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Μεγάλο ενδιαφέρον και 

εγγραφές νέων εθελοντών 
στην εκδήλωση του Κέντρου 

Υγείας Βέροιας

Έπεσε 
το «διατηρητέο» 

Τουρώνη 
στην οδό Σοφού

-Χάθηκε ένα ακόμα κομμάτι 
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Εγκατελειμμένα, 
παρατημένα, τα όσο αντέχουν 

ακόμη…διατηρητέα!
  Δυστυχώς με την εφεύρεση της αντιπαροχής τις 
προηγούμενες δεκαετίες, το πιο καλαίσθητο και 
αρχοντικό κομμάτι της Βέροιας που ήταν τα παλιά 
αρχοντικά σπίτια στο μεγαλύτερο ποσοστό τους 
έγιναν πολυκατοικίες. Αυτά που γλίτωσαν και θα 
μπορούσαν με την συντήρηση τους να είναι στολίδια 
για την πόλη ρημάζουν εγκατελειμμένα  και πέφτουν. 
Σήμερα στις σελίδες μας φιλοξενούμε την είδηση της 
παράνομης εκσκαφής μέσα σε παλιό διατηρητέο 
για αρχαία και την κατάρρευση του διατηρητέου 
στην οδό Λ. Σοφού. Και οι δύο περιπτώσεις αφορούν 
παρατημένα διατηρητέα στο κέντρο της πόλης. Αντί 
να αντιμετωπίζονται ως μνημεία και ως ζωντανή 
ιστορία της πόλης, αφήνονται στο έλεος του χρόνου 
να χαθούν και να σβήσουν. Δυστυχώς δεν βλέπουμε 
παραδείγματα όπως η παλιά πόλη της Ξάνθης 
που έχει διατηρήσει δεκάδες τέτοια σπίτια και 
είναι σημείο αναφοράς με τις πολυδιαφημισμένες 
Γιορτές της Παλιάς Πόλης που επισκέπτεται χιλιάδες 
κόσμου. Αυτά τα παρατημένα, όσο αντέχουν ακόμη, 
διατηρητέα, είναι ο συνδετικός κρίκος με την παλιά 
Βέροια και την ιστορία της και θα μπορούσαν να 
αποτελέσουν άξονα τουριστικού ενδιαφέροντος και 
οικονομικής ανάπτυξης για την πόλη.
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Τροφίμου, Σαββατίου, Δορυμέδοντος

Πιο πολλοί δεν γίνεται…
Χαμός για Τσαχουριδαίους και Μελίνα!

ΉταντόσογεμάτοτοθέατροΆλσουςτηςΒέροιαςτοβράδυτηςπερασμένηςΠαρασκευήςπουδενέπεφτεκαρφί-
τσα…

Καιανδενέκλεινανοιπόρτες,γιαλόγουςασφαλείας,θαέμπαινανδεκάδεςακόμακόσμου,οιοποίοιτελικάπαρα-
κολούθησαντησυναυλίααπότιςσκάλεςπουοδηγούνστηνείσοδοτουθεάτρου.

ΜιλάμεγιατημουσικήβραδιάπουχάρισανστηΒέροια,οιαδελφοίΤσαχουρίδημετηνΜελίναΑσλανίδουκαιτην
ορχήστρα τους, καιστοΆλσος έγινε…χαμός!ΘερμόχειροκρότημαστονΜατθαίοπου ενθουσίασε το κοινόμε την
χωρίςσύνοραλύρα,τονΚων/νοστοτραγούδικαιτηΜελίνακαιέτσι,δυνατά,έκλεισετοπολιτιστικόκαλοκαίριγιατη
Βέροια!

Καιτώρα,σεαναμονήενόςγεμάτου,όπωςμαθαίνουμε,χειμώνα,στιςκλειστέςαίθουσεςτηςπόλης!

Κούνησε χθες…

Σεισμικήδόνησημεγέθους3,7βαθμώντηςκλίμακαςΡί-
χτερταρακούνησεχθεςστις6και15’τηνΚατερίνηκαιέγινε
αισθητή και στηνΗμαθία, σύμφωνα με μαρτυρίες.Μισή
ώρα νωρίτερα είχε σημειωθεί κι άλλοςσεισμός μεγέθους
3,2βαθμώνμετο ίδιοεπίκεντρο.Τιγίνεται;Μαςγυροφέρ-
νεικάτι;

Πώςστειρώνονται
τακουνούπια;

Διαβάζουμε
ότι τοΜπενά-
κειο Ινστιτούτο
γιαναπεριορί-
σειτονπληθυ-
σμό των κου-
νουπιών στην
περιοχή, στεί-
ρωσε 15.000
αρσενικά και
ταελευθέρωσε
γιαναβρουνθηλυκάμεν,αλλάναμηνμπορούννα
πολλαπλασιαστούν!

Και η αφελής ερώτηση: Πώς στειρώνονται τα
κουνούπια;

Η«Πολυξένη»στιςυποψηφιότητεςξενόγλωσσης
ταινίαςσταφετινάOscar,ενώμειοψήφησετο«1968»
Η ταινία «Πολυξένη :μια ιστορίααπό τηνπό-

λη»σεσκηνοθεσίαΔώραςΜασκλαβάνου επιλέ-
χθηκεχθεςαπότηναρμόδιαΕπιτροπήτηςΔιεύ-
θυνσηςΠαραστατικώνΤεχνών καιΚινηματογρά-
φου τουΥπουργείουΠολιτισμού καιΑθλητισμού
για να συμμετάσχει στις διαδικασίες της 91ης
διοργάνωσηςτωνΒραβείωνOscar,διεκδικώντας
τοΒραβείοΌσκαρΞενόγλωσσηςΤαινίας.

ΗΕπιτροπήεπέλεξεκατάπλειοψηφίατηνται-
νία«Πολυξένη»τηςΔώραςΜασκλαβάνου,λόγω
του τρόπουμε τονοποίο το θέμαπροσεγγίζεται
σεναριακά καθώς και της μορφήςπου λαμβάνει
ηανέλιξη τωνχαρακτήρωνκαθ’ όλη τηδιάρκεια
τηςταινίας.

Μειοψήφησε η ταινία«1968» τουσκηνοθέτη
ΤάσουΜπουλμέτη,ηοποίαπαρουσιάστηκεκαι
στηΒέροια, όπου έγιναναρκετά γυρίσματα, με
τησυμμετοχήμάλιστακαικατοίκωντηςπόλης.

Γιατιςτουαλέτεςστατουριστικάσημεία
τηςΒέροιαςμίλησεοΒ.Λυκοστράτης
Στο θέμα των τουαλετώνσε ση-

μεία τουριστικού ενδιαφέροντος της
Βέροιας, επανήλθαν στην ραδιο-
φωνική εκπομπήΛΑΙΚΑ&ΑΙΡΕΤΙΚΑ
στονΑΚΟΥ99.6, χθες το μεσημέρι
καιαπαντήσειςκλήθηκεναδώσεισε
τηλεφωνική επικοινωνία οαντιδή-
μαρχοςΤουρισμούΒασίληςΛυκο-
στράτης.Οαρμόδιοςαντιδήμαρχος

ανέφερε ότι ήταν μέσαστοναρχικόσχεδιασμό του δήμουήταν η
ένταξητουΒήματοςτουΑποστόλουΠαύλουσεκάποιοπρόγραμμα.
ΥπήρχεσχέδιοτηςΜητρόποληςναανακατασκευαστείκαιναδημι-
ουργηθεί έναδεύτεροεπίπεδο,κάτωαπότοοποίοπροβλέπονταν
καιοιτουαλέτες.Τελικάπριναπό2-3μήνεςπληροφορήθηκεότιτο
σχέδιοτελικάδενθαπροχωρήσει.Στηνσυνέχειαυπήρξανπροσπά-
θειες για εύρεση εναλλακτικών λύσεων, είτε με τηναγοράοικοπέ-
δουκαι κατασκευήυποδομήςστηνπεριοχή τηςΧάβρας, είτε ενοι-
κίασηπαρακείμενουχώρου,ωστόσοναυάγησαναμφότερα.Τελικά
οκ.Λυκαστράτηςθεωρείότιηλύσηπουμπορείναεφαρμοστεί
είναιητοποθέτησηχημικώντουαλετών,κάτιπουδοκιμάστηκεμε
επιτυχίαστηνδιάρκειατουφεστιβάλπαραδοσιακώνχορών.Κιεπειδήοιτουρίστεςεπισκέπτονταικαθημερινάτατουριστι-
κάσημείαείναιμιαενέργειαπουπρέπειναγίνειόσοτοδυνατόγρηγορότερααπότονΔήμοΒέροιας.

Κάθε 
πέτρα και 

καδρόνι που 
πέφτει σκοτώνει
και μία μνήμη,

μια ανθρώπινη στιγμή
της παλιάς

πόλης!
Κρίμα...
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Στην παραδοσιακή συνοικία της Κυριώτισσας

Άνοιξαν βαθιά τρύπα στο εσωτερικό 
διατηρητέου της Βέροιας και έψαχναν για αρχαία

Οι 6 δράστες Έλληνες και αλλοδαποί συνελήφθησαν 
επ’ αυτοφόρω από αστυνομικούς της Ασφάλειας Βέροιας

Μεσημέρι Δευτέρας 17 Σεπτεμβρίου και οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Βέροιας βρισκόταν σε δράση και επί τω έργω, στην ευρύτερη 
περιοχή της Κυριώτισσας, όπου συνέλαβαν επ’ αυτοφόρω μετά από συντονισμένες ενέργειες 6 άτομα, 4 Έλληνες και 2 αλλοδαπούς, να 
επιδίδονται σε παράνομη ανασκαφή, στο εσωτερικό διατηρητέου ιστορικού κτιρίου στην οδό Πατριάρχου Ιωακείμ 6, στη χαρακτηρισμένη 
παραδοσιακή συνοικία της Βέροιας, ψάχνοντας αρχαία και πολύτιμα αντικείμενα.

Οι αστυνομικοί αιφνιδίασαν τους δράστες οι οποίοι είχαν διανοίξει ήδη μια μεγάλη τρύπα και είχαν προχωρήσει σε εκσκαφή βάθους άνω 
των 20 μέτρων, με τη βοήθεια ειδικού εξοπλισμού και μηχανημάτων τα οποία κατασχέθηκαν.

Πρόκειται για έναν ανιχνευτή μετάλλων, μία βενζινοκίνητη γεννήτρια,  ηλεκτρικό εξοπλισμό (κομπρεσέρ, γερανάκι, μπαλαντέζες, μπατα-
ρίες οχημάτων), διάφορα εργαλεία (βαριοπούλα, αξίνες, σκεπάρνια, σιδερένιος λοστός) και ειδικό εξοπλισμό (ζώνες ασφαλείας, αντιασφυξι-
ογόνα μάσκα, ιμάντας πρόσδεσης, γάντια, φακοί, σύστημα ενδοεπικοινωνίας).

Για τους έξι δράστες, εκ των οποίων, κατά δημοσιογραφικές πληροφορίες, ο ένας είναι από την Ημαθία θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα 
Πρωτοδικών Βέροιας μετά τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους.

Χρηματοδότηση 
6.500.000€ για έργα

 ύδρευσης και 
αποχέτευσης εξασφάλισε

 ο Δήμος Βέροιας 
Με πρόσφατη απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αλέξη Χαρίτση, 

εγκρίθηκε η οριστική ένταξη δυο έργων ύδρευσης και αποχέτευσης για το 
Δήμο Βέροιας, συνολικού προϋπολογισμού 6.528.387€, ύστερα από την ε-
πιτυχή αξιολόγηση των προτάσεων που είχε καταθέσει η Δημοτική Επιχείρη-
ση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Βέροιας (Δ.Ε.Υ.Α.Β.) στο πλαίσιο υλοποίησης 
του Προγράμματος «ΦιλόΔημος». 

Πιο συγκεκριμένα, η χρηματοδότηση αφορά την τελική φάση ολοκλήρω-
σης του έργου «Εκσυγχρονισμός Δικτύου Ύδρευσης στον Οικισμό Μακρο-
χωρίου», ύψους 2.730.000€, καθώς επίσης και την υλοποίηση του έργου 
«Κατασκευή Εσωτερικού και Εξωτερικού Δικτύου Αποχέτευσης της Τ.Κ. 
Διαβατού», ύψους 3.798.387€.   

Με την ολοκλήρωση των δυο παραπάνω έργων από τη Δ.Ε.Υ.Α. Βέροιας 
πρόκειται να γίνει ένα αποφασιστικό βήμα για την αναβάθμιση των δικτύων 
ύδρευσης και αποχέτευσης των τοπικών κοινοτήτων του Δήμου Βέροιας. 

Στην Κίνα αντιπροσωπεία του Δήμου Βέροιας για το  
9ο Διεθνές Φεστιβάλ Ορεινής Πεζοπορίας Πεκίνου

Την Κίνα επισκέφτηκαν την προηγούμενη εβδομάδα ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού, 
Βασίλης Λυκοστράτης, και ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου Βέροιας, Γιώργος Πα-
παστεργίου. Αφορμή της επίσκεψης αποτέλεσε η πρόσκληση για συμμετοχή του 
Δήμου Βέροιας στο 9ο Διεθνές Φεστιβάλ Ορεινής Πεζοπορίας Πεκίνου (9th Beijing 
International Walking Mountain Festival).

Κατά την παραμονή της στο Πεκίνο, η αντιπροσωπεία του Δήμου Βέροιας 
συναντήθηκε με τον Αντιπρόεδρο της Ένωσης Διεθνών Ανταλλαγών του Πεκίνου 
«Association for International Exchanges», κ. GAO SHUANGJIN και το Γενικό 
Γραμματέα του ίδιου οργανισμού, κ. XU QIANG, προχωρώντας τις συζητήσεις για 
την αδελφοποίηση του Δήμου Βέροιας με την Απαγορευμένη Πόλη του Πεκίνου, 
Dongcheng, και λαμβάνοντας τη δέσμευση ότι η αδελφοποίηση θα ολοκληρωθεί 
σε κάθε περίπτωση εντός του 2019. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν λεπτομερείς 
προτάσεις για την ανάληψη κοινών δράσεων ενίσχυσης των πολιτιστικών σχέσεων 
μεταξύ των δύο πόλεων.

Σημειώνεται ότι τα έξοδα της επίσκεψης στην Κίνα καλύφθηκαν από τους ίδιους 
και όχι από τον προϋπολογισμό του Δήμου Βέροιας. 

Απόψε ψεκάζουν στον Άγιο 
Γεώργιο για την αντιμετώπιση 

των ακμαίων κουνουπιών 
Ανακοινώνεται από το Δήμο Βεροίας ότι θα πραγματοποιηθεί ψεκασμός 

ULV από τον ανάδοχο φορέα για την αντιμετώπιση ακμαίων κουνουπιών το 
βράδυ της Τετάρτης 19 προς Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου από ώρα 23:00 μέχρι 
02:00 στην Τοπική Κοινότητα Αγίου Γεωργίου του Δήμου Βεροίας, με χρήση 
εγκεκριμένου βιοκτόνου σκευάσματος (Aqua K-Othrine της Bayer).

Οι ψεκαζόμενες περιοχές θα επιτηρούνται με ευθύνη του ανάδοχου φο-
ρέα προκειμένου να μην κυκλοφορούν άνθρωποι και ζώα κατά την διάρκεια 
των ψεκασμών.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι κάτοικοι θα πρέπει να λάβουν τα εξής μέτρα για την προ-
στασία τους:

- Να μην υπάρχουν εκτεθειμένα είδη οικιακής χρήσης (π.χ. ρούχα, 
παιχνίδια κ.τ.λ.)

- Να μη λειτουργούν τα κλιματιστικά.
- Να δίδεται ιδιαίτερη μέριμνα για την προστασία των ατόμων με 

προβλήματα υγείας.
- Να απομακρυνθούν τα μελισσοσμήνη από τις ψεκαζόμενες περιο-

χές, διότι το σκεύασμα που χρησιμοποιείται είναι τοξικό για τις μέλισσες.



29 και 30 Σεπτεμβρίου
Οι κύκλοι του βαμβακιού στο 

ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΟ ΙΔΕΩΝ της Βέροιας
Επειδή ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΟ σημαίνει ΒΑΜΒΑΚΙ 
και το ΒΑΜΒΑΚΙ σημαίνει ΝΗΜΑ 
και το νήμα σημαίνει ΥΦΑΙΝΩ, 
υφαίνω την ιστορία, το παρελθόν … αλλά και το 

μέλλον, 
γι΄ αυτό στο ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΟ ΙΔΕΩΝ ξεκινάμε 
ΤΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥΣ ΤΟΥ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ…
Κρατήστε λοιπόν ημερομηνίες και όσοι ενδιαφέ-

ρεστε κρατήστε και θέσεις …

Α΄ΚΥΚΛΟΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 29 Σεπτεμβρίου 2018, στις 19.30  
η αφηγήτρια Ροδάνθη Δημητρέση, 
θα ξετυλίξει το νήμα της μνήμης 
και θα αφηγηθεί μύθους, θρύλους και ιστορίες 

για μικρούς και μεγάλους 
για όσους είναι 6 έως 106 χρονών …
 «Πλουμίδια οι λέξεις, μαλαματένιες οι κλωστές, 

τα όνειρα υφαίνουν…»
Παραμύθια και μύθοι απ’ όλο τον κόσμο, που 

ύφανε ο λόγος με κλωστές μαλαματένιες, και η 
καρδιά τις λέξεις πλουμίδια έκανε για να κεντήσει 
όνειρα. Ιστορίες που διώχνουν τον φόβο, κάνουν 
θάματα και σκορπίζουν χαρά.  

Διάρκεια αφήγησης: 60’
Συμμετοχή: για ενήλικες 8 ευρώ
για παιδιά 4 ευρώ
ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΟ ΙΔΕΩΝ / οδός Θεσσαλονίκης 

67 / 591 31 ΒΕΡΟΙΑ
Για πληροφορίες : τηλ. 6972440721

ΚΥΡΙΑΚΗ 30 Σεπτεμβρίου 2018, από τις 
11:00 έως τις 13:00 

«Η τέχνη της αφήγησης»
Μια συνάντηση για να βιώσουμε τι είναι η αφήγηση και τη σημασία της

Η αφηγήτρια Ροδάνθη Δημητρέση 
θα πραγματοποιήσει ένα δίωρο βιω-
ματικό εργαστήριο, που απευθύνεται 
σε όσους αγαπούν τις ιστορίες, τα 
παραμύθια, σε όσους ενδιαφέρονται 
να το αξιοποιήσουν ως εργαλείο στη 
δουλειά τους, σε γονείς, σε γιαγιά-
δες…

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
Απαραίτητη η προεγγραφή – Δη-

λώσεις συμμετοχής στο: https://goo.gl/
forms/BloeackRhwHJmTnj1

Οι θέσεις είναι περιορισμένες – Θα 
τηρηθεί σειρά προτεραιότητας

ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΟ ΙΔΕΩΝ / οδός 
Θεσσαλονίκης 67 / 591 31 ΒΕΡΟΙΑ

e-mail: ekkokkistirioideon@
gmail.com fb: Εκκοκκιστήριο Ι-
ΔΕΩΝ Για πληροφορίες : τηλ. 
6972440721
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Τριήμερη εκδρομή
του Ομίλου Προστασίας 

Παιδιού Βέροιας
Τριήμερη εκδρομή με τον ΟΜΙΛΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙ-

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

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

μάτιο τη βραδιά) και η εκδρομή στη Σαμοθράκη  

Το Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου
Ρεσιτάλ της Σόνιας Θεοδωρίδου 
στο ΒυζαντινόΜουσείο Βέροιας

-Θα ερμηνεύσει μελοποιημένα 
ποιήματα του Κ.Π. Καβάφη

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας, ιδιαιτέρως υπερήφανη, 
υποδέχεται την μεγάλη κυρία του λυρικού τραγουδιού Σόνια 
Θεοδωρίδου για ένα ρεσιτάλ στο προαύλειο του Βυζαντινού 
Μουσείου Βέροιας, το Σάββατο, 22 Σεπτεμβρίου 2018, 21:00, 
με τίτλο: Καβάφης – Σκιές Αγάπης

Η διεθνούς φήμης βεροιώτισσα μεσόφωνος θα ερμηνεύσει 
μελοποιημένα ποιήματα του Κ.Π. Καβάφη, σε μουσική του 
Αθανασίου Σίμογλου, με την Orchestra Mobile υπό τον Θε-
όδωρο Ορφανίδη. Συμμετέχουν η Σχολική Χορωδία Βέροιας 
και η χορωδία του Πολιτιστικού Συλλόγου Αιγές. Η μουσική δι-
δασκαλία είναι της Ελένης Αναγνώστου. Αφηγητής ο Γιώργος 
Λιόλιος.  

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

Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο 
ευχαριστεί το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Βέροιας

Θα θέλαμε να εκφράσουμε τις θερμές ευχαριστίες μας στο ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Βέροιας το οποίο μας ταξίδεψε 
με τη μουσικοθεατρική παράσταση ‘’εις τους πέντε δρόμους’’, της Λένας Πετροπούλου, στις γειτονιές της 
Βέροιας και σε Τοπικές Κοινότητες του Δήμου.

Οι παραστάσεις είχαν και κοινωνικό χαρακτήρα, αφού αντί εισιτηρίου ο κάθε θεατής, εφόσον το επι-
θυμούσε, μπορούσε να προσφέρει τρόφιμα μακράς διαρκείας για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου 
Βέροιας.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά, τους δημότες μας για την έμπρακτη συμπαράστασή τους και για 
τη συνεισφορά τους στην ενίσχυση της Δομής, από την οποία εξυπηρετούνται άτομα με οξυμένα οικονομι-
κά προβλήματα.

Η επιλογή του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Βέροιας να ενισχύσει με αυτόν τον τρόπο τη Δομή μας, η άψογη συνεργασία 
με όλα τα μέλη του, καθώς επίσης και η θετική ανταπόκριση του κόσμου, είναι συγκινητική και ελπιδοφόρα, 
γιατί σημαντικό στις μέρες μας είναι η αμοιβαία υποστήριξη. 

Το Κοινωνικό παντοπωλείο του Δήμου Βέροιας λειτουργεί από την 1η Νοεμβρίου 2017 στο πλαίσιο της 
πράξης  «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βέροι-
ας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020».

Η Δομή του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Βέροιας λειτουργεί με σταθερό ωράριο από Δευτέρα 
έως Παρασκευή, 9:00 έως 17:00.

Επικοινωνία:
Κοινωνική Λειτουργός/Συντονίστρια: Αθανασία  Λαμπριανίδου
Διοικητικό προσωπικό: Δήμητρα Καρατζά
Τηλέφωνα: 2331353824 & 2331353811
E-mail: koinoniko.pantopoleio@veria.gr
Facebook: www.facebook.com/koinoniko.pantopoleio.veria 
Διεύθυνση Κοινωνικού Παντοπωλείου: Σταδίου 51 (κτίριο παλαιών σφαγείων), Βέροια

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

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

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

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

Χόμπε
Πρωταγωνιστούν: Τζέισον Στέιθαμ, Λι 

Μπινγκμπινγκ, Ρέιν Γουίλσον, Ρούμπι Ρόουζ

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

Τρίτη – Τετάρτη στις 21.00 σε απλή 2D 

Παρασκευή στις 19.00  και 21.15 
Σάββατο στις 19.00  και 21.15

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

ΑΡΟΝΣ, ΤΖΟΝΑΣ ΜΠΛΟΚΕΤ, ΙΝΓΚΡΙΝΤ ΜΠΙΣΟΥ

 

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

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

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

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373
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ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ 
ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ

Διακοπές 
στην Αιδηψό 
για Ιαματικά 

Λουτρά
Τα μέλη και οι φίλοι της Λέ-

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

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

Το Δ.Σ.



Ενημερωτική εκδήλωση για την εθελοντική δωρεά μυελού των οστών πραγματοποίησε το Κέντρο Υγείας Βέροιας, το Σάββατο 15 Σεπτεμβρίου στον εμπορικό πεζόδρομο της Βέροιας, σε συνεργασία με το ΚΕΔΜΟΠ 
(Κέντρο Ενημέρωσης και Προσέλκυσης Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών) «Χάρισε Ζωή» του Πανεπιστημίου Πατρών, ανταποκρινόμενοςστο κάλεσμα της Διεθνούς Ένωσης Δοτών Μυελού των Οστών (WMDA) υπό 
την Αιγίδα της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας (ΕΑΕ).

 Ο κόσμος ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα και η εκδήλωση ξεκίνησε με τον χαιρετισμό και την αναφορά στο σκοπό της εκδήλωσης από την Κοινωνική Λειτουργό κα Θεοφανή Σταμάτη. Σκοπός της εκδήλωσης, όπως ανέ-
φερε,  «είναι να βοηθήσουμε όλοι ώστε να μεγαλώσει περισσότερο η αλυσίδα ζωής των εθελοντών δοτών, η οποία χαρίζει ζωή σε ασθενείς με λευχαιμία και άλλα αιματολογικά νοσήματα σε όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα σε 
μικρά παιδιά». Η εκδήλωση συγκέντρωσε αρκετό κόσμο, και αυτό οφείλεται και στην πλαισίωσή της από τις χορωδίες της μαέστρου Δήμητρας Μητρέντση από τη Νάουσα, με την παιδική χορωδία “Canto a Tempo” και την 
Χορωδιακή Ομάδα Ενηλίκων “mammaCanto”. Τέλος, σημαντικό ήταν το γεγονός ότι  έγιναν πολλές εγ-
γραφές νέων εθελοντών δοτών μυελού των οστών. 

Αξίζει να τονιστούν επίσης, δύο σημαντικά σημεία, ένα εκ των οποίων είναι το γεγονός ότι πέφτει 
πλέον το ηλικιακό όριο εθελοντικής δωρεάς μυελού των οστών από τα 50 στα 45 έτη (18 – 45 ετών), 
καθώς νεότερος δότης σημαίνει και ποιοτικότερο μόσχευμα. Ακόμη, δόθηκε έμφαση στο γεγονός ότι 
υπάρχουν στον κεντρικό σχεδιασμό του ΚΕΔΜΟΠ, οι δράσεις ενημέρωσης σε ηλικιακές ομάδες 16-18 
ετών, χωρίς δειγματοληψία, προκειμένου να ενημερωθούν και να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα σχετικά 
με τον εθελοντισμό και την κοινωνική προσφορά, κάτι το οποίο υπάρχει σαν σχέδιο και μένει η έγκρισή 
του από το Υπουργείο Παιδείας. 

Στην εκδήλωση συμμετείχε ο Σύλλογος Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «ΦΛΟΓΑ» και η 
εκπρόσωπός του κα Ντίνα Τριανταφύλλου, η οποία απεύθυνε και έναν σύντομο χαιρετισμό. 
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24χρονος καλλιεργούσε χασίς 
στην αυλή του και 23χρονος 

συνελήφθη για κατοχή κάνναβης
Από αστυνομικούς του 

Τμήματος Ασφάλειας Αλε-
ξάνδρειας, συνελήφθησαν 
στις 17 Σεπτεμβρίου 2018, 
στο πλαίσιο στοχευμένων 
αστυνομικών ελέγχων σε 
περιοχές της Ημαθίας, 2 ά-
τομα σε διαφορετικές περι-
πτώσεις για παράβαση της 
νομοθεσίας περί ναρκωτι-
κών και ειδικότερα συνελή-
φθησαν:

-24χρονος ημεδαπός, 
διότι σε αστυνομικό έλεγχο 
διαπιστώθηκε να κατέχει 
ποσότητα κάνναβης βάρους 
17 γραμμαρίων, ενώ στην 
αυλή της οικίας του καλλιερ-
γούσε δύο δενδρύλλια κάν-
ναβης ύψους έως 2,8 μέ-
τρα, τα οποία εκριζώθηκαν 
και κατασχέθηκαν.

-23χρονος ημεδαπός, δι-
ότι σε έρευνα της οικίας του 
και στην κατοχή του βρέθη-
κε και κατασχέθηκε συνολι-
κή ποσότητα κάνναβης βά-
ρους 32,4 γραμμαρίων και 
το χρηματικό ποσό των 115 
ευρώ.

ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018  

Χειμερινό πρόγραμμα δρομολογίων Αστικών Λεωφορείων Βέροιας προς χωριά

Χειμερινό πρόγραμμα δρομολογίων Αστικών Λεωφορείων Βέροιας προς Νοσοκομείο

Για την εθελοντική δωρεά μυελού των οστών
Μεγάλο ενδιαφέρον και εγγραφές νέων εθελοντών 

στην εκδήλωση του Κέντρου Υγείας Βέροιας
-Μειώνεται το ηλικιακό όριο εθελοντικής δωρεάς από τα 50 στα 45 έτη
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Ανακοίνωση  
 Ανακοινώνουμε στους αγαπητούς  Συγγενείς και Φίλους 
του Γηροκομείου Βέροιας, ότι οι ώρες επισκεπτηρίου  για 
τους Τροφίμους του Ιδρύματος, είναι από τις 10.00-12.00 

και 16.00-18.00.  τηλ.επικοιν. 6979221680. 
Εκ της Δ/νσεως  του Γηροκομείου 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Στα πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς του Γηροκομείου 

Βέροιας προς τους συμπολίτες μας, σας γνωστοποιούμε ότι ό-
σοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα περίθαλψης των οικείων υπερη-
λίκων τους και θέλουν να απουσιάσουν, η Μ.Φ.Η.``ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ``,  αναλαμβάνει να φιλοξενήσει και να 
περιθάλψει  αυτούς τους ανθρώπους για όσο χρονικό διάστημα 
χρειάζονται. Τηλ.Επικοινωνίας 23310 24891.

Εκ της Δ/νσεως του Γηροκομείου Βέροιας

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.

40NΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 22 

Σεπτεμβρίου 2018 στον Ιερό 
Ναό Αγίου Αντωνίου Βέροιας 
40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
για την ανάπαυση της ψυχής 
της πολυαγαπημένης μας μη-
τέρας, γιαγιάς και θείας

ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ (ΠΟΠΗ)
ΒΟΥΡΟΥΤΖΗ χήρα Ζήση

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
Τα ανήψια, Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

Δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα του Ναού

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

Α Γ Ρ Υ Π Ν Ι Α
ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΑΠΟ ΩΡΑΣ  8.00ης - 

12.00ης   ΒΡΑΔΥΝΗΣ ΘΑ ΤΕΛΕΣΘΗ ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΕΠΙ ΤΗ ΕΟΡΤΗ 
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ  ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΗΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ

Κατά τή διάρκεια τῆς ἀκολουθίας οἱ πιστοί θά ἔχουν τήν εὐλογία 
νά προσκυνήσουν τεμάχιο Τιμίου Ξύλου καί λείψανο τοῦ Ἁγίου Εὐ-
σταθίου.

ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

Θεία Λειτουργία
από την Θρακική 

Εστία Βέροιας

 Αρτοκλασία, στα 
πλαίσια των 17ων ε-
τήσιων εκδηλώσεών 
της “ΠΙΣΤΗΣ και ΕΥ-
ΛΑΒΕΙΑΣ στον ΠΡΟ-
ΣΤΑΤΗ ΤΗΣ ΤΙΜΙΟ 
ΣΤΑΥΡΟ” πραγμα-
τοποίησε η Θρακική 
Εστία Βέροιας.

Η Θεία Λειτουργία 
τελέσθηκε την Παρα-
σκευή 14 Σεπτεμβρί-
ου 2018, στον παλαιό 
Ιερό Μητροπολιτικό 
Ναό των Αγίων Απο-
στόλων Παύλου & Πέ-
τρου, Ιερουργούντος 
του Σεβασμιοτάτου  
Μητροπολίτου μας κ. 
Παντελεήμωνος.

Στην Θεία Λειτουργία παρέστησαν το Διοικητικό Συμβούλιο, ο περιφερει-
ακός Σύμβουλος  Τηλεγιαννίδης  Θ., η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας 
Βέροιας, κ. Γκόγκα Ε.,  μέλη της Θρακικής Εστίας Βεροίας και φίλοι μας.  

Το Δ.Σ.

Εγγραφές 
στο Ωδείο της Ιεράς 

Μητροπόλεως 
Σ υ ν ε χ ί ζο ν τ α ι 

οι εγγραφές στο 
Ωδείο της Ιεράς 
Μητροπόλεως Βε-
ροίας, Ναούσης & 
Καμπανίας σε όλα 
τα τμήματα του Ω-
δείου.

Ο ι  ε γγραφές 
πραγματοποιού -
νται καθημερινά 
από Δευτέρα μέχρι 
Παρασκευή τις α-
πογευματινές ώρες 
από τις 5.30 έως 
τις 8.30 μ.μ. και 
κάθε Σάββατο από 
τις 10.30 π.μ. μέχρι 
τις 13.00 μ.μ.

Στο Ωδείο λει-
τουργούν οι εξής 
σχολές:

1. ΣΧΟΛΗ ΒΥ-
ΖΑΝΤΙΝΗΣ & ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤIΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

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

Φούγκα, Σύνθεση
5. ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ: Πιάνο, Κιθάρα, Βιολί, Βιο-

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

Κανονάκι, Κρουστά
7. ΣΧΟΛΗ ΛΑΪΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ: Πιάνο, κιθάρα, μπουζούκι, 

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

ΝΤΙΝΗ 

Περισσότερες πληροφορίες στο www.odeio-imv.gr, στα τηλέ-
φωνα: 2331060784 για την Βέροια &  2332022572 για τη Νάου-
σα και στο email odeio.mitropolis@gmail.com.

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Τρίτη 18 

Σεπτεμβρίου 2018 από τον 
Ιερό Ναό Αγ. Δημητρίου και 
Μαρκέλλας Νέας Λυκογιάν-
νης ο Κωνσταντίνος Καλιό-
γλου σε ηλικία 76 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΔΕΛΗΜΑΝΩΛΗ ΑΡΓΥΡΩ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Τετάρτη 

19 Σεπτεμβρίου 2018 στις 12.00 
μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγ. Νικο-
λάου Νέας Νικομήδειας η Αν-
θούλα Ιωαν. Μπουτογλίδου σε 
ηλικία 77 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
«ΚΥΠΡΑΙΟΣ»



Γράφει ο 
Λευτέρης Αυγενάκης*

Η Ελλάδα επί των ημερών των ΣΥ-
ΡΙΖΑΝΕΛ καταγράφει το ένα αρνητικό 
ρεκόρ μετά το άλλο. Ιδιαίτερα σε ό,τι 
αφορά τους ρυθμούς οικονομικής α-
νάπτυξης έχει καταστεί ουραγός σε 
μια Ευρώπη που έχει αφήσει οριστικά 
πίσω την κρίση και έχει μπει σε τροχιά 
οικονομικής ευημερίας. Παρά, λοιπόν 
το γεγονός, που εν πολλοίς πηγάζει 
από τους πρωτοφανείς ρυθμούς α-
πό-επενδύσεων που κορυφώθηκε τα 
τελευταία χρόνια, η Ελλάδα δε έχει 
χάσει το τρένο της ανάπτυξης. 

Η χώρα μπορεί να αναπτυχθεί στα 
επόμενα δέκα χρόνια με μέσο ρυθμό 4% και το χρέος της 
μπορεί να μειωθεί δραστικά. Τα επόμενα πέντε χρόνια είναι 
εφικτό να δημιουργηθούν 700.000 νέες θέσεις εργασίας και 
να δοθεί το μήνυμα στους Έλληνες του εξωτερικού να γυρί-
σουν στην Πατρίδα μας.  

Όλα αυτά βέβαια δεν είναι αυτοεκπληρούμενες προφη-
τείες. Απαιτούν σκληρή δουλειά, σοβαρότητα, και προσή-
λωση. Απαιτούν μια νέα, μεταρρυθμιστική κυβέρνηση που 
δεν δειλιάζει μπροστά στην ευθύνη και το πολιτικό κόστος. 
Μια κυβέρνηση με όραμα και άμεσα εφαρμόσιμο πρόγραμ-
μα. Μια κυβέρνηση που ξέρει και θα φέρει πλούτο στη 
χώρα μέσα από άμεσες επενδύσεις. Και αυτό γιατί μόνο οι 
επενδύσεις μπορούν να μας δώσουν πρόσθετο ποσοστό 
7-8 μονάδες πρόσθετης ανάπτυξης. 

Για εμάς όλα αυτά δεν είναι εξαγγελίες, αλλά μια νέα 
πραγματικότητα που μπορεί να εμπεδωθεί με: 

• Την πλήρη κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος 
για όλους ανεξαιρέτως τους ελεύθερους επαγγελματίες και 
τις ατομικές επιχειρήσεις εντός της πρώτης διετίας της νέας 
διακυβέρνησης. 

• Τη μείωση του εισαγωγικού φορολογικού συντε-
λεστή στο 9% και της εισφοράς για κύρια σύνταξη στο 15% 
αυξάνει δραστικά το ετήσιο διαθέσιμο εισόδημα όλων των 
ελεύθερων επαγγελματιών και των ατομικών  επιχειρήσε-
ων. 

• Το σχέδιο μας η συνολική επιβάρυνση φόρων 
και εισφορών για τους ελεύθερους επαγγελματίες του πα-
ραδείγματος, περιορίζονται στο 29% από 50% που είναι 
σήμερα. 

• Τη ρύθμιση των «κόκκινων δανείων» βασισμένη 

στην πρότασή μας για τη Δεύτερη Ευ-
καιρία που προστατεύει τα ευάλωτα 
νοικοκυριά και βοηθάει την αναδιάρ-
θρωση βιώσιμων επιχειρήσεων. 

• Την κατάργηση του υποκατώ-
τατου μισθού ο οποίος δημιουργεί μια 
τεχνητή στρέβλωση στην αγορά εργα-
σίας εις βάρος των νέων εργαζόμενων.

• Την αναστολή του Φ.Π.Α. στην 
οικοδομική δραστηριότητα για τρία 
χρόνια και έκπτωση φόρου ίση με το 
40% της δαπάνης που -με νόμιμα πα-
ραστατικά- καταβλήθηκαν για λειτουρ-
γική, αισθητική και ενεργειακή αναβάθ-
μιση, συντήρηση και αξιοποίηση των 
υφιστάμενων κατοικιών.

• Τη φορολόγηση των αγροτικών συλλογικών σχη-
μάτων με συντελεστή μόλις 10% ως κίνητρο για την ένταξη 
όσο περισσότερων αγροτών σε αυτά και πλήρη κατάργηση 
του φόρου στο κρασί. 

Η Ελλάδα μπορεί να ξαναβγεί από το τούνελ της ύ-
φεσης και της εσωστρέφειας, με στοχευμένα μέτρα και 
συγκεκριμένες πολιτικές. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και μια 
κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μπορούν να βγάλουν 
την Ελλάδα από τις σκιές της κρίσης και να την φέρουν στο 
φως της ανάπτυξης και της προκοπής. Η Νέα Δημοκρατία 
μπορεί και ενώνει του Έλληνες και όλοι μαζί θα κερδίσουμε 
το στοίχημα για μια ισχυρή Ελλάδα. 

*Ο κ. Λευτέρης Αυγενάκης είναι Γραμματέας της Πο-
λιτικής Επιτροπής της Ν.Δ. και Βουλευτής Ηρακλείου
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Ν.Ε. ΚΙ.ΝΑΛ. 
ΗΜΑΘΙΑΣ: 

Ξεπούλημα!!! 126 
ακίνητα στην 

Ημαθία 
στο Υπερταμείο

Από τη Ν.Ε. ΚΙ.ΝΑΛ. Ημαθίας δόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση:
«Από τη  πιο μαύρη σελίδα της διακυβέρνησης Τσίπρα – Καμμένου, που αφορά 

στην εκχώρηση της δημόσιας περιουσίας στο Υπερταμείο για 99 χρόνια αρχίζει σιγά – 
σιγά να εφαρμόζεται. Η Κυβέρνηση λοιπόν έσπευσε να υλοποιήσει την απαίτηση του 
Υπερταμείου και με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών  μεταβίβασε στην ΕΤ.Α.Δ. 
Α.Ε. 10.119 ακίνητα, κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου ενεργώντας ερήμην των 
Τοπικών Κοινωνιών που χρησιμοποιούν, αξιοποιούν ή διεκδικούν προς αξιοποίηση 
τα συγκεκριμένα ακίνητα και προσπάθησε να αποκρύψει το γεγονός, καθώς βρίσκεται 
στον αντίποδα του αφηγήματός της περί τέλους του μνημονίου με το οποίο η Κυβέρ-
νηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ έχει αναλάβει επαχθείς δεσμεύσεις για τα επόμενα δεκάδες 
χρόνια. Μεταξύ των παραπάνω βρίσκονται και περισσότερα από 2.000 ακίνητα στην 
Κεντρική Μακεδονία εκ των οποίων και 126 εξ αυτών στην Ημαθία.

Αυτά τα ακίνητα αναφέρονται μόνο  με τον Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου 
χωρίς καμία περιγραφή της θέσης, της έκτασης, της χρήσης, και των λοιπών τους 
στοιχείων, σε μια προσπάθεια να γίνει απόκρυψη των γεγονότων και να προκληθεί 
σύγχυση, μια πρακτική που συνηθίζει η παρούσα Κυβέρνηση. 

Καλούμε  τους αρμόδιους φορείς της περιοχής μας να ελέγξουν με τον Κωδικό 
Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου  αν κάποιο από τα ακίνητα που χρησιμοποιούν, α-
ξιοποιούν ή διεκδικούν ανήκει στην λίστα και τότε να αντιδράσουν με συντονισμένες 
προσπάθειες στις οποίες θα μας βρουν αρωγούς.

Ήδη η Κ.Ο. του Κινήματος Αλλαγής έχει αναλάβει σχετική πρωτοβουλία και σύ-
ντομα θα είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε όλοι (προφανώς και οι τοπικοί βουλευτές)  
τη δημόσια περιούσια που ξεπουλάει η Κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛΛ στην περιοχή 
μας». 

Έλεγχοι σε σχολικά λεωφορεία 
από κλιμάκια της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας 
Από το Γραφείο του Αντιπε-

ριφερειάρχη Μεταφορών και 
Επικοινωνιών της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας Κ. Πάλ-
λα  ανακοινώνονται τα εξής σχε-
τικά με τη διενέργεια ελέγχων 
σε σχολικά λεωφορεία,  με την 
έναρξη της νέας σχολικής χρο-
νιάς:

« Με αφορμή την έναρξη της 
νέας σχολικής χρονιάς, συγκρο-
τήθηκαν έκτακτα Μικτά Κλιμάκια 
Ελέγχου (ΜΚΕ) από  τις Διευ-
θύνσεις Μεταφορών και Επικοι-
νωνιών της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης προκειμένου να πραγματοποιή-
σουν στοχευμένα ελέγχους στα σχολικά λεωφορεία.

 Από τους ελέγχους που διενεργήθηκαν στις 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου 
2018 διαπιστώθηκε ότι η κατάσταση των συγκεκριμένων οχημάτων στην πλειονότη-
τά τους ήταν καλή. Σε κάποιες λίγες περιπτώσεις στις οποίες διαπιστώθηκε ότι δεν 
πληρούνταν οι απαραίτητες προϋποθέσεις  ασφαλούς κυκλοφορίας, επιβλήθηκαν οι 
ανάλογες διοικητικές και οικονομικές κυρώσεις. 

 Όπως δήλωσε σχετικά ο Αντιπεριφερειάρχης Μεταφορών και Επικοινωνιών 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Κωνσταντίνος Πάλλας  « Θα συνεχίσουμε 
τους ελέγχους των σχολικών λεωφορείων καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους με 
στόχο την ασφαλή και χωρίς προβλήματα μετακίνηση των μαθητών». 

ΑΠΩΛΕΙΑ
Ο κος Πετρίδης Παύλος έχασε το δίπλωμα γεωργικού 

ελκυστήρα στην περιοχή Διαβατού Ημαθίας. Όποιος το έ-
χασε ας το παραδώσει στο πλησιέστερο Αστυνομικό Τμήμα.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Αισθανόμαστε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε όλους 

όσοι μας συμπαραστάθηκαν στο θάνατο του αγαπημένου 
μας συζύγου, πατέρα και παππού ΦΩΤΙΟΥ ΛΙΟΛΙΟΠΟΥ-
ΛΟΥ.

Η οικογένειά του

«Από το τούνελ της ύφεσης … 
στο φως της ανάπτυξης»
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Συνεδριάζει την Παρασκευή 
η Δημοτική Κοινότητα Βέροιας 

Τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινό-
τητας Βέροιας  θα γίνει στην αίθουσα του Δη-
μοτικού Συμβουλίου Βέροιας, την Παρασκευή 
21-9-2018, στις 15:00, για τα παρακάτω θέματα 
της ημερήσιας διάταξης:

-Επί αιτήματος του Πολιτιστικού Συλλόγου 
«Το Σπίτι της Γιαγιάς Μαρίκας» για την παρα-
χώρηση της χρήσης της πλατείας Ελιάς για την 
πραγματοποίηση εκδήλωσης.

-Επί αιτήματος της Ένωσης Διαιτολόγων – 
Διατροφολόγων Ελλάδος για την παραχώρηση 
της χρήσης της πλατείας Ελιάς για πραγματο-
ποίηση εκδήλωσης.

-Επί αιτήματος της Π.Ε. Ημαθίας για την πα-
ραχώρηση της χρήσης της πλατείας Ελιάς για 
την διοργάνωση της 5ης   Γιορτής Σοκολάτας & 
Ζαχαροπλαστικής.

Επίσκεψη του 2ου  
Γυμνασίου Νάουσας 
στη  Διεθνή Έκθεση  

Θεσσαλονίκης 

Μια αξέχαστη εμπειρία είχαν οι μαθητές και οι μαθήτριες της  Γ΄ τάξης του 2ου Γυ-
μνασίου Νάουσας,  οι οποίοι το Σάββατο 15/9 επισκέφτηκαν την 83η Διεθνή Έκθεση 
Θεσσαλονίκης με πρωτοβουλία του Δήμου Νάουσας, της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργει-
ας και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων.

Τα παιδιά με τη συνοδεία γονέων και καθηγητών περιηγήθηκαν στα περίπτερα, 
ήρθαν σε επαφή με πρωτοποριακές εφαρμογές γνωστών εταιρειών πληροφορικής   
(Google, Microsoft ) , με τεχνολογικά επιτεύγματα και καινοτομίες στο χώρο της επι-
κοινωνίας, της αυτοκίνησης, της ρομποτικής και των επιστημών. Επίσης παρακολού-
θησαν την ομιλία του ηλεκτρολόγου μηχανικού ΕΜΠ,  Δρ. Διονύση  Παπαχρήστου, 
με θέμα : «Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας». Πληροφορήθηκαν για τα περιβαλλοντικά 
και τα  οικονομικά οφέλη που προκύπτουν από την αξιοποίηση της αιολικής , της 
ηλιακής , της γεωθερμικής ενέργειας, της βιομάζας και του βιοαερίου.  Τέλος , διασκέ-
δασαν με παιχνίδια εικονικής πραγματικότητας και γεύτηκαν τοπικές λιχουδιές από 
διάφορα μέρη της Ελλάδας.

Ο Σύλλογος ευχαριστεί πολύ τον Δήμο Νάουσας, που έδωσε την ευκαιρία σε 
πολλά παιδιά να επισκεφθούν για πρώτη φορά τον μεγαλύτερο εκθεσιακό χώρο στην 
Ελλάδα και να   μείνουν εντυπωσιασμένοι από την πληθώρα των εκθεμάτων. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ   
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

Βέροια 18/09 /2018
Αρ.πρωτ. 4030

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ Ν.Π.
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 65 και του άρθρου 272, του Ν. 

3852/2010.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 192 του Ν. 3463/2006, ,όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει από τον ν. 4555/2018 (Α΄133).
3. Tις διατάξεις του άρθρου 196 του ν. 4555/2018.
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981
5. Την αριθμ. 169/2018 απόφ. Δ/κού Συμβ/λίου ΚΑΠΑ Δή-

μου Βέροιας 
6. Την αριθμ. 202/2018 απόφ. Δ/κού Συμβ/λίου ΚΑΠΑ Δή-

μου Βέροιας 
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε 

Δημοπρασία πλειοδοτική φανερή και προφορική για την  
εκμίσθωση  - ισογείου καταστήματος στο Δημοτικό Στάδιο και 
βρίσκεται επι της οδού Σταδίου 35  Βέροια, κάτωθεν των κερκί-
δων,  εμβαδού 63,54 τ.μ.,  η οποία  θα διενεργηθεί στα γραφεία 
Διοίκησης του Ν.Π.Δ.Δ., επί της οδού Θ. Ζωγιοπούλου 5, 4ος 
όροφος, την Τρίτη 02/10/2018  και ώρα  10:00 π.μ. ενώπιον 
της Επιτροπής  διενέργειας δημοπρασιών. Σε περίπτωση που 
δεν προσέλθει κάποιος πλειοδότης η δημοπρασία θα επαναλη-
φθεί σε μια εβδομάδα , στις 09/10/2018  στον ίδιο χώρο και την 
ίδια μέρα ώρα.

Δικαίωμα συμμετοχής στην Δημοπρασία έχουν φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα τα οποία αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους 
όρους της  διακήρυξης και δεν έχουν καμία ληξιπρόθεσμη οφει-
λή προς το Ν.Π. «ΚΑΠΑ Δήμου Βέροιας» και στο Δήμο Βέροι-
ας. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί κατ΄ αρχήν μόνο δημότες 
και μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Βέροιας και Νομικά Πρόσωπα Ι-
διωτικού Δικαίου – Εταιρείες, με έδρα τη Βέροια.  Σε περίπτωση 
κατά την οποία η δημοπρασία αποβεί άγονη, θα επαναληφθεί 
σε μια (1) εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα, στον ίδιο τόπο και 
έχουν δικαίωμα συμμετοχής δημότες άλλων πόλεων.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να κα-
ταθέσει  στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας:

1. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας 
2. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας 
3. Ως εγγύηση, εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης 

Τράπεζας (10) τοις εκατό του ορίου πρώτης προσφοράς του 
ετήσιου μισθώματος. 

4. Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία να δηλώνει ότι έλαβε 
γνώση των όρων της δημοπρασίας και τους αποδέχεται ανεπι-
φύλακτα και έχει πλήρη γνώση για την πραγματική κατάσταση 
του μισθίου, την οποία αποδέχεται. Σημειώνεται ότι η εκ των 
υστέρων επίκληση άγνοιας της πραγματικής κατάστασης του 
μισθίου, δεν είναι δυνατόν να γίνει αποδεκτή

5. Πιστοποιητικό γέννησης που να προκύπτει ότι είναι 
δημότης του Δήμου Βέροιας  και βεβαίωση μόνιμης κατοικίας .  

6. Βεβαίωση του Ν. Π.  ότι ο υποψήφιος πλειοδότης δεν  
έχει οφειλές στο Ν.Π. «ΚΑΠΑ Δήμου Βέροιας» και στο Δήμο 
Βέροιας, ή να έχει υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης οφειλών, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ήτοι να είναι ενήμερος.

Ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς του ετήσιου μισθώ-
ματος ορίζεται το ποσό των   δυο  χιλιάδων τετρακοσίων 
ευρώ 2.400,00 €, (ήτοι 200,00€ μηνιαίως)

 Η διάρκεια της σύμβασης είναι για δυο (4) χρόνια και αρ-
χίζει από την υπογραφή του συμφωνητικού και εγκατάστασης 
του μισθωτή.

 Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να προσέλθει στα Γραφεία 
Διοίκησης του «ΚΑΠΑ Δήμου Βέροιας», και να παραλάβει τους 
όρους της παρούσας διακήρυξης,  κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες στη Διεύθυνση: Θεανώ Ζωγιοπούλου 5 Πληροφορίες: 
κ. Κακαφίκας Γεώργιος -  Τηλέφωνο: 2331022178-22547 FAX: 
2331022478

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  
ΝΟΜΟΣ   ΗΜΑΘΙΑΣ                                          
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ,  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ  ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ                                                                             

Βέροια 18-09-2018
Αριθ. Πρωτ. 4031

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ Ν.Π.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 65 και του άρθρου 272, του Ν. 

3852/2010.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 192 του Ν. 3463/2006, ,όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει από τον ν. 4555/2018 (Α΄133).
3. Tις διατάξεις του άρθρου 196 του ν. 4555/2018.
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981
5. Την αριθμ. 169/2018 απόφ. Δ/κού Συμβ/λίου ΚΑΠΑ Δή-

μου Βέροιας 
6. Την αριθμ. 200/2018 απόφ. Δ/κού Συμβ/λίου ΚΑΠΑ Δή-

μου Βέροιας 
  Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε 

Δημοπρασία πλειοδοτική φανερή και προφορική για την  
εκμίσθωση  κυλικείου του ΦΙΛΙΠΠΕΙΟΥ δημοτικού γυμνα-
στηρίου   Βέροιας  που βρίσκεται στο   Δήμο Βέροιας, στον 
ισόγειο χώρο της δυτικής πλευράς του κλειστού γυμναστηρίου, 
- οδός: 16ης Οκτωβρίου 5Α, εμβαδού  26,40 τ.μ., η οποία  θα 
διενεργηθεί στα γραφεία Διοίκησης του Ν.Π.Δ.Δ., επί της οδού 
Θ. Ζωγιοπούλου 5, 4ος όροφος, την Δευτέρα 01/10/2018  και 
ώρα  10:00 π.μ. ενώπιον της Επιτροπής  διενέργειας δημο-
πρασιών. Σε περίπτωση που δεν προσέλθει κάποιος πλειο-
δότης η δημοπρασία θα επαναληφθεί σε μια εβδομάδα , στις 
08/10/2018  στον ίδιο χώρο και την ίδια μέρα και ώρα.

Δικαίωμα συμμετοχής στην Δημοπρασία έχουν φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα τα οποία αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους 
όρους της  διακήρυξης και δεν έχουν καμία ληξιπρόθεσμη οφει-
λή προς το Ν.Π. «ΚΑΠΑ Δήμου Βέροιας» και στο Δήμο Βέροι-
ας. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί κατ΄ αρχήν μόνο δημότες 
και μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Βέροιας και Νομικά Πρόσωπα Ι-
διωτικού Δικαίου – Εταιρείες, με έδρα τη Βέροια.  Σε περίπτωση 
κατά την οποία η δημοπρασία αποβεί άγονη, θα επαναληφθεί 
σε μια (1) εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα, στον ίδιο τόπο και 
έχουν δικαίωμα συμμετοχής δημότες άλλων πόλεων.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να κα-
ταθέσει  στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας:

1. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας 
2. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας 
3. Ως εγγύηση, εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης 

Τράπεζας (10) τοις εκατό του ορίου πρώτης προσφοράς, του 
ετήσιου μισθώματος. 

4. Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία να δηλώνει ότι έλαβε 
γνώση των όρων της δημοπρασίας και τους αποδέχεται ανεπι-
φύλακτα και έχει πλήρη γνώση για την πραγματική κατάσταση 
του μισθίου, την οποία αποδέχεται. Σημειώνεται ότι η εκ των 
υστέρων επίκληση άγνοιας της πραγματικής κατάστασης του 
μισθίου, δεν είναι δυνατόν να γίνει αποδεκτή

5. Πιστοποιητικό γέννησης που να προκύπτει ότι είναι 
δημότης του Δήμου Βέροιας  και βεβαίωση μόνιμης κατοικίας .  

6. Βεβαίωση του Ν. Π.  ότι ο υποψήφιος πλειοδότης δεν  
έχει οφειλές στο Ν.Π. «ΚΑΠΑ Δήμου Βέροιας» και στο Δήμο 
Βέροιας, ή να έχει υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης οφειλών, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ήτοι να είναι ενήμερος.

Ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς του ετήσιου μισθώ-
ματος ορίζεται το ποσό των   τριών  χιλιάδων εξακοσίων 
ευρώ 3.600,00 €, (ήτοι 300,00€ μηνιαίως)

 Η διάρκεια της σύμβασης είναι για δυο (2) χρόνια και αρχίζει από 
την υπογραφή του συμφωνητικού και εγκατάστασης του μισθωτή.

Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να προσέλθει στα Γραφεία 
Διοίκησης του «ΚΑΠΑ Δήμου Βέροιας», και να παραλάβει τους 
όρους της παρούσας διακήρυξης,  κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες στη Διεύθυνση: Θεανώ Ζωγιοπούλου 5 Πληροφορίες: 
κ. Κακαφίκας Γεώργιος -  Τηλέφωνο: 2331022178-22547 FAX: 
2331022478

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

Η Πρωτοβουλία 
για το Παιδί ευχαριστεί

Τη Δευτέρα, 17 Σεπτεμβρίου 2018 διεξήχθη ο φιλικός ποδοσφαιρικός αγώνας 
μεταξύ των ομάδων των Φίλων Θοδωρή Ζαγοράκη (Επίλεκτων Διεθνών και άλλων 
παλαίμαχων ποδοσφαιριστών) και των παλαίμαχων ποδοσφαιριστών του ΓΑΣ και της 
ΠΑΕ «Βέροια», στο Δημοτικό Στάδιο της πόλης μας. Ο αγώνας αυτός δόθηκε με σκο-
πό την ενίσχυση του έργου του Οργανισμού μας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πρωτοβουλίας για το Παιδί ευχαριστεί θερμά:
1.Τον εμπνευστή και διοργανωτή της εκδήλωσης Σύλλογο παλαίμαχων  ποδο-

σφαιριστών του ΓΑΣ και της ΠΑΕ «Βέροια» και ιδιαίτερα τον Πρόεδρό του κύριο Τάκη 
Παπατζίκο  για την όλη διοργάνωση και την ευγενική συνδρομή τους στο έργο μας. 

2.Τους παλαίμαχους διεθνείς ποδοσφαιριστές-φίλους του Θοδωρή Ζαγοράκη, που 
δέχθηκαν την πρόσκληση και ανταποκρίθηκαν με μεγάλη προθυμία. Ιδιαίτερα ευχαρι-
στούμε τον κύριο Ζαγοράκη, για τη δεκτικότητα και την ευαισθησία του.

3.Την ΚΑΠΑ του Δήμου Βεροίας για όλες τις διευκολύνσεις που παρέσχε.
4.Τις Ακαδημίες ποδοσφαίρου που παραβρέθηκαν.
5.Το κοινό της πόλης και της περιοχής που τίμησε την εκδήλωση με την παρουσία 

του.
ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.



Αναμενόμενο ήταν και δεν ξάφνιασε κανέναν από εκείνους που χρησιμοποιούσαν το δρόμο αυτόν για να πάνε στη δουλειά τους ή στο σπίτι τους.
Μιλάμε για το «διατηρητέο» Τουρώνη, ένα παλιό σπίτι που εντυπωσίαζε κάποτε κάπου εκεί στην οδό Λέοντος Σοφού της Βέροιας και που κατα-

κρημνίσθηκε πριν από λίγες ημέρες, χωρίς ευτυχώς να προκαλέσει κακό σε ανθρώπου.
Έπεσε λοιπόν κι αυτό, κάτω από το βάρος της πολυκαιρίας και της εγκατάλειψης. Κυρίως όμως εξαιτίας της αδιαφορίας που βιώνει εδώ και πολ-

λά χρόνια (βάλε μισόν αιώνα και πλέον) η οδός αυτή, που χαρακτηρίστηκε στο παρελθόν ως η πιο γραφική παραδοσιακή γειτονιά της Βέροιας, στην 
περιοχή της Μπαρμπούτας.

Μια προς μία χάνονται οι συμπαθητικές οικίες με την τεχνολογική και κάποιες με την αι-
σθητική τους αξία. Μας άφησε χρόνους πρώτα το αρχοντικό του Περικλή Γούναρη, αξιόλο-
γο δείγμα της Μακεδονικής αρχιτεκτονικής, μοναδικό σ’ όλη την πόλη. Κάποια χρόνια με-
τά, ήλθε η σειρά της πανέμορφης κατοικίας του Στέργιου Ζυγουλιάνα που μέρα στη μέρα, 
κατάντησε σωρός ερειπίων. Λίγο πιο πάνω, εκεί στη γωνία με την Κεντρική, μια πυρκαγιά 
είχε αφανίσει το πανέμορφο κτίριο που στέγαζε τα παλιά χρόνια την Εφορία του τόπου.

Παραμένουν όρθια προς το παρόν περιμένοντας ίσως τη σειρά τους, το διόροφο Μπα-
μπαλώνα και Βασιλείου. Και λίγο πιο κάτω, μισογκρεμισμένο κι αυτό, το σπίτι των αδελ-
φών Μαζίνη.

Αργά - γρήγορα, ο δρόμος αυτός που οδηγεί στην αψιδωτή και πασίγνωστη γέφυρα 
του Καραχμέτ, θα καταντήσει «δρόμος φάντασμα» και οι περαστικοί θα τον βαδίζουν με 
δέος και φοβία.

Και οι σειρές αυτές θ’ αποτελέσουν τον θλιβερό αποχαιρετισμό προς το παρελθόν 
του δρόμου από έναν 
άνθρωπο που διά-
βηκε χιλιάδες φορές 
το καλντερίμι του και 
χάρηκε μυριάδες κα-
λοκαίρια το δροσερό 
ίσκιο των σπιτιών του.

Ορ. Σιδηρόπουλος
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Τετραήμερη εκδρομή 
της Φιλοπτώχου Βέροιας

                                                      
Η Φιλόπτωχος Αδελφότης Κυριών Βέροιας, διοργα-

νώνει τετραήμερη εκδρομή, ( τρεις διανυκτερεύσεις) στη 
Σόφια, Μαύρη Θάλασσα: Μεσημβρία - Μπουργκάς- Αγ-
χίαλος- Σωζόπολη-Βάρνα-Αλατζά, Φιλιππούπολη, στις 
21-24 Σεπτεμβρίου 2018. Τιμή προσιτή. 

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

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Το Κέντρο Υγείας Βέροιας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας, 

σχετικά με την εκδήλωση που διοργάνωσε για τον εορτα-
σμό της Παγκόσμιας Ημέρας Εθελοντή Δότη Μυελού των 
Οστών το Σάββατο 15 Σεπτεμβρίου 2018 στον εμπορικό 
πεζόδρομο της Βέροιας ευχαριστεί θερμά το Δήμο Βέροιας, 
το Νομικό Πρόσωπο Δήμου Βέροιας και το Τμήμα Κοινωνι-
κής Προστασίας του Νομικού Προσώπου Δήμου Βέροιας 
για τη συνεργασία.

Επίσης, ευχαριστούμε τη μαέστρο Μητρέντση Δήμητρα, 
τα παιδιά της  χορωδίας  Canto A Tempo και τους γονείς 
τους, καθώς και τα μέλη της χορωδιακής ομάδας ενηλίκων 
mamma Canto για τη συμμετοχή τους.

Τέλος, ευχαριστούμε το κατάστημα «Ήχος και Φως»                          
(Ζορμπάς Αντώνιος), το καφεκοπτείο «Μπαρμπαρούσης 
Κωνσταντίνος» και το κατάστημα λευκών ειδών «Μαρκά-
κης»  για την προσφορά τους στην πραγματοποίηση αυτής 
της εκδήλωσης.

Η Υπεύθυνη 
Επιστημονικής Λειτουργίας

Κ.Υ. Βέροιας 
Μ. Χατζή

Αγιασμός στο παράρτημα  
της ΕΜΕ Ηµαθίας

Με αφορµή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς ,στο 
παράρτημα  της ΕΜΕ Ηµαθίας  θα πραγµατοποιηθεί αγια-
σµός, την Κυριακή 23 Σεπτεµβρίου στις 6:00µ.µ  (Ολγάνου 
19) , παρουσία του Μητροπολίτη Βεροίας, Ναούσης και 
Καµπανίας κ.Παντελεήµων. 

ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

Πρόσκληση
Ο Ομιλος Προστασίας Απόρου Παιδιού Βέροιας σας 

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

Με τιμή
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Έπεσε το «διατηρητέο» Τουρώνη 
στην οδό Σοφού

-Χάθηκε ένα ακόμα κομμάτι από την παλιά Βέροια



CMYK
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ΜεαπόλυτηεπιτυχίαέγινεοφιλικόςαγώναςΠαλαιμάχωνΒέροιας
καιΟμάδαςΦίλωνΘ.Ζαγοράκη

Ευχαριστήριο της «Πρωτοβουλίας για το Παιδί»
ΣτοφρεσκαρισμένοΔημοτικόΣτάδιοΒέροιαςδιεξήχθημεεπιτυχίατηΔευτέραοφιλικόςαγώναςτωνΠαλαιμάχωντηςΒέροιαςκαιτηςΟμάδαςΦίλωντουΘ.Ζαγοράκη,οιεισπράξειςτουοποίουδόθηκανστην«Πρω-

τοβουλίαγιατοΠαιδί».ΗεκδήλωσηπέτυχεσεόλουςτουςτομείςμεμεγάλησυμμετοχήφιλάθλωνκαιΑκαδημιών,πολλώνεπισήμωνκαι...εισπρακτικήεπιτυχίαγιατονσκοπόπουέγινε.Κάποιοισχολίασαντο2-9,αλλάο
προπονητήςτωνΠαλαιμάχωντηςΒέροιαςοΓιώργοςΧατζάραςμαςείπεταεξής:«Γιαμένατοσκορείναι0-0.Σ’αυτέςτιςεκδηλώσειςσημασίαέχειναπετύχειοσκοπόςτηςδιεξαγωγήςτουαγώνα(κοινωνικός)καιφυσικάνα
φύγουμεόλοιαγκαλιασμένοικαιυγιείς.Ακολουθείφωτορεπορτάζ:

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΤηΔευτέρα,17Σεπτεμβρίου2018διεξήχθηοφιλικόςποδοσφαι-
ρικόςαγώναςμεταξύτωνομάδωντωνΦίλωνΘοδωρήΖαγοράκη(Ε-
πίλεκτωνΔιεθνώνκαιάλλωνπαλαίμαχωνποδοσφαιριστών)καιτων
παλαίμαχωνποδοσφαιριστών του ΓΑΣ και τηςΠΑΕ«Βέροια», στο
ΔημοτικόΣτάδιοτηςπόληςμας.Οαγώναςαυτόςδόθηκεμεσκοπό
τηνενίσχυσητουέργουτουΟργανισμούμας.

ΤοΔιοικητικόΣυμβούλιο τηςΠρωτοβουλίας για τοΠαιδί ευχαρι-
στείθερμά:

1.ΤονεμπνευστήκαιδιοργανωτήτηςεκδήλωσηςΣύλλογοπαλαί-
μαχωνποδοσφαιριστώντουΓΑΣκαιτηςΠΑΕ«Βέροια»καιιδιαίτερα
τονΠρόεδρότουκύριοΤάκηΠαπατζίκογιατηνόληδιοργάνωσηκαι
τηνευγενικήσυνδρομήτουςστοέργομας.

2.Τουςπαλαίμαχουςδιεθνείςποδοσφαιριστές-φίλους τουΘοδω-
ρήΖαγοράκη,πουδέχθηκαντηνπρόσκλησηκαιανταποκρίθηκανμε
μεγάληπροθυμία. Ιδιαίτερα ευχαριστούμε τον κύριοΖαγοράκη, για
τηδεκτικότητακαιτηνευαισθησίατου.

3.ΤηνΚΑΠΑ τουΔήμουΒεροίας για όλες τις διευκολύνσειςπου
παρέσχε.

4.ΤιςΑκαδημίεςποδοσφαίρουπουπαραβρέθηκαν.
5.Τοκοινότηςπόληςκαιτηςπεριοχήςπουτίμησετηνεκδήλωση

μετηνπαρουσίατου.
ΑΠΟΤΟΔ.Σ.

Ο αρχηγός της Εθνικής ομάδας το 2004 Θοδωρής
Ζαγοράκης ανάμεσα σε Παλαίμαχους παίκτες της Βέροιας 

με επικεφαλής τον Πρόεδρο Τάκη Παπατζίκο

Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Φρόσω
Καρασαρλίδου τιμά τον Γιάννη Παπαφωτίου

Ο Αντιπρόεδρος της ΕΠΣΗ Κώστας
Μαστοροδήμος τιμά τον Ζήση Μήττα

Ο Πρόεδρος της Βέροιας Στέφανος
Αποστολίδης τιμά τον Χρήστο Υφαντίδη



Η διοίκηση της «Βασίλισσας» ανακοίνωσε την
έναρξη κυκλοφορίας των εισιτηρίων διαρκείας της
νέας αγωνιστικήςπεριόδου 2018-19  οι τιμές των
οποίωνείναιγιαόλαταβαλάντιααφούξεκινούναπό
τα30ευρώκαιφτάνουντα300.Αναλυτικά:

«Βρισκόμαστεστην ευχάριστηθέσηνασαςανα-
κοινώσουμεταεισιτήριαδιαρκείαςτηςομάδαςμαςγια
τηνφετινήσεζόνταοποίαθαδιαφοροποιούνταισε5
κατηγορίες.Είναιγεγονόςότιη«κλασική»θύρα4θα

λειτουργήσειξανά,όπωςκαιταμαθητι-
κάεισιτήρια!Έφτασεοκαιρόςπουόλοι
περιμέναμε,οφίλαθλοςκόσμοςναδεί-
ξειτην«στήριξή»τουστηνΒασίλισσα!

Αναλυτικότερα:
1)ΕισιτήριοδιαρκείαςSTANDARD

το οποίο θα βρίσκεται στα ακριανά
τμήματαθέσεωντηςσκεπαστήςθύρας
καιητιμήτουανέρχεταιστα50ευρώ.

2)ΕισιτήριοδιαρκείαςEXCLUSIVE
τοοποίοθαβρίσκεταιστακεντρικότερα
τμήματαθέσεων τουγηπέδου τηςσκε-
παστήςθύραςκαιμετιμηναανέρχεται
στα100ευρώ.

3)ΕισιτήριοδιαρκείαςVIP στο κέντρο τηςσκε-
παστήςθύραςταοποίαείναιμόλις150αριθμημένες
θέσεις, δερμάτινες και με τραπεζάκι μπροστά από
όλες,ητιμήτουςανέρχεταιστα300ευρώ.

4)Εισιτήριο διαρκείας «ΘΥΡΑ4» το οποίο βρί-
σκεταιστα κεντρικότερασημεία τηςανοιχτής κερκί-
δαςκαιμετιμήστα30ευρώ.

5)ΕισιτήριοδιαρκείαςΜΑΘΗΤΙΚΟτοοποίοβρί-
σκεται στο πέταλο της θύρας 1 και στα
τμήματα της ανοιχτής θύρας και με τιμή
στα10ευρώ.

Σημείαπώλησης
*ΠολυχώροςΕΛΙΑ υπεύθυνος επικοι-

νωνίαςκ.ΖιαμπούληςΣτελιος6977426425
*ΚατάστημαSPOTEAMΜ.Αλεξάνδρου

28,Βέροια2331061745
 *ΣισμανίδηςΚωνσταντίνος,Αριστοτέ-

λους133Μακροχώρι6944801415
* Ε λ ε υ θ ε ρ ι ά δ η ς  Θ ε ό δ ω ρ ο ς ,

6974077834eleytheriadhs@gmail.com»

Η πρώτη και η δεύτερη αγωνι-
στική έγιναν στη Σίνδο στις 
16-9-2018, συγκεντρωτικά με 

τις έξι ομάδες και την ίδια ημέρα οι 
άλλες τέσσερεις στις εγκαταστάσεις 
της ΧΑ.Ν.Θ. Η ομάδα της πόλης μας 
αγωνίστηκε με τον Φάρο Αλεξαν-
δρούπολης και την οικοδέσποινα 
Εχέδωρο Σίνδου. Μετά από αμφίρρο-
πο αγώνα με τον Φάρο ήρθε η ήττα 
με 3-4. Στον αγώνα με τον Εχέδωρο 
μετά από δυνατές μονομαχίες έχασε ο 
Α.Σ.Ε.Α.Β. με 1-4.

Στησύνθεση τουπροπονητήΤσιαλτζούδηΓιώρ-
γου αγωνίστηκαν οι: ΤσιαλτζούδηςΒαγγέλης,Αλ-
μπανάκηςΚωνσταντίνος, καιΠαζαρτζικλήςΔιονύ-
σης.

Αναλυτικάτααποτελέσματα:
1ηΑγωνιστική:Α.Σ.Ε.Α.Β.–ΦΑΡΟΣΑΛΕΞΑΝ-

ΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Α.Σ.Ε.Α.Β.ΦΑΡΟΣΑΛΕΞ.ΜΑΤΣ
ΠαζαρτζικλήςΜύρος0-1
ΑμπανάκηςΜήτκας0-2
ΤσιαλτζούδηςΠιστόλας1-2
ΠαζαρτζικλήςΜήτκας1-3
ΤσιαλτζούδηςΜύρος2-3
ΑμπανάκηςΠιστόλας3-3
Τσιαλτζούδης&ΑμπανάκηςΜύρος&
Μήτκας3-4

2ηΑγωνιστική:ΕΧΕΔΩΡΟΣΣΙΝΔΟΥ
-Α.Σ.Ε.Α.Β.ΕΧΕΔΩΡΟΣΑ.Σ.Ε.Α.Β.ΜΑ-
ΤΣ

ΠίτταςΑμπανάκης1-0
ΖαγκότσηςΤσιαλτζούδης1-1
ΚιλκισλήςΠαζαρτζικλής2-1

ΠίτταςΠαζαρτζικλής3-1
ΚιλκισλήςΤσιαλτζούδης4-1

Η επόμενη αγωνιστική θα γίνει το Σάββατο 20-
10-18στηΔΕΘμεΑίανταΕυόσμου,Ο.Ε.Α.Έδεσσας
καιΑ.Σ.ΠέραΘεσσαλονίκης.

Οι ομάδες τηςΒ’ΕθνικήςΒόρειαςΕλλάδαςΑν-
δρών είναι:Α.Σ.Ε.Α.Βέροιας,ΦάροςΑλεξανδρού-
πολης,ΕχέδωροςΣίνδου,Α.Σ.Ε.Α.Καβάλας,Ο.Ε.Α.
Έδεσσας,ΣάρισεςΦλώρινας,ΚένταυροςΚαστοριάς,
Χ.Α.Ν.Θ.καιΑίανταςΕυόσμου.Μετάτιςδύοπρώτες
αγωνιστικέςαπομένουνάλλεςδεκάξιωςτοΜάρτιο.
Στο τέλος τουπρωταθλήματος οι δύοπρώτες ομά-
δεςπηγαίνουνστηνΑθήναγιαμπαράζανόδουστην
Α2Εθνικήκαιοιτρειςτελευταίεςυποβιβάζονταιστην
Α’κατηγορίαΒόρειαςΕλλάδας.

Δήλωση προπονητή: «Το πρωτάθλημα της Β’
Εθνικής είναι δύσκολο και αμφίρροπο.Δυστυχώςη
ομάδαμαςδενέχειβάθοςκαιβασιζόμαστεστηγνω-
στή τριάδα.Εύχομαι ταπαιδιά να είναι υγιή χωρίς
τραυματισμούςκαιναεπιτευχθείοαρχικόςμαςστό-
χοςπουείναιηπαραμονήστηνκατηγορία».

Εγγραφέςνέαςσεζόν
Έχουν αρχίσει οι εγγραφές στα τμήματα επι-

τραπέζιας αντισφαίρισης τουΑ.Σ.Ε.Α.Β.Ανηλίκων
και Ενηλίκων στοΦιλίππειο Κλειστό Γυμναστήριο
στηναίθουσαΔ4καιστοτηλέφωνο6932209622(κ.
Γιώργος).

CMYK
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Σε κυκλοφορία τα εισιτήρια διαρκείας της 
ΒΕΡΟΙΑΣ - Τιμές από 30 έως 300 ευρώ!

Πινκ-Πονγκ
ΜεΔύοΉττεςξεκίνησετοΠρωτάθλημα
στηΒ’ΕθνικήΒορείουΕλλάδαςΑνδρών

οΑ.Σ.Ε.Α.Β.

Μετά την πρόκριση επί του 
Μακεδονικού στον εκτός 
έδρας αγώνα του περασμένου 

Σαββάτου στην Νεάπολη, η ομάδα 
μπάσκετ του Φιλίππου Βέροιας υπο-
δέχεται την Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου 
στις 17.00 στο ΔΑΚ «Βικέλας» την 

ομάδα του Εθνικού 
(ομάδα Α2 Εθνικής) για 
την Β´ αγωνιστική της 
Ά Φάσης του Κυπέλλου 
Ελλάδος.

Τοναγώναθαδιαιτητεύσουν
οιΘεοδώρου-Σιταρίδης (Μελα-
νίδης), ενώ όποια ομάδαπρο-
κριθεί θα αντιμετωπίσει το ερ-
χόμενο Σαββατοκύριακο εντός
έδραςτοννικητήτουαγώναΓΣ
Ελευθερούπολης –Καβάλα για
την1ηαγωνιστικήτηςΒ´φάσης

τουθεσμού.
Ηείσοδοςγιατουςφιλάθλουςτηςομάδαςσ’αυτό

τοπρώτοεπίσημοπαιχνίδιτηςομάδαςγιαφέτοςθα
είναιελεύθερη.

Σημειώνεταιότιεισιτήριαδιαρκείαςθαδιατίθενται
καιστογήπεδοπριντηνέναρξητουαγώνα,καθώς
είναι η τελευταία ευκαιρία για κάποιον να ταπρο-
μηθευτείανεπιθυμείναδειτοόνομάτουγραμμένο
στηνεπίσημηφανέλατηςομάδας.

Μεγάλη πρόκληση το σημερινό 
παιχνίδι με Εθνικό για τον Φίλιππο 

Βέροιας για το κύπελλο



Με μεγάλη συμμετοχή Αθλη-
τών και Αθλητριών συμμε-
τείχε η Γ Ε Νάουσας στα 

23α Κωνσταντινίδεια που έγινα την 
Κυριακή στην Νάουσα. Οι επιδόσεις 
ήταν καλές για την κάθε κατηγορία 
και φυσικά ξεχώρισαν οι Στεφανής, 
Λογδανίδης.

ΑποτελέσματαΓ.Ε.Νάουσας
60μ(Α-14χρ.)
10οςΣτόιοςΠέτρος(9’’73)

150μ(Α-16χρ.)
11οςΜάλλιοςΚων/νος(21’’79)

200μ.εμπ.(Α-16χρ.)
2οςΜπιλιούρηςΣπύρος(28’’63)

ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣΑΝΔΡΩΝ
2οςΣτεφανήςΓεωργιος(58.70)

ΜΗΚΟΣΑΝΔΡΩΝ
3οςΛογδανίδηςΚων/νος (6.36) – 8ος Ιωαν-

νίδης Γεώργιος(5.77) – 9ος Φειδάντσης Βασί-
λης(5.61)

ΜΗΚΟΣ(Α-16χρ)
3οςΚασαπίδηςΘανάσης (5.62)- 6οςΜπακα-

λιόςΚων/νος(5.19)

ΜΗΚΟΣ(Α-14χρ.)
5ος ΓατάλοςΝίκος (4.68) – 8οςΜπρούβαλης

Αναστάσης(4.58)-10οςΣαράντηςΓεώργιος(4.40)

ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ(Α-16χρ)
3οςΝικόλλι Χρήστος (12.30) – 9οςΑποστό-

λουΦώτης(9.53)-10οςΒασιλειάδης
Κων/νος(9.49)

ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ(Α-14χρ)
3ος ΓκατζάςΔημήτριος (10.18) –

7οςΚεσίδηςΚων/νος(9.10)

ΥΨΟΣΑΝΔΡΩΝ
1ος Στεφανής Γεωργιος(1.90) –

5οςΣαραντινόςΣαράντης(1.60)

60μ(Κ-14χρ.)
4ηΤαρπάνηΕλεάννα(8’’97) – 5η

ΚαραΐτσηΣωτηρία(9’’04)- 13ηΚαρα-
τσιώλη Ελένη(9’’53) -16η Βασιλείου
Μαριάννα(9’’66) – 22ηΜάντσουΦα-
νή(10’’0)-25ηΝόλτσηΜαρία(10’’49)-
26ηΓατουρτζίδουΤέρψη(10’’50) -27η
ΓουδίνουΙωάννα(10’’51)

150μ(Κ-16χρ.)
14η Γεωργακοπούλου Έλενα

(23’’55)

100μ.εμπ.(Κ-18χρ.)

2ηΛίγγουΕυδοξία(16’’47)

80μ.εμπ.(Κ-16χρ.)
3ηΝέγρουΚυριακή(14’’04)

ΜΗΚΟΣΓΥΝΑΙΚΩΝ
1ηΙωάννουΙωάννα(5.51)

ΜΗΚΟΣ(Κ-16χρ)
1ηΤσίληΜαρία(4.53)

ΜΗΚΟΣ(Κ-14χρ)
6η ΣιδηροπούλουΈφη(4.51) – 12η Κουιτίλα

Πάουλα(4.12)–14ηΦειδάντσηΕλένη(4.07)–15η
Σίσκου Γεωργία(4.02) – 1ηΛίτουΥβόννη(4.02)
– 21η Μπόσι Μαρία (3.92) – 25η Γρηγορίου
Έυα(3.73) – 26ηΛούκαΜπριγκίτα-Μαρία(3.70)
– 27ηΦαρμάκηΔήμητρα(3.70) – 30η Ρουβέτη
Αθηνά(3.35)

ΜΙΛΙΓΥΝΑΙΚΩΝ(1609μ.)
4ηΛίγγουΕλπίδα(5΄58’’99)-9ηΤσιάτσιουΚατε-

ρίνα(6΄64’’41)–10ηΓαλίτηΕλένη(7’18’’98)

ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑΓΥΝΑΙΚΩΝ
1ηΔραγουμάνουΒασιλική(11.30)–2ηΣτεφα-

νήΙωάννα(10.80)

ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ(Κ-16χρ)
7ηΜπλιάτκαΦανή (10.21) – 8ηΜάκη Κά-

τια(9.98)–13ηΒαρβέρηΑναστασία(8.50)

ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ(Κ-14χρ)
3ηΠιτάκηΕλεάννα(8.83) – 11ηΣακαλήΘεο-

λογία(6.55) – 13ηΑποστόλουΕλένη(5.75) – 14η
ΣαματάΑθανασία(5.47)

ΥΨΟΣ(Κ-16χρ)
3η Πίπιλα Έλλη(1.40) – 4η Τασιώνα Ελπί-

δα(1.35)
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Φιλικό παιχνίδι με την ομάδα 
χαντ μπολ του Ζαφειράκη 
Νάουσας θα δώσει ο Φίλιπ-

πος, στα πλαίσια της προετοιμασίας, 
λίγες μέρες πριν την έναρξη της νέας 
αγωνιστικής περιόδου. Ο αγώνας θα 

διεξαχθεί στο Φιλίππειο κλειστό Γυμνα-
στήριο στη Βέροια σήμερα Τετάρτη 19 
Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 18:00.

Ηδιοίκηση της ομάδας καλεί τους φιλάθλους να
τιμήσουνμετηνπαρουσίατουςτηνφιλικήαναμέτρηση
τουΦιλίππουμετονσυντοπίτηΖαφειράκη.

Χάντμπολ

ΦιλικόμεΖαφειράκηΝάουσας
οΦίλιπποςΒέροιας

ΓΕΝάουσας

Πρωτιές και καλές επιδόσεις
στα 23α Κωνσταντινίδεια

Το «αγωνιστικό» Σαββατοκύρια-
κο πέρασε και οι δύο αγώνες, 
όπου έλαβαν μέρος αθλητές της 

Λέσχης Αυτοκινήτου Βέροιας, στεύθη-
καν με επιτυχία!

-51οΡαλιΔΕΘ
OΓιάννης Κωνσταντινίδης οδήγησε τοCitroen

ZXστην4ηθέσητηςΓενικήςκατάταξηςκαιστην1η
θέσητηςκατηγορίαςC3καιF2.

OΓιάννηςΓαλάνηςμεRenaultClio,δενκατάφε-
ρε να τερματίσει στον αγώνα λόγωπροβλήματος
στο κιβώτιο ταχυτήτων πριν την τελευταία ειδική
διαδρομή.

ΟσυνοδηγόςΠαναγιώτης Γαζγάζης κατήφθηνε
τον Στέργιο Ζάχο (ώστε να οδηγήσει στο όριο το
Peugeot 106 S16 και με τελειωμένα ελαστικά να
ανέβουνστην1ηθέσητηςκατηγορίαςC6,8ηθέση
Γενικήςκατάταξηςκαι5ηθέσηστηνF2

-4οςΓύροςDragRacing
OΆκηςΚιάτσηςμετοOpelCorsaturboπήρετην

3ηθέσηστηνκατηγορίαΒΤ1

Οι επιδόσεις των αθλητές της Λέσχης 
Αυτοκινήτου Βέροιας στο 51ο Ράλι ΔΕΘ 

και στο Drag Racing

Έναςακόμηυποστηρικτής
τηςπροσπάθειαςτωνΑετώνΒέροιας!

Πληθαίνουν οι υποστηρικτές και χο-
ρηγοί τωνΑετώνΒέροιας για τη σεζόν
2018/2019.Ηδιοίκησητηςομάδαςανα-
κοίνωσε τησυνεργασία της με τοΚρε-
οπωλείο «ΚούσιοςΑ.-ΓρηγοριάδηςΠ.»
στηΒέροια.Αναλυτικά:

«Ναευχαριστήσουμεθερμάτουςκ.κ.
ΑντώνηΚούσιο καιΠλάτωναΓρηγοριά-
δηγια τηστήριξηστονσύλλογομας τη
φετινήχρονιά.ΤοΚρεοπωλείο«Κούσιος
Α.-ΓρηγοριάδηςΠ.» στην οδόΠ.Τσαλ-
δάρηστηΒέροια, είναι μίααπό τις επι-
χειρήσειςπουέχουνδιάγει τηδικήτους
ιστορίαστηνπόληκαι είναιαπό τιςπιο
αναγνωρίσιμεςστοευρύκοινό.

Η διοίκηση τωνΑετών Βέροιας αι-
σθάνεταιιδιαίτεραυπερήφανηγιατογεγονόςπωςσετόσοδύσκολουςοικονομικάκαιρούς,οιεπιχειρηματίες
τηςπόλης(καιόχιμόνο)στηρίζουντηνπροσπάθειαμας!»



13www.laosnews.grΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018  

Μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου η δεύτερη κατανομή θέσεων 
σε βρεφικούς, παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς

Συνάντηση με εκπροσώπους εργαζομένων,  της 
Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδας και της Ομοσπον-
δίας Γονέων και Κηδεμόνων είχε ο Γενικός Γραμ-
ματέας του Υπουργείου Εσωτερικών Κώστας Που-
λάκης, για τη λειτουργία των παιδικών σταθμών και 
τις ενέργειες που γίνονται για την φιλοξενία όσο το 
δυνατόν περισσότερων παιδιών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν:
-Φέτος κατά την πρώτη κατανομή, τον Ιούλιο, 

χορηγήθηκαν 94.000 επιταγές (voucher) τοποθέτη-
σης σε ισάριθμα παιδιά και κάλυψαν όλα τα παιδιά 
οικογενειών που βρίσκονται κάτω από το όριο φτώ-
χειας και το σύνολο των αιτούντων για ΚΔΑΠ-ΑμέΑ, 
ανεξάρτητα από εισόδημα ή ηλικία.

-Η δεύτερη κατανομή θα γίνει μέχρι τα τέλη Σε-
πτεμβρίου και δέσμευση του Υπουργείου είναι ότι 
φέτος, όπως και πέρυσι, θα χορηγηθούν voucher σε 
όλους εκείνους που θα βρουν θέση σε βρεφικούς, 
παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς. Φέτος ε-
κτιμάται ότι θα δοθούν 125-126.000 voucher, δηλαδή 
6,5% περισσότερα σε σχέση με πέρυσι, περισσότε-
ρα από κάθε άλλη χρονιά.

-Για το έτος 2018-2019 (εκτίμηση) θα δοθούν από 
ΕΣΠΑ και Εθνικούς Πόρους συνολικά 235 εκατ. Ευ-
ρώ για το Πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής 
και Επαγγελματικής Ζωής», ενώ το έτος 2013-2014 

το ποσό αυτό έφθανε τα 173 εκατ. Ευρώ. Την τελευ-
ταία εξαετία μάλιστα, αυξάνεται συνεχώς το ποσοστό 
συμμετοχής των Εθνικών Πόρων στη χρηματοδότη-
ση του προγράμματος και από 12 εκατ. Ευρώ που 
ήταν το 2013-2014, φέτος ανέρχεται στα 167 εκατ. 
Ευρώ.

-Το σύνολο των οικογενειών των πυροπαθών δή-
μων έλαβαν voucher, που αφορούν συνολικά 1686 
θέσεις (πρώτη και δεύτερη κατανομή), στους δημοτι-
κούς σταθμούς, στα ΚΔΑΠ και τα ΚΔΑΠ-ΑμέΑ.

Τέλος, ο κ. Πουλάκης ενημέρωσε τους εκπρο-
σώπους των φορέων για το πρόγραμμα  χρηματο-
δότησης, ύψους 15 εκατ. Ευρώ,  για τη δημιουργία 
νέων δομών και για το πρόγραμμα χρηματοδότησης 
των παιδικών σταθμών, ύψους 95 εκατ. ευρώ, για τη 
συμμόρφωσή τους στις τεχνικές προδιαγραφές του 
π.δ. 99/2017, που ορίζει το θεσμικό πλαίσιο για τη 
χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας τους και 
διασφαλίζει την ασφαλή φιλοξενία των βρεφών και 
των παιδιών. 

Παράλληλα, επισήμανε την συμφωνία του Υ-
πουργού Εσωτερικών, Αλέξη Χαρίτση, με τους εκ-
προσώπους της ΚΕΔΕ, να ενταχθούν στο επενδυτι-
κό πρόγραμμα «ΦιλόΔημος» όλες οι ώριμες μελέτες 
που υπάρχουν στους Δήμους, ώστε να χρηματοδο-
τηθεί η δημιουργία νέων παιδικών σταθμών.

Στη Βουλή δύο δικογραφίες 
για Γιάννο Παπαντωνίου που 

αφορούν δωροδοκία

Άμεσα οι προκηρύξεις για 
7.500 μόνιμες προσλήψεις 

σε Ειδική Αγωγή 
& «Βοήθεια στο Σπίτι»Δύο δικογραφίες για το αδίκημα της 

παθητικής δωροδοκίας με κεντρικό 
πρόσωπο τον πρώην υπουργό Γιάννο 
Παπαντωνίου, καλείται να αξιολογήσει 
η Βουλή. Οι δύο υποθέσεις που διαβι-
βάζονται στην Βουλή από τις δικαστι-
κές αρχές, αφορούν, τόσο υποθέσεις 
εξοπλιστικών προγραμμάτων, με πε-
ριεχόμενο μεταξύ άλλων, στοιχεία που 
έχουν διαβιβαστεί πρόσφατα στους α-
νακριτές διαφθοράς από την Ελβετία 
και την Κύπρο, όσο και την υπόθεση 
σχετικά με τη μεταβίβαση του ακινήτου 
του πρώην υπουργού στη Σύρο.

Μετά την αποστολή των δύο φακέ-
λων, η Βουλή καλείται να ερευνήσει το 
αδίκημα της παθητικής δωροδοκίας για 
τον πρώην υπουργό, και να αποφανθεί 
αν η πράξη που του αποδίδεται είναι παραγεγραμμέ-
νη, ή αν τελέστηκε επ΄ αφορμή των υπουργικών του 
καθηκόντων, οπότε το αδίκημα δεν θεωρείται παραγε-
γραμμένο. Αν η Βουλή αποφανθεί ότι η πράξη δεν έχει 
παραγραφεί, τότε η δικογραφία θα επιστρέψει στην 
ανακρίτρια κατά της διαφθοράς, Ηλιάννα Ζαμανίκα και 
στον επίκουρο ανακριτή, Γιώργο Ευαγγέλου, προκει-
μένου να διερευνήσουν περαιτέρω τα στοιχεία και να 
κρίνουν αν συντρέχει λόγος να απαγγελθεί σε βάρος 
του πρώην υπουργού, συμπληρωματική κατηγορία και 
για παθητική δωροδοκία.

Οι δύο ανακριτές φαίνεται να διαθέτουν ήδη στοι-
χεία που φτάνουν διαρκώς από τις ελβετικές και κυ-
πριακές αρχές, που καταδεικνύουν κινήσεις τραπεζι-
κών λογαριασμών και διαφόρων off shore, που ελέγ-
χονται εξονυχιστικά σε σχέση με την έρευνα για τα 
εξοπλιστικά προγράμματα.

Την ερχόμενη εβδομάδα, ο Γιάννος Παπαντωνίου 
και η σύζυγός του, Σταυρούλα Κουράκου, έχουν κληθεί 
να απολογηθούν στους ανακριτές Διαφθοράς, μετά α-
πό προθεσμία που έχουν λάβει, για την κατηγορία της 
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότη-
τες, με βασικό αδίκημα αυτό της – παραγεγραμμένης 
– απιστίας σε σχέση με εξοπλιστικά πρόγραμμα. Στο 
περίπου 800 σελίδων κατηγορητήριο που έχουν συ-
ντάξει οι δύο ανακριτές, αναφέρεται ότι το ποσό για το 
οποίο καλείται να απολογηθεί το ζευγάρι ανέρχεται σε 
περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ.

Κατά τους ανακριτές, η εκτιμώμενη ζημία που υ-
πέστη το ελληνικό δημόσιο από τις συγκεκριμένες 
υποθέσεις προμηθειών του, ανέρχεται σε περίπου 400 
εκατομμύρια ευρώ.

Ο πρώην υπουργός Εθνικής Άμυνας, φέρεται να 
χρησιμοποίησε πλήθος τραπεζικών λογαριασμών, 
μέσω των οποίων εκτελέστηκαν εκατοντάδες κινήσεις 
εντός του χρηματοπιστωτικού τομέα, οι οποίες «απέ-
βλεπαν να καταστήσουν αδύνατο τον εντοπισμό των 
χρημάτων που αποκόμισε» και ταυτόχρονα να προσ-
δώσουν νομιμοφάνεια στις κινήσεις αυτές.

Κατά την κατηγορία, οι κύριοι λογαριασμοί που 
φέρεται να χρησιμοποίησε ο πρώην υπουργός για 
τη διακίνηση ύποπτων χρηματικών ποσών είναι 7 – 
στις ελβετικές τράπεζες EFG BANK, Credit Lyonnais 
(Suisse), UBS A.G,Gredit Suisse,Hypo Swiss Bank. 
Από αυτούς τους λογαριασμούς, πάντα σύμφωνα 
με την κατηγορία, χρησιμοποήθηκαν 35 «υπολογο-
ριασμοί» δια των οποίων φέρεται να εκτελέστηκαν 
εκατοντάδες κινήσεις επενδύσεων, προκειμένου να 
«χάνεται» κάθε φορά η πηγή της προέλευσης κάθε 
επιμέρους χρηματικού ποσού. Η χαρτογράφηση των 
κινήσεων αυτών, φαίνεται να κατέδειξε ότι τα επίμαχα 
χρηματικά ποσά κατέληγαν σε συγκεκριμένο λογαρια-
σμό, μέσω του οποίου διαμοιράζονταν εν συνεχεία, και 
πάλι σε άλλους λογαριασμούς, στους οποίους εμφανι-
ζόταν ως συνδικαιούχος η Σταυρούλα Κουράκου και εν 
τέλει, κατά τους ανακριτές, ο ίδιος ο Γ. Παπαντωνίου 
ως τελικός αποδέκτης αυτών.

Στο κατηγορητήριο αναφέρεται επίσης, ότι μέρος 
χρημάτων των επίμαχων υπολογαριασμών κινήθηκαν 
για αγορά χρυσού και ασημιού.

Ο πρώην υπουργός, από την αρχή αρνείται την κα-
τηγορία και υποστηρίζει πως δεν εμπλέκεται σε καμία 
παράνομη δραστηριότητα.

ΑΠΕ – ΜΠΕ

Την άμεση έναρξη των διαδικασιών για την 
έκδοση προκηρύξεων από το ΑΣΕΠ που θα αφο-
ρούν μόνιμες προσλήψεις συνολικά 7.500 ατόμων 
για την κάλυψη των αναγκών της Ειδικής Αγωγής 
αλλά και των προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», 
εξήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Δ. Τζανα-
κόπουλος.

«Άμεσα εκκινούν οι διαδικασίες για την πρό-
σληψη συνολικά 7.500 μόνιμου προσωπικού για 
την κάλυψη των αναγκών της Ειδικής Αγωγής 
αλλά και των προγραμμάτων Βοήθεια στο Σπίτι», 
τόνισε ο κ. Τζανακόπουλος κατά τη διάρκεια της 
ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι μόνιμες προσλή-
ψεις στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» θα γί-
νουν στα πρότυπα της 3Κ/2018 όπου θα προβλέ-
πεται «μπόνους» μοριοδότησης, που θα αφορά 
την προϋπηρεσία, όλων των συμβασιούχων που 
απασχολούνται σε αυτό.

 Υπενθυμίζουμε ότι στο πρόγραμμα υπάρχουν 
εργαζόμενοι που απασχολούνται μέχρι δέκα και 

δεκαπέντε χρόνια.
Στο πλαίσιο της χθεσινής (13/9) συνάντησης με 

την Κεντρική Ένωση Δήμων (ΚΕΔΕ), ο υπουργός 
Εσωτερικών κ. Χαρίτσης ΚΕΔΕ κατέγραψε το 
αίτημα των ΟΤΑ και επιπλέον, αναφέρθηκε στο 
πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στο 
πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», επισημαίνοντας 
ότι είναι αναγκαία η άμεση τακτοποίησή τους.

Χαρακτηριστικές, για την κρισιμότητα της νέας 
προκήρυξης, ήταν οι δηλώσεις του υπουργού σε 
συνέντευξη που προηγήθηκε της συνάντησης με 
την ΚΕΔΕ. Όπως τόνιζε «…Άμεση προτεραιότητά 
μας, επίσης, είναι η άρση χρόνιων αδικιών, με την 
αποκατάσταση του πραγματικού χαρακτήρα της 
απασχόλησης συγκεκριμένων κατηγοριών εργαζο-
μένων, όπως, για παράδειγμα, οι εργαζόμενοι του 
προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι». Πρόθεσή μας 
είναι το προσωπικό τέτοιων κρίσιμων για την κοι-
νωνία υπηρεσιών, να απασχολείται σύντομα υπό 
καθεστώς πλήρους και σταθερής εργασίας…»



Η Τράπεζα Πειραιώς, 
συνεπής στο στρα-
τηγικό της στόχο 

για συνεχή ενίσχυση του 
πλαισίου εταιρικής δια-
κυβέρνησης και διαμόρ-
φωσης ενιαίας εταιρικής 
κουλτούρας σε όλα τα 
επίπεδα του Οργανισμού, 
υλοποιεί σχέδιο για την 
ενσωμάτωση των Αξιών 
της στις δομές και τις 
λειτουργίες της. Στο πλαί-
σιο της διάδοσης των 
Εταιρικών Αξιών και της 
κατανόησής τους στην 
πράξη, την Παρασκευή 
14 Σεπτεμβρίου, πραγμα-
τοποιήθηκε το Φεστιβάλ 
Αξιών, μια εσωτερική 
εκδήλωση για τα στε-
λέχη της Τράπεζας στο 
Εκπαιδευτικό Κέντρο του 
Ομίλου.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλω-
σης,παρουσιάστηκαναπό εργαζό-
μενους της Τράπεζας 21 projects
καιπρωτοβουλίεςπουσυνδέουντις
ΑξίεςτηςΤράπεζαςμετιςκαθημερι-
νέςλειτουργίεςτης.Μέσααπόένα
διαδραστικό καιπρωτοποριακό για
τα ελληνικάδεδομέναmarketplace,
οισυμμετέχοντεςείχαντηνευκαιρία
ναπαρακολουθήσουν μεπρακτικό
και βιωματικό τρόπο την ενσωμά-

τωσητωναξιώνστηνλειτουργίακαι
τιςδραστηριότητεςτηςΤράπεζας.

Σκοπός τηςΔιοίκησης τηςΤρά-
πεζαςΠειραιώςείναιναδημιουργή-
σει μια ομοιόμορφη και σταθερή ε-
ταιρικήκουλτούρασεολόκληροτον
Οργανισμό με βάση τιςΑρχές της
Υπευθυνότητας,τηςΑξιοκρατίαςκαι
τηςΔιαφάνειας,δημιουργώνταςπα-
ράλληλα ένα σύγχρονο εργασιακό
περιβάλλονπουπροάγει την ανοι-
κτήεπικοινωνία,τηνυψηλήαπόδο-
σηκαιτηνπροσωπικήανάπτυξη.

ΟινέεςαξίεςτηςΤράπεζαςπρο-
έκυψαν από τη συμμετοχή όλων
των εργαζομένων σε εσωτερική έ-
ρευνακαιδιαμορφώνονταιωςεξής:

•Δημιουργούμεσυνεχώςαξία
•Βλέπουμεταδεδομέναωςπρό-

κληση
•Ενθουσιάζουμε τους πελάτες

μας
•Χτίζουμεσχέσειςεμπιστοσύνης
ΟιπαραπάνωΑξίες,είναιοτρό-

πος τηςΤράπεζαςΠειραιώς για να
πετυχαίνει τους στόχους της. Σκο-
πόςτηςΤράπεζαςΠειραιώςείναινα
αποτελείπυλώνασταθερότητας για
την ελληνική οικονομία, να τροφο-

δοτεί την ανάπτυξη και ναστηρίζει
την καινοτομία.Τοαποτύπωμά της
ναείναιθετικόκαιδιαρκές,μεοφέ-
ληγιατουςπελάτες,τουςεργαζόμε-
νους, τουςμετόχουςκαι τηνκοινω-
νίασυνολικά,σεπλήρηαντιστοιχία
μετιςΑξίεςτηςΤράπεζας.
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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.

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

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

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα ΤηλέφωναΦαρμακεία
Τετάρτη 19-9-2018

14:30-21:00ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥΕΥΘΥΜΙΑΑΓ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ8(στενόΝ.Δημαρχείου)23310-25669

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

19:00-21:00ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΤΡΕΜΠΕ-
ΣΙΝΑΣ20-ΚΤΕΛ23310-27355

21:00-08:00ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΤΡΕΜΠΕ-
ΣΙΝΑΣ20-ΚΤΕΛ23310-27355

ΗΤράπεζαΠειραιώςπρωτοπορεί
στηδιαμόρφωσηενιαίαςεταιρικήςκουλτούρας



ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΚΑΤΩ ΜΑΚΡΟ-
ΧΩΡΙ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2
διαμερίσματα, ισόγειο

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

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

ευρώ.  Τηλ . :  6945
122583.

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΕΝΟ Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι

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

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

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

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

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

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

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

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

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

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

www.laosnews.gr

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700
τμ.μεκτίσμαδυόροφοσε τιμή
ευκαιρίας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφιποτιστι-
κό11στρέμματαστηΜελίκη(πε-

ριοχήΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα

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

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

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙαποθήκηκοντάστκάντρο220τ.μ.,50.000ευρώ.

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

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

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

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

Προσφορά της εβδομάδας
-ΕΥΚΑΙΡΙΑπωλείται οικοδομή επί τηςΘεσσαλο-

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

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

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

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

ντρο40τ.μ.Τιμή19.000ευρώ

www.mesitikoveria.gr

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

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

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

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

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

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

Κωδ:23700-ΒέροιαΕργοχώριΕΝΟΙ-
ΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάαποκλειστικότητα νεόδμη-
τη Γκαρσονιέρασυνολικής επιφάνειας 50
τ.μ.ημιώροφοςυπερυψωμένος.Αποτελεί-
ται από 1Υπνοδωμάτιο, Σαλονοκουζίνα
και Μπάνιο . Είναι κατασκευασμένη το
1998 και διαθέτει θέρμανση αυτόνομη -
πετρελαίου,απεριόριστηθέα, κουφώματα
συνθετικά με διπλά τζάμια και αποθήκη .
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.23083ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ, εξαιρετικόο-
ροφοδιαμέρισμα85τ.μ.,χωρίςκοινόχρηστα
, κατασκευή2001,2υ/δ,3οςόρ. , χωρίς
ασανσέρ , η θέαπράγματι μοναδική , σε
πολύκαλήκατάσταση,ενεργειακήςκατηγο-
ρίαςΓ,μεθέρμανσηατομικήπετρελαίου,
αυστηρώντεχνικώνπροδιαγραφών,συνθε-
τικάκουφώματαμεδιπλάτζάμιακαιηλιακό
θερμοσίφωνα μόνο 260€.Από 30/10/18
επισκέψιμοκαιδιαθέσιμο.ΑποκλειστικήΔΙΑ-
ΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΚΩΔ: 12802ΠΑΝΟΡΑΜΑΒέροιας ε-

νοικιάζεταισπάνιασεπολυτέλειαμεζονέτα
κομπλέεπιπλωμένη σεδύοεπίπεδα1ος
και2οςορ.160τ.μ. ,μεάδειατου1998 ,
πολυτελέσταταανακαινισμένοπριν 8 έτη
,διαμπερές,μεατομικήθέρμανσηπετρε-
λαίου και με μία θέσηστάθμευσης στην
πυλωτή , με αποθήκη , διαθέτει μεγάλες
βεράντες και έναφανταστικό τζάκι , στο
μπαλκόνιBBQ , καταπληκτικόσεόλακαι
τιμήτελικήμαζίμεέναακόμηκλειστόγκα-
ράζ500€.ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙ-
ΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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-

ροιαπαλιόςστάβλος500 τ.μ. γιααποθη-
κευτικόχώρο ,σε εξαιρετικάχαμηλή τιμή ,
μόνο100€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ. 22877ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ, κο-

μπλέανακαινισμένο γραφείο37 τ.μ. ένας
μεγάλοςενιαίοςχώροςστον1οόρ.χωρίς
ασανσέρ ,ηθέρμανση τουμεκλιματιστικό
τοδεμίσθωματουστα180€.

Κωδ:22958-ΚΕΝΤΡΟΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας90 τ.μ.στον
2οόροφοκατάλληλοκαιγιαφροντιστήριο
και όχι μόνο.Αποτελείται από3Χώρους,
καιWC.Είναικατασκευασμένοτο1986και
διαθέτει θέρμανσηΚεντρικήμεΠετρέλαιο.
Τιμή:350€.

Κωδ:22993-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
Γραφείασυνολικήςεπιφάνειας165τ.μ.στον
2οόροφο κατάλληλογιαφροντιστήριοκαι
όχιμόνο .Αποτελείταιαπό5Χώρους, και
2WC.Είναι κατασκευασμένο το1986και
διαθέτει θέρμανσηΚεντρική -Πετρέλαιο,

ΑπεριόριστηΘέα,ΚουφώματαΑλουμινίου,
-Τιμή:700€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 23854 -ΣτηνΠίνδου ΕΝΟΙΚΙΑ-

ΖΕΤΑΙ κατά αποκλειστικότηταΚατάστημα
συνολικήςεπιφάνειας24 τ.μ. Ισόγειο.Απο-
τελείταιαπό1Χώρο, καιWC.Είναι κατα-
σκευασμένοτο1966καιδιαθέτειΚουφώμα-
ταΑλουμινίου,-Ενοίκιο150€.

Κωδ23673ΚΕΝΤΡΟ ,Κατάστημα26
τ.μ., κατασκευή1970, Ισόγειο, εκπληκτικό
καιμεάριστηπροβολή,αυτοτελές,γωνια-
κό,σεπολύκαλόσημείοκαισεαπίστευτα
προσιτή  τιμή, μόνο 100€ .Αποκλειστική
διάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 23750 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
κατάαποκλειστικότηταΚατάστημασυνολι-
κήςεπιφάνειας31 τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείται
από 1Χώρο, . Είναι κατασκευασμένο το
1974 και διαθέτειΚουφώματαΑλουμινίου,
-Τιμή:200€.

Κωδ: 23839 - ΣτηνΚΑΛΛΙΘΕΑ  κατά
αποκλειστικότηταανακαινισμένοΚατάστη-
μασυνολικής επιφάνειας 89 τ.μ. Ισόγειο.
Αποτελείταιαπό1Χώρο, και2WC.Είναι
κατασκευασμένο το1989καιδιαθέτειθέρ-
μανσηΑυτόνομη-Πετρελαίου,Κουφώματα
Συνθετικά,Διπλάτζάμιακαιπροαύλιο-Τιμή:
300€.

Κωδ:23772 -ΠατρίδαΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
σε εξαιρετικά κεντρικόσημείο  κατάστημα
συνολικής επιφάνειας αποτελούμενοαπό
360τ.μ.στοισόγειοκαιμε180τ.μ.πατάρι.
Έχει επιπλέον και μεγάλοαύλιο δικό του
χώρογιαανάπτυξημίαςσοβαρής εμπορι-
κήςδραστηριότηταςΤιμή:600€.Διαθέτουμε
τηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακι-
νήτουαυτού.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.105283ΠΙΕΡΙΩΝ,στηναρχήκαι

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

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 105970 ΚΕΝΤΡΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ

Γκαρσονιέρασυνολικής επιφάνειας30 τ.μ.
στον5οόροφο.Αποτελείταιαπό1Υπνο-
δωμάτιο,Κουζίνα,Μπάνιο.Είναικατασκευ-
ασμένη το1970καιδιαθέτει θέρμανσημε
κλιματιστικό -Τιμή:10.000€.Πληροφορίες
μόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:105971ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙΠΩΛΕΙΤΑΙ
Διαμέρισμασυνολικής επιφάνειας 77 τ.μ.
μικτάκαι66τ.μ.καθ.,στον2οόροφο.Αποτε-
λείταιαπό2Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,Κουζίνα,
Μπάνιο.Είναικατασκευασμένοτο1981και
διαθέτει ατομικήθέρμανσημε θερμοσυσ-
σωρευτές,προσφέρεταισεπολύκαλή τιμή
μόνο: 40.000 €.Πληροφορίες μόνοστην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 13834ΚΕΝΤΡΟστηναρχή της
ΒενιζέλουΠΩΛΕΙΤΑΙΔιαμέρισμασυνολικής
επιφάνειας90τ.μ.στον3οόροφο.Πρόκει-
ταιγιαέναμοναδικόακίνητο,εξολοκλήρου
ανακαινισμένο το οποίο αποτελείται από
2Υπνοδωμάτια,Σαλοκουζίνα, έναμπάνιο
πολυτελείαςκαθώςκαιαποθήκη.Έχει και-
νούργια συνθετικά κουφώματα με διπλά
τζάμια, ευρίσκεταισεπολυκατοικίααξιώσε-
ων,μεάνετουςχώρους ,μεθωρακισμένη
πόρταεισόδουκαιαποτελεί ευκαιρίαχωρίς
αμφιβολία, τιμή:98.000€. Ιδανικόακίνητο
για κάποιονπου αναζητεί κάτι μοναδικό
στηνκαρδιά τηςπόλης.Υπόδειξημόνοσε
σοβαρά ενδιαφερόμενο.Αποκλειστική δι-
άθεση και διαχείρισηαπό τηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.14476ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ γιαΜονοκα-

τοικία 120 τ.μ., στηΦυτιά , νόμιμημε 40
τ.μ.αποθήκηκτισμένησε400τ.μ.οικόπε-
δοστοκέντροτουχωριού,πωλείταιόπως
είναιεπιπλωμένηκομπλέ,έχειδύοεπίπε-
δα ,διαθέτημία εκπληκτική καιανεμπόδι-
στηθέα ,βλέπειόλον τονκάμπο ,άψογα
συντηρημένη, γεωμετρικά δομημένη , οι
χώροιτηςλειτουργικοί,μεατομικήθέρμαν-
σηπετρελαίου,διαθέτειπαραδοσιακότζάκι
και ευρίσκεταισεπρονομιακή τοποθεσία ,
Αποκλειστικήδιάθεσηαπό τηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ. 14225ΤΡΙΛΟΦΟΣ,Πωλούνται
σήμερα2μεζονέτεςτων150τ.μ.ηκάθεμια
με εσωτερικήσκάλα,οι οποίεςβρίσκονται

σεοικόπεδο744τ.μ.,είναικατασκευή1992,
διαθέτουνεκπληκτικήκαιανεμπόδιστηθέα,
μεπολύωραίοκήπο,οιχώροιτουςλειτουρ-
γικοί,σεαμφιθεατρικήθέση,διαμπερές.Μό-
νοσοβαρέςπροτάσειςθασυζητηθούν,σε
πολύκαλήτιμήκαιοιδυομεζονέτεςμαζίσε
τιμήπραγματικήςευκαιρίας,μόνο50.000€.
Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13519ΒΥΖ.ΜΟΥΣΕΙΟ,πωλείται

υπόγεια αποθήκη 65 τ.μ., σε καινούργια
οικοδομή , κατασκευή2005.Πρόκειται για
έναν ενιαίοχώροστουπόγειοοικοδομής ,
τιμή,μοναδικάκαιπολύσπάνιατόσοχαμη-
λή,μόνο6.000€.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:14598-ΠΩΛΕΙΤΑΙΓραφείοπλη-

σίονΠλ.Ωρολογίουσυνολικής επιφάνειας
33τ.μ.1οςορ. Αποτελείταιαπό1Χώρο,.
Είναικατασκευασμένοτο1974καιδιαθέτει
ΚουφώματαΑλουμινίουσυρόμενα,Σκαλιά
εισόδου-Τιμή:22.000€.

Κωδ:14523 - ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙνεό-
δμητοΓραφείοσυνολικήςεπιφάνειας40τ.μ.
1οςκαιαποτελείταιαπό2Χώρους,μεδικό
τουκουζινάκικαιWC.Είναικατασκευασμέ-
νοτο2005καιδιαθέτειθέρμανσηατομικήμε
κλιματιστικό.Έχεικουφώματασυνθετικάκαι
έπιπλα,τιμή55.000€.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:105093 -ΒέροιαΚέντροΠΩΛΕΙ-

ΤΑΙ κατάαποκλειστικότηταΚατάστημασυ-
νολικής επιφάνειας 114 τ.μ.Ημιυπόγειο.
Αποτελείται από καιWC.Είναι κατασκευ-
ασμένο το 1979 και διαθέτει Κουφώματα
Αλουμινίου,Τιμή:18.000€.

Κωδ14314-ΠΕΡ.ΒΕΡ.-ΝΑΟΥΣΑ,Κα-
τάστημα ισόγειο210τ.μ.σεοικόπεδοεξαι-
ρετικήςπροβολής 9.631 τ.μ., κατασκευή
2001,μεκαινούργιααλουμινίουκουφώματα
μεδιπλάτζάμια,σεθέσηπεριοπής,σεπρο-
νομιακή τοποθεσία , μεανοιχτόπάρκινγκ
μεγάλο , εξαιρετικήςπροβολής ακίνητο ,
κατάλληλο γιαπολλαπλές χρήσεις και σε
κτήριομοναδικήςπροβολής ,σε εμπορικό
δρόμο , μέσασεπρονομιούχοοικόπεδο,
ευκαιρίαμεγάληχωρίςαμφιβολία.Αποκλει-
στικήδιάθεσηκαι υπόδειξημόνοαπό την
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,τιμή1.100.000€.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ:115505-ΣτηΔΟΒΡΑκαιμεεξαι-

ρετικήθέατονκάμποτηςΗμαθίαςΠΩΛΕΙ-
ΤΑΙΧωραφοοικόπεδο συνολικήςεπιφάνει-

ας6750τ.μ.Τιμή:70.000€
Κωδ: 115727ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ περιοχή

Σοφουλιόπωλείται αγροτεμάχιοσυνολική
επιφάνειας14.750τ.μ.σε τιμήπροσφοράς
33.000€.ΠληροφορίεςμόνοαπότηνΜΕΣΙ-
ΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ: 14248 -Μακροχώρι κοντά στο

πρώηνΔημαρχείο Οικόπεδο με μεγάλη
πρόσοψησεδρόμο,συνολικήςεπιφάνειας
458τ.μ.Τιμή:40.000€.

κωδ. 14299ΠΑΤΡΙΔΑ,Οικόπεδο500
τ.μ., και με ημιτελές κτίσμα , έχει άριστη
προβολήκαικαλόπροσανατολισμό,εκπλη-
κτικόσίγουρακαιαξιόλογογια επένδυση ,
μίαπολύσπάνιαευκαιρίασε τιμήπραγμα-
τικάχαμηλή ,μόνο55.000€,Αποκλειστική
διάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ

Κωδ:14356-ΣτοΠΑΝΟΡΑΜΑΠΩΛΕΙ-
ΤΑΙΟικόπεδοσυνολικήςεπιφάνειας700τ.μ.
σεπρονομιούχοθέση,μεθέαπροςτακάτω
,τιμή:75.000€.

κωδ.14284ΑΓΙΑΒΑΡΒΑΡΑ,Οικόπεδο
1.133 τ.μ.,μεπαλιάκατοικία56 τ.μ.καια-
ποθήκη40τ.μ.εντόςσχεδίουπόληςκαιμε
νοτιοανατολικόπροσανατολισμό ,προσφέ-
ρεταισεπολύκαλήτιμή50.000€.

ΠΩΛΗΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ:13816 -ΦΙΛΙΠΠΕΙΟκοντά ΠΩ-

ΛΕΙΤΑΙΠάρκινγκισόγειοκλειστόμεευκολό-
τατηπρόσβαση,συνολικήςεπιφάνειας17
τ.μ.Τιμή:6.000€.

ΠΩΛΗΣΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Κωδ:105272ΚΕΝΤΡΟ,πωλείται επι-

χείρηση καφενείου η οποία βρίσκεται σε
λειτουργία,μαζί με τον εξοπλισμόκομπλέ
και τοπελατολόγιο.Δίνεταισεχαμηλή τιμή
μόνο20.000€.ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕ-
ΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣΓΙΑΤΟΛΜΗΡΟΥΣ
Kωδ. 22876ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ, κο-

μπλέανακαινισμένο γραφείο 19 τ.μ. ένας
ενιαίοςχώρος ,1οςόροφος,θέρμανσημε
κλιματιστικό τοδε μίσθωμα τουμόνοστα
125€.

Κωδ:14352 -ΣτονΤρίλοφοΠΩΛΕΙΤΑΙ
Οικόπεδοσυνολικής επιφάνειας 548 τ.μ.
εντόςσχεδίουπόλεωςΤιμή χαμηλήμόνο
16.000 €.Διαθέτουμε τηνΠΛΗΡΗΑΠΟ-
ΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

Κωδ:14308-ΡάχηΠΩΛΕΙΤΑΙΟικόπε-
δοεπίπεδοσυνολικήςεπιφάνειας1119τ.μ.
εντόςσχεδίουπόλεωςΤιμή:45.000€.

www.laosnews.gr

Ταπαραπάνωαποτελούνμέροςτουχαρτοφυλακίουμας

Γιαναταδείτεόλαμπείτεστοwww.mesitiki.www.mesitiki.gr

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

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

χριτις30/9/2018

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

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

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

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

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

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

www.laosnews.gr

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

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

ΑΝΟΙΞΕΩΣεπιπλωμενο1ΔΣ-ΚΑ.ΘΘεα250€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

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

ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Πωλείται κομπλέ σύ-

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

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

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

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στονΠρομηθέα4ου

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

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

1.ΠτυχιούχοςΜηχανολόγοςήΗλεκτρολόγοςΑΕΙήΤΕΙ
2.ΑδειούχοςΨυκτικός
3.ΤεχνίτηςΗλεκτρολόγος
Επιθυμητήηπροϋπηρεσίασεβιομηχανικέςψυκτικέςεγκαταστά-

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

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

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

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

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

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.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα με
εμπειρία να εργαστούνσε
κουζίνα εστιατορίου και
ωςσερβιτόροιστηΒέροια.
Πληρ.τηλ.:6974064888.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ
Παραδίδονται ιδιαίτερα μα-

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

P Νέα χαρτονομίσματα των 100 και 
200 ευρώ. Γιατί, είχε και παλιά;

 
P Σιγά μην είχε και πεντακοσάρικο ρε 

κουμπάρε.
 
P Το τελευταίο διάστημα πάντως 

ανακαλύπτουμε στη χώρα την αξία των 
μικρών κερμάτων. Από τα παραπεταμένα 
μας.

P Με τα κοκκινωπά ψωνίζεις, σου λένε 
έχεις να πληρώσεις, κι απαντάς: ένα λεπτό, 
δύο λεπτά κ.λπ. Αναλόγως πόσο χρόνο έ-

χεις χωρίς χρήμα.
 
P Κι έχουμε χάσει κι εκείνον 

τον ταξιτζή της TV. Πήγε εντέλει ή 
όχι ο Λαφαζάνης Νομισματοκο-
πείο;

 
P Προσωπικά δεν με ενδια-

φέρουν τα νομίσματα. Κάνω μόνο 
ηλεκτρονικές συναλλαγές. Με ειδι-
κότητα στα πλειστηριάσματα.

 
P Διότι ουκ αν λάβεις παρά 

του μη έχοντος ρευστού.

P Εκτός κι αν δεν πας να πλη-
ρώσεις, οπότε ουκ αν λάβεις παρά 
του μη έρχοντος.

 
P Το νέα άσμα ασμάτων της 

χώρας είναι το πλειστηρίασμα.
 
P Η δε αγάπη 

έβαλε καμιά δεκαριά 
κότες στην αυλή, για 
να έχουμε σύμμαχο το 
μέλλον.

 
P Και για τα ρέστα.
 
P Κατά τα άλλα. Ο 

Κερκ Ντάγκλας στα 101 
δηλώνει ερωτευμένος με 
την 99χρονη γυναίκα του. 
Ου γαρ.

 
P Σιγά μην κυνη-

γιούνται και στην κρε-
βατοκάμαρα…

 
P Εδώ κι ο Μάικλ 

άρχισε να τη βλέπει σα-
βούρα την Κάθριν Ζέτα.

 
P Κι εγώ πάντως με την αγάπη είμα-

στε σαν τον Κερκ και τη δική του: στα 101 
και στα 99. Κιλά.

 
P Σε σχέση με τα σχόλια για τα νομί-

σματα, εμείς με την αγάπη ειδικευτήκαμε στη 
στρογγυλοποίηση.

 
P Ενώ την τελευταία φορά που κυ-

νηγηθήκαμε στην κρεβατοκάμαρα, ευ-
τυχώς χαθήκαμε γιατί είχαμε κλείσει τα 
φώτα.

 
P Βασικά, κυνηγούσαμε το σκοτεινό 

αντικείμενο του πόθου.
 
P Σκοτάδι γαρ, έπεσα κάτω, χτύ-

πησα κατακέφαλα και σφάδαζα για δύο 
ώρες. Έγινα το σκοτεινό αντικείμενο του 
πόνου.

 
P Και:
 
Βρέθηκαν μια μέρα στη κόλαση ένας Έλ-

ληνας, ένας Αμερικάνος κι ένας Ινδός. Τους 
συναντάει ο διάβολος και τους λέει:

– Σε όσους έρχονται εδώ δίνω μία ευκαι-

ρία να μεταφερθούν στον παράδεισο. Και 
βγάζει ένα τεράστιο μαστίγιο… λέγοντας:

– Όποιος θα αντέξει τρία χτυπήματα χω-
ρίς να φωνάξει, θα πάει στον παράδεισο. 
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για ασπίδα 
ό,τι θέλετε.

Πρώτος πηγαίνει ο Αμερικανός.
– Τι θα έχεις για ασπίδα; ρωτάει ο διάβο-

λος.
Ο Αμερικάνος σηκώνει μια τεράστια πέτρα 

και λέει:
– Θα χρησιμοποιήσω αυτή την πέτρα! 

Είμαι έτοιμος!
Σηκώνει ο διάβολος το μαστίγιο, χτυπάει 

μια και φεύγει η πέτρα. Χτυπάει δεύτερη και 
ουρλιάζει σαν τρελός ο Αμερικάνος, οπότε 
χάνει την ευκαιρία να πάει στον παράδεισο.

Στη συνέχεια ήταν σειρά του Ινδού.
– Τι θα έχεις για ασπίδα; τον ρωτάει ο 

διάβολος.
– Τίποτα, λέει ο Ινδός. Κάνω από τότε 

που γεννήθηκα γιόγκα και δε νιώθω καθόλου 
πόνο!

Στο πρώτο χτύπημα ο Ινδός ήταν ατάρα-
χος. Στο δεύτερο έκανε κάποιους μορφα-
σμούς και στο τρίτο χτύπημα λίγο περισσό-
τερους. Αλλά δεν έβγαλε κουβέντα από το 
στόμα του!

– Να πάρει! λέει ο διάβολος, πρώτη φορά 
αντέχει κάποιος τρία χτυπήματα. Λοιπόν, 
είσαι ελεύθερος να πας στον παράδεισο. Το 
αξίζεις.

– Όχι, λέει ο Ινδός. Θέλω να μείνω και να 
δω. Σε όλα τα ανέκδοτα ο Έλληνας τη βγάζει 
καθαρή. Θέλω να δω τώρα πώς θα ξεμπερ-
δέψει!

– Εντάξει, μείνε να βλέπεις, του λέει ο 
διάβολος.

Έρχεται λοιπόν η σειρά του Έλληνα και 
τον ρωτάει:

– Εσύ τι θα χρησιμοποιήσεις για ασπίδα;
Και απαντάει ο Έλληνας:
– Τον Ινδό!

Κ.Π.
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