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Η νέα πτέρυγα του Νοσοκομείου 
θέλει και ανθρώπινο δυναμικό. 

Τόχουμε;
  Αναρωτιέται κανείς πώς είναι δυνατόν η χώρα που 
βγάζει τόσους γιατρούς από τα Πανεπιστήμια, τους 
πλέον περιζήτητους σε Ευρώπη, Βρετανία και Αμερική, 
να ξεμένει από ιατρικό προσωπικό και να μην μπορεί 
να στελεχώσει ακόμα κι ένα Κέντρο Υγείας. Πόσο 
μάλλον τα Νοσοκομεία μας.
  Με αφορμή τη σύσκεψη που έγινε προχθές για την 
ολοκλήρωση του έργου επέκτασης του Νοσοκομείου 
Βέροιας, που είναι ένα ακόμα νοσοκομείο δίπλα 
στο υπάρχον, αναρωτιόμαστε πόση σημασία έχει η 
καθυστερημένη ή με παράταση του χρονοδιαγράμματος 
παράδοσή του, όταν οι πολίτες, θα έχουν απλά μπροστά 
τους ένα κτίριο που θα μυρίζει καινούργια ντουβάρια, 
αλλά δεν θα μυρίζει ανθρώπους…
  Η έλλειψη γιατρών και προσωπικού είναι εμφανής και 
δηλωμένη ήδη, στο υπάρχον νοσοκομείο της Βέροιας, 
προκαλώντας προβλήματα και κενά στη λειτουργία του 
εδώ και χρόνια.
  Πόσο αισιόδοξοι να είμαστε ότι η νέα τεράστια πτέρυγα 
θα στελεχωθεί και θα λειτουργήσει κανονικά;
Αυτό λοιπόν που προέχει και απαιτείται να διεκδικηθεί, 
δεν είναι τόσο η ολοκλήρωσή του, που κάποια στιγμή 
θα γίνει, έστω και με ελληνικούς ρυθμούς… Είναι η 
στελέχωσή του με ανθρώπινο δυναμικό, σε δημόσιο 
φορέα.
 Και υπογραμμίζουμε τη λέξη δημόσιο καθ’ όσον 
ο ιδιωτικός φορέας στο χώρο της Υγείας, απ’ ότι 
«φημολογείται» ανθεί και καλά κρατεί… Τυχαίο;
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Βλέπουμε και κάτι τέτοια που και που και τα 
φωτογραφίζουμε γιατί μας αρέσουν...

Φιλικέςκαιεπιστημονικέςσυμβουλές
προς γονείς, από την δρ. ελεγκτικής
και σχολικήςψυχολογίας (ΑΠΘ) και
αν.προϊσταμένητουΚΕΔΔΥΗμαθίας,
ΕιρήνηΑναγνώστουμέσααπότηνσυ-
νέντευξήτηςστονΑΚΟΥ99.6,στηΣοφία
Γκαγκούση.

Αξίζεινατιςδιαβάσουμεόλοι:
-Δυστυχώςόλο τοσύστημα έχει δώ-

σει υπερβολική σημασία στη  «μανία»
για τις επιδόσεις των μαθητών.Όμως
δεν είναι μόνο η μάθηση στα σχολεία.
Απότονπαιδικόσταθμόμέχρικαιταμε-
ταπτυχιακά,γιαναμπορείέναςμαθητής
ήφοιτητήςναανταπεξέλθειστιςπιέσεις,
στις προκλήσεις και να αποδώσει στο
μέγιστο,αυτόπουχρειάζεταιναείναισε
ισορροπίαοσυναισθηματικόςκόσμος,ο
οποίος επηρεάζει και τη λειτουργία του
εγκεφάλουκαιτηνσυμπεριφοράμας.

 -Δενδίνουμε έμφαση,ως γονείς, μόνοστηνακαδη-
μαϊκήεπίδοσητουπαιδιού.Δενπρέπειναδώσωέμφαση
στο«πώςταπήγεςσήμεραστοσχολείο;»«γράψατε;»ή
ναανοίξωτατετράδιακαινασβήνωταλάθηστιςσελίδες.

-Είναιπολύσημαντικόταπαιδιάαπότονηπιαγωγείο
μέχρικαιτηΒ’δημοτικούναμάθουννααγαπάνετηδια-
δικασία τηςμάθησης και μετά,μέσααπόαυτό, θααγα-
πήσουντοσχολείοκαιτοβιβλίο.Σαφώςμεενδιαφέρειτο
παιδίναείναικαλόςμαθητής,αλλάαςμεενδιαφέρεικυ-
ρίωςσταπρώταστάδιατο«Πώςπέρασεστοσχολείο;»,
«Έκανεφίλους;»,«Θέλεικάτινασυζητήσουμε;»

-Οιγέφυρεςπουχτίζονταιανάμεσαστοπαιδίκαιτους
γονείςαπότα5μέχριτα10,είναιαυτέςπουθαεπικρατή-
σουνσχεδόνγιαόλητηζωήτους.Ηεφηβείαείναιευκαι-

ρίαδιόρθωσηςκάποιωνπραγμάτων,αλλάδενμπορούμε
εύκολαναγυρίσουμεστηβάσητωνπραγμάτων.

-Σήμεραέχουναυξηθείταπροβλήματατηςοικογένει-
ας,φυσικάμερικέςφορέςδενμπορείςνακάνειςπολλάα-
πόαυτάπουθέλειςωςγονιός,αλλάανταπαιδιάμάθουν
να χαίρονται με λίγα, θα χαίρονται με λίγα.Αν μάθουν
να χαίρονται με τηνποιότητα, δεν θαψάχνουνπάντα
ποσότητα.Εγώ να μάθωστοπαιδί μου ότι έχει πάντα
μιααγκαλιά,έναχάδιστοκεφάλι,τονκαλόμουλόγοστο
στόμα.

-Τομήνυμαείναιότιοελεύθεροςχρόνοςδενείναιά-
χρηστοςχρόνος.Αςμεριμνήσουμεστοσχολείο,στοσπίτι
ναπαρέχουμεσταπαιδιάμαςμέσαστηνεβδομάδαμια
ώραναξέρουνότιδενπρέπεινακάνουντίποτα.Γιασω-
ματικούς,ψυχολογικούςκαισυναισθηματικούςλόγους.

ΗαγάπητηςΜαρινέλλαςγιατουςΤσαχουριδαίους
φέρνειμιαμεγάλησυνεργασία

Ενθουσιασμένη μαθαίνουμε ότι είναι ηΜα-
ρινέλλαμε τονΚωνσταντίνοκαι τονΜατθαίο
Τσαχουρίδη κι αυτή η αδυναμίαπου τους έχει
εξελίχθηκε σε μια μεγάλη σκηνική συνεργασία.
Είναι αγαπημένη, όμως και για τουςΤσαχου-
ριδαίους και όπως ενημέρωσε χθες οΚων/νος
στονΑΚΟΥ 99.6 («Πρωινές σημειώσεις» με τη
ΣοφίαΓκαγκούση)ήδηετοιμάζουνμαζίμιαπολύ
μεγάλησυνεργασία.«Οχειμώναςθαμαςβρειμε
τηναγαπημένημαςΜαρινέλλα,τηνΈλεναΠαπα-
ρίζου,τονΚώσταΜακεδόνακαιτηνΉβηΑδάμου,
στηνΠύληΑξιού στηΘεσσαλονίκη μέχρι τις 7
Ιανουαρίου 2019, τουΑη- Γιαννιού και μετά θα
κατέβουμεστηνΑθήνα,στοΔιογένηςΠαλλάςμε
τοίδιοσχήμα».Όμωςτασχέδιάτουςδενσταμα-
τούν…«Ηχογραφούμε και με τονΜίκηΘεοδω-
ράκη,έχουμετιςπρόβεςμετηνΜαρινέλλα,ετοι-
μαζόμαστεναφύγουμεέναμεγάλοταξίδι– τουρ
με τηνΕλένηΒιτάλη στηνΑμερική...Υπάρχουν

διάφοραπράγματα,συνταπανεπιστήμιάμας,συντηναγάπημαςγια τηνΑκαδημία.Μετάτιςκαλοκαιρινέςσυναυλίες,
στις3Οκτωβρίου,έχουμεμιασυναυλίαστηΡόδοκαιμετάπέφτουμεμεταμούτραστιςπρόβεςμετηΜαρινέλλακαιετοι-
μαζόμαστεγιατηνΠύληΑξιού.Είναιπολύιδιαίτεροπρόγραμμακαιαξίζεινατοδεικάποιος!»

ΓεμάτηηατζένταλοιπόντουΜατθαίουκαιτουΚώστα,σεμιαζωήγεμάτημουσική,συνεργασίεςκαιπεριοδείεςστην
Ελλάδακαιτοεξωτερικό.Καιέπεταισυνέχεια!

Η Ύψωση του Τιμίου Σταυρού
και ο λόγος του Μητροπολίτη

ΗημέρατηςΥψώσεωςτουΤιμίουΣταυρούγιορτάστηκεχθεςΠαρασκευή14Σεπτεμβρίου,στονΠαλαιόΜητροπολιτικό
ΙερόΝαότωνΑγίωνΠρωτοκορυφαίωνΑποστόλωνΠαύλουκαιΠέτρουΒεροίαςόπουλειτούργησεκαικήρυξετοθείολόγο
οΜητροπολίτηςΒεροίας,ΝαούσηςκαιΚαμπανίαςκ.Παντελεήμων.Μεταφέρουμεένασημείοτηςομιλίαςτου:

«ὉλόγοςτουΣταυρού,πούὑψώθηκεσήμερακαίμέσασέαὐτόντόνὑπέρλαμπροπαλαιόμητροπολιτικόναότῆςπό-
λεώςμας,εἶναιδύνα¬μηκαίσοφίαπούἐνισχύεικαίσοφίζεικαίὅλουςεμάςπούτόνἀκοῦμεκαίτόνπροσκυνοῦμε.Είναι
λόγοςσοφίαςκαίδυνάμεως, τήνὁποίαἀντλούμεἀπότήν«ἐνυπόστατοΣοφία τοῦΘεοῦ», τόνΥἱόκαίΛόγο τοῦΘεοῦ,
πούσταυρώθηκεγιά τήσωτηρίαμας,ἀλλάκαίἀπό τήνπίστηὅλωνἐκείνων,οἱὁποῖοιἀνήγειραν τόν ἱερόαὐτόνναό,
προσευχήθηκανκαίμαρτύρησανσέαὐτόν,ὅπωςὁἅγιοςἱερομάρτυςἈρσένιος,μητροπολίτηςΒεροίας,γιάτήνπίστητοῦ
Χρι¬στοῦ.ΑὐτήτήδύναμηκαίτήσοφίαπούπροσφέρεισέὅλουςὅσουςτόνπιστεύουνὁΧριστός,ἄςλάβουμεκαίἐμεῖς,
προ¬σ¬κυνώνταςτόνΣταυρότοῦΚυρίουμαςκαίἀκούονταςτόνλόγοτου,σέμίαἐποχήκατάτήνὁποίαἡφλυαρίακαίἡ
πολυλογίατοῦκόσμουἐπιδιώκεινάμᾶςκλεί¬σειτάαὐτιά·σέμίαἐποχήκατάτήνὁποίαὁκόσμοςἐπιχειρεῖνάσυκοφαντή-
σεικαίπάλιτόνλόγοτοῦΣταυροῦ,τόνλόγοτῆςἀγάπηςτοῦἘσταυρωμένουΚυρίου».

Ας δώσουμε λίγη προσοχή
στις συμβουλές της προς γονείς
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Εντός Οκτωβρίου η δημοπράτησή τους…
Αντιδήμαρχος Τεχνικών: «Τα έργα των κυκλικών κόμβων 

και της διάνοιξης της Πιερίων, θα προχωράνε μαζί»
-Ο Θ. Σιδηρόπουλος μιλάει στον Άκου 99.6 για εμπορικό πεζόδρομο, διαβάσεις, λακκούβες, σχολικά κτήρια και αγροτική οδοποιία 

Για τα τρέχοντα και τα μελλοντικά τεχνικά έργα του Δήμου Βέροι-
ας, ενημέρωσε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Τεχνικών και Αγροτικής 
Ανάπτυξης κ. Θανάσης Σιδηρόπουλος, μιλώντας στις «Πρωινές 
Σημειώσεις» της Σοφίας Γκαγκούση, στον ΑΚΟΥ 99.6. Στην 
ατζέντα της κυβέρνησης , η εξέλιξη του έργου στον εμπορικό πεζό-
δρομο , οι κυκλικοί κόμβοι και οι μελέτες τους, η διάνοιξη της Πιερί-
ων, διαβάσεις, λακκούβες. Επίσης απαντάει για τα σχολικά κτίρια 
αλλά και για ενδεχόμενες προθέσεις της δημοτικής αρχής για αγορά 
κτιρίου προς σχολική χρήση ή κατασκευή νέων εγκαταστάσεων.

Σε ποιο σημείο βρίσκονται οι εργασίες στον εμπορικό πε-
ζόδρομο της Βέροιας, οι οποίες πήραν 15νθήμερη παράταση 
μέχρι τις 15 Ιανουαρίου του 2019, ;

Όπως έχετε δει οι περισσότεροι, έχει γίνει το πρώτο κομμάτι 
που αφορά την οδό Βικέλα, την Αντωνίου Καμάρα και την Τσαλδά-
ρη στην αρχή της και από Δευτερα πιστεύω θα ξεκινήσουμε στην 
Τσαλδάρη και μέχρι τέλος του χρόνου θα έχουμε παραδώσει- πολύ 
νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα- το 
έργο. Υπάρχει ένα σφιχτό χρονοδιά-
γραμμα και ο εργολάβος επειδή δεν 
ξέρει τι θα αντιμετωπίσει στην πορεία 
και επειδή είχαμε και κάποια προβλή-
ματα με δίκτυα κινητής τηλεφωνίας 
που τον καθυστέρησαν, πήρε αυτή 
την παράταση σε περίπτωση που 
χρειαστεί. Είχαμε ενημερώσει όσους 
θα επηρεαστούν από την κατασκευή, 
το ξέρανε, και η έναρξη του έργου έγι-
νε σε συνεννόηση μαζί τους. Πιστεύ-
ουμε ότι ήταν η καλύτερη περίοδος 
που το ξεκινήσαμε, γιατί υπήρχαν και 
απόψεις να γίνει τον χειμώνα. 

Τώρα μπαίνετε, σε ένα δύσκολο 
κομμάτι , στο τρίγωνο της Τσαλ-
δάρη με τα καφέ-μπάρ  που έχουν 
μεγάλη κίνηση…

Ναι, αλλά πιστεύω ότι η αρχή της 
Τσαλδάρη με αυτά τα καταστήματα είναι ένα μικρό κομμάτι που 
γρήγορα θα τελειώσει. Κάποιοι καταστηματάρχες το ξέρουν ότι 
κάποιες μέρες δεν θα λειτουργήσουν και διευκολύνει αυτό για να 
προχωρήσουμε το δύσκολο κομμάτι.

Το έργο των κυκλικών κόμβων που βρίσκεται;
Έχουμε πάρει την έγκριση για δύο κυκλικούς κόμβους, ο ένας 

στη Βέροια στη συμβολή της οδού Θερμοπυλών με την Ακροπό-
λεως και ο άλλος στην έξοδο του Μακροχωρίου προς το Διαβατό. 
Έχουν εγκριθεί μελέτες από το Δημοτικό Συμβούλιο και προχωράμε 
στη δημοπράτηση, εντός του Οκτωβρίου. Ακολουθεί η έγκριση των 
πρακτικών και η υπογραφή της σύμβασης. 

Επί δημαρχίας Ουσουλτζόγλου είχαν γίνει μελέτες για κά-
ποιους κόμβους. Γιατί χρειάστηκε να γίνουν καινούργιες;

Υπήρχε μια προμελέτη για τον κόμβο της Ακροπόλεως με τη 
Θερμοπυλών που δεν είχε ολοκληρωθεί. Οι μελέτες αυτές είναι και-
νούργιες και συντάχθηκαν από την Τεχνική Υπηρεσία.

Δεν κάλυπταν δηλαδή την υπηρεσία οι προηγούμενες;

Ήταν και παλιές αλλά και τα δεδομένα 
έχουν αλλάξει.

Πότε προβλέπεται να ξεκινήσουν αυτοί 
οι κόμβοι;

Ένα από τα προβλήματα που έχουμε εί-
ναι ότι έχει αυξηθεί πάρα πολύ η γραφειο-
κρατία. Πιστεύω ότι αν οι διαδικασίες τελειώ-
σουν μέχρι τέλος του έτους, από την και-
νούργια χρονιά θα έχουμε εργολάβο και γι’ 
αυτά. Όπως, ένα ακόμα έργο που θέλουμε 
να προχωρήσουμε είναι η διάνοιξη της Πιερί-
ων. Έχει εγκριθεί και αυτή η μελέτη και εντός 
του Οκτωβρίου θα έχουμε τη δημοπράτησή 
της. Πιστεύω ότι αυτό το έργο και το έργο 
των κυκλικών κόμβων θα προχωράνε μαζί.

Υπάρχει αρκετή  γκρίνια στην πόλη με 
τις διαβάσεις.. 

Γιατί αυτή η γκρίνια; Εγώ 
που έκανα μια βόλτα, οι πε-
ρισσότερες διαβάσεις είναι σε 
καλή κατάσταση. Ούτως ή άλ-
λως εμείς έχουμε προχωρήσει 
στον καινούργιο διαγωνισμό, 
περιμένουμε μέχρι τέλη του μή-
να να υπογράψουμε την καινούργια σύμβαση, επο-
μένως θα τις φρεσκάρουμε ξανά. Επειδή περπατάω 
μέσα στην πόλη βλέπω ότι οι διαβάσεις είναι σε καλή 
κατάσταση, μπορεί να υπάρχουν 1-2 που πραγματικά 
να θέλουν διόρθωση, αλλά δεν πιστεύω να κάνουμε 
λόγο γι’ αυτό.

Στη Βενιζέλου, μπροστά στα γραφεία του ΛΑ-
ΟΥ, υπάρχουν δύο διαβάσεις , η παλιά και η και-
νούργια που προκαλούν σύγχυση και σε πεζούς 
και σε οδηγούς…Ποια από τις δύο ισχύει;

Αυτό που λέτε είναι σωστό. Ψάχνουμε να δούμε 
πώς μπορούμε να καταργήσουμε την παλιά διάβαση. 

Πιστεύω ότι με την επόμενη εργολαβία οι συντηρήσεις των οδών θα 
το λύσουν αυτό το θέμα. Οι παλιές διαβάσεις πρέπει να φύγουν και 
να πέσει καινούργιο υλικό από πάνω. Όσο θα υπάρχει η παλιά θα 
δημιουργεί προβλήματα.

Λακκούβες καθημερινά... 
Η καθημερινότητα πάντα θα υπάρχει και οι λακκούβες συνέχεια. 

Έχουμε υπογράψει την καινούργια σύμβαση με τον εργολάβο για 
τη συντήρηση των οδών. Μέχρι τέλος του μήνα θα μπει ξανά ο 
εργολάβος να κάνει τις συντηρήσεις σε όποια σημεία υπάρχει το 
πρόβλημα. Εμείς έχουμε το συνεργείο μας που μπορούμε κάποιες 
μικρές λακκούβες να τις κλείσουμε. Φέτος ήταν και ο καιρός εναντί-
ον μας και όλες αυτές οι βροχές δημιούργησαν προβλήματα. 

Μια εκτίμηση για τα σχολικά κτίρια εν όψει της νέας χρονιάς
Και τα σχολικά κτίρια για εμάς είναι σε μια καθημερινότητα γιατί 

είναι ζωντανοί οργανισμοί. Έχουμε κάνει πάρα πολλές επεμβάσεις. 
Βασικές δουλειές είναι τα βαψίματα, είτε εσωτερικά, είτε εξωτερικά, 
έχουμε επισκευάσει κάποια WC, έχουμε δημιουργήσει καινούργιες 

αίθουσες εκεί που χρειαζόταν, έχουμε και το Μουσικό Σχολείο που 
λειτουργεί για πρώτη φορά. Ειμαστε κοντά τους και πιστεύω ότι εί-
μαστε σε πολύ καλή κατάσταση. 

Υπάρχει σχεδιασμός για κατασκευή κάποιου νέου σχολικού 
συγκροτήματος ή για αγορά άλλου κτηρίου, ώστε να μεταφερ-
θούν όποια σχολεία λειτουργούν σε παλιά, σχεδόν διατηρητέα 
κτήρια;

Αυτό θα πρέπει να γίνει σε συνδυασμό και με άλλες υπηρεσίες. 
Αν η Πρωτοβάθμια ή η Δευτεροβάθμια βλέπουν ότι κάποιοι χώροι 
δεν είναι καλοί και χρειάζονται κάποιοι άλλοι, θα πρέπει, σε συνεν-
νόηση μαζί τους, να προχωρήσουμε. Πάντως, εμείς επειδή βλέπου-
με ότι κάποια κτίρια είναι παλιά και πρέπει να εκσυγχρονιστούν, 
έχουμε προτείνει σε τρία παλιά κτίρια, στο Φιλίππειο Δημοτικό, στο 
2ο Δημοτικό και στο 6ο Δημοτικό, συνεργιακές αναβαθμίσεις. Έχου-
με υποβάλλει τις μελέτες και περιμένουμε την έγκρισή τους, ούτως 
ώστε να αναβαθμίσουμε και αυτά τα κτίρια.

Για αγορά κτιριακών εγκαταστάσεων;
Εάν υπάρξει το ερέθισμα από τους αρμόδιους, το κίνητρο, εμείς 

είμαστε έτοιμοι να το αντιμετωπίσουμε. 
Υπογράψατε πρόσφατα και κάποια έργα αγροτικής οδοποι-

ίας
Θα ήθελα να ενημερώσω τον κόσμο ότι έχουμε τρία μεγάλα έργα 

αγροτικής οδοποιίας, τα οποία τους επόμενους μήνες θα προχωρή-
σουν, συνολικού προϋπολογισμού 1.000.000 ευρώ στην περιοχή 
του Μαυροδενδρίου της Βέροιας, ο δρόμος από Μακροχώρι προς 
Μέση και ο δρόμος στον Άγιο Γεώργιο, πιστεύουμε ότι θα βοηθή-
σουν. Ο δρόμος στο Μαυροδένδρι και λόγω της κίνησης είναι σε 
κακή κατάσταση αλλά πιστεύω θα έχουμε εργολάβο μέχρι τέλος του 
χρόνου, οπότε θα  τον αποκαταστήσουμε. 

Την περσινή σχολική χρονιά
34 σχολεία επισκέφθηκαν το Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής στη Νάουσα

-Θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση παράλληλα με διασκέδαση
Την αναγκαιότητα ενός πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής στους Δήμους, αποδεικνύει η επί-

σκεψη των σχολείων στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής Νάουσας. Σύμφωνα με πληροφορίες, 
το 2018, από την αρχή της σχολικής χρονιάς μέχρι και σήμερα, το πάρκο έχουν επισκεφθεί 34 
σχολεία, όπου τα παιδιά, αφού παρακολούθησαν για μία ώρα την απαραίτητη θεωρία για την 
κυκλοφοριακή αγωγή από εκπαιδευτές οδήγησης στον πολυχώρο της ΒΕΤΛΑΝΣ, στη συνέχεια 
επισκέφθηκαν το Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής, στην περιοχή του Σπηλαίου, και αφού είχαν 
κατανοήσει το θεωρητικό κομμάτι της αγωγής, επιβιβάστηκαν στα αυτοκινητάκια και τα ποδήλα-
τα και ακολούθησε το πρακτικό κομμάτι, με τους σηματοδότες και τις πινακίδες να τους υποδει-
κνύουν την πορεία τους.

Το πάρκο, σύμφωνα με πληροφορίες από το Δήμο Νάουσας, λειτουργεί κάθε χρόνο από Σε-
πτέμβριο μέχρι και Ιούνιο και όποιο σχολείο ενδιαφέρεται, μπορεί να επικοινωνήσει με τον Δήμο, 
προκειμένου να καθοριστεί η ημερομηνία επίσκεψης, η οποία κοστίζει 1 ευρώ ανά παιδί. Αξίζει 
μια τέτοιου είδους επίσκεψη από κάθε σχολείο, καθώς, εκτός από τις απαραίτητες γνώσεις που 
προσφέρει στα παιδιά για τη σωστή κυκλοφοριακή αγωγή τους και τη μετέπειτα συμπεριφορά 
τους ως ευσυνείδητοι οδηγοί, αλλά και πεζοί, είναι και…διασκεδαστική!

Έλλη Πολάκη
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     Διαχρονικά κυρί-
αρχη τάση στην μεγάλη 
πλειοψηφία του εκλογικού 
σώματος διαδραμάτιζε η 
λογική της ήσσονος προ-
σπάθειας. Η εξασφάλιση 
δηλαδή της επιβίωσης αρ-
χικά και ακολούθως των 
προνομίων και του κοινω-
νικού ρόλου, άκοπα, χω-

ρίς αγώνα και προσπάθεια, χωρίς μελέτη και 
πολύωρη εργασία. Η πλειοψηφία απολαμβάνει 
να μη σκέφτεται, να μη δημιουργεί, να ζει εγκλω-
βισμένη στη ρουτίνα μιας καθημερινότητας που 
δεν περιέχει καμία πρωτοτυπία, αλλά αντίθετα 
εξαντλείται στην αποχαύνωση της τηλεόρασης 
και στην «απόλαυση» του καφέ, που απαραιτή-
τως εμπλουτίζεται από τον χωρίς όριο κοινωνικό 
σχολιασμό προσώπων και καταστάσεων. Κάθε 
Έλληνας νομίζει ότι κρύβει μέσα του έναν εν 
δυνάμει ηγέτη, έναν παντογνώστη που αν είχε τη 
δύναμη και την εξουσία θα τα άλλαζε όλα, από 
την παιδεία έως την υγεία και από την οικονομία 
έως τον αθλητισμό, αλλά δυστυχώς «ασύμμετρες 
παρασκηνιακές δυνάμεις» δεν του επιτρέπουν 
να μεγαλουργήσει.

     Αυτήν την παγιωμένη αλλά θλιβερή νο-
οτροπία, συνειδητά καλλιεργεί και ενθαρρύνει 
διαχρονικά το εκάστοτε πολιτικό προσωπικό. 
Κινούμενο ευφυώς από ένα ισχυρό ένστικτο πο-
λιτικής επιβίωσης, οριοθετεί τις δράσεις του στο 
πλαίσιο της ικανοποίησης των απαιτήσεων του 
κυρίαρχου λαού (στο όνομα και για λογαριασμό 
του οποίου ασκείται η εξουσία !) για αποκόμιση 
πάσης φύσεως οφέλους και παροχής πληθώρας 
διευκολύνσεων με το πρόσχημα της κοινωνικής 
δικαιοσύνης και της ισότητας. Έτσι όμως αυτός 
που αριστεύει, που ονειρεύεται και προσπαθεί να 
δημιουργήσει, που επενδύει χρόνο και χρήμα σε 
ιδέες θέτοντας στόχους και κοπιάζει να πετύχει, 
καταντά δακτυλοδεικτούμενος αλλά δυστυχώς 
για τους λάθος λόγους, μια και δεν αποτελεί πα-
ράδειγμα προς μίμηση, αλλά αντίθετα εξελίσσε-
ται σε παράδειγμα προς αποφυγή.

     Στο σημείο όμως αυτό προκύπτει ακέραιη 
η ευθύνη όσων βρίσκονται στο τιμόνι της διοίκη-
σης αυτής της χώρας. Να αλλάξουν επιτέλους 
τη νοοτροπία αυτού του λαού που γεννιέται και 
μεγαλώνει, ακόμη και σήμερα μετά από τόσα 

χρόνια μνημόνια και δραστικές περικοπές, με το 
όνειρο του διορισμού στο Δημόσιο (έστω και με 
σύμβαση) ή της πρόωρης συνταξιοδότησης ή 
που συνειδητά επιλέγει την αεργία για να καρ-
πώνεται τα ποικίλα επιδόματα που με τις ευρυ-
ματικές τους ονομασίες κυριαρχούν στην επικαι-
ρότητα.

     Ο στόχος της «ανάπτυξης» με τον θεω-
ρητικό τρόπο που περιγράφεται, καταντά ένα 
πουκάμισο αδειανό, μια ανεφάρμοστη ιδεαλιστι-
κή προσέγγιση μιας ουτοπίας. Το μοντέλο της 
επιδοματικής κοινωνικής πολιτικής των χρόνων 
της μεταπολίτευσης απέτυχε. Η σκληρή μνημο-
νιακή πραγματικότητα απέδειξε πως πρόοδος με 
δανεικά δε γίνεται. Αν δεν παράγουμε ως χώρα 
πλούτο, αν δεν κουραστούμε και δεν εργαστούμε 
σκληρά από τον πρωτογενή τομέα παραγωγής 
μέχρι τη βιομηχανία και την παροχή ολοκληρω-
μένων υπηρεσιών, είμαστε καταδικασμένοι να α-
ποτελούμε τον τελευταίο τροχό της αμάξης εντός 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

     Χρειαζόμαστε λοιπόν ηγέτες που θα ε-
μπνεύσουν, που θα επιλέξουν να διαμορφώσουν 
τις εξελίξεις του μέλλοντος, που δε θα διστάσουν 
να συγκρουστούν με νοοτροπίες και λογικές του 
παρελθόντος, που θα δημιουργήσουν κίνητρα 
και προϋποθέσεις ανάπτυξης στον ιδιωτικό το-
μέα, αναγνωρίζοντας την καίρια συνδρομή του 
ως αιμοδότη της οικονομίας και του κοινωνικού 
κράτους. Οφείλουμε να επιλέγουμε ηγέτες που 
θα συμπαρασύρουν το λαό στην υπηρέτηση του 
ονείρου τους και δε θα παρασύρονται από αυτόν 
στην εξυπηρέτηση της βόλεψης του. Που θα κα-
ταστούν σαφές ότι οι άριστοι θα επιλέγονται για 
τη στελέχωση των καίριων θέσεων του κρατικού 
μηχανισμού ανεξαρτήτως κοινωνικής θέσης, οι-
κονομικής κατάστασης, πολιτικών πεποιθήσεων. 
Ηγέτες που θα αντιλαμβάνονται την υψηλή θέση 
τους ως αποστολή και θα είναι διατεθειμένοι να 
θυσιαστούν προς όφελος του λαού τους και της 
Πατρίδας τους.

     Αναρωτιέμαι: Έχουμε, άραγε, τη βούληση 
να αλλάξουμε τους εαυτούς μας και να κοπιά-
σουμε για το κοινό καλό; Μπορούμε να υπερβού-
με το εγώ εντάσσοντάς το στο εμείς, αντιλαμβα-
νόμενοι ότι η συνολική επιτυχία αντανακλά στον 
καθένα χωριστά; 

Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω 

Οφείλουμε να επιλέγουμε ηγέτες 
που θα συμπαρασύρουν το λαό 

στην υπηρέτηση του ονείρου τους 
Γράφει ο Χρήστος Α. Αποστολίδης*

Τα λόγια είναι το μέσο έκφρασης συναισθημάτων και ιδεών, γνώσεων και ηθικών κα-
νόνων. Οι λέξεις δίνουν φωνή στη σκέψη και σχήμα στη δράση. Ο λόγος είναι το εργαλείο 
που χρησιμοποιούμε για να επικοινωνήσουμε, να εκφράσουμε συναισθήματα, να πείσουμε, 
να ερμηνεύσουμε, να κατηγορήσουμε, να τιμωρήσουμε. Αυτά που λέμε στους άλλους και 
εκείνα που λέμε στον εαυτό μας συνθέτουν την πραγματικότητά μας. 

Συντονίζουν το σενάριο της ζωής που γράφουμε, σκηνοθετώντας ένα έργο, στο οποίο 
κατέχουμε το ρόλο του πρωταγωνιστή. Η πλοκή του έργου αλλάζει ανάλογα με το πως 
επηρεαζόμαστε απο εκείνα που ακούμε για τον εαυτό μας, δηλ την ανατροφοδότηση που 
λαμβάνουμε απο τους άλλους και τον τρόπο που αυτή επιδρά σε όσα λέμε πια οι ίδιοι στον 
εαυτό μας. Αυτό που λέω σε εμένα καθρεφτίζει αυτό που πιστεύω για μένα, και δίνει νέα 
πνοή στο ρόλο μου. Αυτά που πιστεύω για τον εαυτό μου μπορεί να με βάζουν στο ρόλο 
του θύματος που ζει το δράμα μιας βασανισμένης ζωής, στο ρόλο του αγωνιστή που συ-
νεχώς καλείται να αντιμετωπίσει μια νέα δοκιμασία ή στο ρόλο του ήρωα που απολαμβάνει 
την ικανότητά του να διαχειρίζεται κάθε ανατροπή της πλοκής του σεναρίου. 

Η παραβολή προτείνει έναν πολύ δημιουργικό τρόπο διαχείρησης όλων αυτών που α-
κούω για μένα ή λέω στον εαυτό μου και με αναγκάζουν να μπω σε ένα ρόλο που δεν θέλω 
πια να παίζω. Καθετί που λέω στον εαυτό μου θα πρέπει να περάσει μέσα απο τρία φίλτρα: 

Το φίλτρο της Αλήθειας: Αυτό που πιστεύω για μένα είναι αλήθεια; Έχει επαληθευτεί σε 
πολλαπλές περιπτώσεις; Μήπως είναι μια αυθαίρετη γενίκευση; Αντιμετωπίζω την αλήθεια 
ή παρασύρομαι απο τις αυταπάτες όλων εκείνων που υποθέτω ότι θα συμβούν;

Το φίλτρο της Καλοσύνης: Αυτό που λέω για μένα με ενισχύει θετικά ή είναι μια επικριτι-
κή φωνή που οδηγεί στην αυτο-υπονομευτική θεώρηση του εαυτού μου; Είναι μια απόπειρα 
να παρατηρήσω τις ελλείψεις μου με στόχο να τις αναπληρώσω ή είναι μια τιμωρητική τα-
μπέλα που με καθηλώνει;

Το φίλτρο της Χρησιμότητας: Οι σκέψεις που κάνω για τον εαυτό μου με βοηθούν να 
εξελιχθώ; Μήπως δρουν περιοριστικά, αφαιρώντας την έμφυτη δυνατότητά μου συνεχώς 
να αναπτύσσομαι και να υπερβαίνω τα όριά μου; Με κινητοποιούν ή με καταδικάζουν στην 
αδράνεια;

Ο σοφός της παραβολής επιλέγει να αποστασιοποιηθεί απο λόγια ανούσια και κακοποι-
ητικά και αρνείται να επιτρέψει στη δύναμη του λόγου να φθείρει την ποιότητα του εαυτού 
του. Αναγνωρίζει ότι ο λόγος είναι ένα όπλο που μπορεί να φυλακίσει ή να απελευθερώσει 
και επιλέγει να διατηρήσει το σενάριο της ζωής του αμόλυντο απο τοξικές και περιοριστικές 
επιδράσεις.  

« Οι λέξεις βλάπτουν 
σοβαρά την αυτοεκτίμηση….»

Της Χρύσας Μπέκα, Ψυχολόγου – ψυχοθεραπεύτριας

«Ένας νεαρός μαθητής πήγε στο σπίτι 
του δασκάλου του, ενός σοφού φιλόσο-
φου, και του είπε:

«¨Έρχομαι να σου πω κάτι σημαντι-
κό, που δεν μπορώ να αποσιωπήσω. 
Κάποιος μιλούσε κακοπροαίρετα για σέ-
να…»

«Περίμενε!» τον διέκοψε ο φιλόσοφος. 
«Αυτό που θα μου πεις το πέρασες από 
τα τρία κόσκινα;»

«Ποια είναι τα τρία κόσκινα;» ρώτησε ο 
μαθητής.

«Το πρώτο είναι η αλήθεια. Είσαι σί-
γουρος ότι αυτό που πρόκειται να μου 
πεις είναι απόλυτα βέβαιο;»

«Όχι. Άκουσα να το λένε κάτι γείτο-
νες…»

«Το πέρασες τουλάχιστον από το δεύ-
τερο κόσκινο, την καλοσύνη; Αυτό που 
θέλεις να μου πεις είναι καλό για κά-
ποιον;»

«Όχι, για να πω την αλήθεια δεν είναι. 
Απεναντίας…»

«Το τελευταίο κόσκινο είναι η χρησιμό-
τητα. Είναι αυτό που θέλεις να μου πεις 
κάτι που μπορεί να μου φανεί χρήσιμο;»

«Για να είμαι ειλικρινής, όχι».
«Τότε, λοιπόν», είπε ο σοφός χαμογε-

λώντας ειλικρινά, «αν δεν είναι ούτε αλη-
θινό, ούτε καλό, ούτε χρήσιμο, τότε γιατί 
θα πρέπει να το ακούσω;».

Don Ruiz Miguel
«Οι τέσσερις συμφωνίες»

Έκφραση της Ψυχής 
ως σύμμαχος της Υγείας…

ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ 

Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

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 – Δευ-

τέρα – 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 (Τρισδιά-
στατη προβολή) και 21.30 σε απλή 2D

Σκηνοθεσία: Τζον Τουρτέλτομπ
Σενάριο: Ντιν Τζοργκάνις, Τζον Χό-

μπερ, Εριχ Χόμπε
Πρωταγωνιστούν: Τζέισον Στέιθαμ, Λι 

Μπινγκμπινγκ, Ρέιν Γουίλσον, Ρούμπι 
Ρόουζ

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

τέρα – 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

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

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373



www.laosnews.gr 510-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016του Σαββατοκύριακουτου Σαββατοκύριακου 15-16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Σύμφωνα με στοι-
χεία που πρόσφατα 
κοινοποιήθηκαν α-
πό την  Ευρωπαία 
Επίτροπο Εργασίας 
και Κοινωνικών Υ-
ποθέσεων Marianne 
Thyssen, σε σχέση 
την πληθυσμιακή ε-
ξέλιξη των χωρών 
της Ευρωπαϊκής Έ-
νωσης,  ενώ ο πλη-
θυσμός της Ευρω-
παϊκής  Ένωσης αυ-
ξάνεται συνολικώς, η 
Ελλάδα παρουσιάζει  

σταδιακή μείωση του πληθυσμού της η οποία 
καθίσταται διαρκώς εμφανέστερη.

Από αυτά τα στοιχεία αναδύεται σε ευρω-
παϊκό πλέον επίπεδο το ζέον πρόβλημα της 
υπογεννητικότητας στην χώρα μας, κάτι το 
οποίο εντοπίζεται και τονίζεται από δεκαετίες 
χωρίς ωστόσο να φαίνεται στον ορίζοντα κά-
ποια προοπτική για την επίλυσή του.

Αυτό το πρόβλημα σε συνδυασμό με το 
φαινόμενο του διαρκώς αυξανόμενου αριθμού 
των προσφύγων και  μεταναστών που εισέρ-
χονται κατά χιλιάδες στην χώρα μας, οδηγεί 
ανενόχλητα στην αλλοίωση της σύνθεσης του 
πληθυσμού της χώρας μας πράγμα το οποίο 
αποτελεί μια βραδυφλεγή βόμβα στα θεμέλια 
της εθνικής μας υπόστασης.

Το πρόβλημα αυτό οξύνεται ακόμα περισ-
σότερο από την αδιαφορία της πολιτείας η 
οποία στην ουσία αρνείται να θεσπίσει κίνητρα 
στα νεαρά ζευγάρια προκειμένου να φέρουν 
στον κόσμο περισσότερα παιδιά αλλά και να 
στηρίξει ουσιαστικά τους πολυτέκνους οι οποί-
οι αδυνατούν να αντεπεξέλθουν οικονομικά 

στις τεράστιες δυσκολίες που προκύπτουν απ’ 
το σημερινό υψηλό κόστος ζωής. 

Αποτρεπτικά ως προς την δημιουργία πο-
λυμελών οικογενειών δρα και η προσέλκυση 
των νέων της επαρχίας προς τα μεγάλα α-
στικά κέντρα όπου υπάρχει το δέλεαρ των 
περισσότερων ευκαιριών αφού η περιφέρεια  
σταδιακά ερημώνεται και εγκαταλείπεται από 
τους κατοίκους της.  

Η κατάσταση αυτή επιτείνεται με την  έ-
ξαρση της μετανάστευσης των νέων σε άλλες 
χώρες όπου αναζητούν καλύτερες συνθήκες 
εργασίας και αμοιβής.

Θεωρείται επομένως εθνικά αναγκαίο να 
ληφθούν άμεσα μέτρα για την αναστροφή 
του φαινόμενου της υπογεννητικότητας στην 
Ελλάδα.

Αυτό σημαίνει την καθιέρωση ουσιαστικών 
κινήτρων στα νεαρά ζευγάρια για απόκτηση 
παιδιών, ουσιαστικές οικονομικές ελαφρύνσεις 
αλλά και γενικότερη στήριξη των πολύτεκνων 
οικογενειών και δημιουργία γενικότερων προ-
ϋποθέσεων για την εγκατάσταση των νέων 
ζευγαριών στην περιφέρεια.

Πάνω απ’ όλα όμως επιβάλλεται να υπάρ-
ξει μια γενικότερη ενημέρωση για τις παραμέ-
τρους του εθνικού πια προβλήματος, ώστε οι 
πολίτες να γνωρίζουν τις επιπτώσεις του.

Ο χρόνος κυλάει ήδη αντίστροφα για την 
συρρίκνωση του ελληνικού πληθυσμού και 
αν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα οι συνέπειες θα 
είναι δυσοίωνες για όλους. 

Το Πολιτικό Σύστημα της χώρας, οι Φορείς 
και οι Παράγοντες  οφείλουν  να  προσεγγί-
σουν με ευθύνη το ζήτημα και να ενεργοποιή-
σουν τις απαιτούμενες δράσεις, προς όφελος 
του εθνικού συμφέροντος.

ΥΠΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ  
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΟ

Γράφει ο 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΒΑΣΙΑΔΗΣ

Χειμερινό πρόγραμμα δρομολογίων Αστικών Λεωφορείων Βέροιας προς χωριά

Χειμερινό πρόγραμμα δρομολογίων Αστικών Λεωφορείων Βέροιας προς Νοσοκομείο

Στη Νάουσα χθες 
ο Σταύρος Θεοδωράκης

-Επισκέφθηκε 
τον ΑΑΟΣ

 Vaeni
 Επίσκεψη στον ΑΑΟΣ Vaeni έ-

κανε χθες, μεσημέρι  Παρασκευής, 
ο πρόεδρος του Ποταμιού Σταύρος 
Θεοδωράκης, συνοδευόμενος από 
συνεργάτες του. Ο πρόεδρος του 
συνεταιρισμού Γιώργος Φουντούλης 
ενημέρωσε τον καλεσμένο του για 
όλα τα ζητήματα των αμπελουργών 
και των οινοποιών και τον ξενάγη-
σε στις εγκαταστάσεις του Vaeni. 
Από την πλευρά του ο Σταύρος Θε-
οδωράκης θύμισε ότι το Ποτάμι ήταν 
αυτό που έφερε πρώτο στη Βουλή 
το θέμα της κατάργησης του ειδικού 
φόρου κατανάλωσης στο κρασί. Ο 
κ. Θεοδωράκης είχε επίσης συνο-
μιλία με παραγωγούς και εργαζόμε-
νους στον συνεταιρισμό.

Μετά το τέλος της επίσκεψης στο 
Vaeni ο πρόεδρος του Ποταμιού είχε 
ολιγόλεπτη συνάντηση με τον δή-
μαρχο Νάουσας Νίκο Κουτσογιάννη.

Στις 6 και 7 Οκτωβρίου
Δεύτερη επετειακή δράση για τα 100 χρόνια 

προσφοράς των Προσκόπων Βέροιας
Το Σαββατοκύριακο  6-7 Οκτωβρίου, έρχεται η δεύτερη επετειακή εορταστική δράση για 

τα 100 χρόνια προσφοράς των Προσκόπων σε συνδιοργάνωση με τον Δήμο Βέροιας.
«Προσκοπικό χωριό» στην πλατεία Δημαρχείου και επίσημος εκκλησιασμός στην παλαιά 

Μητρόπολη, χοροστατούντος του σεβασμιότατου μητροπολίτη μας κ. Παντελεήμονα.
Μια προσκοπική κατασκήνωση θα στηθεί. Μια πάνινη πολιτεία με σκηνές, με μεγάλες 

και μικρές κατασκευές, με περίπτερα πληροφόρησης, των προσκοπικών συστημάτων της 
πόλης, της Ένωσης παλαιών Προσκόπων Βέροιας, του συλλόγου δοτών μυελού των οστών, 
και των ραδιοερασιτεχνών που θα επικοινωνήσουν παγκόσμια τα 100χρονα των Προσκό-
πων της Βέροιας. Θα τραγουδήσουμε, θα παίξουμε παιχνίδια ζωηρά και περιπέτειας, θα πε-
ράσουμε από τα scout points, θα ασχοληθούμε στα εργαστήρια προσκοπικής δημιουργίας, 
θα ονειρευτούμε και θα διασκεδάσουμε στην βραδινή «προσκοπική πυρά».

Θα εκκλησιαστούμε όλοι μαζί πρόσκοποι, παλαιοί πρόσκοποι, οικογένειες, φίλοι στην 
παλιά Μητρόπολη την Κυριακή 7/10, θα γίνει κατάθεση στεφάνου, και θα απολαύσουμε προ-
σκοπικά εδέσματα.

Η εκδήλωση είναι ανοιχτή προς όλους. Σας περιμένουμε στην Πλατεία Δημαρχείου Βέροι-
ας.
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Η κίνηση του 
Μητροπολίτη

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βε-
ροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Πα-
ντελεήμων :

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 Ριζώ-
ματα και θα υποδεχθεί την τίμια κάρα 
του Οσίου Δαβίδ.

Την Κυριακή 16 Σεπτεμβρίου στις 
6:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στον εσπε-
ρινό στο Κουστοχώρι (Κατασκηνώσεις 
ΓΕΧΑ) επί τη εορτή της Αγίας Σοφίας 
και των τριών θυγατέρων αυτής.

Την Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου το 
πρωί θα ιερουργήσει επί τη εορτή της 
Αγίας Σοφίας και των τριών θυγατέρων 
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

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 Α-
γίου 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 Σε-
βασμιωτάτου Μητροπολίτου Βεροίας και Ναούσης Παντελεήμονος.

16 Σεπτεμβρίου στην Ημαθία

Εκδηλώσεις μνήμης 
για τη Γενοκτονία 

των Ελλήνων 
της Μικράς Ασίας

Την Κυρια-
κή 16 Σεπτεμ-
βρίου 2018 θα 
πραγματοποιη-
θούν και στην 
Π.Ε Ημαθίας, 
ε κ δ η λ ώ σ ε ι ς  
μνήμης για τη 
Γενοκτονία των 
Ελλήνων της 
Μικράς Ασίας από το Τουρκικό Κράτος. Οι εκ-
δηλώσεις γίνονται για να τονιστούν ιδιαίτερα τα 
γεγονότα της δραματικής εκείνης περιόδου των 
διωγμών και του ξεριζωμού των Ελλήνων από τις 
πατρογονικές εστίες από τους Τούρκους. 

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων θα τελεστεί στον 
Καθεδρικό Ιερό Ναό των Αγίων Αποστόλων Πέ-
τρου και Παύλου Βέροιας Θεία Λειτουργία και μνη-
μόσυνο υπέρ των σφαγιασμένων αδελφών μας.

Την ομιλία για την επέτειο μνήμης θα πραγμα-
τοποιήσει στον  Μητροπολιτικό Ναό, ο αντιπεριφε-
ρειάρχης Ημαθίας, Κώστας Καλαϊτζίδης.

Στις 11.15 θα ακολουθήσει επιμνημόσυνη δέη-
ση στην πλατεία Ωρολογίου, κατάθεση στεφάνων, 
τήρηση ενός λεπτού σιγής και ανάκρουση του 
εθνικού μας ύμνου.

ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ  
ΒΕΡΟΙΑΣ     

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Όσοι Συμπολίτες μας 
έχουν φάρμακα που δεν 
χρειάζονται, μπορούν να 
τα  προσφέρουν για το 
Γηροκομείο Βέροιας στο 
υπόγειο της  Δημοτικής 
Αγοράς  καθημερινά 
από 11.00 έως 13.00.    
Το Δ.Σ. Αδελφάτου Γη-
ροκομείου Βέροιας Tηλ.
επικ. 6979 221680.



Του ιερέως
Παναγιώτου Σ. Χαλκιά

Αγαπητοί μαθητές και μαθήτριες!
Με την ευκαιρία της έναρξης των μαθημά-

των και της νέας σχολικής χρονιάς, εύχεται 
ο γράφων σε όλους υγεία, πρόοδο και προ-

κοπή, στα γράμματα και στην αρετή. Όλοι μαζί, παλαιοί και νέοι 
μαθητές, αδελφωμένοι και αγαπημένοι, μέσα στις θερμές αγκαλιές 
των σχολείων, κάτω από την ευθύνη, τη στοργή και την αγάπη των 
δασκάλων και των καθηγητών σας, αρχίζετε τον ωραίο αγώνα της 
γνώσης, της αρετής και της κατάκτησης της ζωής.

Μπροστά σας ανοίγει ένας ολόκληρος χρόνος, μια νέα σχολική 
χρονιά, γεμάτη καθήκοντα και ευθύνες, ελπίδες και ιδανικά, τα 
οποία καλείσθε να πετύχετε και να πραγματοποιήσετε. Ξεκινήστε 
αυτή τη χρονιά με θάρρος και αισιοδοξία, χωρίς φοβία και προκα-
ταλήψεις, με πίστη στο Θεό, στον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, τον 
μοναδικό οδηγό και κάθε σοφίας και γνώσης χορηγό.

Οι γονείς σας, επιφορτισμένοι με τις ευθύνες της επιβίωσης 
και τα βάρη της ζωής, σας έχουν εμπιστευθεί στα σχολεία όχι για 
να περάσετε μερικά χρόνια, ούτε για να μάθετε μερικά χρήσιμα 
πράγματα, ούτε για να πάρετε κάποιο τυπικό χαρτί για να βολευ-
θείτε σε κάποια θέση, αλλά για να καλλιεργηθείτε σε βάθος, ηθικά 
και πνευματικά, για να καταρτισθείτε και να εφοδιασθείτε με όλα τα 
όπλα και τα εφόδια της ζωής, του προορισμού και της αποστολής 

σας μέσα στην κοινωνία και στην ιστορία.
Σ’ αυτόν τον μεγάλο και ωραίο αγώνα δεν είσθε 

μόνοι. Κοντά σας βρίσκονται φιλόστοργοι και ικα-
νοί καθηγητές και δάσκαλοι, γεμάτοι με ζήλο και 
αγάπη προς όλους σας, πρόθυμοι και ικανοί και 
έτοιμοι πάντοτε να σας προσφέρουν όλα τα μέσα 
και τα εφόδια, όλες τις ευκαιρίες και ευκολίες για 
να βγείτε νικητές. Οι αρχαίοι μας πρόγονοι έλεγαν 
ότι τα γράμματα είναι φως και ότι «την παιδείαν 
έτερον ήλιον είναι τοις ανθρώποις» 
(Ηράκλειτος) και οι νεότεροι λέμε 
«ας ήξερα δύο γράμματα κι ας ή-
μουν μ΄ ένα μάτι».

Δεν αρκεί αυτό όμως. Για να 
αποδώσει και καρποφορήσει η 
προσφορά των δασκάλων σας, 
χρειάζεται εκ μέρους σας η αντα-
πόκριση. Χρειάζεται εκ μέρους 
σας η συμμετοχή, η συνεργασία, 
η αξιοποίηση. Πρέπει να επιδείξε-
τε ευσυνειδησία και στον μέγιστο 
βαθμό πειθαρχία και επιμέλεια, 
προσωπική ευθύνη και εργασία, 

σεβασμό προς τον εαυτό σας και τους ανωτέρους σας, σεβασμό 
προς το έμψυχο και άψυχο περιβάλλον, μέσα στο οποίον ζείτε και 
σπουδάζετε.

Όπως λέγει και ο ποιητής:
«Δεν φτάνει ο ήλιος μοναχά

γέννημα η γη να δώσει.
Χρειάζονται κι άλλα πολλά

και προπαντός η γνώση…».
Συστήματα παιδαγωγικά και προγράμματα, μέθοδοι και συγ-

χρονισμοί, επιστημονικά όργανα και μηχανικοί εξοπλισμοί, όλα 
έχουν δευτερεύουσα αξία και είναι άχρηστα πολλές φορές, χωρίς 
τον ανθρώπινο παράγοντα, χωρίς το δικό σας προσωπικό μόχθο, 
χωρίς την ευσυνείδητη μελέτη και υπεύθυνη εργασία. Υπάρχουν 
στην πατρίδα μας άπειροι κοινωνικοί και πνευματικοί θεσμοί, 
όπως Εταιρίες Προστασίας Ανηλίκων, Πανελλήνιες Ενώσεις γο-
νέων, Ομοσπονδίες Συλλόγων Γονέων Μαθητών κ.λπ., αλλά μην 
περιμένετε απ’ αυτούς τίποτε, διότι ούτε μπορούν, ούτε ενδιαφέρο-
νται να σας βοηθήσουν.

Αγαπητοί μαθητές και μαθήτριες: Ο Χριστός και οι Τρεις Ιεράρ-
χες πάντα μαζί σας, προστάτες και οδηγοί στη ζωή σας.

Καλή σχολική χρονιά, καλή πρόοδο και καλοί βαθμοί.
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ΕΦΥΓΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗ 
Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΙΜΟΥΡΤΟΣ

Ταξίδι στην αιωνιότητα ,και μία αφύπνιση για τον 
σημερινό υπαρκτό κόσμο της μη τοξικής και θετικής 
μνήμης για τον αλησμόνητο Γιώργο Τζιμούτρο. Ο 
Γιώργος Τζιμούρτος υπήρξε ένας φλογερός μαχητής 
των αξιών της ζωής, υπερασπιστής του δίκαιου, 
του ηθικού και της αξιοπρέπειας. Με αυτές τις αξίες 
πορεύτηκε στην ζωή και εγώ ομολογώ ότι είχα το 
μεγάλο προνόμιο να τις ζήσω από κοντά. Διακατεχό-
μενος από μία ιδιαίτερη ιδιοσυγκρασία προικισμένος 
από το χαρακτηριστικό του χιούμορ με πνεύμα ανο-
χής μαγνήτιζε πραγματικά πάντα προς το θετικό τον 
κάθε συνομιλητή του. Στην ιδιωτική του διαδρομή 
,αλλά και στην τόσο σημαντική του πολιτική πορεία 
Πρόεδρος για πολλά χρόνια στο τόσο σπουδαίο 

ιστορικό Σέλι δεν άφησε το παραμικρό περιθώριο στη σκέψη κανενός για κακοδι-
αχείριση και προσωπικό πλουτισμό. Υπήρξε πρότυπο πολιτικού άνδρα και παρά-
δειγμα προς ‘μίμηση για τις επόμενες γενιές. Η αρχή που κυριαρχεί σ’ αυτήν την 
χώρα ότι τα πολλά λεφτά με κόλπο αποκτώνται δεν βρήκε σύμμαχο τον φίλο μου 
Γιώργο Τζιμούρτο γιατί ο Γιώργος προτιμούσε τα λίγα με κόπο ,παρά τα πολλά με 
κόλπο. 

Ο Γιώργος Τζιμούρτος κέρδισε την φιλία και την αναγνώριση των πολλών, εάν 
όμως έμειναν κάποιοι λίγοι στην αντίθετη πλευρά και γι’ αυτούς πάντα είχε κάτι 
θετικό να πει. Αυτός ήταν ο Γιώργος Τζιμούρτος ο άνθρωπος του συμβιβασμού 
,της ανοχής , ένας ανθρωπιστής, ένας ευεργέτης ένας πραγματικός πατριώτης 
και ας ήταν ο άνθρωπος του δημοτικού. Η διαδρομή του στόλισε την ύπαρξή του 
με απαράμιλλες αξίες. Η κοφτερή του σκέψη ποτέ δεν άφηνε περιθώρια σε αθέ-
μιτες και μη νόμιμες πρακτικές. Το Σέλι έχει το μεγάλο καθήκον να ανταποδώσει 
με τον τρόπο που ξέρει την έμπρακτη αναγνώριση της μεγάλης του προσφοράς. 
Η οικογένεια του είμαι βέβαιος ότι θα πορεύεται με ψηλά το κεφάλι γιατί κληρονο-
μήσαν ένα όνομα που είναι συνυφασμένο με τις σπουδαιότερες αξίες της ζωής. 
Φίλε μου Γιώργο καλό παράδεισο

Γιώργος Κυριακίδης

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΟΣ. ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΑΓΡΥΠΝΙΑ
Τρίτη 18 Σεπτεμβρίου 9.00 μ.μ. Οσίου Αμφιλοχίου του Εν Πάτμω.
Η αγρυπνία θα τελεστεί στο παρεκκλήσιο που είναι αφιερωμένο στον 

Οσιο Αμφιλόχιο και ευρίσκεται στον υπόγειο χώρο του Ιερού Ναού.

Καθημερινή τέλεση Αποδείπνου
Ανακοινώνεται ότι από την Κυριακή 16 Σεπτεμβρίου, αρχίζει η καθημε-

ρινή τέλεσις του Μικρού Αποδείπνου κάθε βράδυ στις 8 μ.μ.
Από Κυριακή έως Παρασκευή στον Ιερό Ναό Αγίων Νικολάου και Φα-

νουρίου και κάθε Σάββατο στον Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης.

ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
«Ούτε γάτα ούτε ζημιά ” από τον 
σύλλογο του Προμηθέα Βέροιας

Το Σάββατο 15 Σεπτεμβρίου στις 8:30μμ στον Τριπόταμο Βέροιας (στην αυλή του 
πρώην Κοινοτικού Καταστήματος) ο «Προμηθέας» Βέροιας σε συνεργασία με τον 
Πολιτιστικό Σύλλογο Τριποτάμου Βέροιας, θα παρουσιάσει την ξεκαρδιστική θεατρική 
παράσταση ¨ΟΥΤΕ ΓΑΤΑ ΟΥΤΕ ΖΗΜΙΑ¨, των Σακελάριου – Γιαννακόπουλου, σε σκη-
νοθεσία Διονύση Καρολίδη.

 Η παράσταση θα δοθεί στη μνήμη της πολυαγαπημένη Ελένης Παραστατίδου-Κα-
ρολίδου. 

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 Κιουρτσόγλου, που γεν-

νήθηκε και κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται να πα-
ντρευτούν με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον 
Ιερό Ναό Αγ. Βαρβάρας και Αγ. Τρύφωνα στην Αγ. 
Βαρβάρα Ημαθίας.

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

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

Ο ΜΑΝΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙ-
ΟΣ του Αντωνίου και της Αναστα-
σίας, το γένος Τσολερίδου, που 
γεννήθηκε στη Βέροια και κατοικεί 
στο Διαβατό Ημαθίας και η ΔΕ-
ΛΙΣΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΥΜΕΛΑ του 
Θεοδώρου και της Παναγιώτας, 

το γένος Ροΐδου, που γεννήθηκε στη Βέροια και 
κατοικεί στο Μακροχώρι Ημαθίας, πρόκειται να 
παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο 
Δημαρχείο Βέροιας.

Καλή και ευλογημένη σχολική χρονιά
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Γράφει ο Τόπης Αθανάσιος
Διαιτολόγος - Διατροφολόγος

Η σχολική τσάντα θα γεμίσει με καινούργια βιβλία, τετρά-
δια και τόσα άλλα.... Μέσα σε αυτήν την τσάντα, αρκε-
τοί γονείς θα βάλουν ένα ταπεράκι ή μια σακουλίτσα με 
το κολατσιό του παιδιού τους. Άλλοι γονείς θα δώσουν 

χρήματα στο παιδί τους για να πάρει το ίδιο το κολατσιό του από το 
σχολικό κυλικείο… Και τέλος, υπάρχουν οι μαθητές του ολοήμερου 
σχολείου που, εκτός του κολατσιού, παίρνουν και το μεσημεριανό 
τους φαγητό. 

Το άγχος των γονέων για το τι και πόσο έφαγε το παιδί τους 
αρχίζει… Είναι πολύ σημαντικό να επιλέγονται τρόφιμα πλούσια 
σε θρεπτικά συστατικά, κατάλληλα για την ηλικία του παιδιού, αλλά 
και ικανά να προάγουν την υγεία και τις επιδόσεις του στο σχολείο. 
Η σωστή υγιεινή διατροφή αρχίζει κάθε πρωί με ένα καλό πρό-
γευμα. Το σωστό πρωινό μεγιστοποιεί την απόδοση των παιδιών, 
αυξάνει τη συγκέντρωση και την εγρήγορση στα μαθήματα, με 
αποτέλεσμα πολλές επιτυχίες όχι μόνο στο σχολείο αλλά στα σπορ 
και το παιχνίδι.

Παρακάτω δίνονται μερικές καλές προτάσεις για ένα σωστό 
πρωινό:

• 1 φλιτζάνι γάλα, 1-2 φέτες ψωμί σικάλεως με 1 κουταλάκι του 
γλυκού (κ.γ.) μαργαρίνη & 2κ.γ. μέλι, 1 φρούτο  

• 1 φλιτζάνι γάλα ή γιαούρτι με 3-4 κουταλιές της σούπας δημη-
τριακά πρωινού χωρίς προσθήκη ζάχαρης, 1 φρούτο 

• 1 τοστ (με ψωμί ολικής άλεσης, 1κ.γ. μαργαρίνη-τυρί-γαλοπού-
λα) και 1 φλιτζάνι φυσικό χυμό πορτοκάλι  

• 1 φλιτζάνι γάλα, 1 κουλούρι Θεσσαλονίκης, 1 φρούτο
  Παρακάτω θα αναλύσουμε τα τρόφιμα που παίρνει μαζί 

του ένας μαθητής, αλλά και αυτά που πρέπει να πάρει.
Κατηγορία 1η: Για τον μαθητή που παίρνει το φαγητό από 

το σπίτι
Ο μαθητής αυτός διατρέφεται συνήθως σωστά, γιατί οι γονείς 

τους θα επιλέξουν τα τρόφιμα τα οποία θα καταναλώσει, λόγω 
του ότι είναι συνειδητοποιημένοι για την επίπτωση που έχουν τα 
ανθυγιεινά τρόφιμα. Παρ’ όλα αυτά, γίνονται λάθη στην ποιότητα 
των συστατικών. Π.χ., σε ένα σαντουιτσάκι που θα έπρεπε να βά-
λουν ένα άπαχο ζαμπόν ή ένα φιλέτο γαλοπούλας, χρησιμοποιούν 
παχιά ζαμπόν, βούτυρο, μαγιονέζες. Χρησιμοποιούν γλυκά καθ’ 
υπερβολή, δηλαδή κάθε μέρα κέικ, και μάλιστα σοκολάτας, γιατί 
αυτό αγαπάει το παιδί τους. Επίσης, προσφέρουν ανθυγιεινά έτοι-
μα τρόφιμα, όπως κρουασάν, σε καθημερινή βάση. Στο ταπεράκι, 
λοιπόν, θα μπορέσουμε να βάλουμε:

• Ένα σάντουιτς με 2 φέτες του τοστ ψωμί, λίγη επάλειψη τυριού 
και 1 φέτα ζαμπόν

• Ένα σάντουιτς με 2 φέτες ψωμί και 1 κουταλιά φιστικοβούτυρο 
• Ένα σάντουιτς με 2 φέτες ψωμί και 1 κουταλιά ταχίνι (υπάρ-

χουν και με γεύσεις, κακάο-πορτοκάλι κ.λπ.)
• Ένα σάντουιτς με 2 φέτες ψωμί, 1 φέτα κασέρι και λίγες φέτες 

ντομάτα
• Ένα σάντουιτς με τυρί φέτα, ντομάτα και ελιά
• Ένα σάντουιτς με ζαμπόν και κασέρι
• Ένα σάντουιτς με τυρί και αυγό
• Ένα σάντουιτς με φυτική μαργαρίνη, τυρί και γαλοπούλα
• Ένα σάντουιτς με 2 φέτες ψωμί, 1 φέτα μανούρι και φέτες ντο-

μάτας.
Οι 2 φέτες ψωμί στα σάντουιτς μπορεί να γίνουν ένα ψωμάκι 

λευκό, καλαμποκιού ή ολικής άλεσης.
• 15 καρυδόψιχες ή αμυγδαλόψιχες ή κάποιον άλλον ξηρό καρ-

πό
• 1 παστέλι ή 1 μαντολάτο
• 1 κομμάτι κέικ
• 1 κομμάτι αλμυρή, κατά προτίμηση σπιτική, πίτα (τυρόπιτα, 

σπανακόπιτα, πρασόπιτα)
• 1 κομμάτι γλυκιά πίτα (μηλόπιτα, κολοκυθόπιτα)
• 1 μπάρα δημητριακών (απλή ή με σοκολάτα)
• 1 φλιτζάνι δημητριακά
• 1-2 ρυζογκοφρέτες (απλές ή με σοκολάτα)
• 1-2 καλαμπογκοφρέτες
• 4-5 μπισκότα τύπου πτι μπερ ή ολικής άλεσης
• 4-5 κρακεράκια αλμυρά
• 2-3 φρυγανιές
Συνοδέψτε καθημερινά το γεύμα με έναν φυσικό χυμό ή 1-2 

φρούτα εποχής.
Κατηγορία 2η: Για τον μαθητή που επιλέγει 
τρόφιμα του κυλικείου
Σε αυτήν την κατηγορία ανήκει ο μαθητής με πολυάσχολους 

γονείς. Τα λάθη, όμως, που γίνονται από τους γονείς είναι η αποχή 
τους από τον έλεγχο της διατροφής του παιδιού τους. Έτσι, το παι-
δί που επιλέγει τα τρόφιμα μόνο του, μπορεί και είναι πιθανότερο 
να επιλέξει τρόφιμα αυξημένα σε ζάχαρη-λιπαρά, αλλά και αυξη-
μένα σε πρόσθετα τρόφιμα. Το παιδί αυτό έχει τάση παχυσαρκίας, 

αν δεν είναι ήδη παχύσαρκο, ενώ θα πρέπει να γίνει ειδικά γι’ αυτό 
έλεγχος για το τι τρώει, παράλληλα με ένα μάθημα διατροφικής 
αγωγής. Για τα κυλικεία, λοιπόν, που τηρούν πιστά τις προτάσεις 
σύμφωνα με τη νομοθεσία:

• Ένα γάλα
• Ένα γιαούρτι
• Ένα ρυζόγαλο
• Μια απλή κρέμα ψυγείου
• Σουσαμένιο κουλούρι Θεσσαλονίκης
• Σταφιδόψωμο
• Ελαιόψωμο
• Απλά μπισκότα
• Ένα σάντουιτς ή τοστ (με ζαμπόν-κασέρι)
Ιδανικά μπορεί να συνοδεύσει την επιλογή ενός από τα παρα-

πάνω από το κυλικείο με έναν φυσικό χυμό ή 1-2 φρούτα εποχής.
Κατηγορία 3η: Για τον μαθητή του ολοήμερου σχολείου, 

που μαζί με το κολατσιό του (σε όποια κατηγορία κι αν ανήκει) 
θα πάρει και το φαγητό του

Οι επιλογές είναι συγκεκριμένες και θα πρέπει να τηρούνται οι 
κανόνες διατροφής. Δεν είναι, λοιπόν, σωστό το σύνηθες «βάζω τα 
τρόφιμα που αρέσουν στο παιδί». Σωστό θα ήταν να καταναλώνει 
τρόφιμα από όλες τις κατηγορίες τροφίμων και στις προβλεπό-
μενες ποσότητες. Συχνότερο λάθος είναι η αυξημένη ποσότητα 
τροφής. Και μόνο στην όψη της, ο μαθητής αποτραβιέται. Άλλο ένα 
λάθος είναι η εμφάνιση. Όσο νόστιμο κι αν είναι ένα φαγητό, δεν 
μπορεί κάποιος να το καταναλώσει, αν δεν έχει τη σωστή εμφάνι-
ση. Τέλος, αποφεύγουμε τη βαριά κουζίνα. Μην χρησιμοποιείτε πα-
χιά κρέατα, πολλά λάδια, τυριά κ.λπ., γιατί το παιδί σας κινδυνεύει 
να γίνει παχύσαρκο και με το δικό σας σπιτικό φαγητό.

Το φαγητό που θα πάρει μαζί του στο σχολείο θα πρέπει να 
συνδυάζεται με μια σαλάτα εποχής και με 1-2 φέτες ψωμί λευκό ή 
ολικής. Τα γεύματα μπορεί να είναι:

• 1-2 φορές την εβδομάδα κάποιο όσπριο (με λίγες ελιές)
• 1-2 φορές την εβδομάδα κάποιο λαδερό (με λίγο τυρί)
• 2 φορές την εβδομάδα φαγητό με κρέας (μοσχάρι, χοιρινό, κο-

τόπουλο - όλα άπαχα)
• 1-2 φορές την εβδομάδα ψάρι
• 1-2 φορές την εβδομάδα ζυμαρικό (με κόκκινη ή λευκή σάλτσα 

και κιμά συνδυασμένα με τριμμένο τυρί). 
Παρακάτω δίνουμε μερικές προτάσεις για το πώς μπορεί να εί-

ναι το παιδικό γεύμα:
• Κοτόπουλο με ρύζι ,τυρί, ψωμί και σαλάτα εποχής
• Μπιφτέκι με πουρέ ,τυρί, ψωμί και σαλάτα εποχής
• Φασολάκια με πατάτα καρότο τυρί, ψωμί
• Κεφτεδάκια  ή σουτζουκάκια φούρνου ,τυρί, ψωμί και σαλάτα 

εποχής
• Γιουβαρλάκια τυρί, ψωμί και σαλάτα εποχής
• Μακαρόνια ολικής με σάλτσα ή κιμά ,τυρί, ψωμί και σαλάτα 

εποχής
• Φακές ή ρεβίθια ή φασόλια με ρύζι ,ελιές, ψωμί και σαλάτα 

εποχής  
• Παστίτσιο ,τυρί, ψωμί και σαλάτα εποχής
Τέλος να αναφέρουμε ότι προβληματίζει τους γονείς για το τι θα 

πρέπει να κεράσουν τα συμμαθητές του παιδιού τους όταν εορτά-
ζει ή όταν έχει γενέθλια. Επειδή διανύουμε περίοδο οικονομικής 
κρίσης και κάποιο γονείς ίσως να μην μπορούν να στείλουν ένα κέ-
ρασμα για τα υπόλοιπα παιδιά καλό θα ήταν, έτσι ώστε να μην έρ-
χεται και σε δύσκολή θέση το παιδί που οι γονείς του δεν μπορούν 
να ανταποκριθούν σε αυτό το κέρασμα, το σχολείο να απαγορεύσει 
τέτοιου είδους κεράσματα που στην πλειοψηφία τους πρόκειται για 
γλυκίσματα υψηλής θερμιδικής αξίας ( σοκολάτες, γκοφρέτες, μπι-
σκότα, κρουασάν, τούρτες κ.α. ), τα οποία έρχονται σε αντίθεση με 
όλα αυτά που το παιδί μαθαίνει και ακούει από τον παιδαγωγό για 
την σωστή διατροφή. Στη θέση αυτών θα μπορούσαν οι γονείς να 
στείλουν τα παρακάτω τα οποία αποτελούν και φθηνή λύση αλλά 
και υψηλή θρεπτική αξία για τα παιδιά τους: 

1. 1 παστέλι με μέλι ή ξηρούς καρπούς 
2. 1 φρούτο λχ. 1 μπανάνα ή 1 μήλο
3. 1 χυμό
4. Από ένα κομ. Σπιτικό κέικ
5. 1 γιαούρτι με φρούτα που μοιάζει και με παγωτό
6. 1 μπάρα δημητριακών
7. 1 καλαμποκοφρέτα 
Η εκπαίδευση στη σωστή διατροφή δεν υπάρχει στα σχολεία α-

πό το υπουργείο παιδείας, ενώ υπάρχουν και γονείς που δεν γνω-
ρίζουν τι θα πρέπει να καταναλώνει το παιδί τους για να αποκτήσει 
καλή υγεία. Έτσι, αν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα διατροφικής 
αγωγής, καλέστε έναν διαιτολόγο, ο οποίος και θα μπορέσει να 
σας καθοδηγήσει, γιατί η καλή υγεία αρχίζει από την ενημέρωση.

Τέλος  μην  ξεχνάμε ότι με γνώμονα την αγάπη μας για τα παι-
διά μπορούν όλα να λειτουργήσουν άψογα ακόμα και στις πιο δύ-
σκολες συνθήκες.

Τι τρώνε και τι θα έπρεπε να τρώνε τα παιδιά στο σχολείο! ΑΔΑ: 67Α5Ω9Ο-Υ1Γ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΑΡ.ΜΕΛ:90/18 
CPV: 45233222-1 

Βέροια 14-09-2018
Αρ. Πρωτ. 24590 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

«ΕΝΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ
 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ» 

 
 12. Ο Δήμος Βέροιας προκηρύσσει Δημόσιο ηλεκτρονικό 

ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του 
έργου  «ΕΝΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗ-
ΤΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ» προϋπολογισμού  299.616,64 ευρώ (συμπερι-
λαμβανομένων αναθεώρησης και 24%Φ.Π.Α). Το έργο συντίθε-
ται από εργασίες κατηγορίας Έργων Οδοποιίας 

13. Ταξινόμηση έργου κατά  CPV: 45233222-1, Κωδικός 
NUTS: EL 521 

14. Πρόσβαση στα έγγραφα: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να λάβουν γνώση της διακήρυξης και των τευχών δημοπράτη-
σης μέσω της ιστοσελίδας του φορέα (www.veria.gr) καθώς και 
μέσω της διαδικτυακής πύλης του www.promitheus.gov.gr με 
αναζήτηση στον αρ συστήματος 76148 

15. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργη-
θεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) 
στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016,  με ημερομηνία 
λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών την 08-10-
2018 ημέρα Δευτέρα και  ώρα λήξης της υποβολής των προ-
σφορών 09:00 π.μ. Μετά τη λήξη της υποβολής των προσφο-
ρών και ώρα 11:00π.μ. θα ξεκινήσει η διαδικασία ηλεκτρονικής 
αποσφράγισης, από την  Επιτροπή Διαγωνισμού.  

16. Σύστημα υποβολής προσφορών: Το σύστημα υποβολής 
της  προσφοράς είναι  με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης επί 
τοις εκατό  για κάθε ομάδα τιμών εργασιών του προϋπολογι-
σμού της μελέτης  σε  έντυπο της υπηρεσίας σύμφωνα με το 
άρθρο 95, παράγραφος 2α του Ν.4412/2016. Κριτήριο για 
την ανάθεση της σύμβασης  είναι η πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη 
προσφορά). 

17. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οικονομικοί φορείς ήτοι: 
Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:
 Α. Εγγεγραμμένες  στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρή-

σεων (Μ.Ε.Ε.Π.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., 
εφόσον ανήκουν στην Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας 
Οδοποιίας. 

Β. Προερχόμενες από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής ‘Έ-
νωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από 
κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις Δημόσιες 
Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.)  του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου 
(Π.Ο.Ε.) ή από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς 
συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν 
κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον 
είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και 
κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μη-
τρώου Μ.Ε.Ε.Π. Γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, 
στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι  κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα 
παρόμοια με τα δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική 
άποψη. 

18. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατά-
θεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής   ύψους τεσσάρων 
χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα δύο ευρώ € (4832,00€) και θα 
απευθύνεται στον Δήμο  Βέροιας και θα έχει χρόνο ισχύος με-
γαλύτερο των εννέα (9) μηνών και τριάντα (30) ημερών, από 
την ημερομηνία δημοπράτησης  (άρθρο 97 παρ. 3 και άρθρο72 
παρ. 1α  του Ν. 4412/2016, δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ του-
λάχιστον μέχρι την 08-08-2019. 

19. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 
30/7323.007 του προϋπολογισμού του έτους 2018 του Δήμου 
και προέρχεται από ΣΑΤΑ 

20. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: Η προθεσμία εκτέ-
λεσης του έργου είναι εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές 
ημέρες. 

21. Υπάρχει η δυνατότητα χρησιμοποίησης των «επί έλασ-
σον» δαπανών, η διαχείριση των οποίων θα  ακολουθεί τις 
προβλέψεις της υφιστάμενης νομοθεσίας ( άρθρο 156 παρ.3 
του Ν.4412/16). 

22. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την 
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βέροιας. 

 Ο Αντιδήμαρχος 
Τεχνικών και Αγροτικής Ανάπτυξης  

 Αθανάσιος Σιδηρόπουλος

Ανακοίνωση  
 Ανακοινώνουμε στους αγαπητούς  Συγγενείς και 
Φίλους του Γηροκομείου Βέροιας, ότι οι ώρες επι-
σκεπτηρίου  για τους Τροφίμους του Ιδρύματος, 

είναι από τις 10.00-12.00 και 16.00-18.00. 
 τηλ.επικοιν. 6979221680.  
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Φίλοι μου, καλή 
σας ημέρα, 

γεμίσαμε ψέματα, 
σιχάματα!

Δυστυχώς, υπάρ-
χουν στιγμές που 
η καθημερινότητα 
σε απογοητεύει, σε 

προσγειώνει ανώμαλα. Όλοι πλέον κοιτάμε 
τη βόλεψή μας, τίποτα άλλο. Τη δουλίτσα 
μας να κάνουμε και δεν κουρεύονται. 

Θα πατήσω επί πτωμάτων, θα κινήσω γη 
και ουρανό, αρκεί να «πετύχω».

Και όταν αυτή η πρακτική, εφαρμόζεται 
από άτομα που συμμετέχουν στα κοινά, τότε 
… άντε καληνύχτα. 

Και ενώ προβληματίζεσαι με τα παραπά-
νω και ακούς και την αγαπημένη που έχει 
ανακαλύψει την αλληλογραφία σου με τη 
Σοφία Λόρεν, στην εποχή του ελληνοιταλικού 
πολέμου, ξαφνικά σαν αστραπή, σαν κεραυ-
νός, σαν μπιφτέκι σε πεινασμένο, …

Χοντρούλη, ξύπνα. Σήκω!
Ποιος είναι, δεν σε βλέπω καθαρά. Δεν 

είσαι οπαδός της καθαρής εξόδου;
Ακόμα, δεν με κατάλαβες; Ο Παύλος σου 

είμαι, ο δικός σου Παύλος.
Παύλο μου, εσύ! 
Και ξαφνικά σηκώνεσαι, ανεβαίνεις, αι-

σθάνεσαι αλλιώς, ανθοβολείς, λάμπεις!
Τι κάνεις, πως είσαι;
Να εδώ παρέα, με τον Άγιο Πέτρο, απο-

λαμβάνουμε το τσιπουράκι μας και ακούμε 
και Τσιτσάνη. Ρε παλάβωσες, τι ρωτάς.

Παύλο, δεν φαίνεσαι καλά. Κλαις; Τι συ-
νέβη;

Να, με φώναξε ο Άγιος και μου είπε. Έλα 
να σε πάω ένα περίπατο, να δεις και να α-
κούσεις, τι γίνεται στον άλλο κόσμο.

Και καθώς πηγαίναμε, άκουσα ένα τύπο, 
νομίζω Ζάεφ, τον λέγανε να ισχυρίζεται.

Συμφωνήσαμε με τους Έλληνες. 
Πρόκειται για μία συμφωνία, την καλύτερη 

και πιο δίκαιη ευκαιρία για τους πολίτες της 
«Μακεδονίας». 

Δεν κατάλαβα, τι έλεγε, άλλο πράγμα οι 
Έλληνες και άλλο οι Μακεδόνες;

Παύλο, μην στενοχωριέσαι. Λείπεις χρό-
νια και τα πράγματα, έχουν αλλάξει. Τότε, σε 
όλα τα ελληνικά σπίτια της Μακεδονίας ήταν 
κρεμασμένη η φωτογραφία σου, η φωτο-
γραφία του καπετάνιου Παύλου Μελά, τώρα 
ίσως να υπάρχει κανά δισκάκι, με άσματα 
του Ζαφείρη Μελά!

Μα δεν είναι μόνο αυτό. Εκείνος ο τύπος, 

συνέχιζε και έλεγε:
η συμφωνία εγγυάται το δικαίωμα να επι-

λέγουμε ως «Μακεδόνες». Όχι άλλες διαμά-
χες. Σύμφωνα με το άρθρο 7, η «μακεδονι-
κή» ταυτότητα περιγράφει τα εδάφη μας, τη 
γλώσσα, τους ανθρώπους, όλα τα χαρακτη-
ριστικά, με τη δική τους ιστορία, πολιτισμό 
και κληρονομιά και επίσης σύμφωνα με το 
άρθρο 1 η επίσημη γλώσσα της χώρας μας 
είναι η «μακεδονική», που μεταφράζεται σε 
όλες τις γλώσσες, χωρίς υποσημειώσεις για 
περαιτέρω εξηγήσεις.

Σε παρακαλώ φίλε μου, εξήγησέ μου για 
ποια συμφωνία μιλάνε.

Παύλο μου, πρόσεξε. 
Ξαφνικά μία ημέρα, μας είπανε ότι θα 

πάνε στις Πρέσπες για να υπογράψουνε, μία 
συμφωνία με τα Σκόπια. Μαζευτήκανε, σαν 
να πηγαίνανε σε πάρτυ γενεθλίων, ο ένας ο 
δικός μας φορούσε καπέλο καουμπόικο, ο 
άλλος γελούσε και αισθανότανε σαν να είναι 
σε γάμο και ο άλλος ο δικός τους, του φόρε-
σε και μία γραβάτα στο λαιμό.

Ευχηθήκανε και χρόνια πολλά στον γέρο 
Αμερικάνο, τα ήπιανε, τραγουδήσανε και ε-
μείς, τα είχαμε χαμένα και κλαίγαμε. 

Όχι όλοι. Οι περισσότεροι, το συμφέρον 
τους και την κονόμα τους. Εμείς να είμαστε 
καλά, …

Είχα πάρει φόρα και συνέχιζα, ώσπου κά-
ποια στιγμή, άκουσα τον καπετάνιο να φω-
νάζει. Μα τι λες. Για τη Μακεδονία δόθηκαν 
εκατοντάδες μάχες για το ποιος θα επικρατή-
σει. Πολλοί  Έλληνες, στρατιωτικοί αλλά και 
απλοί άνθρωποι, έχασαν τη ζωή τους στις 
μάχες αυτές. Αίμα πολύ αίμα και πόνος, ατε-
λείωτος πόνος.

Κοίταξε Παύλο, μην μας παρεξηγείς. Έ-
χουμε προβλήματα. Ο σύγχρονος νεοέλλη-
νας, έχει μάθει αλλιώς και ξαφνικά άρχισε 
να χρωστά, δεν μπορεί να πάει ταξίδια, του 
κόβουνε τα γούστα, άστα που να στα λέω και 
τι να καταλάβεις.

Τι να καταλάβω ορέ. Με δουλεύεις; Τι γού-
στα και ανέσεις με αραδιάζεις.

Ξέρετε τι ζωή άφησα εγώ και επέλεξα να 
ζω σε άθλιες συνθήκες, να συμπάσχω, να 
παρηγορώ και να εμψυχώνω τους τυραννι-
σμένους Έλληνες από χωριό σε 
χωριό. 

Η μόνη αγωνία που είχα ήταν 
πότε θα φθάσουν όπλα, από τις α-
θηναϊκές πατριωτικές οργανώσεις.

Μπορείς ρε μπουλούκο μου, να 
φανταστείς την κατάστασή μου την 
ψυχική.

Να νοσταλγώ τον ήσυχο και γλυκύ οικο-
γενειακό βίο, αλλά ταυτόχρονα να πρέπει να 
μείνω στον άγριο βίο, των απάτητων βουνών 
της Μακεδονίας και να  αισθάνομαι ότι θυσι-
άζομαι;

Τα παράτησα όλα, γυναίκα, παιδιά, κα-
ριέρα και …» δεν υπήκουσα παρά εις μίαν 
ιδέαν, να φανώ χρήσιμος εις τον πλησίον και 
εις τον τόπον μου».

Αυτή ήταν όλη μου η φιλοδοξία. Να υπη-
ρετήσω την πατρίδα με εντιμότητα και να 
πεθάνω για αυτήν. Καμία δυσκολία δεν με 
σταματούσε. Δεν υποχωρούσα σε κανένα 
εμπόδιο.

Και μέχρι πριν λίγο καιρό, πίστευα ότι κάτι 
είχα κατορθώσει. Χαλάλι η θυσία τόσων ελ-
λήνων έλεγα. Φαίνεται πως έκανα λάθος.

Όχι Παύλο μου, μην το λες αυτό. Με βάση 
την συμφωνία, η σημαία μας και τα σύμβολά 
μας, εξακολουθούν να υπάρχουν. Ο ύμνος 
μας δεν αλλάζει, ούτε το εθνόσημο.

Και το σπουδαιότερο. Με βάση την συμ-
φωνία ενισχύεται η πολιτιστική συνεργασία 
μεταξύ «Μακεδονίας» και Ελλάδας στις τέ-
χνες, τον χορό, τον κινηματογράφο, τη μουσι-
κή, το θέατρο και τον αθλητισμό. Ενισχύεται, 
επίσης η συνεργασία των δύο χωρών στη 
μάχη ενάντια στο οργανωμένο έγκλημα, την 
τρομοκρατία και το οικονομικό έγκλημα.

Ντροπή σας παλιό ξεφτίλες. Ανθρωπάκια 
του εγώ και τίποτα παραπάνω.

Γιατί με ξεχάσατε;
Γιατί με προδώσατε;
Τι κακό σας έκανα;
Μας έκανες, φίλε μου Παύλο. Μοναδικέ 

μας Παύλο. Δικέ μας Παύλο. 
Αντί να κάθεσαι και να παίζεις το κομπολόι 

σου και να πίνεις το καφεδάκι σου, επέλεξες 
να ξαπλώσεις κάτω και αντί να γελάς, να 
ψιθυρίζεις και πότε να λες «…πονώ» και 
πότε να λες «…σκοτώστε με» και πότε να 
φωνάζεις τα ονόματα των παιδιών σου, Μίκη 
και Ζωή.

Μας έκανες κακό Παύλο, γιατί άφησες την 
τελευταία σου πνοή, όχι σε πολυτελή αίθου-
σα, αλλά επάνω στη διψασμένη, για αίμα 
ηρώων Ελληνική γη..

ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ ΠΑΤΡΙΔΑ!

ΛΟΓΟΣ ΜΕ ΑΜΦΙΑ 
ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΥ...

Απρόθυμη που είναι η εθνική οδός να φθάσει 
στο ΑΠΕΙΡΟ!!!
Όλο κάτι δυσκολίες ιδεολογικές προβάλλει…
Τι να το κάνω το χάος;
Τι τάχα να βρω στο επέκεινα;
Γιατί να συμμερίζομαι τα ερωτηματικά;

 Μ` ένα φυλαχτό αμεριμνησίας πέρναγε ο Στράτος.

«Να χαίρεσαι είναι πιο εύκολο απ` το να 
στεναχωριέσαι» έλεγε.
Σαν το τραίνο που είχε ξεχάσει τον προορισμό του,
και του μήνες που όλο παπαγάλιζαν…  30, 31, 30, 31, 
30, 31………..

Ύστερα σιωπή. Έγερνε η μέρα αμίλητη.
Ούτε για σου, 
ούτε θα τα ξαναπούμε,
ούτε ώρα καλή στην πρύμη σου και αέρας 
στα πανιά σου…

Χιλιόμετρα πολλά μέσ` τη ζωή του ο Στράτος, 
έβλεπε στην αιωνιότητα 
την διεκδικητική μανία της Στιγμής.
Aισθήματα να τρέχουν σε διαδηλώσεις 
και τα πριόνια  να ρίχνουν τις οξιές στα δάση 
που έζησαν έρωτες.

Απρόθυμη που είναι η εθνική οδός 
να φθάσει στο ΑΠΕΙΡΟ σκεφτόταν!!!
Ασβεστωμένη  στους τοίχους έμοιαζε νάναι  η σκηνή,
και μονάχα  ίχνη για να περάσει ο Σεπτέμβριος υπήρχαν.

Όλα αυτά που 
ήτανε ν` αναστηθούν  έρχονταν στο νου του τότε,
την ώρα που έγερνε η μέρα 
κι` αυτός μελέταγε τις λέξεις που βαμμένες 
και «γαντζωμένες» στους τοίχους λέγανε… 

Απρόθυμη που είναι η Εθνική οδός 
να φθάσει στον άπειρο! 

Γιάννης Ναζλίδης

Του Ιωάννη Ιασ. Βελέντζα  Διπλ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

ΓΙΑΤΙ ΜΕ ΞΕΧΑΣΑΤΕ; ΓΙΑΤΙ ΜΕ 
ΠΡΟΔΩΣΑΤΕ; ΤΙ ΚΑΚΟ ΣΑΣ ΕΚΑΝΑ;



Συνεχίζοντας την προετοιμασία 
της η ομάδα της Βέροιας θα 
αντιμετωπίσει αύριο Σάββατο 

15 Σεπτεμβρίου στις 5 μ.μ στο Δημο-
τικό Στάδιο την Καλλιθέα Καστοριάς 
ομάδα Γ’ Εθνικής. Επίσης αναβλήθηκε 
το φιλικό της Δευτέρας λόγο συμμετο-
χής της τεχνικής ηγεσία της ομάδας σε 
σεμινάριο προπονητών για την αναθε-
ώρηση των πτυχίων ΟΥΕΦΑ Α 

Επίσηςπροςαναβολή οδηγείται τοπαιχνίδι κυ-
πέλλου τηςπροσεχούςΤετάρτης (19/9) μεταξύ του
ΚοπανούκαιτηςΒέροιας,ενώγιατοεπόμενοΣάβ-
βατο23ΣεπτεμβρίουαντίτηςΚαβάλαςηΒέροιαθα
υποδεχθείτονΟλυμπιακόΚύμινων

ΕπανασυνδέθηκεοριστικάτορεύμαστοΔημοτικό
ΣτάδιοΒέροιαςμεενέργειεςτουΔήμουκαιτουπρο-
έδρου τουΚΑΠΑΣτέργιουΔιαμάντηο οποίοςδοκί-
μασεστηνπράξηψήνοντας  καφέστααποδυτήρια
τουσταδίου..

Εν τωμεταξύ από τοπρωί συνεργείο καθαριό-
τητας τουΔήμουΒέροιας ασχολείται με την καθα-
ριότητα του γηπέδου εντός και εκτός αγωνιστικού
χώρου,κερκίδωνκαι γραφείων,αφούεκτόςαπό το
αυριανόφιλικόπαιχνίδιμετηνΚαστοριάυπάρχεικαι
τοπαιχνίδι τηςΔευτέρας μεταξύ τωνΠαλαιμάχων
τηςΒέροιαςκαιτηςομάδαςτουΘοδωρήΖαγοράκη.

Γίνονταιπροσπάθειεςναείναιόλαέτοιμακαιστις
κερκίδεςαφούαπότηνΔευτέραθατεθούνσεκυκλο-
φορίακαιταεισιτήριαδιαρκείαςγιατηννέαχρονιά

Δύοακόμημεταγραφές
Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη το ρόστερ τηςΒέ-

ροιας αφού σύμφωνα μεπληροφορίες ηΔιοίκηση
είναιαποφασισμένηναπροχωρήσειστηναπόκτηση
ενόςεπιτελικούχαφ(Βραζιλιάνος)καιπιθανόνενός
έμπειρουτερματοφύλακα.

ΕυχαριστίεςΓΑΣΒέροιαστονΔήμοΒέροιας
γιατηνσυντήρησητωνγηπέδων

Γιατημεγάληβοήθειαπουπαρείχανστησυντή-
ρηση και βελτίωση των γηπεδικών εγκαταστάσε-
ων τουΔημοτικού Σταδίου και τουΤαγαροχωρίου,

ευχαριστεί ο πρόεδρος του ΓΑΣ Βέροια
ΣτέφανοςΑποστολίδηςκαιόληηδιοίκηση:
τον δήμαρχοΚώσταΒοργιαζίδη, τοναντι-
δήμαρχοΒασίληΠαπαδόπουλο, τονπρό-
εδρο τουΚΑΠΑΣτέργιοΔιαμάντη και τον
γραμματέατουδήμουΚώσταΤσιλογιάννη.

Ανακοινώθηκαν από την Επιτρο-
πή  οι διαιτητές και βοηθοί που 
θα διευθύνουν τα παιχνίδια 

της 1ης αγωνιστικής στην Α Ερασιτε-
χνική της ΕΠΣ Ημαθίας. Μάλιστα λόγο 
ελλείψεις άλλων πρωταθλημάτων 
στην διάθεση της Επιτροπής ήταν και 
οι Μελτζανίδης, Καραντώνης.

Αναλυτικά:
Σάββατο15/9(17.00)
Αγρ.Αστ.Πλατέος-ΦΑΣΝάουσα
Διαιτησία:Μελτζανίδης,Παζαρτζικλής,Ρηγόπουλος

ΦίλιπποςΜελίκης-ΜέγαςΑλέξανδροςΑγίαςΜαρίνας
Διαιτησία:Καραντώνης,Γιάντσης,Ιασονίδης

Αγρ.Αστ.Αγ.Βαρβάρας-ΑΟΜαρίνας
Διαιτησία:Κελεσίδης,Μαργαρίτης,Μπογιατζόγλου

ΑΕΧαρίεσσας-Μακροχώρι
Διαιτησία:Λαζάρου,Βαλκάνος,Δεβετζίδης

ΚεραυνόςΕπισκοπής-ΜέγαςΑλέξανδροςΤρικάλων
Διαιτησία:Κωστούλης,Ασβεστάρας,Μπακάλης

ΠΑΟΚΑλεξάνδρειας-ΓΑΣΚοπανού
Διαιτησία:Παπαδάκης,Πίτος,Γιαγκιτζόγλου

ΑχιλλέαςΝάουσας-ΆρηςΠαλαιοχωρίου
Διαιτησία:Παρασίου,Αργυρίου,Χαραλαμπίδης

Τετάρτη19/9
(ΚύπελλοΕρασιτεχνών,17.00)
ΑΣΓιαννακοχωρίου-ΑστέραςΤριποτάμου
Διαιτησία:Λαζάρου,Μπογιατζόγλου,Χριστοδού-

λουκ.

CMYK

10 15-16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018www.laosnews.gr του Σαββατοκύριακου
CMYK

ΦιλικόηΒέροιασήμεραΣάββατο
στις5.00μ.μ.στοΔημοτικόΣτάδιο

μετηνΚαλλιθέαΚαστοριάς
Επανήλθε τελικά το ρεύμα

Γενική καθαριότητα από τα συνεργεία του Δήμου

Οι διαιτητές και βοηθοί της πρεμιέρας 
στην Α’ κατηγορία ΕΠΣ Ημαθίας

Τοπρόγραμμα
τωντμημάτων
τηςΑκαδημίας
Βέροιαςγιατο
Σάββατο15
Σεπτεμβρίου

Τοπρόγραμματωντμημάτωνυπο-
δομήςγιατοΣάββατο15/9ανακοίνω-
σεηΑκαδημίαΒέροιας.

Αναλυτικά:
«Σήμερα, Σάββατο 15Σεπτεμβρί-

ου τα τμήματαυποδομής τηςΑκαδη-
μίαςΠοδοσφαίρουΒέροιας θαφιλο-
ξενηθούν στα γήπεδαΜακροχωρίου
απότηντοπικήΑκαδημία.

Οι αθλητές θαπρέπει να βρίσκο-
νται στα γήπεδαΜακροχωρίου στις
10.00′.

Οιαγώνεςθατελειώσουνπερίπου
στις 12.15′, οπότε και οι αθλητές θα
μπορούννααναχωρήσουν.

Ηπροσέλευση των αθλητών στο
γήπεδοθαγίνειμεδικάτουςμέσα,το
λεωφορείοδενθαμετακινηθεί.»



Φιλικόπαιχνίδιμετηνομάδατου
ΦοίβουΣυκεώνθαδώσειοΦΙΛΙΠ-
ΠΟΣ,σταπλαίσιατηςπροετοιμασί-
ας,λίγεςμέρεςπριντηνέναρξητης
νέαςαγωνιστικήςπεριόδου.

Οαγώνας θα διεξαχθεί στοΦι-
λίππειο κλειστό Γυμναστήριο στη

ΒέροιατοΣάββατο15Σεπτεμβρίου
2018καιώρα18:00.

Ηδιοίκηση καλεί όλους τουςφι-
λάθλουςνατιμήσουνμετηνπαρου-
σίατουςτηνφιλικήαναμέτρησητου
ΦΙΛΙΠΠΟΥμετονΦοίβο!

ΤηνΚυριακή16Σεπτεμβρίουθαδιεξαχθεί ο 2οςΑλεξανδρινός
Αγώνας.Αναλυτικάταστοιχεία:

Κυριακή16/09/2018-Πρόγραμμαεκδηλώσεων
ΕκκίνησηGidasFunRun1000μ:10:00
ΗΓραμματείατουαγώναθαλειτουργείαπότις08:30στονπρο-

αύλιοχώροτουΠνευματικούΚέντρουτουΔήμουΑλεξάνδρειας,στο
κέντροτηςπόλης,απέναντιαπότηνΤράπεζαΠειραιώς.

Στοναγώναμπορούνναλάβουνμέροςπαιδιά8-12ετών.Παιδιά
κάτωτων8ετώνσυνοδεύονταιυποχρεωτικάαπόγονέα/κηδεμόνα.
Ησυμμετοχήτωνενηλίκωνείναιευπρόσδεκτη.

Όλοιοισυμμετέχοντεςτρέχουνμεδικήτουςευθύνη.Οιδιοργα-
νωτέςδενφέρουνκαμία ευθύνηγια ενδεχόμεναπροβλήματαπου
μπορεί ναπαρουσιαστούν στουςσυμμετέχοντες.Παρακαλούνται
οιενδιαφερόμενοισυμμετέχοντεςναπροσέλθουνστηνΓραμματεία
του αγώνα τουλάχιστον 30΄πριν την εκκίνηση για να δηλώσουν
τηνσυμμετοχή τους,ναυπογράψουν τιςυπεύθυνεςδηλώσεις της
συμμετοχήςτέκνου/κηδεμόνακαιναπαραλάβουντονούμεροτους.

Μετάτοντερματισμόκαιτουτελευταίουσυμμετέχοντατουαγώ-
να,θαγίνεικλήρωσηενθυμίωνσυμμετοχήςκαιδώρων.

ΟαγώναςκαλύπτεταιαπότονΕρυθρόΣταυρόσε2σημείατης
διαδρομής.(εκκίνηση-κολυμβητήριο-τερματισμός,)

Σταθμόςανεφοδιασμούμενερό:Κολυμβητήριο
ΕκκίνησηΑλεξανδρινούΑγώναΔρόμου5χλμ:10:30
ΗΓραμματεία τουαγώναθαλειτουργείαπότις08:30στονπρο-

αύλιοχώροτουΠνευματικούΚέντρου τουΔήμουΑλεξάνδρειας,στο
κέντροτηςπόλης,απέναντιαπότηνΤράπεζαΠειραιώς.

Στοναγώναμπορούνναλάβουνμέροςενήλικεςκάθεηλικίαςκαι
παιδιά13-18ετών,μεευθύνητουγονέα/κηδεμόνα.

Στηδιαδρομήεπιτρέπονταιπεριπατητέςοιοποίοιθαξεκινήσουν
πίσωαπότουςδρομείς.

Όλοιοισυμμετέχοντεςτρέχουνμεδικήτουςευθύνη.Οιδιοργα-
νωτέςδενφέρουνκαμία ευθύνηγια ενδεχόμεναπροβλήματαπου
μπορείναπαρουσιαστούνστουςσυμμετέχοντες.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι συμμετέχοντες ναπροσέλ-
θουνστην Γραμματεία του αγώνα τουλάχιστον 30΄πριν την εκκί-
νηση για να δηλώσουν τηνσυμμετοχή τους, να υπογράψουν τις
υπεύθυνεςδηλώσειςτηςσυμμετοχήςκαιναπαραλάβουντονούμε-
ροτουςκαθώςκαιτοchipχρονομέτρησηςτοοποίοθαεπιστραφεί
μετάτηνλήξητουαγώνα.

ΣτηΛέσχηΠοντίωνΑλεξάνδρειας και στο κτίριο τωνΠροσκό-
πων,θαλειτουργήσειχώροςαποδυτηρίωνγιατουςαθλητές,καθώς
καιWC.(πίσωαπότηνΤράπεζαΠειραιώς)

Ηπρόβλεψητωνμεταλλίωνκαιαναμνηστικώνέγινεμεβάσητις
ηλεκτρονικές εγγραφές.Όποιος δεν έχει κάνει ηλεκτρονική εγγρα-
φή,μπορείναλάβειμέροςμετηνπροϋπόθεσητηςμηαπαίτησης
μεταλλίουκαιαναμνηστικών,(εφόσονδενεπαρκούν).

Μετά τον τερματισμό και του τελευταίουσυμμετέχοντα του α-
γώνα,θαγίνει βράβευση των3πρώτωννικητριώνκαι 3πρώτων
νικητών της γενικής κατάταξης.Επίσης θα γίνει κλήρωσηδώρων
απότουςχορηγούςτηςεκδήλωσης.

ΟαγώναςκαλύπτεταιαπότονΕρυθρόΣταυρόσε2σημείατης
διαδρομής,(εκκίνηση-2,5χλμ.-τερματισμός).

Σταθμόςανεφοδιασμούμενερό:εκκίνηση-2,5χλμ,επί τηςΜεγ.
Αλεξάνδρου-τερματισμός

ΕκκίνησηΑλεξανδρινούΑγώναΔρόμου10χλμ:10:45
ΗΓραμματείατουαγώναθαλειτουργείαπότις08:30στονπρο-

αύλιοχώροτουΠνευματικούΚέντρουτουΔήμουΑλεξάνδρειας,στο
κέντροτηςπόλης,απέναντιαπότηνΤράπεζαΠειραιώς.Στοναγώ-
ναμπορούνναλάβουνμέροςενήλικεςκάθεηλικίαςκαιπαιδιά15-
18 ετών,με ευθύνη του γονέα/κηδεμόνα.Στηδιαδρομή επιτρέπο-
νταιπεριπατητέςοιοποίοιθαξεκινήσουνπίσωαπότουςδρομείς.

Όλοιοισυμμετέχοντεςτρέχουνμεδικήτουςευθύνη.Οιδιοργα-
νωτέςδενφέρουνκαμία ευθύνηγια ενδεχόμεναπροβλήματαπου
μπορείναπαρουσιαστούνστουςσυμμετέχοντες.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι συμμετέχοντες ναπροσέλ-
θουνστην Γραμματεία του αγώνα τουλάχιστον 30΄πριν την εκκί-
νηση για να δηλώσουν τηνσυμμετοχή τους, να υπογράψουν τις
υπεύθυνεςδηλώσειςτηςσυμμετοχήςκαιναπαραλάβουντονούμε-
ροτουςκαθώςκαιτοchipχρονομέτρησηςτοοποίοθαεπιστραφεί
μετάτηνλήξητουαγώνα.

ΣτηΛέσχηΠοντίωνΑλεξάνδρειας και στο κτίριο τωνΠροσκό-
πων,θαλειτουργήσειχώροςαποδυτηρίωνγιατουςαθλητές,καθώς
καιWC.(πίσωαπότηνΤράπεζαΠειραιώς).

Ηπρόβλεψητωνμεταλλίωνκαιαναμνηστικώνέγινεμεβάσητις
ηλεκτρονικέςεγγραφές.Όποιοςδενέχεικάνειηλεκτρονικήεγγραφή,
μπορείναλάβειμέροςμετηνπροϋπόθεσητηςμηαπαίτησηςμεταλ-
λίουκαιαναμνηστικών,(εφόσονδενεπαρκούν).

Μετά τον τερματισμό και του τελευταίουσυμμετέχοντα του α-
γώνα,θαγίνει βράβευση των3πρώτωννικητριώνκαι 3πρώτων
νικητών της γενικής κατάταξης.Επίσης θα γίνει κλήρωσηδώρων
απότουςχορηγούςτηςεκδήλωσης.

ΟαγώναςκαλύπτεταιαπότονΕρυθρόΣταυρόσε3σημείατης
διαδρομής,(εκκίνηση-5χλμ–τερματισμός.)

Σταθμόςανεφοδιασμούμενερό:εκκίνηση-5χλμ.-τερματισμός.
Θερμήπαράκληση της διοργάνωσηςπρος τους πολίτες της

Αλεξάνδρειας, ναδείξουν κατανόηση, υπομονή καιπροσοχή κατά
τηνδιάρκειατωνδρομικώνεκδηλώσεων,τόσοαπέναντιστουςδρο-
μείς όσο και στις κυκλοφοριακές ρυθμίσειςπου θα εφαρμοστούν
στοκέντροτηςπόληςαπόνωρίςτοπρωίμέχρινωρίςτομεσημέρι
τηςΚυριακής.Ο2οςΑλεξανδρινόςΑγώναςΔρόμουείναιμιαγιορτή
γιαόλους τουςπολίτες τηςΑλεξάνδρειαςκαι τωνπεριχώρωνπου
απευθύνεταισεδρομείς καιμη,ωςμια ευκαιρίαγνωριμίαςμε τον
αθλητισμό.Ας καλοδεχτούμε όλους τους δρομείς, από διάφορα
μέρητηςΕλλάδαςπουθαμαςτιμήσουνμετηνσυμμετοχήτουςστις
εκδηλώσεις.
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Χάντμπολ
Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ υποδέχεται 

τον Φοίβο σήμερα 
Σάββατο στις 6 μ.μ

ΤηνΚυριακή16Σεπτεμβρίου2018
ο2οςΑλεξανδρινόςΑγώνας
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ΣύμφωναμετηνΕιδικήΠροκήρυξητουΚΥΠΕΛ-
ΛΟΥΑΝΔΡΩΝαγωνιστικήςΠεριόδου 2018-19, για
τηνανάδειξητηςτέταρτηςομάδαςπουθασυμμετά-
σχει στοFinal Four θαπραγματοποιηθούναγώνες
μπαράζ–κατάταξηςμεταξύτωντριώνομάδωνπου
κατέλαβαν την δεύτερη θέσηστην βαθμολογία την

κανονικήςπεριόδουτωνομίλων.

Οιομάδεςείναι:
Α΄ΟΜΙΛΟΣ:ΑΕΒΑΤΑΝΙΑΚΟΥΣΑ-

ΡΙΣΑΣ
Β΄ΟΜΙΛΟΣ:ΑΟΚΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ
Γ΄ΟΜΙΛΟΣ:ΦΟΑΡΙΔΑΙΑΣ
Οιομάδεςθασυναντηθούνμεταξύ

τους μία φορά σε ουδέτερο γήπεδο
σύμφωναμε τοπρόγραμμαπου κα-
ταρτίσθηκε μετά από κλήρωση που
πραγματοποίησε ηΕπιτροπήΠρωτα-
θλημάτωντηςΕ.ΚΑ.Σ.ΚΕ.Μ.καιείναι:

1η
15/09/1818:00ΜΕΛΙΚΗΣΑΟΚΑΙ-

ΓΙΝΙΑΚΟΣ-ΦΟΑΡΙΔΑΙΑΣ
2η
16/09/18 18:00 ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ

ΦΟΑΡΙΔΑΙΑΣ-ΑΕΒΑΤΑΝΙΑΚΟΥΣΑ-
ΡΙΣΑΣ

3η
19/09/18 18:00ΚΟΛΙΝΔΡΟΥΑΕΒΑΤΑΝΙΑΚΟΥ

ΣΑΡΙΣΑΣ-ΑΟΚΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ
Οπρώτοςτηςβαθμολογίαςτωναγώνωνμπαράζ

κατάταξηςθακαταλάβει την τέταρτηθέσηστηνημι-
τελικήφάσητουFinalFourτουπρωταθλήματος. Από τον Ποδοσφαιρικό Σύλλο-

γο Μέγας Αλέξανδρος Αγίας 
Μαρίνας ανακοινώθηκαν τα 

εξής:

«Η ΠοδοσφαιρικήΑκαδημία ΜέγαςΑλέξαν-
δροςΑγίαςΜαρίνας, μετά απόώριμησκέψη και
ομόφωνη συλλογική απόφαση όλων των μελών
πουαπαρτίζουν το διοικητικόσυμβούλιο., συμπε-
ριλαμβανομένου και του αξιότιμουπροέδρου κου
ΚαλαϊτζιδηΑνδρέα,αποχωρείαπότοάτυποπρω-
τάθλημαΑκαδημιώνΗμαθίαςΠέλλαςΠιερίας,που
αφορά τις αναπτυξιακές ηλικίες k6, k8, k10, και
k12.

Από τησύσταση τηςΑκαδημίαςμας,πρινπε-
ρίπου3χρόνια,μέχρικαισήμερα,είχαμεθέσειως
προϋπόθεση για τη λειτουργία της τηνανιδιοτελή
στάσηπουθαπρέπει να διέπει τησχέσημαςμε
γονείς καιπαιδιά – αθλητέςώστε το οικοδόμημα
που λέγεται «ΠοδοσφαιρικήΑκαδημίαΑγίαςΜα-
ρίναςΜέγαςΑλέξανδρος» να έχειως θεμέλιο τις
αξίεςκαιτιςαρχέςπουμαςκαθιέρωσανόλααυτά
ταχρόνιαστοστενόαθλητικόαλλάκαιευρύκοινω-
νικόπεριβάλλον.

Το ήθος, και η ειλικρίνειαπου χαρακτηρίζουν

τηνπροσωπικότηταμαςείναιταυλικάμεταοποία
τελικάθακαταφέρουμε ναχτίσουμεσχέσεις εμπι-
στοσύνηςπρωτίστως με τους αθλητέςπου εμπι-
στεύονταιτοποδοσφαιρικότουςμέλλονσταχέρια
μας αλλά και τους γονείς των οποίων τις θυσίες
αναγνωρίζουμεκαισεβόμαστε!

Μέσασε ένα κλίμα αντεγκλήσεων, ατομικής –
προσωπικήςπροβολής, διχόνοιας και γκρίνιας η
Ακαδημίαμαςπουπρεσβεύειόλαόσααναφέραμε
δενέχεικαμίαθέση.

Στόχος μας είναι, όπωςπράξαμε μέχρι τώρα
είναι ησυμμετοχή των τμημάτωνμαςσεανταγω-
νιστικάπρωταθλήματαπουπροάγουν την ευγενή
άμιλλακαιαλτρουισμόκαιθαχαρίσουνσταπαιδιά
μαςωφέλιμες εμπειρίες τις οποίεςστομέλλονθα
μπορέσουνναχρησιμοποιήσουνωςμέσογια την
περεταίρωεξέλιξητους.

Ηαποχώρησημαςαπότοσυγκεκριμένοπρω-
τάθλημαείναιηαρχήμιανέαςσελίδαςστην ιστο-
ρίαπουπου θέλουμε να γράψουμε μαζί με όλες
τιςυγιήςδυνάμειςτουποδοσφαίρουαναπτυξιακών
ηλικιών.

Σεεπόμενηανακοίνωσημας,θαπαρουσιαστεί
τονέοπλάνοδράσεωντηςΑκαδημίαςμαςπουθα
εκπλήξει όλους εσάςπου μας εμπιστεύεστε, όλα
αυτάταχρόνια».

ΕΚΑΣΚΕΜ Κύπελλο

ΑγώνεςΜπαράζγιαμίαθέση
στοFinalFour

Αποχωρεί η Ποδοσφαιρική Ακαδημία 
Αγίας Μαρίνας από το ανεπίσημο 

πρωτάθλημα

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου συμπε-
ριέλαβε τον Νίκο Καρέλη για 
πρώτη φορά στην αποστολή 

του ΠΑΟΚ. Εκτός για το ματς με τον 
ΟΦΗ (15/9, 18:15) έμεινε ο Εβγέν 
Χατσερίντι και ο Δημήτρης Λημνιός. 
Εκτός της 18αδας για το Ηράκλειο 
έμειναν εκτός του τραυματία Αλεξά-
νταρ Πρίγιοβιτς και οι Κίτσιου, Μαλε-
ζάς, Χατσερίντι κάτι που σημαίνει 
ότι αν προκύψει ανάγκη στο κέντρο 
της άμυνας, θα ενεργοποιηθεί ο Αλίν 
Τόσκα.

Στηναποστολή τουΔικέφαλουμπήκε γιαπρώτη
φορά οΝίκοςΚαρέλης ενώ κανονικάσυμμετέχουν
σεαυτήνκαιοιΒέρνμπλουμκαιΤόσκα.

«Μια δύσκολη αποστολή για τονΔικέφαλοπου
θέλειναδιατηρήσειτοαπόλυτοκαινασυνεχίσειτην
προσπάθειά του να καλύψει το ντεσαβαντάζ των
μείον δύοβαθμώναπό τηνπερασμένηαγωνιστική
περίοδο.

ΜοναδικήαπουσίαγιατονΡάζβανΛουτσέσκου,
οΑλεξάνταρΠρίγιοβιτς , ο οποίος ξεκίνησε τρέξιμο
μετά τον τραυματισμό του στους οπίσθιους μηρι-
αίους.Αντίθετα, επιστρέφει από την τιμωρία του ο
ΦερνάντοΒαρέλα ,ενώστηδιάθεσητουΡουμάνου
τεχνικού γιαπρώτηφοράβρίσκεται κι οΝίκοςΚα-
ρέλης.

Η τελευταίαπροπόνησηπραγματοποιήθηκεστη
ΝέαΜεσημβρία κι αφορούσε την τακτικήπροσέγγι-
σητουαγώνακαιτηνεκμετάλλευσηκιαντιμετώπιση
τωνστημένωνφάσεων.

Οι18παίκτεςπουθαταξιδέψουνγιατοΗράκλειο
είναι οι: Ρέι,Πασχαλάκης,Τόσκα,Μάτος,Βιεϊρίνια,
Βαρέλα,Κρέσπο,Σάχοφ,Βέρνμπλουμ,Μαουρίσιo,
Κάνιας,Μπίσεσβαρ,Πέλκας,ΕλΚαντουρί, Ζαμπά,
Ουάρντα,Άκπομ, Καρέλης», αναφέρει η επίσημη
ιστοσελίδατηςΠΑΕΠΑΟΚ.

ΜεΚαρέληστηνΚρήτηοΠΑΟΚ



Με αφορμή τη   συνέντευξη Τύπου  του νέου Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, και τα περί  
«πρωτοβουλιών  για την ενίσχυση  του εισοδήματος των  αγροτών»  στα οποία αναφέρθηκε , ο Αγροτικός 
Σύλλογος Γεωργών Βέροιας με ανοιχτή επιστολή απαντάει: 

«Κατ’ αρχήν να τους ευχηθούμε καλή θητεία στο ΥΠΑΑΤ και κάθε επιτυχία στο έργο τους . Τον καλούμε 
ευθύς εξαρχής - εάν πραγματικά θέλει και πιστεύει  στην ενίσχυση  του εισοδήματος των παραγωγών-  να 
αποστασιοποιηθεί από το καταστροφικό έργο του προκατόχου του και  από κάθε μορφής κόλακες, οι οποίοι  
με σκοπιμότητες, πράξεις και παραλήψεις,  οδήγησαν την Ελληνική Γεωργία και τους  Έλληνες παραγω-
γούς στα τάρταρα.   

Τον καλούμε σε πρώτη φάση να κουβεντιάσουμε τα καυτά θέματα των άκαιρων και έντονων βροχοπτώ-
σεων  που έπληξαν τις παραγωγές μας την τελευταία διετία,  τον ρόλο του ΕΛΓΑ , το μείζον ζήτημα των 
αποζημιώσεων εξ αιτίας  του ΕΜΠΑΡΓΚΟ (αποζημιώσεις που καν δεν είδαμε την τριετία  Αποστόλου), τα 
θέματα των τιμών παραγωγού, τον ρόλο του εμπορίου και του παραεμπορίου,  θέματα κόστους παραγω-
γής και φορολογικών επιβαρύνσεων,  τα θέματα του ΟΓΑ (ΕΦΚΑ) τον ρόλο του ΕΝΦΙΑ τα ζητήματα του 
ακατάσχετου, της χρηματοδότησης της γεωργίας, της στήριξης της κτηνοτροφίας,  των κόκκινων δανείων , 
των πλειστηριασμών στην πρώτη κατοικία και στην 
αγροτική περιουσία, ζητήματα αγροτοδικείων και μια 
σειρά από άλλα θέματα που ταλανίζουν τους αγρό-
τες της περιοχής μας  και τους αγρότες της χώρας.

Καλούμε άμεσα τον Υπουργό Αραχωβίτη και τους 
Υφυπουργους Τελιγιορίδου και Κόκαλη σε έναν ει-
λικρινή διάλογο  ως ύστατη προσπάθεια διάσωσης  
για ότι μπορεί και αν μπορεί να διασωθεί.

Η ανταπόκριση θα δείξει και τις προθέσεις.

Για τον Α.Σ.Γ. ΒΕΡΟΙΑΣ 
Ο προέδρος

Χαλκίδης Αναστάσιος
Ο γ.γραμματεας 

Παπακωνσταντίνου Θεόδωρος»              
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Συνεδριάζει την Τετάρτη η 
Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης 

του Δήμου Βέροιας
Τακτική Συνε-

δρίαση της Δη-
μοτικής Επιτρο-
πής Διαβούλευ-
σης, θα γίνει την 
Τετάρτη 26-09-
2018, στις 14:00, 
με τα παρακάτω 
θέματα ημερήσι-
ας διάταξης:

 Διατύπωση 
απόψεων  επ ί 
της Μελέτης Πε-
ριβαλλοντ ικών 
Επιπτώσεων για 
την δραστηριότη-
τα «Κτηνοτροφική μονάδα ποιμνιοστασίου δυναμικότητας 6500 αιγοπρο-
βάτων πάχυνσης της εταιρίας «ΕΥΡΩΦΟΥΝΤ Α.Ε.»

Διατύπωση απόψεων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
για το έργο «Μελέτη έργων αντιπλημμυρικής προστασίας στην Περιφε-
ρειακή Διώρυγα (Τάφρος 66) και στον ποταμό Λουδία»

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την 
αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα και ώρα,  οπότε θεωρείται σε κάθε πε-
ρίπτωση ότι υφίσταται απαρτία.

Ημέρα Εθνικής Μνήμης της 
Γενοκτονίας των Ελλήνων 
της Μικράς Ασίας από το 

Τουρκικό Κράτος
Τον Οκτώβριο του 1998 η Βουλή των Ελλήνων ψήφισε 

ομόφωνα την πρόταση βουλευτών του ΠΑΣΟΚ, μικρα-
σιατικής καταγωγής, για την καθιέρωση της 14ης Σεπτεμ-
βρίου ως «Ημέρα Εθνικής Μνήμης της Γενοκτονίας των 
Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το Τουρκικό Κράτος», 
ημέρα του1922 που πυρπολήθηκε η Σμύρνη.

Συμπληρώνονται σήμερα 96 χρόνια από την μεγαλύ-
τερη εθνική μας καταστροφή.

Τιμούμε τις εκατοντάδες χιλιάδες θύματα του νεοτουρ-
κικού εθνικισμού που δολοφονήθηκαν και εκδιώχθηκαν 
από τις πατρογονικές τους εστίες μετατρεπόμενοι σε 
ένα λαό προσφύγων και διασποράς. Οι πρόσφυγες με 
μοναδική περιουσία τις πικρές μνήμες τους, την εργα-
τικότητα και την δημιουργικότητα τους προόδευσαν και 
μεγαλούργησαν στην μητέρα Ελλάδα αποτελώντας πρό-
τυπα αξιών και πολιτισμού που μετέφεραν γονιδιακά από 
χιλιάδες χρόνια πριν. Έχουμε χρέος να διαφυλάξουμε την 
ιστορική αλήθεια και να διατηρήσουμε την συλλογική μας 
μνήμη όχι  σε πνεύμα μισαλλοδοξίας και εθνικισμού αλλά 
με στόχο την έμπνευση στη νεολαίας μας για ένα μέλλον 
ειρηνικής συμβίωσης στην περιοχή   καθώς και την αφύ-
πνιση της παγκόσμιας συνείδησης για την ειρήνη και την 
συνεργασίας των λαών με βάση   τον αλληλοσεβασμό και 
τους διεθνείς κανόνες δικαίου.

 Ν.Ε. ΚΙΝΑΛ Ημαθίας 

Συγκροτείται σε Σώμα η 6η 
Συντονιστική Επιτροπή του 
Δικτύου Ελλήνων Αιρετών 

Αυτοδιοίκησης της Ευρώπης
Το Σάββατο 15 Σεπτεμβρίου 2018, στις 10 π.μ, στην αίθουσα Δημοτικού 

Συμβουλίου του Δήμου Θεσσαλονίκης, θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση της 
21μελούς Συντονιστικής Επιτροπής του Δικτύου, που εκλέχθηκε με ηλεκτρονική 
ψηφοφορία το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου.

Η νέα Συντονιστική Επιτροπή, είναι η έκτη κατά σειρά Συντονιστική Επιτροπή, 
που εκλέγεται από την ίδρυση του Δικτύου το 2001 και θα έχει τριετή θητεία. 

Στη συνεδρίαση θα εκλεγεί η Εκτελεστική Γραμματεία του και θα αποφασισθεί 
ο προγραμματισμός των δράσεων του Δικτύου για το επόμενο χρονικό διάστημα. 
Η Εκτελεστική Γραμματεία, είναι πενταμελής και συγκροτείται από τον Πρόεδρο, 
τον Γραμματέα, τον Ταμία και δύο Αντιπροέδρους. Στην ίδια συνεδρίαση θα ορι-
σθούν οι υπεύθυνοι των τομέων προγραμματισμού και οι θεματικές επιτροπές 
εργασίας.

Στη συνεδρίαση θα συμμετάσχουν οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι από τις τέσσερις 
περιφέρειες της Ευρώπης (Δυτική, Ανατολική Ευρώπη, Γερμανία και χώρες πρώ-
ην Σοβιετικής Ένωσης), τέσσερις εκπρόσωποι της ΚΕΔΕ και εκπρόσωπος της 
Ένωσης Δήμων Κύπρου ως παρατηρητής.

Το Δίκτυο Ελλήνων Αποδήμων Αιρετών Αυτοδιοίκησης της Ευρώπης είναι 
ένας θεσμός στον οποίο συμμετέχουν οι απόδημοι Έλληνες της Ευρώπης που 
εκλέγονται και δραστηριοποιούνται στις τοπικές ή περιφερειακές διοικήσεις των 
τόπων κατοικίας τους. 

Δημιουργήθηκε το φθινόπωρο του 2001, μετά από πρωτοβουλία της Κεντρι-
κής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων της Ελλάδας, του Υπουργείου Εξωτερικών, 
της Γ.Γ. Απόδημου Ελληνισμού και του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού της 
Ευρώπης και με την ενεργό υποστήριξη του Ελληνικού Κοινοβουλίου. 

Στα δεκαεπτά χρόνια λειτουργίας του Δικτύου, έχουν αναπτυχθεί δράσεις, που 
αφορούν, την ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ φορέων και στελεχών της Αυτοδιοί-
κησης, την προώθηση εθνικών θεμάτων ή πρωτοβουλιών, όπως είναι το ζήτημα 
της επιστροφής των «Μαρμάρων του Παρθενώνα» και της «Ολυμπιακής Εκεχει-
ρίας», τη συνεργασία με φορείς της ομογένειας, την υποστήριξη εκδηλώσεων σε 
πόλεις της Ευρώπης με αναφορά στην παρουσία του Ελληνισμού, την ανάπτυξη 
πρωτοβουλιών αλληλεγγύης σε συνεργασία με τοπικούς φορείς στη Ευρώπη, 
ιδιαίτερα για την αντιμετώπιση του προσφυγικού προβλήματος.  

Η έδρα του Δικτύου, είναι στη Θεσσαλονίκη και η τεχνική και γραμματειακή 
υποστήριξη της λειτουργίας του, έχει ανατεθεί, από την ίδρυσή του, από την ΚΕ-
ΔΕ, με τη συνεργασία του ΥΠΕΞ/Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού, στην 
Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ Ανατολικής Θεσσαλονίκης, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 
Α.Ε.

Μετά το τέλος της συνεδρίασης τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής θα 
συναντηθούν με αντιπροσωπεία του ΔΣ της HELEXPO-ΔΕΘ και θα ξεναγηθούν 
στους χώρους της 83ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Εκπαιδευτικές και πολιτιστικές 
δράσεις από την «Κίνηση 

Πολιτών Κυριώτισσας»
Η «Κίνηση Πολιτών Κυριώτισσας» ξεκινά από 

τον Οκτώβρη τις παρακάτω εκπαιδευτικές και 
πολιτιστικές δράσεις στο νέο της χώρο:

-Αναγνωστικές βραδιές
-Θεατρικά δρώμενα
-Εργαστήρια:
α) Πλέξιμο, κέντημα, ράψιμο (Α’ τμήμα: ηλικίες 

10-15, Β’ τμήμα: ηλικίες 16-100!), 
β) Επαναχρησιμοποιούμε ρούχα και αντικεί-

μενα 
για κατασκευές
-Εβδομαδιαίες εκπαιδευτικές δράσεις με τα 

παιδιά
-Βοήθεια στη μελέτη, για παιδιά Δημοτικού και 

Γυμνασίου (Ελληνικά και Αγγλικά)
Η συμμετοχή σε όλες τις δράσεις είναι δωρε-

άν!
Δηλώστε συμμετοχή γ ια τη δημιουρ -

γία τμημάτων, συμπληρώνοντας την πα-
ρακάτω φόρμα: https://docs.google.com/…
/1Ao7bMoxdHvhZINLaI-5Xu99KWQ7…/edit

ή στο τηλέφωνο: 6976969731

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΩΡΓΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ: 

Καλούμε τον νέο υπουργό 
σε ειλικρινή διάλογο

 ως ύστατη προσπάθεια 
διάσωσης της ελληνικής γεωργίας



Συνάντηση με τον
Αναπληρωτή Επικε-
φαλής του Γραφείου
Τεχνολογίας τουΛευ-
κού Οίκου Michael
Krats ios,  συνοδε ία
κλιμακίουΑμερικανών
αξ ιωματούχων του
ΛευκούΟίκου είχεστο
γραφείο του ο Περι-
φερειάρχης Κεντρικής
Μακεδονίας Απόστο-
λοςΤζιτζικώστας.

Στο επίκεντρο της
συνάντησηςήτανη83η
ΔιεθνήςΈκθεσηΘεσ-
σαλονίκης, στην οποία
τιμώμενηχώραείναιοι
ΗΠΑ.

Ο Περιφερειάρχης
Κεντρικής Μακεδο-
νίας είχε την ευκαιρία
να παρουσιάσει τ ις
δυνατότητες που έχει
η ΚεντρικήΜακεδονία
στον τομέα των νέων

τεχνολογιών, της έ-
ρευνας και της καινο-
τομίας, καθώς στόχος
της διοίκησης της Πε-
ριφέρειας είναι να γίνει
τρίτος αναπτυξιακός
πυλώναςτηςΚεντρικής
Μακεδονίας η καινοτο-
μία.Επίσηςσυζητήθη-
κεηπροοπτικήστενής
συνεργασίας ανάμεσα
στην Περιφέρεια Κε-
ντρικής Μακεδονίας
και σε Πολιτείες των
ΗΠΑ, που έχουν ι-
σχυρά ανεπτυγμένο
τον πυλώνα της και-
νοτομίας, όπως είναι
ηΚαλιφόρνια.

« Ε π ε ν δ ύ ο υ μ ε
στην παιδεία, την έ-
ρευνα και την καινο-
τομία, καθώς στην
ΚεντρικήΜακεδονία
λειτουργούνκαιέχουν
την έδρα τους πέντε
από τα μεγαλύτερα
εκπαιδευτικά ιδρύμα-
τα της χώρας, κολλέ-
γιααλλάκαιερευνητι-
κά κέντρα, καθώςκαι
η ΖώνηΚαινοτομίας,
ενώ στηΘεσσαλονί-
κη φοιτούν περίπου
150.000φοιτητές.Θέ-
λουμεναπεριορίσου-
με το brain drain, μια
από τις σημαντικότε-
ρες επιπτώσεις της
κρίσηςπουβίωσεκαι
βιώνει η χώραμας κι
αυτό θα τοπετύχου-
με δημιουργώντας
επί της ουσίας το

νέο αναπτυξιακό μας
πυλώνα, που είναι η
καινοτομία, σε συνδυ-
ασμό με την ενίσχυση
της επιχειρηματικότη-
τας και τηνπροσέλκυ-
ση επενδύσεων.Ήδη
έχουμε υλοποιήσει έρ-
γακαιέχουμεαναλάβει
πρωτοβουλίες προ-
κειμένου ηΠεριφέρεια
ΚεντρικήςΜακεδονίας
να αποκτήσει τις κα-
τάλληλες υποδομές
για την υποδοχή και
δραστηριοποίηση νεο-
φυών καινοτόμων επι-
χειρήσεων, έχουμεσυ-

γκεκριμένεςπροτάσεις
για την προσέλκυση
τέτοιων επιχειρήσεων
στηνπεριοχήμας,ενώ
ηΠεριφέρειά μας είναι
έναςαπότουςτέσσερις
αυτοδιοικητικούς φο-
ρείς παγκοσμίως, που
έχει υπογράψει σύμ-
φωνο συνεργασίας με
το ΙνστιτούτοCERN.Η
Θεσσαλονίκη και ηΚε-
ντρικήΜακεδονίαμπο-
ρεί να γίνει η Silicon
Valley τηςΝοτιοανατο-
λικήςΕυρώπης. Γι’ αυ-
τό θέλουμε στενή συ-
νεργασία με τις ΗΠΑ,

που μπορούν να μας
βοηθήσουν τόσοσε ε-
πίπεδο τεχνογνωσίας,
όσο και σε επίπεδο ε-
πενδύσεων», τόνισε ο
κ.Τζιτζικώστας.

Οι  δυο πλευρές
συμφώνησαν το αμέ-
σως επόμενο διάστη-
μα να γίνει ανταλλαγή
τεχνογνωσίας, ναδιευ-
ρυνθεί η συνεργασία
και να επιτευχθούν
συμφωνίες ανάμεσα
σεεταιρίεςπαραγωγής
προϊόντων υψηλής τε-
χνολογίας.
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 

Σεπτέμβριος 2018 
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκατά

τοδιάστημααπό17-9-2018 μέχρι23-9-
2018 θαείναιτοεξής:Αυτόματοςτηλεφωνη-
τήςβλαβών:τηλ.2331021814.

του Σαββατοκύριακου

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

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

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Φαρμακεία
Σάββατο 15-9-2018

08:00-14:30ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥΠΑΑΓΙΩΤΑΤΡΕ-
ΜΠΕΣΙΝΑΣ26(6οΔημοτικόσχολείο)23310-29101

08:00-14:30 ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΟΥΕΛΕΝΗΒΕΝΙΖΕ-
ΛΟΥ4523310-26757

08:00-14:30ΠΑΝΑΓΑΚΗΣΑΛΕΞΙΟΣΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
723310-28594

14:30-21:00ΠΑΝΤΑΖΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΑΪΒΑ-
ΛΙΟΥ2-ΚΕΝΤΡΟΠΡΟΜΗΘΕΑ23310-66812

19:00-21:00 ΣΙΜΟΥΜΙΜΙΚΑΚΑΠΠΟΥ 4 (πεζό-
δρομοςαγοράς)23310-73124

21:00-08:00 ΣΙΜΟΥΜΙΜΙΚΑΚΑΠΠΟΥ 4 (πεζό-
δρομοςαγοράς)23310-73124

Κυριακή 16-9-2018
08:00-14:30 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι.ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ3823310-29551
14:30-21:00 ΠΑΠΑΡΗ - ΦΥΚΑΤΑΟΛΥΜΠΙΑΛ.

ΣΤΡΑΤΟΥ27-ΕΝΑΝΤΙΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ23310-23360
19:00-21:00ΤΕΡΜΕNΤΖΗ&ΣΙΑΟ.Ε.ΕΔΕΣΣΗΣ

ΚΑΙΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΓΩΝΙΑ23310-60279
21:00-08:00ΤΕΡΜΕNΤΖΗ&ΣΙΑΟ.Ε.ΕΔΕΣΣΗΣ

ΚΑΙΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΓΩΝΙΑ23310-60279

Δευτέρα 17-9-2018
14:30-21:00ΤΡΟΧΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΒΕΝΙ-

ΖΕΛΟΥ3223310-22968
14:30-21:00 ΤΥΡΙΝΤΖΗΣΑΝΕΣΤΗΣ ΕΞΩΘΕΝ

ΓΕΝΙΚΟΥΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥΒΕΡΟΙΑΣ23310-25000
19:00-21:00ΤΣΙΑΜΗΤΡΟΥΑΘΗΝΑΜΗΤΡΟΠΟ-

ΛΕΩΣ623310-22017
21:00-08:00ΤΣΙΑΜΗΤΡΟΥΑΘΗΝΑΜΗΤΡΟΠΟ-

ΛΕΩΣ623310-22017

ΣυνάντησητουΑπόστολουΤζιτζικώσταμεκλιμάκιο
ΑμερικανώναξιωματούχωντουΛευκούΟίκου



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

του Σαββατοκύριακου

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙαποθήκηκοντάστκάντρο220τ.μ.,50.000ευρώ.

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

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

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

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

Προσφορά της εβδομάδας
-ΕΥΚΑΙΡΙΑπωλείται οικοδομή επί τηςΘεσσαλο-

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

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

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

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

ντρο40τ.μ.Τιμή19.000ευρώ

www.mesitikoveria.gr

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

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

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

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

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

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

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

του Σαββατοκύριακου

ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Πωλείται κομπλέ σύ-

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

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

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

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στονΠρομηθέα4ου

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

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

1.ΠτυχιούχοςΜηχανολόγοςήΗλεκτρολόγοςΑΕΙήΤΕΙ
2.ΑδειούχοςΨυκτικός
3.ΤεχνίτηςΗλεκτρολόγος
Επιθυμητήηπροϋπηρεσίασεβιομηχανικέςψυκτικέςεγκαταστά-

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

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

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

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

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

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

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

γνώση βασικώνΑγγλικών.

Τηλ.:6948457059.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  άτομο γ ια
deliveryμεδικότουμηχανά-

κι για τοψητοπωλείο ΓΙΑΝ-

ΝΗΣ.Τηλ.: 6984 472747 κ.

Γιώργος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για
εργασία στο ψητοπωλείο

«ΓΙΑΝΝΗΣ». Τηλ.: 6984

472747κ.Γιώργος.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει την

περιποίηση και φροντίδα

ηλικιωμένων, παιδιών, κα-

θαριότητα σπιτιών, γραφεί-

ων και σκάλες. Τηλ.: 6996

592973.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει την
περιποίηση γερόντων, για

πρωίήγιααπόγευμα,καθα-

ριότητα σπιτιών, γραφείων,

σκάλες.Τηλ.: 6946 479828

&6940679667.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ τουΠαιδα-

γωγικούΤμήματοςΔημοτικής

Εκπαίδευσης τουΠανεπιστη-

μίουΘεσσαλίας,αναλαμβάνει

τηνπροετοιμασίακαι μελέτη

μαθητώντουΔημοτικού.Ανα-

λαμβάνεται,επίσης,ηφύλαξη

και δημιουργική απασχόλη-

σηπαιδιώνπροσχολικής και

σχολικήςηλικίας.Τηλ.: 6981

843099.

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 30χρονος
Φιλόλογοςμεφροντιστηριακή

πείρακαιμεεξειδίκευσηστην

Έκθεσηπαραδίδει ιδιαίτερα

μαθήματασεμαθητέςΔημοτι-

κού,Γυμνασίου,Λυκείο.Τιμές

πολύ προσιτές. Τηλ.: 6973

707829.

ΒΙΟΛΟΓΟΣπαραδίδει ιδι-
αίτεραμαθήματαΒιολογίαςσε

μαθητέςΛυκείου.Τηλ.: 6972

334522.

ΔΑΣΚΑΛΑ  με πολυε-
τή εμπειρία και εξειδίκευση

στις μαθησιακές δυσκολίες

καθώς και κάτοχος άδειας

διδασκαλίας αγγλικών πα-

ραδίδειμαθήματαελληνικών

καιαγγλικώνσεμαθητέςδη-

μοτικούκαιγυμνασίου.Τιμές

πολύπροσιτές.Τηλ. επικοι-

νωνίας:6980973819.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΓΓΛΙ-
ΚΩΝ με πολυετήπείρα και
100% επιτυχία σε πτυχία

παραδίδει ιδιαίτεραμαθήμα-

τασεπροσιτέςτιμές.Ειδικές

τιμέςσεμικράγκρουπ-αδέρ-

φια.Τηλ.επικοινωνίας:6942

924797.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ από-
φοιτηΑΠΘ, με μεταπτυχι-

ακές σπουδές στηνΕιδική

Αγωγή και μαθησιακές δυ-

σκολίες, παραδίδει μαθή-

ματαΜαθηματικών,Φυσι-

κής&Χημείας σε μαθητές

Δημοτικού, Γυμνασίου,Λυ-

κείου.Τηλ.:6978003217.

ΑΓΓΛΙΚΑ-ΙΤΑΛΙΚΑ, έ-
μπειροςκαθηγητήςπαραδί-

δει ιδιαίτερα μαθήματαΑγ-

γλικών και Ιταλικών. Τιμές

φιλικές.Τηλ.:6972307251.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: πλήρες

φοιτητικόδωμάτιο λευκόμε

στρώμα, πλυντήριο ρού-

χων45άρι,διπλήντουλάπα,

καναπέςπου γίνεται διπλό

κρεβάτι, γραφείο με λευκό

τζάμι αμμοβολή και συρτα-

ριέρα γραφείου.Τηλ.: 6978

335129.

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

6973777747.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ  έπιπλα
γραφειου, σαλόνι SATO

μπλε, 4 καρέκλες, τραπέζι,

τραπεζάκι, τραπέζιπτυσσό-

μενοσυσκέψεων, ντουλάπα

με κλειδαριά (κερασί), ντου-

λάπα-ράφια (μελί), καναπέ-

δες,όλασεάριστη κατάστα-

ση.Τηλ.:2331021210,Κιν.:

6978004183.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΚΥΡΙΟΣ σοβαρός χωρίς

υποχρεώσειςζητάκυρίαέως

50 ετών γιασοβαρήσχέση.

Τηλ.:6984040769.

ΚΥΡΙΟΣ ζητά για γνω-
ριμίακυρίααπό50έως55

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.grτου Σαββατοκύριακου

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.
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Διεπαγγελματική Οργάνωση Βάμβακος:
Πρωταρχικής σημασίας η  διαφύλαξη 

της ποιότητας του βαμβακιού 
-Προτάσεις προς Βαμβακοπαραγωγούς και Εκκοκκιστές 

εν αναμονή της φετινής περιόδου συγκομιδής 
 Όπως και πέρσι έτσι και φέτος 

η, σε αναμονή της περιόδου συ-
γκομιδής της παραγωγής βαμβα-
κιού, με κύριο στόχο την αναβάθ-
μιση του προϊόντος και με σκο-
πό να επιτευχθούν υψηλότερες 
τιμές πώλησης, προτείνει στους 
συνεργάτες βαμβακοπαραγωγούς 
και εκκοκκιστές τα ακόλουθα: 1. 
Τη συνεργασία των βαμβακοπα-
ραγωγών με γεωπόνους για τη 
σωστή αποφύλλωση της φυτείας 
2.  Τη συγκομιδή της καλλιέργειας 
με συμβατικές βαμβακοσυλλεκτι-

κές μηχανές, ώστε το προϊόν να 
είναι στεγνό και καθαρό 3.  Τυ-
χόν ποσότητες που παραδίδονται 
με ποσοστό ξένης ύλης άνω του 
10% θα απορρίπτονται από τον 
υπολογισμό της συνδεδεμένης ε-
νίσχυσης 4.  Την παρουσία των 
βαμβακοπαραγωγών στα εκκοκ-
κιστήρια κατά την παράδοση του 
προϊόντος προκειμένου να δια-
πραγματεύονται την τιμή πώλησης 
του βαμβακιού αλλά και να υπο-
γράφουν τις νέες συμβάσεις αγο-
ραπωλησίας 5.  Τη συνδρομή των 

βαμβακοπαραγωγών στην ποιο-
τική αναβάθμιση του βαμβακιού, 
με τη σωστή συγκομιδή, δημιουρ-
γώντας υπεραξία για το προϊόν 
και σταθερά βιώσιμες προοπτικές  
για τον κλάδο. 6.  Οι εκκοκκιστι-
κές επιχειρήσεις να παραλαμβά-
νουν το προϊόν, να διαχωρίζουν 
τις ποιότητες και να ανταμείβουν 
με καλύτερες τιμές τους παραγω-
γούς για την προσπάθειά τους πα-
ράδοσης ποιοτικού προϊόντος, με 
χαμηλή υγρασία και λίγες ξένες 
ύλες 7.  Την τήρηση του αρχεί-

ου των νέων συμβάσεων, 
σηματοδότηση των δεμά-
των με την κωδικοποίηση 
που προβλέπεται και την 
αποστολή των στοιχείων 
εισαγωγής, παραγωγής 
και αποθεμάτων προς τον 
ΟΠΕΚΕΠΕ για την αξιο-
ποίησή τους στη εμπορία 
του προϊόντος 8.  Την α-
ποστολή δεμάτων στο 
Εθνικό Κέντρο Ταξινόμη-
σης Βάμβακος, σύμφω-
να με τις προβλεπόμενες 
προδιαγραφές 9.  Τη συ-
νεργασία με τους παρα-
γωγούς - πελάτες για την 
εφαρμογή προγραμμάτων 
ολοκληρωμένης διαχείρι-
σης, ανταμείβοντάς τους 
ανάλογα 

 Η Διοίκηση της ΔΟΒ 
πιστεύει ακράδαντα ότι η 
καλυτέρευση της ποιότη-
τας του ελληνικού βαμβα-
κιού παίζει καθοριστικό 
ρόλο για τη βελτίωση της 
θέσης του προϊόντος στην 
παγκόσμια αγορά και η 
«θωράκισή» του αποτελεί 
μόνο όφελος για την Ε-
θνική Οικονομία ενώ όλοι 
πρέπει να εργαστούν για 
την αναβάθμισή του. 

 ΤΟ ΒΑΜΒΑΚΙ ΕΙΝΑΙ Ο 
ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΜΠΟΥ 
ας το διαφυλάξουμε όπως 
του αξίζει 

 Το Διοικητικό Συμ-
βούλιο εύχεται ολόψυχα 
στους βαμβακοπαραγω-
γούς μία καλή συγκομιδή. 

 

Με την πρέπουσα τιμή και 
λαμπρότητα η ύψωση του Τιμίου 
Σταυρού στο Γηροκομείο Βέροιας
Με τον δέ -

οντα σεβασμό 
αλλά και με την 
πρέπουσα λα-
μπρότητα γιορ-
τάστηκε  χθες 
η Ύψωση του 
Τίμιου Σταυρού 
στο  ομώνυμο 
παρεκκλήσι του 
Γηροκομείου Βέ-
ροιας. Στη Θεία 
Λειτουργία που 
πρωτοστάτησε 
ο πατήρ Παν. 
Χαλκιάς παρέ-
στησαν αντιπρο-
σωπεία Στρατού 
με επικεφαλής 
τον Μέραρχο Υ-
ποστράτηγο Πέ-
τρο Δεμέστιχα, 
εκπρόσωπος της 
Ελληνικής Αστυ-
νομίας, οι Νομαρχιακοί Σύμβουλοι 
Καρατζιούλα και Τεληγιαννίδης, 
τα μέλη των Διοικητικών Συμβου-
λίων του Ιδρύματος, τρόφιμοι του 
Γηροκομείου και πλήθος πιστών 
που κατέκλυσε την εκκλησία μέσα 
και έξω.

Στο εκκλησίασμα στο τέλος της 
λειτουργίας επιδόθηκε μπουκετάκι 
από βασιλικό όπως το απαιτεί το 
έθιμο ενώ λίγο αργότερα τα μέ-
λη του Δ.Σ. του Ιδρύματος αλλά 
και του Αδελφάτου καθώς και το 
προσωπικό του Ιδρύματος δεξιώ-
θηκαν όλους στη μεγάλη αίθουσα 
εκδηλώσεων του Ιδρύματος.

Μ.Δ.
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