CMYK

ΤΡΙΤΗ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 • Αρ. Φύλλου 12.993 • Τιμή 0,80 ευρώ

Δήμος Βέροιας: Μεγάλη συμμετοχή
μικρών και μεγάλων στην Ποδηλατοδρομία
για την «Ημέρα Χωρίς Αυτοκίνητο»

1988: Η Μάρθα
στον TYPOS FM!!!
Γράφει ο Χρήστος Μπλατσιώτης

Σελ.3

Σελ.2

ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ

«Λαϊκά και Αιρετικά» και πάλι
στον αέρα του ΑΚΟΥ 99.6!

Σελ. 2

«Έφυγε»
ο Χρήστος
Γιαννουλάκης
Σελ.7
SPORT

SPORT

SPORT

Βασίλης Φασίδης:
«Εκπληρώθηκε το όνειρό μου»
Σελ. 8

ΤΡΙΤΗ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

www.laosnews.gr

τα λαϊκά μας

2

ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ
(τακτικό μέλος Σ.Η.Π.Ε.)
Ιδρυτής
+ ΖΗΣΗΣ Χ. ΠΑΤΣΙΚΑΣ
Ιδιοκτησία

ΠΑΤΣΙΚΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΒΕΡΟΙΑΣ Ε.Ε.
Εκδότης - Δ/ντής
ΖΗΣΗΣ ΜΙΧ. ΠΑΤΣΙΚΑΣ
Σύμβουλος Έκδοσης
ΜΙΧΑΛΗΣ Ζ. ΠΑΤΣΙΚΑΣ
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γαλομάρτυρος
+ Ευσταθίου με
και των συν αυτώ

Βασίλισσα Ελισάβετ μια
πραγματική «Σούπερ Σταρ»
Γενιές επί γενεών βίωσαν ή παρακολούθησαν χαρούμενες στιγμές της βασιλικής οικογένειας της Μ. Βρετανίας, με
μεγαλοπρεπείς κυρίως γάμους, αφού η εκλιπούσα βασίλισσα Ελισάβετ κατάφερε να παραμείνει στον θρόνο της για 70
χρόνια. Ο θάνατος και το τελετουργικό της ταφής της είναι
πρώτη είδηση επί ημέρες σε όλο τον κόσμο και ξεπερνά
σε ενδιαφέρον και τηλεθέαση ακόμη και τους Ολυμπιακούς
Αγώνες! Οι ειδικοί μιλούν για ένα από τα σημαντικότερα
αλλά και ακριβότερα γεγονότα της σύγχρονης ιστορίας, που
αποτυπώνεται και από το ιλιγγιώδες κόστος για το τελευταίο
αντίο των Βρετανών προς την βασίλισσά τους. Πομπές με
ένστολους, παράσημα και οικόσημα, ουρές εκατομμυρίων
πολιτών και ένα τελετουργικό που παρακολουθούμε όλοι
έκθαμβοι. Κάποιοι θα τα θεωρήσουν υπερβολικά έως γραφικά, αλλά προφανώς υπάρχει τεράστια διαφορά στην κοσμοθεωρία και την κουλτούρα των Βρετανών, που ακόμη και οι
νεαρές ηλικίες αντιμετωπίζουν την βασιλεία με απόλυτο σεβασμό και την εκλιπούσα ως Σούπερ Σταρ που προφανώς
γι’ αυτούς αξίζουν οι μοναδικές τιμές που αποδίδονται.
Πέρα πάντως από την πολιτική και ιδεολογική τοποθέτηση του καθενός μας, η βασίλισσα Ελισάβετ, όντως
υπήρξε μια πραγματική «Σούπερ Σταρ», αφού τα φώτα
της δημοσιότητας δεν σταμάτησαν να πέφτουν επάνω της
για 7 δεκαετίες, ενώ έβαλε το προσωπικό αποτύπωμά της
στην πορεία της Μ. Βρετανίας όλα αυτά τα χρόνια.
Ζήσης Μιχ. Πατσίκας
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Εξηγείται τόσο μεγάλη
πτώση και σπάσιμο
δένδρων από το μπουρίνι;

Ετήσια ιδιωτών
εσωτερικού 120 ευρώ + ΦΠΑ
Εξαμηνιαία ιδιωτών
εσωτερικού 60 ευρώ + ΦΠΑ
Ετήσια Δήμων, Περιφερειών, Τραπεζών, Οργανισμών & εταιριών Α.Ε.
350 ευρώ + ΦΠΑ
Ηλεκτρονική συνδρομή:
10 ευρώ + ΦΠΑ το μήνα
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εκατοστό στήλης

Πλειστηριασμών και
Διακηρύξεων
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«Λαϊκά και Αιρετικά» και πάλι στον αέρα του ΑΚΟΥ 99.6!
Με πολύ χιούμορ και ζεστά τυροπιτάκια από την Τασούλα Πίσκου (η οποία
έκανε αιφνιδιαστική είσοδο στο στούντιο), ξεκίνησε την Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2022 η νέα σεζόν της ραδιοφωνικής εκπομπή του ΑΚΟΥ 996 «Λαϊκά και
Αιρετικά», με τους Ζήση Μιχ. Πατσίκα
και Νίκο Βουδούρη.
Καλεσμένοι της πρώτης εκπομπής
της σεζόν ήταν ο Πρόεδρος της ΔΕΕΠ
Ημαθίας της ΝΔ, Σταύρος Γιανναβαρτζής, ο Γραμματέας της Ν.Ε. ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ
Ημαθίας Κώστας Καλδάρας και ο Γραμματέας Ν.Ε.ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής,
Σάββας Τσιχλακίδης.
Ο Σταύρος Γιανναβαρτζής αφού
ευχήθηκε καλή σεζόν στην εκπομπή,
αναφέρθηκε στο πολυπληθές κλιμάκιο
της Ν.Δ. που πέρασε από την Ημαθία
στις 8 Σεπτεμβρίου και υπογράμμισε ότι
οι εντυπώσεις που άφησε στον κόσμο
είναι πολύ θετικές. Κλείνοντας τη σύντομη τηλεφωνική
επικοινωνία ο κ. Γιανναβαρτζής τόνισε πως τα Γραφεία
της ΔΕΕΠ-ΝΔ Ημαθίας τα οποία βρίσκονται στην Πλατεία
Δικαστηρίων είναι ανοιχτά για όποιον πολίτη επιθυμεί να
τα επισκεφτεί.
Ο Κώστας Καλδάρας με τη σειρά του, σε τηλεφωνική
επικοινωνία που είχε με την εκπομπή «Λαϊκά και Αιρετικά»
αναφερόμενος στο Μουσικό Σχολείο Βέροιας και στο πρόβλημα που υπάρχει με τη μετακίνηση των 34 μαθητών από
τη Νάουσα, τόνισε πως το πρόβλημα δεν έχει λυθεί και
αυτό είναι μεγάλη ταλαιπωρία για τους μαθητές.
Ο κ. Καλδάρας μίλησε για παρακράτος που κυβερνάει
την Ελλάδα αναφερόμενος στην Κυβέρνηση της ΝΔ, ενώ
τόνισε πως η αντίδραση του κόσμου απέναντι στον Αλέξη
Τσίπρα που επισκέφτηκε την Ημαθία λίγο καιρό πριν, ήταν
συγκινητική.

Τέλος, ο Σάββας Τσιχλακίδης αφού ευχήθηκε και αυτός
με τη σειρά του, καλή σεζόν, μίλησε για τις συναντήσεις που
είχε κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής με αγρότες και
παραγωγούς και τόνισε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν
καθημερινά οι παραγωγοί ροδάκινων, ενώ συνέχισε λέγοντας ότι οι παραγωγοί μήλου είναι σε χειρότερη κατάσταση.
Κλείνοντας ο κ. Τσιχλακίδης υπογράμμισε ότι: «Η Ημαθία
τα τελευταία 10 χρόνια δεν έχει Βουλευτή ΠΑΣΟΚ. Με μια
απουσία 10 ετών πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί, με τα
ονόματα που θα μπουν στο ψηφοδέλτιο, γιατί το ΠΑΣΟΚ
στην Ημαθία έχει βάσεις, έχει ανθρώπους που ήταν στρατιώτες, ήταν δίπλα στο Κόμμα και δεν παρέκλιναν ποτέ».
Όπως πέρυσι, έτσι και φέτος η εκπομπή «Λαϊκά και
Αιρετικά» θα είναι στον αέρα του ΑΚΟΥ 99,6 κάθε Δευτέρα,
Τετάρτη και Παρασκευή στη 1 το μεσημέρι, με πολλούς καλεσμένους, πλούσια θεματολογία, ζωντανές συνδέσεις και
πολλά… σχόλια!

1988: Η Μάρθα στον TYPOS FM!!!
Γράφει ο Χρήστος Μπλατσιώτης

Συνδρομές

Χειρόγραφα
δημοσιευμένα
ή όχι
δεν επιστρέφονται

Τεράστιες ζημιές προκάλεσε το σαββατιάτικο μπουρίνι(17/9) στα θερμοκήπια του Αγίου Γεωργίου, αφού οι ριπές του
ανέμου έφταναν μέχρι και τα 70 χιλιόμετρα την ώρα! Οι θυελλώδεις άνεμοι κατέστρεψαν ολοσχερώς θερμοκήπια και οι
εικόνες το πρωινό της Κυριακής είναι απογοητευτικές. Μάλιστα από την ένταση των φαινομένων καταστροφές παρατηρήθηκαν μεγάλες ζημιές και στην παραγωγή. Οι αγρότες στην ευρύτερη περιοχή βρίσκονται σε απόγνωση από το νέο
χτύπημα που δέχτηκαν και κάνουν λόγο για ολοσχερή καταστροφή, ζητώντας οι υπηρεσίες να καταγράψουν γρήγορα της
ζημιές και να αποζημιωθούν.

Ένα περίεργο, πολύ σύντομο χρονικά και ξαφνικό
μπουρίνι, σάρωσε σχεδόν όλη την Ημαθία, με πολλές ζημιές, ωστόσο στην περιοχή της Κουλούρας, έκανε εντύπωση το γεγονός ότι έριξε κυρίως δένδρα και έσπασε πολλά
κλαδιά. Κι αυτό προβληματίζει τον Δήμο, που θα εστιάσει
στο φαινόμενο της πτώσης δέντρων, που εκτός των άλλων
είναι και ιδιαίτερα επικίνδυνο. Σπασμένα δένδρα και στην
πόλη της Βέροιας, ακόμα και στην Ανοίξεως από όπου και
η φωτο…

Βρήκα στο «αρχείο» (λέμε τώρα…) μια φωτογραφία του 1988 όταν συνάντησα τη Μάρθα
Καραγιάννη, ως δημοσιογράφος στο Ράδιο
TYPOS FM της Ημαθίας (Βέροια). Ήταν Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου του 1988 και κάναμε
τότε μια συνέντευξη για το ραδιόφωνο με την
συμμετοχή ακροατών που έθεταν ερωτήσεις,
μαζί με τον Μιχάλη Μόσιο. Είχαν έλθει στην
Βέροια για μια θεατρική παράσταση κι όταν ο
κ. Μόσιος έφυγε πρώτος, η Μάρθα Καραγιάννη είχε κάποια λεπτά διαθέσιμα και μιλήσαμε
εκτός μικροφώνου μέχρι να έλθει η ώρα να
φύγει για τις υποχρεώσεις της. Αυθόρμητα της
έκανα και μια ερώτηση για το «κόστος» της
ζωής μιας σταρ και χαρισματικά όμορφης γυναίκας όπως
ήταν αυτή και θυμάμαι ακόμη τα λόγια της...
Η αλήθεια είναι πως όταν βρεθήκαμε tête-à-tête δεν
είχε την όψη της Μάρθας των ταινιών του Δαλιανίδη και
ειδικά εκείνης της Κικής Κοπέογλου από τις σκηνές στην
παραλία και τη γνωριμία της με τον ιδιοκτήτη της «Πλαστικοφλέξ» Κώστα Βουτσά, στην ταινία το «Ανθρωπάκι».
Είχε όμως μια αύρα γυναικάρας με «Μ» κεφαλαίο που
ακόμη σε συγκλόνιζε από κάθε άποψη. Θυμάμαι ότι είχε
μείνει αρκετή ώρα στο γραφείο του Ρ/Σ καθώς ο πατέρας
των ιδιοκτητών του TYPOS FM, o αείμνηστος Ζήσης Πατσίκας, υπήρξε και ιδιοκτήτης εταιρείας παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, της «Ακροπόλ Φιλμ», και το 1960
είχε γυρίσει την ταινία «Πλούσιοι χωρίς λεφτά» με σκηνο-

θέτη τον Φρίξο Ηλιάδη και πρωταγωνίστρια την Μάρθα
Καραγιάννη μαζί με τους Κώστα Κακαβά, τη Σόνια Ζωίδου, τον Χρήστο Τσαγανέα κ.α. Οπότε, 28 χρόνια μετά,
όλο και κάτι είχαν να θυμηθούν η ίδια και τα παιδιά του.
Το έχω ξαναγράψει: Ήταν μεγάλο σχολείο το δημοσιογραφικό συγκρότημα των Αδελφών Πατσίκα, του
Χρήστου, του Μιχάλη και του Τάσου, δηλαδή ο «Λαός», ο
«Τύπος FM» αλλά και η «Βεργίνα TV» όσο κράτησε. Και
ήμαστε τυχεροί όσοι θητεύσαμε εκεί, για τα όσα μάθαμε
μαζί τους και για τις ευκαιρίες που μας δόθηκαν δίπλα
τους, εκείνα τα χρόνια.
Όσο για τη Μάρθα Καραγιάννη τι άλλο να προσθέσω
από τα τόσα που γράφτηκαν τις τελευταίες ώρες. Ήταν
ένα μεγάλο αστέρι της χρυσής εποχής του ελληνικού
κινηματογράφου που θα παραμείνει λαμπερό για πολύ
ακόμη.
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Δήμος Βέροιας: Μεγάλη συμμετοχή
μικρών και μεγάλων στην Ποδηλατοδρομία
για την «Ημέρα Χωρίς Αυτοκίνητο»
Με ενθουσιασμό και διάθεση για βόλτα με
ποδήλατα και πατίνια βρέθηκαν την Κυριακή
18 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Αγ. Αναργύρων
μικροί και μεγάλοι, συμμετέχοντας ενεργά
στην «Ημέρα Χωρίς Αυτοκίνητο» και την
Ποδηλατοδρομία που διοργάνωσε ο Δήμος
Βέροιας, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας (16 έως 22 Σεπτεμβρίου 2022).
Στην ποδηλατοδρομία έλαβαν μέρος μαθητές και ενήλικοι που διέσχισαν το κέντρο
της πόλης βλέποντας γωνιές και γειτονιές
επάνω στις δύο ρόδες και στέλνοντας το
μήνυμα υπέρ της χρήσης του ποδηλάτου
στην καθημερινότητα. Παράλληλα, από τις
9 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι όλοι όσοι
βρέθηκαν στις δράσεις είχαν την ευκαιρία
να κάνουν «Βόλτα με ποδήλατα και πατίνια
στην οδό Ανοίξεως», να λάβουν μέρος στις
δράσεις του Τμήματος Τροχαίας Βέροιας
και στο ΠΑΡΚΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Προσομοιωτής ζώνης, γυαλιά μέθης,
ύπνου, κούρασης, ξενάγηση στα οχήματα
κτλ) και να χρησιμοποιήσουν «Δωρεάν τα
κοινόχρηστα ποδήλατα».
Τις δράσεις υποστήριξε το ΕΠΑΛ ΒΕΡΟΙΑΣ (περιβαλλοντική εκπαίδευση και παραδοσιακοί χοροί) και το Μουσικό Σχολείο
Βέροιας (Συναυλία-Μουσικό σχήμα), ενώ
έγιναν επιδιορθώσεις ποδηλάτων στο ειδικά
διαμορφωμένο stand για τη δράση “Fix my
bike”.
Στις εκδηλώσεις βρέθηκε και ο Σύλλογος
«Πρωτοβουλία για το Παιδί» προβάλλοντας
τη νέα του δράση «Ένα απ’ τον καθένα».
Τέλος μοιράστηκαν κομπόστες, χυμοί και
μπουκαλάκια με νερό σε όλους, όπως επίσης και μπλουζακια σε όσους συμμετείχαν!
Ο Δήμος Βέροιας θα ήθελε να ευχαριστήσει το Τμήμα Τροχαίας Βέροιας και τα στελέχη του τμήματος.
- Τη Δημοτική Αστυνομία Βέροιας.
-Τον Σύλλογο Δρομέων Βέροιας και τους
εθελοντές για την άρτια οργάνωση της γραμματείας.
- Τους μαθητές και καθηγητές του Μουσικού Σχολείου Βέροιας.
-Το ΕΠΑΛ ΒΕΡΟΙΑΣ (Τομέας εφαρμοσμένων τεχνών και χορευτικό συγκροτήμα).
-Το καταστήμα Ride για τη δράση « Fix
my bike» και την προσφορά δώρων.
- Το κατάστημα ΒΒΤ και τον κ. Σκουτάρη
για την προσφορά δώρων.
- Τον Eμπορικό Σύλλογο Βέροιας για την
προσφορά μπουκαλιών νερού και χυμών σε
όλους τους συμμετέχοντες.
- Την εταιρεία Venus Growers για την
προσφορά κομποστών.
- Την εταιρεία ΚΙΡΜΑΝΙΔΗΣ ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ για τη δωρεάν μεταφορά του προσομοιωτή ζώνης.
- Τον εθελοντή γιατρό κ. Δημήτρη Αποστολίδη για την παρουσία του.
- Την Πρωτοβουλία για το Παιδί για την παρουσίαση της με
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Με συγκίνηση η επέτειος
των 100 ετών από
την Μικρασιατική
Καταστροφή στη Βέροια

Την Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου το
πρωί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό
των Αγίων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Βεροίας
τελέστηκε μνημόσυνο για τα θύματα
της Γενοκτονίας του Ελληνισμού της
Μικράς Ασίας, με αφορμή την επέτειο της συμπληρώσεως 100 ετών
από τη Μικρασιατική καταστροφή,
χοροστατούντος του Ποιμενάρχου
μας, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ.
Παντελεήμονος.
Ακολούθησε ο πανηγυρικός της
ημέρας από τον Μικρασιάτη στην
καταγωγή, Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Βεροίας κ. Παντελεήμονα,
παρουσία τουΥφυπουργού Οικονομικών και Βουλευτού Ημαθίας κ. Α-

πόστολου Βεσυρόπουλου, των Βουλευτών Ημαθίας κ. Τάσου Μπαρτζώκα και κ. Λαζάρου Τσαβδαρίδη, του
Δημάρχου Βεροίας κ. Κωνσταντίνου
Βοργιαζίδη, τοπικών πολιτικών και
στρατιωτικών αρχών, της προέδρου
του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Μικρασιατών Νομού Ημαθίας
κ. Αναστασίας Παυλίδου και των μελών του Συλλόγου.
Οι εκδηλώσεις για την 100η επέτειο μνήμης της Γενοκτονίας του
Ελληνισμού της Μικράς Ασίας ολοκληρώθηκαν με το τρισάγιο και
την κατάθεση στεφάνων στο Ηρώο
Πεσόντων στην πλατεία Ωρολογίου,
όπου τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή και
εψάλη ο Εθνικός Ύμνος.

Την Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου
Σύσκεψη για το ροδάκινο
από τον Αγροτικό Σύλλογο
Γεωργών Βέροιας

την δράση «ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΕΝΑ».
- Τις Δ/νσεις Εκπαίδευσης Ημαθίας και τους υπεύθυνους
σχολικών δραστηριοτήτων.
Την ευθύνη της διοργάνωσης είχαν οι Αντιδήμαρχοι Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Καλλίστρατος Γρηγοριάδης και
Παιδείας και Ισότητας Φύλων, κα Συρμούλα Τζήμα.

Επίσκεψη του Δημάρχου Ιασίου της Ρουμανίας
στον Μητροπολίτη Βεροίας
Το Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων
δέχθηκε στο Μητροπολιτικό Μέγαρο Βεροίας τον Δήμαρχο
Ιασίου της Ρουμανίας κ. Mihai Chirica και τον Διευθυντή του
Μεγάρου Μουσικής Ιασίου κ. Andrei Apreoteesei.
Ο Σεβασμιώτατος τους καλωσόρισε στην πόλη που κήρυξε ο Απόστολος των Εθνών Παύλος, στη Βυζαντινή Βέροια
με τους πολλούς βυζαντινούς και μεταβυζαντινούς ναούς, και
ευχήθηκε ο ιδρυτής της τοπικής μας Εκκλησίας, Απόστολος
Παύλος, και ο προστάτης και πολιούχος της πόλεως, Όσιος
Αντώνιος ο Νέος, να τους ευλογούν, να τους προστατεύουν
και να τους ενισχύουν στο έργο τους.
Επακολούθησε διάλογος για θέματα πολιτισμού και των
σχέσεων των δύο Ορθοδόξων χωρών, Ελλάδος και Ρουμανίας, και τους προσέφερε την έκδοση της Ιεράς Μητροπόλεως
«Ερατεινή Ημαθία» και άλλα αναμνηστικά.

www.laosnews.gr

Ο Αγροτικός Σύλλογος Γεωργών Βέροιας με την αιγίδα της Πανελλαδικής
Επιτροπής των Μπλόκων συγκαλεί την Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου στις 6.30 το
απόγευμα στο ξενοδοχείο «ΑΙΓΕΣ» σύσκεψη των αγροτικών Συλλόγων και
στελεχών από πέντε ροδακινοπαραγωγικούς νομούς με βασικό θέμα:
«Ροδάκινο, τα προβλήματα της φετεινής περιόδου και οι προοπτικές του.»
Διπλασιασμός του κόστους παραγωγής
Χαμηλές εμπορικές τιμές
Ακαιρες και έντονες βροχοπτώσεις που δεν αποζημιώνονται από τον ΕΛΓΑ
Βιομηχανικό
ροδάκινο (προβλήματα απορρόφησης)
Αναδιαρθρώσεις
Κινητοποιήσεις
Στ η ν σ υ ν διάσκεψη θα
παρευρεθούν Αγροτικοί Σύλλογοι και αγροτικά
στελέχη από την
Ημαθία την Πέλλα την Φλώρινα
την Κοζάνη και
την Λάρισα.
Στην συνάντηση επίσης
θα συζητηθούν
τα ζητήματα και
των άλλων προϊόντων που αφορούν κυρίως τις
συγκεκριμένες
περιοχές.
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Εξαιρετικά επιτυχημένη η επετειακή
εκδήλωση του «Έρασμου» για τα 100 χρόνια
από τη Μικρασιατική Καταστροφή
-Κατάμεστος ο Χώρος Τεχνών του Δήμου Βέροιας

Από τον Δήμο Βέροιας

Κορωνίδα των θεματικών εκδηλώσεων κοινωνικής
αναφοράς του Συλλόγου Κοινωνικής Παρέμβασης «Έρασμος» αποτέλεσε, κατά κοινή ομολογία όσων παρακολούθησαν την επετειακή διοργάνωση του μουσικο-θεατρικού δρώμενου με τίτλο: «1922-2022. Τι να θυμηθώ, τι
να ξεχάσω….Σπαράγματα μνήμης – Μνημόσυνο τιμής»,
για τα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή, που
έλαβε χώρα το απόγευμα της Τετάρτης 14 Σεπτεμβρίου
στον κατάμεστο από κόσμο Χώρο Τεχνών του Δήμου
Βέροιας!
Μέσα από μια ιδιαίτερα προσεγμένη καλλιτεχνική
προσέγγιση, σε ό,τι αφορά τη σκηνοθεσία, την επιμέλεια
κειμένων και την οργάνωση των μουσικο-χορευτικών
θεμάτων, οι επί σειρά ετών εθελόντριες και μέλη του
«Έρασμου» Κατερίνα Πασιοπούλου (Εκπαιδευτικός) και
Κατερίνα Σωτηρίου (Μουσικός – Χοράρχης) πρωταγωνίστησαν μεταφορικά αλλά και κυριολεκτικά δίνοντας και
δένοντας ένα άρτιο αποτέλεσμα που «ξεκλείδωσε», μέσα
από εικόνες, κινήσεις, μελωδίες και ερμηνείες μνήμες και
ανάμεικτα συναισθήματα στους εκατοντάδες θεατές, μεταξύ έντονης συγκίνησης και νοσταλγίας.
Ελληνισμό, όπως και αυτό της γενοκτονίας του Πόντου, θυμίζοντάς σε
Μια εκδήλωση που συνέδεσε την Τέχνη με την Ιστορία, μεταφέροντας χρώματα και αρώματα του Ελληνισμού της Μικρασίας όλους εμάς τον άγριο ξεριζωμό χιλιάδων συμπατριωτών μας, λαϊκών και
και του Πόντου, μέσα από τις ερμηνείες όλων των συντελεστών της πα- κληρικών, στη μνήμη των οποίων υποκλινόμαστε ευλαβικά. Παράλληλα όράστασης που απεικόνισαν ανάγλυφα την πραγματικότητα του ξεριζωμού μως η σημερινή επέτειος αποτελεί και ένα σημαντικό ορόσημο Τιμής, αφού
και της επανεγκατάστασης των πληθυσμών. Τόσο οι Χορωδίες, παιδική αναμφίβολα οι Μικρασιάτες, όπως και οι Πόντιοι μπόλιασαν την ελληνική
και ενηλίκων Μελίκης – Πλατέος, όσο και τα χορευτικά συγκροτήματα των κοινωνία και τον Πολιτισμό, εμπλουτίζοντας την πατρίδα μας με την Πίστη
Συλλογων, Πολιτιστικού και Λαογραφικού Μελίκης και Νεοκάστρου, καθώς των Αγίων Πατέρων, τις παραδόσεις, τις ιδέες και τις αξίες των αλησμόνηκαι οι μουσικοί και χορευτές της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας και του Μικρα- των πατρίδων τους, δίνοντας μια ζωογόνα πνοή που αγγίζει μέχρι και τη
σιατικού Συλλόγου Ημαθίας, αποτύπωσαν μοναδικά τη δική τους σφραγίδα δική μας γενιά...»
Τοπικοί Άρχοντες παρόντες αλλά και… συμμετέχοντες!
και υπογραφή σε ένα πραγματικά εντυπωσιακό νοερό ταξίδι στο χρόνο, τον
Μεταξύ των επισήμων την εκδήλωση παρακολούθησαν, ο Σεβασμιώταπόνο αλλά και την ελπίδα!
Μια εκδήλωση που επικοινώνησε δυναμικά την διαχρονική πληγή της τος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ.κ. Παντελεήμων, οι
κάθε προσφυγιάς σε κάθε εποχή, σε κάθε γωνιά της γης, περνώντας το Δήμαρχοι Βέροιας και Νάουσας, Κωνσταντίνος Βοριαζίδης και Νικόλας Καμήνυμα της ανθρωπιάς και της αλληλεγγύης, που άλλωστε αποτελούν τις ρανικόλας αντίστοιχα, ο Βουλευτής Ημαθίας Τάσος Μπαρτζώκας, η πρώην
Δήμαρχος Βέροιας κ. Χαρίκλεια Ουσουλτζόγλου, η Αντιδήμαρχος Παιδείας
βασικές ιδρυτικές αρχές του «Έρασμου».
και Ισότητας των Φύλων Συρμούλα Τζήμα, η Διευθύντρια της ΠρωτοβάθΟ «ΕΡΑΣΜΟΣ» πάντα δίπλα στον εμπερίστατο άνθρωπο
Όπως είπε χαρακτηριστικά η Πρόεδρος του ΔΣ του «Έρασμου» Γε- μιας Εκπαίδευσης κ. Ευθυμία Γώτη ο Αντιδήμαρχος Αλεξάνδρειας Νικόλαος
ωργία Φωστηροπούλου, στον εναρκτήριο χαιρετισμό της, αναφορικά με Σαρακατσιάνος, εκπρόσωποι τοπικών Συλλόγων, Φορέων κ.α.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Μητροπολίτης Βεροίας κ. Παντελεήμων,
το πνεύμα της διοργάνωσης της εκδήλωσης, ο «Έρασμος» ως Σύλλογος
Κοινωνικής Παρέμβασης, που ασχολείται εδώ και 14 χρόνια, εξ αντικειμέ- προλόγισε την εκδήλωση αλλά και τραγούδησε ο ίδιος στο τέλος, ένα πανου, με τη βία και την κακοποίηση κατά του ανθρώπου, δεν περιορίζεται ραδοσιακό τραγούδι των αλησμόνητων πατρίδων, που χαρακτηρίζει την
αποκλειστικά και μόνο στη διαχείριση περιστατικών έμφυλης βίας, αλλά η προσφυγική του καταγωγή, στο πλαίσιο της απονομής τιμητικών δώρων σε
κοινωνική του ευαισθησία επεκτείνεται και αγκαλιάζει και θύματα των προ- εκπροσώπους των Συλλόγων που συμμετείχαν.
σφυγικών κυμάτων που φτάνουν κατά καιρούς δίπλα μας. «…Μια κοινωνική ευαισθησία που αγγίζει θέματα ισότητας, ισονομίας, ανθρωπίνων
και δημοκρατικών δικαιωμάτων όλων των ανθρώπων, χωρίς διακρίσεις…», σημείωσε μεταξύ άλλων.
Αναφερόμενη ειδικότερα στη θεματική της εκδήλωσης, με αφορμή
την επέτειο των 100 χρόνων η Πρόεδρος του «Έρασμου» είπε συγκεκριμένα: «…Η 14η Σεπτέμβρη, που καθιερώθηκε ως Ημέρα Εθνικής
Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το
Σινεμά = η πιο ασφαλής και άνετη διασκέΤουρκικό Κράτος, με ομόφωνη απόφαση της Βουλής των Ελλήνων,
δαση.
είναι αναμφίβολα ένα θλιβερό ορόσημο Μνήμης για τον Μικρασιατικό
• Απολύμανση πριν κάθε προβολή,

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»

Ξεκινά το χειμερινό ωράριο
της Δημοτικής
Βιβλιοθήκης Νάουσας
Στο πλαίσιο της καλύτερης εξυπηρέτησης του αναγνωστικού
κοινού της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Νάουσας και ιδιαίτερα των μαθητών όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης, το χειμερινό ωράριο
της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Νάουσας διαμορφώνεται από τις
20/9/2022 και έως την λήξη του σχολικού έτους ως εξής:
-Δευτέρα και Τετάρτη 12.00 – 19.00
-Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 8.30 – 15.00
Επισημαίνεται ότι η Δημοτική Βιβλιοθήκη Νάουσας ενημερώνει
διαρκώς τον online κατάλογό της στο διαδίκτυο, μέσω της δημόσιας πλατφόρμας openABEKT του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης
(ΕΚΤ), όπου παρουσιάζονται ανοικτά οι συλλογές της σε μια
ευέλικτη αναζήτηση μέσω της χρήσης λέξεων «κλειδιών» στην
διεύθυνση https://naoussalib.openabekt.gr/
Στον ηλεκτρονικό κατάλογό της η Δημοτική Βιβλιοθήκη Νάουσας καλύπτει αντιπροσωπευτικά όλο το φάσμα της γνώσης στους
τομείς της φιλοσοφίας, ψυχολογίας, εκπαίδευσης, ιστορίας, ελληνικής και ξένης λογοτεχνίας κ.ά.
Σημειώνεται ότι το openABEKT αποτελεί το σημαντικότερο
Δίκτυο Βιβλιοθηκών της χώρας και έχει διατεθεί σε περισσότερες
από 2.500 φορέων, συλλόγων κ.ά.
Στοιχεία επικοινωνίας με την Δημοτική Βιβλιοθήκη Νάουσας:
e-mail:library@naoussa.gr τηλ.23323 50025.

Τελευταίο κάλεσμα
για συγκέντρωση
ονομάτων
διακριθέντων αθλητών
για βράβευση
στο πλαίσιο των
Ελευθερίων της Βέροιας

Έως και σήμερα Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2022 ο Δήμος Βέροιας θα συγκεντρώσει τα ονόματα των διακριθέντων αθλητών στο πλαίσιο του εορτασμού των Ελευθερίων της πόλης.
Ο Δήμος Βέροιας, όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος,
πρόκειται να βραβεύσει τους αθλητές, τις ομάδες και
τους προπονητές της πόλης μας που διακρίθηκαν σε
Πανελλήνιους, Πανευρωπαϊκούς, Παγκόσμιους αθλητικούς αγώνες, οι οποίοι διεξήχθησαν από τον Σεπτέμβριο του 2021 έως τον Αύγουστο του 2022, καταλαμβάνοντας την 1η, 2η, και 3η θέση.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Χώρο Τεχνών
στις 14/10/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00.
Για το λόγο αυτό, παρακαλούμε, τους αθλητικούς
συλλόγους να μας γνωρίσουν το αργότερο μέχρι την
Τρίτη 20/9/2022 στην ηλεκτρονική διεύθυνση press@
veria.gr του Γραφείου Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων του Δήμου Βέροιας, τα ονοματεπώνυμα των
διακριθέντων αθλητών, τα τηλεφωνά τους, το αγώνισμα
ή το διαγωνισμό στον οποίο συμμετείχαν, τη θέση που
κατέλαβαν, μαζί με την επίσημη βεβαίωση της εκάστοτε
Ομοσπονδίας για τη διάκριση.
Σημειώνεται ότι η παραπάνω ημερομηνία είναι δεσμευτική και εκπρόθεσμες δηλώσεις δεν πρόκειται να
γίνουν δεκτές.
Διευκρινίζεται, επίσης, ότι τα ονόματα των μαθητών
που διακρίθηκαν μέσω αθλητικών συλλογών θα πρέπει
να αποσταλούν μόνο από τον σύλλογο τους και όχι από
το σχολείο.
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε με το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας του Δήμου Βέροιας στο τηλέφωνο 2331350555.

22/9/22 - 28/9/22

• Μεγάλες αποστάσεις
• Περιορισμένη διαθεσιμότητα εισιτηρίων
• Αντισηπτικά σε κάθε είσοδο και έξοδο

MINIONS 2: Η ΑΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΓΚΡΟΥ (Μεταγλ στα Ελληνικά)
Προβολές στην αίθουσα 1
Προβολές στην Αίθουσα 1 με κλιματισμό :
Σάββατο 24/9 – Κυριακή 25/9 στις 18.00
Σκηνοθεσία: Kyle Balda
Σενάριο:
Brian Lynch & Matthew Fogel
Ηθοποιοί:
ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ ΟΙ:, Steve
Carell, Pierre Coffin, Taraji P. Henson, Jean-Claude Van
Damme, Dolph Lundgren, Lucy Lawless, Danny Trejo, Julie
Andrews, Russell Brand, Alan Arkin, Michelle Yeoh
ΤΟ ΤΡΙΓΩΝΟ ΤΗΣ ΘΛΙΨΗΣ (Χρυσό Φοίνικα φεστιβάλ
Καννών)
TRIANGLE OF SADNESS
Ταυτόχρονες προβολές και στην Αίθουσα 1 και στην Θερινή:
Στη Χειμερινή Αίθουσα 1: Κάθε μέρα στις 20.30
Στην Θερινή αίθουσα: Πέμπτη 22/9 – Παρασκευή 23/9 Σάββατο 24/9 - Κυριακή 25/9 στις 20.30
(τελευταία εβδομάδα Θερινών προβολών)

Ο βραβευμένος με τον Χρυσό Φοίνικα Σουηδός σε αντικαπιταλιστική (λογο)διάρροια. H νέα ταινία του Ρούμπεν
Εστλουντ (ήδη βραβευμένου με τον Χρυσό Φοίνικα για το
«Τετράγωνο»), γυρισμένη κατά το ήμισυ στην Ελλάδα, ως
ελληνική συμπαραγωγή.
Σκηνοθεσία: Ruben Ostlund
Σενάριο:
Ruben Ostlund
Ηθοποιοί:
Thobias Thorwid, Charlbi Dean, Jiannis
Moustos, Vicki Berlin, Dolly De Leon, Alicia Eriksson, Woody
Harrelson, Amanda Walker, Harris Dickinson
Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλο το πρόγραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ στον παρακάτω σύνδεσμο:
http://www.cinestar.gr
http://www.facebook.com/cinestarveria

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373
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Άμεσα απομακρύνθηκαν από τα
συνεργεία του Δήμου Νάουσας τα
δέντρα και τα κλαδιά που έπεσαν
από το μπουρίνι του Σαββάτου

Άμεση ήταν η απομάκρυνση των δέντρων και των κλαδιών που έπεσαν στο δημοτικό πάρκο και την πλατεία της Νάουσας από το ξαφνικό
μπουρίνι που σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (17.09.2022).
Τα συνεργεία της υπηρεσίας πρασίνου και καθαριότητας του δήμου
βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή στα σημεία που σημειώθηκαν προβλήματα και ζημιές στη Νάουσα και σε Τοπικές Κοινότητες από τα έντονα
καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την ευρύτερη περιοχή.

Νεκρός 21χρονος σε τροχαίο,
στο δρόμο Κουλούρας - Μελίκης

Χθες Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 02.00 περίπου, στο 6
χιλιόμετρο της δημοτικής οδού Κουλούρας – Μελίκης στην Ημαθία, Ι.Χ.Ε.
αυτοκίνητο που οδηγούσε 21χρονος ημεδαπός, εξετράπη της πορείας
του και προσέκρουσε σε δένδρο, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 21χρονου. Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος
διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Βέροιας.
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Τάσος Μπαρτζώκας: Τα λέμε στην κάλπη!
Σχόλιο-Δήλωση του βουλευτή Ημαθίας της ΝΔ τάσου
Μπαρτζώκα για τις εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα, στη ΔΕΘ:
«Παρακολούθησα τις 6 «εθνικές προτεραιότητες» του κ.
Τσίπρα στη ΔΕΘ και, προς στιγμήν, αισθάνθηκα ότι το ημερολόγιο δεν έγραφε 2022, αλλά 2014.
Με σύνθημα «η δικαιοσύνη πίσω» ή κάπως έτσι τελοσπάντων, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ μίλησε, για ακόμα μια φορά,
όχι για το τι θα δημιουργήσει αλλά κυρίως για το τι θα ξηλώσει,
εστιάζοντας στο νόμο για την πανεπιστημιακή αστυνομία και το
Νόμο Χατζηδάκη, με την ψηφιακή κάρτα εργασίας και όλες τις
προστατευτικές διατάξεις για τον εργαζόμενο. Μοναδική διαφορά σε σχέση με το 2014 ότι οι καταργήσεις, αυτή τη φορά, θα
είναι απλές, όχι «με ένα νόμο και ένα άρθρο», όπως η κατάργηση του ΕΝΦΙΑ, για παράδειγμα.
Είπε και άλλα, όπως για διαγραφή των χρεών που δημιουργήθηκαν στην πανδημία (χωρίς τα νταούλια και χωρίς το
χαρακτηρισμό επονείδιστα), είπε για αποκρατικοποίηση της
ΔΕΗ (που ο ίδιος κρατικοποίησε), δεν είπε για σεισάχθειες αλλά
ανέφερε και πάλι την αναστολή των πλειστηριασμών, οι οποίοι
ενεργοποιήθηκαν κατά τη διακυβέρνηση του, για κρατικοποίηση
της Εθνικής Τράπεζας- γιατί μόνο αυτή και όχι όλες;- και βέβαια,
για επαναφορά του κατώτατου μισθού, αυτή τη φορά κάπως πιο
γαλαντόμα από την προηγούμενη, στα 800 ευρώ.
Το κρεσέντο της ακατάσχετης και ανερμάτιστης παροχολογίας, που θα μπορούσε να έχει τίτλο «Με τα λόγια χτίζω Ανώγεια»,
δε θα μπορούσε παρά να κλείσει με τις κλισεδιάρικες κορόνες
του κ. Τσίπρα για διλήμματα του τύπου «με τη δημοκρατία ή με
την ολιγαρχία» (ωσάν να ξεχνάμε τη δημοκρατική περίοδο του
2015, όπου οι γέροντες έκλαιγαν έξω από τις κλειστές τράπεζες)
και με τη διαβεβαίωση ότι οι ίδιοι, στο ΣΥΡΙΖΑ είναι πια «πιο έμπειροι, πιο έτοιμοι και πιο υποψιασμένοι».
Τι δεν άκουσα-με. Τίποτα για το πώς τα εξαγγελθέντα θα υλοποιηθούν- μόνο ότι είναι κοστολογημένα. Τίποτα για πραγματική
δημιουργία, καμία ουσιαστική πρόταση, καμία απάντηση απένα-

Την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου
Δημοπρασία για την
εκμίσθωση οικοπέδων
στον οικισμό
Νεοχωρόπουλου

Σύμφωνα με την αριθ.πρωτ. 17185/19-09-2022 Διακήρυξη
ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας διακηρύττει ότι την 28η Σεπτεμβρίου
2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 – 10:00 π.μ. θα γίνει πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία στο Δημοτικό Κατάστημα
Αλεξάνδρειας για την εκμίσθωση:
Α. ΑΡΙΘ. 27 οικόπεδο στο Ο.Τ.6 που βρίσκεται στον οικισμό
Νεοχωρόπουλου Κοινότητας Κορυφής του
Δήμου Αλεξάνδρειας εμβαδού 1023,00 τ.μ.
Β. ΑΡΙΘ. 28 οικόπεδο στο Ο.Τ.6 που βρίσκεται στον οικισμό Νεοχωρόπουλου Κοινότητας Κορυφής του Δήμου Αλεξάνδρειας
εμβαδού 996,00 τ.μ.
Επαναληπτική ορίζεται η 5η Οκτωβρίου
2022 ημέρα Τετάρτη την ίδια ώρα, στην οποία μπορεί να συμμετέχει οποιοσδήποτε
ενδιαφερόμενος.
Περισσότερες πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται στη Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης Περιβάλλοντος και Καθαριότητας – Τμήμα Υπηρεσίας Δόμησης, στην οδό
Ελ. Βενιζέλου 2 στην Αλεξάνδρεια, όλες τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο
23333 – 51304.
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Αναστασία Παπαδημητρίου
Αγρον. Τοπογράφος Μηχανικός

ντι στα σπουδαία εθνικά και διεθνή διακυβεύματα. Κυρίως όμως,
δεν ακούσαμε καμία συγγνώμη για τον κλονισμό της οικονομίας
υπό τη διακυβέρνηση του, τις εθνικές ντροπές στις οποίες υπέβαλε τη χώρα, το παράνομο δημοψήφισμα του 2015.
Εκ των υστέρων, συνειδητοποιούμε, ότι δεν έχει πρόβλημα
το ημερολόγιο. Στο 2022 βρισκόμαστε, απλώς ο κ. Τσίπρας και ο
ΣΥΡΙΖΑ δεν άλλαξε και δεν έμαθε τίποτα. Είναι ακόμα στη χρονιά
των «Αγανακτισμένων». Όμως, πρέπει να μάθει κάτι, έστω και
καθυστερημένα.
Ότι αλλάξανε οι Έλληνες. Και ότι εμείς πλέον είμαστε οι «πιο
έμπειροι» και δεν χάφτουμε τα ψέματα. Ότι είμαστε πιο «έτοιμοι»
από ποτέ, για πραγματική πρόοδο. Ότι, κυρίως, είμαστε πιο «υποψιασμένοι» για το έλλειμμα αξιοπιστίας σας και για την απειλή
που αποτελείτε για την ελευθερία μας, για την ιδιοκτησία μας, για
την ευημερία μας.
Και γι’ αυτό κ. Τσίπρα, θα ξανακάνουμε το κουμάντο μας, στις
εκλογές του 2023. Εκεί θα (ξανά)πάρετε όλες τις απαντήσεις. Τα
λέμε στην κάλπη λοιπόν!»

Μέλλων Γάμος
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρ
θρο 1369 του Αστικού Κώδικα ότι:
Ο ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΡΑΦΑΗΛ του Ευάγγελου και της Βάϊας, το γένος Σκηπητάρη, που γεννήθηκε στη Βέροια και
κατοικεί στα Ασώματα Ημαθίας και η
ISLAMI ERMELINA του PELLUMB και
της LILJANA, το γένος KAMBERI, που
γεννήθηκε στο Οστρέν Αλβανίας και κατοικεί στη Βέροια,
πρόκειται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει
στο Δημαρχείο Βέροιας.
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Βεροίας Παντελεήμων:
«Η μουσική της Ανατολής
μας ταξιδεύει…»

Την Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου το βράδυ στην πλατεία Εληάς στη Βέροια πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση του Συλλόγου
Μικρασιατών Νομού Ημαθίας με τίτλο: «Μνήμες! Η μουσική της
Ανατολής», με αφορμή την επέτειο της συμπληρώσεως 100
ετών από τη Μικρασιατική καταστροφή.
Στην αρχή της εκδήλωσης χαιρετισμό απηύθυνε η πρόεδρος του Συλλόγου Μικρασιατών Νομού Ημαθίας κ. Αναστασία
Παυλίδου, ενώ την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους
ο Ποιμενάρχης μας, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας,
Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων, ο Υφυπουργός Οικονομικών και Βουλευτής Ημαθίας κ. Απόστολος Βεσυρόπουλος,
τοπικοί πολιτικοί άρχοντες και πλήθος κόσμου.
Στην εκδήλωση παρουσιάστηκε μουσικοχορευτικό θεατρικό
δρώμενο και προβλήθηκαν βιντεοσκοπημένες μαρτυρίες προσφύγων δεύτερης και τρίτης γενιάς με τη συνοδεία μελωδιών
των αλησμόνητων πατρίδων.
Στο τέλος, ο Μικρασιάτης στην καταγωγή Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων, συνεχάρη τους συντελεστές της εκδήλωσης και αναφέρθηκε στην μουσικοχορευτική θεατρική εκδήλωση, η οποία με
τους ήχους των παραδοσιακών οργάνων και τη μελωδία της
φωνής μας ταξιδεύει σε τόπους με μακρά και σημαντική μουσική παράδοση, που έχει αφήσει το ίχνος της στην ελληνική
μουσική

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΚΑΛΕΣΜΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του παραρτήματος Βέροιας της
Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας (Π.Ε.Α.Ε.Α.-Δ.Σ.Ε.) καλεί τα μέλη του
στην Γενική Συνέλευση και εκλογή της νέας διοίκησης την Κυριακή 25 Σεπτέμβρη ώρα 10 π.μ. στα γραφεία του επί της Πλατείας
Ωρολογίου, Ν. 12.
Η Γενική Συνέλευση θα περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ
1.Απολογισμός του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) από τον
Πρόεδρο.
2. Οικονομικός Απολογισμός από την Εξελεγκτική Επιτροπή παρουσίαση έκθεσης Ε.Ε.
3. Ομιλίες μελών και ερωτήσεις.
Κλείσιμο πρώτου θέματος από τον
-Ψήφιση έγκρισης απολογισμού δουλειάς του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.).
-Ψήφιση έγκρισης του οικονομικού απολογισμού.
ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
1. Διανομή ψηφοδελτίων
2. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής
Σημείωση: Η κάλπη θα κλείσει 14.30 μ.μ.. Όποιος επιθυμεί
να θέσει υποψηφιότητα για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) θα
πρέπει να καταθέσει αίτηση έως την Παρασκευή 23 Σεπτέμβρη
2022.
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Αγιασμός για την έναρξη
των μαθημάτων του Κοινωνικού
Φροντιστηρίου
της Ιεράς Μητροπόλεως

Την Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου το μεσημέρι στο Βήμα του Αποστόλου Παύλου
στη Βέροια, ο Ποιμενάρχης μας, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων, τέλεσε Αγιασμό για την έναρξη των μαθημάτων του Κοινωνικού Φροντιστηρίου της Ιεράς Μητροπόλεως και απηύθυνε
πατρικούς λόγους και ευχές.
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων δεν παρέλειψε να
εκφράσει τις θερμές ευχαριστίες του προς τους εθελοντές καθηγητές και προς
τον Γενικό Αρχιερατικό Επίτροπο της Ιεράς Μητροπόλεως και υπεύθυνο του Κοινωνικού Φροντιστηρίου Αρχιμ. Δημήτριο Μπακλαγή, οι οποίοι με πολλή αγάπη
προσφέρουν και διακονούν στο σπουδαίο έργο της Ιεράς Μητροπόλεως.

«ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΕΩΤΑΣ»
Πρόσκληση σε τακτική
Γενική Συνέλευση
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΕΩΤΑ», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη καλεί όλα τα μέλη του σε τακτική Γενική
Συνέλευση την Κυριακή 2 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 12.00 π.μ στην αίθουσα του
Πνευματικού Κέντρου του Σωματείου στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Ολυμπίου
Γεωργάκη 4.
Με θέματα:
1. Εκλογή Προέδρου, Γραμματέα και Εφορευτικής Επιτροπής της Γενικής
Συνέλευσης
2. Λογοδοσία του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου
3. Έκθεση ελέγχου Εξελεγκτικής Επιτροπής
4. Έγκριση, λογοδοσίας και απαλλαγή ευθύνης του απερχόμενου Δ.Σ.
5. Εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου
Προς αποφυγή ταλαιπωρίας των μελών του Σωματείου, επειδή θεωρείται ότι
δεν θα υπάρξει απαρτία την πρώτη Κυριακή, οριστικά οι εκλογές θα διεξαχθούν
στις 9 Οκτωβρίου 2022 στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου του Σωματείου
στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Ολυμπίου Γεωργάκη 4, την ίδια ώρα με τα ίδια
θέματα.
Όσοι επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για το Δ.Σ. παρακαλούνται να υποβάλλουν σχετική έγγραφη αίτηση ή τηλεφωνικώς ή email στο Δ. Σ. και στo τηλ.
6936005602 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση peristereota752@gmail.com μέχρι
και την Παρασκευή 30-09-2022 προκειμένου να συμπεριληφθούν στο ψηφοδέλτιο που θα τυπωθεί.
Υπενθυμίζεται ότι δικαίωμα συμμετοχής στην Γ. Σ. έχουν τα μέλη που θα τακτοποιηθούν ταμειακώς μέχρι την ώρα έναρξης της Γενικής Συνέλευσης.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Δρ. ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΥΖΕΝΙΔΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΡ.ΜΕΛ:81/2022
CPV: 45000000-7

AΔΑ:6ΚΧ2Ω9Ο-2ΣΕ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ ΟΔΩΝ»
1. Ο Δήμος Βέροιας προκηρύσσει Δημόσιο ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου
«Αντιστηρίξεις οδών» προϋπολογισμού 324.940,60 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου 24%Φ.Π.Α). Το έργο συντίθεται από εργασίες
κατηγορίας Έργων Οδοποιίας
2. Ταξινόμηση έργου κατά CPV: 45000000-7
3. Κωδικός NUTS: EL 521
4. Πρόσβαση στα έγγραφα: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
λάβουν γνώση της διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης μέσω της ιστοσελίδας του φορέα (www.veria.gr) καθώς και μέσω της
διαδικτυακής πύλης του www.promitheus.gov.gr με αναζήτηση στον
αρ συστήματος 192065
5. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με
ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή
πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν.4412/2016, με ημερομηνία λήξης της προθεσμίας
υποβολής των προσφορών την 10.10.22 ημέρα Δευτέρα και ώρα
λήξης της υποβολής των προσφορών 08:00πμ Την ίδια ημέρα και
ώρα 09:00 θα ξεκινήσει η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης,
από την Επιτροπή Διαγωνισμού.
6. Σύστημα υποβολής προσφορών: Το σύστημα υποβολής της
προσφοράς είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης επί τοις εκατό
για κάθε ομάδα τιμών εργασιών του προϋπολογισμού της μελέτης
σε έντυπο της υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 95, παράγραφος
2α του Ν.4412/2016. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι
η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη προσφορά).
7. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οικονομικοί φορείς ήτοι:
Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:
-Α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων
(Μ.Ε.Ε.Π.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον είναι
Α2 και άνω Οδοποιίας
- Β. Προερχόμενες από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής ‘Ένωσης
ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που
έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.)
του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) ή από τρίτες
χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την
Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του
αρμόδιου οργάνου, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους
αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του
Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.
Γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν
τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών,
εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με τα δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.
8. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση
εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ύψους πέντε χιλιάδων διακοσίων σαράντα ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτών (5.240,98€)
και θα απευθύνεται στον Δήμο Βέροιας και θα έχει χρόνο ισχύος
μεγαλύτερο των δέκα (10) μηνών και τριάντα (30) ημερών, από
την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών
(άρθρο 97 παρ. 3 και άρθρο72 παρ. 1α του Ν. 4412/2016, δηλαδή
πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι την 09-09-2023.
9. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ
02.64.7323.002 και ΚΑ 02.30.7323.034 του προϋπολογισμού του
έτους 2022 του Δήμου και προέρχεται από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ αντίστοιχα
10. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: Η προθεσμία εκτέλεσης
του έργου είναι εννέα (9) μήνες
11. Υπάρχει η δυνατότητα χρησιμοποίησης των «επί έλασσον»
δαπανών, η διαχείριση των οποίων θα ακολουθεί τις προβλέψεις
της υφιστάμενης νομοθεσίας ( άρθρο 156 παρ.3 του Ν.4412/16).
12. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βέροιας.
Ο Αντιδήμαρχος
Τεχνικών –Περιουσίας
Τσαχουρίδης Αλέξανδρος

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Με την υπ’ αριθ. 448/10-8-2022 έκθεση επίδοσης, η Δικ.
Επιμελήτρια του Εφετείου Θεσσαλονίκης με έδρα το Πρωτοδικείο Βέροιας, Δέσποινα-Kυριακή Χατζησάββα, κάτοικος
Βέροιας, επέδωσε ύστερα από έγγραφη παραγγελία μου
προς την κ. Εισαγγελέα του Πρωτοδικείου Βεροίας, την υπ’
αριθ. 68/2021 απόφαση Ειρηνοδικείου Βέροιας η οποία εκδόθηκε επί της υπ’ αριθ. κατάθεσης 59/2020 αγωγής (τακτική διαδικασία) της Σοφίας Τατσιοπούλου κατά του Ιωάννη
Κωνσταντινίδη με πρώην κατοικία το δ.δ Κυδωνοχωρίου
Δήμου Βέροιας και ήδη αγνώστου διαμονής με αίτημα την
καταβολή ποσού 8.881 ευρώ με το νόμιμο τόκο από την
επομένη της επίδοσης της αγωγής και μέχρι την εξόφληση,
το διατακτικό της οποίας είναι: «Δικάζει ερήμην του εναγόμενου. Ορίζει το παράβολο ερημοδικίας σε 150 ευρώ. Δέχεται την αγωγή. Υποχρεώνει τον εναγόμενο να καταβάλει
στην ενάγουσα το ποσό των 8.881 ευρώ με τον νόμιμο τόκο από την επομένη της επίδοσης της αγωγής και μέχρι την
εξόφληση. Επιβάλει εις βάρος του εναγόμενου τη δικαστική
δαπάνη της ενάγουσας την οποία ορίζει σε 180 ευρώ»
Προς γνώσιν του και για τις νόμιμες συνέπειες.
Βέροια, 11-9-2022
Ο πληρεξούσιος δικηγόρος
ΛΑΖΑΡΟΣ Ι. ΜΑΝΤΡΑΤΖΗΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΜ Δ.Σ.ΒΕΡΟΙΑΣ 258
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Αλέξης Τσίπρας από τη ΔΕΘ: Εθνική ανάγκη
ο λαός να δώσει τη λύση στις κάλπες

-Σφοδρή επίθεση στην Κυβέρνηση – Παρουσίασε το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ με 6 προτεραιότητες
Oλομέτωπη επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο
πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας, στην ομιλία του
στο συνεδριακό κέντρο “Ιωάννης Βελίδης”, (Σάββατο 17
Σεπτεμβρίου 2022)στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης
Θεσσαλονίκης. «Η Ελλάδα επέστρεψε στο παρελθόν,
είναι άνιση, άδικη και αβίωτη», είπε ο Αλέξης Τσίπρας,
σημείωσε πως είναι ζωτική και εθνική ανάγκη ο λαός
να δώσει τη λύση στις κάλπες και παρουσίασε σχέδιο
άμεσης απόδοσης κατά της ενεργειακής κρίσης και της
ακρίβειας, καθώς και το πρόγραμμα διακυβέρνησης του
κόμματός του, με στόχο, όπως είπε, να επαναφέρει τη
δικαιοσύνη στη χώρα.
«Τέσσερα χρόνια πριν από αυτό εδώ το βήμα μπορούσαμε να οραματιστούμε μια Ελλάδα που ανοίγει τα
φτερά της, απαλλαγμένη από τα μνημόνια και τον ασφυκτικό κορσέ της δημοσιονομικής επιτήρησης, μπορούσε
να ανασάνει ξανά» είπε αρχικά ο Αλέξης Τσίπρας.
«Γι’ αυτό και σήμερα πιο έμπειροι, πιο έτοιμοι, πιο
υποψιασμένοι, είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε ό,τι
απαιτούν οι καιροί και οι ανάγκες, ανεξάρτητα από πιέσεις, επιθέσεις από συμφέροντα και απειλές».
Εδώ και μια τριετία έχουν γίνει τόσα ανήκουστα
πράγματα στη χώρα, που δεν τους πιστεύει πια κανείς, είπε ακόμα. «Γιατί η πρωτιά στις απώλειες από
την πανδημία. Η πρωτιά στην ενεργειακή φτώχεια. Η
πρωτιά στη στεγαστική κρίση. Τα δισεκατομμύρια των
απευθείας αναθέσεων. Οι υποκλοπές. Αυτά είναι πράγματα που «δεν γίνονται» σε μία σύγχρονη ευρωπαϊκή
δημοκρατία. Αντιθέτως, ένα σχέδιο για την αναγέννηση
της χώρας συνεκτικό, ρεαλιστικό, με όρους δικαιοσύνης
παντού, όχι απλώς γίνεται, αλλά απαιτείται. Και αυτό
ακριβώς είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε πράξη.
Να αμφισβητήσουμε στη πράξη την απειλή όποιος δεν
προσαρμόζεται πεθαίνει. Ο ελληνικός λαός δεν θα προσαρμοστεί στη βαρβαρότητα ούτε φυσικά θα αυτοκτονήσει. Αλλά πολύ σύντομα θα επικυρώσει και στις κάλπες
την απόφασή του» και πρόσθεσε ότι η χώρα χρειάζεται
επειγόντως αλλαγή πορείας, πολιτική αλλαγή «πριν να
είναι αργά, με δικαιοσύνη παντού».
Τι είπε για τις 6 εθνικές προτεραιότητες
του ΣΥΡΙΖΑ
Στη συνέχεια παρουσίασε τις έξι εθνικές προτεραιότητες πάνω στις οποίες δομείται το πρόγραμμά του για
την επόμενη τετραετία.
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ:
–Επανακρατικοποιούμε τη ΔΕΗ. Ανακτούμε τουλάχιστον το 51% του Δημοσίου στο μετοχικό της κεφάλαιο.
-Αποσυνδέουμε την τιμή της χονδρεμπορικής ρεύματος από τη χρηματιστηριακή τιμή του φυσικού αερίου.
-Θεσπίζουμε ανώτατο συντελεστή κέρδους στην παραγωγή ενέργειας στο 5%.
-Παρεμβαίνουμε δραστικά στη στρεβλή και προβληματική λειτουργία του χρηματιστηρίου ενέργειας, με α-

νώτατα όρια τιμών και με την προώθηση υποχρεωτικού
ποσοστού σταθερών συμβολαίων στη χονδρεμπορική
ηλεκτρικής ενέργειας.
-Θεσπίζουμε ανώτατο όριο τιμής λιανικής ηλεκτρικής
ενέργειας ανά μεγαβατώρα.
-Επιβάλλουμε διατίμηση στη λιανική φυσικού αερίου
προστατεύοντας τους 700.000 καταναλωτές που θερμαίνονται με φυσικό αέριο.
-Αξιοποιούμε για όσο χρειαστεί το σύνολο των εγχώριων ενεργειακών πόρων, συμπεριλαμβανομένου του
λιγνίτη.
-Προστατεύουμε από τις αποκοπές ειδικά τους ευάλωτους καταναλωτές.
Για τη δραστική μείωση τιμών σε καύσιμα και
τρόφιμα:
-Μειώνουμε τον ΕΦΚ στα καύσιμα (πετρέλαιο, βενζίνη, φυσικό αέριο) στον χαμηλότερο συντελεστή της ΕΕ.
-Καταργούμε την καταβολή του ΕΦΚ στο αγροτικό
πετρέλαιο.
-Μειώνουμε το ΦΠΑ στα τρόφιμα στον χαμηλότερο
συντελεστή, 6%.
Για τη δραστική μείωση των λογαριασμών ενέργειας:
Επανακρατικοποιούμε τη ΔΕΗ. Ανακτούμε τουλάχιστον το 51%.
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Για τους μισθωτούς:
– Αυξάνουμε τον κατώτατο μισθό με νόμο στα 800
ευρώ.
-Θεσπίζουμε μηχανισμό τιμαριθμικής αναπροσαρμογής σε ετήσια βάση, για μισθούς ιδιωτικού και δημόσιου
τομέα.
Για τους συνταξιούχους :
-Επιστρέφουμε τα αναδρομικά στους συνταξιούχους σε τρεις ετήσιες δόσεις.
-Επαναφέρουμε τη 13η
σύνταξη
Για μισθωτούς, συνταξι-

«Έφυγε»
ο Χρήστος
Γιαννουλάκης

Έφυγε από τη ζωή την Κυριακή ο
γνωστός επιχειρηματίας ηλεκτρoνικών
ειδών της Βέροιας, Χρήστος Γιαννουλάκης. Ο εκλιπών αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας. Η κηδεία του θα γίνει σήμερα Τρίτη στις 12 το μεσημέρι στη γενέτειρά του, Θηριόπετρα
Αριδαίας.
Ο «ΛΑΟΣ» εκφράζει στους οικείους του ειλικρινή συλλυπητήρια.

ούχους, αγρότες:
Αυξάνουμε το αφορολόγητο στα 10.000€.
Για ελεύθερους επαγγελματίες, επιστήμονες, εμπόρους, εργαζόμενους με μπλοκάκια:
Θεσπίζουμε και γι’ αυτούς αφορολόγητο 10.000€.
Γιατί δεν πρέπει να υπάρχουν δύο μέτρα και δύο
σταθμά.
Για τους μικρομεσαίους:
-Καταργούμε το τέλος επιτηδεύματος.
-Αντιμετωπίζουμε το εκρηκτικό ζήτημα του ιδιωτικού
χρέους: Η περιουσία της μεσαίας τάξης δε θα γίνεται
πια βορά στα συμφέροντα.
Η λεηλασία λαμβάνει οριστικό τέλος, με ρύθμιση
χρεών, διαγραφή μέρους συν 120 δόσεις.
ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Για την ανάκτηση της εργασίας:
-Καταργούμε τους νόμους Χατζηδάκη.
-Επαναφέρουμε τις ρυθμίσεις για αιτιολογημένη
απόλυση, 8ωρο, βασικές αρχές των συλλογικών διαπραγματεύσεων, δήλωση ωραρίων-υπερωριών.
-Επανιδρύουμε το ΣΕΠΕ.
-Εφαρμόζουμε σταδιακά 35ωρο χωρίς μείωση αποδοχών. #ΔΕΘ
Για ένα νέο ΕΣΥ:
-Πρόσληψη 5.500 μόνιμων υγειονομικών συν 10.000
στην τριετία.
-Μονιμοποιούμε το σύνολο του υγειονομικού προσωπικού.
-Σταματάμε την τιμωρητική αναστολή εργασίας για
υγειονομικούς.
-Ένταξη όλων στα βαρέα και ανθυγιεινά.
-Πρώτος μισθός γιατρού 2.000€.
Καταργούμε τους αντιεκπαιδευτικούς νόμους της Κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένης της ελάχιστης βάσης
εισαγωγής και της πανεπιστημιακής αστυνομίας.
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
Το παραγωγικό μέλλον της χώρας μας δεν μπορεί
να είναι η παρωχημένη και καταστροφική λογική της
«φτηνής ανάπτυξης».Για Δίκαιη και Βιώσιμη Ενεργειακή

Μετάβαση, σπάμε τον αποκλεισμό από τις ΑΠΕ.
ΙΣΧΥΡΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ
-Κατοχυρώνουμε νομοθετικά τον όρο «γυναικοκτονία».
-Κατοχυρώνουμε νομικά τον γάμο για όλα τα πρόσωπα.
-Καταργούμε όλες τις ποινικές ασυλίες που έχουν
προβλεφθεί τα τελευταία χρόνια, με πρώτη την ασυλία
των τραπεζικών στελεχών.
-Ενισχύουμε οικονομικά εφημερίδες και ηλεκτρονικά
μέσα
Για την ΕΥΠ:
-Επαναφορά στην αρμοδιότητα του Υπουργείου
Προστασίας του Πολίτη.
-Κατάργηση της κατάπτυστης τροπολογίας που δεν
επιτρέπει γνωστοποίηση παρακολούθησης.
-Ορίζουμε νομοθετικά τους λόγους «εθνικής ασφάλειας».
-Συμμετοχή Επιτροπής Θεσμών & ΑΔΑΕ στον ορισμό του Διοικητή.
Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΠΡΟΚΛΗΣΗ
-Αναδιαμορφώνουμε το επίδομα παιδιού και το μεταφέρουμε αποκλειστικά στη μητέρα από τη γέννησή του
μέχρι τα 24 έτη του, ανεξαρτήτως σπουδών.
-Και από τη σύνταξή της και μετά, εφόρου ζωής.
–Επίδομα μητέρας 70€ στο πρώτο παιδί, άλλα 105
στο δεύτερο και 140 στο τρίτο.
-Εξισώνουμε την άδεια μητρότητας στις εργαζόμενες
ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.
-Επεκτείνουμε το επίδομα μητρότητας στις αυτοαπασχολούμενες, ελεύθερες επαγγελματίες και αγρότισσες
από τους τέσσερις στους εννέα μήνες, ώστε όλες οι
εργαζόμενες να αντιμετωπίζονται ενιαία.
-Θεσπίζουμε ειδική άδεια μητρότητας στις αυτοαπασχολούμενες και ελεύθερες επαγγελματίες.
-Εξασφαλίζουμε την πρόσβαση σε βρεφονηπιακούς
σταθμούς για όλα τα παιδιά και σχολικά γεύματα για όλα
τα παιδιά νηπιαγωγείου και δημοτικού.
Στεγάζουμε το αύριο: Επιδοτούμε ενοίκιο για
400.000 νέους και νέα ζευγάρια 24-44 ετών.
Διπλασιάζουμε:
-Από 70€ σε 140€/μήνα για ζευγάρι
-Από 140€ σε 280€ για ζευγάρι με 1 παιδί
-Από 175€ σε 350€/μήνα για ζευγάρι με 2 παιδιά
-Τέλος στην ανεξέλεγκτη εξάπλωση του Airbnb
Τέλος, μεταρρυθμίζουμε το πλαίσιο για την κοινωνική
ένταξη των μεταναστών.
-Αλλάζουμε τη διαδικασία της πολιτογράφησης, απλοποιώντας την εξεταστική διαδικασία.
-Θεσπίζουμε πολιτογράφηση με δειγματοληπτική
συνέντευξη για άτομα που έχουν αποδεδειγμένα κλείσει
25 χρόνια παραμονής στην Ελλάδα και για όσους έχουν
γεννήσει παιδιά στην Ελλάδα και αυτά, βάσει του νόμου, έχουν αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια.
Το διακύβευμα των επόμενων εκλογών είναι δημοκρατία ή ολιγαρχία, κράτος ή παρακράτος, είπε κλείνοντας ο Αλέξης Τσίπρας.
Πηγή: ertnews.gr
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Βασίλης Φασίδης:
«Εκπληρώθηκε το όνειρό μου»

Φιλική ισοπαλία για Α.Ε. Αλεξάνδρειας
και Βέροια Κ19 με 2-2 σκορ

Φιλικό παιχνίδι έδωσαν
το Σάββατο στο γήπεδο
της Αλεξάνδρειας η τοπική ομάδα με αντίπαλο την
Κ19 της ΠΑΕ Βέροια, όπου αναδείχθηκαν ισόπαλες 2-2.

Δ

εν έκρυψε την χαρά του
για τη μεταγραφή του
στην ομάδα της πόλης
του, το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ΒΕΡΟΙΑΣ, ο Βασίλης Φασίδης. Ο 26χρονος μεσοεπιθετικός,
που έχει αγωνιστεί σε Π.Α.Ο.Κ.,
Ξάνθη, Αιγινιακό και Τρίκαλα,
τόνισε χαρακτηριστικά ότι εκπληρώνει το όνειρό του, να φορέσει
δηλαδή την φανέλα της «Βασίλισσας του βορρά».
Αναλυτικά τα όσα είπε στο kerkidasport.gr:
«Είμαι πολύ χαρούμενος για την μεταγραφή μου στην ομάδα της πόλης μου, στην «Βασίλισσα του Βορρά», της οποίας ήθελα απο
μικρός να ειμαι ένα κομμάτι της ιστορίας της.
Το όνειρό μου, έστω και στα 26 μου εκπληρώ-

θηκε και γι’ αυτό, όπως είπα στην αρχή, ειμαι
πολύ χαρούμενος.
Ένας πρόσθετος λόγος, που δυνάμωσε την
επιθυμία μου να έρθω στην ομάδα της γενέτειράς μου, ήταν η διοίκηση της ΠΑΕ, η οποία
από τότε που ανέλαβε, ζητούσε να με εντάξει
στο έμψυχο δυναμικό της, δείχνοντας ότι με
υπολογίζει στη νέα προσπάθεια που κάνει.
Δεν θα μου είναι δύσκολο να προσαρμοστώ, γιατί, γνωρίζω την πόλη, θα ειμαι κοντά
στην οικογένειά μου, γνωριζόμαστε με τους
περισσότερους συμπαίκτες μου, με κάποιους
από τους οποίους παίξαμε και σε άλλες ομάδες, δεν υστερώ σε φυσική κατάσταση, γιατί
έχω κάνει προετοιμασία, όσο ήμουν στον ΠΑΟΚ και γενικά το κλίμα που βρήκα στη νέα μου
ομάδα είναι πολύ καλό και γνώριμο σε μένα.
Είμαι σίγουρος, ότι με υπομονή και επιμονή
όλοι μαζί, θα «χτίσουμε» μία νέα ομάδα, η οποία θα ανταποκριθεί απόλυτα στις απαιτήσεις
της κατηγορίας, αλλά και στην μεγάλη ιστορία
της».
πηγή .kerkidasport.gr

Το ματς έγινε κάτω από αντίξοες συνθήκες και
μάλιστα ολοκληρώθηκε
νωρίτερα από την κανονική του διάρκεια, αφού ο
καιρός… είχε αγριέψει!
Στο σκορ προηγήθη-

καν οι «πράσινοι» με τον
Πιπιλιάρη, για να ισοφαρίσουν οι «κυανέρυθροι»
με τον Τέγο σε 1-1 (σκορ
ημιχρόνου).
Στο δεύτερο μέρος οι
Βεροιώτες προηγήθηκαν

1-2 με τον Σουπιάδη, για
να φέρει το ματς στα ίσια
λίγο αργότερα και πάλι ο
Πιπιλιάρης για την Αλεξάνδρεια, γράφοντας το
τελικό 2-2.

Στην κλήρωση της 3ης φάσης Κύπελού
Ελλάδος η ΠΑΕ ΒΕΡΟΙΑ
Η κλήρωση για την 3η
και 4η φάση του Κυπέλλου Ελλάδος θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη
(20/09, 12:00), όπως ανακοίνωσε η ΕΠΟ.
Στη διαδικασία θα
μπουν πλέον και οι ομάδες της SL2 (μαζί με
αυτές που προκρίθηκαν
από τη 2η φάση), με τη
ΒΕΡΟΙΑ να μαθαίνει τον
αντίπαλό της στο πρώτο
επίσημο ματς της σεζόν.
Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει:

Την Τρίτη 20/09/2022
στις 12:00 θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας
η κλήρωση της 3ης και
4ης φάσης του Κυπέλλου Ελλάδος 2022-23.
Την κλήρωση, η οποία
θα μεταδοθεί μέσω live
streaming από την ιστοσελίδα της ΕΠΟ (www.
epo.gr), θα παρουσιάσει
η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και καλεσμένος θα είναι ο Χριστόφορος Κόλα.

CMYK
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Μπάσκετ Φίλιππος

Νίκη στο φινάλε 72-75
με Μακεδονικό

Φ

ιλικό αγώνα,
τον τέταρτο
κατά σειρά
και τον πιο δυνατό
μέχρι τώρα, έδωσε το
Σάββατο 17/9 η ομάδα
μπάσκετ του Φιλίππου
Βέροιας στο γήπεδο της
Ευκαρπίας αντιμετωπίζοντας την αντίστοιχη
του Μακεδονικού, η
οποία αγωνίζεται στον
4ο όμιλο της Β´ Εθνι-

www.laosnews.gr

Μπάσκετ Φίλιππος

Απέκτησε τον Κωνσταντίνο-Οδυσσέα Ιγγλέζου

Η ΔΕ του τμήματος καλαθοσφαίρισης του ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ με χαρά ανακοινώνει
την απόκτηση του Κωνσταντίνου-Οδυσσέα Ιγγλέζου.
Ο ύψους 1.82m αθλητής είναι 22 ετών (γεννημένος στις
9/12/2000), αποτελεί το έβδομο
μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας μας και αγωνίζεται στη θέση
του point guard.
Ο Κώστας κατάγεται από τα
Διαβατά Θεσσαλονίκης και ξεκίνησε την καριέρα του τον τοπικό Ιωνικό. Από εκεί μεταπήδησε
στα τμήματα υποδομής του Άρη, με τα οποία κατέκτησε την
πρώτη θέση του πρωταθλήματος Παίδων της ΕΚΑΣΘ και την
τέταρτη θέση στο αντίστοιχο Πανελλήνιο πρωτάθλημα εκείνης
της σεζόν (2016).
???? Στη συνέχεια επέστρεψε στον Ιωνικό Ιωνίας, με τα
χρώματα του οποίου αγωνίστηκε στη Γ´ Εθνική και στην U18
(2016-18)
???? Επόμενο βήμα της καριέρας του η Αμερική και η ομά-

δα του Colby-Sawyer College,
το οποίο αγωνίζεται στην NCAA
III division του κολλεγιακού
πρωταθλήματος (2018-21)
???? Τελευταίο σταθμό της
μέχρι σήμερα καριέρας του αποτέλεσε η ομάδα του Πολυγύρου,
με την οποία αγωνίστηκε στη
Β´ Εθνική στο δεύτερο μισό του

περασμένου πρωταθλήματος
(2021-22)
Κώστα, σε καλωσορίζουμε
στην πόλη της Βέροιας και την
οικογένεια του Φιλίππου και σου
ευχόμαστε να είσαι υγιής, να χαρείς το μπάσκετ και να βοηθήσεις την ομάδα να πετύχει τους
στόχους της.

Επίσημα εκτός SL2 και η Ξάνθη!
κής.
Αν και οι Βεροιώτες παρατάχθηκαν με αρκετές ελλείψεις λόγω
μικροτραυματισμών, ο coach Κοθράς είχε την ευκαιρία να δοκιμάσει διάφορα σχήματα και να διαπιστώσει την αγωνιστική ετοιμότητα των παικτών, μόλις τέσσερις
ημέρες πριν το πρώτο επίσημο
παιχνίδι της χρονιάς για το Κύπελλο Ελλάδος, το οποίο θα διεξαχθεί
την Τετάρτη 21/9 στα Γρεβενά απέναντι στον τοπικό Πρωτέα, ομάδα επίσης Β´ Εθνικής.
Το παιχνίδι ήταν αμφίρροπο,
με δυνατές μονομαχίες και αρκετή

ένταση και κρίθηκε με νίκη των «ερυθρόλευκων» με 75-72, μετά από εύστοχο τρίποντο του αρχηγού
Δάνη Ελευθεριάδη στο τελευταίο
δευτερόλεπτο της αναμέτρησης.
Πρώτοι σκόρερ της Βεροιώτικης ομάδας αναδείχθηκαν οι Ελευθεριάδης με 21, Μπένας με 16,
Αποστολίδης με 15 και οι Ξενιτίδης, Κάτζος με 8.
Ο Φίλιππος ευχαριστεί την ομάδα του Μακεδονικού για τη φιλοξενία και της εύχεται καλή επιτυχία στο επερχόμενο πρωτάθλημα της Β´ Εθνικής κατηγορίας.
Τα δεκάλεπτα του αγώνα: 2314, 38-34, 56-53, 72-75.

9

Οριστικά εκτός πρωταθλήματος SL2 είναι και επίσημα πλέον
η ιστορική Ξάνθη!
Με επίσημη τοποθέτηση
του ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ
Βασίλης Παπαδόπουλος έκανε
γνωστό πως αποσύρει την ομάδα του από το πρωτάθλημα και
έτσι ο Βόρειος όμιλος της SL2
γίνετε ακόμη φτωχότερος.
Μετά και από αυτήν την εξέλιξη ανοίγει πλέον διάπλατα η
πόρτα για πρόσκληση από την
διοργανώτρια στην ομάδα της
Ηλιούπολης.
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ΑΕΠ Κοζάνης

Ο Βεροιώτης Θόδωρος
Μιχαηλίδης κέρδισε
τις εντυπώσεις..…

Την ανακοίνωση της μεταγραφής του νεαρού Βεροιώτη Θόδωρου Μιχαηλίδη ( γιός του γνωστού Βεροιώτη επιχειρηματία Ηλία
Μιχαηλίδη) έκανε η διοίκηση της ΑΕΠ Κοζάνης όπου αναφέρει τα
εξής «Από την πρώτη μέρα των προπονήσεων της ΑΕΠ Κοζάνης,
ένα νέο παιδί ξεχώρισε άμεσα.
Ο νέος μας παίκτης, ο Θεόδωρος ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ, θα φοράει πια
τη φανέλα της ομάδας μας και όλοι πιστεύουμε ότι η ΑΕΠ Κοζάνης,
θα αποτελέσει το εφαλτήριο για να κάνει την καριέρα που ονειρεύεται.
Ο Θόδωρος, γεννημένος στις 06-02-2004 στη Βέροια, είναι αυτό
που λέμε, κλασικό 8αράκι.
Δεν κρύβεται ποτέ ζητώντας μπάλα, τρεχαντήρι, με καλή τεχνική, ήρθε στην ομάδα μας από την Κ-20 της Βέροιας, αποζητώντας
την ευκαιρία του.
Με τον ιδανικό για αυτές τις ηλικίες προπονητή μας κ. ΣΕΝΑ,
γρήγορα θα πάρει τα στοιχεία αυτά που θα του δώσουν και άλλα
πλεονεκτήματα στο παιχνίδι του.
Η οικογένεια της ΑΕΠ Κοζάνης, καλωσορίζει τον Θόδωρο στις
τάξεις της και μαζί θα κάνουμε άλλο ένα όμορφο ταξίδι.
- Πάντως από τις πρώτες μέρες που ξεκίνησε να παίζει ποδόσφαιρο ο νεαρός Θόδωρος Μιχαηλίδης έδειξε τα προσόντα του και
την μεγάλη του αγάπη για την μπάλα. . Να του ευχηθούμε να είναι
γερός και να πετύχει τους στόχους του. και ο πατέρας του να τον
καμαρώσει κάποια στιγμή με την φανέλα της ΑΕΚ..

Φαρμακεία
Τρίτη 20-09-2022
13:30-17:30 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ 19 (κοντά
στο 6ο Δημοτικό σχολείο) 23310-66755
21:00-08:00 ΠΑΠΑΡΗ ΦΥΚΑΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑ
(ΕΛΗΑΣ) Ε ΛΗΑΣ 4

23310-60064

Συνεργείο επιφυλακής της ΔΕΥΑΒ

Σεπτέμβριος 2022
Το συνεργείο επι
φυλακής της ΔΕΥΑΒ
κατά το διάστημα από
19-09-2022 μέχρι
25-09-2022 θα είναι
το εξής: Αυτόματος
τηλεφωνητής βλαβών:
τηλ. 2331021814.

Υφ. Αθλητισμού: «Στο Μητρώο
έχουν προσέλθει 87,3% από τα ενεργά
ποδοσφαιρικά σωματεία της χώρας»
Ανάρτηση του Υφυπουργείου
Αθλητισμού σχετικά με την ΕΠΟ
και το Μητρώο.
Αναλυτικά η θέση του Υφυπουργείο Αθλητισμού:
«Για την αποφυγή κάθε είδους
παραπληροφόρησης και διαστρέβλωσης της αλήθειας:
-Στην πολύωρη 4μερή συνάντηση στις 2 Σεπτεμβρίου (Υφυπουργείο, FIFA, UEFA και ΕΠΟ)
η ποδοσφαιρική ομοσπονδία δεσμεύτηκε, έπειτα από προτροπή των τριών εκπροσώπων των
διεθνών συνομοσπονδιών, να
συνεχιστεί άμεσα ο παραγωγικός διάλογος με το Υφυπουργείο,
σχετικά με την υποχρέωση των
ερασιτεχνικών ποδοσφαιρικών
σωματείων να διαθέτουν την απαραίτητη εκ του νόμου Ειδική
Αθλητική Αναγνώριση και την εγγραφή τους στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων.
-Συμφωνήθηκε τότε να πραγματοποιηθεί η επόμενη συνάντηση των δύο πλευρών την Τετάρτη
7 Σεπτεμβρίου, με συγκεκριμένες
υποχρεώσεις από πλευράς ΕΠΟ,
ώστε κατόπιν να οριστικοποιηθεί
το χρονοδιάγραμμα των επομένων βημάτων, πάντοτε σε συνεν-

νόηση του Υφυπουργείου με FIFA
και UEFA.
-Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία,
ωστόσο, παρά τη δέσμευσή της
έναντι όλων, ουδέποτε προσήλθε! Ανέβαλε, το πρωινό της 7ης
Σεπτεμβρίου, την προγραμματισμένη για εκείνη την ημέρα συνάντηση και έκτοτε αγνοείται.

-Οι διεθνείς συνομοσπονδίες
είναι ενήμερες για την ασυνέπεια
της ΕΠΟ.
-Οι ανά την επικράτεια ΕΠΣ,
προτού προβαίνουν σε αίολες ανακοινώσεις, καλό θα ήταν να αναζητήσουν τις ευθύνες από τους
επικεφαλής της ποδοσφαιρικής
ομοσπονδίας.

-Στο Μητρώο σήμερα, 16 Σεπτεμβρίου, έχουν προσέλθει τα
2.246 (87,3%) από τα 2.573 ενεργά ποδοσφαιρικά σωματεία της
χώρας (σύμφωνα με τα επίσημα
στοιχεία που οι ίδιες οι 54 ΕΠΣ
μας έχουν αποστείλει).
Εξ αυτών των 2.246 ποδοσφαιρικών σωματείων που έχουν
προσέλθει στο Μητρώο, ολοκληρωμένες αιτήσεις έχουν υποβάλει
τα 2.164, άλλα 82 σωματεία τις
επεξεργάζονται ακόμα, ενώ είναι
ήδη εγγεγραμμένα τα 1.845.
-Κι όπως επιβεβαιώθηκε στην
4μερή συνάντηση στις 2 Σεπτεμβρίου, είναι αυτονόητο ότι από
πλευράς Υφυπουργείου υφίσταται
κάθε διάθεση βοήθειας και αγαστής συνεργασίας με τις FIFA και
UEFA, ώστε να εγγραφούν όλα
τα ποδοσφαιρικά σωματεία στο
Μητρώο, αρκεί βεβαίως να το επιθυμεί και η ΕΠΟ.
Ακριβώς η ίδια βοήθεια και συνεργασία, η οποία αναπτύχθηκε
το προηγούμενο διάστημα με όλες τις υπόλοιπες 53 ομοσπονδίες
ομαδικών και ατομικών αθλημάτων και συνετέλεσε στο εξαιρετικό αποτέλεσμα της εγγραφής της
συντριπτικής πλειονότητας των
σωματείων τους».

Super League 1

Τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής και η βαθμολογία

Ο

Μεγάλη νίκη του Άρη 2-1 τον Ολυμπιακό

ι μεγάλοι κερδισμένοι
της 5ης αγωνιστικής
του πρωταθλήματος της
Super League 1 ήταν ο Άρης,
που επικράτησε 2-1 του Ολυμπιακού με μεγάλη ανατροπή, ο
Παναθηναϊκός που νίκησε 3-0
τον ΠΑΣ και αύξησε τη διαφορά
από τη 2η θέση και η ΑΕΚ, που
πέρασε εύκολα από το Αγρίνιο.

Ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να κερδίσει
ούτε αυτη την αγωνιστική, κάτι που είχε αποτέλεσμα την απόλυση του Κάρλος Κορμπεράν από το «τιμόνι», ενώ ο ΠΑΟΚ «αυτοκτόνησε» με τον ΟΦΗ στο Ηράκλειο. Ο Βόλος,
στο παιχνίδι με το οποίο ολοκληρώθηκε η 5η
αγωνιστική, επικράτησε με 2-0 του ουραγού
Ιωνικού.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 5ης
αγωνιστικής
Ατρόμητος – Λαμία ............................0-0
Παναιτωλικός – ΑΕΚ . ........................0-2
Παναθηναϊκός – Γιάννινα 3...................-0
Λεβαδειακός – Αστέρας 1.....................-1
ΟΦΗ – ΠΑΟΚ ....................................1-1
Αρης – Ολυμπιακός . .........................2-1
Βόλος – Ιωνικός . ...............................2-0
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. Παναθηναϊκός . ............................... 15
2.ΠΑΟΚ .............................................. 11
3.Άρης ................................................ 10

ΦΑΣ Νάουσα

4.ΑΕΚ ................................................... 9
5.Ατρόμητος ......................................... 8
6.Ολυμπιακός ....................................... 8
7.Βόλος . ............................................... 8
8. Παναιτωλικός 7....................................
9.Αστέρας Τρ. . ..................................... 4
10.ΟΦΗ ................................................ 4
11.ΠΑΣ Γιάννινα ................................... 4
12.Λαμία ............................................... 3
13.Λεβαδειακός .................................... 2

14.Ιωνικός ............................................ 1
Η επόμενη αγωνιστική (6η) 1-2/10
ΑΕΚ-Ιωνικός
Αστέρας Τρ.-ΟΦΗ
Βόλος – Άρης
Ολυμπιακός-Ατρόμητος
ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός
ΠΑΣ Γιάννινα – Παναιτωλικός
Λαμία-Λεβαδειακός

Πρόσκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης

Καλείστε την Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου στις 18.000 σε έκτακτη Γενική Συνέλευση στα γραφεία του ΦΑΣ Νάουσα στο γήπεδο, με μοναδικό θέμα
ημερήσιας διάταξης: Εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΑΠΡΙΛΙΟΥ 20162022
ΤΡΙΤΗ16-17
20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Δευτέρα 19
Σεπτεμβρίου 2022 στις 5.00 μ.μ.
από τον Ιερό Ναό Αγ. Γεωργίου
Λαζοχωρίου ο Γεώργιος Κων.
Χατζηγεωργίου σε ηλικία 64 ετών.

Η εορτή της ανακομιδής των Ιερών
Λειψάνων του Οσίου Αμφιλοχίου
του εν Πάτμω στη Βέροια

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

www.laosnews.gr
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Η εορτή της Αγίας Σοφίας
και των τριών θυγατέρων
αυτής στην Ιερά
Μητρόπολη Βεροίας

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Δευτέρα 19
Σεπτεμβρίου 2022 στις 5.00 μ.μ.
από τον Ιερό Ναό Αγ. Αναργύρων
Βέροιας η Βασιλική Κεσόγλου
σε ηλικία 80 ετών. Η ταφή έγινε
στο Κοιμητήριο Σταυρού Ημαθίας.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Δευτέρα 19
Σεπτεμβρίου 2022 στις 4.00 μ.μ.
από τον Ιερό Ναό Αγ. Τριάδας
Λουτρού ο Αντώνιος Πετικόπουλος σε ηλικία 86 ετών.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου 2022 στις 5.00 μ.μ.
από τον Ιερό Ναό Αγ. Αθανασίου (Κοιμητήρια) Βέροιας η Ελένη
Θεοχ. Τσοτουλίδου σε ηλικία 88
ετών. Η ταφή έγινε στα κοιμητήρια Τριποτάμου.

Τη Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και
κήρυξε τον θείο λόγο στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης και Οσίου Νικοδήμου Βεροίας με την ευκαιρία
της εορτής της ανακομιδής των Ιερών Λειψάνων του Οσίου Αμφιλοχίου του εν Πάτμω.
Η ενορία των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης και Οσίου Νικοδήμου Βεροίας τιμά και πανηγυρίζει ιδιαιτέρως την ιερά μνήμη του
Οσίου Αμφιλοχίου του εν Πάτμω, καθώς στο πνευματικό κέντρο του
Ιερού Ναού υπάρχει Παρεκκλήσιο αφιερωμένο στον νέο Άγιο της
Εκκλησίας μας.
Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
μας κ. Παντελεήμων, χειροθέτησε Πρωτοπρεσβύτερο τον εφημέριο
του Ιερού Ναού π. Κωνσταντίνο Νικολαΐδη.

Κυριακή μετά την Ύψωση του
Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού
στον Μητροπολιτικό Ναό Βεροίας

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

Κηδεύεται σήμερα Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2022 στις 12.00 μ.μ.
από τον Ιερό Ναό Αγ. Νικολάου
στην Κουμαριά Βέροιας η Αναστασία Καψάλη σε ηλικία 91 ετών.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

Κηδεύτηκε την Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου 2022 στις 4.30 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγ. Παρασκευής
Πατρίδας ο Θεόφιλος Κρεμλίδης
σε ηλικία 92 ετών.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου 2022 στις 11.00 π.μ.
από τον Ιερό Ναό Αγ. Αθανασίου
(Κοιμητήρια) Βέροιας ο Γεώργιος
Σπυρ. Τζουβάρας σε ηλικία 96
ετών.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οσοι Συμπολίτες μας έχουν φάρμακα που δεν
χρειάζονται και θέλουν να τα προσφέρουν στο
Γηροκομείο Βέροιας , το τηλέφωνο του Γηροκομείου Βέροιας είναι 2331024891.

Η κίνηση του
Μητροπολίτη
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας
κ. Παντελεήμων:
Την Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου στις 7:00 μ.μ. θα ομιλήσει στη σειρά
των ομιλιών «Επισκοπικός Λόγος» και θα αναπτύξει το θέμα: «Μακάριοι οἱ πενθοῦντες ὅτι αὐτοί παρακληθήσονται» μέσα από την ιστοσελίδα
της Ιεράς Μητροπόλεως, την αντίστοιχη σελίδα στο Facebook και τον
ραδιοφωνικό σταθμό «Παύλειος Λόγος 90,2 FM».

ΚΗΔΕΙΑ

ΚΗΔΕΙΑ

Το διήμερο 16 και 17 Σεπτεμβρίου εορτάστηκε στην Ιερά Μητρόπολη
Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας η μνήμη της Αγίας Σοφίας και των τριών
θυγατέρων αυτής, Πίστεως, Ελπίδος και Αγάπης.
Την παραμονή της εορτής το εσπέρας, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων χοροστάτησε στον Πανηγυρικό Εσπερινό και κήρυξε τον θείο λόγο στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό
των κατασκηνώσεων της Γ.Ε.Χ.Α. στο Κουστοχώρι.
Ανήμερα της εορτής το πρωί, ο Ποιμενάρχης μας, λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Λουτρού και τέλεσε το τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο του κατά σάρκα πατρός
του Υπευθύνου της «Φιλοξενίας Δοβρά 2022» Αρχιμ. Εφραίμ Παπαμανώλη, μακαριστού Ευαγγέλου Παπαμανώλη.

Την Κυριακή μετά την Ύψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού (18 Σεπτεμβρίου), ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας,
Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε
τον θείο λόγο στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό των Αγίων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Βεροίας.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

Το Δ.Σ.και οι Τρόφιμοι της Μ.Φ.Η.``Σωσσίδειο Γηροκομείο
Βέροιας``, ευχαριστούν θερμά:
-Ανώνυμη Κυρία , για την δωρεά του ποσού των 500 Ε , υπέρ
υγείας.
-Τις κ.Ελένη,κ.Καλλιρόη και κ.Μαρία Βουδούρογλου , για την
δωρεά του ποσού των 300 Ε , εις μνήμη της αγαπημένης τους
ξαδέλφης και θείας , Σοφίας Αβραμίδου.
-Την κ.Χουβάρδα Τριανταφυλλιά και τα τέκνα της , για την δωρεά του ποσού των 200 Ε , στην μνήμη του συζύγου και πατέρα
τους , Ευάγγελου Χουβάρδα.
-Ανώνυμη Κυρία , για την ευγενική προσφορά 1 πλήρους γεύματος , εις μνήμη της μητέρας της.
-Ανώνυμη Κυρία, για την ευγενική προσφορά 4 πίτες , εις
μνήμη του πατέρα της.
-Την κ.Βιβή Παυλίδου , για την ευγενική προσφορά 2 πίτες ,
εις μνήμη της γιαγιάς της , Καλλιόπης Σιδηροπούλου.
-Το Ιχθυοπωλείο κ.Ιωάννη Τσιλιγκερίδη , για την ευγενική
προσφορά 8 Kgr γαλέο , για τις ανάγκες του Γηροκομείου Βέροιας.
Εκ της Δ/νσεως
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Πρόγραμμα Αστικών Βέροιας
Το Αστικό ΚΤΕΛ Βεροίας ενημερώνει το επιβατικό κοινό πως στο πλαίσιο του νέου
lockdown τροποποιούνται τα δρομολόγια όλων των συγκοινωνιακών γραμμών. Τα δρομολόγια των λεωφορείων από την 17 Νοεμβρίου 2020 διαμορφώνονται ως εξής:

Χρήσιμα Τηλέφωνα
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας
Τηλ. κέντρο
23313 50100
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη
23313 50102
Πυροσβεστική
23310199,23310 68400
Νοσοκομείο κέντρο
23313 51100
Νοσοκομείο πληροφορίες
23313 51210
Νοσοκομείο ραντεβού
23313 51400
ΕΚΑΒ
166
ΔΕΥΑΒ
2331078.824
ΔΕΥΑΒ Βλάβες
2331021.814
ΔΕΔΔΗΕ (βλάβες) από σταθερό
11500 & 1
ΔΕΔΔΗΕ (λοιπές υπηρ.)
2331074800
ΟΤΕ Βλάβες
121 κλήση από σταθερό
ΟΤΕ Βλάβες
13888 κλήση από κινητό
ΚΤΕΛ (Υπεραστικά)
2331022.342
ΚΤΕΛ
14505
ΚΤΕΛ (Αστικά)
2331022.282
ΟΣΕ
2331024.444
ΕΛΤΑ
23310 20664
ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ
2331062.555 - 2331062.666
ΤΑΞΙ (πιάτσα ΚΤΕΛ)
23310-75151
ΔΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ (Γραμματεία)
23313 53124
23313 53125
ΤΕΛΕΤΩΝ Γ. ΚΟΥΡΕΑ
2331074222
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ
2331024891, 2331023322
Α’ ΚΑΠΗ
2331028.664
Β’ ΚΑΠΗ
2331021.286
Δασαρχείο Βέροιας
231330-9636 έως 9640
και 231330-9642 έως 9650
Δ/νση Δασών
2331026385, 26394
Δ/νση Υγείας-Πρόνοιας
23310 78296, 78297
Τμήμα Συγκοινωνιών:
2331353416, 7
Τελωνείο
2331072.256
Ιδιωτικό ΚΤΕΟHELLAS
(Πολυκλαδικά Λύκεια)
2331060.066
Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Βέροιας (Μακροχώρι)
2331043.333
Β’Σ.Σ. τηλ. κέντρο
2331032.611
Στρατολογικό Γραφείο
2310894.463,
2310894.562
ΟΑΕΔ
2331026.888
Οργ. Εργατικής Κατοικίας
2331073.353
Εθν. Οργαν. Πρόνοιας
2331096.342
ΤΟΕΒ
2331024.669
"Πρωτοβουλία για το παιδί"
2331072.303
(Κέντρο αναφοράς περιστατικού)
Δημ. Βιβλ Ζωγιοπούλου»
2331024.879
Αλσος Παπάγου
2331072.654
I. Mητρόπολη
2331022270
ΔΗΠΕΘΕ
2331078140
ΚΕΠΑ (ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΩΝ)
2331078100
Οδική Βοήθεια
HELLAS SERVICE
2331060919
Οδική Βοήθεια EXPRESS SERVICE
1154
Οδική Βοήθεια INTERAMERICAN
168
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ
Διευθυντής:
2331072.222, 76.615
Α’ Υποδ/ντής:
2331020.240, 76.612

Β’ Υποδ/ντής:
2331076.611
Υπασπιστής:
2331076.610, 76.613
Κέντρο Άμεσης Επέμβασης: 100,
2331025.197, 76.625 FAX: 23.333
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής:
2331070.655, 2331076.645
Υποδιοικητής:
2331076.642
Αξ/κός Υπηρεσίας:
2331076.643
Γραμματεία:
2331076.646, 2331076.647
Διαβατήρια:
2331076650
Ταυτότητες:
2331076659
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής:
2331070.588, 2331076.655
Υποδιοικητής:
2331076.658
Αξ/κός Υπηρεσίας:
2331076.653
Γραμματεία:
2331076.656
Γραφείο Αλλοδαπών:
2331076.657
ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής:
2331071.071, 2331076.665
Υποδιοικητής:
2331076.667
Αξ/κός Υπηρεσίας:
2331076.669
Γραμματεία:
2331076.663
Γραμ. (Μοτοποδήλατα):
2331076.664
Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Γεωργιανών
2331098000
Δήμος Βέροιας Δημοτική Ενότητα Βέροιας
Γραφείο Δημάρχου:
2331350505
Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης και Οικονομικών: 2331350632
Τμήμα Καθαριότητας-Ανακυκλώσιμων υλικών
2331350634, 2331350595
Τμήμα Πράσινου-Δασών
2331350606
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας:
2331350618
Αντιδήμαρχος Παιδείας:
2331353511
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου:
2331350536
Γραφείο Δημοτολογίων:
2331350550
Γραφείο Ληξιαρχείου:
2331350546
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου:
2331350529
Γραφ Αδειών Καταστημάτων:
2331350564
Κ.Ε.Π.:
2331350000
Δημοτική Αστυνομία
2331350610
Δήμος Νάουσας Δημοτική Ενότητα Νάουσας
Δημαρχείο:
2332 3 50300
Fax:
2332 0 24260
ΚΕΠ:
2332 3 50000 , 2332 3 50011 ,
2332 3 50015 , 2332 3 50016
Δήμος Αλεξάνδρειας
Δημαρχείο Αλεξάνδρειας:
2333 3 50100
Δημοτολόγιο
23333 50150
Ληξιιαρχείο
23333 50130
Πρωτόκολλο
23333 50151
Διεύθυνση Διοικ. Υπηρεσιών
23333 50144
Γραφείο Προσωπικού
23333 50122
Γραφείο Δημ. Συμβουλίου
23333 50142
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΔΙΑΜ/ΤΩΝ
Κωδ: 12868 Κάτω Ελιά ενοικιάζεται καινούργιο διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας
60 τ.μ. καθ. στο ισόγειο , είναι σαν μονοκατοικία ανεξάρτητο , χωρίς κοινόχρηστα , έτος
ανακαίνισης 2012 με 2 υ/δ , Σαλόνι, Κουζίνα
ξεχωριστή , χαμηλοτάβανη , 1 Μπάνιο και 1
WC. Διαθέτει θέρμανση Ατομική με Πετρέλαιο,
καινούργια συνθετικά κουφώματα με διπλά
τζάμια, μηνιαίο μίσθωμα 260€. Κατοικίδια όχι .
Κωδ: 105394 ΠΑΠΑΚΙΑ, Ενοικιάζεται νεόδμητο Διαμέρισμα 75τ.μ., κατασκευής του 2005,
από την είσοδο την οικοδομής είναι Ισόγειο, από
κάτω 1ος όροφος, αποτελείται από 2υ/δ, σαλονοκουζίνα και ένα πολύ ωραίο μπάνιο, κομπλέ
επιπλωμένο, με ηλεκτρικές συσκευές και πλυντήριο ρούχων, δύο ντουλάπες, συνθετικά κουφώματα με διπλά τζάμια, γωνιακό-προσόψεως με
πολύ ωραία θέα, μεγάλη βεράντα, ηλιόλουστοι
χώροι, χωρίς θέρμανση, τα έπιπλα δεν μπορούν
να αφαιρεθούν, σε τιμή προσφοράς μόνο 270€.
Πληροφορίες μόνο στη ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Θα είναι ελεύθερο 20/09/2022.
Κωδ 14377 ΚΕΝΤΡ0, Ενοικιάζεται διαμπερές διαμέρισμα 98 τ.μ., 2 υ/δ, 3ος όροφος,
καινούργια κουφώματα με διπλά τζάμια, με
ατομική θέρμανση πετρελαίου , θωρακισμένη
πόρτα , μερικώς ανακαινισμένο , με ανελκυστήρα, με δρύινα δάπεδα και άνετη πρόσβαση, ενοίκιο 330€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ.115569 ΣΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ Βέροιας
, Ενοικιάζεται κομπλέ ανακαινισμένο διαμέρισμα 106 τ.μ., μικτά και 95 τ.μ. καθ. αποτελείται
από 3 υ/δ, σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο, είναι σε
άριστη κατάσταση, από το οικόπεδο ισόγειο ,
από την είσοδο της οικοδομής υπόγειο , έχει
καινούργια συνθετικά κουφώματα , καινούργιες εσωτερικές πόρτες , καινούργια κουζίνα ,
είναι επιμελημένης κατασκευής , με σαλονοκουζίνα άνετη , ατομική θέρμανση πετρελαίου
, τιμή 250€. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ. 13175 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ περιοχή ΔΕΗ-ΓΗΠΕΔΟ , κομπλέ επιπλωμένο 108 τ.μ. 3ος
ορ. του 1985 με 2 υ/δ, , η θέα του καλή και η
κατάσταση του επίσης , διαθέτει ξύλινα πατώματα, και θέρμανση με σόμπα πετρελαίου
και θερμοπομπούς και με 2 κλιματιστικά, για
σοβαρούς μισθωτές , Αποκλειστική ανάθεση
στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ζητούμενο μίσθωμα 270€.
Κωδ.23019 ΑΝΟΙΞΕΩΣ επί της Ανοίξεως ενοικιάζεται επιπλωμένο διαμ/μα 2 ορ με 2-3δσκλ
, διαθέτει ατομική θέρμανση πετρελαίου και μια
μοναδική θέα στον κάμπο της Βέροιας τιμή 420€.
Κωδ: 24687 ΠΑΝΟΡΑΜΑ, Οροφοδιαμέρισμα 119 τ.μ., καθαρό, πρόκειται για κατασκευή
του 2005, 1ος όροφος, έχει 3 υ/δ με εκπληκτική
θέα και είναι σε υπεράριστη κατάσταση , συνθετικά κουφώματα με διπλά τζάμια, μεγάλες

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

βεράντες , αυστηρών τεχνικών προδιαγραφών και σίγουρα επιμελημένης κατασκευής ,
με ατομική θέρμανση με λέβητα pellet, ηλιακό
θερμοσίφωνα με ένα πολύ ωραίο μπάνιο ,
έχει τζάκι και δρύινα δάπεδα στα δωμάτια ,
ενεργειακής κατηγορίας Γ , διαθέτει ένα μεγάλο
κλειστό γκαράζ και αναφέρεται μόνο σε απαιτητικούς ενοικιαστές , το μίσθωμα του στα 400
€ τελική. Αποκλειστική διάθεση και διαχείριση
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 105854 - ΡΑΧΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Διαμέρισμα σαν σε Μονοκατοικία συνολικής
επιφάνειας 130 τ.μ. σε 1ο όροφο, άψογα
συντηρημένο, με πολυτέλεια και ζεστασιά.
Αποτελείται από 3 μεγάλα Υπνοδωμάτια με εντοιχιζόμενες ντουλάπες, μια ωραιότατη σαλοκουζίνα με τζάκι και ένα μπάνιο . Είναι κομπλέ
επιπλωμένο μαζί με ηλεκτρικές συσκευές.
Διαθέτει ατομική θέρμανση πετρελαίου, συνθετικά κουφώματα με διπλά τζάμια, με ανοιχτό
πάρκινγκ, κοινόχρηστη αυλή. Τιμή: 350 €.
Πληροφορίες μόνο στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. Θα είναι διαθέσιμο από 1/09/2022.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΕΖΟΝΕΤΩΝ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 23483 - Λευκόπετρα ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ νεόδμητη Μονοκατοικία κομπλέ επιπλωμένη και με ηλεκτρικές συσκευές , συνολικής
επιφάνειας 200 τ.μ. σε δύο επίπεδα . Αποτελείται από 2 υ/δ , Σαλόνι, Κουζίνα, 1 Μπάνιο
και WC. Είναι κατασκευασμένη το 1998 και
διαθέτει θέρμανση ατομική - Πετρέλαιο. Έχει απεριόριστη θέα, τα κουφώματα της συνθετικά,
με διπλά τζάμια , διαθέτει τζάκι , αποθήκη και
μεγάλη αυλή . Τιμή: 320 € .
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.116034 ΚΤΕΛ Βέροιας, ενοικιάζεται
αποθήκη 120 τ.μ., με καλή πρόσβαση από
την είσοδο της οικοδομής , σε ημιυπόγειο , τιμή
πολύ χαμηλή μόνο 100€.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 22754 - ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ σπάνιας προβολής γραφείο συνολικής επιφάνειας 38 τ.μ. 1ος Υπερυψωμένος. Αποτελείται από 2 χώρους και έχει
δικό του WC. Έχει κουφώματα Αλουμινίου συρόμενα , με ανελκυστήρα καινούργιο , διαθέτει
επίσης και A/C - Ενοίκιο 200 €.Το γραφείο μας
διαθέτει την ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
του ακινήτου αυτού.
Κωδ: 22769 - Στο Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Γραφείο συνολικής επιφάνειας 38 τ.μ. 1ος
ορ. . Αποτελείται από 2 Χώρους, Είναι κατασκευασμένο το 1980 και διαθέτει Κουφώματα
Αλουμινίου συρόμενα με διπλά τζάμια και μία
αποθήκη - Τιμή: 150 € .
Κωδ. 14025 Ενοικιάζεται στον πεζόδρομο
της Βέροιας μεγάλη Επαγγελματική Στέγη 213

ΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΚΩΔ.24116 ΣΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
πωλείται πολυτελέστατη μονοκατοικία η οποία
εκτείνεται σε 4 επίπεδα , συνολικά 407 τ.μ. στεγασμένος χώρος σε οικόπεδο 350 τ.μ. με έτος
κατασκευής το 2000 τ.μ., διαθέτει ουσιαστικά
δύο διαμερίσματα , σε ειδυλλιακό τοπίο και με
θέα όλον τον κάμπο και την πόλη της Βέροιας
, τιμή 425.000€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ Ή ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΣ ΑΜΕΣΑ
τ.μ. αποτελούμενη από 7 χώρους ανεξάρτητους , φωτεινούς σε εξαιρετικά καλή κατάσταση με 2 WC και ασανσέρ, με μηνιαίο μίσθωμα
700€. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΚΩΔ.24368 ΚΕΝΤΡΟ ΒΕΡΟΙΑΣ, ισόγειο
κατάστημα 72 τ.μ., με πατάρι 20τ.μ. περ. ανακαινισμένο όλο εκ βάθρων, σε υπεράριστη
κατάσταση, καινούργια αλουμινίου κουφώματα
και με ρολά ασφαλείας με τηλεχειριστήριο ,
Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη από την
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ενοίκιο 350 €.
Κωδ.24367 ΚΕΝΤΡΟ ΒΕΡΟΙΑΣ, επί της
οδού Κεντρικής ενοικιάζεται κατάστημα 75 τ.μ.,
ισόγειο και με 35 τ.μ. πατάρι , σε εξαιρετικά καλή κατάσταση , έτοιμο και με ρολά ασφαλείας ,
ενιαίος χώρος , μεγάλη βιτρίνα , ενοίκιο πολύ
λογικό , μόνο 280€, Αποκλειστική διάθεση και
υπόδειξη από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΚΩΔ. 23954 ΚΕΝΤΡ0, Κατάστημα με
100 τ.μ. ισόγειο και 55 τ.μ. υπόγειο συνολικά
155 τ.μ., κατασκευή καινούργια , σε πολύ καλή
τιμή, μόνο 400€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ και
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 107452 ΕΛΗΑ, Πωλείται Διαμέρισμα 5ου ορόφου 83τ.μ. καθ., με 2υ/δ. σαλόνι,
κουζίνα, μπάνιο, σε πολυκατοικία αξιώσεων,
άριστη διαρρύθμιση, με κεντρική θέρμανση
πετρελαίου που λειτουργεί κανονικά, με ανελκυστήρα, μεγάλη βεράντα, ηλιόλουστοι χώροι,
ιδανικό για ιδιοκατοίκηση, σε τιμή προσφοράς:
90.000€. Πληροφορίες μόνο στη ΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 107416 ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ, Πωλείται Οροφοδιαμέρισμα 2ου ορόφου 97τ.μ. μικτά και
70τ.μ. καθ., με 2υ/δ, σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο, νεόδμητη κατασκευή του 2002, μοναδικό στον όροφο, με ατομική θέρμανση πετρελαίου, σε άριστη

κατάσταση, γωνιακό-προσόψεως, ιδανικό για
ιδιοκατοίκηση, με κλειστό πάρκινγκ στο Ισόγειο
20τ.μ. και υπόγεια αποθήκη 10τ.μ., σε πολύ καλή
γειτονιά, μοναδική ευκαιρία σε τιμή προσφοράς
μόνο 95.000€. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ.116087 ΓΗΠΕΔΟ , κοντά πωλείται
ημιτελές διαμέρισμα , στα τούβλα 100 τ.μ.,
2ος ορ. με 2-3 υ/δ, διαθέτει θέση στάθμευσης
στην αυλή, ατομική θέρμανση πετρελαίου και
προσφέρεται σε εξαιρετικά χαμηλή τιμή μόνο
35.000€. Αποκλειστική διάθεση από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 23750 ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ Πωλείται Μονοκατοικία συνολικής επιφάνειας 107 τ.μ..
Επεκτείνεται σε δύο επίπεδα, το Ισόγειο αποτελείται από ενιαίο χώρο σαλονοκουζίνα ,
1υ/δ και μπάνιο και ο 1ος όροφος αποτελείται
από ένα μεγάλο υπνοδωμάτιο-καθιστικό και
ένα WC, με ατομική θέρμανση πετρελαίου,
υπάρχει και αναμονή για τζάκι, βρίσκονται σε
γαλήνιο περιβάλλον, με απόλυτη ησυχία, με
πολύ ωραίο κήπο, γκαράζ 25τ.μ. για 2 αυτοκίνητα, αποθήκη στο υπόγειο 7τ.μ. περίπου, το
κτίσμα υφίσταται σε οικόπεδο 453τ.μ. και έχει
επίσης άλλα 518τ.μ. οικόπεδο ελεύθερο, σε
τιμή προσφοράς όλο μαζί μόνο 115.000€Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ και ΥΠΟΔΕΙΞΗ από την
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ. 23756 ΚΕΝΤΡΟ ΒΕΡΟΙΑΣ πωλείται
καινούργια Μονοκατοικία -Μεζονέτα ημιτελής
στο κέντρο της πόλης η οποία εκτίνετε σε 5
επίπεδα σε εξαιρετικά καλό σημείο της πόλης ,
σίγουρα άκλειστη , βλέπει πάνω σε πάρκο 280
τ.μ. Κατασκευή το 2017 , πρόκειται για σπάνιο
ακίνητο , με άριστα ποιοτικά κατασκευαστικά
κριτήρια με αντλία θερμότητας και δυνατότητα
στάθμευσης 2-4 αυτοκινήτων ,τιμή πώλησης
ως έχει 350.000€. Υπόδειξη μόνο σε σοβαρά
ενδιαφερόμενο πελάτη . Αποκλειστική ΔΙΑΘΕ-

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

άρτιο και οικοδομήσιμο, πε-

στο κέντρο της Βέροιας

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 240

ριφραγμένο, ρεύμα. Μεγάλη

γκαρσονιέρα μέχρι 50 τ.μ.

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

τ.μ. στην περιοχή Πιερίων,

ευκαιρία. Τιμή 22.000 ευρώ.

με ασανσέρ. Τηλ.: 6945

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

δίπλα στην πρώην ALPHA

Τηλ.: 6983 277527.

122583.

ΟΙΚΟΠΕΔΑ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΕΝΟΙ-

BANK. Τηλ.: 6976 985722.
τ.μ., συντελεστής δόμησης

Μπότσαρη μόλις α-

1,2, Διογένους με Πιερίδων

νακαινισμένο, 68 τ.μ.,
ανατολικο όλα πρόσοψη, θερμομονωμένο,
με αντλία θερμότητας,
3ος όροφος, κοντά σε
αγορά, στάσεις, Μετρό.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ νεαρά υπάλληλος φαρμακείου.
Τηλ.: 6956 483486.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για αγορά

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 209

ΚΙΑΖΕΤΑΙ δυάρι στη

Μουσών γωνία, Βέροια.
Τηλ.: 2331 300901, 6944
555197.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 2
στρέμ. στους Γεωργιανούς,

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 800 τ.μ. στο Σταυρό
Ημαθίας επάνω στον
κεντρικό δρόμο. Πληρ.
τηλ.: 6973 616847.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτεμάχιο 32 στρέμματα, με δυνατότητα επέκτασης ακόμη 16στρεματων (μπάντα) 200 x
200, 4 όψεων, πρόσοψη 200 μ., άρτιο, οικοδομήσιμο,
κτίζει 4.000 τ.μ., ρεύμα - νερό, μεσίτες δεκτοί, πλησίον
εργοστασίου ΑΣΠΙΣ στο Ζερβοχώρι, ποτιστικό δίκτυο
περιμετρικά, πάνω στο δρόμο δίπλα στο χωριό, ηλιόλουστο καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας, κατάλληλο
για καλλιέργειες, φωτοβολταϊκά, εργοστάσιο, κατοικία, κτήμα, διαθέσιμο, τιμή, συζητήσιμη, 2.200,00€
το στρέμμα. Πληροφορίες στα τηλέφωνα τηλέφωνα:
2332047779 , 6932440846

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 48τμ, Ελ. Βενιζέλου
35, κέντρο Βέροιας. 1ος όροφος, προσόψεως,
μπαλκόνι στην πρόσοψη, χωρίς ασανσέρ, ενεργειακής κλάσης Δ. 1 Υ/Δ, 1 μπάνιο, 1 Σ/Κ, χωλ.
Ανακαινισμένο 08/2022. Αυτόνομη θέρμανση/ψύξη
με 2 κλιματιστικά LG A+++. Κουφώματα ενεργειακά

Από την ΑΛΜΗ ΑΒΕΕ, εταιρία με έδρα την Αλεξάνδρεια Ημαθίας και παρουσία 26 ετών στον τομέα της
μεταποίησης αγροτικών προϊόντων – παραγωγής ειδών διατροφής, ZHΤΟΥΝΤΑΙ χειριστές ανυψωτικών
μηχανημάτων (κλαρκ).
Οι ενδιαφερόμενοι / ενδιαφερόμενες μπορούν να
καταθέτουν αιτήσεις στη μονάδα παραγωγής που
βρίσκεται στο 5ο χλμ Αλεξάνδρειας – Κρύας Βρύσης.
Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από πρόσφατη
φωτογραφία και φωτοτυπία ταυτότητας ή φωτοτυπία
διαβατηρίου (με την άδεια εργασίας).
Βιογραφικά σημειώματα να αποστέλλονται στο
email info@almifoods.gr
Πληροφορίες – τηλέφωνο επικοινωνίας: 233 302
7800

www.laosnews.gr

PVC, σίτες, ρολά, πόρτα ασφαλείας, θυροτηλέφωνο. Έπιπλο κουζίνας με νεροχύτη και απορροφητήρα inox. Μπάνιο πλήρες, με παράθυρο, θερμοσίφωνο ηλεκτρικό 80λτ. Κατάλληλο και για επαγγελματική στέγη. Τηλ. επικοινωνίας: 6982119584,
6971806111.
ΚΟΠΑΝΟΣ ενοικιάζονται δύο επαγγελματικοί
χώροι από 350 τ.μ. ο καθένας με δυνατότητα να
γίνει ένας χώρος, στον περιφερειακό δρόμο Κοπανού, δίπλα στο βενζινάδικο Σαρδέλη, με 5μ. καθαρό
ύψος, χωρίς εσωτερικές κολώνες και περιφραγμένη
αυλή 600 τ.μ. Τιμή 1,00 ευρώ το τετραγωνικό. Τηλ.:
6944 687267 & 23320 41088.

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 13152 - ΩΡΟΛΟΙ Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Αποθήκη συνολικής επιφάνειας 280 τ.μ. σε
υπόγειο χώρο . Αποτελείται από ενιαίο χώρο
με εύκολη πρόσβαση. Τιμή: 30.000 € .
ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΚΩΔ. 13186 ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ , πωλούνται
Γραφειακοί χώροι 1ου ορ. με 243 τ.μ. μικτά και
212 τ.μ. καθαρά συνολικά 7 χώροι όλοι νοικιασμένοι με συνολικό μίσθωμα τα 900€ με ωραία
διαρρύθμιση και προσφέρονται σε τιμή εκπληκτικά συμφέρουσα, μόνο 190.000€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ.105264 ΚΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ
ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ , πωλείται μεγάλης
προβολής ισόγειο κατάστημα 300 τ.μ., με 1500
τ.μ. οικόπεδο για υπαίθριο πάρκινγκ , πάνω στο
δρόμο προς Μακροχώρι . Προσφέρεται σε τιμή
εξαιρετικά συμφέρουσα , μόνο 200000€. Υπόδειξη μόνο σε σοβαρά ενδιαφέρον αγοραστή. Αποκλειστική ανάθεση στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΡΩΝ
Κωδ: 12773 - ΠΩΛΕΙΤΑΙ πίσω από το
Κυδωνοχώρι αγροτεμάχιο πολύ καλό δίπλα
στο κανάλι άδειο συνολικής επιφάνειας 5800
τ.μ. στην τιμή των 19.000. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ. 12740 Στην Εγνατία δεξιά προς τα
έπιπλα του Κόγια πωλείται αγροτεμάχιο 7.677
τ.μ. εντός ζώνης οικιστικού ελέγχου στην εξαιρετικά χαμηλή τιμή των 25000€ .Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ. 12925 Χωραφοοικόπεδο πάνω από το Πανόραμα στην Καλογριά 8.100 τ.μ.
άρτιο και οικοδομήσιμο με δένδρα μέσα και με
πολύ ωραία θέα πωλείται στις 50.000€. Τιμή
ευκαιρίας . Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ: 13295 - Ξηρολίβαδο ΠΩΛΕΙΤΑΙ πολύ πολύ σπάνιο οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 237 τ.μ. και σε μοναδικό σημείο του χωριού
. Τιμή μόνο 18.000 €.
Κωδ: 13736 ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ, Οικόπεδο
494 τ.μ., εντός σχεδίου πόλης , διαθέτει θέα
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απρόσκοπτη, ελαφρώς επικλινές , ευκαιρία
χωρίς αμφιβολία και σε πολύ καλή τιμή , μόνο
40.000€.
Κωδ.13514 Στους Γεωργιανούς Βέροιας
πάνω στον κεντρικό δρόμο, πωλείται ένα σπάνιο ωραιότατο οικόπεδο γωνιακό 617 τ.μ., καταπληκτικό από κάθε άποψη , εντός σχεδίου
πόλεως με σ/δ 0,8 και τιμή στα 20.000€ μόνο.
Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη από την
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΚΩΔ 13174 ΒΕΡΓΙΝΑ , σε εξαιρετική τιμή
πωλείται οικόπεδο 1135 τ.μ., στο πάνω μέρος
της Βεργίνας , με σπάνια θέα , ελαφρώς
επικλινές , εξαιρετικό για επένδυση αλλά και
για δόμηση μονοκατοικίας μόνο 33.000€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ.13787 ΤΡΙΛΟΦΟΣ, Οικόπεδο
1.820 τ.μ., εντός ζώνης , άρτιο και οικοδομήσιμο , εξαιρετικό για επένδυση και για ανέγερση μονοκατοικίας , η τιμή του εξαιρετικά
συμφέρουσα , μόνο 25.000€, Αποκλειστική
διάθεση και υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ. 13377 ΦΥΤΕΙΑ, Οικόπεδο 3.000
τ.μ., εντός ζώνης , με εκπληκτική θέα στον
κάμπο, αξίζει να το δει κανείς, για πολύ απαιτητικούς αγοραστές φυσιολάτρες , σε τιμή
προσφοράς, μόνο 35.000€.
Κωδ. 13637 ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ, Πωλείται μεγάλο οικόπεδο 3.007 τ.μ., άρτιο και οικοδομήσιμο
, εντός ζώνης , προσφέρεται σε τιμή πραγματικής ευκαιρίας , μόνο 25.000€.
κωδ. 13515 ΣΠΑΝΙΟ ΧΩΡΑΦΟΟΙΚΟΠΕΔΟ κατάλληλο για Ξενοδοχείο , Κέντρο Αποκατάστασης , Κλινική η Οίκο Ευγηρίας και όχι μόνο
στη θέση Καβάκια δίπλα στο λόφο Μαγούλα
πάνω στο δρόμο για τη Ράχη 12.000 τ.μ. αμφιθεατρικό με θέα όλον τον κάμπο της Ημαθίας
και ορατότητα μέχρι την Θεσ/νίκη . Πρόκειται για
οικόπεδο φιλέτο, προνομιούχο από κάθε άποψη , αναφέρεται μόνο σε πολύ σοβαρό επενδυτή , ευκαιρία χωρίς αμφιβολία, Υπόδειξη μόνο
σε σοβαρά ενδιαφερόμενο, τιμή 250.000€.
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ. 13780 ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην Πυλαία Θεσ/
νίκης περιοχή Ελαιώνας κοντά στο Πρότυπο σχολείο, Χωραφοοικόπεδο εκτός σχεδίου
1227 τ.μ., γωνιακό , διαθέτει θέα εκπληκτική ,
απρόσκοπτη και ανεμπόδιστη , με πολύ καλό
προσανατολισμό , σε προνομιακή τοποθεσία
, πάνω στον κεντρικό δρόμο , σίγουρα για
απαιτητικούς αγοραστές , τιμή έκπληξη , μόνο
95.000€.

Όλα τα ακίνητά μας στο
www.mesitiki.gr
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Πωλούνται Διαμερίσματα  
•ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 100τμ 3ουορόφ.3δωμ σαλοκουζίνα,μπάνιο
112000ευρώ.
•ΑΚΡΟΠΟΛΗ πολυτελές 130τμ 2δωμ σαλόνοκουζίνα, τζάκι,2μπανια,θερμοσυσσωρευτές,υπέροχη θέα,κλειστό parking
190.000ευρώ.
•ΡΟΛΟΙ 105τμ 2οςοροφ. 3δωμάτια, σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο και
αποθήκη. Χρειάζεται ανακαίνιση 55.000€
-ΒΙΛΑ ΒΙΚΕΛΑ 2διαμερίσματα 100τμ το καθένα 2δωμάτια,σαλόνι,κουζίνα μπάνιο και δυνατότητα 3ουδωματίου 75.000ευρώ
το καθένα.
-ΚΕΝΤΡΟ μεζονέτα 3ου ορόφου 163τμ 3δωμ,σαλονοκουζίνα,1μπάνιο,1WC, Parking 220.000ευρώ.
KENTΡΟ 95τμ 2Δ,Σ,Κ,WC 67000ευρώ
Πωλούνται Γκαρσονιέρες:
ΚΕΝΤΡΟ 67τμ.1Δ,ΣΚ,WC 45000ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ 54τμ 1Δ,ΣΚ,WC 40000ευρώ
Πωλούνται Μονοκατοικίες:
ΑΣΩΜΑΤΑ σε οικόπεδο 490τμ με 2διαμερίσματα(100τμ ισόγειο
και 115τμ 1ου ορόφου),λουξ .165.000 ευρώ.
ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΑ 80τμ.2Δ,Σ,Κ,αυλή με Θέα 55.000ευρώ.
ΦΛΑΜΟΥΡΙΕΣ 100τμ.4Δ,Σ,Κ,38.000Ε
ΠΑΝΟΡΑΜΑ λουξ μεζονέτα 300τμ 5Δ, ΣΚ, WC,τζάκι,ενδοδαπέδια θέρμανση και ισόγειο διαμέρισμα 2Δ,ΣΚ,WC,γκαράζ
360.000ευρώ.
ΠΑΝΟΡΑΜΑ μεζονέτα 300τμ πολυτελείας,4Δ,Σ,Κ,3WC,σάουνα,ενδοδαπέδια θέρμ,τζάκι,γκαράζ,μεγάλη αυλή με μπάρμπεκιου 350.000ευρώ.
ΚΟΥΛΟΥΡΑ 65τμ σε οικόπεδο 850τμ 40.000ευρώ.
Πωλούνται Καταστήματα:
ΠΡΟΜΗΘΕΑ 80τμ γωνιακό πάνω σε κεντρικό δρόμο
70.000ευρώ.
ΣΤΑΔΙΟΥ 150τμ.σε οικόπεδο 800τμ 150.000ευρώ.
ΚΕΝΤΡΟ 40τμ 22.000ευρώ. ΚΕΝΤΡΟ110τμ ισόγειο και 100τμ
υπόγειο.Τιμή συζητήσιμη.
ΚΕΝΤΡΟ110τμ ισόγειο και 100τμ υπόγειο.Τιμή συζητήσιμη.
ΠΕΟ ΒΕΡΟΙΑΣ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 500τμ σε οικόπεδο 4στρεμ.με
πατάρι για διάφορες χρήσεις 900.000ευρώ.
ΑΣΩΜΑΤΑ ταβέρνα 120τμ πλήρως εξοπλισμένη μαζί με διαμέρισμα 130τμ 1ου ορόφου 2Δ,ΣΚ,WC 270.000ευρώ
Πωλούνται χωραφοοικοπεδα
Οικόπεδο 850τμ οικοδομήσιμο σε περιοχή κατω από την Ανοίξεως 250.000ευρώ.
Οικόπεδο 1437τμ οικοδομήσιμο, αγροτεμάχιο 5355τμ (και με
άδεια αθλητικών εγκαταστάσεων), χωραφοοικόπεδο 4500τμ.
Τιμές συζητήσιμες.
Κουλούρα 844τμ οικοδομήσιμο 25.000ευρώ.
Εργατικές κατοικίες οικόπεδο 3,5 στρεμ.οικοδομήσιμο

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣΓΚΑΡΑΖ-ΟΙΚΟΠΕΔΑΧΩΡΑΦΙΑ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ διαμέρισμα από 120
τ.μ. και πάνω (3 ή 4 δωμάτια) για
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ, περιοχή Βέροιας.
Τηλ.: 6947 606674.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα πλή-

56.000ευρώ.
Κοντά στον Γαλαξία οικόπεδο οικοδομήσιμο 240τμ. 35.000ευρώ.
ΑΚΡΟΠΟΛΗ 2στρεμ.οικοδομήσιμα 110.000ευρώ.
ΠΑΤΡΙΔΑ 2600τμ οικοδομήσιμο 400τμ 50.000ευρώ.(μπορεί
να πουληθεί και το μισό).
ΣΑΡΑΝΤΟΒΡΥΣΕΣ 8στρεμ.30.000 ευρώ.
Πάνω στο δρόμο προς Πατριδα 16 στρέμματα 65.000ευρώ(δυνατότητα ενοικίασης- χρήση φωτοβολταϊκών)

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

Ενοικιάζονται Διαμερίσματα
ΚΕΝΤΡΟ μεζονέτα 220τμ 5δωμ.σαλόνι τζάκι,κουζίνα με ηλ.συσκευές,2μπάνια ηλιακό θερμοσίφωνα,ντουλάπες,ατομ. θέρμανση-θερμοπομπούς 480ευρώ.
ΚΕΝΤΡΟ 75τμ. 370ευρώ ή επιπλωμένο 420ευρώ,ανακαινισμένο,διαμπερές.
ΡΟΛΟΙ μεζονέτα με 2δωμάτια,σαλονοΚουζίνα,αποθήκη,ατομικό λέβητα πετΡελαίου,τζάκι,aircondition,320ευρώ.
Ενοικιάζονται Γκαρσονιέρες:
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 1ου ορόφου,1δωμάτιο,κουζίνα,χωρίς θέρμανση
200ευρώ.
ΚΕΝΤΡΟ 1Δ,ΣΚ,μπάνιο,θερμοσυσσωρευτές 200ευρώ.
ΡΟΛΟΙ επιπλωμένη,λουξ,1Δ,ΣΚ,WC ηλεκτρικές συσκευές,ατομ.θέρμανση πετρελαίου,χωρίς κοινόχρηστα 340 ευρώ.(Στην
τιμή περιλαμβάνεται ο λαγαριασμός ύδρευσης)
Ενοικιάζονται Γραφεία:
Στο ΚΕΝΤΡΟ της πόλης 24τμ. 200€
Στο ΡΟΛΟΙ 80τμ στον 1οορ.700ευρώ.
Ενοικιάζονται Καταστήματα:
Οδός Θεσ/κης 60τμ. 300€
ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ 60τμ 350 ευρώ.
ΚΕΝΤΡΟ 900τμ(300τμ ιισόγειο 300τμ υπόγειο 300
1ος)3000ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ 83τμ με υπόγειο 800€
ΚΕΝΤΡΟ γωνιακό 180τμ με υπόγειο πατάρι, είσοδο από δυο
πλευρές και βιτρίνες 1200€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 130τμ με υπόγειο και μεγάλη βιτρίνα
1600ευρώ.
ΚΕΝΤΡΟ σε πεζόδρομο 180τμ με πατάρι 650ευρώ.
Σε χωριό πολύ κοντά στην πόλη 64τμ πλήρως εξοπλισμένο για
κρεοπωλείο 350ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 80τμ σε κεντρικό δρόμο 400 ευρώ.
Το γραφείο μας βρίσκεται: Αγίου Αντωνίου 1
στον 1ο όροφο
Site: www.stoxosrealestate.gr
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2331068080, 6947606674
Ζητούνται ακίνητα προς πώληση - ενοικίαση

ρως ανακαινισμένο, στην Τριανδρία
Θεσ/νίκης, 2 δωμάτια, σαλόνι, χωλ,
κουζίνα, W.C., φυσικό αέριο, air
condition, πολύ κοντά στα Πανεπιστήμια. Πληρ. κιν.: 6978 008441.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα,
1ος όροφος, Ανοίξεως 52. Πληρ.
τηλ.: 6945 852826.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα στη
Σκύδρα 90 τ.μ., 1ος όροφος, ανα-

καινισμένο, χωρίς θέρμανση, χωρίς κοινόχρηστα, 250 ευρώ. Τηλ.:
6951 831687.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ
ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 120
τ.μ. ισόγειο, 30 τ.μ. πατάρι, εξαιρετικής προβολής σε άριστη κατά-

σταση κοντά στη Γέφυρα Κούσιου. Πληρ. τηλ.: 6972 269839 κος
Γιώργος.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 35
τ.μ. και 10 τ.μ. πατάρι με εσωτερικη σκάλα, Ήρας 10. Διαθέτει
μεταλλικό ρολό ασφαλείας. Τηλ.:
6986 731153.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ συνεργείο αυτοκινήτων πλήρως εξοπλισμένο.
Τηλ.: 6944 860080.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ξενώνας με
καφέ-εστιατόριο, στο Σέλι (Κάτω
Βέρμιο), στην πλατεία του χωριού. Δεκτές, μόνο σοβαρές προτάσεις. Τηλ. 6945931427.
ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα σε ψητοπωλείο για πρωινες ώρες στη Βέροια. Τηλ.: 23310 27727, ώρες
επικοινωνίας 9.00 π.μ - 3.00 μ.μ.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για φροντίδα ηλικιωμένης στο Ταγαροχώρι.
Πληρ. τηλ.: 23310 71653 & 6984
427753.
Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΙΚΕ – GREEN MARKETS
αναζητά υπάλληλο λογιστηρίου-βοηθό λογιστή για τη στελέχωση του λογιστηρίου της στη Βέροια. Παλαιότερη εμπειρία σε αντίστοιχη εμπορική εταιρία θα ληφθεί
υπόψη. Αποστολή βιογραφικών:
career@greenmarkets.gr.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για να φροντίζει άτομο με αστάθεια στα πόδια.
Πληρ. τηλ.: 6970 510164 ή 23310
66976 στη Βέροια κ. Γιώργος.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός ταξί με ειδική
άδεια από επιχείρηση στη Βέροια
γία πλήρη απασχόληση. ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός & Ηλεκτρολόγος
αυτοκινήτων από επιχείρηση στη
Βέροια για πλήρη απασχόληση.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός συνεργείου από
επιχείρηση στη Βέροια για πλήρη
απασχόληση. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2331071553 & 2331062900
Ώρες επικοινωνίας: 9:30 με 18:30.
ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΟΠΕΛΑ ζητά εργασία για
πρωϊνή απασχόληση. Τηλ.: 6934
322387.
ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη φροντίδα και περιποίηση ηλικιωμένων,
με πείρα 25 χρόνων. Τηλ.: 6986
839715.
ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη φύλαξη και
περιποίηση ηλικιωμένων. Τηλ.: 6945
738276 κα Βέτα.
ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη φροντίδα και περιποίηση ηλικιωμένων για
24 ώρες. Πληρ. τηλ.: 6993 678697.
ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
NEΑΡΟΣ ζητά γνωριμία με κοπέλα έως 40 ετών, Ελληνίδα, χωρίς παιδιά, με αρχές, για σοβαρό
σκοπό. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 004915120919348.
ΚΥΡΙΟΣ αναζητά για γνωριμία
κυρία έως 55 ετών. Πληρ. τηλ.:
6984 040769.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με
γνώσεις Λογιστικής και
Μισθοδοσίας. Πληρ. τηλ.:
6932 245383.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ φανταστική ισόγεια μονοκατοικία
70 τ.μ., στη Βεργίνα, στο
κέντρο του χωριού, κατασκευής 2003, σε οικόπεδο 500 τ.μ., πλήρως
επιπλωμένη, ξύλινα σύγχρονα κουφώματα, μέσα
στο πράσινο. Τηλ.: 6948
041985.

Η εταιρία ΣΟΥΛΗΣ ΑΒΕΕ με έδρα το 2ο χλμ Σκύδρας-Βέροιας αναζητά προσωπικό με τις παρακάτω ειδικότητες :
-Μηχανικούς
-Ηλεκτρολόγους εγκαταστάσεων
-Ηλεκτρονικούς
-Πωλητές
-Οδηγούς φορτηγών κατηγορίας Ε
-Τεχνικούς με εμπειρία σε βιομηχανία πλαστικών
-Χειριστές extruder
-Χειριστές φορμαριστικών μηχανημάτων
E-mail soulis@soulis.gr   Τηλ. Επικοινωνίας 23810-82400
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ΦΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ 80 τ.μ. με πατάρι, καλό, 200
ΕΛΙΑ 100 τ.μ. γωνιακό, καλό, 670 €
ΦΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ 100 τ.μ με υπόγειο 100τ.μ. 14ετίας, καλό, 480 €
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ κτίριο 140 τ.μ. 570 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 170 τ.μ. με πατάρι, πολύ καλό, 700 €
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 240 τ.μ. 5 ΔΣΚΛ σε 2 επίπεδα,

ΣΤΑΥΡΟΣ 170 τ.μ. 1ος όροφος 35.000 €

ατομική θέρμανση, 600 €
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΡΟΛΟΙ 25 τ.μ. 1ΔΣΚΛ ευκαιρεία 15.000 €
ΡΟΛΟΙ 34 τ.μ. 1ος ανακαινισμένο 50.000 €
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 25 τ.μ. επιπλωμένο 180 €
ΚΤΕΛ 25 τ.μ. επιπλωμένο 180 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 30 τ.μ. θέα 270 €
ΕΛΙΑ 40 τ.μ. 2 χώρους επιπλωμένο 230 €
ΡΟΛΟΙ 40 τ.μ. καινούργιο 2 χώρους 230 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 60 τ.μ. καλό θέα , 240 €
ΕΛΙΑ 50 τ.μ. καινούργιο , 240 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 55 τ.μ. 2 χώρους, ατομική θέρμανση, θέα ,τέντες 260 €
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 50 τ.μ. super lux, κλίμα, ανακαινισμένο, 300 €
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 60 τ.μ. super lux, ανακαινισμένο, επιπλωμένο, ατομική θέρμανση, 380 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 90 τ.μ. 2ΔΣΚΛ ατομική θέρμανση,
400 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 110 τ.μ. ατομική θέρμανση πολύ καλό
420 €
ΚΤΕΛ 100 τ.μ. τζάκι, θέα, ανακαινισμένο, 420 €
ΦΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ 90 τ.μ. καινούργιο, 3 ΔΣΚΛ, ατομική θέρμανση, 370 €

ΡΟΛΟΙ 38τ.μ. 2ος ανακαινισμένο 37.000 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 42τ.μ. 1ΔΣΚΛ νεόδμητο 31.000 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 45 τ.μ. 1ος καινούργιο 37.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 60 τ.μ. 1ος καλό 81.500 €
ΑΚΡΟΠΟΛΗ 61 τ.μ. νεόδμητο, 1ΔΣΚΛ, 41.500 €
ΑΚΡΟΠΟΛΗ 65 τ.μ. 2ΔΣΚΛ, καινούργιο 41.500 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 70 τ.μ. 2ΔΣΚΛ,καινούργιο, 56.000 €
ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 70τ.μ. τζάκι, 2ΔΣΚΛ, 45.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 65 τ.μ. 20ετιας 1ΔΣΚΛ, καλό, 62.000 €
ΕΛΙΑ 80 τ.μ. ανακαινισμένο, 85.000 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 84 τ.μ. 20ετιας, 2ος, 2ΔΣΚΛ, 84.000 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 85 τ.μ. ισόγειο, 2ΔΣΚΛ, καλό,
47.000 €
ΚΤΕΛ 85 τ.μ. 2ος όροφος, 2ΔΣΚΛ, 54000 €
ΡΟΛΟΙ 90 τ.μ. 2ος όροφος ατομική θέρμανση,
48.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 104 τ.μ. πολύ καλό, 2ος , 68.000€
ΓΗΠΕΔΟ 120 τ.μ.3ΔΣΚΛ πάρκιν 120.000 €
ΓΗΠΕΔΟ 120 τ.μ. 3ΔΣΚΛ, 2ος όροφος, 68.500 €
ΚΕΝΤΡΟ 135 τ.μ. 2ος όροφος, 3ΔΣΚΛ και WC,
πάρκιν, αποθήκη 108.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 140 τ.μ. με βεράντα, 82.000 €

Πωλούνται στην Λεπτοκαρυά –
Σκοτίνα – Λιτόχωρο
-Οικόπεδα με ρεύμα και νερό κοντά στη θάλασα
και πάνω από την εθνική οδό σε τιμή ευκαιρίας
- Οικόπεδα ενός στρέμματος με οικοδομική άδεια
- Ανέγερση οικοδομών - Ανακαινίσεις
Τ. 6989888769 & 6937207760 & 6947812304

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Ν. ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ 70 τ.μ. σε οικόπεδο 460 μέτρων, 14.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 49 τ.μ. 1ΔΣΚΛ, 48.000
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ 65 τ.μ. σε 250 οικόπεδο 43.000 €
ΤΡΙΛΟΦΟΣ 180 τ.μ. σε οικόπεδο 630 μέτρων,
105.000 €
ΔΟΒΡΑ 70 τ.μ. σε οικόπεδο 11 στρεμμάτων, 2ΔΣΚΛ 63.000 €
ΣΕΛΙ 70 τ.μ. 2ΔΣΚΛ πέτρινο 65.000 €

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΒΑΡΒΑΡΕΣ 600 μέτρα, καλό, 16.000 €
ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 460 μέτρα, 38.000 €
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 475 μέτρα, περιφραγμένο, 16.000€
ΒΕΡΓΙΝΑ 500 μέτρα, στο κέντρο του χωριού,
24.000 €
ΣΚΥΛΙΤΣΙ 500 μέτρα, καλό, 6.000 €
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ 700 τ.μ. επάνω στον δρόμο 28.000 €
ΛΟΖΙΤΖΙ 5.000 τ.μ. μεγάλη ευκαιρία 32.000 €
ΓΙΟΤΣΑΛΙΚΙΑ 520 τ.μ. δίπλα στο σχολείο 35.000 €
ΕΛΙΑ 220 τ.μ. ευκαιρία τιμή 39.000 €

ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ 210 τ.μ. καινούργιο σε 2 επίπεδα
200.000 €
ΕΡΓΟΧΩΡΙ 200 τ.μ. LUX σε 2 επίπεδα 165 .000 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 220 τ.μ. σε οικόπεδο 400 μέτρων,
λουξ, 220.000 €
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 180 τμ βίλα σε 800 τ.μ. οικόπεδο
210.000 €
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 200 τ.μ. κεντρικό κτίριο, 700 €
ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 600 τ.μ. κεντρικό , 2.800 €

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΑ 35–50–60 τ.μ. προς 1.000 € το τετραγωνικό
ΓΡΑΦΕΙΟ 47 τ.μ. 2 χώρους ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ
29.000 €

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ ΓΙΑ
ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΓΙΑ
ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΜΑΣ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟ:

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 60 τ.μ. κεντρικό, 1200 €

www.akinita-hmathias.gr

ΚΤΕΛ 50 τ.μ., με πατάρι και υπόγειο, 270 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 60 τ.μ., καλό, 300 €

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 80 τ.μ. καλό, 670 €

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την εφημερίδα «ΛΑΟΣ» νέος
με δίπλωμα μοτοσυκλέτας και αυτοκινήτου, με
ανάλογη εμπειρία, για τη διανομή της εφημερίδας (για μόνιμη απασχόληση). Πληροφορίες
εργάσιμές ημέρες και ώρες. Τηλ.: 6974 030005.

www.mesitikoveria.gr
1) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 125

70 μ2 1ος όροφος κέντρο

μ2 1ος όροφος 4ΔΣΚΧΛΚ

30.000€

WC ΑΠ διαμπερές 110.000€

8) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

2) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 90

100 μ2 3ος όροφος κέντρο

μ2 3ος όροφος 2ΔΣΚΧΛΚ ΑΠ

50.000€

θ. σταθ. ατ. λέβητας 82.000€

9) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διώροφο κτί-

3) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

σμα εντός οικοπέδου 900 μ2

90 μ2 1ος όροφος 2ΔΣΚΤΛΚ

40.000€

48.000€ Καλλιθέα

10) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο 287

4) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 68

μ2 με θέα 40.000€

μ2 2ος όροφος λούξ τζάκι

11) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο 110

ατ, θερμ. αποθήκη θ. σταθμ.

μ2 κέντρο 75.000€

65.000€

12) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Κατάστημα

5) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 85

118 μ2 κέντρο (νοικιασμένο)

μ2 4ος 2ΔΣΚΧΛΚ ατ. θερμ.

140.000€

κέντρο 55.000€

13) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο

6) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Μονοκατοικία

1444 μ2 Γιοτζαλίκια

90 μ2 εντός οικοπέδου 800 μ2

14) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο 409

σούπερ λούξ 80.000€

μ2 Γιοτζαλίκια

7) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα
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ντίνου, μέχρι που
αρχίζει την πολιτική
κουβέντα.

P Κι αν το συνεχίσει, θα καταφέρει να
ξαναρίξει πολύ ανυποψίαστο κόσμο στον
Νταλάρα.

P Τη δημοκρατικότερη κυβέρνηση στην Ελλάδα υποσχέθηκε στη Σαλονίκη ο Τσίπρας. Σόρι,
αλλά πιο κωλοχανείο δεν γίνεται…

P

P Αυτό είναι πιο καταστροφικό σενάριο κι

σης;

απ’ το περίφημο πρόγραμμα ‘Θεσσαλονίκη’.

P Πάντα στο κατάλληλο μέρος και
στον κατάλληλο χρόνο ο Αλέξης, είπε ότι θα καταργήσει την
πανεπιστημιακή αστυνομία με έναν νόμο και ένα άρθρο.

P Αμ οι άλλοι δεν είναι καλύτεροι. Στην Ελλάδα

του 2022 στέλνουν τα ΜΑΤ να φυλάξουν την πανεπιστημιακή αστυνομία!

P Πρωτοφανές! λένε οι προοδευτικοί αριστεροί. Ναι! Όσο και η εν γένει εικόνα των
ελληνικών πανεπιστημίων σήμερα.

P Αιώνιοι φοιτητές. Δεν διαβάζουν, δεν
εργάζονται, δεν παράγουν, δεν αποδίδουν φόρους στο κράτος. Το πολύ-πολύ να τους δεις
συμβούλους σε γραφείο πρωθυπουργού.

P Με την ακραία επέκταση του ασύλου.
P Τόσες συλλήψεις και να μην έχουν ακόμη
συλλάβει την έννοιά του;
P Πρώτοι διδάξαντες οι φίλοι μας οι Γάλλοι,

είχαν εισβάλει να πιάσουν τον Κουασιμόδο στην
Παναγία των Παρισίων.

P Οι προοδευτικοί αιώνιοι φοιτητές διαφω-

νούν με την πανεπιστημιακή αστυνομία. Θέ-

Ποιος Θανά-

λουν τουλάχιστον έναν χώρο στο περιβάλλον
τους για να κυκλοφορούν ελεύθερα ιδέες και
ανίδεοι.

P Α ναι! Και ‘μαύρη’!
P Τον αγαπώ τον Θανάση Παπακωνστα-

P Και:

– Αντρούλη μου, χάλασε η βρύση του μπάνιου…
– Και τι ‘μαι εγώ; Υδραυλικός είμαι για να κάτσω να τη φτιάξω;
Μετά από δυο μέρες…
– Αντρούλη μου, κάηκε η λάμπα της κουζί-

Ολοκληρώνονται οι εργασίες
ασφαλτόστρωσης στη Μαρίνα
Ο Δήμαρχος Νάουσας Νικόλας Καρανικόλας, συνοδευόμενος από τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών
Έργων Παύλο Αδαμίδη πραγματοποίησαν χθες Δευτέρα (19.09.2022) επιτόπιο έλεγχο στα έργα
ασφαλτόστρωσης, που βρίσκονται σε εξέλιξη στη Μαρίνα. Επίσης, τα αρμόδια συνεργεία τεχνικών
έργων του δήμου
- μετά από αίτημα των κατοίκων
της περιοχής - ολοκλήρωσαν τις
εργασίες τοποθέτησης προστατευτικών κιγκλιδωμάτων επί της
οδού Καραϊσκάκη στη Νάουσα,
με στόχο, όπως
τόνισε ο δήμαρχος στη σημερινή του επίσκεψη
στην περιοχή, την ασφαλή και απρόσκοπτη διέλευση των δημοτών.

νας…
– Και τι είμαι εγώ; Ηλεκτρολόγος είμαι για να
την αλλάξω;
Μετά από κάνα μήνα…
– Γυναίκα. Ποιος έφτιαξε τη βρύση του μπάνιου;
– Φώναξα υδραυλικό!
– Φαντάζομαι πόσα σου πήρε!
– Μου ζήτησε μόνο να του ψήσω ένα καφέ βαρύ γλυκό ή αλλιώς να του ‘καθόμουν’!
– Μπράβο γυναίκα. Τη γλιτώσαμε με ένα καφέ
μόνο ε;
– Και τι είμαι εγώ; Καφετζού;
Κ.Π.

