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Έξω τα μνημεία
από την λίστα!

   Πολλή σκόνη σηκώθηκε τις τελευταίες ημέρες με την 
ένταξη αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών μνημείων 
στην λίστα του Υπερταμείου Ιδιωτικοποιήσεων. Ο φορέας 
χωρίς να υπάρχει ένας αρχικός έλεγχος συμπεριέλαβε μία 
σειρά από νούμερα και κωδικούς ακινήτων και ενέταξε 
σε αυτήν την λίστα από ενετικά τείχη μέχρι αρχαίους 
ναούς, αφού τα δεδομένα όπως αναφέρει και το υπουργείο 
οικονομικών είναι ελλιπή. Μπορεί να διατείνονται ότι δεν 
υπήρχε περίπτωση μεταβίβασής τους και θα εξαιρούνταν 
τελικά, ωστόσο  για να φυλάμε τα ρούχα μας έπρεπε εξ 
αρχής τα μνημεία να μην υπάρχει καν δυνατότητα να 
εντάσσονται σε τέτοιες λίστες. Όσο για τον ισχυρισμό της 
κυβέρνησης ότι δημιουργούνται fake news είναι μια 
εύκολη πλέον καραμέλα που πρέπει να σταματήσουν οι 
πολιτικοί να την χρησιμοποιούν όταν στριμώχνονται. Η 
παραδοχή ενός λάθους και η άμεση διόρθωσή του είναι 
η ορθή και υπεύθυνη στάση. Πρόκειται για κομμάτια 
της πολιτιστικής μας κληρονομιάς που είναι εκτός 
συναλλαγής, αμεταβίβαστα, ακατάσχετα, αναπαλλοτρίωτα 
και προστατεύονται από το θεμελιώδες νομικό κείμενο της 
χώρας, το Σύνταγμα. Όπως ανέφερε και η πρόεδρος των 
Ελλήνων αρχαιολόγων, αυτά είναι επικίνδυνα πράγματα 
και καλό είναι να απαλειφθεί  η όποια έστω πιθανότητα 
έστω και από λάθος να συμπεριλαμβάνονται αρχαιολογικοί 
χώροι και ιστορικά μνημεία σε λίστες προς μεταβίβαση. 
Και μόνο το άκουσμα προκαλεί ανατριχίλα…
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Γιορτάζει σήμερα
το Ελληνικό Εμπόριο 

ΤηνΗμέραΕλληνικούΕμπορίου τιμάει σήμερα22Σεπτεμβρίουη
ΕΣΕΕγιατηνσυμβολήτουεμπορίουστηνανάπτυξη,τηναπασχόλη-
ση,τηνκοινωνικήσυνοχήκαιτηνευημερία.

Τοελληνικόεμπόριοεξακολουθείναείναιέναςαπότουςβασικούς
πυλώνεςτουαναπτυξιακούμοντέλουτηςχώραςκαιέναςαπότουςση-
μαντικότερουςεργοδότεςστηνελληνικήαγοράεργασίας.

Καιόπωςδήλωσεοπρόεδρόςτης,κ.ΒασίληςΚορκίδης:«Οεορ-
τασμόςδενείναιμόνοσυμβολικός,αλλάκαιουσιαστικός.Φέτοςεστιά-
ζουμεστημετάβασητηςμεταμνημονιακήςπεριόδου,καλώνταςόλους
σεμίαευρείασυμμαχίαγιατηστήριξητηςελληνικήςεμπορικήςεπιχεί-
ρησης.Γιορτάζουμεστις22Σεπτεμβρίου,αισιοδοξούμεγιατομέλλον
καιευχόμαστεχρόνιαπολλάσεόλουςτουςεμπόρουςτηςχώρας,στις
οικογένειέςμας,καθώςκαιστουςεμποροϋπαλλήλους,στουςπελάτες
καιστουςσυνεργάτεςμας.»

ΧρόνιαπολλάλοιπόνστουςεμπόρουςκαιτηςΗμαθίαςμετηνευχή
τουχρόνου,τανούμερατηςΑγοράςναείναιπιοενθαρρυντικάκαιαι-
σιόδοξα!!!

«Μπλετρακτέρ»
προςτιμή

τωναμπελουργών
Μεμίαπρω-

τότυπη ετικέτα
κυκλοφόρησε
το νέο κόκκι-
νο κρασί του
«Κυρ-Γιάννη»
απόαμπελώνες
τηςΝάουσαςκαι
του Αμύνταιου,
από «δικούς»
μας αμπελουρ-
γούς και προς
τιμήν τηςσυνερ-
γασίας τους με
το Οινοποιείο,
το κρασί ονο-
μάστηκε «Μπλε
τρακτέρ».Όπως
λέει ο Στέλιος
Μπουτάρης, οι
άνθρωποι της
«Κυρ-Γιάννη» έ-
χονταςκαταλάβει
τη σημασία της
συνεργασίας και
τηςομαδικήςσυ-
στηματικής δου-
λειάς, με κοινό
αμοιβαίοόφελος,
κατορθώνουμε
να κάνουμε κα-
λύτερακρασιάκαιναεξασφαλίσουμεένα
καλύτερομέλλον…».

Καιδενέχεικαθόλουάδικο!

Σπίτιακαιαρχοντικα,πουέγινανερείπια

Δημοσιεύουμετηνεπίκαιρηεπιστο-
λή αναγνώστη, την οποία συνοδεύει
πολύτιμο φωτογραφικό υλικό. Τόσο
η επιστολή, όσο και το συνημμένο
φωτογραφικό υλικό, αναφέρονται σε
πρόσφατο δημοσίευμα της εφημερί-
δαςμας,σχετικόμετηντύχητωνδια-
τηρητέωντηςοδούΣοφούστηΒέροια.

«Αγαπητέ ΛΑΕ
Συνυπογράφω αυτά που αναφέρει 

ο συνεργάτης σας και χρονογράφος 
της εφημερίδας κ. Ορέστης Σιδηρό-
πουλος, με αφορμή την τύχη των δι-
ατηρητέων ενός παλαιού δρόμου της 
Βέροιας. Για την επιβεβαίωση των α-
πόψεων αυτών, αποστέλλω προς χρή-
ση δημοσιογραφική, δύο παλαιότερες 
θαυμάσιες φωτογραφίες, που φέρουν 
την υπογραφή ενός εξαίρετου καλλι-
τέχνη της φωτογραφικής Τέχνης, του 
αείμνηστου Γ.Χοροζίδη.

Στη μία (αριστερά), ο αναγνώστης βλέπει το περιτοίχιο της αυλής και τον όροφο της κατοικίαςΤουρώνη.
Στη δεύτερη (δεξιά) φωτογραφία και στο αριστερό της, βλέπουμε ολόκληρη την οικία Τουρώνη. Λίγο πιο πάνω, φαίνεται 

η δυτική πλευρά και το παράθυρο του αρχοντικού ΠερικλήΓούναρη.
Στο βάθος αχνοφαίνεται η εντυπωσιακή κατοικία του ΣτέργιουΖυγουλιάνα.
Η πόρτα με την εκατοντάδα των πλατυκέφαλων καρφιών που πρέπει να διασωθεί από κάποιον φορέα ανήκει στην οικία 

των πολυτέχνων ΣτέφανουκαιΓιώργηΜπαμπαλώνα.
Το καλντερίμι δεν υπάρχει. Εξαφανίσθηκε κάτω από μία κακόγουστη ασφαλτόστρωση. Με εκτίμηση

Ένας αναγνώστης»

Οι 
μελοθάνατοι 

σε χαιρετούν...

Δεν θα πεθάνουμε 
ποτέ, συνταξιο...
νεκροθάφτες!!!

Η οικία Τουρώνη σήμερα...
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Με πρωτοβουλία 
του αντιπεριφερειάρχη Κώστα Καλαϊτζίδη

Σύσκεψη για τα μείζονα 
προβλήματα στις σχολικές 

μεταφορές της Ημαθίας
- Μέχρι τη Δευτέρα οι εμπλεκόμενοι φορείς 

θα καταθέσουν προτάσεις προς τους βουλευτές 
για να τις προωθήσουν στο Υπουργείο

Από την Π.Ε. Ημαθίας ανακοινώθηκε ότι με πρωτοβουλία του αντιπεριφερειάρχη Κώστα Κα-
λαιτζίδη πραγματοποιήθηκε χθες Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου σύσκεψη στο γραφείο του, με θέμα 
την εξεύρεση λύσης στα προβλήματα που έχουν εντοπιστεί στη μεταφορά των μαθητών από και 
προς τα σχολεία.

Παρόντες, οι τρεις βουλευτές της Ημαθίας, κα. Καρασαρλίδου και κ.κ Αντωνίου και Βεσυρό-
πουλος, οι περιφερειακοί σύμβουλοι κα. Καρατζιούλα και κ.Χειμώνας, οι Διευθυντές της Ά/ θμιας 
και ΄Β/ θμιας Εκπαίδευσης κ. Διαμαντόπουλος και κα.Μαυρίδου, οι πρόεδροι των αστικών και 
υπεραστικών ΚΤΕΛ Ημαθίας κ.κ. Παυλίδης, Συμεωνίδης και Ορδουλίδης, ο πρόεδρος της ΕΛΜΕ 
Ημαθίας κ. Κακαγιάννης και υπηρεσιακοί παράγοντες των εμπλεκομένων με τη μεταφορά μαθη-
τών διευθύνσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας.  

Ο Αντιπεριφερειάρχης, αφού ευχαρίστησε τους παρευρισκόμενους για την ανταπόκριση στο 
κάλεσμά του, περιέγραψε τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί τονίζοντας: «Καθόμαστε στο 
ίδιο τραπέζι με τον ίδιο στόχο, την εξεύρεση λύσης στα προβλήματα που ταλανίζουν γονείς και 
μαθητές. Οι πολίτες μη γνωρίζοντας την 
περίπλοκη διαδικασία και τις αγκυλώ-
σεις της ισχύουσας νομοθεσίας, που 
είμαστε υποχρεωμένοι να εφαρμόσου-
με, επιρρίπτουν τις ευθύνες για την μη 
εκτέλεση κάποιον δρομολογίων, είτε 
στις υπηρεσίες της Περιφερειακής Ε-
νότητας, είτε στις Διευθύνσεις Ά/ θμιας 
και ΄Β/ θμιας εκπαίδευσης, είτε στους 
μεταφορείς. Δεν τους αδικώ, δουλειά της 
πολιτείας είναι να εξασφαλίσει την δω-
ρεάν μεταφορά των μαθητών. Τα προ-
βλήματα γνωστά. Τα ίδια τα τέσσερα τε-
λευταία χρόνια που βρίσκομαι σε αυτήν 
την θέση.  Αισιοδοξώ ότι  αυτή τη φορά, 
θα πιέσουμε όλοι μαζί στην κατεύθυνση 
εξεύρεσης μίας οριστικής λύσης».     

Στη συνέχεια, οι παριστάμενοι βου-
λευτές, ζήτησαν πληροφορίες από τους 
αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες 
και τους μεταφορείς, για το είδος των 
προβλημάτων που έχουν προκύψει τη 
φετινή χρονιά, καθώς και την κατάθεση 
προτάσεων για τη βελτίωση του υπάρ-
χοντος νομικού πλαισίου.

Η συνάντηση, έκλεισε με τη δέσμευ-
ση των παρισταμένων, μέχρι τη Δευτέρα 
να έχει κατατεθεί προς τους βουλευτές 
κοινό έγγραφο με τα ιδιαίτερα προβλή-
ματα της Περιφερειακής μας Ενότητας, 
καθώς και τις προτάσεις επίλυσής τους, 
με τους βουλευτές από την πλευρά τους 
να δεσμεύονται για την άμεση ενημέ-
ρωση του αρμόδιου υπουργού και την 
προσπάθεια να προγραμματιστεί ένα 
ραντεβού στην Αθήνα το συντομότερο 
δυνατό.   

Μεγάλη  φω -
τιά ξέσπασε την  
Πέμπτη 20 Σε-
πτεμβρίου σε επι-
χείρηση «Ψυγεί-
α-διαλογητήρια» 
στο 2ο χλμ. της 
Επαρχιακής Οδού 
Πατρίδας- Αγ. Γε-
ωργίου, ιδιοκτη-
σίας του Διονύση 
Κωτσιόπουλου. 

Σύμφωνα με τα 
επίσημα στοιχεία, 
από την Πυροσβε-
στική Υπηρεσία 
Βέροιας, επενέβη-
σαν 7 Πυροσβε-
στικά Οχήματα με 
22 άτομα, ενώ στο 
έργο συνέδραμαν 
και οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες Νάουσας, Αλε-
ξάνδρειας, Γιαννιτσών και Έδεσσας με ένα όχημα 
και δύο άτομα η καθεμία. Επίσης, ο Δήμος Βέροι-
ας συνέδραμε με δύο υδροφόρες, ένα σκαπτικό 
μηχάνημα (JCB) και την παροχή Διοικητικής Μέ-
ριμνας, η ΕΛ.ΑΣ, η Δ.Ε.Η., καθώς και ο Προϊστά-
μενος του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της 
Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας.

Από την μεγάλη φωτιά που ήταν ορατή από τη 
Βέροια, αλλά και από τη Νάουσα, παρά την μεγά-
λη απόσταση, προκλήθηκαν – ευτυχώς- μόνο υλι-

κές ζημιές και συγκεκριμένα κάηκαν πρώτες ύλες 
πλαστικών και παράγωγα αυτών, ξυλεία, τρόφιμα, 
εξαρτήματα αυτοκινήτων, απορρίμματα, καθώς και 
δέντρα και ξηρά χόρτα σε διπλανό οικόπεδο.

Η πυρκαγιά τέθηκε σε πλήρη έλεγχο στις 9.20 
το βράδυ, ενώ στο σημείο παρέμεινε ένα Πυρο-
σβεστικό Όχημα με δύο άτομα για κάθε ενδεχόμε-
νο. Το έργο της επιχείρησης κατάσβεσης συντόνιζε 
ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Ημαθίας, αντιπύ-
ραρχος κ. Νικόλαος Παλαμούτης, ενώ για τα αίτια 
που προκάλεσαν την πυρκαγιά, ενεργεί προανά-
κριση η Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Χωρίς αυτοκίνητα και μόνο 
για ποδήλατα σήμερα η Ανοίξεως, 

από Εληάς έως Μ. Αλεξάνδρου στη Βέροια
Σήμερα Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου, στα πλαίσια της «Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότη-

τας 2018», η Αντιδημαρχία Παιδείας και η ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας συνδιοργανώνουν την εκδή-
λωση:«Ευρωπαϊκή Ημέρα Χωρίς Αυτοκίνητο: Οι μαθητές προτείνουν λύσεις για τη βιώσιμη 
μετακίνηση στην πόλη»

Καλούνται μικροί και μεγάλοι, με τα πόδια ή με τα ποδήλατα, να χαρούν την πόλη  χωρίς 
αυτοκίνητο! Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ, η οδός Ανοίξεως από την Πλατεία 
Ελιάς έως την οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου, θα είναι προσβάσιμη μόνο για πεζούς και ποδήλα-
τα. 

Την ίδια μέρα, στις 7 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί στο Πάρκο Αγ.Αναργύρων, μουσική 
εκδήλωση στην οποία συμμετέχουν το Μουσικό Σχολείο Βέροιας και το Ειδικό Επαγγελ-
ματικό Γυμνάσιο – Λύκειο, που θα παρουσιάσουν τις συμμετοχές τους στις εκστρατείες 
EcoMobility και FreeMobility αντίστοιχα (με θέματα την οικολογική μετακίνηση & ελεύθερη 
πρόσβαση ΑΜΕΑ στις πόλεις). 

Η συμμετοχή των μαθητών της Βέροιας στις εκστρατείες αυτές που έγιναν την περασμέ-
νη άνοιξη ήταν εξαιρετικά επιτυχημένη. Στο διαγωνισμό FreeMobility συμμετείχαν το ΕΕΕΕΚ 
Βέροιας και το ΕΝΕΓΥΛ Βέροιας και στον διαγωνισμό EcoMobility, πήραν μέρος το 1ο , 2ο 
, 4ο και 6ο Γυμνάσια και το Μουσικό Σχολείο Βέροιας. Ειδικά η συμμετοχή του Μουσικού 
Σχολείου βραβεύτηκε τον περασμένο Απρίλιο στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στην Αθήνα με το 2ο βραβείο Μουσικής Έκφρασης, ενώ πήρε την 5η θέση 
καλύτερης εργασίας σε πανελλαδικό επίπεδο και το ΕΝΕΓΥΛ κατέκτησε το 3ο βραβείο Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας.

Ο Δήμος Βέροιας συμμετέχει φέτος για τρίτη συνεχή χρονιά στην «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας». Από το 2002 η «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας» 
έχει καθιερωθεί ως ο σημαντικότερος θεσμός σε Ευρωπαϊκό επίπεδο για την προαγωγή βιώσιμων προτύπων κινητικότητας και κατ’ επέκταση για την διαμόρφωση 
και ανάπτυξη περιβαλλοντικού ήθους. Σκοπός των δράσεων που υλοποιούνται το διάστημα 16 με 22 Σεπτεμβρίου είναι η ενθάρρυνση των ευρωπαϊκών τοπικών 
αρχών στην εισαγωγή και προώθηση βιώσιμων τρόπων μεταφοράς και η ευαισθητοποίηση των πολιτών στη χρήση εναλλακτικών τρόπων μετακίνησης στην πό-
λη τους. Κορύφωση των εκδηλώσεων αποτελεί η «Ημέρα Χωρίς Αυτοκίνητο», κατά τη διάρκεια της οποίας καθορίζονται ειδικές αστικές ζώνες όπου επιτρέπεται 
η κυκλοφορία μόνο για τους πεζούς, τους ποδηλάτες και τις δημόσιες συγκοινωνίες. Για περισσότερες πληροφορίες στο διαδίκτυο: http://www.ypeka.gr/Default.
aspx?tabid=879

Στο 2ο χλμ. της Επαρχιακής Οδού Πατρίδας- Αγ. Γεωργίου

Μεγάλη δύναμη της Πυροσβεστικής 
Υπηρεσίας Βέροιας για την 

κατάσβεση φωτιάς σε διαλογητήριο, 
με υλικές μόνο ζημιές

-Συνέδραμαν παράλληλα οι Π.Υ. Νάουσας, 
Αλεξάνδρειας, Γιαννιτσών, Έδεσσας, ο Δήμος Βέροιας, 

Αστυνομία, ΔΕΗ και Πολιτική Προστασία
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Υποτίθεται ότι μέσω 
κάθε εκλογικής διαδικασί-
ας οι πολίτες επιλέγουν να 
τους διοικήσει  σε τοπικό, 
περιφερειακό ή πανελλα-
δικό επίπεδο εκείνος από 
τους υςποψηφίους που το 
πρόγραμμά του διακρίνε-
ται για τον ρεαλισμό του, 
την ορθότητα και την α-

ποτελεσματικότητά του. Την παράταξη δηλαδή 
που προτείνει λύσεις και υποβάλει προτάσεις, 
πείθοντας τους πολίτες ότι και μετά τις εκλογές 
θα μπορέσει να τις υλοποιήσει, εφόσον ενισχυ-
θεί με την αναγκαία πλειοψηφική δύναμη. Η δη-
μοκρατία απαιτεί πολίτες ενεργούς, με ευρύτητα 
πνεύματος, εξοπλισμένους με την απαραίτητη 
κατάρτιση να κρίνουν και να συγκρίνουν. Όμως 
ο Έλληνας ψηφοφόρος, που απολαμβάνει να 
επαίρεται για τους αρχαίους προγόνους του, την 
άμεση δημοκρατία και την εκκλησία του δήμου 
της αρχαίας Αθήνας, δείχνει σήμερα πολύ κατώ-
τερος των περιστάσεων. 

Στη χώρα μας δυστυχώς η παραπάνω αυ-
τονόητη διαπίστωση παραμένει μια θεωρητική 
προσέγγιση, ένα ευχολόγιο που η πλειονότητα 
των ψηφοφόρων επιλέγει συνειδητά να παρα-
βλέπει. Ο Έλληνας δεν ψηφίζει θετικά, δεν επι-
λέγει δηλαδή να στηρίξει τον καλύτερο και τον 
πλέον ικανό. Δεν μπαίνει καν στον κόπο να σκε-
φτεί, να συγκρίνει και να επιλέξει. Κυριευμένος 
από το θυμικό και το συναίσθημα βάζει 
στην άκρη τη λογική και επιθυμεί όσο 
τίποτα άλλο να τιμωρήσει με την ψήφο 
του αυτόν που κυβερνά. Χαρίζει συνε-
πώς την ψήφο του σε κάποιον σχηματι-
σμό, όχι γιατί ικανοποιείται από το προ-
εκλογικό του πρόγραμμα ή γιατί πείθεται 
από το εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό 
του σχέδιο, αλλά γιατί θέλει να δώσει ένα 
μάθημα σε όποιον διοικεί, στον οποίο 
πάντοτε βολεύεται να καταλογίζει την 
ευθύνη για τη μη ικανοποίηση των στε-
νών συντεχνιακών και προσωπικών του 
συμφερόντων. 

Ωστόσο, το συναίσθημα δεν είναι 
πάντοτε ο καλύτερος σύμβουλος, πό-
σο μάλλον όταν διακυβεύονται κρίσιμα 
εθνικά, οικονομικά και κοινωνικά ζητή-
ματα, που καλούνται να διαχειριστούν 

οι νικητές της εκλογικής αναμέτρησης. Σε ένα 
σύγχρονο κράτος, που θέλει να συγκαταλέγεται 
μεταξύ των αναπτυγμένων και να διαδραματίζει 
σημαίνοντα ρόλο στο παγκόσμιο γίγνεσθαι δεν 
μπορεί να επιλέγονται οι πολιτικοί του με βάση 
την εις άτοπον απαγωγή σε μια λογική το μη 
χείρον βέλτιστον. 

Κάτι τέτοιο είναι τουλάχιστον υποτιμητικό για 
έναν λαό, που μένοντας κολλημένος στο πα-
ρελθόν και τα κατορθώματα των προγόνων του, 
αδυνατεί να αφήσει το αποτύπωμα του στο πα-
ρόν, δημιουργώντας ιστορία και καθορίζοντας ο 
ίδιος το μέλλον του, χωρίς εξαρτήσεις από τους 
δυνατούς και οικονομικά αυτάρκεις. 

Αν λοιπόν επιθυμούμε πραγματικά να απαλ-
λαγούμε από τις δεσμευτικές υποδείξεις των 
εταίρων δανειστών μας και συνάμα να πάψουμε 
να αποτελούμε πειθήνια και υπάκουα όργανα 
των όποιων Θεσμών, λειτουργώντας επιτέλους 
ως ένα αυτόφωτο και ισχυρό κράτος χωρίς ε-
ξαρτήσεις και με διακριτή παρουσία στο πα-
γκόσμιο γίγνεσθαι, οφείλουμε τουλάχιστον να 
αποκτήσουμε την ωριμότητα να επιλέγουμε και 
να δίνουμε την θετικά συνειδητή μας ψήφο σε 
ηγέτες που θα εμπνεύσουν, θα πείσουν με το 
όραμά τους και θα προτάξουν την εξυπηρέτηση 
του ευρύτερου εθνικού συμφέροντος σε βάρος 
της στενά μικροκομματικής – συντεχνιακής νοο-
τροπίας και λογικής.  

Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω 

Ψήφος αποδοκιμασίας 
και όχι επιδοκιμασίας

Γράφει ο Χρήστος Α. Αποστολίδης*

ΜέλλωνΓάμος
Γνωστοποιείται σύμφωνα

με τοάρθρο1369 τουΑστικού
Κώδικαότι:

Ο ΔΟΥΛΑΛΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣτου 
Θωμά και της Μαρίας, το γένος 
Αυγέρου, που γεννήθηκε και κα-
τοικεί στη Βέροια και η ΣΑΜΑΡΑ
ΕΛΕΝΗτου Κωνσταντίνου - Ηλία 
και της Παρθένας, το γένος Α-
ραφαηλίδου, που γεννήθηκε και 

κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται να παντρευτούν 
με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό 
Αγίων Αναργύρων Βέροιας.

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΠΟΛΛΑΠΛΗΣΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΗΜΟΥΒΕΡΟΙΑΣ

Μια 
ολοκληρωμένη 
πρόταση στην 
εκπαίδευση 

και τη 
δημιουργική 
απασχόληση 
-Συνεχίζονται οι 

εγγραφές στα τμήματα

Συνεχίζονται οι εγγραφές και 
επανεγγραφές στα τμήματα της 
Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολ-
λαπλής Ανάπτυξης Δήμου Βέ-
ροιας.  

Τα τμήματα που θα λειτουρ-
γήσουν το εκπαιδευτικό έτος 
2018-2019 στην Αντωνιάδειο 
Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών 
είναι, το Δημοτικό Ωδείο Βέροι-
ας, η Σχολή Χορού, το τμήμα 
Λαογραφίας και τμήματα Εικα-
στικών.  

Τα τμήματα που μπορείτε να 
παρακολουθήσετε με ιδιαίτερα 
προσιτά δίδακτρα είναι τα εξής: 

• ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ  
Τα μαθήματα για παιδιά α-

πό 8 χρονών ξεκινούν την Τρίτη 
25/9 ώρα: 4-6, στο Μακροχώρι 
και την Πέμπτη 27/9 ώρα: 6-8 
στην Βέροια 

• ΧΟΡΩΔΙΕΣ 
Οι πρόβες με την Μικτή Χο-

ρωδία Ενηλίκων ξεκινούν την 
Τρίτη 25/9, στις 8.00 μ.μ.  

• Στο τμήμα της Παιδι-
κής Χορωδίας μπορούν να ε-
νταχθούν παιδιά από την 

ηλικία των 5 έως 12 ετών.  Η 
πρώτη συνάντηση της χρονιάς 
θα γίνει την Τρίτη 25/9 ώρα: 
6.40-7.40

• Στο τμήμα των Παρα-
δοσιακών Χορών (από 5 ετών) 
διδάσκονται χοροί από όλες τις 
περιοχές της Ελλάδας και τα μα-
θήματα ξεκινούν τον Οκτώβριο.  

Τα παραπάνω τμήματα συμ-
μετέχουν σε όλη τη διάρκεια του 
έτους, σε εκδηλώσεις που διορ-
γανώνει είτε η ΚΕΠΑ Δήμου Βέ-
ροιας είτε άλλοι φορείς εκπρο-
σωπώντας τον Δήμο Βέροιας. 

Τον Οκτώβριο επίσης ξεκι-
νούν τα τμήματα Μουσικοκινητι-
κής Αγωγής, (2-5 ετών), Μουσι-
κής Προπαιδείας (5-7 ετών), και 
η Ζωγραφική (από 5 ετών).   

 Η Γραμματεία λειτουργεί στο 
Χώρο Τεχνών, Μπιζανίου και Π. 
Μελά (3ος όροφος) και τηλεφω-
νικά μπορείτε να ενημερωθείτε 
στο 23310 78100.   

ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ&ΓΟΥΙΝΙ(ΜΕΤΑΓΛ.)
Προβολέςμόνο:Πέμπτη20/9 –Παρασκευή

21/9–Σάββατο22/9–Κυριακή23/9στις18.00
Σκηνοθεσία: ΜΑΡΚΦΟΡΣΤΕΡ,  Σενάριο:

ΑΛΕΞΡΟΣΠΕΡΙ
Ηθοποιοί: ΓΙΟΥΑΝ ΜΑκΓΚΡΕΓΚΟΡ ,

ΧΕΪΛΙΑΤΓΟΥΕΛ
ΟJOHNNYENGLISHΞΑΝΑΧΤΥΠΑ
Μετονγνωστόσεόλουςμας(Mr.Bean)
Προβολές:  Πέμπτη 20/9 –Δευτέρα 24/9 –

Τρίτη25/9–Τετάρτη26/9στις21.00
Παρασκευή 21/9 – Σάββατο 22/9–Κυριακή

23/9στις19.30και21.45

Σκηνοθεσία: ΝΤΕΪΒΙΝΤΚΕΡ
Σενάριο: ΝΙΛ ΠΕΡΒΙΣ & ΡΟΜΠΕΡΤ

ΓΟΥΕΪΝΤ
Ηθοποιοί: ΕΜΑ ΤΟΜΣΟΝ, ΡΟΟΥΑΝΑ-

ΤΚΙΝΣΟΝ,ΜΠΕΝΜΙΛΕΡ,ΟΛΓΚΑΚΙΡΙΛΕΝΚΟ

ΚΥΝΗΓΟΣ-THEPREDATOR
Σκηνοθεσία/Σενάριο: ΣΕΪΝΜΠΛΑΚ

ΣΕΪΝΜΠΛΑΚ&ΦΡΕΝΤΝΤΕΚΕΡ
Ηθοποιοί: ΟΛΙΒΙΑΜΑΝ,ΜΠΟΪΝΤΧΟΛ-

ΜΠΡΟΥΚ, ΤΟΜΑΣ ΤΖΕΪΝ, ΑΛΦΙΑΛΕΝ, ΤΖΕ-
ΪΚΟΜΠ ΤΡΕΜΠΛΕΪ, ΚΙΓΚΑΝ-ΜΑΪΚΛ ΚΙ, ΤΡΕ-
ΒΑΝΤ ΡΟΟΥΝΤΣ, ΙΒΟΝ ΣΤΡΑΧΟΒΣΚΙ, ΣΤΕΡ-
ΛΙΝΓΚΚ.ΜΠΡΑΟΥΝ

Προβολές:καθημερινάστις21.00

Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για
όλοτοπρόγραμματουΚινηματοΘέατρουΣΤΑΡ
παρακάτω:

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

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     20/9/18 - 26/9/18

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

ΜΝΗΜΕΣ ΑΣΤΕΡΙΩΝ
Τη νύχτα, ξέχασε το παράθυρο ανοιχτό ,
κι` ύστερα γέμισε το δωμάτιο αστέρια.

Έτσι ξετύλιγε την κλωστή 
πούχε πιασμένη στα μαλλιά της η Ελένη,
και ζήταγε να τραβήξει στον Ευβοϊκό,
εκεί που  ζούσαν ξεχασμένες 
οι χειρονομίες και οι προφητείες του Σκαρίμπα.

Από δω περάσαν βάσανα,
πίκρες λαλιές και καράβια της σιωπής
από δω περάσανε πουλιά που διώχθηκαν
 απ τους ανέμους,
από δω περάσαν 
ποιητές κρατώντας ανθισμένες λέξεις,
στρατιώτες που μίλαγαν γερμανικά
και δεκαετίες που χώνευαν, 
αυτά που οι μήνες αποστρεφόταν.

Τι μνήμες!!!

Τότε που ο Αργύρης ήρθε με την Άνοιξη  αγκαλιά …
που η Ευρυδίκη κεντούσε τα προικιά της… 
ο Διονύσης που έψελνε τις λέξεις…
η Εμμανουέλλα που δοκίμαζε τα καινούργια
φορέματα,
και  ο Κωστής 
που ζωγράφιζε καρδιές να αντέχουν την ασχήμια.

Τη νύχτα, ξέχασε το παράθυρο ανοιχτό ,
κι` ύστερα  γέμισε το δωμάτιο αστέρια.
 
Απ` αυτά 
που παρηγορούν τα δένδρα, στην τοποθεσία «ΑΝΤΙΟ»,
Απ` αυτά 
που χαϊδεύουν τα νυχτολούλουδα τα μεσάνυχτα,
Απ` αυτά 
που άναβαν τα καντήλια των παρθένων…

Ροές της Θάλασσας κι` εσείς
των άστρων μακρινές επιρροές –παρασταθείτε μου, 
έλεγε στην προσευχή του ο Ελύτης. 

Τη νύχτα, ξέχασε το παράθυρο ανοιχτό ,
κι` ύστερα  γέμισε το δωμάτιο αστέρια.
 

ΓιάννηςΝαζλίδης



Του ιερέως 
Παναγιώτου Σ. 
Χαλκιά

Ο εκφοβισμός, φίλοι α-
ναγνώστες, γενικά αφορά 
τη σωματική και ψυχολο-
γική κακοποίηση ασθενέ-
στερων προσώπων σε μια 
ομάδα. Μπορεί να εντοπι-
σθεί, κυρίως, σε οποιονδή-
ποτε τύπο σχολείων, στο 

στρατό, σε αθλητικά σωματεία, σε σωφρονιστικά κα-
ταστήματα, αλλά και στο οικογενειακό και εργασιακό 
περιβάλλον. Δεν αποτελεί, επομένως αποκλειστικά 
σχολικό φαινόμενο, αφού εκδηλώνεται ποικιλοτρό-
πως σε όλες τις ηλικίες και τις κοινωνικές ομάδες.

Ο σχολικός εκφοβισμός, ειδικότερα, είναι ένα 
σύνθετο φαινόμενο νεανικής παραβατικότητας που 
υπήρχε και παλαιότερα, αλλά στις μέρες μας τείνει 
να αποκτήσει διαστάσεις κοινωνικής μάστιγας. Τα 
τελευταία τραγικά περιστατικά αυτοκτονίας παιδιών 
επιβεβαιώνουν τη σημαντική έκταση του φαινομέ-
νου και στην ελληνική εκπαιδευτική κοινότητα. Γι’ 
αυτό, αναγνωρίζεται ως σοβαρό κοινωνικό πρόβλη-
μα, τόσο από την Πολιτεία και το Σχολείο, όσο και 
από ειδικούς και την κοινή γνώμη. Συνδέεται με την 
εσκεμμένα βίαιη συμπεριφορά η οποία εξαναγκάζει, 
φοβίζει, τρομοκρατεί, εξουσιάζει και στοχεύει στον 
έλεγχο, στην αποδυνάμωση, στον πόνο, στην υπο-
ταγή ενός ευάλωτου, συνήθως, μαθητή.

Ο εκφοβισμός διαφοροποιείται σε σχέση με τις 
συνηθισμένες παιδικές διαμάχες, καθώς παρουσιά-
ζει επαναληψιμότητα και ανισορροπία ισχύος μεταξύ 
του θύτη και του θύματος με την επιβεβαίωση της 
κυριαρχίας (ως προς την ηλικία, τη φυσική δύναμη 
κ.λπ.). Η σχολική βία, όπως και εν γένει η κοινωνι-
κή, εκδηλώνεται σε λεκτικό, σωματικό, σεξουαλικό 
και ψυχολογικό επίπεδο. Οι απειλές, ακόμη και 
μέσω διαδικτύου ή κινητού τηλεφώνου, οι ύβρεις, 
οι συκοφαντίες, η προσπάθεια γελοιοποίησης, η 
βιντεοσκόπηση ιδιωτικών στιγμών, τα σαρκαστικά 
παρατσούκλια, η περιθωριοποίηση, η καταστροφή 
ή η κλοπή προσωπικών αντικειμένων, αποτελούν 
κύριες μορφές σχολικού εκφοβισμού. Τα αγόρια 
συμμετέχουν πιο συχνά στη σωματική βία, σε αντί-
θεση, με τα κορίτσια, που επιλέγουν συνηθέστερα 
τη λεκτική και ψυχολογική βία.

Ο σχολικός εκφοβισμός εμφανίζεται ενισχυμένος 

στην εφηβική ηλικία, εξαιτίας των αναπτυξιακών 
ιδιαιτεροτήτων των εφήβων, της απορρόφησης και 
υιοθέτησης αρνητικών κοινωνικών εμπειριών και συ-
μπεριφορών και της εντεινόμενης ανασφάλειας. Ε-
πιπλέον, η υπερβολική πίεση ή η ανυπαρξία ορίων, 
οι υψηλές προσδοκίες από το περιβάλλον ή η τάση 
συνεχούς υποτίμησης των ικανοτήτων των εφήβων, 
η μειωμένη αυτογνωσία, η χαμηλή αυτοεκτίμηση, οι 
εντάσεις με τους «σημαντικούς άλλους» (γονείς, εκ-
παιδευτικούς), μπορούν να οξύνουν τις αντιπαραθέ-
σεις και να ενισχύσουν την υιοθέτηση της αρνητικής 
συμπεριφοράς. Η διαφορετικότητα, οτιδήποτε δηλ. 
αποκλίνει από το μέσο φυσιολογικό, από τα ευρέως 
διαδεδομένα πρότυπα, μπορεί να μην είναι εύκολα 
αποδεκτή. Διαφορές στο χρώμα, στην εθνικότητα, 
στις πεποιθήσεις, στη συμπεριφορά, στο νοητικό 
και συναισθηματικό επίπεδο ενός ατόμου, γίνονται 
εύκολα αντικείμενο χλευασμού, όταν απουσιάζει η 
ατομική και κοινωνική παιδεία.

Θύματα, επομένως, αποτελούν τα παιδιά που 
ξεφεύγουν από το μέσο όρο είτε στις επιδόσεις, είτε 
στην εμφάνιση, είτε στη συμπεριφορά. Αρκετές φο-
ρές είναι πρόσωπα χαμηλής αυτοπεποίθησης, που 
απομονώνονται και δεν επικοινωνούν εύκολα με 
τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς ή άλλα άτομα του 
περιβάλλοντός τους. Τα παιδιά που πέφτουν συχνά 
θύματα σχολικού εκφοβισμού, μπορούν να παρου-
σιάσουν καταθλιπτική συμπτωματολογία και συχνά 
αυτοκτονικό ιδεασμό.

Οι θύτες από την άλλη, είναι άτομα με μέτριες 
σχολικές επιδόσεις και συχνά ανατρέφονται σε α-
σφυκτικό οικογενειακό περιβάλλον. Σε μεγάλο πο-
σοστό αντιμετωπίζουν προσωπικές δυσκολίες, κάτι 
που τα φορτίζει με αρνητικά συναισθήματα, όπως 
θυμό, θλίψη, απογοήτευση. Έρευνες, εξάλλου, κα-
ταδείχνουν ότι, συχνά, η βίαιη συμπεριφορά των 
εφήβων δεν αποτελεί παρά εσωτερίκευση μιας προ-
ϋπάρχουσας «παράδοσης» αρνητικών προτύπων 
συμπεριφοράς που προέρχονται από το εγγύτερο 
ή ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. Άρα, άτομα τα ο-
ποία υφίστανται κακοποίηση κατά τη παιδική ηλικία, 
τείνουν να εμφανίζουν ανάλογη βίαιη συμπεριφορά 
σε άλλα ευάλωτα πρόσωπα. Το παιδί που δεν έχει 
συνηθίσει στο διάλογο, δεν θα κάνει διάλογο. Το 
παιδί που δεν παίρνει αρκετή αγάπη, δεν θα δώσει 
αγάπη. Το παιδί που δεν βιώνει τον σεβασμό στην 
προσωπικότητά του, δεν θα δείξει σεβασμό. Επίσης, 
τα παιδιά συχνά μιμούνται απαξιωτικές συμπεριφο-
ρές των γονέων ή συγγενών, απέναντι σε πρόσωπα 

που διέπραξαν το λάθος να διαφέρουν, 
να «φαλτσάρουν».

Συχνά, οι ίδιοι οι γονείς, ειδικά των 
αγοριών, προσπαθούν να διαπλάσουν 
παιδιά χωρίς ευαισθησίες, δυνατά, δι-
εκδικητικά και κάποιες φορές επιθετικά. 
Σε ορισμένες περιπτώσεις φθάνουν στο 
σημείο, τουλάχιστον λεκτικά, να επιβρα-
βεύουν το παιδί τους – θύτη. Οι καθημε-
ρινές βιοποριστικές ανάγκες, η υπεραπα-
σχόληση, η ανεργία, επιπρόσθετα, έχουν 
ως απόρροια πολλοί γονείς να κλείνονται 
στον εαυτό τους και να είναι ουσιαστικά 
ή συναισθηματικά απόντες από την α-
νατροφή και τον στοιχειώδη έλεγχο των 
παιδιών τους.

Για την αντιμετώπιση του φαινομένου, 
το άλλο Σαββατοκύριακο, φίλοι αναγνώ-
στες.
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Στο πλαίσιο των πολιτικών διακη-
ρύξεων που επικέντρωσαν το ενδια-
φέρον των πολιτών κατά την διάρκεια  
της φετινής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσα-
λονίκης, συμπεριλήφθηκαν και ειδικές 
αναφορές στην Παιδεία με εξαγγελίες 
για τα γενικά  αλλά και ειδικότερα θέ-
ματα που απασχολούν την εκπαίδευ-
ση, στο σύνολό της. 

Στις πολιτικές αναφορές για την 
Παιδεία ήταν εμφανής τόσο ο καταγ-
γελτικός λόγος για την διαπιστούμενη 
υποβάθμιση της εκπαίδευσης, όσο και 
στην συνέχεια  οι προγραμματικές α-

ναφορές, ο καθορισμός στόχων και οι επιχειρούμενες απαντήσεις 
στην αγωνία και τις προσδοκίες για το μέλλον της  εκπαίδευσης. 

Οι πολιτικές αναφορές είχαν ως  κατάληξη τις αισιόδοξες προοπτι-
κές που εξαρτώνται από τις επικείμενες πολιτικές εξελίξεις. 

Οι  διακηρύξεις  που έγιναν από το βήμα της ΔΕΘ, σχετικά  
με την Παιδεία, είχαν ως κύριους αποδέκτες τους μαθητές, τις 
οικογένειές τους και τους εκπαιδευτικούς, αλλά και ολόκληρη την 
κοινωνία που σηκώνει το βάρος των πολιτικών που εφαρμόζονται.

Στον απόηχο αυτών των διακηρύξεων  πραγματοποιήθη-
καν και οι  καθιερωμένες τελετές στα σχολεία με αφορμή την 
έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Με αυτήν την αφορμή και πέραν των πολιτικών εξαγγελιών, 
επιχειρείται μια ανοικτή προσέγγιση των γενικών αλλά και ειδικότερων 
θεμάτων που απασχολούν την εκπαίδευση, στο σύνολό της. 

Η σχολική χρονιά που πέρασε χαρακτηρίστηκε, όπως άλ-
λωστε και οι προηγούμενες, από τις δυσκολίες και τα προβλή-
ματα που καταγράφονται κάθε χρόνο, με κυρίαρχη την έλλειψη 
εκπαιδευτικού προσωπικού και τις υποβαθμισμένες υποδομές, 
με αποτέλεσμα τα σχολεία να δυσκολεύονται να εκπληρώσουν 
τον παιδαγωγικό τους ρόλο.

Αποτελεί γενική παραδοχή ότι το ελληνικό σχολείο έχει 
υποστεί μια ανεπίτρεπτη απαξίωση που δεν συνάδει με την 
εκπαιδευτική παράδοση του τόπου.

Και αυτό  γίνεται γενικότερα αντιληπτό καθώς οι περισσό-
τεροι μαθητές και οι οικογένειές τους, ακόμα και στην εποχή 
της δραματικής μείωσης των εισοδημάτων, εκλαμβάνουν το 
σχολείο κατ ουσία ως πάρεργο, καθώς εξακολουθούν να κατα-
φεύγουν στα φροντιστήρια για βασικές γνώσεις που απαιτείται 
να κατέχει ένας σύγχρονος νέος, όπως οι ξένες γλώσσες, η 
πληροφορική κλπ, με δυσβάστακτη επιβάρυνση των ήδη  ε-

κτροχιασμένων οικογενειακών προϋπολογισμών.
Το φαινόμενο αυτό εκδηλώνεται εμφανώς στο Γυμνάσιο 

και οξύνεται στο Λύκειο, το οποίο έχει μετατραπεί κατ ουσία σε 
προθάλαμο της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς δίδεται το 
κύριο βάρος στα μαθήματα που εξετάζονται στις Πανελλήνιες 
Εξετάσεις, για την εισαγωγή στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαι-
δευτικά Ιδρύματα της χώρας . 

Αποτέλεσμα αυτού είναι να έχει περιοριστεί δραματικά το ενδι-
αφέρον για τις εγκύκλιες γνώσεις που διαμορφώνουν χαρακτήρες, 
θεμελιώνουν συνειδήσεις και οικοδομούν προσωπικότητες. 

Κύριο εκπαιδευτικό μέλημα των μαθητών είναι τα μαθήματα 
στα οποία θα κληθούν να εξεταστούν για να επιτύχουν στην 
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. 

Στις πολιτικές εξαγγελίες της ΔΕΘ  η Παιδεία  χαρακτηρίστηκε και 
πολύ σωστά, ως ένα  από τους πυλώνες για την ανάπτυξη της χώρας. 

Τονίστηκε δε από όλες τις πλευρές η αναγκαιότητα των 
μεταρρυθμίσεων που πρέπει να γίνουν για να επιτελέσει η παι-
δεία τον ρόλο που της ανήκει.

Αυτές όμως οι μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται για να 
σηκώσουν την εκπαίδευση από την απαξίωση στην οποία έχει 
περιέλθει, να της αποδώσουν την σημασία που απαιτείται στην 
σύγχρονη εποχή και να την εντάξουν στην επαγγελματική και 
παραγωγική διαδικασία, έπρεπε να είχαν ξεκινήσει από πολύ 
καιρό, σύμφωνα και με τις πολιτικές εξαγγελίες των προηγουμέ-
νων ετών που έχουν μείνει ανεκπλήρωτες.

Έστω όμως και τώρα, παρά τις απογοητευτικές μέχρι τώρα 
διαπιστώσεις,   προβάλλει  επιτακτικά  η  ευθύνη κάθε αρμοδί-
ου, να εργαστεί και να ασκήσει όλη του την επιρροή, ώστε η νέα 
σχολική χρονιά να αποτελέσει αφετηρία διαμόρφωσης ενός νέου 
σχολείου που να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις.

Ενός σχολείου που θα αναβαθμίζει την παρεχόμενη γνώση 
και θα παρέχει τα εφόδια που απαιτούνται από τις σύγχρονες 
κοινωνικές ανάγκες. 

Ενός σχολείου που θα διαπλάθει , ανθρώπους με ηθικές, 
πνευματικές , ψυχικές και γνωστικές αξίες , στο οποίο η ελεύ-
θερη σκέψη, η κριτική στάση, η ανεμπόδιστη έκφραση και η 
παιδαγωγική ελευθερία θα είναι από τα βασικά συστατικά του. 

Το σύγχρονο αυτό σχολείο, κύτταρο γνώσης και πολιτισμού, 
επιβάλλεται να είναι ενσωματωμένο στην κοινωνία, την οποία και 
εν δυνάμει θα αλλάζει, απαντώντας στην προκλήσεις της εποχής. 

Αυτές είναι οι σύγχρονες αναγκαιότητες και απαιτήσεις, τις 
οποίες πρέπει να εξυπηρετούν οι μεταρρυθμίσεις στην Παιδεία  
που εξαγγέλθηκαν στην ΔΕΘ και τίθενται επιτακτικά με αφορμή 
την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΞΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΑΙ 
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΟ

Γράφειο
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΒΑΣΙΑΔΗΣ

Χειμερινό πρόγραμμα δρομολογίων Αστικών Λεωφορείων Βέροιας προς χωριά

Χειμερινό πρόγραμμα δρομολογίων Αστικών Λεωφορείων Βέροιας προς Νοσοκομείο

 « ΜΟΝΑΞΙΑ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 
ΗΛΙΚΙΑ, ΕΡΩΤΑΣ ΚΑΙ 
ΣΥΝΤΡΟΦΙΚΟΤΗΤΑ»

Το πρόγραμμα των ομιλιών έχει ως 
εξής : -ΚΑΠΗ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ,  ΔΕΥ-
ΤΕΡΑ 24 Σεπτεμβρίου 2018 στις 10:30 
π.μ.

-ΚΑΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΑ,  Τετάρτη  26 
Σεπτεμβρίου 2018 στις 10:30 π.μ.

-ΚΑΠΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ,  
Πέμπτη  27 Σεπτεμβρίου 2018 στις 
10:30 π.μ.

-ΚΑΠΗ ΒΗΜΑ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ,  Τετάρτη  
3 Οκτωβρίου 2018 στις 10:30 π.μ.

-ΚΑΠΗ ΣΦΗΚΙΑΣ , Δευτέρα  8 Οκτω-
βρίου 2018 στις 10:30 π.μ.

-ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΠΗ,  Τετάρτη  10 Ο-
κτωβρίου 2018 στις 10:30 π.μ.

-ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥ-
ΛΙΟΥ – ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΡΩΗΝ ΔΗ-
ΜΑΡΧΕΙΟΥ ΒΕΡΓΙΝΑΣ, Πέμπτη 11 Ο-
κτωβρίου 2018,  στις 10:30 π.μ.

Είσοδος Ελεύθερη

Ο εκφοβισμός 
(αγγλ. Bullying) 1ον
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Ανακοίνωση  
 Ανακοινώνουμε 

στους αγαπητούς  
Συγγενείς και Φίλους 

του Γηροκομείου 
Βέροιας, ότι οι ώρες 
επισκεπτηρίου  για 
τους Τροφίμους του 
Ιδρύματος, είναι από 
τις 10.00-12.00 και 

16.00-18.00. 
 τηλ.επικοιν. 
6979221680.  

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Στα πλαίσια της κοι-

νωνικής προσφοράς του 
Γηροκομείου Βέροιας 
προς τους συμπολίτες 
μας, σας γνωστοποι-
ούμε ότι όσοι αντιμετω-
πίζουν πρόβλημα πε-
ρίθαλψης των οικείων 
υπερηλίκων τους και θέ-
λουν να απουσιάσουν, 
η Μ.Φ.Η.``ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙ-
ΑΣ``,  αναλαμβάνει να 
φιλοξενήσει και να περι-
θάλψει  αυτούς τους ανθρώπους για όσο χρονικό διάστημα χρειάζονται. 

Τηλ.Επικοινωνίας 23310 24891.
ΕκτηςΔ/νσεωςτουΓηροκομείουΒέροιας

ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕΝΟΤΗΤΑΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΤΕΧΝΙΚΩΝΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,
ΠΡΑΣΙΝΟΥΚΑΙΑΓΡΟΤΙΚΗΣΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑΠΡΑΣΙΝΟΥΚΑΙΑΓΡΟΤΙΚΗΣΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Αλεξάνδρεια,21Σεπτεμβρίου2018
Αριθ.Πρωτ.:18640

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
ΓΙΑΤΗΝΕΚΜΙΣΘΩΣΗΤΟΥΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΥ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣΑΠΟΛΗΨΕΩΣΔΑΣΙΚΩΝΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΑΠΟΤΗΝΥΛΟΤΟΜΙΑΔΕΝΔΡΩΝΠΟΥΦΥΟΝΤΑΙ
ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝΤΗΣΟΔΟΥΜΕΤΑΞΥΟΙΚ.ΡΑΨΟΜΑΝΙ-
ΚΗΣΤ.Κ.ΞΕΧΑΣΜΕΝΗΣΚΑΙΤ.Κ.ΠΡΑΣΙΝΑΔΑΣ

Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας διακηρύσσει ότι:
Την 3η Οκτωβρίου του έτους 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 

10:00 π.μ. έως 11:00 π.μ. θα γίνει πλειοδοτική φανερή και 
προφορική δημοπρασία στο Δημοτικό Κατάστημα Αλεξάνδρειας 
για την εκμίσθωση του αποκλειστικού δικαιώματος απολήψεως 
δασικών προϊόντων από την υλοτομία 551 δένδρων (άτομα 
λεύκης, ακακίας κ.λ.π), ενδεικτικού συνολικού όγκου 71,28 κ.μ. 
που φύονται εκατέρωθεν της οδού μεταξύ οικ. Ραψομανίκης 
Τ.Κ. Ξεχασμένης - Τ.Κ. Πρασινάδας και αναλύονται ενδεικτικά 
ως ακολούθως :

α)11,28κ.μ.Στρογγυλήξυλείαμήκους1,80μ.καιάνω
(μέσηςδιαμέτρου20εκ.καιάνω),(κατηγ. II 1.γ. του Πίνακα 
Διατίμησης Δασικών Προϊόντων)μεκατώτατοόριοπροσφο-
ράς20,00€/κ.μ.,

β)28,57χ.κ.μ.Στρογγύλια&σχίζεςανεξαρτήτουδιαμέ-
τρου (κατηγ. ΙΙ 6.4.δ. του Πίνακα Διατίμησης Δασικών Προϊό-
ντων) μεκατώτατοόριοπροσφοράς10,00€/χ.κ.μ.

γ)66,66χ.κ.μ.Καυσόξυλα (κατηγ. ΙΙ 9.β. του Πίνακα Δια-
τίμησης Δασικών Προϊόντων) μεκατώτατοόριοπροσφοράς
7,00€/χ.κ.μ.

Αντίγραφα της αναλυτικής διακήρυξης καθώς και πληρο-
φορίες για τη δημοπρασία θα παρέχονται από τη Διεύθυνση 
Τεχνικών Υπηρεσιών, Πρασίνου και Αγροτικής Ανάπτυξης, 
στην οδό Εθνικής Αντίστασης 42 στην Αλεξάνδρεια (τηλέφωνο 
2333350135).

Σε περίπτωση που η δημοπρασία αποβεί άγονη, θα επα-
ναληφθεί στον ίδιο τόπο και ώρα και με τους ίδιους όρους στις 
10/10/2018.                   

ΟΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΓΚΥΡΙΝΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΑΔΑ:7Υ82Ω9Ο-ΖΨΧ
ΝΟΜΟΣΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣΒΕΡΟΙΑΣ
Τμήμα:ΑξιοποίησηςΔημοτικήςΠεριουσίας
Πληρ.:Ν.Γκοτσίδης
Τηλ.:23313-50621FAX:2331021777

Βέροια19-09-2018
Αρ.πρωτ:25100

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΟΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε φανερή προφορική πλειοδο-
τική δημοπρασία η εκμίσθωση  του με αρ. 499  αγροτεμάχιου 
οριστικής Διανομής 1943-1955, εμβαδού Ε=5.000τ.μ.της Τ.Κ.
Βεργίναςγιαείκοσι(20)χρόνια.        

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στις 5Οκτωβρίου 2018,
ημέρα Παρασκευή , στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου 
Δήμου Βέροιας, ενώπιον  της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας 
δημοπρασιών που ορίστηκε με την αριθ. 6/2018 απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τους  όρους που 
καταρτίστηκαν με την αριθ. 479/2018απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας, και ώρα: 10:00–11:00. 

Ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ετήσιου μισθώματος 
ορίζεται το ποσό  των30,00€/στρέμμα.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν τα δικαιο-
λογητικά που μνημονεύονται στο άρθρο 6 της Λεπτομερούς 
διακήρυξης. 

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται για είκοσι (20) χρόνια.    
Περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στη Διαύγεια, θα 

δημοσιευθεί  σε δυο ημερήσιες και μία εβδομαδιαία εφημερίδα 
του Νομού. Η περίληψη και η λεπτομερής διακήρυξη θα αναρ-
τηθούν στην  επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Βέροιας www.
veria.gr, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Βέροιας και 
στο κατάστημα της Τ.Κ. Βεργίνας .  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να λάβουν γνώση της λεπτομερούς διακήρυξης από το τμήμα 
Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου, στη διεύθυνση 
Βικέλα 4, γραφείο 7, 3ος όροφος και στα τηλ. 2331350611 - 
621 - 589  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

ΟΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ

 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 

ΒΕΡΟΙΑΣ 
Ανακοινώνεται, ότι 

λειτουργεί κάθε πρωί 
το Γραφείο στο Γηροκο-
μείο Βέροιας τηλ. 23310 
24891 και συχνά το 
Γραφείο του Αδελφάτου 
στο Υπόγειο Δημοτικής 
Αγοράς. 

Για  πληροφορίες 
στον κ. Ιωάννη Μούρ-
τζιο τηλ. 6979 221678, 
23310 72525.Για οικο-
νομική ενίσχυση επίσης 
υπάρχουν Λογαριασμοί 
στην ALPHA BANK. 1. 
Αδελφάτο Γηροκομείο  
Βέροιας Αρ. Λογ.: 8 30 
00 20 01 00 00 70 , Ι-
ΒΑΝ: GR 80 01 40 83 00 
83 00 02 00 10 00 0 70 
2. Σωσσίδειο Γηροκο-
μείο Βέροιας Αρ. Λογ.:8 
2 9 00 20 01 00 00 24 
, IBAN:  GR 78 0140 82 
90 82 90 02 00 10 00 
024

ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ  
ΒΕΡΟΙΑΣ     

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

40NΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 22

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

ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ (ΠΟΠΗ)
ΒΟΥΡΟΥΤΖΗ χήρα Ζήση

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

Τατέκνα,Ταεγγόνια
Ταανήψια,Οιλοιποίσυγγενείςκαιφίλοι
ΔεξίωσηθαδοθείστηναίθουσατουΝαού

TΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 23

Σεπτεμβρίου 2018 στον Ιερό 
Ναό Αγίων Αναργύρων Βέροι-
ας ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
για την ανάπαυση της ψυχής 
του πολυαγαπημένου μας συ-
ζύγου, πατέρα, παππού, αδελ-
φού και θείου

ΘΕΟΛΟΓΗ ΕΥΑΓ.
ΚΑΡΑΪΝΔΡΟΥ

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

Ησύζυγος,Ταπαιδιά,Ταεγγόνια
Οιαδελφές,Ταανήψια,Οιλοιποίσυγγενείς
Δεξίωσηθαδοθείστηναίθουσατης«Ελιάς»

H κίνηση 
του Μητροπολίτη
Ο Σεβασμιώτατος 

Μητροπολίτης Βε-
ροίας, Ναούσης και 
Καμπανίας κ. Παντε-
λεήμων :

Το Σάββατο 22 
Σεπτεμβρίου στις 
7:00 μ.μ. θα παρα-
στεί στα Εγκαίνια 
της Βιβλιοθήκης του 
Δήμου Δέλτα στην 
Χαλάστρα, η οποία 
είναι δωρεά του κ. 
Χαντέ.

Την Κυριακή 23 
Σ ε π τ ε μ β ρ ί ο υ  το 
πρωί θα ιερουργήσει 
στον Ιερό Ναό Τιμίου Προδρόμου Μακροχωρίου, επί τη 
εορτή της συλλήψεως του Τιμίου Προδρόμου.

Την Κυριακή 23 Σεπτεμβρίου στις 6:00 μ.μ. θα τελέ-
σει Αγιασμό στην Μαθηματική Εταιρεία Βεροίας.

Την Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου στις 12:00 το μεσημέρι θα 
τελέσει Αγιασμό στα Δικαστήρια Βεροίας.

Την Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου στις 6:30 μ.μ. θα χορο-
στατήσει στον εσπερινό και στην παράκληση του Αγίου 
Λουκά του ιατρού αρχιεπ. Συμφερουπόλεως (στον υπό 
κατασκευή ναό του) στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά 
στην Βέροια.

Την Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου το πρωί θα ιερουργήσει 
στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στο Νησέλι 
επί τη εορτή της μεταστάσεως του.

Την Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου στις 7:30 μ.μ. θα πα-
ραστεί και θα ομιλήσει στην εκδήλωση «Θεομητορικές 
απαντήσεις στα προβλήματα της σύγχρονης οικογενεί-
ας» στο Μητροπολιτικό Κέντρο Πολιτισμού «ΠΑΝΤΑ-
ΝΑΣΣΑ» στην Νάουσα.

Την Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου το πρωί θα ιερουργή-
σει στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος Βεροίας.

Την Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου στις 11:30 μ.μ. θα τελέ-
σει Αγιασμό και θα ομιλήσει στην ΓΕΧΑ Βεροίας.

Την Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου στις 5:30 μ.μ. θα τελέ-
σει Αγιασμό και θα ομιλήσει στην ΓΕΧΑ Ναούσης.



Φίλοι μου, καλή σας η-
μέρα, 

μόλις τώρα διάβασα, 
ότι υπουργός - αστέρι του 
τσίρκο, ο οποίος θα έπρε-
πε ήδη να έχει παραιτηθεί, 
εάν τηρούσε τις υποσχέ-
σεις του, δήλωσε για τους 
Έλληνες συνταξιούχους: 

«αυτοί οι άνθρωποι - οι παλαιοί συνταξιούχοι - θα 
τεθούν εκτός συστήματος με φυσικό τρόπο», δη-
λαδή με λίγα λόγια, λέει στον πατέρα μου και στη 
μάνα μου, ότι είναι μελλοθάνατοι!

Η αλαζονεία πλέον δεν ελέγχεται!
Υπουργάκο, με το σακίδιο στην πλάτη, άσε ήσυ-

χο τον γέρο μου και τη γριά μου και κοίταξε τη δική 
σου φυσική κατάσταση, διότι προβλέπω, πως εάν η 
Σκάρλετ Γιόχανσον σου πει το ναι και σου καθήσει 
για κοκτέιλ και ότι άλλο προκύψει, τότε μάλλον άλ-
λος θα είναι ο μελλοθάνατος. 

Τελικά θα ήταν ενδιαφέρον να μας πείτε σε ποιο 
κολλέγιο, πουλάνε τόση ηλιθιότητα, τόση κυνικότη-
τα, τόση χυδαιότητα!

Α και κάτι άλλο υπουργάκο. 
Μην ξεχνάς ότι η χώρα διαθέτει κάτι γέρους 75 

φεύγα, που εάν σε «περιλάβουν», δεν θα ξέρεις 
που να κρυφτείς 

Δεν τους πρόσεξες στα συλλαλητήρια; Ήταν τό-
σοι λίγοι και μετρήσιμοι!

Αλήθεια τον μπαμπά Μητσοτάκη τον ξέχασες!.
Και ακούγοντας τέτοιες δηλώσεις και διαβάζο-

ντας τα παραπάνω, χαίρεται ο Κυριάκος, διότι σου 
λέει θα με ψηφίσουνε και θα αναλάβω την πρωθυ-
πουργία!

Και εδώ Κυριάκο βρίσκεται το πρόβλημα.
Η κατάσταση της πατρίδας δεν απαιτεί μόνο την 

ψήφο. 
Απαιτεί η ψήφος να είναι θετική, απαιτεί να πι-

στέψει ο Έλληνας, ότι μπορεί να αλλάξουν πράγμα-
τα και καταστάσεις. 

Δεν αρκεί να νικήσεις, μόνο και μόνο επειδή ο 
αντίπαλός σου ήταν παντελώς άχρηστος.

 Όσο περισσότερες θα είναι οι αρνητικές ψήφοι, 
τόσο και λιγότερος ο χρόνος σου παραμονής στην 
εξουσία, εάν εκλεγείς βεβαίως, βεβαίως!

Με ποια εξίσωση συνδέονται τα παραπάνω, 
ζήτα από τα τοπικά κομματικά στελέχη (ανά δήμο, 
νομό), να σου πούνε. 

Και εάν τα βρεις στείλε μου τα στοιχεία τους για 
να γίνουμε φίλοι!

Πριν από αρκετά χρόνια Κυριάκο, ίσως τριά-
ντα φεύγα, ένας λεπτούλης και όχι ευσωμούλης, 
απευθύνεται σε κομματικά στελέχη νεολαίας και 
επισημαίνει. 

Θα καθιερώσουμε συζητήσεις ανοικτές, με ότι 
θεματολογία επιθυμείτε.

Στην πρώτη συνάντηση, εμφανιστήκανε τα κομ-
ματικά παλλουκάρια και τους λέει ο λεπτούλης. 

Για να καταλάβω ήρθατε, για να με πείσετε γιατί 
βρίσκομαι στο συγκεκριμένο πόστο ή για να σας 
πείσω, εγώ με τη σειρά μου, ότι κάνετε καλά που 
είστε οργανωμένοι! Και συνέχισε:

είπαμε, οι συναντήσεις θα είναι ανοιχτές, που 
σημαίνει ότι θα προσέλθετε με γνωστούς σας από 
άλλες παρατάξεις. 

Οι κοινωνίες πρέπει να ανοίξουνε. 
Θα υπάρχει διάλογος, θα υπάρχουν διαφωνίες 

και θα «συναντηθούμε» σε πολλά θέματα, διότι έτσι 
πρέπει.

Αναρωτιέστε φίλοι μου, ο κύ-
ριος λεπτούλης, πως θα αισθάνε-
ται σήμερα, παρατηρώντας ότι τα 
κόμματα, προσπαθούν να βρουν 
κομματικούς υποψηφίους για τις 
τοπικές εκλογές. 

Μπορεί και να έγινε χοντρού-
λης!

Λοιπόν, Κυριάκο,
δεν με διαβάζεις και το ξέρω. 
Εάν συνέβαινε το αντίθετο, κά-

τι θα είχες διορθώσει. 
Σε παλαιότερο άρθρο 

με τίτλο «Κυριάκο πρέπει 
να γίνεις ευσωμούλης» εί-
χα επισημάνει:

Η αξιωματική αντιπο-
λίτευση είναι ένα κόμμα 
φθαρμένο, παλιό, αρα-
χνιασμένο, ένα όχημα που 
βρίσκεται εδώ και πολλά 
χρόνια στο συνεργείο.

Θα πρέπει να αντιμε-
τωπίσεις διεφθαρμένους 
μηχανισμούς και τύπους 
που δεν μπορούν να με-
τρήσουν ούτε τις ημερήσι-
ες εισπράξεις ενός … ταξί!

Θα πρέπει να μη συμ-
βιβαστείς με ισορροπίες σ’ 
ένα κόμμα - φέουδο.

Να μην υποταχθείς 
στους κομματικούς βαρό-
νους, τους κομματάρχες, 
σε αυτούς που ξαφνικά 
θα σε αγαπήσουν, και 
συνέχιζα λέγοντας ότι η 
κατάσταση απαιτεί να 
τρέξουμε, για αυτό σε κα-
λούσα να κατασκευάσεις 
Φεράρι!

Κατάλαβες Κυριάκο, ποιο είναι το πρόβλημα. 
Ενώ θα πρέπει να έχεις οδηγούς για γρήγορα 

αυτοκίνητα, εσύ δεν έχεις ούτε για γάιδαρο. 
Έτσι αισθάνεται, κάποιος όταν παρατηρεί τα 

διάφορα κομματικά - τοπικά, στελέχη (όχι όλα, ευ-
τυχώς). 

Και βέβαια υπάρχει και ένας άλλος αστάθμητος 
παράγοντας, που δεν τον έχεις λάβει υπόψιν.

Θεωρείς ότι την ψήφο θα την πάρεις, έστω και 
αρνητική.

Η αλήθεια είναι όμως, πως εάν ο εν δυνάμει 
ψηφοφόρος, αισθανθεί στην κάλπη, ότι είναι σκυ-
λάκι της Δαλματίας, τότε να είσαι σίγουρος ότι σε 
καμία περίπτωση, δεν θα στηρίξει την οποιαδήποτε 
Κρουέλα ντε βιλ. 

Και εάν δεν σας αρέσουν τα σκυλάκια, αλλά τα 
στρουμφάκια, τότε Κυριάκο, εάν ο εν δυνάμει ψη-
φοφόρος, αισθανθεί ότι είναι στρουμφάκι, τότε σε 
καμία περίπτωση, δεν θα στηρίξει Δρακουμέλ!

Και τελειώνοντας για να μην ξεχνιόμαστε, ε-
πειδή στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, 
υπάρχουν αρκετοί μακεδονομάχοι, να θυμίσω πάλι, 
ότι σε πρόσφατο αρθράκι, είχα επισημάνει ότι: « τα 
μεταξωτά ενδύματα φίλοι μου, θέλουν και επιδέξια 
κορμιά. Ακριβώς έτσι και με τις εμφανείς θέσεις, 
στα συλλαλητήρια Θα απαιτηθεί τσίπα και παλικα-
ριά».

Που είστε τώρα φίλοι μου.
Στη συνέντευξη της ΔΕΘ, ο Κυριάκος 

σε σχετική ερώτηση για τα βαφτίσια των 
Σκοπίων, μίλησε για ρεαλισμό, καθώς πι-

στεύει πως η σύνθεση ονομασία, όσο κι αν προκα-
λεί αποστροφή είναι το μικρότερο κακό, σε σχέση 
με την «μακεδονική» ταυτότητα και γλώσσα. 

Είπε με άλλα λόγια ότι για το όνομα δεν τίθεται 
θέμα.

Δεν απογοητεύτηκες, φίλε, φίλη κομματικέ που 
θέλεις και την ψήφο μας (τρομάρα σας). 

Και εάν διαφωνείς, γιατί δεν το φωνάζεις. 
Να σου πω εγώ.
Διότι πολύ απλά δεν σε ενδιαφέρει η πορεία της 

πατρίδας, αλλά το εγώ σου και η προσωπική σου 
ανέλιξη, η οποία όμως θα επιτευχθεί πως, με την 
εξόντωση των σκυλιών της Δαλματίας!

Χοντρούλη μου, είμαστε ρεαλιστές, τι δεν κατα-
λαβαίνεις. Για αυτό δεν μιλούμε, μην μας αδικείς.

Ρεαλισμός ναι, γιατί αλλιώς καραδοκούν οι αυ-
ταπάτες, αλλά ο ρεαλισμός θα υπάρχει όταν μιλάς 
για αριθμούς και οικονομικά μεγέθη ή όταν επιδι-
ώκεις την εξυπηρέτηση προσωπικών σου συμφε-
ρόντων. 

Τότε να μάθεις να σκέφθεσαι με ρεαλισμό.
Όταν μιλάς για την πατρίδα, τότε απαιτείται ψυ-

χή και αγώνας. 
Εάν κάποιοι άλλοι, πριν από χρόνια κοιτούσανε 

το ρεαλισμό, εσύ ακόμη θα χόρευες τον χορό της 
κοιλιάς σε χαρέμι, ή θα έκανες την αρκούδα!

ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ ΠΑΤΡΙΔΑ!
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ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΑΝΕΙΩΝ
Είστε δανειολήπτης επιχειρηματίας 

ή  ιδιώτης και ενδιαφέρεστε για τη ρύθμι-
ση-κούρεμα των οφειλών σας σε Τράπε-
ζες? 

Σας παρέχουμε τις πρώτες πληροφορίες 
ΔΩΡΕΑΝ καθώς και την εξέταση του φακέ-
λου σας ΔΩΡΕΑΝ. 

Εχεμύθεια και προστασία των προσω-
πικών σας δεδομένων με την εγγύηση της 
εμπειρίας πρώην Τραπεζικών Διευθυντι-
κών στελεχών  και τη συνδρομή μεγάλου 
δικηγορικού γραφείου σε Αθήνα και Θεσ-
σαλονίκη .

Όποιο και αν είναι το θέμα που σας α-
πασχολεί, έχουμε την λύση, επικοινωνήστε 
μαζί μας 6936644122 ή 6981994055 Wup 

Γραφεία:Θεσσαλονίκη,Βέροια,
Κιλκίς,Κοζάνη,Γιαννιτσά
e-mail
diamesolavitiki.info@gmail.com

Του Ιωάννη Ιασ. Βελέντζα  Διπλ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

ΔΕΝ ΑΡΚΕΙ ΜΟΝΟ Η ΨΗΦΟΣ!!! 



CMYK
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Τονδεύτεροφιλικόαγώναστοδη-
μοτικό στάδιο της Βέροιας θα δώσει
η ομάδα σήμερα Σάββατο 22/9 στις
16:30,μεαντίπαλο τηνομάδα τουΟ-
ΛΥΜΠΙΑΚΟΥΚΥΜΙΝΩΝαπότηνΘεσ-
σαλονίκη η οποία αγωνίζεται επίσης
στον2οόμιλοτηςΓεθνικήςκατηγορί-
ας.Οπροπονητής τηςΒέροιαςΝίκος
Παπανώταςθα έχειστηνδιάθεση του
όλους τουςπαίκτες για να καταλήξει
σε αποφάσεις αφού μας χωρίζει μία
εβδομάδα από την επίσημη έναρξη
τουπρωταθλήματος της Γ’ Εθνικής (
την επόμενηΚυριακή 30 /9 εντός με
Γιαννιτσά).

Δίνουμεόλοιδυναμικάτοπαρών!

Ανακοινώθηκαν  
οι διαιτητές 
και βοηθοί 

που θα διευθύνουν 
τα παιχνίδια της 2ης 
αγωνιστικής στην Α’ 
Ερασιτεχνική της ΕΠΣ 
Ημαθίας.

Αναλυτικά:
Σάββατο22/9
ΚΛΕΙΔΙΟΥ 16.30ΕΘΝΙΚΟΣ

ΚΛΕΙΔΙΟΥ –ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΠΛΑΤΕ-
ΟΣ

Διαιτησία: ΠΑΠΑΔΑΚΗΣΑ-
ΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΠΑΖΑΡΤΖΙΚΛΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ-ΑΣΒΕΣΤΑΡΑΣΕΥ-
ΑΓΓΕΛΟΣ

ΔΑΚΝΑΟΥΣΑΣ16.30ΦΑΣ
ΝΑΟΥΣΑ –ΦΙΛΙΠΠΟΣΜΕΛΙ-
ΚΗΣ

Διαιτησία:ΠΑΥΛΙΔΗΣΧΡΗ-
ΣΤΟΣ-ΚΩΣΤΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟ-
Σ-ΤΟΤΣΚΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ16.30 ΓΑΣΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ–Α-
ΓΡ.ΑΣΤ.ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ

Διαιτησία: ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΧΡΙ-
ΣΤΟΔΟΥΛΟΥΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΓΙΑΝΤΣΗΣΚΩΝ/ΝΟΣ

ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ16.30Μ.ΑΛΕΞ.ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ–ΑΕ
ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ

Διαιτησία: ΤΡΕΒΛΑΣΠΑΝΤΕΛΗΣ-ΑΡΓΥΡΙΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΜΟΥΣΕΝΙΚΑΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΜΑΡΙΝΑΣ 16.30ΑΟΜΑΡΙΝΑΣ –ΚΕΡΑΥΝΟΣ
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ

Διαιτησία:ΜΕΛΤΖΑΝΙΔΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΠΑΡΑΣΙ-

ΟΥΣΤΕΦΑΝΟΣ-ΧΡΥΣΑΝΗΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ16.30ΕΝΩΣΗΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ–
ΠΑΟΚΑΛΕΞ/ΕΙΑΣ

Διαιτησία: ΓΑΒΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ-ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ-ΜΠΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΤΡΙΚΑΛΩΝ16.30Μ.ΑΛΕΞ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ–ΑΡΗΣ
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ

Διαιτησία:ΛΑΖΑΡΟΥΚΩΝ/ΝΟΣ-ΠΙΤΟΣΚΩΝ/
ΝΟΣ-ΤΡΑΝΤΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΚΟΠΑΝΟΥ16.30ΓΑΣΚΟΠΑΝΟΣ–ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΝΑΟΥΣΑΣ

Διαιτησία:ΜΑΛΟΥΤΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΚΑΡΑΓΚΙ-
ΖΟΠΟΥΛΟΣΙΩΑΝΝΗΣ-ΝΗΣΕΛΙΤΗΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΣτοΔημοτικόΣτάδιο4.30μ.μ.
φιλικόΒέροια-ΟλυμπιακόςΚυμίνων

Οι διαιτητές και βοηθοί
της 2ης αγωνιστικής στην Α’ κατηγορία 

της ΕΠΣ Ημαθίας

Ηδιοίκηση της «Βασίλισσας»ανακοίνωσε την
έναρξη κυκλοφορίας των εισιτηρίωνδιαρκείας της
νέαςαγωνιστικήςπεριόδου2018-19  οι τιμές των
οποίων είναι για όλα τα βαλάντια αφού ξεκινούν
απότα30ευρώκαιφτάνουντα300.

Αναλυτικά:
«Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να σας

ανακοινώσουμε ταεισιτήριαδιαρκείας τηςομάδας
μαςγιατηνφετινήσεζόνταοποίαθαδιαφοροποι-
ούνταισε5κατηγορίες.

Είναι γεγονόςότι  η «κλασική»θύρα4θα λει-
τουργήσει ξανά, όπως και τα μαθητικά εισιτήρια!
Έφτασεοκαιρόςπουόλοιπεριμέναμε,οφίλαθλος
κόσμοςναδείξει την«στήριξή»τουστηνΒασίλισ-
σα!

Αναλυτικότερα:
1)ΕισιτήριοδιαρκείαςSTANDARDτοοποίοθα

βρίσκεταισταακριανάτμήματαθέσεωντηςσκεπα-
στήςθύραςκαιητιμήτουανέρχεταιστα50ευρώ.

2) Εισιτήριο διαρκείαςEXCLUSIVE το
οποίο θαβρίσκεται στα κεντρικότερα τμή-
ματαθέσεων του γηπέδου τηςσκεπαστής
θύρας και με τιμη να ανέρχεται στα 100
ευρώ.

3)Εισιτήριο διαρκείαςVIP στο κέντρο
τηςσκεπαστήςθύραςταοποίαείναιμόλις
150αριθμημένεςθέσεις,δερμάτινεςκαιμε
τραπεζάκι μπροστάαπόόλες, η τιμή τους
ανέρχεταιστα300ευρώ.

4)Εισιτήριο διαρκείας «ΘΥΡΑ4» το ο-
ποίοβρίσκεταιστακεντρικότερασημείατης
ανοιχτήςκερκίδαςκαιμετιμήστα30ευρώ.

5)ΕισιτήριοδιαρκείαςΜΑΘΗΤΙΚΟτοοποίοβρί-
σκεταιστοπέταλοτηςθύρας1καιστατμήματατης
ανοιχτήςθύραςκαιμετιμήστα10ευρώ.

Σημείαπώλησης:
*ΠολυχώροςΕΛΙΑ υπεύθυνος επικοινωνίας κ.

ΖιαμπούληςΣτελιος6977426425
*ΚατάστημαSPOTEAMΜ.Αλεξάνδρου28,Βέ-

ροια2331061745
*ΣισμανίδηςΚωνσταντίνος,Αριστοτέλους 133

Μακροχώρι6944801415
*Ελευθεριάδης Θεόδωρος, 6974077834

eleytheriadhs@gmail.com»

Ενοικιάζονται διαφημιστικές πινακίδες για τη
νέαποδοσφαιρικήπερίοδο2018-19,του«Π.ΣΒέ-
ροια».Πληροφορίες:

Σ ισμαν ίδης  Κωνσταντ ί νος ,  τηλέφωνο
:6944801415

ΜπίκαςΚωνσταντίνος,τηλέφωνο:6972232839

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

ΕκλογέςστονΣύνδεσμοΔιαιτητώνΧειροσφαίρισης
Κ.Μακεδονίας

Πρόσκληση σε Γ. Συνέλευση 
ΚαλούνταιταμέλητουΣυνδέσμουΔιαιτητώνΧειροσφαίρισηςΚεντρικήςΜακεδονίαςτηνΤρίτη25-09-2018

καιώρα20:00μμδυνάμειτουάρθρου6παρ.1,2,3,4,5&6σεεπαναληπτικήΤακτικήΓενικήΣυνέλευσημεθέμα:
1.ΔιοικητικόςκαιΟικονομικόςαπολογισμόςτουαπερχόμενουδιοικητικούσυμβουλίου.
2.Εκλογήεφορευτικήςεπιτροπήςδιεξαγωγήςεκλογών.
3.Εκλογήνέουδιοικητικούσυμβουλίου.



CMYK

922-23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 www.laosnews.grτου Σαββατοκύριακου

Την Κυριακή 21 Οκτω-
βρίου, στις 9 το πρωί, 
θα δοθεί στη Σχολή 

Αριστοτέλους η εκκίνηση 
του «2ου Αριστοτέλειου δρό-
μου αντοχής», 22.000μ. και 
5.000μ., που διοργανώνεται 
φέτος από την Περιφερεια-
κή Ενότητα Ημαθίας και τον 

δήμο Νάουσας, με τη συνερ-
γασία αθλητικών, πολιτιστι-
κών συλλόγων και βετερά-
νων αθλητών στίβου.

Ο τερματισμός του αγώνα θα γίνει
στο ίδιοσημείο.Ησυμμετοχήείναιδω-
ρεάν και για τις δύο αποστάσεις, για
όλους τουςσυμμετέχοντες, αθλητές και
μη.

Οαγώναςτωνπερίπου22.000μ.δι-

εξάγεται εξολοκλήρου σε άσφαλτο, με
υψομετρικές διαφορές. Ξεκινά από τη
ΣχολήΑριστοτέλους και θα διέλθει α-
πό τα εξής σημεία: «Πλακένια», όρια
πόληςΝάουσας, οδόςΝάουσας-Νέας
Στράντζας αμπελουργική ζώνη Νέας
Στράντζας, Κοινότητα Γιαννακοχωρίου,
αμπελουργική ζώνη Γιαννακοχωρίου,
οδός Γιαννακοχωρίου-Μαρίνας,Μαρί-
να, όριαΚοινότηταςΛευκαδίων,Μακε-
δονικοίΤάφοι,ΑρχαίαΜίεζα,Κοινότητα
Κοπανού,ΣχολήΑριστοτέλους.

ΟΑγώνας των 5.000μ. διεξάγεται
επίσης σε άσφαλτο: ΣχολήΑριστοτέ-
λους,Κοπανός (περιοχή «Τζουμέλα»),
ΣχολήΑριστοτέλους.

Οιδηλώσειςσυμμετοχής,ηαναλυτι-
κήπροκήρυξητουαγώνακαιεπιπλέον
πληροφορίες είναι διαθέσιμαμέσω της
επίσημης ιστοσελίδας τουΔήμουΝά-
ουσαςwww.naoussa.gr (ακολουθώντας
τοσχετικό εικονίδιο στη δεξιάπλευρά)
και στην ηλεκτρονική διεύθυνσηwww.
naoussa.gr/application/form

Ηπροθεσμία των δηλώσεων συμ-
μετοχής είναι μέχρι τηνΠέμπτη 18Ο-
κτωβρίου (ώρα 23:59). Πληροφορίες:
Γραφ.ΠολιτισμούΔήμουΝάουσας,τηλ.:
23323 50360, 50338, email: culture@
naoussa.gr.(ώρες09:00-14:00).

Την ομάδα τηςΚαβάλας (ομάδαΑ2)
θα αντιμετωπίσει σήμεραΣάββατο στο
Δ.ΑΚ.«ΔημήτριοςΒικέλας»ηομάδατου
ΦιλίππουΒέροιας για την 3η αγωνιστι-
κή τηςΑ’Φάσης του Κυπέλλου Ελλά-
δοςΑνδρών.Μετάτουςδυονικηφόρους
αγώνες κυπέλλου, μεΜακεδονικό και
Εθνικό, οι παίκτες τουΔημήτρη Γκίμα
θέλουν να κάνουν την καλύτερηδυνατή
εμφάνιση απέναντι στο φίλαθλο κοινό
πουθαβρεθείστογήπεδο.Οαγώνεςθα
ξεκινήσειςστις 17:00 και θα έχει είσοδο
γιατοκοινό5ευρώ.ΟΔημήτρηςΓκίμας
δήλωσε στο filipposbc.gr: «Όπως έχω
αναφέρει ξανά το κύπελλο δεν είναι ο
πρωταρχικός στόχος της ομάδας μας.
Αγωνιζόμαστε με ομάδαΑ2 κατηγορίας
και σίγουρα υπάρχουν αγωνιστικές δι-
αφορές.Αυτό δενσημαίνει ότι η ομάδα
δεν θα αγωνιστεί όπως της αναλογεί.
Καλούμε τους φιλάθλους να στηρίξουν
τηνπροσπάθεια.Ναδουναπόκοντάτην
ομάδαμας και να εμψυχώσουν τουςα-
θλητέςμας.ΘέλουμεκιαυτοίναΖήσουν
τομπάσκετΜαζίμας»

ΧορηγικήΣυνεργασία
μεΘΩΜΟΓΛΟΥΓ&ΥΙΟΙ

ΗΔΕτουτμήματοςκαλαθοσφαίρισης
τουΑΠΣΦίλιπποςΒέροιαςμεχαράανα-
κοινώνει την έναρξη της χορηγικής της
συνεργασίαςμε την επιχείρησηΘΩΜΟ-
ΓΛΟΥΓ&ΥΙΟΙ.Η εν λόγω επιχείρηση,

που δραστηριοποιείται στον ηλεκτρολο-
γικό τομέα εδώ και 50 χρόνια, αναλαμ-
βάνει τον τίτλο τουΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗ του
ανδρικούτμήματοςγιατηνσαιζόν2018-
19καιθαβρίσκεταιστοπλευρόμαςγια
πρώτηφορά,εγκαινιάζονταςευελπιστού-
με μία αμοιβαίως επωφελή σχέσηπου
θακρατήσειχρόνια.Ευχαριστούμεθερμά
τουςκυρίουςΒασίληκαιΣτέλιοΘώμογλου
για τηνεμπιστοσύνητουςκαι τηνέμπρα-
κτηστήριξήτουςστηνομάδακαιτηνπρο-
σπάθειάμας.

ΣΥΝΤΟΜΟΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΤΗΣΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Η επιχείρησηΘώμογλου Γ. &ΥΙΟΙ
δραστηριοποιείται στον ηλεκτρολογικό
τομέααπό1968.Ηεμπειρία,ηυπευθυ-
νότητα και η συνέπεια για την δουλειά
μας, είναι αυτάπου μας κάνουνπρώ-
τουςκαιανταγωνιστικούςστοχώρομας.

Αναλαμβάνουμεπαντός είδους ηλε-
κτρολογικές  εγκαταστάσεις-ηλεκτρικά
έργα και αυτοματισμούς, σε κατοικίες,
καταστήματακαιβιομηχανικούςχώρους,
καθώςεπίσηςκαιέκδοσηπιστοποιητικών
τηςΔΕΔΔΗΕ.Χρησιμοποιούμεπάνταποι-
οτικάυλικά και τονπιοσύγχρονο επαγ-
γελματικό εξοπλισμό, διότι κύριομέλημα
μας είναι ηασφάλεια τωνπελατώνμας.
Σκοπόςμαςείναιηγρήγορηεξυπηρέτηση
με τοχαμηλότεροκόστοςκαι τηνμέγιστη
λειτουργικότητατηςεγκατάστασης.

Εντός ορίων δήμου Νάουσας
ο φετινός “Αριστοτέλειος” δρόμος

Για την 3η φάση του κυπέλλου Μπάσκετ

ΜετηνΚαβάλασήμερα
ΣάββατοστοΔΑΚ

“Δ.Βικέλας”οΦίλιππος
Νέα χορηγία στην ομάδα

Συγκινητικόενδιαφέρον
απότημακρινή
Αυστραλίαγιατη

«Βασίλισσατουβορρά»
Συγκινητικόείναιτομήνυμαπουέστειλεοφανατικόςφίλα-

θλοςτης«Βασίλισσαςτουβορρά»ΓιάγκοςΛαζαρίδης,οοποί-
οςδιαμένειμόνιμαστηνμακρινήΜελβούρνητηςΑυστραλίας!
Οκ.Λαζαρίδηςαποδεικνύειτηναγάπητουγιατηνομάδα,με
έργα,αγοράζονταςεισιτήριοδιαρκείαςγια τηνέααγωνιστική
σεζόν!Αξίζειλοιπόνόλοιοιφίλαθλοιναβοηθήσουντοrestart
τηςιστορικήςΒΕΡΟΙΑΣ,αγοράζονταςέναεισιτήριοδιαρκείας.
ΣτομήνυμάτουοΓιάγκοςΛαζαρίδηςαναφέρει:

«ΚαλησπέρααπόΜελβούρνηΑυστραλίας.Ενδιαφέρο-
μαιγιαέναεισιτήριοδιαρκείαςτηςΒέροιας.Έτσιγιαναγίνω
έναςαπλόςφίλαθλοςτηςΒέροιας,αφούέτσικιαλλιώςδεν
θατοχρησιμοποιήσω,αφούείμαιμόνιμοςκάτοικοςΑυστρα-
λίας,αλλάθέλωναγίνωμέλοςτουF.CVeria.

Γιάγκος Λαζαρίδης»

Handball Premier
Σήμερα 6.00 μ.μ. 
Φιλίππειο Κλειστό 

Γυμναστήριο
1η αγωνιστική

Φίλιππος Βέροιας 
- ΧΑΝΘ

Στο Final Four του Κυπέλλου 
ΕΚΑΣΚΕΜ οι Αετοί Βέροιας, πρώτο 

φιλικό για το Παιδικό τμήμα!
ΑγωνιστικήδράσητοΣαββατοκύ-

ριακο για τοΑνδρικό και τοΠαιδικό
τμήματωνΑετώνΒέροιας.ΟιΆνδρες
θααγωνιστούναύριοΣάββατο(22/9)
καιώρα17.00στοΔΑΚΓιαννιτσών,
στονπρώτοημιτελικό τουΚυπέλλου
ΕΚΑΣΚΕΜμεαντίπαλο τονΦΟΑρι-
δαίας.

Ηομάδα τηςΠέλλαςθα τεθεί για
δεύτερη φορά αντίπαλος των «α-
σπρόμαυρων», μετά τονπρόσφατο
αγώναγιατουςομίλους.ΤηνΚυριακή
23/9καιώρα17.00θαδιεξαχθείστο
ίδιογήπεδοομικρόςτελικόςκαιδύο
ώρεςαργότεραομεγάλοςτελικός,πουθααναδείξειτονφετινόΚυπελλούχο.Όσοναφο-
ράτοΠαιδικότμήματουσυλλόγου,αύριοΣάββατοκαιώρα12.00θαδώσειτονπρώτο
τουφιλικόαγώνακαισυγκεκριμέναστηΝάουσαμετοαντίστοιχοτμήματουΖαφειράκη.



Στο FINAL FOUR του ΚΥΠΕΛ-
ΛΟΥ ΑΝΔΡΩΝ, αγωνιστικής 
περιόδου 2018-19,  που θα 

πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύρια-
κο 22 & 23 Σεπτεμβρίου 2018, στο 
ΔΑΚ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ, θα πάρουν μέρος 
οι παρακάτω ομάδες: ΑΓΕ ΠΙΕΡΙΑΣ, 
ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ, ΦΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ, 
ΚΣ ΑΕΤΟΙ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΗΜΙΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ  FINAL FOUR
Α΄ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ:ΚΣΑΕΤΟΙΒΕΡΟΙΑΣ–ΦΟ

ΑΡΙΔΑΙΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:Σάββατο22/09/2018-ΩΡΑ:
17:00΄-ΓΗΠΕΔΟ:ΔΑΚΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Β΄ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ:ΓΑΣΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ–ΑΓΕ
ΠΙΕΡΙΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:Σάββατο22/09/2018-ΩΡΑ:
19:00΄-ΓΗΠΕΔΟ:ΔΑΚΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ  FINAL FOUR
ΜΙΚΡΟΣΤΕΛΙΚΟΣ:ΗΤΤΗΜΕΝΟΙΑ΄-Β΄Η-

ΜΙΤΕΛΙΚΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:Κυριακή23/09/2018-ΩΡΑ:

17:00΄-ΓΗΠΕΔΟ:ΔΑΚΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

ΤΕΛΙΚΟΣΝΙΚΗΤΕΣΑ΄-Β΄ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:Κυριακή 23/09/2018 -Ω-

ΡΑ:19:00΄-ΓΗΠΕΔΟ:ΔΑΚΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Ηνικήτριαομάδαθακαταλάβειτην1ηθέ-
ση και θαανακηρυχθείΚΥΠΕΛΛΟΥΧΟΣΑΝ-
ΔΡΩΝτηςΕ.ΚΑ.Σ.ΚΕ.Μ. ,ηηττημένηθακα-

ταλάβει την2ηθέση της τελικήςβαθμολογικής
κατάταξηςτουΚυπέλλου.

Την3ηθέσηκαταλαμβάνειηνικήτριαομάδα
τουμικρούτελικού.

10 22-23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018www.laosnews.gr

Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 

Σεπτέμβριος 2018 
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκατά

τοδιάστημααπό24-9-2018 μέχρι30-9-
2018 θαείναιτοεξής:Αυτόματοςτηλεφωνη-
τήςβλαβών:τηλ.2331021814.

του Σαββατοκύριακου

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

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

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

Τηλ.κέντρο 2331350100 
ΓραφείοΑντιπεριφερειάρχη 2331350102
Πυροσβεστική 23310199,2331068400 
Νοσοκομείοκέντρο 2331351100
Νοσοκομείοπληροφορίες 2331351210
Νοσοκομείοραντεβού 2331351400
ΕΚΑΒ 166 
ΔΕΥΑΒ 2331078.824
ΔΕΥΑΒΒλάβες 2331021.814
ΔΕΔΔΗΕ(βλάβες)απόσταθερό 1050
ΔΕΔΔΗΕ(βλάβες)σταθερόκαικινητό
 2331021111
ΔΕΔΔΗΕ(λοιπέςυπηρ.) 2331074800 
ΟΤΕΒλάβες 121κλήσηαπόσταθερό
ΟΤΕΒλάβες 13888κλήσηαπόκινητό
ΚΤΕΛ(Υπεραστικά) 2331022.342
ΚΤΕΛ 14505 
ΚΤΕΛ(Αστικά) 2331022.282 
ΟΣΕ 2331024.444 
ΕΛΤΑ 2331020664
ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ 2331062.555-2331062.666 
ΤΑΞΙ(πιάτσαΚΤΕΛ) 23310-75151
ΔΟΥΒΕΡΟΙΑΣ(Γραμματεία) 2331353124
 2331353125
ΤΕΛΕΤΩΝΚΥΠΡΑΙΟΥ 2331070.050
ΤΕΛΕΤΩΝΓ.ΚΟΥΡΕΑ 2331074222
ΤΕΛΕΤΩΝΚΙΡΚΜΑΛΗΑΙΚ. 2331059003
ΤΕΛΕΤΩΝΑΦΟΙΓΕΩΡΓΙΑΔΗ 2331067400
ΤΕΛΕΤΩΝΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ 2331071414
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ 2331024891,2331023322
Α’ΚΑΠΗ 2331028.664 
Β’ΚΑΠΗ 2331021.286
ΔασαρχείοΒέροιας 231330-9636έως9640
και231330-9642έως9650
Δ/νσηΔασών 2331026385,26394
Δ/νσηΥγείας-Πρόνοιας 2331078296,78297
ΤμήμαΣυγκοινωνιών: 2331353416,7
Τελωνείο 2331072.256 
ΙδιωτικόΚΤΕΟHELLAS
(ΠολυκλαδικάΛύκεια) 2331060.066
ΙδιωτικόΚΤΕΟΒέροιας(Μακροχώρι) 2331043.333
Β’Σ.Σ.τηλ.κέντρο 2331032.611
ΣτρατολογικόΓραφείο 2310894463,
 2310894562 
ΟΑΕΔ 2331026.888 
Οργ.ΕργατικήςΚατοικίας 2331073353
Εθν.Οργαν.Πρόνοιας 2331024.598 
ΤΟΕΒ 2331024.669 
"Πρωτοβουλίαγιατοπαιδί" 2331072303
(Κέντροαναφοράςπεριστατικού)
Δημ.ΒιβλΖωγιοπούλου» 2331024.879 
ΑλσοςΠαπάγου 2331072.654 
I.Mητρόπολη 2331022270
ΔΗΠΕΘΕ 2331078140
ΚΕΠΑ(ΧΩΡΟΣΤΕΧΝΩΝ) 2331078100
ΟδικήΒοήθεια
HELLASSERVICE 2331060919
ΟδικήΒοήθειαEXPRESSSERVICE 1154
ΟδικήΒοήθειαINTERAMERICAN 168

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΔ/ΝΣΗΗΜΑΘΙΑΣ
Διευθυντής: 2331072.222,76.615
Α’Υποδ/ντής: 2331020.240,76.612
Β’Υποδ/ντής: 2331076.611
Υπασπιστής: 2331076.610,76.613

ΚέντροΆμεσηςΕπέμβασης:100,
 2331025.197,76.625FAX:23.333

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Φαρμακεία
Σάββατο 22-9-2018

08:00-14:30ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣΜΙΛΤΙΑΔΗΣΚΑΡΑ-
ΤΑΣΟΥ19(κοντάστο6οΔημοτικόσχολείο)23310-
66755

08:00-14:30ΒΕΧΤΣΑΛΗΔΗΜΗΤΡΑΕΜΜ.ΠΑΠ-
ΠΑ19ΚΑΙΜΟΡΑΒΑ(έναντιΙΚΑ)23310-64102

08:00-14:30 ΖΑΜΑΝΗΑΛΕΞΑΝΔΡΑΒΕΝΙΖΕ-
ΛΟΥ2623310-24123

14:30-21:00ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΑΣΙΩΑΝΝΗΣΒΕΝΙ-
ΖΕΛΟΥ48&ΚΟΝΙΤΣΗΣΓΩΝΙΑ23310-71601

19:00-21:00ΖΕΡΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ&ΣΙΑΟ.Ε.ΚΟ-
ΝΙΤΣΗΣ15ΚΑΙΕΜΜ.ΖΑΧΟΥΓΩΝΙΑ(περΚΤΕΛ)
23310-62163

21:00-08:00ΖΕΡΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ&ΣΙΑΟ.Ε.ΚΟ-
ΝΙΤΣΗΣ15ΚΑΙΕΜΜ.ΖΑΧΟΥΓΩΝΙΑ(περΚΤΕΛ)
23310-62163

Κυριακή 23-9-2018
08:00-14:30ΘΕΟΔΩΡΟΥΝΙΚΟΛΑΟΣΠΛ.ΠΛΑ-

ΤΑΝΩΝ1(πρώηνΚεντρικής69)23310-24534
14:30-21:00ΘΩΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

8223310-67530
19:00-21:00ΠΑΝΑΓΑΚΗΣΑΛΕΞΙΟΣΒΕΝΙΖΕ-

ΛΟΥ723310-28594
21:00-08:00ΠΑΝΑΓΑΚΗΣΑΛΕΞΙΟΣΒΕΝΙΖΕ-

ΛΟΥ723310-28594

Δευτέρα 24-9-2018
14:30-21:00 ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΗ-

ΡΑΣ10(κοντάσταΚΤΕΛ)23310-62989
14:30-21:00ΚΑΛΟΥΔΗΣΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣΜΟ-

ΡΑΒΑ3(έναντιΙΚΑ)23310-27507
19:00-21:00ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣΒΕ-

ΝΙΖΕΛΟΥ48&ΚΟΝΙΤΣΗΣΓΩΝΙΑ23310-71601
21:00-08:00ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣΒΕ-

ΝΙΖΕΛΟΥ48&ΚΟΝΙΤΣΗΣΓΩΝΙΑ23310-71601

ΕΚΑΣΚΕΜ FINAL FOUR ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΑΝΔΡΩΝ 2018-19

Οιαγωνιστικέςυποχρεώσεις
τωντμημάτωντουΑγροτικούΑστέρα

ΑγίαςΒαρβάρας
ΑΝΔΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΗανδρικήομάδατουΑγροτικούΑστέρααγωνίζεταιτοΣάββατο22/9/2018,στις17:00στογήπε-

δοτουΡοδοχωρίουμετηναντίστοιχητοπικήομάδα,γιατη2ηαγωνιστικήτουπρωταθλήματοςτης
Α’κατηγορίαςΕΠΣΗμαθίας.

ΟΜΑΔΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ
ΤοεφηβικότμήμαΚ16τουΑγροτικούΑστέρααγωνίζεταιτοΣάββατο22/9/2018,στις10:30στο

γήπεδοτουΜακροχωρίου,σεφιλικόαγώναπροετοιμασίαςμετηναντίστοιχητοπικήομάδα.
Συγκέντρωσητωνπαικτώνστις10:00στογήπεδοτουΜακροχωρίουμεστολήπροπόνησης.
Τατμήματαυποδομήςτηςακαδημίας(Κ12–Κ6)τουΑγροτικούΑστέρα,θαέχουνπρογραμμα-

τισμένηπροπόνησητοΣάββατο22/9/2018,στις10:30,τοπρωίστογήπεδοτηςΑγίαςΒαρβάρας.



ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΚΑΤΩ ΜΑΚΡΟ-
ΧΩΡΙΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2

διαμερίσματα, ισόγειο
και 1ος όροφος, από
70 τ.μ. και 80 τ.μ., με
αυλή και ταδύομαζί,
καλοριφέρι,σκεπή,σε
καλή κατάσταση και
τιμή ευκαιρίας58.000
ευρώκαιταδύομαζί.
Τηλ.: 6974058284&
6973475239.

ΖΗΤΩ προς αγο-
ρά κατοικία με 2 δω-
μάτια στο κέντρο μέ-
χρι «Παπάκια», 1ου
ή 2ου ορόφου, με

ασανσέρ,πουναχρί-
ζει ανακαίνιση μέχρι
40.000 ευρώ. Τηλ.:
6945122583.

ΕΡΓΟΧΩΡΙ πωλεί-
ται κατοικία75 τ.μ.σε
οικόπεδο300τ.μ.Τιμή
ευκαιρίας 24.000 ευ-
ρώ.Τηλ.:6945122583
Euromesitiki.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΔΙΔΕΤΑΙ επιχείρη-

ση κερδοφόρα λόγω

σύνταξηςσεκαλήτμή.
Κάθε έλεγχος δεκτός.
Μεσιτικό ΣΤΟΧΟΣ.
Τηλ.: 23310 68080&
6973735020.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
ΕΝΟΙΚ ΙΑΖΕΤΑ Ι

γκαρσονιέρα με δω-
μάτιο,κουζίνα,χολκαι
μπάνιοστον2οόροφο
οικοδομήςμεβεράντα,
ατομικήθέρμανση,κο-

ντάστοΒυζαντινόΜου-
σείο.Πληρ. τηλ. 6973
551477κ.Δημήτρης.

ΑΝΟΙΞΕΩΣ52ενοι-
κιάζεταιγκαρσονιέρα1ος
όροφος, ανακαινισμέ-
νο,μεθέα.Τηλ.:23310
24817&6945852826.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ γυναίκα
έναντιαμοιβήςγια24ω-
ρηφροντίδα76χρονης
ηλικιωμένηςμεκάποιας

μορφήςάνοια(όχικατά-
κοιτη),ηοποίαδιαμένει
μόνητηςστηΒέροιαΗ-
μαθίας,σεδιαμέρισμα
πολυκατοικίαςπλησίον
Ι.Κ.Α., εξασφαλισμένη
διαμονή και διατρο-
φή (εργασία από 27
Σεπτεμβρίου). Τηλ.
6932619368 -ώρες ε-
πικοινωνίας:καθημερι-
νές20:30’ - 22:30’ και
Σαββατοκύριακο10:00’
π.μ.-22:30’μ.μ..Email:
sraftop70@gmail.com
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Ε Υ Κ Α Ι Ρ Ι Α .
Πωλείται αγροτε-
μάχιο με δέντρα
7  ετών πυκνής
φύτευσης  στην
Παλιά Λυκογιάν-
νη .  Τηλ . :  6944
693222 κ. Άγγε-
λος.
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός
βυτιοφόρου για με-
ταφορά καυσίμων με
ανάλογα διπλώματα
Π.Ε.Ι. Γ΄ κατηγορίας
καιάδειαA.D.R.Τηλ.:
2331024242.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ τεχνίτης
οχημάτων με προϋ-
πηρεσία για εργασία
σε συνεργείο στη
Βέροια. Τηλ.: 6977
425077.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ γυναίκα
για καθαριότητα σπι-
τιού στις Βαρβάρες.
Τηλ.:6981894337.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ηλε-
κτρολόγος και μηχα-
νικός αυτοκινήτων
και βοηθός μηχανι-
κού από συνεργείο
στη Βέροια. Τηλ.:
2331071553.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ανδρό-
γυνογιατηΓερμανία,
να δουλέψει σε κου-
ζίνα ελληνικού εστια-
τορίου.Παρέχεται δι-
αμονή και διατροφή.
Τηλ.:2331041728.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία
έως60ετών,γιαβο-
ήθεια ηλικιωμένου
87 ετών ως εσωτε-
ρικήκαιγιαδουλειές
σπιτιού. Παρέχεται
διαμονή και διατρο-
φή. Μισθός συζη-
τήσιμος. Τηλ.: 6949
849305.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ρεσε-
ψιονίστ άνδρας, με
γνώσειςΑγγλικώνκαι
Η/Υ. Αποστολή βιο-
γραφικών στο email:
eliaver@otenet.gr ή
αυτοπροσώπως στη
ρεσεψιόντουξενοδο-
χείου«ΒΙΛΛΑΕΛΙΑ»,
πρωινές ώρες 9.00
π.μ. - 1.00 μ.μ. στη
δ/νση Ελιάς 10, Βέ-
ροια.

www.laosnews.gr

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700
τμ.μεκτίσμαδυόροφοσε τιμή
ευκαιρίας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφιποτιστι-
κό11στρέμματαστηΜελίκη(πε-

ριοχήΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα

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

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

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

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

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

του Σαββατοκύριακου

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙαποθήκηκοντάστκάντρο220τ.μ.,50.000ευρώ.

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

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

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

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

Προσφορά της εβδομάδας
-ΕΥΚΑΙΡΙΑπωλείται οικοδομή επί τηςΘεσσαλο-

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

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

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

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

ντρο40τ.μ.Τιμή19.000ευρώ

www.mesitikoveria.gr

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

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

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

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

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

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

Κωδ:23700-ΒέροιαΕργοχώριΕΝΟΙ-
ΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάαποκλειστικότητα νεόδμη-
τη Γκαρσονιέρασυνολικής επιφάνειας 50
τ.μ.ημιώροφοςυπερυψωμένος.Αποτελεί-
ται από 1Υπνοδωμάτιο, Σαλονοκουζίνα
και Μπάνιο . Είναι κατασκευασμένη το
1998 και διαθέτει θέρμανση αυτόνομη -
πετρελαίου,απεριόριστηθέα, κουφώματα
συνθετικά με διπλά τζάμια και αποθήκη .
Τιμή:180€.

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

Κωδ: 23023 ΠΑΝΟΡΑΜΑ, Διαμέρι-
σμα80 τ.μ., ισόγειο , κομπλέ επιπλωμένο
, κατασκευή1995,2υ/δ, είναιδιαθέτειθέα
απρόσκοπτη, είναι άψογασυντηρημένο ,
με καινούργιααλουμινίου κουφώματα  με
διπλάτζάμια,αυτόνομηθέρμανσημεογκο-
μετρητές,πλήρωςεξοπλισμένο,μεανοιχτό
πάρκινγκ,σεγαλήνιοπεριβάλλονκαιχωρίς
κοινόχρηστα ,Υπόδειξημόνοσεσοβαρά
ενδιαφερόμενο,τοδεενοίκιοτου320€.

κωδ.23083ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ, εξαιρετικόο-
ροφοδιαμέρισμα85τ.μ.,χωρίςκοινόχρηστα
, κατασκευή2001,2υ/δ,3οςόρ. , χωρίς
ασανσέρ , η θέαπράγματι μοναδική , σε
πολύκαλήκατάσταση,ενεργειακήςκατηγο-
ρίαςΓ,μεθέρμανσηατομικήπετρελαίου,
αυστηρώντεχνικώνπροδιαγραφών,συνθε-
τικάκουφώματαμεδιπλάτζάμιακαιηλιακό
θερμοσίφωνα μόνο 260€.Από 30/10/18
επισκέψιμοκαιδιαθέσιμο.ΑποκλειστικήΔΙΑ-
ΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΚΩΔ: 12802ΠΑΝΟΡΑΜΑΒέροιας ε-

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

Κωδ:23483-ΛευκόπετραΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙνεόδμητηΜονοκατοικίακομπλέεπιπλω-
μένοσυνολικήςεπιφάνειας200τ.μ.σεδύο
επίπεδα.Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,
Σαλόνι,Κουζίνα, 1Μπάνιο καιWC.Είναι
κατασκευασμένη το1998καιδιαθέτειθέρ-
μανσηΑτομική -Πετρέλαιο, Κουφώματα
Συνθετικά,Πάρκινγκ,Αποθήκη,Κήπο,Τζά-
κι,A/C,Συναγερμό,Έπιπλα,Ηλ.Συσκευές,
Διπλάτζάμια-Τιμή:280€.

Κωδ.24304ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοι-
κία230τ.μ.,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυοε-
πίπεδασεπεριφραγμένοοικόπεδοτων700
τ.μ. ,μεανεξάρτητημεγάληαυλήκαιμευ-
πόγειο40τ.μ.,κατασκευή1980.Αποτελείται
από2σαλόνια5υ/δ,μίαανεξάρτητημεγάλη
κουζίνα, και δύομπάνια  , χωρίςθέρμαν-
ση,μεδυνατότητα τοποθέτησης τζακιούή
σόμπας (υπάρχει καμινάδα), επιπλωμένη
,μεαποθήκηκαιμεδύοντουλάπες , έχει
ηλεκτρικέςσυσκευέςαλλάκαιηλιακόθερμο-
σίφωνα,προσφέρεταισετιμήπραγματικής
ευκαιρίας,350€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.12954ΕνοικιάζεταικοντάστηΒέ-

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ. 22877ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ, κο-

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

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

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

ΑπεριόριστηΘέα,ΚουφώματαΑλουμινίου,
-Τιμή:700€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 23854 -ΣτηνΠίνδου ΕΝΟΙΚΙΑ-

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.105283ΠΙΕΡΙΩΝ,στηναρχήκαι

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

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 105970 ΚΕΝΤΡΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.14476ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ γιαΜονοκα-

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13519ΒΥΖ.ΜΟΥΣΕΙΟ,πωλείται

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

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:14598-ΠΩΛΕΙΤΑΙΓραφείοπλη-

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

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

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:105093 -ΒέροιαΚέντροΠΩΛΕΙ-

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

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

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ:115505-ΣτηΔΟΒΡΑκαιμεεξαι-

ρετικήθέατονκάμποτηςΗμαθίαςΠΩΛΕΙ-
ΤΑΙΧωραφοοικόπεδο συνολικήςεπιφάνει-

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

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

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ: 14248 -Μακροχώρι κοντά στο

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ:13816 -ΦΙΛΙΠΠΕΙΟκοντά ΠΩ-

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

ΠΩΛΗΣΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Κωδ:105272ΚΕΝΤΡΟ,πωλείται επι-

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

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣΓΙΑΤΟΛΜΗΡΟΥΣ
Kωδ. 22876ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ, κο-

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

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

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

www.laosnews.grτου Σαββατοκύριακου

Ταπαραπάνωαποτελούνμέροςτουχαρτοφυλακίουμας

Γιαναταδείτεόλαμπείτεστοwww.mesitiki.www.mesitiki.gr

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

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

χριτις30/9/2018

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

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

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

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

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

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

www.laosnews.gr

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

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

ΑΝΟΙΞΕΩΣεπιπλωμενο1ΔΣ-ΚΑ.ΘΘεα250€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

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

του Σαββατοκύριακου

ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Πωλείται κομπλέ σύ-

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

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

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

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στονΠρομηθέα4ου

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

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

1.ΠτυχιούχοςΜηχανολόγοςήΗλεκτρολόγοςΑΕΙήΤΕΙ
2.ΑδειούχοςΨυκτικός
3.ΤεχνίτηςΗλεκτρολόγος
Επιθυμητήηπροϋπηρεσίασεβιομηχανικέςψυκτικέςεγκαταστά-

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

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

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

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

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

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

ΔΑΣΚΑΛΑ, πτυχιούχοςΠαιδαγωγικούΑ.Π.Θ., κάτο-
χοςπτυχίουProficiencyκαιΣυστήματοςΓραφήςτυφλών
Braille, τελειόφοιτος τηςΕλληνικήςΝοηματικήςΓλώσσας
και φοιτήτριαΜεταπτυχιακού Προγράμματος Ειδικής
Αγωγής,παραδίδει ιδιαίτεραμαθήματασεπαιδιάΔημοτι-
κού(παιδιάμεπροβλήματαακοήςκαιμαθησιακέςδυσκο-
λίες).Τιμέςπροσιτές.Τηλ.Επικοινωνίας:6943908929.
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ZHTEITAI φαρμακοποιός
(άντρας ή γυναίκα) ή βοηθός
φαρμακείου για φαρμακείο
στο χωριό ΞΕΧΑΣΜΈΝΗΗ-
ΜΑΘΙΑΣ (Δήμος αντιγονι-
δων). Αποστολή βιογραφι-
κού μεφωτογραφία στοmail
ksexasmenipharm@gmail.
com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙπωλήτριαγιακα-
τάστημα,ηλικίαςμέχρι27ετών.
ΑΠοστολή βιογραφικών στο:
vehr2010@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία, χωρίς
οικογενειακές ή άλλες υπο-
χρεώσεις για να εργασθεί σε
κουζίνα εστιατορίουστη Γερ-
μανία.Μισθός,ασφάλιση,δια-
μονήκαιδιατροφή.Τηλ.:6972
816816.

ΗΕΤΑΙΡΙΑΟλύμπιαΓημε
έδρατηνΑλεξάνδρειααναζητά
για το υποκατάστημά τηςστο
Διαβατό εποχικόπροσωπικό
εργάτες και εργάτριες για το
τμήμα παραγωγής. Οι ενδι-
αφερόμενοι/ενδιαφερόμενες
μπορούν να καταθέτουναιτή-
σεις στοΔιαβατό. Τηλέφωνο
επικοινωνίας:2331041499.

ΖΗΤΕΙΤΑΙκαμαριέρασεξε-
νοδοχείοτηςΒέροιαςμεγνώ-
ση βασικώνΑγγλικών. Τηλ.:
6948457059.

ΖΗΤΕΙΤΑ Ι  ά τομο  γ ι α
delivery με δικό τουμηχανάκι
για τοψητοπωλείο ΓΙΑΝΝΗΣ.
Τηλ.:6984472747κ.Γιώργος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για ερ-
γασίαστοψητοπωλείο«ΓΙΑΝ-

ΝΗΣ».Τηλ.: 6984 472747 κ.
Γιώργος.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ απόφοιτος

ΤΕΙ, αναλαμβάνει περιποίη-
ση και φύλαξη αρρώστων ή
ηλικιωμένων κατ’ οίκον.Τηλ.:
2331025520&6948798051.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει την
περιποίηση και φροντίδα ηλι-
κιωμένων, παιδιών, καθαρι-
ότητα σπιτιών, γραφείων και
σκάλες.Τηλ.:6996592973.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει την
περιποίηση γερόντων, για
πρωί ή για απόγευμα, καθα-
ριότητα σπιτιών, γραφείων,
σκάλες.Τηλ.: 6946479828&
6940679667.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ του Παιδα-

γωγικούΤμήματοςΔημοτικής
Εκπαίδευσης τουΠανεπιστη-
μίουΘεσσαλίας, αναλαμβάνει
την προετοιμασία και μελέτη
μαθητών τουΔημοτικού.Ανα-
λαμβάνεται, επίσης, ηφύλαξη
και δημιουργική απασχόληση
παιδιώνπροσχολικήςκαισχολι-
κήςηλικίας.Τηλ.:6981843099.

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 30χρονος
Φιλόλογοςμεφροντιστηριακή
πείρα και με εξειδίκευσηστην
Έκθεσηπαραδίδειιδιαίτεραμα-
θήματασεμαθητέςΔημοτικού,
Γυμνασίου,Λυκείο.Τιμέςπολύ
προσιτές.Τηλ.:6973707829.

ΒΙΟΛΟΓΟΣ παραδίδει ιδι-
αίτεραμαθήματαΒιολογίαςσε
μαθητέςΛυκείου. Τηλ.: 6972
334522.

ΔΑΣΚΑΛΑ με πολυετή ε-
μπειρία και εξειδίκευση στις
μαθησιακές δυσκολίες καθώς

και κάτοχος άδειας διδασκα-
λίαςαγγλικώνπαραδίδει μα-
θήματα ελληνικών και αγγλι-
κών σε μαθητές δημοτικού
και γυμνασίου. Τιμές πολύ
προσιτές.Τηλ. επικοινωνίας:
6980973819.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΑΓΓΛΙΚΩΝ
μεπολυετήπείρα και 100%
επιτυχίασεπτυχίαπαραδίδει
ιδιαίτερα μαθήματα σεπρο-
σιτές τιμές. Ειδικές τιμές σε
μικρά γκρουπ-αδέρφια.Τηλ.
επικοινωνίας:6942924797.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ απόφοι-
τηΑΠΘ, με μεταπτυχιακές
σπουδέςστηνΕιδικήΑγωγή
και μαθησιακές δυσκολίες,
παραδίδει μαθήματαΜαθη-
ματικών,Φυσικής&Χημείας
σε μαθητέςΔημοτικού, Γυ-
μνασίου,Λυκείου.Τηλ.:6978
003217.

ΑΓΓΛΙΚΑ-ΙΤΑΛΙΚΑ,έμπει-
ρος καθηγητήςπαραδίδει ι-
διαίτεραμαθήματαΑγγλικών
και Ιταλικών. Τιμές φιλικές.
Τηλ.:6972307251.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ:  πλήρες

φοιτητικό δωμάτιο λευκό με
στρώμα, πλυντήριο ρού-
χων45άρι, διπλή ντουλάπα,
καναπές που γίνεται διπλό
κρεβάτι, γραφείο με λευκό
τζάμι αμμοβολή και συρτα-
ριέρα γραφείου. Τηλ.: 6978
335129.

ΠΩΛΕΙΤΑΙκρεβάτιμονόμε
τοστρώμα.Πληρ. τηλ.: 6973
777747.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ έπιπλα γρα-
φειου, σαλόνι SATOμπλε, 4
καρέκλες, τραπέζι, τραπεζάκι,
τραπέζι πτυσσόμενο συσκέ-

ψεων,ντουλάπαμεκλειδαριά
(κερασί),ντουλάπα-ράφια(με-
λί), καναπέδες, όλα σε άρι-
στη κατάσταση. Τηλ.: 23310
21210,Κιν.:6978004183.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΚΥΡΙΟΣσοβαρόςχωρίςυ-

ποχρεώσεις ζητά κυρία έως
50 ετών για σοβαρή σχέση.
Τηλ.:6984040769.

ΚΥΡΙΟΣ ζητάγιαγνωριμία
κυρία από 50 έως 55 ετών
γιασοβαρήσχέση.Τηλ.:6974
862936.

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

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

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

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

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

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

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ
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ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα με
εμπειρία να εργαστούνσε
κουζίνα εστιατορίου και
ωςσερβιτόροιστηΒέροια.
Πληρ.τηλ.:6974064888.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ
Παραδίδονται ιδιαίτερα μα-

θήματα Γερμανικώνσεπαιδιά
Δημοτικού,Γυμνασίου,Λυκείου
καιενήλικες.Παρέχεταιβοηθη-
τικό υλικό.Τιμέςπολύπροσι-
τές.Τηλ.:6972119753.
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«Δεν υπάρχει άλλη Μακεδονία πέρα από τη δικιά μας»…
Προκλητικές δηλώσεις Ζάεφ για τη 
Μακεδονία που ανασκευάστηκαν 
μετά το σάλο που προκάλεσαν

 «Δεν υπάρχει άλλη 
Μακεδονία πέρα από 
τη δικιά μας» δήλωσε 
ο σκοπιανός πρωθυ-
πουργός, Ζόραν Ζάεφ, 
εντείνοντας τις προκλή-
σεις κατά του ελληνικού 
λαού και τραβώντας το 
«χαλί» κάτω από την ε-
πικοινωνιακή προσπά-
θεια της κυβέρνησης να 
παρουσιαστεί ως επω-
φελής η Συμφωνία των 
Πρεσπών.

Σύμφωνα με πρω-
θυπουργό της γειτονικής χώρας, η ε-
πικύρωση της συμφωνίας θα διασφα-
λίσει πως η ΠΓΔΜ θα είναι η μοναδική 
χώρα που θα λέγεται «Μακεδονία», 
όπως ο ίδιος χαρακτηριστικά είπε μι-
λώντας στο πρακτορείο ΜΙΑ, λίγο με-
τά το τέλος της συνάντησης του με τον 
αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτει-
ών Μάικ Πενς στην Ουάσιγκτον.

«Κατανοώ την αναταραχή με την 
προσθήκη της λέξης »βόρεια» στο 
Μακεδονία. Αλλά θέλω να πω ότι η 
βόρεια Ελλάδα είναι Ελλάδα, η δυ-
τική Βουλγαρία είναι Βουλγαρία και 
δεν υπάρχει άλλη Μακεδονία πέρα 
από τη δική μας. Αυτή είναι η μόνη 
Μακεδονία και δεν υπάρχει άλλη στον 
κόσμο», είπε και αναφερόμενος στο 
δημοψήφισμα συνέχισε:

«Γνωρίζοντας την προοπτική και 
το μέλλον αυτό πρέπει να το κάνουμε 
για τις επόμενες γενιές, για τα παιδιά 
μας. Και για αυτό πιστεύω ότι ένας 
σοβαρός λόγος για να ενωθούμε. Δεν 
πρέπει να διχαζόμαστε (σ.σ για το δη-
μοψήφισμα). Θα ήθελα να απευθύνω 
έκκληση σε όλους τους συμπολίτες 
μας που ζουν στην Αμερική, αλλά και 
σε όλη τη διασπορά μας, ότι η «Μα-

κεδονία» εκπληρώνει την προσδοκώ-
μενη φιλοδοξία των πατέρων και των 
παππούδων μας. Έτσι πλέον η χώρα 
αναγνωρίζεται σε όλο τον κόσμο, οι 
πολίτες ζουν σε μακεδονικό έθνος που 
αναγνωρίζεται από όλους και πλέον η 
ταυτότητα θα είναι επιβεβαιωμένη και 
δεν θα γίνει αντικείμενο διαφωνιών 
ενώ επιβεβαιώνεται και αναγνωρίζε-
ται στην «μακεδονική» γλώσσα. Και 
όλοι πρέπει να είμαστε υπερήφανοι 
γι’ αυτό».

Στη συνέχεια έκανε εκ νέου ανα-
φορά στη «μακεδονική γλώσσα» και 
«μακεδονική ταυτότητα», λέγοντας 
πως με την επικύρωση της συμφωνί-
ας ο «μακεδονικός λαός» θα διαθέτει 
μια διεθνώς αναγνωρισμένη πατρίδα 
με «επιβεβαιωμένη και αναγνωρισμέ-
νη μακεδονική γλώσσα. Κανείς δεν 
θα μπορεί να αρνηθεί την μακεδονική 
μας ταυτότητα πλέον».

Ερωτηθείς για τις δηλώσεις του του 
αμερικανού υπουργού Άμυνας Τζιμ 
Μάτις, ο οποίος κατηγόρησε ευθέως 
τη Ρωσία ότι προσπαθεί να παρέμβει 
στις ενταξιακές διαδικασίες της χώρας 
του σε ΕΕ και ΝΑΤΟ  διασπείροντας 
ψευδείς πληροφορίες ο κ. Ζάεφ επι-

χείρησε να ρίξει και πάλι τους τόνους 
λέγοντας: «Η Ρωσία δηλώνει δημο-
σίως ότι είναι ενάντια στη συμμετοχή 
της ΠΓΔΜ στο ΝΑΤΟ, και αυτό είναι 
το νόμιμο δικαίωμά τους. Παντού ε-
πισημαίνουμε ότι για εμάς δεν υπάρ-
χει εναλλακτική αλλά πλήρης ένταξη 
στο ΝΑΤΟ και στην ΕΕ.  Θέλουμε να 
οικοδομήσουμε φιλία με τη Ρωσική 
Ομοσπονδία και να βελτιώσουμε τις 
σχέσεις, αλλά σίγουρα το 80% των 
πολιτών είναι για την ένταξη στο ΝΑ-
ΤΟ και στην ΕΕ».

«Κωλοτούμπα» της αντιπολίτευσης
Την ίδια ώρα η κυβέρνηση των 

Σκοπίων βρήκε έναν… ανέλπιστο 
σύμμαχο στο πρόσωπο του επικε-
φαλής του VMRO-DPMNE, Χρίστιαν 
Μίτσκοσκι.

Μετά το κάλεσμα να ψηφίσουν 
«κατά συνείδηση» στο δημοψήφισμα 
για την ονομασία, κ. Μίτσκοσκι δήλω-
σε τώρα ότι το κόμμα του θα στηρί-
ξει τη συνταγματική αναθεώρηση εάν 
οι πολίτες πουν «ναι» στη συμφωνία 
των Πρεσπών, ρίχνοντας ουσιαστικά 
τους τόνους και βοηθώντας τον Ζάεφ 
στην καμπάνια υπέρ του «ναι».

Ανασκευήδηλώσεων
Σε ανασκευή της προκλητικής το-

ποθέτησης του σκοπιανού πρωθυ-
πουργού, Ζόραν Ζάεφ, ότι «δεν υπάρ-
χει άλλη Μακεδονία εκτός από τη δική 
μας» προχώρησε το κρατικό πρακτο-
ρείο ΜΙΑ της ΠΓΔΜ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ελλη-
νική πλευρά εξέφρασε την έντονη δυ-
σαρέσκειά της, με αποτέλεσμα το σκο-
πιανό πρακτορείο να ανασκευάσει.

Ωστόσο, παραμένουν ερωτήμα-
τα αν το πρακτορείο ΜΙΑ υπέπεσε 
σε λάθος παραφράζοντας τις δηλώ-
σεις Ζάεφ ή αν όντως ο σκοπιανός 

πρωθυπουργός προέβη σε 
αυτή τη δήλωση και μετά το 
σάλο που προκλήθηκε ανα-
σκεύασε τη δήλωση, ως ε-
ξής: «Στην τροποποιημένη 
έκδοση της συνέντευξης, ο 
κ. Ζάεφ αναφέρει, αντίθετα, 
πως «όλοι γνωρίζουμε ό-
τι σήμερα ένα κομμάτι της 
γεωγραφικής περιοχής της 
Μακεδονίας είναι στην Ελλά-
δα, άλλο στη Βουλγαρία και 
το βόρειο κομμάτι είναι στη 
χώρα μας».Μάλιστα φαίνεται 
να διευκρινίζει πως ο προσ-
διορισμός «Βόρεια», που θα 
προστεθεί στην νέα ονομα-
σία, ξεχωρίζει την ΠΓΔΜ από 
τις περιοχές της Ελλάδας και 
της Βουλγαρίας».

Πηγή:in.gr

Αίθουσα πολλαπλών 
χρήσεων στο Δημοτικό 

Σχολείο Κουλούρας εγκαινίασε 
χθες ο Δήμαρχος Βέροιας

-Λειτουργεί παράλληλα και έκθεση αφιερωμένης 
στη νομισματική ιστορία της Ελλάδας

Τη νέα αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δημοτικού Σχολείου Κουλούρας 
εγκαινίασε ο Δήμαρχος Βέροιας, Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης, χθες, πρωί Παρα-
σκευής 21 Σεπτεμβρίου, παρουσία του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
Ημαθίας, Διονύση Διαμαντόπουλου, του Αντιδημάρχου Παιδείας,  Γιώργου 
Σοφιανίδη, του Διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου Κουλούρας, Δημήτρη Κατσα-
βού, του Προέδρου της Τ.Κ. Κουλούρας, Γιώργου Λιολιόπουλου, του Προέδρου 
του Πολιτιστικού Συλλόγου Κουλούρας, Θωμά Νικολόπουλου, και του συνόλου 
της εκπαιδευτικής κοινότητας του σχολείου. 

Η αίθουσα που τοποθετήθηκε πρόσφατα από το Δήμο Βέροιας δίπλα στο 
κεντρικό κτήριο του δημοτικού αναμένεται να ενισχύσει το εκπαιδευτικό έργο 
των δασκάλων του σχολείου, αναπτύσσοντας ποικίλες συμπληρωματικές προς 
τη σχολική διδασκαλία δράσεις.

Μάλιστα, τα εγκαίνια της αίθουσας συνδυάστηκαν με την έναρξη έκθεσης 
αφιερωμένης στη νομισματική ιστορία της Ελλάδας, τα εκθέματα της οποίας 
συμπληρώθηκαν και φιλοτεχνηθήκαν από τους νεαρούς μαθητές του σχολείου, 
με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών τους. 

Η έκθεση λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο της συμμετοχής του σχολείου στη 
δράση «Money Matters» του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Erasmus +» που υ-
λοποιείται σε συνεργασία με σχολεία από την Πολωνία, τη Ρουμανία, την Ισπα-
νία και τη Σλοβακία, εκπρόσωποι των οποίων βρίσκονται τις ημέρες αυτές στην 
Κουλούρα και παραβρέθηκαν επίσης στα εγκαίνια της αίθουσας. 
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