ΕΡΙΑ» και 
η ομιλία του Αλέξανδρου 
Οικονόμου, οι δράσεις 
για παιδιά στις πλατείες 
με την ευγενική και ξε-
χωριστή συμβολή του 
Artville, οι Vanilla Swing 
στην ατμοσφαιρική πλα-
τεία Αγία Παρασκευή, το 
τουρνουά BeachVolley 
στην αυλή του 7ου Δη-
μοτικού με τη βοήθεια του «ΕΓΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ», οι νεανικοί και υποσχόμενοι «NO 
NAME» στην πρώτη τους δημόσια εμφάνιση, το ευρηματικό και διασκεδαστικό «Cirko 
Cachivache», η δημιουργική και πολλά υποσχόμενη συνδιοργάνωση του «Street 
Food Festival - Wine Edition» με την ομάδα SoulFood Thessaloniki, το back to school 
concert με τους REC και η συναυλία του Νίκου Πορτοκάλογλου στην τελευταία του 
θερινή συναυλία στο κατάμεστο, με πάνω από 2.000 κόσμο, Δημοτικό Πάρκο της 
Νάουσας.

 Οι συμμετοχές στο 1o Naoussa Street Food Festival - Wine Edition έδωσαν το 
στίγμα για το μέλλον. Ο Σύνδεσμος Οινοποιών, οι 4 Εποχές, το Χάραμα, τα Ζαχαρο-
πλαστεία Τζέπος, το Καφελλήνιον- Κώστας Μπισούκης ανταποκρίθηκαν στην ανοιχτή 
πρόσκληση του Δήμου και έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό κερδίζοντας τους επισκέ-
πτες του Φεστιβάλ. Το σύνολο της διοργάνωσης των εκδηλώσεων πραγματοποιήθηκε  
με την αγαστή συνεργασία και υποστήριξη των αντιδημάρχων κ.κ. Νάντια Τάκη, Στέ-
λιου Δάγγα, Στάθη Λογδανίδη, Δώρη Καρανάτσιου.

Ο Δήμος Ηρωικής Πόλης Νάουσας εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς 
όλους όσους συμμετείχαν στη διοργάνωση του Φεστιβάλ, αλλά ιδιαίτερα προς τους 
πολίτες και τους επισκέπτες που συμμετείχαν μαζικά σε όλες τις εκδηλώσεις, συμβάλ-
λοντας σημαντικά στην επιτυχία του, η οποία και αποτελεί παρακαταθήκη για τη συνέ-
χισή του τον Σεπτέμβριο του 2019 με το  «Naoussa Street Festival 3».

Φεστιβάλ 100 χρόνια ΚΚΕ - 50 χρόνια ΚΝΕ
Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 

η κεντρική πολιτική εκδήλωση 
με ομιλητή τον Δ. Κουτσούμπα

-Αναχώρηση λεωφορείων από Νάουσα και Βέροια
Η Τ.Ο. Ημαθίας του ΚΚΕ, ανακοινώνει ότι από χθες Πέμπτη  13 Σεπτεμβρίου  ξε-

κίνησαν οι τριήμερες εκδηλώσεις του Φεστιβάλ 100 χρόνια ΚΚΕ - 50 χρόνια ΚΝΕ στη 
Θεσσαλονίκη, στον γνώριμο χώρο του πρώην στρατοπέδου «Παύλου Μελά».

Το κεντρικό σύνθημα «Ήταν μακρύς ο δρόμος ως εδώ. Δύσκολος δρόμος!... Σίγου-
ρος δρόμος... Τώρα είναι δικός σου αυτός ο δρόμος!», είναι εμπνευσμένο από το ποί-
ημα «Καπνισμένο Τσουκάλι», που έγραψε ο μεγάλος κομμουνιστής ποιητής Γιάννης 
Ρίτσος, όταν ήταν εξόριστος στο Κοντοπούλι της Λήμνου. 

Σήμερα Παρασκευή 14 Σεπτέμβρη στις 21.45 θα γίνει η κεντρική πολιτική εκδήλω-
ση, με ομιλητή τον ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα. Για την διευκόλυνση 
της πρόσβασης  θα αναχωρήσουν την ίδια μέρα, λεωφορεία από τη Νάουσα 6:00μμ 
(Κεντρική πύλη της πλατείας) και από τη Βέροια 6:30μμ (Πλατεία Ωρολογίου).

Με το Δ.Σ της ΚΕΔΕ χθες ο νέος Υπουργός Εσωτερικών Αλέξης Χαρίτσης 
Ανακοίνωσε για τους Δήμους: μεταφορά 

αρμοδιοτήτων και πρόσθετων πόρων, νέους παιδικούς 
σταθμούς, πρόσληψη μόνιμου προσωπικού 

και άμεσα 8.500 εργαζομένων στην καθαριότητα 



CMYK

10 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018www.laosnews.gr

CMYK

Ο προπονητής της ΒΕΡΟΙΑΣ 
Νίκος Παπανώτας μίλησε στο 
kerkidasport.gr, τόσο για την 

φιλική ισοπαλία 1-1 προχθές στο 
Παλαιοχώρι Χαλκιδικής με τον δυνατό 
Άρη, όσο και για την κλήρωση του 
πρωταθλήματος της Γ΄ Εθνικής και 
συγκεκριμένα του 2ου ομίλου, στον 
οποίο συμμετέχει η «Βασίλισσα». Δεν 
παρέλειψε να τονίσει ότι η ΒΕΡΟΙΑ θα 
πραγματοποιήσει ακόμη δύο μεταγρα-
φές, για να γίνει ακόμη πιο ανταγωνι-
στική.

Συγκεκριμένα για την κλήρωσηοΒεροιώτης τε-
χνικόςείπε:

«Για εμάς όλα τα παιχνίδια θα έχουν τον ίδιο
ανταγωνιστικό χαρακτήρα και με αυτό το κριτήριο
δενμπορώναχαρακτηρίσωτηνκλήρωσηεύκοληή
δύσκολη.

Τοσημαντικόείναιότιξεκινάμεμεπαιχνίδιστηνέδρα
μαςκαιθαπρέπειήδηνασκεφτόμαστεπωςθαμπορέ-
σουμεναδιασπάσουμεπιοεύκολασυμπαγείςάμυνες.

Θέλουμεναμπούμεμετοδεξίστοπρωτάθλημα,
έχοντας τις λιγότερες δυνατές απώλειες και βλέπο-
νταςταπαιχνίδιαένα-ένα.

Με αυτό το σκεπτικό υπολογίζουμε την ομάδα
τωνΓιαννιτσώνπουθα είναι ένας δυνατόςαντίπα-
λος, αφού ενισχύθηκε στις μεταγραφές. Για αυτό
πρέπειναπαρουσιάσουμετονκαλύτερόμαςεαυτό».

Για το φιλικό παιχνίδι στοΠαλαιοχώρι και εάν
θεωρεί ότι το ρόστερ της ομάδας του έχει κλείσει
απάντησε:

«Ήταν ένα δυνατό τεστ, απέναντι σε έναν αντί-
παλοο οποίος θαδιεκδικήσει τηνπρώτηθέση του
ομίλου,έχονταςτηνπερσινήεμπειρία.

Στοπρώτο μέρος δείξαμε κόπωσηαπό τις επί-
μονες προπονήσεις και δεν είχαμε την φρεσκάδα
πουθαήθελα,αλλάστηνεπανάληψηηομάδαέδειξε
χαρακτήρα και τις αρετές της, ενώ διαχειρίστηκε
πολύ καλά τοπαιχνίδι, ειδικάστον επιθετικό τομέα,
δημιουργώνταςπολλέςευκαιρίες.

ΑπόχθεςΠέμπτηπερνάμεστηντελευταίαφάση
τηςπροετοιμασίας,αυτήντουφορμαρίσματος.

Πιστεύωότι με δύοακόμηπροσθήκεςπου είναι
να γίνουν, θα δυναμώσουμε ακόμηπερισσότερο,
ώστε να είμαστεπιο ανταγωνιστικοί και να έχουμε
περισσότερεςεπιλογές».

Μία ακόμη μεταγραφική κίνη-
ση ολοκλήρωσε η «Βασίλισ-
σα του βορρά», αποκτώντας 

τον 23χρονο αριστερό οπισθοφύλα-
κα, Δούκα Λεφίδη. Το νέο απόκτη-
μα των «κυανέρυθρων» μετείχε το 
τελευταίο διάστημα στην προετοιμα-
σία της ομάδας, με τον Νίκο Παπα-
νώτα να δίνει τελικά την θετική του 
εισήγηση.

ΟΛεφίδης, που την περασμένη σεζόν αγω-
νίστηκε σεΑιγινιακό καιΑναγέννησηΚαρδίτσας,
ενώπαλαιότερα σεΗρακλή,ΑΠΕΛαγκαδά,Μα-
κροχώρι,ΗρακλήΑμπελοκήπων καιΚαμπανιακό,
ακολούθησετηνΤετάρτητηναποστολήστοΠαλαι-
οχώριαλλάδεναγωνίστηκεστοφιλικόκόντραστην
τοπικήομάδα.

Απόεκείκαιπέρα,οιΒεροιώτεςαναζητούν2-3
ακόμηποδοσφαιριστές για να κλείσουν τοφετινό
ρόστερτουςκαιφυσικάγιαναδυναμώσουνακόμα
περισσότεροενόψειτηςέναρξηςτουνέουπρωτα-
θλήματοςστατέλητουμήνα.

ΝίκοςΠαπανώτας:«Θαγίνουν
άλλεςδύοπροσθήκεςστηνομάδα»

Απέκτησε τον Δούκα Λεφίδη 
η Βέροια

ΑπέκτησετονΠάρηΜάγγοκαιτον
ΑντώνηΔασκαλάκηοΦΑΣΝάουσα
Με δύο νέους και

ταλαντούχους ποδο-
σφαιριστές ενισχύεται ο
Φ.Α.Σ. ΝΑΟΥΣΑ. Πρό-
κειται για τον 19χρονο
επιθετικόΠάρηΜάγγο,
ο οποίος κατά τηνπερ-
σινήπερίοδοαγωνίστη-
κεστοπρωτάθληματης
Γ’Εθνικήςμετιςομάδες
του Εθνικού Φιλιππι-
άδας και του Μακεδο-
νικούΦούφας, και τον
ΑντώνηΔασκαλάκηπου
πέρσι αγωνίστηκε στην
ομάδα τουΑριστοτέλη
Νάουσας.

Η  Δ ι ο ί κηση  του
Φ.Α.Σ. ΝΑΟΥΣΑ καλω-
σορίζειτονΠάρηκαιτον
Αντώνηκαιτουςεύχεται
καλήεπιτυχία.



Την πρόκριση τους στο Final 
Four του Κυπέλλου ΕΚΑΣΚΕΜ, 
πανηγύρισαν οι Αετοί Βέροιας. 

Η ομάδα του Ντάνη Τυριακίδη επικρά-
τησε με 76-66 του ΦΟ Αριδαίας και με 
8 βαθμούς, τερμάτισε πρώτη στη βαθ-
μολογία του 3ου ομίλου. Αντίθετα, το 
συγκρότημα της Πέλλας θα αγωνιστεί 
σε αγώνες μπαράζ με φόντο μία θέση 
ανάμεσα στις άλλες δύο ομάδες που 
θα καταταγούν στη δεύτερη θέση των 
ομίλων.

ΟιΗμαθιώτες,μετάτομέτριοπρώτοδεκάλεπτο,
στοοποίοτοσκορήταν ισόπαλο16-16,ανέβασαν
σταδιακά την απόδοση τους και διατήρησανμια
διαφοράασφαλείαςκαθόλητηδιάρκειατουαγώνα.

Κόντρασεμια ομάδαπουαγωνίστηκεμε ελ-
λείψειςαλλάδενπαύειναείναιηδευτεραθλήτρια
τηςΑΕΚΑΣΚΕΜ, οι «ασπρόμαυροι» είχαν καλή
εικόνα καιπαρά τηναστοχία τους, ξεκίνησανμε
το δεξί τις εντός έδρας εμφανίσεις τους για τη
φετινήσεζόν.

Αυτή ήταν η 28η σερί νίκη τωνΗμαθιωτών,
απότοξεκίνηματηςπερσινήςσεζόνστηΒΕΚΑ-
ΣΚΕΜενώανδενοριστούνταplayoffτουΚυπέλ-
λουστοεπόμενοδιάστημα,τότεπροετοιμάζονται
πλέονγιατηνέναρξητουπρωταθλήματος(29/9)

ΠρώτοςσκόρερτηςομάδαςήτανοΜάκηςΙω-
σηφίδης,πουέφτασετους20καιτονακολούθησε
οΔημήτρηςΠαπαδόπουλοςμε13.

Για τους φιλοξενούμενους, την πρωτιά στον
σχετικόπίνακακατέλαβεοΤζάτσης(14)καιακο-
λούθησεοΠερπερίδηςμε13.

Ταδεκάλεπτα:16-16,41-32,63-54,76-66
Αετοί Βέροιας:Τσιμτσιρίδης 7 (1), Κασάπης,

Παπαδόπουλος 16 (2), Γκεκόπουλος 8,
Πάππου1,Χρυσάφης 4, Ιατρού 2, Γα-
βριηλίδης,Παπαδόπουλος Γ. 5, Χατζη-
χαρίσης13(1),Ιωσηφίδης20(3)

ΦΟΑριδαίας :Αμπάρης 5, Βασίλο-
γλου-Καμενίδης3 (1),Τόπκας,Περπερί-
δης13(3),Κληντσάρης9(1),Παπαβρα-
άμ6,Τζάτσης14 (2),Μακρόπουλος12
(2),Μπίνος4
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Με μια ανάρτηση, στην σελίδα 
της στο facebook, η Σχολή 
Ποδοσφαίρου ΠΑΟΚ Κου-

λούρας ανακοίνωσε την αποχώρησή 
της από την διοργάνωση  του ανε-
πίσημου τουρνουά των Ακαδημιών 
Ημαθίας και Πέλλας.

Ηανακοίνωση:
ΗΣχολήΠοδοσφαίρουΠΑΟΚΚουλούραςανα-

κοινώνει τηναποχώρηση τηςαπό τηδιοργάνωση
τουανεπίσημου τουρνουά τωνΑκαδημιώνΗμαθί-

ας καιΠέλλας, θεωρώνταςπροσβλητική και υπε-
ροπτική τηστάση τεσσάρωνγνωστώνΑκαδημιών
τηςΗμαθίας απέναντι σε μας και τις υπόλοιπες
ομάδες.

Οι τεχνικοί υπεύθυνοι της Σχολής μας έχουν
ήδησχεδιάσειτηνσυμμετοχήσεπιοοργανωμένες,
φερέγγυες και υψηλότερου επιπέδου διοργανώ-
σεις,όπωςκάνειάλλωστεόλααυτά ταχρόνια,με
γνώμονα τηνπροώθηση τουαναπτυξιακούποδο-
σφαίρου.

Η ΣχολήΠοδοσφαίρουΠΑΟΚΚουλούρας θα
συνεχίσει να διαφέρει σε φιλοσοφία και σκέψη,
απόαυτούςπουβλέπουντοπαιδικόποδόσφαιρο
αναχρονιστικά.

ΝίκηκαιπρόκρισηστοFinalFour
τουΚυπέλλουγιατουςΑετούς
Βέροιας76-66τηνΑριδαία

Αποχώρηση της Σχολής Ποδοσφαίρου 
ΠΑΟΚ Κουλούρας από τη διοργάνωση 

του ανεπίσημου τουρνουά των 
Ακαδημιών Ημαθίας και Πέλλας

Συλλυπητήριοτηςομάδας
ΜπάσκεττουΦιλίππου

Ηδιοικούσα επιτροπή
μπάσκετ του Φιλίππου
Βέροιας εκφράζει τα θερ-
μά και ειλικρινή της συλ-
λυπητήρια στον προπο-
νητή της ομάδαςΧρήστο
Μπλατσιώτηκαιτηνοικο-
γένεια του, για την απώ-
λεια τηςμητέραςτουΖω-
ής. Ευχόμαστε σε όλους
να την θυμούνται με τις
καλύτερεςαναμνήσεις.Ας
είναιελαφρύτοχώμαπου
θατηνσκεπάσει.

Οι Δελητζάκης 
και Παυλίδης

οι δύο 
προπονητές
των Μικτών

της ΕΠΣ 
Ημαθίας

ΑπότηνΕ.Π.Σ.Ημαθίαςανακοινώθηκε
ότι τοΔ.Σ. προχώρησε στην πρόσληψη
τωνΕνωσιακωνΠροπονητών,γιατηνπο-
δοσφαιρικήπεριοδο2018/19,οιοποίοικαι
θαέχουντηνευθύνητωνΜικτώνΟμάδων
τηςΈνωσηςωςακολούθως:

1.-ΔΕΛΗΤΖΑΚΗΣΧΡΗΣΤΟΣπροπονη-
τηςΚ-16(κατοχοςδιπλωματοςUEFAA’)

2.-ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣπροπονητης
Κ-14(ΚατοχοςΔιπλωματοςUEFAB’).
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Ολοκληρώθηκε με την 5η αγωνιστικό, 
το…λειψό Κύπελλο ΕΚΑΣΚΕΜ, που 
σημαδεύτηκε από τις αποχωρήσεις 

πέντε συνολικά ομάδων. Με τους σημε-
ρινούς αγώνες σε Κατερίνη και Βέροια, 
συμπληρώθηκαν τα 3/4 του παζλ του Final 
Four και απομένουν πλέον τα μπαράζ ανά-
μεσα στις ομάδες που κατετάγησαν στη δεύ-
τερη θέση των τριών ομίλων της Α Φάσης. 
Στην Πιερία, ο ΓΑΣ Αλεξάνδρειας πέρασε 
και από την έδρα του Πιερικού και με σκορ 
71-61 τερμάτισε στην πρώτη θέση του του 
Β’ ομίλου.

ΘέσηστοFinalFourκέρδισεκαιηΑΓΕΠιερίας,που
επικράτησεάνεταμε79-45τουΓΑΣΒαφύρας.Σεέναν
αγώναχωρίςβαθμολογικό ενδιαφέρον, καθώςηΑΓΕ
Πιερίας είχε ήδη εξασφαλίσει τηνπρώτη θέσηστον
όμιλοκαιοΒατανιακόςτηδεύτερη,ηΑΓΕΠιερίαςεκ-
μεταλλεύθηκεμετονκαλύτεροτρόποένανεκρόοκτά-
λεπτοτουΒαφύραστοπρώτοημίχρονοκαιέφτασεσε
μίαάνετηνίκη.ΤέλοςστηΒέροια,οινεοφώτιστοιστην
ΑΕΚΑΣΚΕΜΑετοί,επικράτησανμε76-66τουΦΟΑρι-
δαίαςκαιμε8βαθμούςθααγωνιστούνστοFinalFour.
ΗομάδατουΝτάνηΤυριακίδηεπικράτησεμε76-66του
ΦΟΑριδαίαςκαιμε8βαθμούς, τερμάτισεπρώτηστη
βαθμολογία του3ουομίλου.Αντίθετα, τοσυγκρότημα
τηςΠέλλαςθααγωνιστείσεαγώνεςμπαράζμεφόντο
μίαθέσηανάμεσαστιςάλλεςδύοομάδεςπουθακατα-
ταγούνστηδεύτερηθέσητωνομίλων.

ΤοπανόραματουΚυπέλλου
Α όμιλος
1ηαγωνιστική(1/9)
ΓΑΣΒαφύρας–Βατανιακός/Σάρισα31-86
ΓΑΣΠΠάνθηρες–ΑΚΕΠιερίας0-20α.α.
Ρεπό:ΑΓΕΠιερίας

2ηαγωνιστική(2/9)
Βατανιακός/Σάρισα–ΑΓΕΠιερίας88-91
ΑΚΕΠιερίας–ΓΑΣΒαφύρας62-48
Ρεπό:ΓΑΣΠΠάνθηρες

3ηαγωνιστική(8/9)
ΑΓΕΠιερίας–ΑΚΕΠιερίας80-55
ΓΑΣΒαφύρας–ΓΑΣΠΠάνθηρες20-0α.α.
Ρεπό:Βατανιακός/Σάρισα

4ηαγωνιστική(9/9)
ΑΚΕΠιερίας–Βατανιακός/Σάρισα64-82
ΓΑΣΠΠάνθηρες–ΑΓΕΠιερίας0-20α.α.
Ρεπό:ΓΑΣΒαφύρας

5ηαγωνιστική(12/9)
ΑΓΕΠιερίας–ΓΑΣΒαφύρας79-45
Βατανιακός/Σάρισα–ΓΑΣΠΠάνθηρες20-0α.α.
Ρεπό:ΑΚΕΠιερίας

Βαθμολογία
1.ΑΓΕΠιερίας270-188.................................. 8
2.Βατανιακός/Σάρισα276-186....................... 7
3.ΑΚΕΠιερίας201-210.................................. 6
4.ΓΑΣΒαφύρας144-224............................... 5
5.ΓΑΣΠΠάνθηρες0-80.................................. 4

Β όμιλος
1ηαγωνιστική
ΓΑΣΜελίκης–ΠιερικόςΑρχέλαος0-20α.α.
ΓΑΣΑλεξάνδρειας–ΑΣΚολινδρού20-0α.α.
Ρεπό:ΑΟΚΑιγινιακός

2ηαγωνιστική(5/9)
ΠιερικόςΑρχέλαος–ΑΟΚΑιγινιακός51-69
ΑΣΚολινδρού–ΓΑΣΜελίκηςακυρώθηκε
Ρεπό:ΓΑΣΑλεξάνδρειας

3ηαγωνιστική
ΑΟΚΑιγινιακός–ΑΣΚολινδρού20-0α.α.
ΓΑΣΜελίκης–ΓΑΣΑλεξάνδρειας0-20α.α.
Ρεπό:ΠιερικόςΑρχέλαος

4ηαγωνιστική(9/9)
ΓΑΣΑλεξάνδρειας–ΑΟΚΑιγινιακός70-41
ΑΣΚολινδρού–ΠιερικόςΑρχέλαος0-20α.α.
Ρεπό:ΓΑΣΜελίκης

5ηαγωνιστική(12/9)
Πιερικός–ΓΑΣΑλεξάνδρειας61-71
ΑΟΚΑιγινιακός–ΓΑΣΜελίκης20-0α.α.
Ρεπό:ΑΣΚολινδρού

Βαθμολογία
1.ΓΑΣΑλεξάνδρειας182-102......................... 8
2.ΑΟΚΑιγινιακός150-121............................. 7
3.ΠιερικόςΑρχέλαος152-140........................ 6
4.ΑΣΚολινδρού0-80..................................... 4
5.ΓΑΣΜελίκης0-80....................................... 4

Γ όμιλος
1ηαγωνιστική(1/9)
18.00ΦΟΑριδαίας–ΚούπαΚιλκίς20-0α.α.
ΜέγαςΑλέξανδροςΓιαννιτσών–ΑλέξανδροςΑξι-

ούποληςακυρώθηκε
Ρεπό:ΑετοίΒέροιας

2ηαγωνιστική(5/9)
ΚούπαΚιλκίς–ΑετοίΒέροιας36-53
ΑλέξανδροςΑξιούπολης–ΦΟΑριδαίας0-20α.α.
Ρεπό:ΜέγαςΑλέξανδροςΓιαννιτσών

3ηαγωνιστική(8/9)
ΑετοίΒέροιας–ΑλέξανδροςΑξιούπολης20-0α.α.
Αριδαία–ΜΑλέξανδροςΓιαννιτσών20-0α.α.
Ρεπό:ΚούπαΚιλκίς

4ηαγωνιστική(9/9)
ΜΑλέξανδροςΓιανν–ΑετοίΒέροιας0-20α.α.
ΑλέξανδροςΑξιούπολης–ΚούπαΚιλκίς0-20α.α.
Ρεπό:ΦΟΑριδαίας

5ηαγωνιστική(12/9)
ΑετοίΒέροιας–ΦΟΑριδαίας76-66
ΚούπαΚιλκίς–ΜΑλέξανδροςΓιανν20-0α.α.
Ρεπό:ΑλέξανδροςΑξιούπολης

Βαθμολογία
1.ΑετοίΒέροιας169-102................................ 8
2.ΦΟΑριδαίας126-76................................... 7
3.ΚούπαΚιλκίς76-73.................................... 6
4.ΑλέξανδροςΑξιούπολης0-80..................... 4
5.ΜέγαςΑλέξανδροςΓιαννιτσών0-80........... 4

Τις πρώτες προπονήσεις του 
για τη νέα χρονιά ξεκίνησε 
από τη Δευτέρα 10 Σεπτεμβρί-

ου ο Αθλητικός Σύλλογος «Τέτρα-
θλον» Νάουσας, στις νέες εγκατα-
στάσεις του, στην οδό Κατσουλάκη 
1. Πριν την έναρξη τελέστηκε, για 
τους αθλητές και τους γονείς, ο 
καθιερωμένος αγιασμός από τον 

Πάτερ Ιωάννη Παπαλιάγκα, ενώ στη 
συνέχεια ξεκίνησαν μέσα σε κλίμα 
ενθουσιασμού οι προπονήσεις των 
τμημάτων, υπό την καθοδήγηση του 
Εκπαιδευτή του Συλλόγου Παναγιώ-
τη Δημητριάδη 5 DAN.

Οιεγγραφέςσυνεχίζονταικανονικάκαιηπρο-
τροπή του Συλλόγουπρος όλο τον κόσμοπα-
ραμένει ξεκάθαρη: Γιαμιαακόμηχρονιά«Τέτρα-
θλον»Νάουσαςδιότι«Ηγνώσηείναιδύναμη».

ΕΚΑΣΚΕΜ ΚΥΠΕΛΛΟ

Τρειςομάδες(ΑΓΕΠιερίας,
ΑλεξάνδρειακαιΑετοίΒέροιας)
εξασφάλισαντησυμμετοχήτους

στοFinalFour

Έναρξη νέας χρονιάς
για τον Α.Σ. Τέτραθλον

Ο τεχνικός του Αιγι-
νιακού Απόστολος 
Χαραλαμπίδης για το 

κυριακάτικο (16/9) ματς με 
τον Απόλλωνα Παραλιμνίου. 
Κορυφώνεται η προετοιμα-
σία του Αιγινιακού ενόψει 
του πρώτου επίσημου αγώνα 
την Κυριακή απέναντι στον 
Απόλλωνα Παραλιμνίου 
για το Κύπελλο Ελλάδας. 
Ο τεχνικός της ομάδας της 
βόρειας Πιερίας μίλησε στη 
«Μ» για το παιχνίδι, τονίζο-
ντας τις παγίδες που εγκυμο-
νούν.

«ΕίναιέναπαιχνίδιΚυπέλλουκαιπά-
ντα ταπαιχνίδιαΚυπέλλου έχουν ιδιαί-
τερη μορφή. Πόσο μάλλον τώρα που
δεν έχει ξεκινήσει το Πρωτάθλημα και
δενέχουμεκαλήεικόνααπότιςομάδες.
Εμείςείμαστεκαλάκαιτοαποδείξαμεκαι
στοφιλικόμετηνΚ20τουΠΑΟΚ.Θέλει
σοβαρότητακαιπροσοχήτοπαιχνίδι.Ό-
λαθαεξαρτηθούναπότηδικήμαςαπό-
δοση»,τόνισεοτεχνικόςτουΑιγινιακού.

Σταμεταγραφικά,μετά τηναπόκτηση
τουΣτάνιτςσυνεχίζονταιοισυζητήσειςμε
τονΑντι καισήμερααναμένεται να ξεκα-
θαρίσειτοθέμαείτεθετικάείτεαρνητικά.

ΑπόστολοςΧαραλαμπίδης:
«Απόεμάςεξαρτάται»
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Διανομές προϊόντων 
σε ωφελούμενους από

 το Κοινωνικό Παντοπωλείο 
του Δήμου Νάουσας

Σε διανομές προϊόντων στους ωφελούμενους πρόκειται να προχωρήσει πολύ σύντομα το Κοι-
νωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Νάουσας, μετά τη συγκινητική ανταπόκριση δημοτών και επιχει-
ρήσεων στο κάλεσμα για ενίσχυση των ευπαθών ομάδων και οικογενειών του Δήμου. 

Ήδη στις πρώτες μέρες λειτουργίας της νέας δομής του Δήμου Νάουσας οι προσφορές των 
δημοτών έχουν ξεπεράσει τις προσδοκίες και συνεχίζονται με θεαματικό ρυθμό στους χώρους του 
Κοινωνικού Παντοπωλείου, στο κτίριο Λόγγου Τουρπάλη, και στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις 
(Σκλαβενίτης, Μασούτης) που έχουν τοποθετήσει ειδικά καλάθια για συλλογή τροφίμων μακράς 
διαρκείας. 

Στόχος του διοίκησης του Δήμου είναι η διανομή δια του Κοινωνικού Παντοπωλείου σε σταθε-
ρή και τακτική βάση τροφίμων, ειδών παντοπωλείου, ειδών ατομικής υγιεινής, ειδών ένδυσης και 
υπόδησης, βιβλίων, παιχνιδιών κ.λπ. σε ωφελούμενα άτομα και οικογένειες που τα έχουν ανάγκη.

Το τηλέφωνο του κοινωνικού παντοπωλείου είναι το 23320 29936. 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ  Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

Ξεκινούν τα μαθήματα των Τμημάτων
 Ο Σύλλογος Μικρασιατών Ν. Ημαθίας, ανακοινώνει την έναρξη των μαθημάτων των τμημάτων 

του (Ελληνικού Παραδοσιακού Χορού και Χορωδίας) ,που θα γίνει ως εξής:
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΧΟΡΟΥ
Για μαθητές Δημοτικού:
Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου 2018, ώρα 6:00μμ, στο 7ο Δημ.Σχ.Βέροιας (περιοχή Αρχαιολογι-

κού Μουσείου Βέροιας)
Για μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου
Σάββατο 15  Σεπτεμβρίου 2018 ώρα 7:00μμ στο 7ο Δημ.Σχ.Βέροιας (περιοχή Αρχαιολογικού 

Μουσείου Βέροιας)
  Θα διδαχθούν χοροί και τραγούδια από όλες τις περιοχές της Ελληνικής Παράδοσης (Μ.Ασία, 

Μακεδονία, Θράκη, Πόντο, Κρήτη, Νησιά κλπ)
Τα μαθήματα χορού για τους μαθητές των σχολείων είναι  ΔΩΡΕΑΝ.
Τα τμήματα χορού ενηλίκων θα ξεκινήσουν:
Δευτέρα 1 Οκτωβρίου 2018, (7ο Δημ.Σχ. Βέροιας), ώρα 7:15μμ (Δευτέρα-Τετάρτη)
ΤΜΗΜΑ  ΧΟΡΩΔΙΑΣ
  Δευτέρα 1 Οκτωβρίου 2018, ώρα 7:00μμ, στο χώρο του συλλόγου Μικρασιατών    Ημαθίας, 

Κεντρικής 183.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ:
Για χορό 6974366521  Πανανόπουλος Φώτης
Για χορωδία 6977460574  Τελλίδης Τάκης
Για γενικές πληροφορίες του συλλόγου: 6974938713 Παυλίδου Αναστασία, 6977460574  Τελ-

λίδης Τάκης

Τη Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου
Συνεδριάζει το Περιφερειακό 

Συμβούλιο Κεντρικής 
Μακεδονίας με 13 θέματα

Τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβου-
λίου Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί 
τη Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2018, στις 12.00, στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμ-
βουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (Βασ. Όλγας 198, 
Θεσσαλονίκη), με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας 
διάταξης:

Θέμα 1ο: Επικύρωση πρακτικών 2ης/29-1-2018, 
3ης/12-2-2018, 4ης/2-3-2018, 5ης/19-3-2018 και 
συνέχισης 5ης/21-3-2018 συνεδριάσεων του Περιφε-
ρειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας.

Εισηγητής: Παναγιώτης Σπυρόπουλος, Πρόεδρος 
Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας.

Θέμα 2ο: Έγκριση για τη 12η τροποποίηση προ-
ϋπολογισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
έτους 2018.

Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αντιπε-
ριφερειάρχης Οικονομικών, Διαφάνειας-Ηλεκτρονι-
κής Διακυβέρνησης και Προγραμματικού Σχεδιασμού 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Θέμα 3ο: Διάθεση ποσοστού επί του εισπραττό-
μενου ημερησίου τέλους Επαγγελματιών και Παρα-
γωγών πωλητών Λαϊκών Αγορών υπέρ των Ομο-
σπονδιών: α) Συλλόγων Παραγωγών Λαϊκών Αγο-
ρών Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας- Θεσσαλί-
ας-Θράκης και β) Σωματείων Επαγγελματιών Παρα-
γωγών Πωλητών Λαϊκών Αγορών Μακεδονίας-Θεσ-
σαλίας-Θράκης, για το διάστημα από 01.07.2017 
έως 12.11.2017.

Εισηγητής: Κωνσταντίνος Γιουτίκας, Αντιπεριφε-
ρειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας.

Θέμα 4ο: Έγκριση συμμετοχής και ορισμός εκ-
προσώπων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
– Π.Ε. Ημαθίας στην τακτική Γενική Συνέλευση της 
εταιρίας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. 
– Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α.» και με δια-
κριτικό τίτλο «ΑΝ.ΗΜΑ Α.Ε.».

Εισηγητής: Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, Αντιπερι-
φερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας.

Θέμα 5ο: Έγκριση του τρόπου ανάθεσης των 
έργων που χρηματοδοτούνται από τη ΣΑΕΠ 808 του 
ΠΔΕ – Εθνικοί Πόροι και αφορούν στη γεωγραφική 
περιοχή της Π.Ε. Κιλκίς.

Εισηγητής: Ανδρέας Βεργίδης, Αντιπεριφερειάρ-
χης Π.Ε. Κιλκίς.

Θέμα 6ο: Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμ-
βασης και σύναψη αυτής, μεταξύ του Δήμου Σκύ-
δρας και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
– Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας για την εκτέλεση 
του έργου: «Διαμόρφωση λεβητοστασίου Δημοτικού 
σχολείου  Τ.Κ. Άσπρου Δήμου Σκύδρας», προϋπολο-
γισμού 5.000,00€.

Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αν. 
Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πέλλας.

Θέμα 7ο: Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμ-
βασης και σύναψη αυτής, μεταξύ της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Πι-
ερίας και του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού για την 
εκτέλεση του έργου: «Βελτίωση εγκαταστάσεων αμ-
φιθεάτρου στο πάρκο ’40 στην Τ.Κ. Μεθώνης, Δήμου 
Πύδνας- Κολινδρού.

Εισηγήτρια: Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης 
Π.Ε. Πιερίας.

Θέμα 8ο: Έγκριση τρόπου επιλογής Εργοληπτι-
κών - Μελετητικών επιχειρήσεων για τα έργα και τις 
μελέτες του Π.Ε.Δ. έτους 2018 της Π.Ε. Πιερίας.

Εισηγήτρια: Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης 
Π.Ε. Πιερίας.

Θέμα 9ο: Έγκριση τροποποίησης της αριθμ. 
50/09-03-2015(Α.Δ.Α.:6ΝΤΝ7ΛΛ-ΙΥΩ) απόφασης 
Περιφερειακού Συμβουλίου (όπως τροποποιήθη-
κε και ισχύει) αναφορικά με την έγκριση σύναψης 
προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας – Περιφερειακής Ενότητας 
Χαλκιδικής και του Δήμου Κασσάνδρας για την υλο-
ποίηση του έργου: «Επισκευή Κοινοτικού καταστή-
ματος Καλάνδρας».

Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης 
Π.Ε. Χαλκιδικής.

Θέμα 10ο: Έγκριση τροποποίησης της αριθμ. 
289/23-10-2017(Α.Δ.Α.:6Β2Ε7ΛΛ-Ζ9Κ) απόφασης 
Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την έγκρι-
ση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας-Περιφερειακής 
Ενότητας Χαλκιδικής και του Δήμου Κασσάνδρας 
για την υλοποίηση του έργου: «Κατασκευή ισόπεδου 
κόμβου Χανιώτης».

Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης 
Π.Ε. Χαλκιδικής.

Θέμα 11ο: Έγκριση τρόπου δημοπράτησης του 
έργου με τίτλο: «Συντήρηση Η/Φ αρμοδιότητας 
ΠΕΧ» της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, προ-
ϋπολογισμού 100.000,00€ με Φ.Π.Α. και κωδικό 
2131ΧΑΛ001ΚΑΠ18.

Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης 
Π.Ε. Χαλκιδικής.

Θέμα 12ο: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέ-
ντων τελών και λοιπών εσόδων Π.Ε. Ημαθίας.

Εισηγητής: Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, Αντιπερι-
φερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας.

Θέμα 13ο: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέ-
ντων τελών και λοιπών εσόδων Π.Ε. Σερρών.

Εισηγητής: Ιωάννης Μωϋσιάδης, Αντιπεριφε-
ρειάρχης Π.Ε. Σερρών.  



Στις11Σεπτεμβρίου  τοπρώτο κουδού-
νι της νέας σχολικής χρονιάς χτύπησε
στις 9.00 τοπρωί για τον καθιερωμένο

αγιασμόστο2ο γυμνάσιοΝάουσας.Στηναυλή,
συγκεντρωμένοιοιμαθητέςκαιοικαθηγητέςτου
σχολείου, ξεκούραστοι και ανυπόμονοι για την
καινούρια αρχή, οι εκπρόσωποι του συλλόγου
Γονέων και Κηδεμόνων αλλά και γονείς που
συνόδευαν τα«πρωτάκια», υποδέχτηκαν τοδή-
μαρχοτηςπόληςκ.ΝίκοΚουτσογιάννη,οοποίος
τίμησεμετηνπαρουσίατουφέτοςτο2ογυμνά-
σιοΝάουσας.

Οδήμαρχος,μετάτοναγιασμό,απευθύνθηκε
στουςμαθητέςμελίγακαιμεστάλόγια,ευχήθηκε
δύναμη και δημιουργικότητασε όλους, μαθητές
καικαθηγητές,γιατηνέασχολικήχρονιάκαιδή-
λωσεαρωγός καισυμπαραστάτης τουσχολείου
σεό,τιτουζητηθεί.

Έκπληξη για όλους αποτέλεσε η παρουσία
τηλεοπτικού συνεργείου, τηςTV 100, και  της
δημοσιογράφου καςΑνδρίτσου, η οποία, στο
πλαίσιο της εκπομπής της, «Στα πέριξ», επέ-
λεξεφέτος τοσχολείο μας για τη μέρααυτή (η
εκπομπήθαμεταδοθεί τηΔευτέρα17/9).Περιη-
γήθηκανστο  σχολείο, κινηματογράφησαν τους
χώρουςκαιδημιουργίεςτωνμαθητώνπουεκτεί-
θενταιστηνείσοδο,καιμίλησανμετοδιευθυντή
κ.ΖιώγαΦώτη,καθηγητέςαλλάκαι τοΔήμαρχο
τηςπόληςμας.

Οι μαθητές, τέλος,πήραν τα νέα τουςβιβλία
καιαποχώρησαν, ενώσεμιαμικρήδεξίωσηπου
ακολούθησε για τους καθηγητές, τους εκπρόσω-
πους τουσυλλόγουΓονέων καιΚηδεμόνων και
τοΔήμαρχο, συζητήθηκαν κάποια θέματαπου
απασχολούν τοσχολείο και δηλώθηκεαπόόλες
τιςπλευρέςηδιάθεσησεκλίμαεποικοδομητικόκαι
καλήςσυνεργασίαςναγίνεικάθεπροσπάθειαγια
αντιμετώπισήτους.Καλήσχολικήχρονιάσεόλους!

ΟΔιευθυντήςκαιοΣύλλογοςκαθηγητών
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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.

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

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

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα ΤηλέφωναΦαρμακεία
Παρασκευή 14-9-2018

13:30-17:30ΜΟΥΡΤΖΙ-
ΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΡΕΜΠΕ-
ΣΙΝΑΣ 20 - ΚΤΕΛ 23310-
27355

21:00-08:00 ΧΕΙΜΩ-
ΝΙΔΗΣΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΚΟΥ
ΜΠΟΤΣΑΡΗ29-31 (πλατεία
Τσερμένι)23310-65770

Μετιμητικέςπαρουσίεςκαιεκπλήξειςοαγιασμός
στο2οΓυμνάσιοΝάουσας



ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΚΑΤΩ ΜΑΚΡΟ-
ΧΩΡΙ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2
διαμερίσματα, ισόγειο

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

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

ευρώ.  Τηλ . :  6945
122583.

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΕΝΟ Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι

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

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

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

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

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

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

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

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

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

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

www.laosnews.gr

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700
τμ.μεκτίσμαδυόροφοσε τιμή
ευκαιρίας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφιποτιστι-
κό11στρέμματαστηΜελίκη(πε-

ριοχήΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα

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

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

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙαποθήκηκοντάστκάντρο220τ.μ.,50.000ευρώ.

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

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

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

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

Προσφορά της εβδομάδας
-ΕΥΚΑΙΡΙΑπωλείται οικοδομή επί τηςΘεσσαλο-

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

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

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

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

ντρο40τ.μ.Τιμή19.000ευρώ

www.mesitikoveria.gr

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Κωδ: 23023 ΠΑΝΟΡΑΜΑ, Διαμέρι-
σμα80 τ.μ., ισόγειο , κομπλέ επιπλωμένο
, κατασκευή1995,2υ/δ, είναιδιαθέτειθέα
απρόσκοπτη, είναι άψογασυντηρημένο ,
με καινούργιααλουμινίου κουφώματα  με
διπλάτζάμια,αυτόνομηθέρμανσημεογκο-

μετρητές,πλήρωςεξοπλισμένο,μεανοιχτό
πάρκινγκ,σεγαλήνιοπεριβάλλονκαιχωρίς
κοινόχρηστα ,Υπόδειξημόνοσεσοβαρά
ενδιαφερόμενο,τοδεενοίκιοτου320€.

Κωδ.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
θέρμανσηπετρελαίουπουλειτουργεί , με
ανελκυστήρακαινούργιο,240€,Αποκλειστι-
κήδιάθεσηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ
.Θαείναιελεύθεροαπό1/10/2018.

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.12954ΕνοικιάζεταικοντάστηΒέ-

ροιαστάβλος500τ.μ.γιααποθηκευτικόχώ-
ρο,σεεξαιρετικάχαμηλήτιμή,μόνο100€.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 22832 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας15 τ.μ.Ημι-
ώροφοςΥπερυψωμένος.Αποτελείται από
1Χώρομεδικότου wc  .Είναικατασκευ-
ασμένο το 1976 και διαθέτει Κουφώματα

Αλουμινίουσυρόμενα,-Τιμή:100€.
Κωδ: 22838 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

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

Κωδ. 22875 ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ, ά-
ριστοι χώροι γραφείων ανακαινισμένοι
πολυτελώς ,3χώροι75 τ.μ.,μεδικό τους
καινούργιοWC ,1οςόροφος, , η ευπρέ-
πεια τωνχώρωνδεδομένη ,δομημένηκα-
λωδίωσηπαντού , καινούργια συνθετικά
κουφώματα με διπλά τζάμια και μεπολύ
ακριβάυλικάδόμησης ,ατομικήθέρμανση
μεθερμοπομπούςηπροβολή τωνάριστη
τοδεμίσθωμα350€.Αποκλειστικήδιάθεση
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
κωδ.23130 ΚατάστημαστοΤσερμένι

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

Κωδ: 22955 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
κατάαποκλειστικότηταΚατάστημασυνολι-
κήςεπιφάνειας69 τ.μ. ισόγειο.Αποτελείται
από έναν ενιαίο χώρο. Είναι κατασκευα-
σμένο το1975καιδιαθέτειΚουφώματαΑ-
λουμινίουμε Διπλά τζάμια -Τιμή: 300€.
Τογραφείομαςδιαθέτει τηνΠΛΗΡΗΑΠΟ-
ΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

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

Κωδ. 22944ΕΡΓΟΧΩΡΙ, Κατάστημα
180 τ.μ., ισόγειο καιμε180 τ.μ. υπόγειο ,
γωνιακό, σπάνιο κατάστημα , εξαιρετικής
προβολήςκαιμεπολύμεγάληβιτρίνα,ευρί-
σκεταισεμοναδικόσημείοκαιπροσφέρεται
σετιμήπραγματικήςευκαιρίας,Αποκλειστι-
κήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ,ενοίκιο500€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.105283ΠΙΕΡΙΩΝ,στηναρχήκαι

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

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:115410 -ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΔια-

μέρισμασυνολικής επιφάνειας81 τ.μ.1ος
Υπερυψωμένος.Αποτελείταιαπό2Υπνο-
δωμάτια,Σαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιο .Είναι
κατασκευασμένοτο1979,διαθέτειανελκυ-
στήρακαιαποθήκη.Τιμή:50.000€.

Κωδ: 115695 - ΑΝΟΙΞΕΩΣ Κέντρο
ΠΩΛΕΙΤΑΙσχετικάκαινούργιοκαι ελάχιστα
χρησιμοποιημένο διαμέρισμα συνολικής
επιφάνειας90 τ.μ. διαμπερέςστον1οό-
ροφο.Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,Σα-
λοκουζίνα,Μπάνιο .Είναικατασκευασμένο
το 1992 και διαθέτει θέρμανσηΑυτόνομη
-Πετρελαίου,Τακουφώματατουκαινούργια
αλουμινίουσυρόμενακαιμεδιπλάτζάμια -
Τιμή:55.000€.

Κωδ:105028ΩΡΟΛΟΙ,Διαμέρισμα115
τ.μ.,μικτάκαι101τ.μ.καθ.κατασκευή75,3
υ/δ,3οςόροφος,βλέπεισεανοιχτωσιάκαι
χρήζεισυνολικήςανακαίνισης ,κουφώματα
με μονά τζάμια, καλόγουστο, ανεξάρτητη
μεγάληκουζίνα,ατομικήθέρμανσηπετρε-
λαίουκαιμεανελκυστήρα,αλλάκαιμεδύο
ντουλάπες,σεαμφιθεατρικήθέση,ευκαιρία
χωρίςαμφιβολία,σετιμήεκπληκτικάσυμφέ-
ρουσαμόνο50.000€ ,Αποκλειστικήδιάθε-
σηκαιυπόδειξημόνοαπό τηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.105017ΚΕΝΤΡ0ΒΕΡΟΙΑΣ,Πω-

λείται αυτοτελές κτίριο , διπλοκατοικία α-
ποτελούμενοαπό2γκαρσονιέρες50+50
τ.μ.,κατασκευή2006,με1υ/δσκλ,ημίαστο
ισόγειοκαιηάλληστον1οορ.νεοαναγειρό-
μενη ,σεεξαιρετικήκατάσταση,καινούργια
συνθετικά κουφώματαμεδιπλά τζάμια και
μεθωρακισμένεςπόρτες , διαθέτουνατο-
μικήθέρμανσηπετρελαίουκαιηλιακόθερ-
μοσίφωναηκάθεμία,γιαπολύαπαιτητικό
αγοραστή , όλομαζί από100.000€ τώρα
μόνο75.000€.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.13699ΒΕΡΓΙΝΑ,Ακίνητοπωλείται

επίτουδρόμουΒέροιας-Βεργίναςκαιαφορά
έκτασηαποτελούμενηαπόδύοαγροτεμάχιο
συνολικά15.000τ.μ.,καιμεδύοκτίσματα ,
αποθήκεςμεγάλεςχωρίς κολώνες.Τακτί-
σματακαταλαμβάνουνσυνολικά1.180τ.μ. ,
τιμήπώλησηςκατόπινεκτιμήσεωςόλαμαζί
120.000€.Πολύαξιόλογοακίνητοκαισετιμή
πραγματικήςευκαιρίας.Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:114902 -ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΠΩΛΕΙ-

ΤΑΙΓραφείοσυνολικής επιφάνειας33 τ.μ.
στον 1 ο όροφο.Αποτελείται από 1Χώ-
ρο,καιWC.Είναικατασκευασμένοτο1970
καιδιαθέτειΑνελκυστήρα -Τιμή:14.000€.
Τογραφείομαςδιαθέτει τηνΠΛΗΡΗΑΠΟ-
ΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

Κωδ:114901 -ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΚέντρο
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάαποκλειστικότηταΓραφείο
συνολικής επιφάνειας 45 τ.μ.στον1οό-
ροφο.Αποτελείται από1Χώρο, καιWC.
Είναικατασκευασμένοτο1970καιδιαθέτει
Ανελκυστήρα-Τιμή:21.000€.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ.105243Πωλείται το50% της ιδι-

οκτησίαςμουσε Ισόγειοκατάστημα35τ.μ.
καιμε1οορ.επίσης35τ.μ.επίτηςΚεντρι-
κήςστο εμπορικό κέντρο.Είναι μισθωμέ-
νο με 250€ το μήνα , τιμήπώλησηςστα
40.000€μόνο.Σπάνια ευκαιρία.Υπόδειξη
μόνοαπότηνΜεσιτικήΑκινήτωνσεσοβαρό
ενδιαφερόμενο.

Κωδ.105097ΦΑΝΑΡΙΑΚΥΠΡΟΥ,Κα-
τάστημα70τ.μ.,κατασκευή90,ενιαίοςχώ-
ρος , Ισόγειο,γωνιακό,κατάλληλογιαπολ-
λαπλέςχρήσεις,ευκαιρίαχωρίςαμφιβολία,
σεπολύ καλή τιμή,Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙ-
ΝΗΤΩΝ,τιμή20.000€.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ: 115728ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ περιοχή

Γαβριάλογαπωλείται αγροτεμάχιοσυνολι-
κήςεπιφάνειας9.750τ.μ.σεπολύκαλήτιμή
μόνο22.000€.Πληροφορίεςμόνοαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:115745 -ΣΤΟΣΑΑΚΤΡΙΛΟΦΟΥ
πριν τουΜπονάνουπωλείταιαγροτεμάχιο
με σύνδεσηστο δίκτυο υψηλήςπίεσης ,
συνολικής επιφάνειας 26.100 τ.μ. άδειο η
και μισθωμένο , με δική τουβάνα ,Τιμή:
58.000€.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ. 14457ΑΚΡΟΠΟΛΗ,Οικόπεδο

420τ.μ.,εκπληκτικήκαιανεμπόδιστηθέα,,
αμφιθεατρικόοικόπεδο,ελαφρώςεπικλινές
, σε μοναδική τοποθεσία, σε τιμήπραγ-
ματικής ευκαιρίας,πολύσπάνια ευκαιρία,
50.000€,ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ, Μόνοσοβαρέςπροτάσεις
θασυζητηθούν.

Κωδ: 14404 - ΠΑΝΟΡΑΜΑ χαμηλά
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟικόπεδοσυνολικής επιφάνειας
2.026 τ.μ. άρτιο και οικοδομήσιμο.Μόνο
30.000€.ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 14386 - ΠαλατίτσιαΠΩΛΕΙΤΑΙ
στηνείσοδοτουχωριούεντόςσχεδίουπό-
λεωςοικόπεδοάρτιοκαιοικοδομήσιμο ,με
μικρήκλίσησυνολικήςεπιφάνειας2226τ.μ.
Τιμήμόνο35.000€.ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

ΠΩΛΗΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.12957ΤΣΕΡΜΕΝΙ,κάτωαπό την

πλατείαπρος τον καταρράκτη ,πωλείται
κλειστόΠάρκινγκ16τ.μ.,μόνο7.000€.

ΠΩΛΗΣΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Κωδ.105386Μοναδικήευκαιρίαπωλεί-

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

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣΓΙΑΤΟΛΜΗΡΟΥΣ
Κωδ:22965 -ΣτηνΠλ.ΩρολογίουΕ-

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

Κωδ.14385ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑσεπολύχα-
μηλήτιμήπωλείταιοικόπεδογωνιακό1.538
τ.μ. μέσαστοσχέδιο τουχωριού20.000€
μόνο , ευκαιρία σπάνια.Διαθέτουμε την
ΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτου
αυτού.

Κωδ:14714-ΚέντροστηνΕληάκοντά,
μίαπολυτελώςανακαινισμένηΜονοκατοικία
συνολικήςεπιφάνειας95 τ.μ. ισόγεια.Απο-
τελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,Σαλοκουζίνα
καιΜπάνιο.Είναικατασκευασμένητο1978
καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομικήμεΠετρέλαιο,
Ανοιχτωσιά ,ΚουφώματαΣυνθετικά,Πόρ-
ταΘωρακισμένη,Τζάκι,A/C,Διπλά τζάμια,
Ηλιακό θερμοσίφωνα,Μπαλκόνια 15 τ.μ.
-Τιμή:82.000€.

www.laosnews.gr

Ταπαραπάνωαποτελούνμέροςτουχαρτοφυλακίουμας

Γιαναταδείτεόλαμπείτεστοwww.mesitiki.www.mesitiki.gr

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

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

χριτις30/9/2018

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

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

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

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

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

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

www.laosnews.gr

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

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

ΑΝΟΙΞΕΩΣεπιπλωμενο1ΔΣ-ΚΑ.ΘΘεα250€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

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

ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Πωλείται κομπλέ σύ-

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

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

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

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στονΠρομηθέα4ου

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

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

1.ΠτυχιούχοςΜηχανολόγοςήΗλεκτρολόγοςΑΕΙήΤΕΙ
2.ΑδειούχοςΨυκτικός
3.ΤεχνίτηςΗλεκτρολόγος
Επιθυμητήηπροϋπηρεσίασεβιομηχανικέςψυκτικέςεγκαταστά-

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

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

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

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

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

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.

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

ση βασικώνΑγγλικών. Τηλ.:

6948457059.

ΖΗΤΕΙΤΑ Ι  ά τομο  γ ι α

delivery με δικό τουμηχανάκι

για τοψητοπωλείο ΓΙΑΝΝΗΣ.

Τηλ.:6984472747κ.Γιώργος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για ερ-
γασίαστοψητοπωλείο«ΓΙΑΝ-

ΝΗΣ».Τηλ.: 6984 472747 κ.

Γιώργος.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει την

περιποίηση και φροντίδα ηλι-

κιωμένων, παιδιών, καθαρι-

ότητα σπιτιών, γραφείων και

σκάλες.Τηλ.:6996592973.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει την
περιποίηση γερόντων, για

πρωί ή για απόγευμα, καθα-

ριότητα σπιτιών, γραφείων,

σκάλες.Τηλ.: 6946479828&

6940679667.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ του Παιδα-

γωγικούΤμήματοςΔημοτικής

Εκπαίδευσης τουΠανεπιστη-

μίουΘεσσαλίας, αναλαμβάνει

την προετοιμασία και μελέτη

μαθητών τουΔημοτικού.Ανα-

λαμβάνεται, επίσης, ηφύλαξη

και δημιουργική απασχόλη-

σηπαιδιώνπροσχολικής και

σχολικής ηλικίας. Τηλ.: 6981

843099.

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 30χρονος
Φιλόλογοςμεφροντιστηριακή

πείρα και με εξειδίκευσηστην

Έκθεσηπαραδίδειιδιαίτεραμα-

θήματασεμαθητέςΔημοτικού,

Γυμνασίου,Λυκείο.Τιμέςπολύ

προσιτές.Τηλ.:6973707829.

ΒΙΟΛΟΓΟΣ παραδίδει ιδι-
αίτεραμαθήματαΒιολογίαςσε

μαθητέςΛυκείου. Τηλ.: 6972

334522.

ΔΑΣΚΑΛΑ με πολυετή ε-
μπειρία και εξειδίκευση στις

μαθησιακές δυσκολίες καθώς

καικάτοχοςάδειαςδιδασκαλί-

αςαγγλικώνπαραδίδει μαθή-

ματα ελληνικών και αγγλικών

σεμαθητές δημοτικού και γυ-

μνασίου. Τιμές πολύ προσι-

τές. Τηλ. επικοινωνίας: 6980

973819.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΑΓΓΛΙΚΩΝ
με πολυετή πείρα και 100%

επιτυχίασεπτυχίαπαραδίδει

ιδιαίτερα μαθήματα σε προ-

σιτές τιμές. Ειδικές τιμές σε

μικρά γκρουπ-αδέρφια.Τηλ.

επικοινωνίας:6942924797.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ απόφοι-
τηΑΠΘ, με μεταπτυχιακές

σπουδέςστηνΕιδικήΑγωγή

και μαθησιακές δυσκολίες,

παραδίδει μαθήματαΜαθη-

ματικών, Φυσικής & Χημεί-

ας σε μαθητέςΔημοτικού,

Γυμνασίου, Λυκείου. Τηλ.:

6978003217.

ΑΓΓΛΙΚΑ-ΙΤΑΛΙΚΑ, έμπει-
ροςκαθηγητήςπαραδίδει ιδι-

αίτεραμαθήματαΑγγλικώνκαι

Ιταλικών.Τιμέςφιλικές.Τηλ.:

6972307251.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ:  πλήρες

φοιτητικό δωμάτιο λευκό με

στρώμα, πλυντήριο ρούχων

45άρι,διπλήντουλάπα,κανα-

πέςπουγίνεταιδιπλόκρεβάτι,

γραφείομελευκό τζάμιαμμο-

βολή καισυρταριέρα γραφεί-

ου.Τηλ.:6978335129.

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

6973777747.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ έπιπλα γρα-
φειου,σαλόνιSATOμπλε, 4

καρέκλες, τραπέζι, τραπεζάκι,

τραπέζι πτυσσόμενο συσκέ-

ψεων, ντουλάπα με κλειδα-
ριά (κερασί), ντουλάπα-ράφια

(μελί), καναπέδες, όλα σε ά-

ριστη κατάσταση.Τηλ.: 23310

21210,Κιν.:6978004183.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΚΥΡΙΟΣσοβαρόςχωρίςυ-

ποχρεώσεις ζητά κυρία έως

50 ετών για σοβαρή σχέση.

Τηλ.:6984040769.

ΚΥΡΙΟΣ ζητά για γνωρι-
μία κυρία από 50 έως 55

ετών για σοβαρή σχέση.

Τηλ.:6974862936.

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

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

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

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

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

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

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

www.laosnews.gr

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-
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P Ζούμε στην εποχή που πρώτα ξεφυ-
σάς και μετά αναρωτιέσαι γιατί…

 
P Έξις δευτέρα φύσις και φύσημα. 

Και Δευτέρα και Τρίτη και Τετάρτη και όλη 
την εβδομάδα.

 
P Ακόμη και οι τσιγγάνες διστάζουν πια 

να μας διαβάσουν το μέλλον.
 
P Ξέρεις τι είναι να κόψεις τη δου-

λειά ακόμη και στον υγιή κλάδο των Ρο-
μά;

 
P Άσε που σε λίγο δεν θα έ-

χουν τι και από πού να κλέψουν οι 
άνθρωποι.

 
P Τις προάλλες έπεσα με το 

ποδήλατο, χτύπησα χέρια πόδια, 
και μου λέει ο γιατρός να πάω για 
ακτίνες. ‘Ρε άσε το ποδήλατο’, 
του λέω, ‘εμένα κοίτα τώρα’!

 
P Ναι, με ποδήλατο καταντή-

σαμε να κάνουμε τις μεταφορές μας. 
Και τη ζωή μας.

 
P Έχω να μυρίσω φρέσκια 

λαχταριστή βενζίνα σε πρατήριο 
από το περασμένο Πάσχα.

 
P Είχα πάρει ένα σφηνάκι για 

να ανάψω τα κάρβουνα για το αρνί.
 
P Εκεί μας κατάντησαν οι 

άνθρωποι ρε φίλε. Αρνί με άγχος.
 
P Μέχρι και τα χταπόδια των 

ελληνικών θαλασσών το σκέφτονται 
πολύ να πάρουν πόδι πόδι πόδι πό-

δι πόδι πόδι πόδι πόδι.
 
P Σημασία έχει το ταξίδι, έλεγε ο 

ποιητής. Τώρα καταλάβαμε ποιο ταξίδι 
εννοούσε.

 
P Μια μέρα θα τα θυμόμαστε όλα αυτά 

και θα χρωστάμε.
 
P Στον καιρό των μνημονίων το βρά-

δυ δεν μπορώ να κοιμηθώ και το πρωί 
δεν θέλω να ξυπνήσω.

 
P Ζούμε στην εποχή που πληρώνουμε 

για το ρεύμα όσο πλήρωνε μια ντισκοτέκ 
πριν από 40 χρόνια.

 
P Η πρώτη φορά εκείνο που 

κυρίως μάς δίδαξε είναι το ότι 
κομμουνιστής είσαι μέχρι να γί-
νεις πλούσιος, φεμινίστρια μέχρι 
να παντρευτείς και άθεος μέχρι 
να αρχίσει να πέφτει το αεροπλά-
νο.

 
P Επίκαιρος διάλογος μέσης 

ηλικίας:
-Ασχολείσαι με κάποιο σπορ;
-Το σεξ μετράει;
-Φυσικά.
-Όχι!
 
P Η νέα δουλειά που θα επι-

κρατήσει στην επόμενη δεκαετία, 
είναι να μάθεις πως να κλέβεις α-

πό το κράτος, πε-
ρισσότερα από 
όσα σου κλέβει 
εσένα.

 
P Και:
 
Ένας άνεργος 

διαβάζει στις αγ-
γελίες: «Ζητείται 
βοηθός γυναικολό-
γου στην Αθήνα». 
Παίρνει τηλέφωνο 
και ρωτάει:

«Γεια σας, μπο-
ρείτε να μου πείτε 
τι θα κάνει ο βο-
ηθός γυναικολό-
γου;»

«Οι αρμοδιότη-
τες του βοηθού…» 
του απαντάει  ο 
γιατρός «…είναι 
να προετοιμάζει τις 
γυναίκες για τη γυ-
ναικολογική εξέτα-

ση, δηλαδή να βγάζει τα ρούχα τους, έπειτα 
να πλένει την ευαίσθητη περιοχή με ζεστό 
νερό και ειδικό σαπούνι και να την ξυρίζει, 
και στο τέλος να κάνει μασάζ με λάδια και 
αρωματικά έλαια για την αποφυγή φλεγμο-
νών».

 
«Ενδιαφέρομαι! Πότε να έρθω;» λέει περι-

χαρής ο άνεργος.
«Αν θέλετε και αύριο, άλλα πρέπει να πά-

τε στη Θεσσαλονίκη στην οδό Τσιμισκή» του 
λέει ο γιατρός.

«Μα… η αγγελία λέει για Αθήνα…»
«Ναι, Αθήνα λέει, άλλα η ουρά φτάνει μέ-

χρι την Τσιμισκή»!
Κ.Π.
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