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Γιατί δεν μεταφέρετε 
την διάβαση-παγίδα στην στροφή 

Μητροπόλεως-Ελιάς;;; 

Θανατηφόρα πτώση ηλικιωμένης 
από τοιχίο στο κέντρο της Βέροιας 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ 

(ΕΘΕΑΣ), σε συνεργασία με την Εθνική Διεπαγγελματική 
Οργάνωση Πυρηνοκάρπων, διοργανώνουν την Κυριακή 
26 Σεπτεμβρίου και ώρα 18.00 το απόγευμα, 
στο Ξενοδοχείο ΑΙΓΕΣ ΜΕΛΑΘΡΟ, συνάντηση των 
Συνεταιριστικών Οργανώσεων της Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ με 
θέματα :

 1) Φορολογία των Αγροτών , αλλαγή του 
φορολογικού συστήματος και σύσταση ομάδας εργασίας 
για την επεξεργασία των προτεινόμενων αλλαγών .

 2) Ενημέρωση για το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης 
στον Αγροτικό Τομέα , Επενδυτικές δράσεις και 
αναδιάρθρωση των καλλιεργειών . 

Παρακαλούνται οι Διοικήσεις των Συνεταιριστικών 
Ογανώσεων να συμμετάσχουν τηρώντας 

τα υγειονομικά πρωτόκολλα (ηλεκτρονικό πιστοποιητικό 
εμβολιασμού ή πρόσφατο μοριακό τέστ.) 
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Προς ανεξαρτητοποίηση 
ο Θόδωρος Θεοδωρίδης; 
Με ενδιαφέρον αναμένεται η σημερινή συνεδρίαση

του δημοτικούσυμβουλίουΒέροιας αφούσύμφωναμε
πληροφορίες ,ο δημοτικός σύμβουλος τηςπαράταξης
του δημάρχου, κ. ΘόδωροςΘεοδωρίδης αναμένεται
να ζητήσει επαναπροσδιορισμό της θέσης του,ως δη-
μοτικού συμβούλου, στα έδρανα της αίθουσας όταν
επανέλθειτοσώμα,κορονοϊούεπιτρέποντας,μεφυσική
παρουσίαστοΔημαρχείο. 

Είναι μία κίνηση,πουπροφανώςσημαίνει εμμέσως
πλην σαφώς, ακόμη και την ανεξαρτητοποίηση του
δημοτικούσυμβούλουαπό τηνπαράταξη, με αφορμή,
ενδεχομένως,καιτηνδυσαρέσκειάτουαπότονορισμό
των αντιδημάρχων.Τους λόγους για την κίνηση αυτή,
αναμένεταιναεξηγήσεισήμεραοκ.Θεοδωρίδης… 

Τινόημαέχειηάδειατσιμεντένιαζαρντινιέρα
στηνείσοδοτουπεζοδρόμουτηςΚοντογεωργάκη;

Προσοχή στην μπαχαλοποίηση 
Υγείας και Παιδείας από τους 

αρνητές του κορωνοϊού 
Βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη καμπή της εξέλιξης 

της πανδημίας που εκτός από το αμιγώς υγειονομικό 
σκέλος, αποκτά και σημαντικές κοινωνικές 
προεκτάσεις. Οι επιθέσεις, απειλές, αλλά και μηνύσεις 
κατά εκπαιδευτικών, γιατρών και νοσηλευτικού 
προσωπικού, δημιουργεί επικίνδυνες συνθήκες που 
μπορούν να οδηγήσουν σε αναρχία και χάος. Όσο 
κι αν διαφωνούν κάποιοι με τα υγειονομικά μέτρα 
και πρωτόκολλα δεν έχουν κανένα δικαίωμα να 
απειλούν γιατρούς που θέλουν να σώσουν ασθενείς με 
κορωνοϊό, ούτε να μηνύουν δασκάλους που τηρούν τις 
υπηρεσιακές οδηγίες που έχουν λάβει. Και δεν μιλάμε 
μόνο για αντιεμβολιαστές, αλλά και για ανθρώπους που 
συνεχίζουν να αμφισβητούν ακόμη την επικινδυνότητα 
του κορωνοϊού και αναπτύσσουν θεωρίες που έχουν το 
δικαίωμα να τις κρατούν για τον εαυτό τους, αλλά δεν 
έχουν το δικαίωμα να προσπαθούν να τις επιβάλλουν 
και μάλιστα με τραμπουκισμούς. Ασπίδα προστασίας 
ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας προς τους 
εκπαιδευτικούς που απλώς κάνουν την δουλειά τους 
και μάλιστα με κάλυψη ακόμη και των δικαστικών 
εξόδων σε περιπτώσεις μηνύσεων-αγωγών, ενώ για την 
υπόθεση από χθες ενεργοποιήθηκε και η Εισαγγελία 
του Αρείου Πάγου. 

Είναι εξαιρετικά σημαντικό να υπάρξει φρένο 
στις προσπάθειες μπαχαλοποίησης εκπαίδευσης 
και υγείας από μια μικρή μειοψηφία που σηκώνει 
το «ψευτολάβαρο» της δήθεν καταπάτησης των 
συνταγματικών δικαιωμάτων. Οι στιγμές είναι κρίσιμες 
και απαιτούν ψυχραιμία και σοβαρότητα. 

Ζήσης Μιχ. Πατσίκας

ΤοσημείοπουστηνοδόΠαστέρξεκινάοπλακόστρωτοςπεζόδρομοςμεκατεύθυνσητηνΚοντογεωργάκη,όπου
βρίσκονταιπολλάκαταστήματαυγειονομικούενδιαφέροντοςκαιτο1οδημοτικόσχολείο,είναιαπότιςπεριοχέςστοκέ-
ντροτηςΒέροιαςπουπρέπειναείναι«βιτρίνα».Δυστυχώςμιαογκώδηςτσιμεντένιαζαρντινιέρα,πουείναισπασμένη
καιδιαθέτειλίγοβρώμικοχώμαβρίσκεταιστηνείσοδοτουπεζόδρομουκαιείναιηπρώτηεντύπωσηγιατονεπισκέπτη
καιδιερχόμενοδημότη.Μπορείπαλαιότεραναείχεκάποιοφυτόήλουλούδια,αυτήτηνστιγμήβρίσκουν«έδαφος»τα
αδέσποτανασκάψουνγιανασηκώσουνσκόνηκαιναρίξουνένανυπνάκο,όπωςτοτετράποδοτηςφωτογραφίας.Η
δικαιολογίαότιηζαρντινιέραεμποδίζειτααυτοκίνηταγιαναμηνπαρκάρουνήεισέλθουνπαράνομαστονπεζόδρομο
δενμπορείναδικαιολογήσειτηνκατάσταση,αφούθαπρέπειείτεναευπρεπίσουντηνζαρντινιέρα,είτενατηνσηκώ-
σουνκαιναβάλουνταπροβλεπόμενααπότονΚΟΚ.

Γιατί δεν μεταφέρετε την διάβαση-παγίδα στην στροφή 
Μητροπόλεως-Ελιάς;;; 

ΑΔΕΣΜΕΥΤΗΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΝΟΜΟΥΗΜΑΘΙΑΣ 

(τακτικόμέλοςΣ.Η.Π.Ε.) 

Ιδρυτής
+ΖΗΣΗΣΧ.ΠΑΤΣΙΚΑΣ

Ιδιοκτησία
ΠΑΤΣΙΚΑΣΕΚΔΟΤΙΚΗ 
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ 
ΒΕΡΟΙΑΣΕ.Ε. 

Εκδότης-Δ/ντής
ΖΗΣΗΣΜΙΧ.ΠΑΤΣΙΚΑΣ 

ΣύμβουλοςΈκδοσης
ΜΙΧΑΛΗΣΖ.ΠΑΤΣΙΚΑΣ 

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

e-mailλογιστηρίου:
info@laosnews.gr 

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

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

Χειρόγραφα
δημοσιευμένα

ήόχι
δενεπιστρέφονται

ΛΑΟΣ 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ10 

59132 
ΒΕΡΟΙΑ 
ΗΜΑΘΙΑΣ 

Κωδικός1801 

Επανερχόμαστε,αφούέχου-
μεγράψεικαιστοπαρελθόν,σε
ένα επικίνδυνο σημείο κυκλο-
φορίαςστοπιοκεντρικόσημείο
τηςΒέροιας.Στηνσυμβολήτων
τριών κεντρικών δρόμων της
πόλης,στο«τρίστρατο»Μητρο-
πόλεως, Ελιάς και Βενιζέλου.
Συγκεκριμένα αναφερόμαστε
στους οδηγούς που κατεβαί-
νουν την οδό Μητροπόλεως
καιθέλουνναστρίψουνγιατην
Ελιάς. Δυστυχώς η διάβαση
πεζών που βρίσκεται αμέσως
μετάτηνστροφήκαιοιμεγάλοι
κάδοιαπορριμμάτωνστηνδεξιά
πλευρά του δρόμου, δημιουρ-
γούνμιαεπικίνδυνηπαγίδαγια
πεζούς και οδηγούς.Οι οδηγοί
χωρίς καλή ορατότητα, μόλις
στρίψουνπέφτουν επάνωστην
διάβαση και δεν έχουν δευτε-
ρόλεπτο αντίδρασης! Έχουν

σημειωθεί αρκετά ατυχήματα, ενώ τελευταίεςπληροφορίες μιλούν για μοτοσυκλετιστήπουπροκειμένου να αποφύγει
σύγκρουσημεπεζόέπεσεμετηνμοτοσυκλέτατουκαιέσπασετοπόδιτου.Ανηδιάβασηήτανελάχισταμέτραπιοκάτω
θαήτανσαφώςασφαλέστερηκαιθαυπήρχεορατότητακαιεπαρκήςχρόνοςαντίδρασης.Ακούστηκεστοπαρελθόνκαιτο
παράδοξοότιπαραμένεισεαυτότοεπικίνδυνοσημείοηδιάβασηπεζώνγιαναμηναναπτύσσουνταχύτηταταοχήματα!!!
Δηλαδήυπάρχεικάποιοςπουναυποστηρίζειότιμεκίνδυνοτηνζωήκαιτηνσωματικήακεραιότηταπεζώνκαιοδηγώνδια-
τηρείταιηδιάβασηως«κόφτης»τηςταχύτητας;;;Απίστευταπράγματα!!! 

Ακόμα πιο βαθιά στα κόκκινα 
η Ημαθία, έσπασε ρεκόρ χθες 

με 114 κρούσματα 
που χτυπάνε καμπανάκι και προφανώς 

παράταση μέτρων… 
Το νου μας! 

mailto:info@laosnews.gr
mailto:news@laosnews.gr
mailto:laosveroia@gmail.com
www.laosnews.gr
www.laosnews.gr
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Τον Νοέμβριο η εκλογή νέου αρχηγού στο ΚΙΝΑΛ, με 4 υποψήφιους 

Χάρης Καστανίδης: Πρέπει να επιλύσουμε την ιδεολογική 
και προγραμματική ταυτότητα του ΠΑΣΟΚ 

-Τη φράση του Ανδρέα Παπανδρέου, «το όνομά μας είναι η ψυχή μας», επικαλέστηκε 
διαφωνώντας με  την αλλαγή ονόματος και συμβόλων του κόμματος 

Στην τελική ευθεία έχουν μπει οι δι-
αδικασίες για την εκλογή αρχηγού στο 
ΚΙΝΑΛ και οι υποψηφιότητες φαίνεται 
να κλείνουν με τον πρώην υπουργό του 
ΠΑΣΟΚ, Χάρη Καστανίδη, που επίση-
μα ανακοίνωσε την 1η Σεπτεμβρίου, ότι 
διεκδικεί επίσης, την αρχηγία του κόμ-
ματος στις επερχόμενες εσωκομματικές 
εκλογές του 2021, που εκτιμάται ότι θα 
γίνουν τον Νοέμβριο. 

Για την υποψηφιότητά του, το ΠΑ-
ΣΟΚ και το νέο στοίχημα της δημοκρα-
τικής παράταξης να επαναποκτήσει την 
πρωτοκαθεδρία στην πολιτική ζωή του 
τόπου, με νέο ιδεολογικό και προγραμ-
ματικό λόγο και ταυτότητα, μίλησε ο κ. 
Καστανίδης στην εκπομπή «πρωινές ση-
μειώσεις» του ΑΚΟΥ 99.6 την περασμέ-
νη Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου. Επεσή-
μανε την ανάγκη για έναν νέο ιδεολογικό 
και προγραμματικό λόγο του ΠΑΣΟΚ, το 
οποίο «πρέπει να ξαναβρεθεί στο τιμόνι 
της χώρας, για να ξανακυβερνήσει, για 
να πάει η χώρα μπροστά». 

Πώς προσδιορίζει την προσωπική 
του προσπάθεια και ρητορική; 

«Θα σας πω μια ιστορική αλήθεια: Η χώρα προόδευσε πάντοτε 
όταν στο τιμόνι της διακυβέρνησης βρισκόταν η δημοκρατική παρά-
ταξη και στον κύκλο της μεταπολίτευσης η δημοκρατική παράταξη 
πήρε τα χρώματα, τη φωνή και το όνομα του ΠΑΣΟΚ. Βεβαίως 
έζησα όλες τις στιγμές της ανάτασής του αλλά και της πτώσης του, 
τα τελευταία χρόνια. Αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν πολλοί δη-
μοκρατικοί πολίτες που έχουν την ανάμνηση του παρελθόντος και 
πολλά νέα παιδιά τα οποία θέλουν να μάθουν, θέλουν να ακούσουν 
τι λέμε για τη ζωή τους και πώς θα οργανώσουμε το μέλλον της 
Ελλάδας και των Ελλήνων πολιτών. Υπάρχουν και πολλοί απογο-
ητευμένοι που ψάχνουν να βρουν την ευκαιρία της επιστροφής. Το 
έδαφος λοιπόν είναι απολύτως γόνιμο, πρέπει να δώσουμε αυτό το 
έναυσμα να εγερθούν και πάλι από την σιωπή και την αδράνεια οι 
δημοκρατικοί πολίτες και να συσπειρωθούν στις τάξεις του ΠΑΣΟΚ. 
Αρκεί να ακούσουν, πώς διαμορφώνουμε έναν ορίζοντα βιώσιμων 
προσδοκιών για τη χώρα και τους πολίτες, να ακούσουν ποια εί-
ναι η ιδεολογική μας ταυτότητα, τι λέμε για το πρόγραμμά μας με 
πολύ συγκεκριμένες αρχές, πώς μπορούν να ξεχωρίζουν μία προ-
οδευτική πολιτική από μία συντηρητική πολιτική. Αυτή είναι η δική 
μου προσπάθεια: να ιδεολογικοποιήσω και να πολιτικοποιήσω τη 
συζήτηση. Να ξαναβρούμε μια δήλη ταυτότητα για το τι σημαίνει, 
ένας πολιτικός φορέας να εκπροσωπεί τις ιδέες του δημοκρατικού 
σοσιαλισμού τον 21ο αιώνα. Και μάλιστα σε μια περίοδο που η σο-
σιαλδημοκρατία, μπορεί να επιστρέψει δυνατή». 

-Υπάρχει βέβαια και μια τάση και από συνυποψηφίους σας, 
να στρέφονται είτε προς τα δεξιά, είτε αριστερότερα. Εσείς, 
εκτιμάται ότι είστε μία πιο «αριστερόστροφη» υποψηφιότητα. 
Πόσο ξεκάθαρος θα μπορέσει να είναι ένας κοινός στόχος; 

Να σας πω καταρχάς ότι απεχθάνομαι τις ρετσέτες, τους τίτλους 
ότι κάποιος είναι δεξιόστροφος, κάποιος είναι αριστερόστροφος. 
Να δούμε τι προτείνει στις ιδέες ο καθένας από μας. Στο μεγάλο 
ΠΑΣΟΚ χωρούσαν όλες οι αποχρώσεις, ανθρώπων που π.χ. στα 
ζητήματα λειτουργίας της δημοκρατίας είχαν μία πιο συντηρητική ά-
ποψη, στα θέματα της λειτουργίας του κράτους μπορεί να είχαν μία 
προοδευτική άποψη. Ένα ευρύχωρο κόμμα που παίρνει υπόψη 
όλες τις κοινωνικές ιδιαιτερότητες αλλά και τα θεσμικά προβλήματα 
της χώρας, μπορεί να υπάρχουν αποχρώσεις, πάντοτε στη βάση 
όμως μιας κεντρικής κατεύθυνσης. Και η κεντρική κατεύθυνση είναι 
ότι δεν ορκιζόμαστε στο όνομα της Αγοράς, την οποία πρέπει να 
τη διορθώσουμε υπέρ της Δημοκρατίας και της κοινωνίας, πρέπει 
να ξαναμιλήσουμε για τις ανάγκες της κοινωνίας, για τις ανάγκες, 
τις ελπίδες και τις προσδοκίες των πολιτών. Γιατί ο νεοφιλελευθε-
ρισμός και στη χώρα μας, διόρθωσε την κοινωνία και υπέταξε τη 
Δημοκρατία στις ανάγκες της Αγοράς. Πρέπει να ξαναμιλήσουμε για 
τις ανάγκες και τις ελπίδες των ανθρώπων. 

-Κάτι που συζητήθηκε πάρα πολύ, ήταν η αλλαγή της ονο-

μασίας του μεγάλου όπως αναφέρατε ΠΑΣΟΚ, σε ΚΙΝΑΛ που 
σας βρήκε αντίθετο, εκτιμώντας ότι πρέπει να επιστρέψει το 
ιστορικό ακρωνύμιο του ΠΑΣΟΚ και τα σύμβολά του. Επιμένετε 
σε αυτό; 

Απολύτως! Συνηθίζω να λέω ένα παράδειγμα: όταν ο Ανδρέας 
Παπανδρέου μιλούσε για το θέμα της διαφοράς μας με τα Σκόπια 
για το μακεδονικό ζήτημα, είχε πει τότε το περίφημο «το όνομά μας 
είναι η ψυχή μας». Αυτό δεν αφορά μόνο λοιπόν την Μακεδονία και 
την Ελλάδα, αφορά και το όνομα ενός κόμματος, Άρα λοιπόν, με 
κάποιον τρόπο τον οποίον θα συζητήσουμε, στον τίτλο θα επανέλ-
θουν και τα χρώματα και τα σύμβολα και το ακρωνύμιο του κόμμα-
τος, γιατί πάντοτε πρέπει να συνδέεις το παρελθόν με το παρόν και 
το μέλλον. δεν υπάρχει μέλλον αν δεν υπάρχει σαφής αντίληψη για 
το παρόν και το παρελθόν.

 Πιστεύετε ότι έχασε το κόμμα από αυτό; 
Νομίζω ότι το όνομα από μόνο του δεν είναι αυτό προδικάζει 

την τύχη ενός κόμματος. Το βασικό θέμα είναι να επιλύσουμε τα 
«ταυτοτικά» ζητήματα του χώρου, δηλαδή την ιδεολογική πολιτική 
και προγραμματική του ταυτότητα. Αν είναι απλώς να επανέλθει το 
όνομα χωρίς να προσφέρουμε κάτι νέο στην προοπτική της χώρας 
και των πολιτών, δεν έχουμε κάνει μεγάλο βήμα. 

-Από τις εσωκομματικές διαδικασίες, ένας από τους τέσσε-
ρις (προς το παρόν) υποψήφιους θα εκλεγεί στην προεδρία 
του κόμματος. Θυμόμαστε ωστόσο τη διάσπαση που ακολού-
θησε στις προηγούμενες εκλογές, με την αποχώρηση Ραγκού-
ση, Θεοδωράκη, κλπ. Αυτή τη φορά διασφαλίζεται η ενότητα; 
Θα είστε όλοι μαζί και τι προσδοκίες υπάρχουν; 

Πιστεύω απόλυτα στην προοπτική της δημοκρατικής παράταξης. 
Χρειάζεται απλώς να δοθεί μεγάλος αγώνας γιατί τίποτα δεν είναι 
εύκολο σε έναν χώρο που πληγώθηκε από την 10ετή δημοσιονο-
μική κρίση. Αλλά έχω μεγαλώσει με μία αρχή, ότι η μόνη μάχη που 
είναι χαμένη, είναι αυτή που δεν δόθηκε ποτέ. Εμείς λοιπόν θα τη 
δώσουμε… Σε ότι αφορά την ενότητα μετά την επόμενη μέρα των 
εκλογών, έχω να πω ότι πιστεύω στη μάχη των ιδεών, απεχθάνομαι 
τη μάχη των μηχανισμών και των μεθοδεύσεων. Και κάλεσα όλους 
να προσέλθουν με την ίδια στάση και με την ίδια ευπρέπεια. Και 
είμαι βέβαιος ότι και οι συνυποψήφιοί μου θα σταθούν στο ύψος 
των περιστάσεων, γιατί όλοι θα υπολογίζουμε και πρέπει να υπολο-
γίζουμε, ότι ανεξάρτητα από την εκλογική διαδικασία ανάδειξης του 
αρχηγού, την επόμενη μέρα όλους μας χρειάζεται ο χώρος.  

…Και έχουμε και εθνικές εκλογές όποτε γίνουν και μπορεί 
να χρειαστούν συνεργασίες. Πώς το βλέπετε; 

Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τους συναδέλφους σας 
να ρωτούν για συνεργασίες… Μα οι μετεκλογικές συνεργασίες θα 
είναι ή δεν θα είναι αποτέλεσμα του αριθμού των εδρών… Σας λέω 
λοιπόν ότι με την απλή αναλογική, ανεξάρτητα από το ποιος θα εί-
ναι πρώτο κόμμα, τα υπόλοιπα κόμματα μπορεί να είναι δύο ή τρία, 
δεν μπορούν να σχηματίσουν κυβέρνηση. Συνεπώς μία συζήτηση 

για τις μετεκλογικές συνεργασίες είναι μία συζήτηση άτοπη διότι α-
γνοούμε τους αριθμούς. Δεύτερον, συνεργασία με τη δεξιά δεν μπο-
ρεί να υπάρξει, για τον απλούστατο λόγο ότι αυτό αφενός πλήγωσε 
την παράταξη το 2012 και δεύτερον και το σπουδαιότερον, γιατί 
υπηρετούμε και ανήκουμε σε διαφορετικούς ιδεολογικούς και πολι-
τικούς κόσμους. Συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ προϋποθέτει εμπιστο-
σύνη και εμπιστοσύνη δεν υπάρχει μεταξύ των συνομιλητών, διότι 
στη διάρκεια της δημοσιονομικής κρίσης υπήρξαν συγκρούσεις 
αλλά και παρεξηγήσεις για τις οποίες χρειάζεται μία ιστορικά αναθε-
ωρητική στάση του ΣΥΡΙΖΑ. Συνεπώς, όταν λείπει το στοιχείο της ε-
μπιστοσύνης, δεν μπορεί να υπάρξει και προγραμματικός διάλογος, 
προγραμματική σύγκλιση ή εκλογική συνεργασία. θα απαντήσω 
λοιπόν, ότι όποιος θέλει να ανασυγκροτήσει το κόμμα του, δεν απα-
ντά για το τι θα κάνει σε σχέση με τους άλλους, αλλά τί προοπτική 
θα δώσει ο ίδιος, ως ηγεσία, στον ελληνικό λαό και στους πολίτες. 

Ως υποψήφιος, προγραμματίζετε ίσως και κάποια επίσκε-
ψη στην Ημαθία; 

Ασφαλώς, ασφαλώς… Είναι μέσα στο πρόγραμμα μου και όταν 
είμαι έτοιμος θα ανακοινώσω ακριβώς το πρόγραμμα της επίσκε-
ψης. 

Πιθανότερος χρόνος ο Νοέμβριος 
Τα πρακτικά θέματα της εκλογικής διαδικασίας για τον νέο αρχη-

γό του κόμματος, είναι αρμοδιότητα της κεντρικής επιτροπής, που 
θα συνεδριάσει τις επόμενες ημέρες και θα ορίσει την ημερομηνία 
διεξαγωγής της εκλογής. Πιθανότερο χρονικό διάστημα, καλώς ε-
χόντων των πραγμάτων, θα είναι ο Νοέμβριος. Όσο για συμμετοχή 
στις εκλογές, αυτή είναι ελεύθερη, καθώς, κάθε πολίτης που ενδια-
φέρεται να ψηφίσει, θα μπορεί να προσέρχεται στην κάλπη με την 
ταυτότητά του. 

«Έχουμε ένα κεκτημένο από το 2004, όταν για πρώτη φορά ει-
σήχθη η εκλογή του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ από την βάση. Έχει πολύ 
μεγάλη σημασία να υπάρξει μαζική συμμετοχή, διότι έχει τεράστιο 
ενδιαφέρον να επαναποκτήσει την πρωτοκαθεδρία στην πολιτική 
ζωή του τόπου, ένα ΠΑΣΟΚ, με τις καινούριες του ιδέες, με τη συ-
νεισφορά του και ταυτόχρονα με την πολιτική πρακτική, την οποία 
θα δώσει στον τόπο», επισημαίνει ο κ. Καστανίδης. 

Να θυμίσουμε ότι έως τώρα, υποψήφιοι για την ηγεσία του κόμ-
ματος είναι η πρόεδρος Φώφη Γεννηματά, ο βουλευτής και πρώην 
υπουργός Ανδρέας Λοβέρδος, ο ευρωβουλευτής Νίκος Ανδρουλά-
κης και ο κ. Χάρης Καστανίδης. 

Σοφία Γκαγκούση 

www.laosnews.gr
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27 και 28 Σεπτεμβρίου 
Το βιβλίο του Γιάννη Μπουτάρη 

«Εξήντα χρόνια τρύγος...» 
παρουσιάζεται σε Νάουσα και Βέροια 

Ξεκινά το Διεθνές Φεστιβάλ 
Αστικής Τέχνης στη Νάουσα 

-Διακεκριμένοι καλλιτέχνες θα ζωγραφίσουν κτίρια 
σε κεντρικά σημεία της πόλης 

Ο Δήμος Νάουσας, ο Σύλλογος Τέχνης «Πυρετός 
Χρωμάτων-Τέχνη σε Δημόσιο Χώρο» (Farb fieber-Kunst 
im Öffentlichen Raum) του Ντίσελντορφ της Γερμανίας, η 
Εταιρεία Ελλήνων Συγγραφέων στη Γερμανία, συνδιορ-
γανώνουν το διάστημα 25 Σεπτεμβρίου έως 3 Οκτωβρί-
ου 2021, το Διεθνές Φεστιβάλ Αστικής Τέχνης «Naoussa 
Urban Art Festival 2021». 

Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων, σε σημεία της πό-
λης της Νάουσας (Λαϊκή Αγορά, Οδός Βύρωνος (Εστία 
Μουσών), οδός Σμύρνης & Γερβασίου) θα πραγματο-
ποιούνται οι εικαστικές δράσεις με τη συμμετοχή ζωγρά-
φων παγκόσμιας φήμης, προεξάρχοντος του Κλάους 
Κλίνγκερ, ο οποίος θεωρείται ο «πατέρας» της Urban 
Art παγκοσμίως, με εκατοντάδες έργα στην υφήλιο, που 
τελούν υπό την αιγίδα της UNESCO. 

Συμμετέχουν, επίσης, οι αναγνωρισμένοι καλλιτέχνες 
Anna Radecka (Γαλλία), Tuha (Πολωνία), Λάκης Μουρα-
τίδης (Ελλάδα) και οι Ναουσαίοι Αλέξανδρος Τσάκωνας, 

Σε Νάουσα και Βέροια, θα παρουσιαστεί 
το βιβλίο του Γιάννη Μπουτάρη «εξήντα 
χρόνια τρύγος...» σε εκδήλωση που διορ-
γανώνουν το Κτήμα ΚΥΡ-ΓΙΑΝΝΗ και οι 
εκδόσεις Πατάκη, σε συνεργασία -συντονι-
σμό της Μαρίας Μαυρικάκη. 

Η παρουσίαση της Νάουσας θα γίνει τη 
Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου, στις 19.00, στο 
πλαίσιο του Φεστιβάλ Τρύγου του Δήμου 
Νάουσας, στο Γιαννακοχώρι στο Κτήμα 
Κυρ-Γιάννη. 

Την εκδήλωση θα χαιρετήσει ο Δήμαρ-
χος Νικόλας Καρανικόλας και συνομιλούν: 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ, 
χημικός – οινολόγος 
ΤΑΚΗΣ ΜΠΑΪΤΣΗΣ, 
συγγραφέας – λαογράφος 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΡΟΧΟΠΟΥΛΟΣ, 
υπεύθυνος προγραμμάτων 
HERITAGE 

Η παρουσίαση στη Βέροια 
Στη Βέροια, η παρουσίαση θα γίνει στον 

αύλειο χώρο του Βυζαντινού Μουσείου Βέ-
ροιας την Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου στις 19.00, 
με τους ίδιους ομιλητές και σε συνεργασία 
του Κτήματος Κυρ-Γιάννη, της Εφορείας 
Αρχαιοτήτων Ημαθίας και της Δημόσιας 
Κεντρικής βιβλιοθήκη Βέροιας. 

Θα χαιρετίσει η Αγγελική Κοτταρίδη, 
Αρχαιολόγος, Προϊσταμένη Εφορείας Αρ-
χαιοτήτων Ημαθίας.  Σε περίπτωση κακοκαιρίας, η εκδήλωση θα μεταφερθεί στο Νέο Μουσείο των Αιγών 

Στις εκδηλώσεις θα τηρηθούν αυστηρά όλα τα μέτρα κατά της διασποράς του COVID - 19. Σε περίπτωση 
που μεταφερθεί η εκδήλωση σε κλειστό χώρο, θα είναι απαραίτητη η επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή 
βεβαίωσης αρνητικού rapid test 48 τελευταίων ωρών 

Απολογισμός Μπουτάρη
 για τα 60 χρόνια τρύγου 

Με τη χαρακτηριστική ευθύτητά του, ο Γιάννης Μπουτάρης ανιστορεί την προδιαγεγραμμένη –λόγω οικογε-
νειακής παράδοσης– ενασχόλησή του με τα κρασιά, τη συλλογική του δράση, τις καινοτομίες και τις συγκρούσεις 
που σημάδεψαν τον κλάδο στην Ελλάδα από τη μεταπολεμική περίοδο ως τις μέρες μας. Περιγράφει το τέρας 
του αλκοολισμού που κατάφερε να νικήσει και τη βοήθεια που αξιώθηκε να δώσει σε άλλους εξαρτημένους. 
Πολιτικές θέσεις και αμφιλεγόμενα στοιχεία της συμπεριφοράς του, τα οποία έχουν διχάσει τον δημόσιο διάλογο, 
ξεπηδούν στην αφήγησή του πλάι σε σπαράγματα από έντονες οικογενειακές στιγμές και αποτυπώνουν τη θυ-
μοσοφία, το χάρισμα, τις αντιφάσεις και τελικά τον απολογισμό του οινοποιού κυρ Γιάννη. Εξήντα χρόνια τρύγος 
δεν του αρκούν. Η αφήγησή του ολοκληρώνεται με το απραγματοποίητο, μέχρι στιγμής, όραμά του. 

Ο Γιάννης Μπουτάρης γεννήθηκε το 1942 στη Θεσσαλονίκη. Πτυχιούχος Χημικός του ΑΠΘ, διπλωματού-
χος Οινολόγος και συνεχιστής της πλούσιας οικογενειακής παράδοσης 
στα κρασιά, μέσω της εταιρείας «Ι. Μπουτάρης & Υιός», την οποία ίδρυσε 
ο παππούς του το 1879. Από την εταιρεία «Μπουτάρη» αποχώρησε το 
1996 και ίδρυσε την εταιρεία «Κυρ-Γιάννη» –με τα ομώνυμα κρασιά και 
τα οινοποιεία σε ιδιόκτητους αμπελώνες, στο Γιαννακοχώρι Νάουσας και 
στο Αμύνταιο–, την οποία σήμερα διευθύνουν οι δύο του γιοι. 

Έχει διατελέσει πρόεδρος και μέλος διοικήσεων πλήθους φορέων, 
επαγγελματικών, περιβαλλοντικών και πολιτιστικών• ενδεικτικά: Διεθνής 
Ακαδημία Οίνου, Σύνδεσμος Ελληνικού Οίνου, Διεπαγγελματική Οργάνω-
ση Αμπέλου & Οίνου, Οργανισμός Τουρισμού Θεσσαλονίκης, Φεστιβάλ 
Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, WWF Ελλάς. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος του 
Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης και του Κέντρου Υποστήριξης 
Εξαρτημένων «Όασις», καθώς και ιδρυτής του «Αρκτούρου», οργανι-
σμού για την προστασία της καφετιάς αρκούδας και της άγριας ζωής. 
Έχει τιμηθεί με πολλές διεθνείς και εθνικές διακρίσεις. 

Εξελέγη δήμαρχος Θεσσαλονίκης το 2010 για δύο διαδοχικές θητείες, 
έως το 2019. Σήμερα είναι Πρόεδρος του Μουσείου Ολοκαυτώματος της 
Ελλάδας. 

Η Μαρία Μαυρικάκη γεννήθηκε το 1964 στο Περιστέρι. Έχει εργαστεί 
στον τομέα προστασίας του περιβάλλοντος και βιώσιμης ανάπτυξης, στα 
χρηματοοικονομικά και στη διοίκηση μονάδων υγείας. Έχει συγγράψει 
χρονογραφήματα, επιφυλλίδες, μία νουβέλα και ένα μυθιστόρημα. 

Θερινό Σινεμά = η πιο 
ασφαλής και άνετη δια-
σκέδαση. 

--> απολύμανση πριν 
κάθε προβολή, 

--> μεγάλες αποστάσεις 
--> περιορισμένη διαθε-

σιμότητα εισιτηρίων 
--> αντισηπτικά σε κάθε 

είσοδο και έξοδο 
Ο Άνθρωπος του Θεού - Man of God 
Προβολές στην Θερινή αίθουσα: (μόνο χρήση μά-

σκας)  
Προβολές: Παρασκευή 24/9, Δευτέρα 27/9, Τρίτη 

28/9, Τετάρτη 29/9 στις 20.30 
Σάββατο 25/9, Κυριακή 26/9 στις 21.15
Σκηνοθεσία: Γελένα Πόποβιτς 
Σενάριο: Γελένα Πόποβιτς 
Πρωταγωνιστούν: Άρης Σερβετάλης, Alexander 

Petrov, Mickey Rourke, Χρήστος Λούλης, Καριοφυλλιά 
Καραμπέτη, Νικήτας Τσακίρογλου, Γιάννης Στάνκογλου, 
Τάνια Τρύπη, Μαρθίλια Σβάρνα, Ιερώνυμος Καλετσά-
νος, Γιάννης Αναστασάκης, Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, 
Βασίλης Κουκαλάνι 

PAW PATROL: Η ΤΑΙΝΙΑ (ΜΕΤΑΓΛ)  
Προβολές στην Θερινή αίθουσα: (μόνο χρήση μά-

σκας)  - Σάββατο 25/9, Κυριακή 26/9 στις 19.30 

Ο Πατέρας - The Father 
Προβολές στην Θερινή αί-

θουσα:  (μόνο χρήση μάσκας) 
Πέμπτη 23/9 στις 20.30 

Η καλύτερη ταινία του καλο-
καιριού 

- ΌSCAR Α΄ Ανδρικού 
Ρόλου  -

- OSCAR Καλύτερου διασκευασμένο σεναρίου 
Σκηνοθεσία: Φλόριαν Ζέλερ 
Σενάριο: Φλόριαν Ζέλερ, Κρίστοφερ Χάμπτον 
Πρωταγωνιστούν: Αντονι Χόπκινς, Ολίβια Κόλμαν, 

Μαρκ Γκάτις, Ιμοτζεν Πουτς, Ρούφους Σίγουελ, Ολίβια 
Γουίλιαμς 

Το Κινηματοθέατρο ΣΤΑΡ διευκρινίζει ότι η πρόσβα-
ση στο θερινο κινηματογράφο είναι ελεύθερη σε όλους, 
χωρίς να απαιτείται καμιά επίδειξη αποτελέσματος τεστ 
ή βεβαίωσης εμβολιασμού (αυτά ισχύουν για τους κλει-
στούς-χειμερινούς κινηματογράφους). Απλά, έχετε τη 
μάσκα σας μαζί και έρχεστε !! 

Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλο το πρό-
γραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ στον παρακάτω 
σύνδεσμο: 

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

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373  

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ» 23/9/21 - 29/9/21 

Ευγενία Περισοράτη, Καλλιόπη Λαφάρα. Παράλληλα, 
το φεστιβάλ θα πλαισιώνεται με λογοτεχνικές, εικαστικές εκδηλώσεις με τη συμμετοχή καλλιτεχνών, 
λογοτεχνών και εικαστικών από την Ελλάδα και την Γερμανία. 

Η τελετή έναρξης του φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 19:00 
στην Λαϊκή Αγορά της Νάουσας. 

Το Φεστιβάλ τελεί υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Αποδήμου Ελληνισμού και Δημόσιας 
Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας και του Υπουργείου Πολιτισμού του κρατιδί-
ου της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας. 

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων έχει ως εξής: 
• Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου, Λαϊκή Αγορά, ώρα 19:00: Τελετή έναρξης «Naoussa Urban Art 

2021» στη Λαϊκή Αγορά της Νάουσας, στο χώρο των εικαστικών δράσεων. 
• Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου, Θερινό Δημοτικό Θέατρο Νάουσας «Μελίνα Μερκούρη, ώρα 

18:30: «Μανολίτο, Ρίκο, Φλου», συνδυασμός κουκλοθεάτρου, παντομίμας, ταχυδακτυλουργικής και 
θεατρικού αυτοσχεδιασμούαπό το θέατρο κούκλας και μιμικής «ΦΑΤΣΕΣ».Σενάριο-σκηνοθεσία-ερ-
μηνεία: Χρήστος Αναστασόπουλος. 

• Παρασκευή 1 Οκτωβρίου, κατάστημα «ΚΙΟΣΚΙ» στο Δημοτικό Πάρκο Νάουσας, ώρα 
18:30: Παρουσίαση της συλλογής διηγημάτων «Το Δέντρο» (εκδόσεις Φιλύρα)του Χρήστου Αναστα-
σόπουλου. 

• Σάββατο 2 Οκτωβρίου, κατάστημα «ΚΙΟΣΚΙ» στο Δημοτικό Πάρκο Νάουσας, ώρα 18:30: 
Παρουσίαση βιβλίου «Ο Μισθοφόρος Μινώταυρος (Διηγήματα)». (Εκδόσεις University Studio Press) 
του Μιχάλη Πατένταλη και τελετή λήξης του «Naoussa Urban Art Festival 2021». 

Λόγω των ειδικών, τοπικού χαρακτήρα, περιοριστικών μέτρων που έχουν επιβληθεί, θα τηρηθούν 
αυστηρά και πιστά τα υγειονομικά πρωτόκολλα και όλα τα μέτρα ασφάλειας και προστασίας για τη 
νόσο Covid-19. Σε περίπτωση παράτασης ή επιβολής νέων μέτρων, το πρόγραμμα εκδηλώσεων 
ενδέχεται να τροποποιηθεί. 

www.laosnews.gr
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Απορία Ψάλτου …..βηξ 
Του Τηλέμαχου 
Χατζηαθανασίου 
Ιατρού χειρουργού 

Βασανιστικό είναι το δί-
λημμα για τους γιατρούς της 
πρώτης γραμμής, που έρ-
χονται σε επαφή με άμεση 
απειλή της ζωής ασθενούς. 
Αντιφατικές γνώμες, που 
δημιουργούν μεγαλύτερη 
σύγχυση γύρω από το πρό-
βλημα: 

• Να παρέμβουν με σκο-
πό να σώσουν τη ζωή του 
ασθενούς παρά την άρνηση 

του ίδιου για την προτεινόμενη παρέμβαση; 
• Ή όχι αφήνοντας στην τύχη την εξέλιξη;  

Αρκετές στιγμές στη μακρόχρονη εμπειρία μου αντιμετώπισα κρίσιμες κατα-
στάσεις, για τις οποίες έκρινα αναγκαία την προσφυγή σε εισαγγελική παρέμ-
βαση. Η νομική υπόσταση του προβλήματος αναμφίβολα έχει τη σημασία της, 
αλλά δεν είμαι ο καταλληλότερος να τη φωτίσω.  

Η διττή όμως οντότητα του προβλήματος, που είναι νομική και ηθική, σε ότι 
με αφορά, κατά τη διαδρομή της επαγγελματικής μου πορείας, πήρε ξεκάθαρη 
μορφή ως προς το τι πρέπει να επιλέξω.  

Πριν από όλα, για να είναι απόλυτα κατανοητή η άποψη μου, θα αναφέρω 
μία μόνο από τις πολλές ανάλογες στιγμές που αντιμετώπισα. Κλήθηκα στα 
επείγοντα του νοσοκομείου για ασθενή του οποίου η ζωή βρισκόταν σε άμεσο 
κίνδυνο. Ενημερώθηκε ο ίδιος και το περιβάλλον του ότι έπρεπε να χειρουργη-
θεί επειγόντως. Αρνούμενος έφυγε από το νοσοκομείο. Ανήσυχος για τον κίν-
δυνο της ζωής του μετά από προβληματισμό έντονο, προσέφυγα στην εισαγ-
γελική παρέμβαση. Η απάντηση ήταν λιτή και σαφής: αναζήτησέ τον και προ-
χώρησε. Μπορεί να ήταν υπερβολικό και περίεργο αλλά έστειλα το περιπολικό 
που τον αναζήτησε, τον βρήκε και τον έφερε στο νοσοκομείο. Προφανώς η όλη 
συμπεριφορά μου έπεισε τον ασθενή και οδηγήθηκε στο χειρουργείο όπου 
αντιμετωπίστηκε η παραμελημένη του περιτονίτιδα. 

Το συμπέρασμα που προκύπτει αβίαστα, είναι ότι πρώτιστο και κυρίαρχο 
καθήκον του γιατρού είναι να σώσει τη ζωή του ασθενούς, κάτω από οποιεσ-
δήποτε συνθήκες, ακόμα και όταν υπάρχει πιθανότητα δικαστικής εμπλοκής. 
Το να αποδεχτείς την άρνηση και να χαθεί μία ανθρώπινη ζωή, είναι βαρύ φορ-
τίο για τη συνείδηση, ενώ στην άλλη περίπτωση, οι όποιες συνέπειες νομικού 
χαρακτήρα, δεν είναι ισοβαρείς. 

Παρ’ όλα αυτά πρέπει να επισημάνω ότι αποδεχόμενος ο γιατρός την άρνη-
ση του ασθενούς για οποιαδήποτε παρέμβαση, όταν υπάρχει άμεσος κίνδυνος 
της ζωής, προκύπτει ένα ερώτημα: μήπως η επιλογή του γιατρού, στη σπάνια 

ΜέλλωνΓάμος 
Γνωστοποιείταισύμφωναμετο

άρθρο 1369 τουΑστικούΚώδικα
ότι: 

Ο ZANTNER ARTUR RAFAL 
του Doman και της Ursula, το γέ-
νος Kwiecien, που γεννήθηκε στο 
Pyskowice Πολωνίας και κατοικεί 
στο Luderscheid Γερμανίας και η
AΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του 
Παναγιώτη και της Μαρίας, το γένος 

Συμεωνίδου, που γεννήθηκε στο Ελσίγκεν Στουτγκάρ-
δης Γερμανίας και κατοικεί στο Luderscheid Γερμανίας, 
πρόκειται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα 
γίνει στο Δημαρχείο Luderscheid Γερμανίας. 

περίπτωση που 
συμβεί το απευ-
κταίο , υποκρύ-
πτει συμμετοχή 
σε ένα ε ίδος  
παθητικής ευ-
θανασίας που 
δεν είναι και ευ; 

Συνεπώς συ-
νεχίζουμε την  
ψαλμωδία και 
δεν βήχουμε, α-
φού και σ αυτή 
την περίπτωση 
… ο «βήχας» 
μπορεί να έχει 
δραματικές συ-
νέπειες. 

Λάζαρος Τσαβδαρίδης: «Αναβαθμίζει 
τη λειτουργία της Δικαιοσύνης 

το νομοσχέδιο της Κυβέρνησης για τον 
εκσυγχρονισμό του Οργανισμού του 
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους» 

Για μία ιδιαίτερα σημαντι-
κή μεταρρύθμιση, που ανα-
μορφώνει μετά από 20 χρό-
νια το Νομικό Συμβούλιο του 
Κράτους, το οποίο αποτελεί 
πολύτιμος δικαστικός αρω-
γός και συμπαραστάτης της 
ελληνικής Πολιτείας, έκανε 
λόγο ο Αν. Γεν. Γραμματέας 
ΚΟ της ΝΔ και Βουλευτής 
Ημαθίας κ. Λάζαρος Τσα-
βδαρίδης στην Ομιλία του 
στη Βουλή επί του σχετικού 
σχεδίου Νόμου. 

Όπως υπογράμμισε ο κ. 
Τσαβδαρίδης, στα 125 άρ-
θρα του το νομοσχέδιο, 

• εκσυγχρονίζει τη 
λειτουργία του Οργανισμού, 
αναδιαρθρώνει τη δομή του 
αλλά και απλοποιεί τις διαδι-
κασίες στον τρόπο λειτουργίας του 

και την έννοια της πειθαρχικής ευθύνης τόσο των 
λειτουργών όσο και του διοικητικού προσω-
πικού του, θωρακίζοντας ακόμη περισσότε-
ρο τη διαφάνεια ΜέλλωνΓάμος • ενισχύει τη συνταγματικά προβλε-
πόμενη αρμοδιότητα του Οργανισμού για Γνωστοποιείταισύμφωναμετο
εξωδικαστική ή συμβιβαστική επίλυση των άρθρο 1369 τουΑστικούΚώδικα
διαφορών του Δημοσίου και των φορέων ότι: 
του με τους ιδιώτες Ο ΜΗΝΟΠΟΥΛΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

• αλλά και βελτιώνει το θεσμικό πλαί- του Ευάγγελου και της Μαρίας, το 
σιο που διέπει συνολικά την υπηρεσιακή γένος Μπάμπου, που γεννήθηκε στη 
κατάσταση των λειτουργών του Βέροια και κατοικεί στον Αγ. Γεώργιο 

προκειμένου να επιταχύνει τον ρυθμό Ημαθίας και ηΑΦΕΝΤΟΥΛΗ ΙΩΑΝ-δράσης του και να αναβαθμίσει ποιοτικά το ΝΑ του Χαράλαμπου και της Πελα-έργο του, επιταχύνοντας έτσι την απονομή γίας, το γένος Ρωμανού, που γεννήθηκε στη Βέροιατης Δικαιοσύνης και την εκτέλεση των απο-
και κατοικεί στο Μακροχώρι Ημαθίας, πρόκειται ναφάσεων των δικαστηρίων. 
παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο Δημαρ-Ο Βουλευτής Ημαθίας σημείωσε δε και 
χείο Βέροιας.την ανάγκη να εξεταστεί καθώς και να διορ-

• εισάγει τον ψηφιακό μετασχηματισμό του, 
ο οποίος θα εξαλείψει οριστικά τις γραφειοκρατικές 
πρακτικές του παρελθόντος 

• επικαιροποιεί την υπηρεσιακή κατάσταση 

θωθεί το ζήτημα της μη πρόβλεψης σχετικής μετα-
βατικής διάταξης για τον διορισμό των εναπομει-
νάντων επιτυχόντων του πρόσφατου διαγωνισμού 
του ΝΣΚ του 2019, οι οποίοι εξετάσθηκαν με το 
ισχύον νομικό καθεστώς, το οποίο θα αντικαταστα-
θεί με τη ψήφιση του παρόντος νομοσχεδίου. 

www.laosnews.gr
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Θανατηφόρα πτώση 
ηλικιωμένης 

από τοιχίο στο κέντρο 
της Βέροιας 

Την ζωή της έχασε μια ηλικιωμένη γυναίκα το μεσημέρι της Τρίτης 21 
Σεπτεμβρίου 2021 στη Βέροια, όταν έπεσε από τοιχίο ύψους 4 μετρων πε-
ρίπου, στο οποίο είχε καθίσει, προφανώς για να ξεκουραστεί. 

Στο σημείο - στην ανηφόρα μετά το μπάσκετ της Εληάς (οδός Κου-
ντουριώτη) - έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και του Α.Τ. 
Βέροιας, ενώ έρευνα για την υπόθεση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Βέ-
ροιας. 

Νίκος Βουδούρης 

Εύξεινος Λέσχη Βέροιας: Ευχαριστίες 
στον Γιώργο Κοτζαερίδη 

ΚΗΔΕΙΑ 
Κηδεύεται σήμερα Τετάρτη 22 

Σεπτεμβρίου 2021 στις 10.00 π.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγίου Αρσενί-
ου και Αγίου Παϊσίου στο Πλατύ 

Ημαθίας η Όλγα Κιοσέογλου σε 
ηλικία 86 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ 
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ 

ΚΗΔΕΙΑ 
Κηδεύτηκε χθες Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου 2021 στις 11.00 

π.μ. από τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στα Παλατί-
τσια Ημαθίας η Ελένη Μπουζίνου σε ηλικία 92 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ 
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ 

H Εύξεινος Λέσχη Βέροιας ευχαριστεί τον κ. Γιώργο Κοτζαερίδη ο οποίος μετά την ολοκλήρωση της έκθε-
σης «Επέτειος Μνήμης 1821-2021 – Οπλαρχηγοί του Αγώνα του 1821» που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο 
Βέροιας, από 6 μέχρι 17 Σεπτεμβρίου 2021, δώρισε μέρος των έργων του στο σύλλογο  μας. 

Αισθανόμαστε χαρούμενοι που για άλλη μία φορά γινόμαστε αποδέκτες της αγάπης του κ. Κοτσαερίδη και 
τα έργα που χαρίστηκαν στη λέσχη κοσμούν τις αίθουσες του συλλόγου μας. 

Ευχόμαστε κάθε καλό και πάντα επιτυχίες στο σημαντικό πολιτισμικό έργο που υπηρετεί και μας δίνει το πα-
ράδειγμα να τον μιμηθούμε και να τον μοιάσουμε. 

Με τιμή, για το Διοικητικό Συμβούλιο 
Ο Πρόεδρος Η Γ. Γραμματέας

 Νικόλαος Τουμπουλίδης  Ευαγγελία Τογκουσίδου  

Eυχαριστήρια 
της Φιλοπτώχου 

Το Διοικητικό Συμβούλιο και οι τρόφιμοι της Φιλοπτώ-
χου Αδελφότητος Κυριών Βέροιας, ευχαριστούν για την 
ευγενική τους προσφορά: 

1) Ανώνυμη κυρία για τη δωρεά των τριακοσίων 
ΕΥΡΩ, για ένα πλήρες γεύμα στη μνήμη προσφιλών 
νεκρών. 

2) Ανώνυμη κυρία για τη δωρεά των εκατό πενήντα 
ΕΥΡΩ, στη μνήμη προσφιλών συγγενών και φίλων. 

3) Ανώνυμη κυρία για τη δωρεά των πενήντα ΕΥΡΩ, 
στη μνήμη του συζύγου της Ιωάννη. 

4) Τις κυρίες του Ξηρολίβαδου για την προσφορά 
ενός πλήρους γεύματος, στη μνήμη του Δημητρίου Ζαρ-
κάδα, αντί στεφάνου. 

5) Την κ. Βλαχογιάννη Γέση και τα παιδιά της, για ένα 
πλήρες γεύμα στη μνήμη του κουνιάδου και θείου τους 
Γρηγόριου Βλαχογιάννη, με τη συμπλήρωση ενός έτους 
από το θάνατό του. 

6) Ανώνυμη κυρία για τα δώδεκα κιλά αρακά και τρία 
κιλά καρότα. 

7) Ανώνυμη κυρία για τα τριάντα ψωμιά. 
8) Το φούρνο Φραντζή για τα σαράντα ψωμιά. 
9) Ανώνυμη κυρία για τα τέσσερα λίτρα λάδι. 
10) Ανώνυμο κύριο για τα έξι κιλά κιμά. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Οσοι Συμπολίτες μας έχουν φάρμακα που δεν χρει-

άζονται και θέλουν να τα προσφέρουν στο Γηροκο-
μείο Βέροιας , το τηλέφωνο του Γηροκομείου Βέροιας 

είναι 2331024891. 

Ζητούνται καθηγητές 
για το Κοινωνικό 

Φροντιστήριο Βέροιας 
Η Διαχειριστική Επιτροπή Του Κοινωνικού Φρον/ρίου Βε-

ροιας που λειτουργεί υπό την Αιγίδα της Ένωσης Συλλόγων 
Γονέων κ Κηδεμόνων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δήμου Βέροιας ζητά Εθελοντές Καθηγητές 
όλων των Ειδικοτήτων για να διδάξουν σε μαθητές /τριες 
Β’ Κ Γ’ Λυκείου. Τηλ. Επικοινωνίας. Έλενα Μυτηλέκα: 
6975978717. 

Αντώνης Καρανάτσιος: 6974745261. 

Κάλεσμα συμμετοχής Συλλόγων 
στην 19η Λαμπαδηδρομία 

της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 
Εθελοντών Αιμοδοτών 

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας, 
καλεί όλους τους αθλητι-
κούς συλλόγους που επι-
θυμούν να συμμετάσχουν 
στην 19η Λαμπαδηδρομία 
της Πανελλήνιας Ομο-
σπονδίας Συλλόγων Ε-
θελοντών Αιμοδοτών ως 
λαμπαδηδρόμοι, να δηλώ-
σουν συμμετοχή μέχρι την 
Παρασκευή 24 Σεπτεμβρί-
ου 2021 στα τηλέφωνα: 
2333053072, 2333053045, 
κ  α  θ  η μ  ε ρ ι  ν ά  α π ό  τ ι  ς  
9:00π.μ. έως 15:00μ.μ. 

www.laosnews.gr
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Από το Αθλητικό Σωματείο ΑμεΑ Ν. Ημαθίας 
«ΑΙΓΕΣ ΒΕΡΓΙΝΑ» 

Ημερίδα στη Βέροια με θέμα: 
«Αθλητισμός και αναπηρία... 
Από το παρόν στο μέλλον» 

Στο πλαίσιο της Ορ- - Τόπης Αθανά-
γάνωσης & ενίσχυσης σιος, διατροφολόγος, 
Δράσεων Κοινωνικής διαιτολόγος: «Ο ρόλος 
Στήριξης ΑμεΑ και Ευ- της διατροφής στη  
παθών Ομάδων και  σωματική και ψυχική 
Φορέων Κοινωνικής  ανάπτυξη των ατόμων 
Αλληλεγγύης της Μακε- με αναπηρία» 
δονίας και Θράκης με Διάλειμμα για κα-
τον τίτλο «ΣΤΗΡΙΖΩ», φέ 
το Αθλητικό Σωματείο - Φωτιάδου Ελέ-
ΑμεΑ Ν. Ημαθίας «ΑΙ- νη, Πανεπιστημιακή 
ΓΕΣ ΒΕΡΓΙΝΑ» διοργα- Καθηγήτρια ειδικής  
νώνει ημερίδα με θέμα Φυσικής Αγωγής ΤΕ-
«Αθλητισμός & Ανα- ΦΑΑ ΑΠΘ: 
πηρία....Από το Πα- «Ο αθλητισμός ως 
ρόν στο Μέλλον», την μέσο ένταξης, κοινω-
Κυριακή 26 Σεπτεμ- νικοποίησης και απο-
βρίου 2021, στις 10:30 δοχής στα άτομα με 
πμ στο Εκκοκκιστήριο αναπηρία» 
Ιδεών της Βέροιας  - Αδαμίδου Ευδο-
(Θεσσαλονίκης 69), με ξία, ψυχολόγος, ψυχο-
ελεύθερη είσοδο. 

Στην ημερίδα είναι επίσημες προσκεκλημέ-
νες η Πρόεδρος της ΕΑΟΜ ΑμεΑ Ιωάννα Καρυ-
οφύλλη, η Αντιπεριφερειάρχης Θεσ/κης Βούλα 
Πατουλίδου και η Πανεπιστημιακή Καθηγήτρια 
Ειδικής Φυσικής Αγωγής ΤΕΦΑΑ, ΑΠΘ Ελένη 
Φωτιάδου ενώ θα μιλήσουν αξιόλογοι εισηγη-
τές με ειδικότητες άμεσα συνδεδεμένες με την 
αναπηρία. 

Το πρόγραμμα της ημερίδας περιλαμβάνει, 
χαιρετισμούς των επισήμων και ομιλίες, από: 

- Καραγιάννη Έφη, Πρόεδρος Αθλητικού 
Σωματείου ΑμεΑ Ν. Ημαθίας «ΑΙΓΕΣ-ΒΕΡΓΙ-
ΝΑ»: «Παρουσίαση του αθλητικού σωματείου 
«ΑΙΓΕΣ- ΒΕΡΓΙΝΑ» 

- Πατουλίδου Βούλα, Ολυμπιονίκης, Αντι-
περιφερειάρχης ΜΕ Θεσ/νίκης: «Τα οφέλη του 
αθλητισμού» 

- Καρυοφύλλη Ιωάννα, πρόεδρος ΕΑΟΜ 
ΑμεΑ: «Ενημέρωση για την Ομοσπονδία, κατη-
γορίες αθλητών και αγωνισμάτων» 

- Παπαγεωργίου Κυριάκος, ΠΕ11, Μed 
Εξειδίκευση στη συμβουλευτική και στον προ-
σανατολισμό, διευθυντής ΕΝΕΕΓΥΛ Ημαθίας: 
«Η ειδική αγωγή στην ελληνική εκπαίδευση και 
ο ρόλος της φυσικής αγωγής» 

θεραπεύτρια, επιστη-
μονική συνεργάτης του Αθλητικού Σωματείου 
«ΑΙΓΕΣ ΒΕΡΓΙΝΑ»: «Άτομα με αναπηρία και 
αθλητισμός- ο ρόλος της οικογένειας» 

- Αθλητικός σύλλογος «Ήφαιστος Τυ-
φλών»: «Παρουσίαση της δράσης μας» 

- Συζήτηση ομάδας τυπικών αθλητών του 
«ΣΑΠΚ Νεάπολης» και της ομάδας στίβου του 
Σωματείου «ΑΙΓΕΣ ΒΕΡΓΙΝΑ». 

Ακολουθούν Ερωτήσεις – Συζήτηση – Βρα-
βεύσεις και απονομή βεβαιώσεων 

Τις εργασίες συντονίζει η Ευγενία Γήτα, δη-
μοσιογράφος της ΕΡΤ3. 

Η συμμετοχή στην ημερίδα επιτρέπεται α-
ποκλειστικά και μόνο σε όσους προσκομίσουν 
1) Πιστοποιητικό εμβολιασμού σύμφωνα με την 
παράγραφο 2 του άρθρου 10 ή 2) Πιστοποιη-
τικό νόσησης που εκδίδεται 30 μέρες μετά τον 
πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί 
έως 180 ημέρες μετά από αυτόν, σύμφωνα με 
την παρ.3 του άρθρου 10 ή 3) Με βεβαίωση 
Rapid test για τους ανεμβολίαστους. 

Δηλώσεις συμμετοχής και προσκόμιση 
των πιστοποιητικών στο email του σωματείου 
aigesamea@gmail.com 

Δήμος Αλεξάνδρειας: “Δίνουμε 
χρώμα σε γωνιές της πόλης!» 

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας, γνωστο-
ποιεί τα εξής: 

«Έχοντας ως στόχο την αισθητι-
κή αναβάθμιση του αστικού τοπίου , 
καλούμε όλους τους φίλους της ζω-
γραφικής και του graffiti, επαγγελ-
ματίες και ερασιτέχνες, μικρούς και 
μεγάλους, δημότες και κατοίκους του 
Δήμου μας να συμμετάσχουν σε μία 
νέα εθελοντική δράση. 

Σκοπός είναι να δώσουμε χρώ-
μα αρχικά σε γωνιές της πόλης μας. 
Κάνουμε μικρές αλλά καλαίσθητες 
παρεμβάσεις , χρησιμοποιώντας ως 
καμβά τα γνωστά σε όλους μας ως 
ΚΑΦΑΟ (δηλαδή τους διανεμητές 
ρεύματος και τηλεφωνίας) που βρί-
σκονται σε πεζοδρόμια της πόλης . 

Βάζουμε τα πινέλα, τα χρώματα, 
τα υλικά που είναι κατάλληλα για 
χρήση σε εξωτερικούς χώρους και 
αντέχουν στις καιρικές συνθήκες και 
δανειζόμαστε από την Κοινότητα 
τους καμβάδες (ΚΑΦΑΟ). 

ΕΣΕΙΣ βάλτε την έμπνευση τη φα-
ντασία και τις ικανότητες σας στη ζω-
γραφική ή στο grafiiti. 

Πληροφορίες: 
α) Πληροφορίες και προϋποθέσεις 

συμμετοχής: H προθεσμία υποβολής 
προτάσεων και συμμετοχής λήγει την 
Πέμπτη, 30 Σεπτεμβρίου 2021. 

β) Περισσότερη ενη-
μέρωση στα γραφεία 
της Κοινωφελούς Επι-
χείρησης του Δήμου Α-
λεξάνδρειας (ΚΕΔΑ) και 
στο τηλέφωνο επικοι-
νωνίας 23330 53450. 

γ) Η έναρξη και ο 
χρόνος της δράσης  
προσαρμόζετα ι  κα ι  
συμφωνείται με τον  
συμμετέχοντα καλλιτέ-
χνη. 

Βγάζουμε το γκρίζο 
απ΄ τη ζωή μας, δίνου-
με χρώμα σε μικρές 
γωνιές του Δήμου μας!! 

mailto:aigesamea@gmail.com
www.laosnews.gr
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Από την ΠΑΕ ΝΠΣ ΒΕΡΟΙΑ 
ανακοινώνεται ότι στο πλαίσιο 
της διοργάνωσης του Κυπέλλου 
Ελλάδος, την Τρίτη 21 Σεπτεμ-
βρίου στα γραφεία της ΕΠΟ 
πραγματοποιήθηκε η κλήρωση 

της 3ης φάσης του θεσμού. 
Η ομάδα της Βέροιας, συμμε-

τέχει στον 1ο όμιλο και θα αντι-
μετωπίσει την Αναγέννηση Καρ-
δίτσας. Ο αγώνας θα διεξαχθεί 
την Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου 

2021, ώρα 16:00 στο Δημοτικό 
Στάδιο Βέροιας. 

Με εκτίμηση, 
Γραφείο Τύπου ΠΑΕ ΝΠΣ 

Βέροια 
press@verianfc.gr 

Συνεχίζεται η διάθεση των διαρκείας 
του ΝΠΣ Βέροια 2019 

Αγώνας Κυπέλλου 
Βέροια – Αναγέννηση Καρδίτσας 

Ο ΝΠΣ ΒΕΡΟΙΑ στην 3η φάση του Κυπέλλου 

Συνεχίζεται η διάθεση των εισι-
τηρίων διαρκείας ΠΑΕ ΝΠΣ 
ΒΕΡΟΙΑ για την αγωνιστι-

κή περίοδο 2021-2022. Μετά την 
κατάκτηση του πρωταθλήματος της 
Football League και με την επιστροφή 
του κόσμου στα γήπεδα, ήρθε η ώρα 
ΟΛΟΙ να ΣΤΗΡΙΞΟΥΜΕ την ομάδα της 
πόλης μας για να συνεχίσει πιο δυνα-
τή στην κατηγορία της Superleague 2. 

Αναλυτικά οι τιμές: 
-GOLD – VIP / 400€ / 150 ονομαστικές θέσεις 

στη σκεπαστή Θ2 (δερμάτινα καθίσματα) 
-STANDARD / 200€ / στις σκεπαστές Θ1, Θ3 
-ΘΥΡΑ 4 / 100€ / στην ιστορική Θ4 

Ελάτε να αγκαλιάσουμε την ομάδα μας, να δη-
μιουργήσουμε ένα φίλαθλο πνεύμα στο γήπεδο και 
να γράψουμε μαζί νέες ένδοξες σελίδες στην Ιστορία 
της Βασίλισσας του Βορρά! 

Επιπλέον προνόμια 
Οι κάτοχοι των εισιτηρίων διαρκείας με την ε-

πίδειξη της κάρτας στο κατάστημα SPOT TEAM 
(Μ.Αλεξάνδρου 28, Βέροια) δικαιούνται έκπτωση σε 

ύψος: GOLD-VIP -20%, EXCLUSIVE -15%, ΘΥΡΑ 4 
-10%. Κατά τη διάρκεια της σεζόν, θα ανακοινωθούν 
και άλλα προνόμια αποκλειστικά για τους κατόχους 
εισιτηρίων διαρκείας. 

Διευκρινίσεις 
Οι κάρτες διαρκείας ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΟΛΟΥΣ 

τους εντός έδρας αγώνες πρωταθλήματος της 
SUPER LEAGUE 2 2021-2022, αγώνες Κυπέλλου 
Ελλάδος, play-off, μπαράζ, φιλικούς κλπ.. 

Σύμφωνα με το ισχύον πρωτόκολλο διεξαγωγής 
αγώνων της διοργανώτριας αρχής, για την είσοδο 
σε όλες τις Θύρες του γηπέδου θα είναι απαραίτητη 
η επίδειξη έγκυρου πιστοποιητικού εμβολιασμού ή 
πιστοποιητικού νόσησης το τελευταίο εξάμηνο. 

Για την είσοδο ανηλίκων 13-17 ετών, η είσοδος 
θα επιτρέπεται με τη βεβαίωση αρνητικού PCR 72 
ωρών ή rapid test 48 ωρών. Ενώ για τους κάτω των 
12 ετών, αρνητικό self-test που έχει διενεργηθεί την 
ημέρα του αγώνα. 

Σημεία πώλησης 
Γραφεία ΠΑΕ ΝΠΣ Βέροια, Δημοτικό Στάδιο Βέ-

ροιας 
ΔΕΥΤΕΡΑ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 10:00 - 13:00 και 

18:00 – 20:00 
KORI, Πολυχώρος Ελιά, Βέροια 
ΔΕΥΤΕΡΑ – ΚΥΡΙΑΚΗ: 10:00 - 14:00 και 18:00 

– 21:00 
Για περισσότερες πληροφορίες: 23310 27432 

Ελλάδος υποδέχεται την Καρδίτσα 

Πραγματοποιήθηκε χθες Τρίτη Αχέρων Καναλακίου -Ολυμπιακός Βόλου 
Εδεσσαϊκός-  ΦΣ Κοζάνη (21/9) στα γραφεία της ΕΠΟ, 
ΑΕ Λευκίμμης  -Απόλλων Πόντου η κλήρωση για την 3η φάση Ποσειδώνας Μηχανιώνας  -Λεβαδειακός του Κυπέλλου Ελλάδας, οι αγώνες Καραϊσκάκης Άρτας-Ξάνθη 

της οποίας θα γίνουν την Κυριακή 26 Απόλλων Λάρισας  -ΑΕΛ 
Σεπτεμβρίου και θα ξεκινήσουν στις Πιερικός  -Ηρακλής 

Θησέας Αγριάς  -Πανσερραϊκός 4 μ.μ. 
ΠΟ Φήκης -Νίκη Βόλου 
Παναγρινιακός  -Τρίκαλα Στην κληρωτίδα μπήκαν οι ομάδες της Super 
Βέροια-Αναγέννηση Καρδίτσας League 2 που έχουν πιστοποιητικό συμμετοχής 
Εθνικός Σοχού-ΑΟ Υπάτου από την ΕΕΑ, όπως και οι σύλλογοι της Γ’ Εθνικής 
Θεσπρωτός  -Αλμωπός Αριδαίας που προκρίθηκαν από την 2η φάση. 

Ο ΝΠΣ ΒΕΡΟΙΑ κληρώθηκε να αντιμετωπίσει 
2ος όμιλοςτην Αναγέννηση Καρδίτσας, του πρώην προπονη-
ΟΦ Ιεράπετρας-Καλαμάτα τή της Περικλή Αμανατίδη, σε νοκ άουτ αγώνα που 

θα γίνει στο Δημοτικό Βέροιας την Κυριακή 26/9 ΠΑΟ Ρουφ-Εργοτέλης 
Νέα Αρτάκη-Κηφισιά στις 4μμ. 
Εθνικός-Προοδευτική Μετά την κλήρωση και τον αγώνα με την Καρ-
Αιγάλεω-Χανιάδίτσα είναι αυτονόητο οτι ματαιώνεται το φιλικό με 
Καλλιθέα-Επισκοπή τον Ολυμπιακό Βόλου που ήταν να διεξαχθεί την 
Άρης Σούδας-Διαγόρας Ρόδουίδια ημερομηνία. 
Γιούχτας-Άγιος Νικόλαος 
Ηλιούπολη-Αστέρας Βλαχιώτη Αναλυτικά τα «ζευγάρια» της 3ης φάσης: 
Διαγόρας Βραχνέικων-Παναχαϊκή 1ος όμιλος 

www.laosnews.gr
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Διεθνείς διακρίσεις σε αγώνες ρόλλερσκι 
στο Ζλάτιμπορ της Σερβίας 

Διακρίθηκαν αθλητες του ΕΟΣ Νάουσας και του ΣΧΟ Βέροιας 

Το Σαββα-
τοκύρια-
κο 18 & 

19 Σεπτεμβρίου 
2021, πραγμα-
τοποιήθηκαν 
διεθνείς αγώνες 
(FIS) ρόλερσκι 
στο Ζλάτιμπορ 
της Σερβίας. Στον 
αγώνα συμμετεί-
χαν αθλητές από 
10 διαφορετικές 
χώρες και ο αντα-
γωνισμός ήταν σε 
υψηλό επίπεδο. 

Η Ελληνική αποστολή 
αποτελούμενη από 10 α-
θλητές και, συνοδευόμε-
νη από τον ομοσπονδια-
κό προπονητή κ. Χρήστο 
Τίτα, ξεχώρισε με τις συ-
νολικές επιδόσεις της: 

Στην κατηγορία U12 o 
Γεώργιος Γιαννουλάκης 

του ΣΧΟ Βέροιας, στα 
3χλμ ελεύθερης τεχνικής, 
με μία εξαιρετική εμφάνι-
ση κατέκτησε την 2η θέ-
ση στην πρώτη του συμ-
μετοχή εκτός συνόρων. 

Στην κατηγορία U14 
ο Χρήστος Γιαννουλάκης 
του ΣΧΟ Βέροιας, στα 
3χλμ ελεύθερης τεχνικής 
κατέκτησε την 3η θέση 
την Κυριακή και την 4η 
θέση το Σάββατο. Στην 
την ίδια κατηγορία, το 
Σάββατο ο αθλητής του 
ΑΟΦ Ευάγγελος Αθανα-
σίου από την Φλώρινα ή-
ταν ο νικητής του αγώνα. 

Στα κορίτσια, στην 
κατηγορία U14, η κο-
ρυφή βάφτηκε γαλανό-
λευκη καθώς και τις δύο 
ημέρες η Ρόζα Χριστίνα 
από τη Φλώρινα και η 
Γεωργία Τσιάρκα από τη 
Νάουσα, κατέκτησαν την 
πρώτη και δεύτερη θέση 

αντίστοιχα στα 3χλμ ε- τεχνικής το Σάββατο η 4η θέση. Ενώ την Κυρια-
λεύθερης τεχνικής. Βούλα Λαδοπούλου κατέ- κή η Βούλα Λαδοπούλου 

Στην κατηγορία των κτησε την 2η θέση, η Μα- κατέκτησε την 2η θέση, 
γυναικών, για το αγώνι- ρία Ντάνου την 3η θέση η Μαρία Ντάνου την 3η 
σμα των 5χλμ κλασσικής ενώ η Τίτα Νεφέλη την θέση ενώ η Τίτα Νεφέλη 

την 5η θέση. 

ΕΠΣ Ημαθίας 

Έγινε η κλήρωση της β’ φάσης του κυπέλου 

Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση ΝΠΣ ΒΕΡΟΙΑ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΡΑΧΗΣ 
ΕΡΜΗΣ ΤΡΙΛΟΦΟΥ – ΝΙΚΗ ΑΓΚΑΘΙΑΣ της 2ης φάση του Κυπέλλου της 
ΓΑΣ ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ – ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥ-ΕΠΣ Ημαθίας, με την κληρωτίδα ΛΟΥ 

να αναδεικνύει τα εξής ζευγάρια: ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ – ΓΑΣ ΚΟΠΑΝΟΣ 
ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ – ΦΑΣ ΝΑΟΥΣΑ 

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ – ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ – Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΚΑ-
ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΛΩΝ 

Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ – ΑΠΟ ΚΟΥΛΟΥ- Οι αγώνες είναι νοκ-άουτ και θα διεξαχθούν την Τε-
ΡΑΣ τάρτη 13 Οκτωβρίου 2021 με ώρα έναρξης τις 15:30. 

Στην κατηγορία των 
αντρών, για το αγώνισμα 
των 10χλμ κλασσικής 
τεχνικής, το Σάββατο ο 
Άλεξ Βάνιας κατέκτησε 
την 5η θέση ενώ την 7η 
θέση κατέκτησε ο Άγ-
γελος Αντωνιάδης. Την 
επόμενη ημέρα, για το 
ίδιο αγώνισμα ο Άλεξ 
Βάνιας κατέκτησε την 4η 
θέση ενώ την 7η θέση 
κατέκτησε ο Άγγελος Α-
ντωνιάδης. 

Η προσωπική συλλογή 
του Δ. Γκίμα στα «χέρια» 
της Δημόσιας Κεντρικής 
Βιβλιοθήκης Βέροιας 

Ευχαριστήριο 
Η Δημόσια Κε-

ντρική Βιβλιοθήκη 
της Βέροιας ευχα-
ριστεί την οικογέ-
νεια του εκλιπό-
ντος προπονητού 
του Φιλίππου Βέ-
ροιας Δημητρίου 
Γκίμα για την εις 
μνήμη δωρεά της 
προσωπικής του 
συλλ  ογής ,  σ τη  
Δημόσια Κεντρική 
Βιβλιοθήκη της Βέ-
ροιας 

Ο Δημήτρης  
Γ κ ί μ α ς  ( 1 9 6 5 -
2020) ήταν πτυχι-
ούχος παιδαγωγι-
κής Ακαδημίας και 
σχολής προπονη-
τών Α’ κατηγορίας. 
Έπαιξε μπάσκετ 
στο Φίλιππο Βέ-
ροιας από το 1977 μέχρι το 1994 παίρνοντας μέρος σε όλα τα ηλικια-
κά πρωταθλήματα αλλά και στις εθνικές κατηγορίες με τη φανέλα του 
Φιλίππου του οποίου διετέλεσε και αρχηγός. 

Σαν προπονητής ασχολήθηκε από το 1987 στις ακαδημίες κορι-
τσιών του Φιλίππου και στα παιδικοεφηβικα τμήματα καθώς και στις 
ακαδημίες αγοριών της Γ.Ε.Β. 

Το 1999 επέστρεψε στον Φίλιππο όπου συνέχισε για 21 χρόνια 
(μέχρι τον Μάιο 2020) έχοντας γνωρίσει τρεις ανόδους από το Α’ το-
πικό μέχρι τη Β’ Εθνική τη σαιζόν 2009-10. 

Tην σεζόν 2012-2013 οδήγησε, για πρώτη φορά στην ιστορία 
της, την ανδρική ομάδα του Φιλίππου στην άνοδο από την Β’ Εθνική 
στην Α2 κατηγορία. Συνεχίζοντας σαν πρώτος προπονητής ο Δημή-
τρης Γκίμας από το 2013 μέχρι το 2020 κατάφερε η ανδρική ομάδα 
του Φιλίππου Βέροιας να παραμείνει στα σαλόνια των μεγάλων κα-
τηγοριών κερδίζοντας τον σεβασμό ανά την Ελλάδα για την ποιότητα 
και την αποφασιστικότητα του. 

Ο Δημήτρης Γκίμας είχε διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμ-
βουλίου του ΣΕΠΚ, ήταν ένα από τα εξέχοντα μέλη του Συνδέσμου 
κι από τους ανθρώπους που συνέβαλαν σημαντικά στην άνθηση του 
αθλήματος στη Βέροια. 

Όταν αγαπάς το ποδόσφαιρο 
και τη δουλειά με τα παιδιά το μέλλον 

διαγράφεται δημιουργικό!!! 
Τα γήπεδα είναι έτοιμα, οι προπονητές 

στη θέση τους , δεν μένει μόνο οι μικροί αθλητές 
να γεμίσουν με χαμόγελο τους χώρους μας! 

Ακαδημία ΑΕΚ Βέροιας. 
Οι προπονήσεις θα πραγματοποιούνται 

στα γήπεδα Λαζοχωρίου. 
Πληροφορίες: 

Κατικαριδης Μάριος 6973054709 
Γκουργκουτας Θεοφάνης 6973667697 

Άλλαξε ημερομηνία 
η κλήρωση της Γ’ Εθνικής 
θα γίνει την Δευτέρα 27/9 

Η ΕΠΟ γνωστοποίησε ότι άλλαξε η ημερομηνία κλήρωσης της Γ’ 
Εθνικής. Συγκεκριμένα, την Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου (αντί 23/9) στα 
γραφεία της Ε.Π.Ο. θα διενεργηθεί η κλήρωση για το πρόγραμμα 
αγώνων του Πρωταθλήματος Γ’ Εθνικής. 

Μόνος εκπρόσωπος της ΕΠΣ Ημαθίας στην κατηγορία αυτή θα 
είναι φέτος ο Μ. Αλέξανδρος Τρικάλων. 

Αναλυτικά: 
«Την Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου (αντί 23/9) στα γραφεία της Ε.Π.Ο. 

θα διενεργηθεί η κλήρωση για το πρόγραμμα αγώνων του Πρω-
ταθλήματος Γ’ Εθνικής, κατόπιν σχετικής απόφασης της αρμόδιας 
υποεπιτροπής. 

www.laosnews.gr
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Συνεργείο επιφυλακής της ΔΕΥΑΒ 

Σεπτέμβριος 2021 
Το συνεργείο επι-

φυλακής της ΔΕΥΑΒ 

κατά το διάστημα 

από 20-09-2021 

μέχρι 26-09-2021 

θα είναι το εξής: 

Αυτόματος τηλεφω-

νητής βλαβών: τηλ. 

2331021814. 

Την 2η θέση κατέκτησε 
στο τουρνουά που διεξήχθη 
στο Βόλο η ομάδα μπάσκετ 

του Φιλίππου 

Τη δεύτερη θέση στο τουρνουά που διεξήχθη το διήμερο 18-
19/9 στον Βόλο κατέκτησε η ομάδα του Φιλίππου , καθώς ηττή-
θηκε από την ομάδα του Βιολογικό Χωριό ΑΣ Καρδίτσας με 83-63 
στον τελικό. 

Ήταν ένα πολύ δυνατό παιχνίδι με αντίπαλο μια ομάδα η 
οποία αγωνίζεται στην Α2 Εθνική Κατηγορία και συγκαταλέγεται 
μεταξύ των φαβορί για την άνοδο στην Basket League. 

Το τουρνουά αποτέλεσε μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για τον 
προπονητή Χριστόφορο Κουρουζίδη να τεστάρει την ετοιμότητα 
των παικτών του 3 εβδομάδες πριν την έναρξη των επίσημων 
υποχρεώσεων στο πρωτάθλημα. Σημειωτέον ότι η ομάδα μας 
αγωνίστηκε χωρίς τους Ελευθεριάδη, Πιλκούδη και Μόρα λόγω 
προβλημάτων τραυματισμού που αντιμετωπίζουν. 

Στο πρώτο παιχνίδι του διημέρου η ομάδα μας νίκησε τον το-
πικό Ολυμπιακό Βόλου (ομάδα Β´ Εθνικής) με 71-33, ενώ η ομά-
δα της Καρδίτσας επιβλήθηκε επί της έταιρης ομάδας του Βόλου, 
της Νίκης. Με την ευκαιρία θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους 
διοργανωτές, τους χορηγούς και τους συντελεστές του τουρνουά 
για την τιμητική τους πρόσκληση προς την ομάδα μας και να ευ-
χηθούμε στις υπόλοιπες 3 ομάδες που συμμετείχαν καλή επιτυ-
χία ενόψει της έναρξης των πρωταθλημάτων της σαιζόν 2021-22. 

Φαρμακεία 
Τετάρτη 22-09-2021 

14:30-21:00 ΜΑ-

ΤΑΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙ-

ΚΗ ΚΑΡΑΚΩΣΤΗ 18 

(μπροστά από πιάτσα 

ταξί) 23310-63102 

14:30-21:00 ΤΡΟ-

ΧΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡ-

ΓΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 32 

23310-22968 

19:00-21:00 ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΕΜΠΕΣΙ-

ΝΑΣ 20 - ΚΤΕΛ 23310-27355 

21:00-08:00 ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΕΜΠΕΣΙ-

ΝΑΣ 20 - ΚΤΕΛ 23310-27355 

Οι ομάδες που θα καταρτίζουν 
τους δύο ομίλους της Sl2 

Έναρξη πρωταθλήματος στις 10/10 

Η αξιολόγηση των διαιτητών της πρεμιέρας 
στα πρωταθλήματα ανδρών και γυναικών 

Έγινε ο καταρτι-
σμός των δύο 
ομίλων της 

Super League 2 για την 
περίοδο 2021-22 Το νέο 
πρωτάθλημα της Super 
League 2 θα αρχίσει 
στις 10 Οκτωβρίου. Οι 
ΠΑΕ της SL2 χωρίστη-
καν σε δύο ομίλους, οι 
οποίοι είναι οι εξής. 

Βόρειος όμιλος: ΑΕΛ, Αλμω-
πός Αριδαίας, Αναγέννηση Καρδί-
τσας, Απόλλων Λάρισας, Απόλλων 
Πόντου, Βέροια, Θεσπρωτός, Νί-
κη Βόλου, Ξάνθη, Πανσερραϊκός, 
Πιερικός, ΠΑΟΚ Β, Ηρακλής, Τρί-
καλα, Ολυμπιακός Β. 

Νότιος όμιλος: Εργοτέλης, 

Με απόφαση της ΚΕΔ/ΟΧΕ 
από την φετινή περίοδο 2021-
2022 θα δημοσιοποιούνται οι 
βαθμολογίες των διαιτητών που 
λαμβάνουν από τους παρατηρη-
τές διαιτησίας στα παιχνίδια του 
πρωταθλήματος/κυπέλλου. 

Η αξιολόγηση των διαιτητών 
στην πρεμιέρα των πρωταθλημά-
των έχει ως εξής: 

Handball Premier 
(1η αγωνιστική) 

ΑΣΕ Δούκα- Άρης Νικαίας 
OlympicDiagnostic 

Λεβαδειακός, Χανιά, Διαγόρας Ρό-
δου, ΟΦ Ιεράπετρας, Καραϊσκά-
κης, Καλαμάτα, Επισκοπή, Κηφι-
σιά, Καλλιθέα, Αιγάλεω, Αστέρας 
Βλαχιώτη, Ολυμπιακός Βόλου, Α-
ΕΚ Β, Παναθηναϊκός Β. 

Και η Ρόδος 
στην Super League 2 

Με ανακοίνωσή της η Ρόδος 
αναφέρει πως το Διοικητικό Εφε-
τείο Αθηνών την δικαίωσε και ότι 
θα αγωνιστεί κανονικά στην Super 
League 2. Έτσι, αναμένεται να υ-
πάρξουν αλλαγές στους δύο ομί-
λους. 

Σε αγώνα μπαράζ 
οι δύο πρώτοι 

Την άνοδο στη μεγάλη κατη-
γορία θα πάρει μια ομάδα. Οι δύο 
πρωταθλητές των ομίλων θα παί-
ξουν μπαράζ (διπλά παιχνίδια). Ο 

Σκλαβενίτης- Τόλιος, Μίγκας 
73/100 

Φαίακας Κέρκυρας- ΠΑΟΚ 
Πατιός- Τσιάνας, Αγγελίδης 

75/100 

Φίλιππος Βέροιας- Ζαφειρά-
κης Νάουσας 

Γράψας- Κυριακού, Κατσίκης 
75/100 

Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή- Δι-
ομήδης Άργους 

Κινατζίδης- Φωτακίδης, Τσά-

πρώτος θα πάρει την απευθείας 
άνοδο και ο δεύτερος μπαράζ με 
τον προτελευταίο της SL1. Αναφο-
ρικά με τον υποβιβασμό, τέσσερις 

κωνας 73/100 

ΑΕΚ- HC Σαλαμίνα 
Μερτινιάν- Φωκίτης, Ανταλής 

73/100 

Α1 Γυναικών 
(1η αγωνιστική) 

Αναγέννηση Άρτας- Βέροια 
2017 

Χρόνης- Αβράμης, Βέργος 
75/100 

ΟΦΝ Ιωνίας- ΓΑΣ Καματερού 
Χαραλαμπίδης- Ζήσης, Αντω-

ομάδες από κάθε όμιλο πέφτουν 
στη Γ’ Εθνική. Τέλος, φέτος δεν θα 
υπάρξουν πλέι οφ και πλέι άουτ 
στην SL2. 

νόπουλος 75/100 

ΗONDA Πανόραμα- ΑΟ Προ-
σοτσάνης 

Θεοδοσίου- Παπούλιας, Παρ-
τεμιάν 75/100 

ΑΟΑΟΔ Κορυδαλλού- Αθηνα-
ϊκός 

Παπαματθαίου- Μπράμου, Α-
ντωνόπουλος 75/100 

ΠΑΟΚ Mateco- ΑΕΣΧ Πυλαίας 
Βαγγελτζίκης- Τορνικίδης, Μεϊ-

μαρίδης 71/100 

Στο Ηράκλειο της Κρήτης η έδρα 
των Εθνικών ομάδων χαντ μπολ 

Η Ομοσπονδία Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος 
ανακοινώνει ότι το Ηράκλειο της Κρήτης και 
θα φιλοξενήσει τους επίσημους αγώνες της 
Εθνικής Ανδρών και της Εθνικής Γυναικών με 
Τουρκία και Ολλανδία. 

Συγκεκριμένα η Εθνική Γυναικών θα υπο-
δεχθεί την Ολλανδία για τα προκριματικά του 
EURO 2022 την Κυριακή 10 Οκτωβρίου 2021 
και ώρα 17:00, ενώ η Εθνική Ανδρών θα αντι-
μετωπίσει την Τουρκία για τα προκριματικά του 
Παγκοσμίου Πρωταθλήματος του 2023 την Κυ-
ριακή 7 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 17:00. 

Οι αγώνες θα πραγματοποιηθούν στο Με-
γάλο Κλειστό Γυμναστήριο Ηρακλείου (Δύο 
Αοράκια) το οποίο θα ανοίξει για πρώτη φορά 
τις πύλες του για αγώνες χάντμπολ. 

Επιπλέον η Ομοσπονδία ενημερώνει ότι οι 
αγώνες του 1ου ομίλου του Παγκοσμίου Πρω-
ταθλήματος του 2023, στον οποίο συμμετέχει 
και η Εθνική Ανδρών θα πραγματοποιηθούν με 
το σύστημα έδρα- έδρα. 

Το αγωνιστικό πρόγραμμα 
των Εθνικών ομάδων 

Προκριματικά Παγκοσμίου 2023 Ανδρών 

Τετάρτη 3 Νοεμβρίου 2021 21:15 
Βέλγιο- Ελλάδα 

Κυριακή 7 Νοεμβρίου 2021 17:00 
Ελλάδα- Τουρκία 

Τετάρτη 5 Ιανουαρίου 2022 
Κόσσοβο- Ελλάδα 

ΣΚ 8-9 Ιανουαρίου 2022 

Ελλάδα- Κόσσοβο 

Τετάρτη 12 Ιανουαρίου 2022 
Ελλάδα- Βέλγιο 

ΣΚ 15-16 Ιανουαρίου 2022 
Τουρκία- Ελλάδα 
*Στην επόμενη φάση προκρίνονται οι δύο 

πρώτες ομάδες 

Προκριματικά EURO 2022 Γυναικών 
Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2021 21:15 
Γερμανία- Ελλάδα 

Κυριακή 10 Οκτωβρίου 2021 17:00 

Ελλάδα- Ολλανδία 

Τετάρτη 2 Μαρτίου 2022 
Ελλάδα- Λευκορωσία 

ΣΚ 5 Μαρτίου 2022 
Λευκορωσία- Ελλάδα 

Τετάρτη 20 Απριλίου 2022 
Ελλάδα- Γερμανία 

Σάββατο 23 Απριλίου 2022 
Ολλανδία- Ελλάδα 
*Στην τελική φάση προκρίνονται οι δύο 

πρώτες ομάδες 

www.laosnews.gr
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«Μωσαϊκό» δράσεων για το κρασί 
στο Φεστιβάλ Τρύγου της Νάουσας 

Ο Δήμος Ηρωικής Πόλης Νάουσας στο πλαίσιο υλοποίησης του 
Ευρωπαϊκού Προγράμματος Interreg Europe Cult-Create, διοργα-
νώνει το Φεστιβάλ Τρύγου Νάουσας. 

Πολιτιστικές εκδηλώσεις, εικαστικές δράσεις στην πόλη και στα 
επισκέψιμα οινοποιεία, ξεναγήσεις, γευσιγνωσία οίνων συνθέτουν 
το «μωσαϊκό» του φεστιβάλ που θα πραγματοποιηθεί το διάστημα 
24 Σεπτεμβρίου έως 3 Οκτωβρίου 2021. 

Οι δράσεις υλοποιούνται σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Οινο-
παραγωγών Νάουσας, τη Γαστρονομική Κοινότητα Νάουσας, την 
Ένωση Ξενοδόχων Ημαθίας, τον Εμπορικό Σύλλογο Νάουσας, τον 
Σύλλογο Καταστημάτων Εστίασης Νάουσας και πολιτιστικών συλ-
λόγων της πόλης. 

Λόγω των ειδικών, τοπικού χαρακτήρα, περιοριστικών μέτρων 
που έχουν επιβληθεί, θα τηρηθούν αυστηρά και πιστά τα υγειονομι-
κά πρωτόκολλα και όλα τα μέτρα ασφάλειας και προστασίας για τη 
νόσο Covid -19. 

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων έχει ως εξής: 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24/09 
09:00-13:00: Ξενάγηση στο Οινοποιείο VAENI 
10:00-13:30: Ξενάγηση στο Οινοποιείο Λούση 
10:00-14:00: Ξενάγηση στο ΚτήµαΚελεσίδη (κατόπιν επικοινω-

νίας) 
10:00-16:00: Ξενάγηση στο Κτήµα ΚΥΡ-ΓΙΑΝΝΗ 
10.00-16.00: Ξενάγηση στο Οινοποιείο Δαλαµάρα (κατόπιν επι-

κοινωνίας) 
20:30: Προβολή ταινίας «ΠΛΑΓΙΩΣ» στην Στράντζα (διοργάνω-

ση: Σύνδεσµος Οινοποιών) 
ΣΑΒΒΑΤΟ 25/09 
10:00-13:30: Ξενάγηση στο Οινοποιείο Λούση 
10:00-14:00: Ξενάγηση στο Κτήµα Κελεσίδη (κατόπιν επικοινω-

νίας) 
10.00-16.00: Ξενάγηση στο Οινοποιείο Δαλαµάρα (κατόπιν επι-

κοινωνίας) 
11:00: Κτήµα ΚΥΡ-ΓΙΑΝΝΗ, Αφήγηση παραµυθιού «Τα µουστο-

κούλουρα του Αγησίλαου» 
ΚΥΡΙΑΚΗ 26/09 
10:00-14:00: Ξενάγηση στο ΚτήµαΚελεσίδη (κατόπιν επικοινω-

νίας) 
10:00-15:00: Ξενάγηση στο Κτήµα ΚΥΡ-ΓΙΑΝΝΗ 
10.00-16.00: Ξενάγηση στο Οινοποιείο Δαλαµάρα (κατόπιν επι-

κοινωνίας) 
11:00: Κτήµα ΚΥΡ-ΓΙΑΝΝΗ, «Πατάµε σταφυλάκια και κάνουµε 

µουσταλευριά» 
19:30: Προβολή ντοκιµαντέρ «So Far, so close» του δηµοσιο-

γράφου Βαλάντη Λιόλιου στο Θερινό Δηµοτικό Θέατρο Νάουσας. 
Ακολουθεί συζήτηση με τον δημιουργό του ντοκιμαντέρ.  

ΔΕΥΤΕΡΑ 27/09 
09:00-13:00: Ξενάγηση στο Οινοποιείο VAENI 
10:00-13:30: Ξενάγηση στο Οινοποιείο Λούση 
10:00-14:00: Ξενάγηση στο ΚτήµαΚελεσίδη (κατόπιν επικοινω-

νίας) 
10.00-16.00: Ξενάγηση στο Οινοποιείο Δαλαµάρα (κατόπιν επι-

κοινωνίας) 
19:00: Κτήµα ΚΥΡ-ΓΙΑΝΝΗ, Παρουσίαση βιβλίου «Eξήντα χρό-

νια τρύγος» 
ΤΡΙΤΗ 28/09 
09:00-13:00: Ξενάγηση στο Οινοποιείο VAENI 
10:00-13:30: Ξενάγηση στο Οινοποιείο Λούση 
10:00-14:00: Ξενάγηση στο ΚτήµαΚελεσίδη (κατόπιν επικοινω-

νίας) 
10:00-16:00: Ξενάγηση στο Κτήµα ΚΥΡ-ΓΙΑΝΝΗ 
10.00-16:00: Ξενάγηση στο Οινοποιείο Δαλαµάρα (κατόπιν επι-

κοινωνίας) 
ΤΕΤΑΡΤΗ 29/09 
09:00-13:00 Ξενάγηση στο Οινοποιείο VAENI 
10:00-13:30: Ξενάγηση στο Οινοποιείο Λούση 
10:00-14:00: Ξενάγηση στο ΚτήµαΚελεσίδη (κατόπιν επικοινω-

νίας) 
10:00-16:00: Ξενάγηση στο Κτήµα ΚΥΡ- ΓΙΑΝΝΗ 
10.00-16.00: Ξενάγηση στο Οινοποιείο Δαλαµάρα (κατόπιν επι-

κοινωνίας) 
19:00: Κτήµα ΚΥΡ-ΓΙΑΝΝΗ, Θεατρικό μονόπρακτο «Αίτηση σε 

γάμο» του Άντον Τσέχοφ από τον σύλλογο ΕΡΑΣ-ΤΕΧΝΕΣ. Σκηνο-
θεσία: Γιώργος Μπέκας. Παίζουν: Δημήτρης Πάζος, Σοφία Καμπά-

κη, Γιώργος Μπέκας 
ΠΕΜΠΤΗ 30/09 
09:00-13:00: Ξενάγηση στο Οινοποιείο VAENI 
10:00-13:30: Ξενάγηση στο Οινοποιείο Λούση 
10:00-14:00: Ξενάγηση στο Κτήµα Κελεσίδη (κατόπιν επικοινω-

νίας) 
10:00-16:00: Ξενάγηση στο Κτήµα ΚΥΡ-ΓΙΑΝΝΗ 
10.00-16.00: Ξενάγηση στο Οινοποιείο Δαλαµάρα (κατόπιν επι-

κοινωνίας) 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01/10 
09:00-13:00: Ξενάγηση στο Οινοποιείο VAENI 
10:00-13:30: Ξενάγηση στο Οινοποιείο Λούση 
10:00-14:00: Ξενάγηση στο ΚτήµαΚελεσίδη (κατόπιν επικοινω-

νίας) 
10:00-16:00: Ξενάγηση στο Κτήµα ΚΥΡ-ΓΙΑΝΝΗ 
10.00 - 16.00: Ξενάγηση στο Οινοποιείο Δαλαµάρα (κατόπιν 

επικοινωνίας) 
ΣΑΒΒΑΤΟ 02/10 
10:00-14:00: Ξενάγηση στο Κτήµα Κελεσίδη (κατόπιν επικοινω-

νίας) 
10:00-15:00: Ξενάγηση στο Κτήµα ΚΥΡ-ΓΙΑΝΝΗ 
10:00: Κτήµα ΚΥΡ-ΓΙΑΝΝΗ, Πεζοπορία στα µονοπάτια του τρύ-

γου 
10.00-16.00: Ξενάγηση στο Οινοποιείο Δαλαµάρα (κατόπιν επι-

κοινωνίας) 
19:30: Παράσταση Θεάτρου Σκιών «Ο Καραγκιόζης τρυγητής» 

του Χρήστου Στανίσηστο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Νάουσας 
ΚΥΡΙΑΚΗ 03/10 
10:00-14:00: Ξενάγηση στο Κτήµα Κελεσίδη (κατόπιν επικοινω-

νίας) 
10:00-15:00: Ξενάγηση στο Κτήµα ΚΥΡ-ΓΙΑΝΝΗ 
10.00-16.00: Ξενάγηση στο Οινοποιείο Δαλαµάρα (κατόπιν επι-

κοινωνίας) 
11:00: Κτήµα ΚΥΡ-ΓΙΑΝΝΗ: Γνωρίζουµε την ποικιλία Ξινόµαυρο 

µέσα από µία ιδιαίτερα γευστική δοκιµή 
11:00-13:00: Σπουδαστές των Εικαστικών Εργαστηρίων του 

Δήμου Νάουσας και επισκέπτες εμπνέονται από τον τρύγο και δημι-
ουργούν στο Δημοτικό Πάρκο (ζωγραφική, κεραμική) 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
- Καλλιτέχνες της πόλης δημιουργούν με θέμα τον Τρύγο και τα 

έργα τους στολίζουντις βιτρίνες των εμπορικών καταστημάτων της 
πόλης 

- Εργαστήρι Φωτογραφίας: “Στιγμές τρύγου: τεκμηριωτική φωτο-
γράφηση κατά την διάρκεια του τρύγου” 

- EsperidesHotel: Ειδικό brunch µενού στους διαµένοντες πελά-
τες, έκπτωση 10% σε κρατήσεις 

- PaleaPoli: έκπτωση 15% σε κρατήσεις, ελάχιστη διαµονή 2 
ηµέρες 

- «1902» ΕστιατόριοPaleaPoli: All wine labels, by the glass 

* Σε περίπτωση παράτασης ή άρσης των ειδικών, τοπικού χαρα-
κτήρα, περιοριστικών μέτρων που έχουν επιβληθεί και στην Ημαθία 
για τη νόσο Covid-19, το πρόγραμμα εκδηλώσεων θα τροποποιηθεί. 

Εθελοντική Αιμοδοσία αύριο, 
από το Κέντρο Υγείας Βέροιας 

Το Κέντρο Υγείας Βέροιας, οργανώνει Εθε-
λοντική Αιμοδοσία στο χώρο του ( επί της οδού 
Μοράβα 2 ), σε συνεργασία με το Τμήμα Αιμο-
δοσίας του Γ.Ν. Ημαθίας (Μονάδα Βέροιας ), στο 
πλαίσιο της 19ης Πανελλήνιας Λαμπαδηδρομί-
ας Εθελοντών Αιμοδοτών, που διοργανώνει η 
Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών 
Αιμοδοτών (Π.Ο.Σ.Ε.Α.) υπό την αιγίδα του Ε-
θνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.) της Κεντρι-
κής Ένωσης Δήμων και κοινοτήτων (ΚΕ.Δ.Ε.) 
και της Ελληνικής Ομοσπονδίας Θαλασσαιμι-
κών (Ε.Ο.Θ.Α.) την Πέμπτη 23/09/2021 και ώρα 
9:00πμ-13:00μμ, για τους υπαλλήλους του και το 
κοινό της περιοχής μας που επιθυμεί να συμμε-
τάσχει. 

Τηλέφωνο επικοινωνίας 2331027624. 
Για την ενημέρωση και τις προϋποθέσεις της 

εθελοντικής αιμοδοσίας μπορείτε να επισκεφτείτε 
την ιστοσελίδα: www.ekea.gr  

www.ekea.gr
https://10.00-16.00
https://10.00-16.00
https://10.00-16.00
https://10.00-16.00
https://10.00-16.00
https://10.00-16.00
https://10.00-16.00
https://10.00-16.00
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στη Βέροια στο ισόγειο ΠΩΛΗΣΕΙΣ 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ  δύο  

διαμερίσματα στο Μα-
κροχώρι Βεροίας από 80 

τ.μ. το καθένα, σε καλή 

κατάσταση και σε τιμή 

ευκαιρίας 48.000 ευρώ 

και τα δύο διαμερίσματα. 
Πληρ. τηλ.: 6987 234784 

και 6987 239560. 
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρι-

σμα 91 τ.μ. στην οδό 

Ηρακλέους (Ακρόπολη) 

σε άριστη κατάστα-
ση. Πληροφορίες τηλ.: 
6944 910329. 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρι-
σμα στα Αστικά 88 τ.μ. 
50.000 ευρώ, διαμπε-
ρές, κόπλαμ, χωρίς  

ασανσέρ. Τηλ.: 6945 

122583 Euromesitiki. 
ΠΩΛΕΙΤΑΙ  μονο -

κατοικία 200 τμ, στη 

Φυτειά με πανοραμι-
κή θέα, σε οικόπεδο 

1.500 τ.μ. Τιμή ευ-
καιρίας. Τηλ.: 23310 

93389 κος Χρήστος. 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ 

ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ 

ΧΩΡΑΦΙΩΝ 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπε-
δο 700 τ.μ. στην Αγ. 
Βαρβάρα σε πλαγιά, 
με θέα τον Αλιάκμο-
να, στην πλατεία του 

χωριού. Πληρ. Τηλ.  
6981058526. 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  αγρός  

χέρσος 11.000 τ.μ. στον 

Άγιο Γεώργιο, θέση 

«ΣΥΚΙΕΣ» τιμή 15.000 

ΠΑΤΡΙΔΑ πω-
λείται οικόπεδο  

1 στρέμμα με η-
μ ι τελές  κτ ίσμα  

91,50  τ .μ . ,  με  

αποθήκη εκτός  

σοιτιού 25 τ.μ.,  
με υπέροχη θέα 

χωρίς εμπόδια,  
π ε ρ ι φ ρ α γ μ έ  -
νο,  συρταρωτή  

πόρτα, πλήρως  

τακτοποιημένο.  

Τιμή 95.000 ευ-
ρώ. Τηλ.: 6942  

775199. 

Το Αστικό ΚΤΕΛ Βεροίας ενημερώνει το επιβατικό κοινό πως στο πλαίσιο του νέου 
lockdown τροποποιούνται τα δρομολόγια όλων των συγκοινωνιακών γραμμών. Τα δρομο-
λόγια των λεωφορείων από την 17 Νοεμβρίου 2020 διαμορφώνονται ως εξής: 

Πρόγραμμα Αστικών Βέροιας 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: 
Τελωνείο 
Ιδιωτικό ΚΤΕΟHELLAS 
(Πολυκλαδικά Λύκεια) 
Ι δ ι ω τ ι κ ό  Κ Τ Ε Ο  Β έ ρ ο ι α ς  

2331043.333 
Β’Σ.Σ. τηλ. κέντρο 
Στρατολογικό Γραφείο 

ΟΑΕΔ 
Οργ. Εργατικής Κατοικίας 
Εθν. Οργαν. Πρόνοιας 
ΤΟΕΒ 
"Πρωτοβουλία για το παιδί" 
(Κέντρο αναφοράς περιστατικού) 
Δημ. Βιβλ Ζωγιοπούλου» 
Αλσος Παπάγου 
I. Mητρόπολη 
ΔΗΠΕΘΕ 
ΚΕΠΑ (ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΩΝ) 
Οδική Βοήθεια 
HELLAS SERVICE 

2331353416, 7
 2331072.256

 2331060.066 
( Μ α κ ρ οχώ ρ ι )  

2331032.611
 2310894.463,
 2310894.562 
2331026.888

 2331073.353 
2331096.342 
2331024.669 
2331072.303 

2331024.879
 2331072.654
 2331022270 
2331078140 
2331078100 

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 

www.laosnews.gr
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ Ή ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ 
ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΣ ΑΜΕΣΑ 

Πανόραμα Βέροιας 416 τ.μ. με σ/δ 0,8 άρτιο οι-
Κωδ.13688 Ενοικιάζεται ανακαινισμένο ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ κοδομήσιμο από την κάτω πλευρά των παραλ-

διαμέρισμα στο κέντρο της πόλης 90 τ.μ. σε Κωδ.116034 ΚΤΕΛ Βέροιας, ενοικιάζεται Κωδ: 13151 - ΩΡΟΛΟΙ πωλείται αποθήκη λήλων , εξαιρετικά προνομιακό και με απεριόρι-
1ο όροφο με 2υ/δ, σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο. Η αποθήκη 120 τ.μ., με καλή πρόσβαση από συνολικής επιφάνειας 420 τ.μ. Ημιυπόγειο. Απο- στη θέα τιμή μόνο 50.000€. Για αποφασιστικό 
κατάσταση του πολύ καλή , με καινούργια κου- την είσοδο της οικοδομής , σε ημιυπόγειο , τιμή τελείται από 6 Χώρους, και WC. Είναι κατασκευ- αγοραστή έτοιμο. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από 
φώματα συνθετικά , καινούργιο ηλεκτρολογικό πολύ χαμηλή μόνο 100€. ασμένη το 1974 - Τιμή: 80.000 €. την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. 
πίνακα , με κεντρική θέρμανση πετρελαίου που Κωδ.13867 Ενοικιάζεται κάτω από τον ΚΩΔ. 14442 ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ , στο πάνω χω-
λειτουργεί άψογα και το ενοίκιο επίσης λογικό περιφερειακό αποθήκη 250 τ.μ. με οικόπεδο ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ριό πωλείται οικόπεδο εντός σχεδίου , άρτιο και 
στα 300€. 6.000 τ.μ. περιφραγμένο και περιποιημένο , Κωδ: 12741 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ Γραφείο οικοδομήσιμο , κτίζει με σ/δ 0,8 συνολικά 448 

ΚΩΔ: 106992 ΕΛΙΑ, Ενοικιάζεται Διαμέρι- μηνιαίο μίσθωμα μόνο 600€. Αποκλειστική συνολικής επιφάνειας 35 τ.μ. 1ος Υπερυψωμέ- τ.μ. , τιμή εξαιρετικής ευκαιρίας μόνο 25.000€. 
σμα συνολικής επιφάνειας 90τ.μ., σε 1ο όροφο ΔΙΑΘΕΣΗ  από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. νος. Αποτελείται από 1 Χώρο, . Είναι κατασκευ- Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
υπερυψωμένο, με 2υ/δ, σαλόνι, καθιστικό, κου- ασμένο το 1978 και διαθέτει θέρμανση Ατομική ΑΚΙΝΗΤΩΝ. 
ζίνα και μπάνιο, διαθέτει κουφώματα αλουμινίου ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ - Ηλεκτρικό, - Τιμή: 27.000 €. Κωδ. 14527 Στο Σταυρό Ημαθίας πωλείται 
με διπλά τζάμια, η θέρμανση του με θερμοσυσ- Κωδ: 22754 - ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΩΡΟ- Κωδ. 117036 ΠΩΛΕΙΤΑΙ στον πεζόδρομο μοναδικό και σπάνιο οικόπεδο 650 τ.μ. εντός 
σωρευτές και 2 κλιματιστικά, με δυο ντουλάπες, ΛΟΓΙΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ σπάνιας προβολής της Βέροιας μεγάλη Επαγγελματική Στέγη σχεδίου με σ.δ 0,8 . Τιμή μόνο 15.000€┐ Υ-
ηλιακό θερμοσίφωνα, διαμπερές, σε πολύ καλή γραφείο συνολικής επιφάνειας 38 τ.μ. 1ος Υ- 213 τ.μ. αποτελούμενη από 7 χώρους ανε- πόδειξη μόνο σε πολύ σοβαρά ενδιαφερόμενο 
τοποθεσία, βλέπει σε ανοιχτωσιά , με μηνιαίο περυψωμένος. Αποτελείται από 2 χώρους και ξάρτητους , φωτεινούς σε εξαιρετικά καλή κα- αγοραστή. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την 
μίσθωμα 350€. Αποκλειστική διάθεση και υπό- έχει δικό του WC. Έχει κουφώματα Αλουμινίου τάσταση με 2 WC και ασανσέρ, σε εξαιρετικά ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. 
δειξη από τη ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. συρόμενα , με ανελκυστήρα καινούργιο , διαθέ- συμφέρουσα τιμή 150.000€. Αποκλειστική Κωδ: 14356 - Στο ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

τει επίσης και A/C - Ενοίκιο 200 €. Το γραφείο ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ νοκατοικία 50τ.μ. Ισόγειο, σε οικόπεδο 470τ.μ., διάθεση και υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙ- Οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 700 τ.μ. σε 
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΕΖΟΝΕΤΩΝ μας διαθέτει την ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Κωδ; 12970 ΕΥΚΑΙΡΙΑ!! ΚΑΤΩ ΜΟΥΣΕΙΟ αποτελείται από 1υ/δ, σαλόνι, καθιστικό, κουζίνα ΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. προνομιούχο θέση , με θέα προς τα κάτω , τιμή: 

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ του ακινήτου αυτού. 75.000 €.πωλείται διαμέρισμα 63 τ.μ. καθαρά στο Ισόγειο, και μπάνιο, επάνω στον κεντρικό δρόμο, με 

Κωδ: 107009 ΠΑΝΟΡΑΜΑ, Ενοικιάζεται ΚΩΔ: 105942 ΚΕΝΤΡΟ, Ενοικιάζεται γρα- ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Κωδ: 14308 - Ράχη ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικόπεδο με 2υ/δ, σαλονοκουζίνα, μπάνιο και αποθήκη, ατομική θέρμανση πετρελαίου, ηλιακό θερμο-
μια καταπληκτική μεζονέτα συνολικής επιφάνει- φείο συνολικής επιφάνειας 40τ.μ., 1ος όροφος σε πολύ καλή κατάσταση, ανακαινισμένο κο- σίφωνα, σε πολύ καλή τοποθεσία, ιδανικό για Κωδ: 23559 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ Κατάστη- επίπεδο συνολικής επιφάνειας 1119 τ.μ. εντός 
ας 150τ.μ. κατασκευής του 2000, επεκτείνεται σε υπερυψωμένος, σε σημείο μεγάλης εμπορι- μα συνολικής επιφάνειας 28 τ.μ. Ισόγειο και σχεδίου πόλεως, άρτιο και οικοδομήσιμο, μέσα μπλέ, με λίγα κοινόχρηστα χωρίς θέρμανση, μα- ιδιοκατοίκηση, με πολύ ωραίο κήπο, σε τιμή 

δύο επίπεδα σε 1ο και 2ο όροφο. Ο 1ος όροφος κότητας και προβολής, ενιαίος χώρος, με WC, ζί με κλειστό γκαράζ 21,50τ.μ. σε τιμή ευκαιρίας προσφοράς μόνο: 44.000€. Αποκλειστική δι- 28τ.μ. Υπόγειο. Αποτελείται από 2 Χώρους, στο χωριό, σε πολύ καλή τοποθεσία, κατάλληλο 
αποτελείται από μία τεράστια σαλονοκουζίνα σε πολύ καλή κατάσταση, η θέρμανση του με Είναι κατασκευασμένο το 1980 και διαθέτει Κου- για ανέγερση μονοκατοικίας, Τιμή: 25.000 €. όλα μαζί μόνο 37.000€. Αποκλειστική διάθεση άθεση και υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 

μαζί με τραπεζαρία και ένα πολυτελέστατο μπά- κλιματιστικό inverter, ηλιόλουστοι χώροι, σε τιμή φώματα Αλουμινίου, Γωνιακό-Προσόψεως, σε Κωδ.14385 ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑ σε πολύ χαμηλή και υπόδειξη από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. ΑΚΙΝΗΤΩΝ. 
νιο και ο 2ος όροφος ο οποίος επικοινωνεί με προσφοράς μόνο: 200€, διατίθεται και πλήρως ΚΩΔ: 106990 ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ, Πωλείται Δι- Κωδ: 105242 ΠΑΤΡΙΔΑ, Πωλείται Μονο- τιμή προσφοράς 20.000€. τιμή πωλείται οικόπεδο γωνιακό 1.538 τ.μ. μέσα 
εσωτερική σκάλα, αποτελείται από 3υ/δ, έναν επιπλωμένο όπως τις φωτογραφίες στα 250€. αμέρισμα Ισόγειο 91 τ.μ. καθ. με 2υ/δ, σαλόνι, κατοικία 170τ.μ. σε οικόπεδο 6,000τ.μ., η οποία Κωδ.105264 ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ, πω- στο σχέδιο του χωριού 18.000€ μόνο , ευκαιρία 
επιπλέον χώρο σαν αποθήκη και ένα μπάνιο Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από λείται μεγάλης προβολής ισόγειο κατάστημα σπάνια. Διαθέτουμε την ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙ-κουζίνα, μπάνιο και αποθήκη, κατασκευής του επεκτείνεται σε δύο επίπεδα, στο Ισόγειο υπάρ-
ακόμη. Και τα δυο μπάνια διαθέτουν τζακούζι. τη ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. 300 τ.μ., με 1500 τ.μ. οικόπεδο για υπαίθριο ΚΟΤΗΤΑ του ακινήτου αυτού. 1988, σε πολύ καλή κατάσταση, με ατομική χει σαλόνι, κουζίνα, 2υ/δ και ένα μπάνιο, στον 

Είναι σε άριστη κατάσταση, με ενδοδαπέδια Κωδ. 14025 Ενοικιάζεται στον πεζόδρομο θέρμανση πετρελαίου, ηλιόλουστους χώρους, 1ο όροφο υπάρχει σαλόνι, 2υ/δ και ένα μπάνιο πάρκινγκ , πάνω στο δρόμο προς Μακροχώρι Κωδ: 14386 - Παλατίτσια ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην 
θέρμανση, με ύφος απέριττης πολυτέλειας που της Βέροιας μεγάλη Επαγγελματική Στέγη 213 μερικώς ανακαινισμένο, σε τιμή προσφοράς μό- μεγάλο, βρίσκεται σε γαλήνιο περιβάλλον, για . Προσφέρεται σε τιμή εξαιρετικά συμφέρουσα είσοδο του χωριού εντός σχεδίου πόλεως οι-
διαχέεται στο χώρο, με ηλεκτρικές συσκευές, τ.μ. αποτελούμενη από 7 χώρους ανεξάρτητους νο: 50.000€. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη κάποιον που επιθυμεί πραγματική ησυχία, χρή- , μόνο 200.000€. Υπόδειξη μόνο σε σοβαρά κόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο , με μικρή κλί-
μεγάλες βεράντες, ηλιόλουστο, με τζάκι, μηνιαίο , φωτεινούς σε εξαιρετικά καλή κατάσταση με από τη ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. ζει μερικής ανακαίνισης, με πολύ μεγάλη αυλή, ενδιαφέρον αγοραστή. Αποκλειστική ανάθεση ση συνολικής επιφάνειας 2226 τ.μ. Τιμή μόνο 
μίσθωμα 500€. Υπόδειξη μόνο σε σοβαρά ενδι- 2 WC και ασανσέρ, με μηνιαίο μίσθωμα 700€. Κωδ: 12743 - ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Δι- σε τιμή προσφοράς όλο μαζί μόνο: 110.000€. στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. 35.000 €. Διαθέτουμε την ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙ-
αφερόμενο μισθωτή. Αποκλειστική διάθεση και Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από ΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του ακινήτου αυτού. αμέρισμα συνολικής επιφάνειας 113 τ.μ. μικτά Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη από τη ΜΕ-
υπόδειξη από τη ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ Κωδ: 14449 - Πατρίδα ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικό-και 90 τ.μ. καθαρά στον 2ο όροφο. Αποτελείται ΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. 

Κωδ: 23483 - Λευκόπετρα ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Κωδ 13694 ΔΡ.ΒΕΡ.-ΝΑΟΥΣΑ., στο 7.5 πεδο εκτός σχεδίου πόλεως συνολικής επιφά-από 2 Υπνοδωμάτια μεγάλα , Σαλοκουζίνα και Κωδ.14674 ΡΑΧΗ , σπάνια Βίλα τριών ε-
νεόδμητη Μονοκατοικία κομπλέ επιπλωμένη και ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ χιλ. Πωλείται Χωραφοοικόπεδο 12.000 τ.μ., για νειας 3.747 τ.μ. άρτιο και οικοδομήσιμο. Τιμή: Μπάνιο . Είναι κατασκευασμένο το 1995 και πιπέδων 352 τ.μ., κατασκευή 1981, αποτελείται 
με ηλεκτρικές συσκευές , συνολικής επιφάνειας Κωδ. 14501 ΚΕΝΤΡΟ , κοντά στα ΚΤΕΛ επένδυση, εξαιρετική ευκαιρία χωρίς αμφιβολία, 110.000 €. διαθέτει θέρμανση με σόμπα η ότι άλλο θελή- από υπόγειο , ισόγειο και 1 ο όροφο , πολύ 

200 τ.μ. σε δύο επίπεδα . Αποτελείται από 2 κατάστημα 30 τ.μ., ισόγειο , καλής εμπορικότη- σε τιμή πράγματι χαμηλή, μόνο 35.000€. Πλη-σει ο αγοραστής , έχει καινούργια κουφώματα καλά διατηρημένη , σε πολύ σπάνιο φυσικό 

υ/δ , Σαλόνι, Κουζίνα, 1 Μπάνιο και WC. Είναι τας και σε κεντρικό σημείο , κατάλληλο για κάθε αλουμινίου με διπλά τζάμια και ανελκυστήρα , α- περιβάλλον , ποιοτική κατασκευή τόσο οι εσω- ροφορίες μόνο στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 
κατασκευασμένη το 1998 και διαθέτει θέρμανση εμπορική δραστηριότητα και χρήση , τιμή μόνο Κωδ.14002 Στο δρόμο για Τρίλοφο πωλεί- Κωδ.13086 ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ – ΣΠΑΝΙΑ ΕΥ-ποθήκη μέσα, σε τιμή ευκαιρίας μόνο: 56.000 € τερικοί της χώροι όσο και έξω είναι σε άριστη 

ατομική - Πετρέλαιο. Έχει απεριόριστη θέα, τα 200€ , Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη από ται ακίνητο σπάνιο επί του κεντρικού δρόμου ΚΑΙΡΙΑ !!! πωλείται μεγάλο ισόγειο οροφοδι-τελική. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ κατάσταση φροντισμένοι από νοικοκύρηδες , 
κουφώματα της συνθετικά, με διπλά τζάμια , την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ . Υπόδειξη μόνο σε από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. οι χώροι της μέσα πολύ λειτουργικοί, με πολλές και αφορά έκταση από 8.000 τ.μ., τιμή πώλη- αμέρισμα 135τ.μ. , καθαρό με εκπληκτική και 
διαθέτει τζάκι , αποθήκη και μεγάλη αυλή . Τι- σοβαρά ενδιαφερόμενο. Κωδ: 14298 - ΠΑΝΟΡΑΜΑ, ΠΩΛΕΙΤΑΙ ντουλάπες , με δύο πάρκινγκ στεγασμένα έξω σης 40.000€. Πολύ αξιόλογο ακίνητο και σε τιμή ανεμπόδιστη θέα, διαθέτει 3 υ/δ, σαλόνι, καθιστι-
μή: 320 € . Κωδ. 14035 Κατάστημα με ωραία βιτρίνα κατά αποκλειστικότητα νεόδμητο οροφοδιαμέ- , πωλείται σε τιμή πραγματικής ευκαιρίας μόνο πραγματικής ευκαιρίας, Αποκλειστική διάθεση κό , κουζίνα , αποθήκη και δύο μπάνια, είναι οι 

Κωδ. 24304 ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ, Μονοκατοικία σε καλό εμπορικό σημείο , πάροδο της Μη- και υπόδειξη από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. χώροι του ηλιόλουστοι , χρήζει συνολικής ανα-ρισμα συνολικής επιφάνειας 119 τ.μ. σε δυόρο- 325.000€, Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη 

230 τ.μ. , η οποία επεκτείνεται σε δυο επίπεδα τροπόλεως 36 τ.μ., ισόγειο και με 36 τ.μ. πα- Κωδ. ΒΕΡΟΙΑ - ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ, επί της καίνισης . Διαθέτει ατομική θέρμανση με σόμπα φη οικοδομή 1ος Υπερυψωμένος. Αποτελείται μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. Υπόδειξη 

σε περιφραγμένο οικόπεδο των 700 τ.μ. , με τάρι , διατίθεται προς ενοικίαση , ενοίκιο 400€. από 3 Υπνοδωμάτια, Σαλονοκουζίνα και δύο μόνο σε πραγματικό ενδιαφέρον. Αποκλειστική ΠΕΘΟΔ. ΒΕΡΟΙΑΣ.-ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ σπάνιο , έχει σωληνώσεις καλοριφέρ και μπορεί να γίνει 
ανεξάρτητη μεγάλη αυλή και με υπόγειο 40 τ.μ. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ Μπάνια . Είναι κατασκευασμένο το 2005 και ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. Χωραφοοικόπεδο 9000 τ.μ., άρτιο οικοδομήσι- ατομική μονάδα με πετρέλαιο , προσφέρεται 
,κατασκευή 1980. Αποτελείται από 2 σαλόνια ΑΚΙΝΗΤΩΝ. μο με κόμβο δικό του , διαθέτει άνετη πρόσβαση σε τιμή μοναδικής προσφοράς , μόνο 48.000€. διαθέτει θέρμανση Ατομική - Πετρελαίου , έχει ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΧΙ ΑΠΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ !!! 
5 υ/δ, μία ανεξάρτητη μεγάλη κουζίνα, και δύο Κωδ.13374 ΣΤΟ ΚΕΝΤΡ0 ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ, και αφορά μόνο μία πολύ σοβαρή επιχείρηση Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ Απεριόριστη Θέα, Κουφώματα Συνθετικά, Κλει- ΚΩΔ. 23569 ΠΑΝΟΡΑΜΑ Ημιτελής οικοδο-
μπάνια , χωρίς θέρμανση, με δυνατότητα τοπο- ενοικιάζεται σπάνιο κατάστημα ισόγειο 31 τ.μ., στό Πάρκινγκ μεγάλο με τηλεχειριστήριο , κήπο μή αποτελούμενη από οικόπεδο 388 τ.μ. και που θα κατασκευάσει κάτι εξαιρετικά σπουδαίο ΑΚΙΝΗΤΩΝ. 
θέτησης τζακιού ή σόμπας (υπάρχει καμινάδα), καθ. και με 28 τ.μ. πατάρι , διαμπερές με βιτρί- κοινόχρηστο και Τζάκι. Διαθέτει ηλιακό θερμο- αναδρομή 355 τ.μ. η οποία κατανέμεται σε α) , πρώτη τιμή 550.000€ . ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ μόνο 
επιπλωμένη , με αποθήκη και με δύο ντουλάπες να 3,5 και 3,5 μ., κατάλληλο για κάθε χρήση , σίφωνα, BBQ , είναι γωνιακό και με δύο πολύ ένα διαμ/μα ισόγειο 59 τ.μ. β) δεύτερο διαμ/μα στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ευκαιρία χωρίς 
, έχει ηλεκτρικές συσκευές αλλά και ηλιακό θερ- υπόδειξη μόνο σε σοβαρά ενδιαφερόμενους αμφιβολία. μεγάλες βεράντες - Τιμή μόνο 120.000€ τελική. ισόγειο 124 τ.μ. γ) τρίτο διαμ/μα ισόγειο 56 τ.μ. 
μοσίφωνα , προσφέρεται σε τιμή πραγματικής , τιμή 650€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την και δ)τέταρτο διαμ/μα 1ος ορ. με 116 τ.μ. τιμή 

ευκαιρίας , 350€. Πληροφορίες μόνο στην ΜΕ- ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ευκαιρίας όλα μαζί μόνο 110.000€. Αποκλειστική 

ΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. Κωδ.14452 ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ στο Κωδ: 106881 ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ, Πωλείται Μο- ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. 

Όλα τα ακίνητά μας στο 

www.mesitiki.gr 

ευρώ. Τηλ.: 6945 122583, 
Euromesitiki. 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικό Με-
σιτικό γραφείο στη Βέροια. 
Πληρ. τηλ.: 23310 63283, ώ-
ρες 08.00 - 10.00. 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οπωροπω-

Ο Α.Σ. ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ 
«ΚΟΣΜΟΣ» 

ΖΗΤΑ εργάτες-εργάτριες για τη διαλογή και 
συσκευασία αγροτικών προϊόντων. Εμπειρία 
επιθυμητή. 

Τηλ.: 23310 42626 - Λογιστήριο 

λείο επί της οδού Μητροπό-
λεως στη Βέροια. Πληροφο-
ρίες τηλ. 6976 063527. 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωρά-
φι 3 στρέμματα στην 

είδοσο του Λαζοχωρί-
ου, δεξιά, ποτιστικό. 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή ενοι-
κιάζεται γκαρσονιέ-
ρα-studio 35 τ.μ. πί-
σω από το γήπεδο. 

Τηλ.: 6996 436044. 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙ-
ΡΙΑ ALU-SYN ΕΠΕ 

(11ο χλμ. Βέροιας-Ν.. 
Νικομήδειας), ζητείται 
για άμεση πρόσληψη 

υπάλληλος γραφείου 

με γνώσεις Αγγλικών 

κ  α ι  προϋπηρεσ ία  

και  στη  διαχείριση  

Λογιστικών. Αμοιβή 

ανταγωνιστική και α-
ναλόγως προσόντων. 

Δεκτά βιογραφικά σημιεώματα στην ηλεκτρονική διεύ-
θυνση: alu-syn@otenet.gr. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 
23310 73281, 6979 808320. Ώρες επικοινωνίας: 8.00 

π.μ. - 3.00 μ.μ. 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  επιχεί-
ρηση (ταβέρνα), εν  

ενεργεία, στο κέντρο 

της Βέροιας, με πλή-
ρη εξοπλισμό, λόγω 

συνταξιοδότησης. Η  

επιχείρηση λειτουργεί 
τα τελευταία 10 χρό-
νια με σταθερή πελα-
τεία. Πληρ τηλ.: 6973 

227071. 

ΓΚΑΡΑΖ 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρι-
σμα πλήρως ανακαινισμέ-
νο στο κέντρο. Τιμή ενοικίου 

500 ευρώ. Πληρ. Ακίνητα Η-
μαθίας, τηλ.: 2331 500785 & 

6934 888738. 

www.laosnews.gr
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 
Β. ΜΟΥΣΕΙΟ Μονοκ.με οικ.160 τ.μ 40000€ 
ΑΣΤΙΚΑ 88 Τ.Μ 2ΔΣ-Κ Κοπλαμ,χωρις ασανσερ 50000€ 
ΩΡΟΛΟΙ 67 τ.μ προσοψης1ΔΣΚ ΚΑΛΟ 43000€ 
Μ.ΑΕΞΑΝΔΡΟΥ 2ΔΣΚ του 93΄1ος ΚΟΠΛΑΜ,ΠΟΡΤΑΑΣΦ ΜΕ 
ΩΡ/ΣΗ 90000€ 
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 85+50 τ.μ 3ΔΣ-Κ Ισογειο με χρηση αυλης 
30000€ 
ΑΝΟΙΞΕΩΣ κοντα στο Μουσειο Μονοκατοικια 75+75 τ.μ Οικ.200 
τ.μ 50000€ 
ΚΕΝΤΡΟ 94 τ.μ. 2ος με Θεα Α.Θ. ασανσερ,κοπλαμ 2-3 ΔΣΚ 70000€ 
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑ 85 τ.μ 2ος χ.ασανσερ.Αυτ.Θ. κοπλαμ,διαμπερες 
2ΔΣΚ Α.Θ 38000€ 
Π.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ 56 τ.μ  μονοκατοικια παλια με οικ.2400τ.μ 
ΕΥΚΑΙΡΙΑ 19000€ 
ΠΑΣΑ-ΚΙΟΣΚΙ 67τ.μ 2ΔΣΚ ΛΟΥΞ με θεα,αποθηκη ,θεση 62000€ 
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑ ισογειο υπερυψ. Καταστημα 35 τ.μ 1ΔΣΚ α-
ποθ.12000€ 
ΚΩΣΤΤΟΧΩΡΙ 8,5 στ.6 χιλ.απο κεντρο κτημα με αγροικια 75 τ.μ 
45000€ 
ΠΑΣΤΕΡ Υμιυπ. Διαμερισμα 111 τ.μ 3ΔΣΚ  Α.Θ 27000€ 
ΜΠΟΤΣΑΡΗ 87 τ.μ 2ΔΣΚ ΑC Ημ/γειο με μπαλκονι 23000€ 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ  8 διατηρητεο 1ος 54 τ.μ-ισογειο 27τ.μ 45000€ 
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 1ος -4ος καινουρια 101 κ 114 τ.μ ημιτελη63000-
90000€ΕΥΚΑΙΡΙΑ 
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ πανω από Πιεριων με οικοπ.300 τ.μ 90000€ 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ 
ΠΡΟΣ ΚΩΣΤΟΧΩΡΙ κτημα με  και αγροικια παλια  1200Ε ΤΟΝ 
ΧΡΟΝΟ 
ΠΡΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ επιπλωμενο κομπλε1Δ-ΣΚ-αποθηκη 
Α.Θ κηπος 350€ 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ 

Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαρια-
Ν.Νικομήδεια ,Αγ.Μαρινα,Μονοσπιτα,Μαρινα,Μελικη 
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟ οικοπεδο 450 τ.μ χτιζει 50 τ.μ,με Θεα Θαλασσα 
με αδεια 15000€ 
ΡΑΧΙΑ κτημα 3200 τ.μ με νερο κ ροδακινα 12000€ 
Ν.ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ 22000 τ.μ  για Φωτοβολταικά 35000€ 
ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 15 στρ. Θεση Συκιες για φωτοβολταικα η 
καλλιεργειες 15000€ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ κοντα Κτισμα βιομηχανικο 700 τ.μ με οικοπεδο 

2στρ.130000€ 
ΚΡΕΒΑΤΑΣ 15 στρ.με ακτινιδια,πομωνα,περιφραξη 75000€ 
ΒΕΡΟΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 160τ.μ,155,190τ.μ 30000,26000,22000€ 
ΠΡΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  οικοπεδο πανοραμικο 4000τ.μ 200000€ 
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ οκοπεδο με σ.δ 0,8 ι 380 τ.μ σε τιμη ευκαιριας 
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 3στρ.διπλα στα τελευταια σπιτια 9000€ 
ΛΑΖΟΧΩΡΙ κοντα στις Σ.Γραμμες 4 στρ  χερσο 14000€ 
ΠΕΡ/ΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ φιλέτο 6 στρ σε  ασφαλτο με κτισματα σοβα-
ρες προτασεις 
ΠΑΤΡΙΔΑ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ στην ασφαλτο 7500 τ.μΒιομηχανικο 
μόνο 24000€ 
ΜΕΛΙΚΗ 17 στρ.με γεωτρηση κ δικτυο 34000€ 
ΔΙΑΒΑΤΟΣ 8 στρ  σε ασφαλτο,με ροδακινα  22000€ 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ. ΧΩΡΩΝ –ΓΚΑΡΑΖ 

ΑΓΟΡΑ 85 τ.μ για Ιατρειο,Ινστιντουτο κτλπ.70000€ 
ΕΜ. ΠΑΠΠΑ καταστημα 40τ.μ  ευκαιρια,25.000€ 
ΓΚΑΡΑΖ Κλειστο 18 τ.μ στα παπακια 7000€ 
ΚΕΝΤΡΟ στον Αγ.Παταπιο καταστημα 18 τ.μ καταλληλο για 
παρκιγκ 28000€ 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 
ΚΕΝΤΡΟ επαγ.χωρος -270 τ.μ για φροντιστηριο-δια βιου μαθη-
ση κτλπ 700€ 
ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΨΗ 180+180+40 
παταρι 3500€ 
ΠΡΩΗΝ ΦΟΥΡΝΟΣ κοντα στα Αστικα 100τ.μ+υπογ120 με πε-
λατεια αξιολογη 500€ 
ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑ της πόλης αποθ.χώροι από100ως1500 τ.μ 
από 150 εως 2000€ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΘΑΛΑΜΟΥΣ-ΨΥΓΕΙΑ 
στην Βεροια 4000€ 
ΑΝΟΙΞΕΩΣ ισόγεια αποθ.180 τ.μ 200€ 
ΠΑΡΚΙΓΚ κλειστο 25 τ.μ Εργοχωρι  50€ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 85 τ.μ Εργοχωρι καινουριο 300€ 
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ .καταστημα 150+150+100 1800€ 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ κοντα  καταστημα  42 τ.μ+υπογ+παταρι 450€ 
Σοβαρες προτασεις 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡ.78 τ.μ +παταρι 35 τ.μ 250€ 

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ 

ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ, 
ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ Ή ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ 

Ώρες επικοινωνίας 17.00 έως την κουζίνα από την ταβέρνα 

21.00 και στο τηλ. 6977207525. «Φίνα Κότα». Πληρ. τηλ.: 6944 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για ζαχα- 427812. 

ροπλαστείο-καφέ, με εμπειρία ΖΗΤΕΙΤΑΙ προσωπικό για τα 

στη Βέροια. Τηλ.: 6906 566981 ψητοπωλεία «ΓΙΑΝΝΗΣ» στη 

& 23310 29929. Βενιζέλου και στο Τσερμένι. Τηλ. 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ηλεκτρολόγος και επικ.: 23310 25170. 

μηχανικός αυτοκινήτων σε εται- ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για εργασία 

ρία στη Βέροια και οδηγός ΤΑΧΙ σε εργαστήριο κρεάτων. Τηλ.: 

με ειδική άδεια για εταιρία ΤΑΧΙ 23310 42680, ώρες επικοινωνί-

στη Βέροιια. Τηλ.: 23310 62900. ας: 10μ. έως 1.00μ.μ. Βιογρα-

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ δύο κυρίες για φικά στο e-mail: koktsidis14@ 

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ υπάλληλοι, ά-
ντρες και γυναίκες, για το σταθμό 
αυτοκίνητων ΚΑΛΛΙΑΡΙΔΗ 
ΑΦΟΙ στη Βέροια, που περι-
λαμβάνει πρατήριο ανεφοδια-
σμού αυτοκινήτων, πλυντήριο, 
τμήμα βιολογικού καθαρισμού, 
λιπαντήριο και διανομή πετρε-
λαίου θέρμανσης. Προσφέρονται 
ευχάριστο περιβάλλον εργασί-
ας πλήρης μισθός και ασφάλεια. 
Προϋπηρεσία θα ληφθεί σαν 

πρόσθετο προσόν , χωρίς να είναι απαραίτητη. Βιογραφικά κ επικοι-
νωνία στο τηλ 2331020188, e- mail Kalliaridis@gmail.com. 

ΠΩΛΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑΣ 

Πωλείται ΣΤΟΥΝΤΙΟ (pilates - yoga – aerial yoga –TRX) με 
άδεια γυμναστηρίου, λόγω διορισμού στη δημόσια εκπαίδευση. 

Η Επιχείρηση λειτουργεί επιτυχώς τα τελευταία 8 χρόνια με 
σταθερή πελατεία και πλήρη καινούργιο εξοπλισμό. 

Ο χώρος στεγάζεται σε νεόκτιστη οικοδομή στο κέντρο της 
Βέροια. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6973049700 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  

οδηγός με δί-
πλωμα Γ΄ κα-
τηγορίας με  

εμπε ιρ ία  σε  

διαξονικό και 
τριαξονικό ό-
χημα.  Τηλ.:  

23310 74443. 

Από την εταιρεία ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ ζητούνται ερ-
γάτες παραγωγής σε βάρδιες. 

Θα εκτιμηθούν τεχνικές, ηλεκτρολογικές ή μηχανουργικές 
γνώσεις, καθώς και προϋπηρεσία. 

Πληροφορίες – Αποστολή Βιογραφικών: 
ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ 
12ο χλμ. Βέροιας – Νάουσας, 59200 Νάουσα 
Τηλ.: 23320 42412 
E-mail: hr@daiosplastics.com 

ΚΟΠΑΝΟΣ ενοικιάζονται δύο επαγγελματικοί χώροι από 350 
τ.μ. ο καθένας με δυνατότητα να γίνει ένας χώρος, στον περιφε-
ρειακό δρόμο Κοπανού, δίπλα στο βενζινάδικο Σαρδέλη, με 5μ. 
καθαρό ύψος, χωρίς εσωτερικές κολώνες και περιφραγμένη αυ-
λή 600 τ.μ. Τιμή 1,00 ευρώ το τετραγωνικό. Τηλ.: 6944 687267 
& 23320 41088. 

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ θέα δάσους στη Φυτειά, 200 τ.μ., τριών 
επιπέδων οκόπεδο 1500 τ.μ., 60 τ.μ. βοηθητικοί χώροι, κλει-
στό γκαράζ, 3 w.c., εργαστήριο, κουφώματα με θερμομόνωση, 
θέρμανση πετρελαίου-ξύλων, τροφοθήκι, εκκλησάκι. Δωρεάν 
τρέϊλορ μεγάλο, σκάλες, 3 μεταλλικές ντουλάπες, ηλεκτρική κου-
ζίνα NEF. Τιμή ακινήτου 160.000 ευρώ. Πληροφορίες Χρήστος 
Καϊμάκης 23310 93389, 6938 903144. 

 

 

   

 

   

   

 

 

   

  

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

   

  

   

 

 

 

 

 

 

 

  
  

 
 

     
  

 

  

 

 

 

  
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

    

   
    

  

 

 

 

 

 
  

 
 
 

 

 

  

  

 

 

 
 

 
 

 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 1.700 τμ. Μαυραγκές και Καρυδιές) 
με κτίσμα δυόροφο σε τιμή ευκαιρί- ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα κέντρο 
ας, περιοχή Κομνήνιο 2Δ, Σ, Κ, WC, 4ος όροφος 90 τ.μ., 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ τριόροφη οικοδο- 55.000 ευρώ 

μή και κατάστημα με υπόγειο σε οι- ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ επιπλωμέ-
κόπεδο 280 τ.μ. περιοχή Παπάγου να διαμερίσματα κέντρο με 2 και Σ, 
στα μπετά 100 τ.μ. ο κάθε όροφος Κ 80 τ.μ. και 110 τ.μ. 280 ευρώ και 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  παλιά κατοικία 400 ευρώ και 200 ευρώ 

στην παλιά πόλη (πίσω από Μη- ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα 
τρόπολη 280 τ.μ. οικόπεδο οικοδο- κέντρο 35 τ.μ., 40 τ.μ. από 120 ευ-
μήσιμο σε τιμή ευκαιρίας ρώ, 160 ευρώ, 180 ευρώ 

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δύο διαμερί- ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 

σματα Πιερίων καινούργια 90 τ.μ. κέντρο, 1Δ, Σ, Κ, WC και με 2Δ, 
και 115 τ.μ. με 2Δ, Σ, ΝΑ και θέ- Σ, Κ, WC από 180 ευρώ και 220 

ση στάθμευσης και με 3Δ Σ/ΝΑ με ευρώ 

κλειστό γκαράζ (ημιτελές) 85.000 ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ κέντρο Μητρο-
ευρώ και 110.000 ευρώ πόλεως δύο διαμερίσματα 90, 100 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι ποτιστικό τ.μ. , 2ος και 3ος όροφος, 60.000 

11 στρέμματα στη Μελίκη (περιοχή ευρώ και 70.000 ευρώ 

ΓΚΑΡΑΖ-ΑΠΟΘΗΚΗ 24 τ.μ., 

Καλλιθέα, Μιλτιάδου 20, πόρτα 

με μηχανισμό, ρεύμα, βαμμέ-

νο. Τιμή ενοικίου 50 ευρώ. Τηλ.: 

6947 073926. 

ΑΝΟΙΞΕΩΣ 52 ενοικιάζεται 

γκαρσονιέρα, 1ος όροφος, σε πο-

λύ καλή κατάσταση. Πληρ. τηλ.: 

23310 24817. 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ 

ΧΩΡΩΝ 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ, Μητροπόλε-

ως 35, χώρος 90 τ.μ. περίπου, 

με 3 χώρους και κουζινα, W.C., 

για επαγγελματική χρήση ή για 

διαμέρισμα, 3ος όρ. Τηλ.: 6932 

471705 & 23310 21100. 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ 

ΕΡΓΑΣΙΑ 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός φυσικο-

θεραπευτή για πλήρη απασχό-

ληση σε εργαστήριο φυσικοθε-

ραπείας στη Βέροια. Πληρ τηλ.: 

6944 675419. 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  πωλήτρια με  

προϋπηρεσία για την θέση της 

υπεύθυνης .Αποστολή βιογρα-

φικών στο avsgroup@avsgroup. 

gr με επισυναπτόμενη φωτο-

γραφία. 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία ή κύριος για 

περιποίηση ηλικιωμένης στη 

Βέροια. Τηλ.: 23310 25176 & 

6998 027956. 

ZHTEITAI κοπέλα και άν-

δρας, από 25 – 40 ετών, για ερ-

γασία σε Πρατήριο Υγρών Καυ-

σίμων, με πλήρη απασχόληση. 

Ο Α.Σ. «Ο ΖΥΓΟΣ» στον Άγιο Γεώργιο Βέροιας ζητά-
ει να προσλάβει για την χειμερινή περίοδο: 

1) εργάτες-εργάτριες διαλογητηρίου και 
2) χειριστή κλαρκ με άδεια για περίοδο 10 μηνών 

Πληροφορίες και αιτήσεις στα τηλ 2331051093 και 
2331506484, email:aszygos@gmail.com 

https://������.78
www.laosnews.gr
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 

ΡΟΛΟΙ 25 τ.μ. επιπλωμένο, 160 € 

ΠΑΠΑΚΙΑ 30 τ.μ. επιπλωμένο,140 € 

ΚΕΝΤΡΟ 22 τ.μ. 150 € 

ΡΟΛΟΙ 30 τ.μ. ανακαινισμένο, επιπλωμένο πλήρες, 
220 € 

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 30 τ.μ. επιπλωμένο,  160 € 

ΡΟΛΟΙ 30 τ.μ.  επιπλωμένο, 160 € 

ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 30 τ.μ. καινούργιο 180 € 

ΚΕΝΤΡΟ 40 τ.μ. ανακαινισμένο, επιπλωμένο, 240 € 

ΚΕΝΤΡΟ 50 τ.μ. ανακαινισμένο,ατομ. λέβητας, 280 € 

ΚΕΝΤΡΟ 60 τ.μ. ανακαινισμένο ατομ.λεβητας, 280 € 

ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 65 τ.μ. νεόδμητο, τζάκι, 330 € 

ΚΕΝΤΡΟ 80 τ.μ. 15ετίας , 320 € 

ΕΛΙΑ 110 τ.μ. καλό 420 € 

ΚΕΝΤΡΟ 100 τ.μ. ανακαινισμένο, επιπλωμένο, 400 € 

ΕΛΙΑ 110 τ.μ. κεντρική θέρμανση 260 € 

ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 200 τ.μ. επιπλωμέ-
νο, καλό, 350 € 

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 180 τ.μ. τζάκι,ατομ. 
λέβητας,κλίμα 600 € 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 

ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 35 τ.μ. καινούργιο 34.000 € 

ΚΕΝΤΡΟ 40 τ.μ. ανακαινισμένο, 18.000 € 

ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 65+65 τ.μ , σε 2 ορόφους 35.000  € 

ΕΛΙΑ 65 τ.μ. 10ετίας  62.000 € 

ΠΑΠΑΚΙΑ 65  τ.μ. 33.000 € 

ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 67 τ.μ. 15ετίας 65.000 € 

ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 69 τ.μ. τζάκι, αποθήκη, 55.000 € 

ΚΕΝΤΡΟ 70 τ.μ. 48.000 € 

ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 70  τ.μ. καλό, 62.000 € 

ΕΛΙΑ 80 τ.μ. με αποθήκη 75.000  € 

ΕΛΙΑ 80 τ.μ. πολύ καλό 85.000 € 
ΠΙΕΡΙΩΝ 84 τ.μ. με ατομικό λέβητα, 79.000 € 

ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 85 τ.μ. με θέση στάθμευσης, 85.000 € 

ΚΕΝΤΡΟ 85 τ.μ. ρετιρέ 70.000 € 

ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 86 τ.μ. 15ετίας 67.000 € 

ΑΝΟΙΞΕΩΣ 87 τ.μ. διαμπερές 55.000 € 

ΚΤΕΛ 90 τ.μ. καλό ευκαιρία 25.000 € 

ΠΙΕΡΙΩΝ 90 τ.μ. καινούργιο 85.000 € 

ΦΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ 90τ.μ. με βεράντα 37.000 € 

ΑΝΟΙΞΕΩΣ 90 τ.μ. 55.000 € 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 93 τ.μ. 28.000 € 

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 100 τ.μ. 15ετίας 68.000 € 

ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 100 τ.μ. 28.000 € 

ΚΕΝΤΡΟ 100 τ.μ. με θέα 50.000 € 

ΓΗΠΕΔΟ 95 τ.μ. 7ετίας 95.000 € 

ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ 107 τ.μ. καινούργιο 130.000 € 

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 120 τ.μ. αποθήκη, γκαράζ,  127.000 € 

ΚΕΝΤΡΟ 100 τ.μ. υπερλούξ, 130.000 € 

ΑΝΟΙΞΕΩΣ 115 τ.μ. 57.000 € 

ΓΗΠΕΔΟ 120 τ.μ. πάρκιν 120.000 € 

ΕΛΙΑ 120 τ.μ. 140.000 € 

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 130 τ.μ. καινούργιο 120.000 € 

ΤΣΕΡΜΕΝΙ 135 τ.μ. με αποθήκη, γκαράζ, 108.000 € 

ΚΕΝΤΡΟ 140 τ.μ. με βεράντα, 82.000 € 
ΠΑΠΑΚΙΑ 140 τ.μ. 5ετίας 100.000 € 

ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 145 τ.μ. 10ετίας με 2wc γκαράζ, 
185.000 € 
ΠΑΠΑΚΙΑ 150 τ.μ. καινούργιο 150.000 € 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 

Ν. ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ 50 τ.μ. σε οικόπεδο 460 μέτρων, 
16.000 € 

ΜΕΛΙΚΗ 35 τ.μ. σε οικόπεδο 500 μέτρων, 18.000 € 

ΦΑΝ ΚΥΠΡΟΥ 65 τ.μ. σε οικόπεδο 250 μέτρων, 
30.000 € 
ΚΕΝΤΡΟ 80 τ.μ. 30.000 € 

ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ 100 τ.μ. 40.000 € 

ΤΡΙΛΟΦΟΣ 180 τ.μ. σε οικόπεδο 630 μέτρων, 
105.000 € 

ΚΟΥΛΟΥΡΑ 135 τ.μ. σε οικόπεδο 550 μέτρων, 
22.000 € 

ΣΕΛΙ 40 τ.μ. 45.000 € 

ΜΟΝΟΣΠΙΤΑ 90 τ.μ. 2οροφη σε οικόπεδο 850 μέ-
τρων 60.000 € 

ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ 107 τ.μ. ανακαινισμενη σε 14 στρεμ. 
75.000 € 

ΚΟΡΥΦΗ 120τ.μ. παλαιά σε οικόπεδο 1.000 μέ-
τρων 20.000 € 

ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ 210 τ.μ. σε 2 επίπεδα, καινούργια 

200.000 € 

ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 70 τ.μ. σε οικόπεδο 500 μέτρων 

20.000 € 

ΠΙΕΡΙΩΝ 210 τ.μ. 2 μονοκατοικίες  65.000 € 

ΚΕΝΤΡΟ 140 τ.μ. παραδοσιακή κατοικία 55.000 € 

ΑΣΩΜΑΤΑ 175 τ.μ. μεζονέτα σε 3 επίπεδα 150.000 € 

ΦΥΤΕΙΑ 70+70 τ.μ. σε οικόπεδο 450 μέτρων 

150.000 € 

ΑΣΩΜΑΤΑ σε οικόπεδο 350 μέτρων 70.000 € 

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ημιτελής οικοδομή 125.000 € 

ΚΑΒΑΣΙΛΑ μονοκατοικία σε 2 επίπεδα 55.000 € 

ΝΑΟΥΣΑ 150 τ.μ. σε οικόπεδο 280 μέτρων, εξαιρε-

τική, 120.000 € 

ΠΑΝΟΡΑΜΑ 220 τ.μ. σε οικόπεδο 400 μέτρων, 
λουξ, 220.000 € 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΚΤΕΛ 25 τ.μ. καλό, 250 € 

ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 35 τ.μ. πάνω στην Αριστοτέλους, 150 € 

ΚΤΕΛ 35 τ.μ. έτοιμο για καφέ – αρτοποιείο, 260 € 

ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 40 τ.μ. καλό, 380 € 

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 45 τ.μ. καλό,450 € 

ΚΤΕΛ 50 τ.μ., με πατάρι και υπόγειο, 270 € 

ΠΙΕΡΙΩΝ 60 τ.μ., καλό, 300 € 

ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 80 τ.μ. καλό, 670 € 

ΦΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ 80 τ.μ. με πατάρι, καλό, 200 € 

ΠΙΕΡΙΩΝ 90 τ.μ. ( κοντά ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ ) 550 € 

ΕΛΙΑ 100 τ.μ. γωνιακό, καλό, 670 € 

ΦΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ 100 τ.μ. 14ετίας, καλό, 480 € 

ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ κτίριο 140 τ.μ. 570 € 

ΠΙΕΡΙΩΝ 170 τ.μ. με πατάρι, πολύ καλό, 800 € 
ΚΑΤΩ ΒΕΡΜΙΟ 400 τ.μ. Ξενοδοχείο εξαιρετικό, 
16.500 € 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ 

ΚΑΛΛΙΘΕΑ 156 μέτρα, πολύ καλό, 29.000 € 
ΒΑΡΒΑΡΕΣ 400 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 € 

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΜΑΣ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟ: 

www.akinita-hmathias.gr 
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ 

ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ 

gmail.com. 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ διανομέας για το 

ψητοπωλείο «ΓΙΑΝΝΗΣ» στη Βε-

νιζέλου. Πληρ. τηλ.: 23310 25170. 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Φιλόλογος, 

με φροντιστηριακή πείρα και 

ειδίκευση στην Έκθεση παρα-

δίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μα-

Η εταιρεία Καδόγλου ΙΚΕ 
με παρουσία στην συσκευ-
ασία και τυποποίηση κρέα-
τος, με έδρα το Ταγαροχώρι 
Ημαθίας στα σφαγεία, ζητά 
να εντάξει στο δυναμικό της 
εργάτες-εργάτριες παραγω-
γής και οδηγούς για την στε-

λέχωση της μονάδας συσκευαστηρίου. 
Απαιτούμενα προσόντα 
Ομαδικότητα, συνεργασία και αποτελεσματικότητα με αίσθηση 

ευθύνης και επαγγελματισμό. 
Η Εταιρεία προσφέρει 
Άμεση πρόσληψη με πλήρη απασχόληση και πλήρη ασφάλιση 

Πληρ. τηλ.: 2331041597-8 / email: info@kreatver.gr 

θητές Δημοτικού, Γυμνασίου, 

Λυκξείου μεμονωμένα και σε 

γκρουπ. Τιμές προσιτές. Τηλ.: 

6973 707829. 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ αναλαμβά-

νω παιδιά του Δημοτικού α-

πό 10 ετών για την προετοι-

μασία των μαθημάτων τους! 

Αναλαμβάνω επιμέλεια κειμέ-

νων, ολοκλήρωση φοιτητικών 

/ πτυχιακών/διπλωματικών και 

Η ΤΟΥΟΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ-
ΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ζητά Μηχα-
νικό αυτοκινήτων για πλήρη 
απασχόληση. Τηλ.: 23310 

62780 & 6978 770066. 

μεταπτυχιακών εργασιών, με 

γνώση και εμπειρία! Τηλ. 6984 

534226. 

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ με πολυετή 

εμπειρία σε μεγάλα φροντιστή-

ρια, παραδίδει μαθήματα Νε-

οελληνικής Γλώσσας και Λο-

γοτεχνίας σε μαθητές Α΄, Β΄, 

Γ΄ Γενικού Λυκείου και ΕΠΑΛ. 

Τηλ. 6979962003. 

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ 

ΠΕΝΗΝΤΑΡΗΣ, επιστήμων 

με μεγάλη κινητή και ακίνητη πε-

ριουσία, καθώς και μεγάλα εισο-

δήματα, ζητεί σύζυγο-σύντροφο. 

Τηλ.: 6949 215864. 

ΑΝΔΡΑΣ 40 ετών, ζητά γνω-

ριμία με γυναίκα από 30 έως 40 

ετών. Πληρ. τηλ.: 6974 706470. 

ΚΥΡΙΟΣ ζητεί για γνωριμία 

σοβαρή κυρία έως 55 ετών. 

Πληρ. τηλ.: 6984 040769. 

ΔΙΑΦΟΡΑ 

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ βρεφικά είδη 

της CICU: καροτσάκι (χειμω-

νιάτικο-καλοκαιρινό), καλαθού-

να με βάση, τραπεζάκι φαγη-

τού, κάθισμα αυτοκινήτου και 

2 ποδήλατα παιδικά σε πολύ 

κατάσταση, 400 ευρώ όλα μαζί. 

Τηλ.: 23310 62621. 

1) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 125 

μ2 1ος όροφος 4ΔΣΚΧΛΚ 

WC ΑΠ διαμπερές 110.000€ 

2) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 90 

μ2 3ος όροφος 2ΔΣΚΧΛΚ ΑΠ 

θ. σταθ. ατ. λέβητας 82.000€ 

3) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 

90 μ2 1ος όροφος 2ΔΣΚΤΛΚ 

48.000€ Καλλιθέα 

4) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 68 

μ2 2ος όροφος λούξ τζάκι 
ατ, θερμ. αποθήκη θ. σταθμ. 
65.000€ 

5) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 85 

μ2 4ος 2ΔΣΚΧΛΚ ατ. θερμ. 
κέντρο 55.000€ 

6) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Μονοκατοικία 

90 μ2 εντός οικοπέδου 800 μ2 

σούπερ λούξ 80.000€ 

7) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 

70 μ2 1ος όροφος κέντρο 

30.000€ 

8) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 

100 μ2 3ος όροφος κέντρο 

50.000€ 

9) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διώροφο κτί-
σμα εντός οικοπέδου 900 μ2 

40.000€ 

10) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο 287 

μ2 με θέα 40.000€ 

11) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο 110 

μ2 κέντρο 75.000€ 

12) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Κατάστημα 

118 μ2 κέντρο (νοικιασμένο) 
140.000€ 

13) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο 

1444 μ2 Γιοτζαλίκια 

14) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο 409 

μ2 Γιοτζαλίκια 

www.mesitikoveria.gr 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την εφημερίδα «ΛΑΟΣ» νέος 
με δίπλωμα μοτοσυκλέτας και αυτοκινήτου, με 

ανάλογη εμπειρία, για τη διανομή της εφημερί-
δας (για μόνιμη απασχόληση). 

Τηλ.: 6974 030005. 

https://gmail.com
www.laosnews.gr
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P Κι άρχισαν όλοι να ενδιαφέρονται για τη με-
σαία τάξη, αυτή που όλοι άφησαν στην ίδια τάξη… 

P Στην ελληνική δημοκρατία όλοι οι άνθρω-
ποι είναι ίσοι, εκτός από τους πολιτικούς που 
είναι πιο ίσοι. 

P Και δεν πρέπει να είναι άνθρωποι. 

P I robot! 

P Διάβημα διαμαρτυρίας της Ελλάδας στην 
Τουρκία για παράνομη αλιεία. Άνθρακες και τα καμά-
κια της Τουρκίας. Κι αυτά προτιμούν το ψάρεμα. 

P Ποια Ραφάλ και πράσινα άλογα; Ο ε-
πόμενος ελληνοτουρκικός πόλεμος θα γίνει με 
ψαροκάικα. 

P Ο άλλος επιμένει να μάθει τα συστατικά των 
εμβολίων. Να εμβολιαστεί θέλει ή να φτιάξει κανταΐφι; 

P Κι εμείς τρώμε μισό κιλό σοροπιαστά 
στην καθισιά και δεν είναι καν υποχρεωτικό. 

P Ποιο νερό και βλακείες; Ο επόμενος πα-
γκόσμιος πόλεμος ξεκίνησε ήδη και γίνεται για τα 
εμβόλια. 

P Θα κάνει τελικά το εμβόλιο ο Τσιτσιπάς, 
για να επιστρέψει λέει στην κανονικότητα. Ευτυ-
χώς ο δρόμος προς το αυτονόητο είναι αλερε-
τούρ. 

P Θα κάνει το εμβόλιο φέτος, είπε ο αθλητής. 
Μεγάλο ταλέντο στο τένις, γίγαντας στην ανοησία. 

P Διάβασα μια είδηση για μεγάλωμα των 
toilet brake και νόμιζα ότι είναι καινούρια μάρκα 
σοκολάτας. Θα μας καταστρέψει αυτός ο Τσιτσι-
πάς με τα προς νερού του. 

P Εδώ ρε έγινε αλλαγή ο Μέσι στην Παρί, δεν 
θα αλλάξει ο Χρυσοχοΐδης στην κυβέρνηση; 

P Λογικά και ο Μέσι δεν φεύγει από τον δη-
μόσιο βίο. 

P Η διαφορά μιας κυβέρνησης από μια ποδο-
σφαιρική ομάδα, είναι ότι ενώ στις κυβερνήσεις θα 
αρκούσε μια ενδεκάδα για να κάνει τη δουλειά, διορί-
ζονται τρεις ενδεκάδες μαζί με τα τσικό. 

P Στον κόσμο τους τα κανάλια. Με τον ολο-
κληρωμένο εμβολιασμό στο 50%, αυτά εστιάζουν 
στην ανάγκη της τρίτης δόσης. Ντιπ καταντίπ 
άχρηστοι. 

P Και: 
Μια επιτροπή τα παλιά χρόνια γύριζε από γειτο-

νιά σε γειτονιά στα σπίτια και ρωτούσε ποιος κάνει 
κουμάντο. Ανάλογα με την απάντηση, έδιναν κι ένα 

δώρο. Αν έκανε ο άντρας κουμάντο έδιναν ένα άλο-
γο, αν έκανε η γυναίκα, μια κότα. 

Στο πρώτο σπίτι: 
– Ποιος κάνει εδώ κουμάντο; 
– Ξέρετε, χμ… η γυναίκα μου ασχολείται περισ-

σότερο … 
– Καλά, πάρε μια κότα! 
Στο δεύτερο σπίτι: 
– Ποιος κάνει εδώ κουμάντο; 
– Εγώ (λέει η γυναίκα)! 
– Μπράβο, πάρε μια κότα! 
Στο τρίτο σπίτι βγαίνει ένας άντρας, θεόρατος. 
– Ποιος κάνει κουμάντο εδώ; 
– ΤΙ ΠΟΙΟΣ; Εμένα δεν με βλέπεις; Εγώ κάνω 

κουμάντο! 
– Πολύ ωραία, έχετε κερδίσει ένα άλογο! Τι χρώ-

μα το θέλετε; 
– Γυναίκα! Τι χρώμα να πάρουμε το άλογο; 

Κ.Π. 

Από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
Νέα δράση ενίσχυσης ανέργων 

για αυτοαπασχόληση και ίδρυση νέας επιχείρησης 
Νέα δράση χρηματοδότησης για την ενίσχυση ανέργων, οι οποίοι 

σκοπεύουν να ιδρύσουν νέα επιχείρηση ή να γίνουν αυτοαπασχολού-
μενοι υλοποιεί η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, έπειτα από την 
υπογραφή της σχετικής απόφασης από τον Περιφερειάρχη Απόστολο 
Τζιτζικώστα. 

Η σχετική πρόσκληση ήδη έχει δημοσιευτεί και η υποβολή των αιτή-
σεων χρηματοδότησης άρχισε και θα διαρκέσει μέχρι τις 15 Νοεμβρίου 
2021, στις 15.00’. 

Ο προϋπολογισμός της δράσης είναι 2.960.000 ευρώ και οι πόροι 
προέρχονται από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Οι 
αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο www.ependyseis.gr. 

Όπως τόνισε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος 
Τζιτζικώστας, «με συνεχείς δράσεις ενίσχυσης ανέργων και εργαζό-
μενων, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αξιοποιεί ευρωπαϊκούς 
πόρους και προγράμματα, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις επιπτώ-
σεις της πανδημίας του κορονοϊού και να περιορίσει την ανεργία και 
την ύφεση, αλλά και να τονώσει την επιχειρηματικότητα. Με όσα μέσα 
διαθέτουμε υλοποιούμε στοχευμένες παρεμβάσεις, ώστε να ενισχυθεί η 
οικονομική δραστηριότητα και να αποκτήσουν όσο το δυνατόν περισσό-
τεροι συμπολίτες μας πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία, τα οποία 
θα τους αποφέρουν εισόδημα και θα στηρίξουν την τοπική οικονομία, 
έπειτα από την πολυετή οικονομική κρίση και την υγειονομική κρίση των 
τελευταίων ετών. Με τη νέα δράση δίνουμε επαγγελματικό διέξοδο σε 
ανέργους, οι οποίοι μπορούν να προχωρήσουν στην ίδρυση νέας επι-
χείρησης ή να γίνουν αυτοαπασχολούμενοι, σε συγκεκριμένα αντικείμε-
να δραστηριοποίησης, που έχουν επιλεγεί στη βάση των αναπτυξιακών 
προτεραιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Οι συμπολίτες 
μας που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα θα έχουν την ευκαιρία για να 
αποκτήσουν μια οικονομική βάση, ένα θεμέλιο για να χτίσουν μια νέα 
επαγγελματική προοπτική και να βγουν από την ανεργία». 

Τη δράση θα υλοποιήσει το ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ. 
Στο πλαίσιο της δράσης ενισχύονται επιχειρηματικά σχέδια κατ’ απο-

κοπή επιχορηγούμενου ποσού ύψους 14.800 ευρώ. 
Σκοπός της δράσης είναι η υποστήριξη επιχειρηματικών ιδεών για 

αυτοαπασχόληση και ίδρυση πολύ μικρών επιχειρήσεων. Η υποστήριξη 
της αυτοαπασχόλησης και της επιχειρηματικότητας θα αφορά αποκλει-
στικά στους τομείς προτεραιότητας της RIS3 (Στρατηγική Έξυπνης Εξει-
δίκευσης) στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας: 

-Αγροδιατροφικός Τομέας. 
-Τουρισμός. 
-Υλικά και Κατασκευές. 
-Ένδυση – Κλωστοϋφαντουργία. 
-Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών. 
-Τεχνολογίες Ενέργειας. 
-Τεχνολογίες Περιβάλλοντος. 
-Μεταφορές και εφοδιαστική αλυσίδα. 
Ενισχύονται πολύ μικρές επιχειρήσεις, που συστήνονται από ανέρ-

γους με αντικείμενα συναφή με τους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας. 
Προϋπόθεση για την ενίσχυσή τους είναι η οργάνωση της δραστηριότη-
τας τους σε αυτοτελείς επαγγελματικούς χώρους. Ως αυτοτελής επαγ-
γελματικός χώρος ορίζεται ο χώρος που αποτελεί χωριστή ιδιοκτησία, 
διαθέτει δικές του παροχές κοινής ωφέλειας (π.χ. ηλεκτρισμού) και δεν 
χρησιμοποιείται με οποιοδήποτε τρόπο ως κατοικία (κύρια ή δευτερεύ-
ουσα). 

Η έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ πραγματοποιείται μετά την ημε-
ρομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης. 

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται από τους δυνητικούς Δικαι-
ούχους υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήμα-

τος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) (www.ependyseis.gr/ 
mis) κάνοντας χρήση του τυποποιημένου στο ΠΣΚΕ Εντύπου Υποβο-
λής Αίτησης Χρηματοδότησης. Το Έντυπο Υποβολής Αίτησης Χρηματο-
δότησης, όπως και όλα τα συνοδευτικά έντυπα της πρόσκλησης και τις 
λεπτομέρειες της πρόσκλησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα βρουν 
στους παρακάτω δικτυακούς τόπους: 

-www.pepkm.gr. 
-www.efepae.gr. 
-www.espa.gr. 
-www.ependyseis.gr. 
-www.kepa-anem.gr. 

www.kepa-anem.gr
www.ependyseis.gr
www.espa.gr
www.efepae.gr
www.pepkm.gr
www.ependyseis.gr
www.ependyseis.gr

