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Ξεκίνησαν οι εργασίες
για το αυτονόητο

  Αναδεικνύεται ως κύριο θέμα στο σημερινό μας φύλλο 
η έναρξη ενός δημόσιου έργου και συγκεκριμένα του 
αποχετευτικού δικτύου στη Μελίκη. Και σίγουρα μπορεί 
να αναρωτηθείτε στα τόσες δεκάδες έργα που ξεκινούν 
και είναι σε εξέλιξη, γιατί τούτο να αποτελεί πρώτη 
είδηση. Η απάντηση είναι το γεγονός ότι ένα τέτοιο 
έργο δημόσιας υγείας και στοιχειώδους πολιτισμού 
είναι είδηση διότι ανακοινώνεται η έναρξη εργασιών 
το 2018, ενώ έπρεπε να είναι ολοκληρωμένο εδώ και 
30 χρόνια. Με υπομονή οι δημότες Μελίκης από την 
εποχή που υπήρχαν ακόμη δήμοι και κοινότητες 
άκουγαν προεκλογικές υποσχέσεις για κατασκευή 
αποχετευτικού δικτύου που τελικά με καθυστέρηση 
λίγων δεκαετιών ξεκίνησε μόλις προχθές! Πόσα έργα 
δευτεροτρίτης προτεραιότητας έχουν κατασκευαστεί 
στην περιοχή όλα αυτά τα χρόνια, αλλά οι δημότες 
παρέμεναν να εξυπηρετούνται από αποχετευτικές 
δομές της μεταπολεμικής Ελλάδας. Με την ελπίδα 
οι εργασίες να ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατό 
παρακάμπτοντας τις οποιεσδήποτε γραφειοκρατικές 
αγκυλώσεις, για να έχουν οι δημότες της περιοχής το 
αυτονόητο.    
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Από 1η Σεπτεμβρίου καταργούνται
οι λάμπες αλογόνου

Ύστερααπόσχεδόν εξήντα χρόνια οι λάμπεςαλογόνου καταργού-
νταιστηνΕ.Ε.από την1ηΣεπτεμβρίου2018, ενώτααποθέματαπου
υπάρχουνστηναγοράθαπωληθούνκανονικά.Οιλαμπτήρεςαλογόνου
είναιπιο ακριβοί στη λειτουργία τους από άλλους λαμπτήρες εξοικο-
νόμησης ενέργειας, χρησιμοποιούνπαρόμοιαποσότητα ενέργειας με
τουςπαραδοσιακούς λαμπτήρεςπυρακτώσεως και διαρκούνσυνήθως
λιγότεροαπόδύοχρόνια.Ηαλλαγήαποσκοπείστηνενθάρρυνση των
καταναλωτώνναστραφούνστουςλαμπτήρεςLED,οιοποίοικοστίζουν
πολύλιγότερογιαναλειτουργήσουνσεσχέσημετιςπαραδοσιακέςλά-
μπες.Οικολογίακαιοικονομίαγιατοκαλότηςτσέπηςκαιτουπλανήτη!

Ηλεκτρονικόπαράβολογιαναδουνοιυποψήφιοι
τωνΠανελλαδικώνταγραπτάτους

Όσοι υποψήφιοι τωνΠανελλαδικώνΕ-
ξετάσεωνεπιθυμούνναλάβουνγνώσητων
γραπτών τους υποβάλλονται αιτήσεις από
τους ίδιους ή νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκ-
πρόσωπότουςαποκλειστικάαπό1έως29
Σεπτεμβρίου,στηΔιεύθυνσηΔευτεροβάθ-
μιαςΕκπαίδευσηςπουυπάγεταιτοσχολείο
στο οποίο κοινοποιήθηκαν οι βαθμοί των
μαθημάτωνπου εξετάστηκαν.Μαζί με την
αίτησησυνυποβάλλεταισχετικόπαράβολο,
το οποίο υποχρεωτικά εκδίδεται ηλεκτρο-
νικάαπό την εφαρμογή του e-Παραβόλου
στονΚΑΕ3743, με ονομασία «παράβολα
επίδειξης γραπτώνδοκιμίωνΠανελληνίων
Εξετάσεων».Τοπαράβολοθα είναι 50 ευ-
ρώγιατηνεπίδειξηέωςτριών(3)γραπτών
δοκιμίωνκαι80 ευρώγια την επίδειξηπε-
ρισσοτέρων των τριών (3) γραπτών δοκι-
μίων.Οιυποψήφιοιλαμβάνουνγνώσητων

γραπτώντουςδοκιμίωνμεεπίδειξησεφωτοτυπία,ενώδενπροβλέπεταιηχορήγησηαντιγράφων.Όσοιεπομένωςέχετε
αμφιβολίεςγιαταγραπτάσας,σπεύσατε…αλλάμεe-παράβολοανάχείρας!

Πώς και ποιοι μπορούν
να συνταξιοδοτηθούν

μέσα στο 2018 
Όριοηλικίαςκαι35ετίαοιδύοκύριοιπαράγοντεςγιατησυ-

νταξιοδότησηεντόςτου2018.
Ειδικότερα,ανάΤαμείο,ισχύουνταεξής:
-Δημόσιο:Ηλικία 58 και 35ετία,Ηλικία συνταξιοδότησης

έως60
-ΙΚΑ:10.500το2011και58,Ηλικίαέως60
-ΙΚΑ:10.500το2012και59,Ηλικίαέως60και6μήνες
-ΟΑΕΕ:60και35ετία,Ηλικίαέως61
-ΔΕΚΟ-Τράπεζες:35ετία,Ηλικίαέως60.

ΣήμεραΣάββατοξεκινά
απότηνπλατείαΔημαρχείου

ηΛαμπαδηδρομία
τωνεθελοντώναιμοδοτών

Ν.Νικομήδειας
ΟΣύλλογοςΕθελοντώνΑιμοδοτώνΝέαςΝικομήδειαςστα

πλαίσια τουθεσμού της 16ηςΠανελλήνιαςΛαμπαδηδρομίας,
διοργανώνει και φέτοςΛαμπαδηδρομία τοΣάββατο 25Αυ-
γούστουμεαφετηρίακαιπαραλαβήτηςφλόγαςστηνπλατεία
ΔημαρχείουστηνΒέροιαστις19:00καιάφιξητηςφλόγαςστη
ΝέαΝικομήδεια(στογήπεδοτουhandball)στις20:30.ΟΣύλ-
λογοςκαλείόποιονέο(ήνιώθεινέος)επιθυμείνασυμμετάσχει
στηνΛαμπαδηδρομία ναπροσέλθει ναπαραλάβει μπλουζάκι
(δωρεάν)σταγραφείατουσυλλόγουστις18:45.

ΑκολουθείποντιακόγλέντιπουδιοργανώνειοΜ.Π.Σ.Νέας
Νικομήδειας«ΟΑριστοτέλης».

Παλιός λοκατζής ο ταξιτζής μου, επέλεξεως θέμα
τηςπαραδοσιακήςφλυαρίας του, την ευτυχή κατάληξη
πουείχεηπεριπέτειατωνδύοστρατιωτικώντουΈβρου.
Άλλωστε,τιςμέρεςεκείνες,δενυπήρχεσυζήτησηπουνα
μηπεριστρεφότανγύρωαπότοθέμααυτό.Μόνοπουο
φίλοςμουοταξιτζής,έβλεπεαπόάλλησκοπιάόλαόσα
επακολούθησανμετάτηνέξοδότουςαπότιςφυλακέςτης
Αδριανούπολης:«Δενξέρωανσυμφωνείςαλλάεγώέχω
τιςαπόψειςμου!»έλεγεκαιξανάλεγε,καθώςεγώτηρού-
σασιγήν ιχθύος.Όταν κάποτε αποφάσισα να μιλήσω,
τουζήτησαναμουπει,ποιεςεπιτέλουςήτανοιδικέςτου
απόψεις:

Άλλοπουδενήθελεεκείνος:«Πεςμουσεπαρακαλώ,
υπήρξε, ναι ή όχι,πλημμελής επιτέλεση της υπηρεσίας
πουτουςανάθεσανοιανώτεροίτους;».

«Προφανώς ναι» αναγκάστηκα να ομολογήσω. Και
σχεδόναμέσωςπρόσθεσα:«Εξαιτίαςόμωςτηςκακοκαι-
ρίας…».

«Δεκτόν!Τουςέπιασανλοιπόνκαιτουςοδήγησανστις
φυλακές.Κιεμείςόλοι,τηνπεριπέτειάτουςτηνείδαμεα-
πότηναρχήμεσυμπάθεια.Κιανήτανεστοχέριμας,θα
σπεύδαμεκαιθ’ανοίγαμετιςφυλακέςγιανατουςελευθε-
ρώσουμε.ΌμωςαυτόέγινεαπότουςίδιουςτουςΤουρκα-
λάδες, έστω και αν τους κρατήσανεφυλακισμένους ένα
περίπουεξάμηνο.Προηγήθηκανασφαλώςκάποιαπαζά-
ριαπουδενταξέρουμεκαιούτεθαταμάθουμεποτέ».

«Και οι αντιρρήσεις σου;Ποιες είναι λοιπόν οι δικές
τουπερισπούδαστες αντιρρήσεις;» ρώτησαυψώνοντας
ανυπόμονατηφωνήμου.

«Θέλω απλώς να μου εξηγήσει κάποιος: Προς τι
χαρακτηρίστηκαν ήρωες;Και καλά εμείς ο λαός,πάντα
γαλαντόμοι και χουβαρντάδεςστην απονομή ευσήμων,

την πατήσαμε. Ο Τσίπρας όμως; Έπρεπε σώνει και
καλά να διαθέσει τοπρωθυπουργικόαεροπλάνο για τη
μετακίνησή τους;Και να τουςσυνοδεύει μάλιστα κοτζάμ
στρατηγός; Προς τί και η παρουσία τριών υπουργών
στηνφιέστα της υποδοχής τους;Προς τι το άγημαπου
στάθηκεπροσοχήστοπέρασμά τους;Σε ικετεύω,βρες
κάποιαδικαιολογίαγιαόλααυτάπροτούτρελαθούμε!».

Όμωςεγώείχατονουμουαλλού.Συλλογιόμουντους
προγόνους μας και το «μολών λαβέ»πουπροβάλλαν
ότανοιεχθροίαπαιτούσαναπόαυτούςναπαραδώσουν
τα όπλα.Οι δύοστρατιωτικοί μαςδεν είπαν το «μολών
λαβέ»καικαλώςέπραξαν.Άλλοικαιροίτότε,άλλοικαιροί
τώρα. Στην απέναντι πλευρά καραδοκούσανε ίσως οι
«γκρίζοιλύκοι»έτοιμοιναπροκαλέσουνθερμόεπεισόδιο
μεαπρόβλεπτεςσυνέπειες.Ναεπαινέσουμελοιπόν,του-
λάχιστονυπηρεσιακώς,τουςδύοστρατιωτικούς.Ωςεκεί
όμως!ΤαυπόλοιπαδενείναιδουλειάούτετουΤσίπρανα
παραχωρείτοπρωθυπουργικόσκάφος,ούτετουΚαμμέ-
νουναφιλάσταυρωτάτουςδύο…ήρωες.Είναιδουλειά
τωνυπηρεσιακώνπαραγόντων.

Τιςσκέψειςμουαυτέςαποκάλυψαστοαψίκοροσυνο-
μιλητήμου.Όλωςπαραδόξως,συμφώνησε.Είχεβεβαί-
ως καιπάλι κάποιες αντιρρήσεις, τις οποίες (ευτυχώς!!)
δενπρολάβαινενααναπτύξει.Δενείχαμεδιαθέσιμοχρό-
νογιασυζήτησηαμφότεροι.

Εγώ, γιατί βιαζόμουν ναπρολάβωκάποιοσπουδαίο
προσωπικό ραντεβού. Εκείνος, γιατί το απαιτούσε το
επαγγελματικότουκαθήκον:Τονπερίμενεηπαραγγελία
γιαμία«ζουμερή»κούρσα,καισεκαμίαπερίπτωσηδεν
ήθελενατηχάσεικαθυστερώντας.

Ορ.Σιδηρόπουλος

«Προσωρινέςκυκλοφοριακέςρυθμίσεις
κατάτηδιάρκειαεκδηλώσεωντου3ουΦεστιβάλ

ΠαράδοσηςστηνπόλητηςΒέροιας»
ΑπότηνΑστυνομικήΔιεύθυνσηΗμαθίαςανακοινώνεταιότι το

Σάββατο25-08-2018, κατάτιςώρες09:00΄ έως12:30΄:α)Απα-
γορεύεται η κυκλοφορία,παντός είδους οχημάτων, στις οδούς:
Ανοίξεως,απότησυμβολήτηςμετηνοδόΚωτουνίουέωςτησυμ-
βολήτηςμε τηνοδόΚαρακωστή, Παστέρ,απότησυμβολήτης
μετηνοδόΚωτουνίουέωςτησυμβολήτηςμετηνοδόΑνοίξεως,
β)ΕπίσηςταοχήματαπουθακινούνταιεπίτηςοδούΑνοίξεωςμε
κατεύθυνσηπροςτηνοδόΕλήαςθαεκτρέπονταιστηνοδόΚαρα-
κωστήκαιενσυνέχειαδιαμέσουτηςοδούΒενιζέλουθακατευθύ-
νονται στονπροορισμό τους, ενώ τα οχήματαπουθα κινούνται
επί τηςοδούΑνοίξεωςμεκατεύθυνσηπροςτον ΙερόΝαόΑγίων
Αναργύρων,θαεκτρέπονταιστηνοδόΚωτουνίουκαιενσυνέχεια
θακατευθύνονταιστονπροορισμότους.Ηκυκλοφορία τωνοχη-
μάτων,κατάτιςώρες τηςαπαγόρευσηςκυκλοφορίαςστιςπαρα-
πάνωοδούς,θαδιεξάγεταιμέσωπαρακαμπτήριωνοδών

Επικαιρότητες
Ηάλληπλευράτουλόφου
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Η λεγεωνέλλωση είναι οξεία βακτηριακή λοίμωξη του αναπνευ-
στικού που προκαλείται από τα βακτηρίδια του γένους Legionellae. 
Υπάρχουν 50 διαφορετικά είδη λεγιονέλλας, από τα παραπάνω τα 
28 έχουν συσχετισθεί με νόσηση στον άνθρωπο με συχνότερο τη 
Legionella pneumophila. Αναλυτικότερα υπάρχουν δύο διαφορετι-
κές κλινικές οντότητες της νόσου:

- ο πυρετός Pontiac, που αποτελεί αυτοπεριοριζόμενη λοίμωξη 
που μοιάζει με γριπώδη συνδρομή

- η νόσος των λεγεωναρίων, που εκδηλώνεται κυρίως πνευμο-
νία, δυνητικά θανατηφόρος σε 5-30% των κρουσμάτων περίπου.

Η Νόσος των Λεγεωνάριων είναι μια βαριά μορφή πνευμονί-
ας (λοίμωξη των πνευμόνων), η οποία οφείλεται στο βακτήριο 
Legionella. Δεν νοσούν όλοι όσοι εκτίθενται στη Legionella. Τα 
άτομα με υποκείμενες νόσους, οι καπνιστές, καθώς και οι ηλικιω-
μένοι διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο να νοσήσουν από Legionella. 
Γενικά, τα συμπτώματα εκδηλώνονται από δύο έως δέκα ημέρες 
μετά τη μόλυνση, αλλά σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να εμφανι-
στούν έως και τρεις εβδομάδες αργότερα. Η νόσος ξεκινά συνήθως 
με πυρετό, ρίγος, κεφαλαλγία και πόνο στους μύες. Στη συνέχεια 
εμφανίζονται ξηρός βήχας και δυσκολία στην αναπνοή που μπορεί 
να εξελιχθούν σε βαριά πνευμονία. Το ένα τρίτο περίπου των ασθε-
νών παρουσιάζει επίσης διάρροια ή έμετο, ενώ οι μισοί ασθενείς 
περίπου παρουσιάζουν σύγχυση ή παραλήρημα. Οι περισσότεροι 
ασθενείς χρειάζεται να νοσηλευθούν και να λάβουν θεραπεία με την 
κατάλληλη αντιβιοτική αγωγή. Για τη διάγνωση απαιτούνται ειδικές 
εργαστηριακές εξετάσεις. 

Πώς μεταδίδεται η Νόσος των Λεγεωνάριων; 
Η νόσος των λεγεωνάριων μεταδίδεται μέσω της εισπνοής μι-

κροσκοπικών σταγονιδίων νερού (αερολύματα/αεροζόλ) που περι-
έχουν τα βακτήρια Legionella. Τα βακτήρια αυτά ζουν στο νερό και 
πολλαπλασιάζονται υπό κατάλληλες συνθήκες.

Πού μπορούν να επιβιώσουν και να πολλαπλασιαστούν τα βα-
κτήρια Legionella; 

• Στο νερό σε θερμοκρασίες μεταξύ 20°C και 50°C.
• Σε στέρνες και δεξαμενές ζεστού και κρύου νερού.
• Σε σωληνώσεις με ελάχιστη ή καθόλου ροή νερού (συμπερι-

λαμβάνονται τα μη κατειλημμένα δωμάτια).
• Στα ιζήματα/λάσπη (βιομεμβράνες) και τις ακαθαρσίες εσωτερι-

κών επιφανειών σωληνώσεων και δεξαμενών .
•  Στις ίνες λάστιχου/καουτσούκ και τις φυσικές ίνες σε αντιτριβι-

κούς δακτυλίους και διατάξεις στεγάνωσης .
• Σε θερμαντήρες νερού και σε δεξαμενές ζεστού νερού .
•  Στις εναποθέσεις αλάτων και τις διαβρώσεις σε σωλήνες, 

ντους και βρύσες.  Οι συνθήκες αυτές ς ευνοούν την ανάπτυξη της 
Legionella και αυξάνουν τον κίνδυνο μόλυνσης των επισκεπτών και 
του προσωπικού.

Ποια είναι τα επικίνδυνα σημεία στα τουριστικά καταλύματα; 
Στα σημεία στα οποία μπορούν να δημιουργηθούν σταγονίδια 

νερού (αερολύματα), υπάρχει κίνδυνος μόλυνσης. Ορισμένα παρα-
δείγματα είναι τα εξής:

•  Καταιωνηστήρες των ντους και βρύσες     
•  Μπανιέρες  spa/υδρομασάζ    
•  Πύργοι ψύξης και εξατμιστικοί συμπυκνωτές που χρησιμοποι-

ούνται στα κλιματιστικά συστήματα           
• Διακοσμητικά συντριβάνια, κυρίως σε εσωτερικούς χώρους        
• Προθήκες επίδειξης φαγητών με υγραντήρες, καθώς και άλλες 

συσκευές δημιουργίας σταγονιδίων νερού     
• Συστήματα νερού με σωλήνες άρδευσης φυτών
Δεν μεταδίδεται  από άνθρωπο σε άνθρωπο!
Μέτρα ατομικής προστασίας
• Ενημέρωση για τη νόσο,τον τρόπο μετάδοσης, τις πιθανές πη-

γές μόλυνσης.
• Έγκαιρη διάγνωση και χορήγηση κατάλληλης θεραπευτικής 

αγωγής.
Μέτρα δημόσιας υγείας
• Εντοπισμός της πιθανής πηγής έκθεσης.
• Εκτίμηση του κινδύνου ανάπτυξης της λεγιονέλλας (συστήματα 

νερού, συστήματα κλιματισμού).
• Δειγματοληψία νερού σε συστήματα ύδρευσης, συστήματα κλι-

ματισμού, άλλες πηγές.
• Λήψη κατάλληλων μέτρων στην πηγή μόλυνσης για τον έλεγχο 

και την πρόληψη της νόσου.
• Προσδιορισμός των περιοχών υψηλού κινδύνου – οδηγίες για 

συστηματική λήψη μέτρων πρόληψης.
• Συστηματική παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των 

μέτρων πρόληψης.

Μέτρα πρόληψης σχετικά με  εγκαταστάσεις ύδρευσης
Άμεσα μέτρα
• Υπερχλωρίωση .      
• Θερμικό shock.
Μακροπρόθεσμα μέτρα
• Οξειδωτικά απολυμαντικά (υποχλωριώδες ή   υποβρωμιώδες οξύ).
• Μη οξειδωτικά απολυμαντικά (ιονισμός, διάλυμα   υπεροξειδίου 

του υδρογόνου και αργύρου, υπεριώδης ακτινοβολία.
• ιατήρηση θερμοκρασιών νερού σε επίπεδα που δεν ευνοούν 

τον πολλαπλασιασμό της λεγιονέλλας .
Πώς παρακολουθούμε τη Νόσο των Λεγεωνάριων; 
Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Επιτήρησης της Νόσου των Λεγεωνάριων 

(ELDSNet) έχει αναλάβει την επιτήρηση της Νόσου των Λεγεωνά-
ριων. Ο συντονισμός πραγματοποιείται από το Ευρωπαϊκό Κέντρο 
Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC). Το δίκτυο συνιστούν 
επιδημιολόγοι και μικροβιολόγοι που έχουν διοριστεί από τις εθνι-
κές αρχές δημόσιας υγείας των χωρών της ΕΕ και πολλών άλλων 
χωρών σε ολόκληρο τον κόσμο. Μέσω του δικτύου αυτού διακι-
νούνται πληροφορίες μεταξύ των χωρών, όσον αφορά στον τόπο 
που νόσησαν, και στις χώρες όπου μπορεί να συνέβη η μόλυνση. 
Το δίκτυο αυτό διαθέτει επίσης διαδικασίες για την ειδοποίηση των 
τουριστικών πρακτόρων σχετικά με την ύπαρξη συρροής κρουσμά-
των. Ο κίνδυνος αυτός μπορεί να μειωθεί με την εφαρμογή σχεδίου 
ελέγχου για τη Legionella.

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 
• EWGLI Technical Guidelines for the Investigation , Control and 

Prevention of Travel Assosiated Legionnaires’ Disease September 
2011 Version (http://ecdc.europa.eu/en/activities/surveillance/
ELDSNet/Documents/EWGLI-Technical-Guidelines.pdf) 

• Legionella and the prevention of legionellosis (http://www.who.
int/watersanitationhealth/emerging/legionella.pdf)

• (http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/legionnaires_disease/
ELDSNet/Pages/index.aspx)

ΠΗΓΕΣ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
 http://www.keelpno.gr
http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/legionnaires_disease/

ELDSNet/Pages/index.aspx

Aπό το Κέντρο Υγείας Βέροιας και την 8η ΤΟΜΥ Βέροιας

Τι είναι η Νόσος των Λεγεωνάριων; 

Ξεκίνησαν το πρωί της Πέμπτης, 23ης Αυγούστου οι εργασίες για το 
έργο “Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου και εγκατάσταση επεξεργασί-
ας λυμάτων Δημοτικής Κοινότητας Μελίκης Δήμου Αλεξάνδρειας”.

Το μεγάλο αυτό έργο, συνολικού προϋπολογισμού 7.304.272,12 
ευρώ, περιλαμβάνει την κατασκευή ενός πλήρους συστήματος απο-
χέτευσης που μόλις ξεκίνησε, ενώ θα ακολουθήσει η κατασκευή μιας 
πλήρως λειτουργικής μονάδας επεξεργασίας λυμάτων δυναμικότητας 
4.006 ισοδύναμων κατοίκων και οι απαραίτητες ανασκαφικές εργασίες. 
Το εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης του οικισμού της Μελίκης θα οδηγεί 
τα λύματα με βαρύτητα προς τον χώρο του βιολογικού καθαρισμού.

Οφέλη του έργου είναι η βελτίωση της ποιότητας των επιφανειακών 
και υπόγειων υδάτων στην περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας Μελίκης, 
όπου μέχρι σήμερα η εφαρμοζόμενη τακτική της διάθεσης λυμάτων 
στην ως άνω περιοχή πραγματοποιείται σε απορροφητικούς βόθρους 

και σε ρέματα της περιοχής.
Σημείο έναρξης των εργασιών (εκσκαφή και η τοποθέτηση φρεα-

τίων και σωλήνων) είναι η συμβολή των οδών Ιθάκης και Κωνσταντι-
νουπόλεως και θα προχωρήσουν προς την Οδό Σωτήρη Περτσιούνη 
(πρώην Κένεντι).

Παρών στην έναρξη των εργασιών ήταν και ο Δήμαρχος Αλεξάν-
δρειας Παναγιώτης Γκυρίνης, συνοδευόμενος από τον Αντιδήμαρχο 
της Δ.Ε. Μελίκης κύριο Νικόλαο Σαρακατσιάνο, τον Πρόεδρο της ΔΕΥ-
ΑΑΛ κύριο Μπασδεκόπουλο Θεόδωρο και τέλος, τον Πρόεδρο της Δ.Κ. 
Μελίκης, κύριο Ακριτίδη Αλέξανδρο. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι το έργο “Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου 
και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δημοτικής Κοινότητας Μελί-
κης Δήμου Αλεξάνδρειας” έχει ενταχθεί στο νέο ΕΣΠΑ 2014 - 2020 και 
συγκεκριμένα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, 

Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».
Όπως τόνισε ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας κύριος Παναγιώτης Γκυρί-

νης:
“Το έργο της αποχέτευσης της Μελίκης ξεκίνησε και με την ολοκλή-

ρωσή του θα δώσει οριστική λύση στο πρόβλημα των κατοίκων της 
περιοχής. Μια λύση που περίμεναν εδώ και δεκαετίες. 

Δεν είναι τυχαίο που η μεθοδικότητα, η συστηματική εργασία και 
η συνεργασία της σημερινής Διοίκησης του Δήμου και των αρμοδίων 
υπηρεσιών χάραξε την οδό για την χρηματοδότηση του έργου από το 
ΕΣΠΑ 2014-2020. Ένα έργο υποδομής που θα βελτιώσει το βιοτικό 
επίπεδο των κατοίκων της Δ.Κ. Μελίκης.

Η Μελίκη και ολόκληρος ο Δήμος Αλεξάνδρειας αλλάζει. Με σοβαρή 
δουλειά, χωρίς πολλά και μεγάλα λόγια. Το αποτέλεσμα αυτής της δου-
λειάς είναι πλέον ορατό.

Ξεκίνησαν οι εργασίες για την κατασκευή του 
Αποχετευτικού δικτύου της Δημοτικής Κοινότητας Μελίκης
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 Η ζωή θα φέρει στο δρόμο μας κάθε είδους δυσκολίες. Αποχωρισμούς ή προβλήμα-
τα επικοινωνίας στις διαπροσωπικές σχέσεις, οικονομική δυσχέρεια, περιόδους κακής 
υγείας, απρόσμενες αλλαγές ή στιγμές που τα πράγματα δεν πάνε όπως περιμέναμε. 
Ωστόσο, δεν είναι τα γεγονότα καθαυτά που αποτελούν εμπόδια στην πορεία μας, 
αλλά ο τρόπος που επιλέγουμε να τα μεταφράζουμε. Μια δυσκολία μπορεί κάποιους 
να τους καθηλώσει στην δεδομένη κατάσταση και για άλλους να αποτελέσει το κίνητρο 
για να καταβάλλουν μεγαλύτερη προσπάθεια υπέρβασής της, και να ανακαλύψουν όλο 
των πλούτο των δυνάμεων που κρύβαν μέσα τους, στις οποίες δεν είχαν την ευκαιρία 
να έχουν πρόσβαση. 

 Είναι στιγμές που όλοι νιώθουμε άδικα φορτωμένοι με κάθε λογής βάρη που 
επιβραδύνουν το βηματισμό μας. Ακόμη, όμως, κι όταν διανύουμε τέτοιες σκοτεινές 
στιγμές εξακολουθούν να ανοίγονται μπροστά μας δυο επιλογές: να παραμείνουμε 
στάσιμοι, αναλογιζόμενοι το βάρος που κουβαλάμε στις πλάτες μας και αναλύοντας 
το «γιατί» υπάρχει, ή να συνεχίσουμε να προχωράμε με όλη τη δύναμη που μας απο-
μένει, ελπίζοντας πως κάθε βήμα μας φέρνει πιο κοντά στην έξοδο του λαβύρινθου. 
Όπως ακριβώς επέλεξε να κάνει και ο γάιδαρος της ιστορίας. Αντί να παραιτηθεί και να 
υπομείνει μαρτυρικά την καταδίκη του, έβαλε σε εφαρμογή τη δημιουργικότητά του και 
κατάφερε να πάρει την τύχη της ζωής του στα χέρια του. 

 Καθένας απο εμάς δημιουργεί την πραγματικότητά του και, με βάση το ρόλο 
που επιλέγει να παίξει, χτίζει το σενάριο της ζωής του. Κάποιοι επιλέγουν το ρόλο του 
Θύματος και σπαταλούν την ενέργειά τους αναμασώντας γεγονότα που αποδεικνύουν 
την κακή τους τύχη, κατακρίνοντας και γκρινιάζοντας, με αποτέλεσμα να βυθίζονται μέ-
σα στο σκοτάδι της απόγνωσης και άλλοι αντιμετωπίζουν τη ζωή ενεργητικά σαν έναν 
αγώνα δρόμου, στον οποίο κάθε εμπόδιο είναι ένα μάθημα απαραίτητο για τη διαδικα-
σία της εξελικτικής τους πορείας. 

 Κάθε δρόμος έχει εμπόδια, απότομες στροφές και επικίνδυνες παρακάμψεις. 
Αλλά αυτό είναι που κάνει το ταξίδι ενδιαφέρον και δικαιώνει τον τελικό προορισμό. 
Τίποτα ευχάριστο δεν προσφέρεται δωρεάν. Το εμπόδιο μπορεί να είναι μια στιγμή που 
δημιουργεί αναστάτωση αλλά η υπέρβασή του δίνει την ηθική ικανοποίηση της αυτε-
πάρκειας και προσθέτει στον απολογισμό της ζωής μας μια ακόμη χρυσή νίκη. 

«Ο δρόμος χωρίς εμπόδια 
συνήθως δεν οδηγεί πουθενά… »

Της Χρύσας Μπέκα, Ψυχολόγου – ψυχοθεραπεύτριας

«Μια μέρα ο γάιδαρος ενός αγρότη 
έπεσε μέσα σε ένα πηγάδι. Το ζώο στέ-
ναζε αξιοθρήνητα για πολλές ώρες και 
ο αγρότης αναρωτιόταν τι μπορούσε να 
κάνει. Τελικά αποφάσισε ότι ήταν ένα γέ-
ρικο ζώο και ότι το πηγάδι δεν είχε κανέ-
ναν λόγο ύπαρξης. Άλλωστε, δεν θα είχε 
κανένα κέρδος πλέον από το γάιδαρο. 
Κάλεσε, λοιπόν, όλους τους γείτονες να 
τον βοηθήσουν. Με ένα φτυάρι άρχισαν 
να ρίχνουν χώμα μέσα στο πηγάδι για να 
το κλείσουν.

 Στην αρχή, ο γάιδαρος άρχισε 
να γκαρίζει. Μετά όμως, προς έκπληξη 
όλων, σταμάτησε. Μερικές φτυαριές αρ-

γότερα ο αγρότης έσκυψε, κοίταξε στον 
πάτο του πηγαδιού και δεν μπορούσε να 
πιστέψει στα μάτια του. Με κάθε φτυαριά 
χώμα που έπεφτε ο γάιδαρος έκανε κάτι 
απίστευτο: κουνούσε το σώμα του για να 
φύγει το χώμα από τη ράχη του και στη 
συνέχεια πατούσε πάνω στο χώμα.

 Σε λίγη ώρα όλοι έμειναν με το 
στόμα ανοιχτό βλέποντας τον γάιδαρο να 
βγαίνει από το πηγάδι και να τρέχει.»

Christine Lewicki
«Νίκησε την γκρίνια!»

Έκφραση της Ψυχής 
ως σύμμαχος της Υγείας…

ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ 

Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

                                                        
‘Η θύλλα επέρασε,φώτα σβηστά α-

πόλυτο σκοτάδι,εικόνες παγερές φαντά-
ζουνε στο νου,απόλυτο κενό,ανατριχίλα 
να τον τριγυρίζει,όλα βεβηλωμένα,α-
ραδιασμένα τώνα πάνω στ’άλλο,κου-
κουλωμένες αναμνήσεις προβάλλουν 
άξαφνα γυμνές ,γεννούν το χάος...

Μπροστά στα αναμένα φώτα το κε-
νό έδειχνε πιο σκληρό τα σχήματα χα-
θήκαν έτσι  στοιβαγμένα,ακίνητος ανα-
ρωτιόταν από πού ν’αρχίσει να μαζεύει 
ένα ένα όσα μείναν αλώβητα απ‘την 
καταστροφή.

Πώς να πετάξει ύστερα κομάτια αγαπημένα που 
δεν αντέξανε στη βία και πώς να ξεχωρίσει αυτά που 
μπόραγε να ξαναφιάξει,νιώθει ακόμα πιο μεγάλο το 
κενό από τους πειρασμούς που δέχτηκε  και  είχε κά-
νει πέρα,όμως δεν ένιωσε ποτέ ολόκληρος του αδεια-
νός,μπορεί να τάχανε αδειάσει όλα μα έμενε η μαγιά 
,εκείνη η ουσία που τα είχε μάσει..

Μέσα στα μάτια  πνίγεται καθώς παλεύει για να 
βγει απ’το ονειροπόλημα που φέρνουν οι ματιές και 
μπουσουλάει ζαλισμένος.

Πώς να ξαναστηθεί ορθός ανάμεσα σε τούτα τα 
ρημάδια και νάναι πάλι αυτός που σιωπηλά ζητούσε 
μιαν αγάπη.

Το ξύπνημα απότομο στην έρημο των αισθημά-
των,πνίγηκαν όλα στον εγωϊσμό ,δεν έμεινε σημάδι 
όσο το μάτι έφτανε ήτανε το κενό μπροστά του..

Οι άνθρωποι πηγαινοέρχονταν ίδιες πορείες κά-
θε μέρα,μηχανικά,αναίσθητα σαν κουρτντιστοί δεν 
καταλήγαν πουθενά,κι αν σταματούσαν κάπου ,ίδια 
συνέχιζαν μετά όσο να πέσει ο ήλιος να μη φαίνεται 
κανείς.

Χάθηκε η σκιά του καθενός το αποτύπωμα έχει 
σκορπίσει,όσο κι αν ψάχνει δεν το βρίσκει πουθενά.

Θυμότανε παλιά,την πόλη με τα λίγα φώτα,γλό-
μπους που δυναμώνανε και μισοσβήναν,αφήνοντας 
ατέλειωτες σκιές να σμίγουνε με το σκοτάδι,να τις 
διασχίζει απ΄τη μια στην άλλη άκρη,δισταχτικά,σκιές 
αισθήματα ξεπερασμένα από το χρόνο,κι όμως ακό-
μα δυνατά στα στήθια,να τον αρμενίζουνε,θυμόταν..

Βρύσες που κύλαγαν δροσιά και μουσική σκορ-

πούσαν μέρα νύχτα,στο καλντερίμι το 
παλιό να τρίβονται οι αναμνήσεις να 
γυαλίζουν.….

Τα όνειρα τον περιέχουνε σιγά σιγά 
τον οδηγούν  στο τέλος,φτερούγες συμ-
φοράς τα είπε,κι ας εξακολουθεί ακόμα 
να ελπίζει.

Διάπλατες αγκαλιές ανοίγει το κε-
νό,κι όταν ξεγελαστεί και πλησιάσει χά-
νονται δεν είναι άλλο πια.

Καθένας μέσα του το  κουβαλά  και 
προσπαθεί να το γεμίσει,όλο πιο δύ-
σκολα ταιριάζουν οι λαλιές κι ας δεί-
χνουν όλοι ίδιοι.

Τώρα  εφόραγε μορφή καλωσυνάτη,γελαστή,χα-
ρούμενα κινιόταν,έτοιμη να μεταδώσει τη χαρά που 
ένιωθε,δεν ήξερε γιατί,τον ξεγελούσε.

Συλλογιζότανε για ώρες πώς να σταθεί ξανά  ορ-
θός και να προσφέρει,τα τόσα του χτυπήματα αφήνα-
νε σημάδια,δυσκολεύαν,τρόπος δεν ήταν να ξεδώσει 
μια σταλιά,φούντωνε η απελπισία.

Και οι ματιές κυλάγανε στο δρόμο,να βγούν απ’το 
κενό γυρεύαν,να ακουμπήσουνε σε κάτι γνώριμο,κάτι 
καινούργιο να γνωρίσουν. .

Πολύς ο πόνος στην επιστροφή που άπραχτες 
γυρνούσαν μές το κενό  και πάλι να χαθούν. 

Ερχεται ο  χαμός ,μ’ένα δικό του τρόπο πλησιά-
ζει,ξεγελά,υπόσχεται και ύστερα γύμνια απέραντη να 
φανερώνει.

Για μια ζωή το πάλευε ,αρνιόταν να καταδεχτεί 
δίπλα του να σταθεί τις δύσκολες στιγμές που η αδυ-
ναμία τον πατούσε,γίνανε λάθη..

Προσωρινά,ασήμαντα χανόνταν όλα τα καλά,ξε-
χνιόνταν, κι έμενε μια μορφή ξεπερασμένη ,σα να μη 
βρίσκει άλλο θέση ανάμεσά τους.

Ακόμα προσπαθεί την απειλή να διώξει,δύσκολο 
και χαρά καμιά δεν είναι.

Η θύελλα επέρασε,φώτα σβηστά απόλυτο σκο-
τάδι,εικόνες παγερές φαντάζουνε στο νού ,απόλυτο 
κενό ανατριχίλα να τον τριγυρίζει ,όλα βεβηλωμέ-
να,αραδιασμένα τώνα πάνω στ’άλλο ,κουκουλωμένες 
αναμνήσεις προβάλλουν άξαφνα γυμνές γεννούν το 
χάος....

Eις μνήμην Πεζοτράγουδα του Γιάννη Χαλόφτη

Κενό

Αιθ1: (κλιματίζεται)
Ο ΜΑΓΕΜΕΝΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ - 

CHARMING     (ΜΕΤΑΓΛ.)
Προβολές:  Κάθε μέρα στις 

18.30 Σκηνοθεσία/ Σενάριο: 
ΡΟΣ ΒΕΝΟΚΟΥΡ

Ηθοποιοί: Τ Ι Σ  Φ Ω Ν Ε Σ 
ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ ΟΙ:, ΜΑΡΙΑ 
ΖΕΡΒΟΥ, ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΦΙΛΙΑΔΗ, 
ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΣΚΑΛΚΩΤΟΥ, ΒΑΣΙΑ 
ΛΑΚΟΥΜΕΝΤΑ , ΦΩΤΗΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ , ΤΖΙ-
ΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΘΕΡΙΝΗ   Αίθουσα (Σε περίπτωση 
κακοκαιρίας η προβολή θα μεταφερθεί 
στην Αίθουσα 1)

Το βιβλιοπωλείο της κυρίας Γκρίν – 

The Bookshop
Προβολές:  Κάθε μέρα στις 21.15 
Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε 

για όλο το πρόγραμμα του Κινηματο-
Θέατρου ΣΤΑΡ παρακάτω: http://www.
cinestar.gr http://www.facebook.com/
cinestarveria 

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     23/8/18 - 29/8/18

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Πολιτιστικός Σύλλογος Αγ. Τριάδας

Πρόσκληση στη γιορτή 
μπάμιας 2018

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγ. Τριάδας σας προσκαλεί στις 
πολιτιστικές πανηγυρικές εκδηλώσεις στην γιορτή μπάμιας, που 
θα πραγματοποιηθεί στις 28 και 29 Αυγούστου 2018 στον προ-
αύλειο χώρο του Δημοτικού Σχολείου. Η παρουσία σας θα μας 
χαροποιήσει ιδιαίτερα.

Με τιμή το Δ.Σ.
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ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ 
ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ

Διακοπές 
στην Αιδηψό 
για Ιαματικά 

Λουτρά
Τα μέλη και οι φίλοι 

της Λέσχης όσοι επιθυ-
μούν να πάρουν μέρος 
στις φετινές περιόδους 
ιαματικών λουτρών να 
δηλώσουν συμμετοχή 
στα γραφεία της Λέσχης 
μας. Β΄ περίοδος 20-27 
Αυγούστου και Γ΄ περίο-
δος 23-30 Σεπτεμβρίου. 
Για περισσότερες πλη-
ροφορίες στα γραφεία 
μας Ανοίξεως 90. Τηλ.: 
23310 25654 και 6976 
953683.

Το Δ.Σ.

Η ιστορία που θα σας περιγράψω έλαβε 
χώρα την Πέμπτη 23 Αυγούστου  σε αίθουσα  
γραφείου  του πρώην ΙΚΑ  Βέροιας .Επρόκειτο 
για επιτροπή αναπηρίας  των ΚΕΠΑ. Θα σας 
εξιστορήσω τα γεγονότα όπως πραγματικά έγι-
ναν και  δεν θα κάνω κανένα σχόλιο και καμία 
κριτική  αφήνοντας  να βγάλετε τα δικά σας  
συμπεράσματα ,να κάνετε την δική σας κριτική. 
Σαφώς κάποιοι από εσάς στην περιπέτεια  της 
γιαγιας  θα αναγνωρίσετε αντίστοιχη περιπέτεια 
οικείου σας προσώπου που δεινοπάθησε περι-
μένοντας να περάσει απο επιτροπή αναπηρίας 
ΚΕΠΑ . 

Το ραντεβού λοιπόν της γιαγιάς κλεισμένο  
πριν ένα μήνα περίπου ήταν στις 10 παρά τέ-
ταρτο . Η γιαγιά με την κόρη της ήταν 7 ολόκλη-
ρα λεπτά πριν την καθορισμένη ώρα έξω από 
την πόρτα της συνεδρίασης  της επιτροπής .Κό-
σμος πολύς , πάνω από τριάντα άτομα , περι-
μένουν να τους καλέσουν στην επιτροπή. Κάθε 
τόσο ακούγεται μιά φωνή πίσω από την κλειστή 
πόρτα , που να καλεί το όνομα κάποιου ασθενή.   
Οι κύριοι της επιτροπής απαξιούν να σηκωθούν 
, να ανοίξουν την πόρτα και να καλέσουν τον κά-
θε ασθενή  χωριστά. Γνώρίζαν πολύ καλά ότι οι 
άνθρωποι που περιμένουν έξω είναι υπερήλικες 
που δεν ακούν καλά, έχουν σοβαρές ασθένειες 
που δεν τους επιτρέπουν να παρακολουθήσουν 
την εξελισσόμενη διαδικασία. Το χειρότερο είναι 
αν δεν άκουγες το όνομα σου και δεν παρουσι-
αζόσουν αμέσως - όπως στο στρατό-  θα περ-
νούσες  επιτροπή στο τέλος,  ενώ φυσικά ήσουν 
παρών στην ώρα σου. Η γιαγιά μας λοιπόν 
αρχικά περιμένει υπομονετικά να την φωνάξουν. 
Εις μάτην όμως , περνά μία ολόκληρη ώρα 

και δεν την καλούν. Η ηλικία και η πάθησή 
της την κάνουν  να δυσανασχετεί και να θέλει να 
φύγει γιατί άρχισαν πονοκέφαλος , πόνος στη 
μέση , ταχυκαρδία κ.λ.π.

Η κόρη της της  λέει να κάνει υπομονή και 
έτσι περνά άλλη μιά ώρα. Η γιαγιά δεν κρατιέ-
ται άλλο και εκεί που ήθελε να φύγει ακούγεται 
πίσω απο την κλειστή πόρτα ένα επίθετο που 
ταίριαζε με το δικό της .Σηκώνεται  όρθια μα-

ζί με κάποιους άλλους που και αυτοί νόμισαν 
ότι άκουσαν το όνομά τους. Περνά επιτέλους 
μέσα στην επιτροπή .Η κόρη διαμαρτυρήθηκε 
στην επιτροπή για την απαράδεκτη και εξευτε-
λιστική  ταλαιπωρία ενός υπερήλικα .Της ψέλ-
λισαν κάποιες αστείες δικαιολογίες  που δεν 
την ικανοποίησαν. Η  διαδικασία ενώπιον της 
επιτροπής  κράτησε μόλις  4 λεπτά -ναι καλά 
ακούσατε- .Δεν της ζητήθηκε ως ο νόμος ορίζει  
ούτε βιβλιάριο ασθενείας, ούτε ταυτότητα για 
να δούν ποιά είναι αυτή που περνά από την 
επιτροπή τους. Δεν έβγαλαν το ακουστικό τους 
να την εξετάσουν όπως ο νόμος και η ιατρική ο-
ρίζουν -πάει τζάπα το πρωινό εργώδες  λούσιμο 
της γιαγιάς για την εξέταση από τους γιατρούς 
της επιτροπής -. Της έκαναν πέντε ερωτήσεις 
για να αντιληφθούν το επίπεδο της νοητικής της 
έκπτωσης, όταν υπάρχει ολόκληρο τεστ που 
κάνουν οι νευρολόγοι για να θέσουν την ακριβή 
διάγνωση!! Αυτές  οι παραληφθείσες αυτονόητες 
ενέργειες της επιτροπής , κάνουν τον κόσμο 
να θεωρεί δυστυχώς αυτές τις επιτροπές στην 
πλειονότητά τους , παρωδία  και ταλαιπωρία. 
Η γιαγιά μας επέστρεψε στο σπίτι άρρωστη και 
την έχουμε στο κρεβάτι και προσπαθούμε να 
την συνεφέρουμε .Πήγε το πρωί έγκαιρα στο 
ραντεβού της, ευδιάθετη καθοδόν και γύρισε 
ασθενής στο σπίτι της. Τώρα το  ιατρικό ιστο-
ρικό της γιαγιάς:  Εγχείρηση αντικατάστασης 
αορτ. βαλβίδας, σακχ.διαβήτης, αρτ. υπέρταση, 
ενδοκαρδίτιδα προσθ. βαλβίδας με σοβαρού 
βαθμού στένωση της βαλβίδας, στεφ.νόσος, 
νόσος  ALZHEIMER . Αυτά μόνο !!!  ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ 
ΔΙΚΑ ΣΑΣ

ΥΓ Ο γράφων μέλος πολλών  επιτροπών 
αναπηρίας  στο παρελθόν  στην Θεσσαλονίκη, 
Κοζάνη, Έδεσσα ,Κατερίνη  ,Βέροια - είτε ως 
πρόεδρος είτε ως μέλος - δηλώνει δημόσια ότι 
ποτέ  δεν έγινε κάτι τέτοιο σαν το σημερινό!

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

πρώην Πρόεδρος γιατρών
 ΣΕΥΠΙΚΑ ΗΜΑΘΙΑΣ

O Γιώργος Μαργαρίτης πλαισιωμένος 
από την προσωπική του ορχήστρα, πα-
ρουσιάζει το Σάββατο 25 Αυγούστου στο 
Γήπεδο της Πατρίδας Βέροιας,ένα μονα-
δικό αφιέρωμα στο λαϊκό  τραγούδι την 
επιμέλεια του οποίου έχει ο ίδιος.

Με τις μεγαλες επιτυχίες της προσωπι-
κής του διαδρομής, σε ένα έντονο ψυχα-
γωγικό και αυθεντικό πρόγραμμα αλλά και 
με τραγούδια των κορυφαίων του ρεμπέ-
τικου, ο  μεγάλος λαϊκός τραγουδιστής, 
πραγματοποιεί ενα μουσικό σεργίανι σε 
όλα εκεινα τα τραγούδια που κατα καιρούς 
σιγοτραγουδάμε.

“Κελί 33”, “Ακου τι θα πω”, “Δραπε-
τσώνα”, “Πεθαίνω για σένα”, “Εσυ μου 
μιλάς στην καρδιά μου”, “5 Ελληνες στον 
Αδη”, “Στου παράδεισου την πόρτα”, είναι 
λίγα μόνο από τα μεγάλα τραγούδια, ενός 
ρεπερτορίου που εκπλήσσει και συγκινεί.

Μαζί του δυο ταλαντούνοι νέοι τραγου-
διστές Άγγελος Παπαδημητρίου, μπου-
ζούκι Με την υποστήριξη του Πολιτιστικού 
Συλλόγου Πατρίδας «Ευστάθιος Χωρα-
φάς»

Συμμετέχουν οι μουσικοί:
Γιάννης Τσατούχας, βιολί
Γιώργος Τσουπάκης, τύμπανα
Κώστας Πέτας, μπάσο
Γιώργος Πασχάλης, κιθάρα
Νίκος Κούρος, πλήκτρα – επιμέλεια ορχήστρας
 Είσοδος 8€

Προπώληση  (Έναρξη προπώλησης 16/8)
Χώρος Τεχνών 2331078100
Βιβλιοπωλείο Επίκαιρο 2331024612
Καφέ Μπρίκι 2331020201
Ουζερί Στάσου Μύγδαλα  2331120327
 Διοργάνωση : Moυσική Πολυφωνία – Κοι.

Σ.Π.Ε. «Δεσμός»

Το Σάββατο 25 Αυγούστου
Ο Γιώργος Μαργαρίτης 

στο Γήπεδο της Πατρίδας για 
την ενίσχυση του ΚΟΙΣΠΕ Ημαθίας

-Μαζί του η Ελεάνα Παπαϊωάννου

Ο ΓΟΛΓΟΘΑΣ ΓΙΑΓΙΑΣ 89 ΕΤΩΝ 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Η Διευθύντρια του ΕΦΚΑ Βέροιας κ. Σο-

φιανίδου Ευτυχία και η Υπεύθυνη του Κέ-
ντρου Υγείας Βέροιας κ. Χατζή Μαρία ευχα-
ριστούν τον αντιδήμαρχο καθαριότητας κ. 
Παπαδόπουλο Βασίλειο και τον Υπεύθυνο 
του Συνεργείου κ. Σκράπα Κωνσταντίνο για 
το κλάδεμα και καθαρισμό του αύλειου χώ-
ρου του κτιρίου. 

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ 
ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΧΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙO
O Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων ΑμεΑ Ν. 

Ημαθίας, και το Μικτό Κέντρο Διημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας, Απασχόλησης και 
Κατάρτισης (ΑμεΑ) « Τα Παιδιά της Άνοιξης », ευχαριστούν θερμά: 

-Την εταιρεία « LA CUCINA ANASTASIADIS » από τη Βέροια για την προσφορά 
τροφίμων για τη διατροφή των ωφελουμένων .

-Ανώνυμη κυρία από τη Βέροια για την προσφορά πρωινού προς τους ωφελούμε-
νους.

-Τους ΜΥΛΟΥΣ ΚΑΡΑΝΙΚΑ για την προσφορά τους σε αλεύρι για τις διατροφικές 
ανάγκες του Κέντρου.

-Τον Σύνδεσμο Συνταξιούχων ΔΕΗ Μακεδονίας Θράκης για τη δωρεά 50 €, αντί 
στεφάνου εις μνήμη του εκλιπόντος συναδέλφου τους Γεωργίου Παράσχου.

-Τον Σύνδεσμο Συνταξιούχων ΔΕΗ Μακεδονίας Θράκης για τη δωρεά 50 €, αντί 
στεφάνου εις μνήμη της εκλιπούσης Ζουμπουλιάς, σύζυγος του συναδέλφου τους  Τσά-
τσα Βασίλη.

-Την οικογένεια Τσάτσα Βασίλη για την προσφορά πρωινού προς τους ωφελούμε-
νους εις μνήμη της μητέρας και συζύγου Ζουμπουλιάς.

Ο Θεός ας τους αναπαύσει.
AΠΟ ΤΟ  Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ  



Κάλεσμα προς καθηγητές 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

για τη στελέχωση του Κοινωνικού 
Φροντιστηρίου του Δήμου Αλεξάνδρειας 

 Το Αυτοτελές 
Τμήμα Κοινωνικής 
Προστασίας, Παιδεί-
ας και Πολιτισμού 
του Δήμου Αλεξάν-
δρειας, σε συνερ-
γασία με το Κέντρο 
Κοινότητας του Δή-
μου, ανακοινώνει για 
4η συνεχή χρονιά τη 
λειτουργία του Κοι-
νωνικού Φροντιστη-
ρίου, με στόχο την 
παροχή πρόσθετης 
εκπαιδευτικής στή-
ριξης στους μαθητές 
της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας. 

Η επιτυχία της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας οφείλεται αποκλειστικά στη δυναμική 
παρουσία των εθελοντών καθηγητών, που στοχεύουν στην παροχή ολοκληρωμένης 
εκπαιδευτικής υποστήριξης στους συμμετέχοντες του Κοινωνικού Φροντιστηρίου.

Από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, 
Παιδείας και Πολιτισμού, Στέφανο Δριστά  παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί που επιθυ-
μούν να προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους, να απευθύνονται αυτοπροσώπως 
ή τηλεφωνικώς καθημερινά και ώρες 09:00 - 17:00 στο  Κέντρο Κοινότητας  που στεγά-
ζεται στην πλατεία Σιδηροδρομι-
κού Σταθμού. 

Τηλέφωνα επ ικο ινων ίας 
23330-53071.
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ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Παρα-

σκευή 24 Αυγούστου 2018 
από τον Ιερό Ναό Αγ. Νικο-
λάου στην Φυτειά Ημαθίας η 
Καλλιόπη Τσέου συζ. Θω-
μά Τσέου σε ηλικία 77 ετών.

Γραφείο Τελετών
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ

Κηδεύτηκε την Παρασκευή 
24 Αυγούστου 2018 από τον 
Ιερό Ναό Αγ. Αναργύρων Βέ-
ροιας ο Βασίλειος Σασκαλί-
δης σε ηλικία 78 ετών.

Γραφείο Τελετών
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

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 την Κυριακή 26 

Αυγούστου 2018 στον Ιερό 
Ναό της Μητρόπολης (Απο-
στόλων Πέτρου και Παύλου  
Βέροιας 40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗ-
ΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση 
της ψυχής του πολυαγαπη-
μένου μας συζύγου, πατέρα, 
παππού, αδελφού και θείου

ΠΑΡΑΣΧΟΥ (ΠΑΡΗ)
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

του Χαριλάου

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

Η σύζυγος, Τα τέκνα, Τα εγγόνια, Το δισέγγονο,
Τα αδέρφια, Τα ανήψια, 

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι
Δεξίωση θα δοθεί στο καφέ Στάσου μύγδαλα 

(Μητροπόλεως 12)

ETΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 26 

Αυγούστου 2018 στον Ιερό 
Ναό Αγ. Αποστόλων Πέτρου 
και Παύλου Κωστοχωρίου Ε-
ΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την 
ανάπαυση της ψυχής του πο-
λυαγαπημένου μας συζύγου, 
πατέρα, παππού, αδελφού και 
θείου

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΓΕΩΡ.
ΛΑΦΑΖΑΝΗ

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

Η σύζυγος, Τα παιδιά, Τα εγγόνια, 
Τα αδέρφια, Τα ανήψια, 

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι
Δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού

7ήμερα 
λουτροθεραπείας 
για τα μέλη των 
ΚΑΠΗ Βέροιας 

ΤΟ Ν.Π.ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΟΡΓΑ-
ΝΩΝΕΙ 

7ΗΜΕΡΑ ΛΟΥΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 
Από  1-7 Σεπτεμβρίου 2018   στους εξής 

προορισμούς:
• Λουτρά Ν. Απολλώνιας
Τιμή 150 ευρώ (6 διανυκτερεύσεις ,
σε σπιτάκια
πλήρη διατροφη,6 λούσεις)
+ 1,50 ευρώ (φόρο διανυκτέρευσης)
• Λουτρά Ποζαρ
Τιμή 150 ευρώ
 (6 διανυκτερεύσεις, στο ξενοδοχείο «Φιλο-

ξένια», ημιδιατροφή, 
 μεταφορά  στα λουτρά ,δεν συμπεριλαμβά-

νεται η τιμή των λουτρών)
+4,50 ευρώ (φόρο διανυκτέρευσης)

Την Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 
στο Ηράκλειο Κρήτης
5o πανελλήνιο

 συνέδριο για την 
ανάπτυξη της 

ελληνικής γεωργίας
Σε μία κρί-

σιμη στιγμή για 
τον ευρωπαϊκό 
και τον ελληνικό 
γεωργικό τομέα, 
με τις νομοθετι-
κές προτάσεις 
της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για 
την Κοινή Αγρο-
τ ι κή  Πολ ι τ ι κή 
(ΚΑΠ) μετά το 2020 να έχουν παρουσιαστεί την 1η Ιουνίου 
2018, το 5Ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Ανάπτυξη της 
Ελληνικής Γεωργίας της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ θα πραγματο-
ποιηθεί την Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2018 στο Candia Maris 
Resort & Spa Crete, στο Ηράκλειο Κρήτης.

Το Συνέδριο θα εστιάσει στο αύριο της Ευρωπαϊκής 
Γεωργίας μέσω της Ψηφιοποίησης και θα πραγματοποι-
ηθεί με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης, υπό την 
αιγίδα της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος. 

Η απλοποίηση και ο εκσυγχρονισμός, που αποτελούν 
τους βασικούς μελλοντικούς προσανατολισμούς της ΚΑΠ 
για την επόμενη προγραμματική περίοδο, περνούν μέσα 
από την ψηφιοποίηση, η οποία μπορεί να συνεισφέρει 
τόσο στην αποτελεσματική εφαρμογή και παρακολούθη-
ση της πολιτικής όσο και στη βελτιστοποίηση της ίδιας 
της παραγωγικής διαδικασίας με σημαντική μείωση του 
κόστους, αύξηση της παραγωγικότητας και θετικότερο πε-
ριβαλλοντικό και κλιματικό αντίκτυπο. Η συμβολή της ψη-
φιοποίησης αποκτά ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα για τον 
εγχώριο γεωργικό τομέα, δεδομένου του νέου μοντέλου 
λειτουργίας της ΚΑΠ όπου η ευθύνη για τον σχεδιασμό, 
την επιτυχημένη εφαρμογή, την παρακολούθηση και τον 
έλεγχο της πολιτικής επαφίεται πλέον στα κράτη μέλη.

Βασική επιδίωξη της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ παραμένει η 
ευρύτερη δυνατή συμμετοχή των παραγωγών, των μελών 
και στελεχών των συνεταιριστικών επιχειρήσεων και των 
εκπροσώπων των κοινωνικών και οικονομικών εταίρων 
του αγροδιατροφικού τομέα στις εργασίες του 5ου Πανελ-
λήνιου Συνέδριου, στο οποίο  σημαντικοί ομιλητές από την 
ΕΕ και από τον εγχώριο πολιτικό και αγροδιατροφικό το-
μέα, πρόκειται να παρουσιάσουν και να συζητήσουν τους 
πολιτικούς στόχους και τα εργαλεία της μελλοντικής ΚΑΠ 
που σχετίζονται με την ψηφιοποίηση και ειδικότερα: το νέο 
μοντέλο λειτουργίας, διακυβέρνησης και παρακολούθησης 
της ΚΑΠ, το πλαίσιο αγρο-περιβαλλοντικής συμμόρφωσης 
για τους παραγωγούς, τοn ρόλο των γεωργικών συμβου-
λών και το διαθέσιμο χρηματοδοτικό/επενδυτικό πλαίσιο.

Πληροφορίες & Δηλώσεις Συμμετοχής στο www.c-gaia.
gr/congress2018/ 

Για οποιαδήποτε ερώτηση ή πληροφορία μπορείτε να 
στείλετε e-mail στο marketing@c-gaia.gr ή να καλέσετε 
στο 2130187300.



Φίλοι μου, καλή σας 
ημέρα, 

για κάποιους οι δι-
ακοπές μπορεί να τε-
λειώσανε, για μένα ό-
μως τώρα ξεκινάνε. 

Επιτέλους βγήκαμε 
(Αλέκση μου να είσαι 
καλά!), η αγωνία εξα-
φανίστηκε και μπορώ 
να πάω στις αγορές, 
τις λαικές να αγοράσω 

κανά σώβρακο! Μπορεί να μην σας αρέσει και να 
ζορίζεστε παλιοδεξιούληδες και πασοκούληδες μαζί, 
αλλά το παιδί είναι θαύμα και τα κατάφερε!

Εργάστηκε με σχέδιο, ενέπνευσε όραμα στο 
τσίρκο του και πέτυχε.

Στην αρχή ανέλαβε δράση η Θεανώ, προσέφερε 
γεμιστά στους εξωγήινους, πάθανε την πλάκα τους, 
και σε ένδειξη ευγνωμοσύνης, αποφασίσανε να 
μας προσφέρουν μερικά ούφο, τα οποία σε συνδυ-
ασμό με την διαστημική υπηρεσία του εξωγήινου 
υπουργού, άρχισαν να εργάζονται και κυρίως να δι-
απραγματεύονται με διαστημικές ταχύτητες και έτσι 
προέκυψε το ποθούμενο, η έξοδος από τα μνημόνια 
και σε λίγο, … από την χώρα!

Πληροφορίες μου δείχνουν, ότι για τη μεγάλη 
επιτυχία, μερίδιο ευθύνης έχει και η ωραία Ελένη, το 
διδακτορικό της οποίας δόθηκε από τη ΝΑΣΑ στους 
εξωγήινους, μελετήθηκε διεξοδικά και αποφασίστη-
κε ότι τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία της Ιθάκης είναι 
καλύτερα από εκείνα του Καστελόριζου και έτσι έγινε 
η επιλογή του προορισμού. 

Επόμενος σταθμός είναι η έκθεση της Θεσσαλο-
νίκης, όπου πάλι με τη συμβολή, της πολύ μορφω-
μένης και ωραίας Ελένης, θα αναπτύξει ο αρχηγός 
του θιάσου, την επίλυση της εξίσωσης «έρχεται η 
ανάπτυξη, ποιος ηλίθιος το πιστεύει»;

Έτσι που λέτε φίλοι μου, προτάθηκε το νησί 
της Ιθάκης το οποίο έγινε αμέσως αποδεκτό, διότι 
εκείνη την ώρα ο πρόεδρος του δεκαπενταμελούς, 
έπαιζε με τους συμμαθητές του, το γνωστό σε όλους 
μας παιχνίδι, «όνομα, ζώο, φυτό, πράγμα, πόλη, 
όνομα» και συγκεκριμένα:

στην ερώτηση, πράγμα, από το γράμμα «τ», 
απαντήσανε, τόξο,

στην ερώτηση, ζώο, από το γράμμα «σ», απα-
ντήσανε, σκύλος,

στην ερώτηση, φυτό, από το γράμμα «χ», απα-
ντήσανε, χασισιά,

στην ερώτηση, πόλη, από το γράμμα «ι», απα-
ντήσανε, Ιθάκη,

στην ερώτηση, όνομα, από το γράμμα «Ο», α-
παντήσανε, Οδυσ-
σέας,

στην ερώτηση, 
ηλίθια γκόμενα, 
από το γράμμα 
«Π», απαντήσανε, 
Πηνελόπη, 

οπότε ο στρα-
τηγικός σύμβου-
λος Κουτσονίκας, 
όλος χαρά πετά-
χθηκε και είπε, 
πρόεδρε ,  στην 
Ιθάκη θα πας. 

‘Εχουμε  τον 
Οδυσσέα, το τό-
ξο του, τον σκύλο 
του (ψόφησε αλλά 
δεν πειράζει!), την 
Πηνελόπη,  όλα 
τα έχουμε, μας 
λείπει η Κίρκη και 
τα γουρούνια της, 
αλλά θα ισχυρι-
στούμε ότι και αυ-
τά υπήρχανε, μας 
πρόλαβε όμως ο 
χοντρός από τη 
Βέροια και τα έ-
φαγε!

Φίλοι μου, κα-
λή η Ιθάκη, καλό 
και το παραμυθά-
κι, καλός ο Όμη-
ρος, καλός και ο 
κακόμοιρος, αλλά 
η πραγματικότητα 
είναι άλλη. Μπορεί 
κάποιοι να ξεχνά-
νε εύκολα, αλλά 
όχι όλοι.

Τα μνημόνια 
δεν ήταν άλλο α-
πό προγράμματα, 

σύμφωνα με τα οποία έπαιρνες δανεικά με χαμηλό 
επιτόκιο, αφού πρώτα ψήφιζες επώδυνα μέτρα, για 
το λαό σου. Και βέβαια, όταν αντλούσες τα συμφω-
νημένα χρήματα και γινότανε και οι αξιολογήσεις, το 
πρόγραμμα τελείωνε και ή συνέχιζες με νέο πρό-
γραμμα ή έλεγες θα βγω στις αγορές. Μέχρι εδώ 
καλά.

Ήλθε το πρώτο μνημόνιο, του Γιωργάκη, ακολού-
θησε το δεύτερο των γερμανοτσολιάδων ή κοινώς 
ΣαμαροΒενιζέλων (ορολογία ΣΥΡΙΖΑ για να πάει 
κάποιος μπροστά!) και ενώ θα έπρεπε να κλείσει το 
δεύτερο μνημόνιο, τα οικονομικά μεγέθη είχανε βελ-
τιωθεί αρκετά (πραγματικότητα που δεν αμφισβητεί-
ται), εμφανίστηκε ο κυρ Φώτης και είπε ότι δεν θα 
ψηφίσει για Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στην ουσία 
είπανε ότι θα πάμε για εκλογές, δηλαδή στην εξου-
σία θα έλθει ο ΣΥΡΙΖΑ, γνωστό σε όλους, είχανε 
άλλωστε προηγηθεί και ευρωεκλογές και είχε κατα-
γραφεί η δυναμική πορεία του θιάσου που ερχότανε!

Και το ερώτημα που τίθεται, είναι πως θα έκλεινε 
το δεύτερο πρόγραμμα από τους δανειστές, τη στιγ-
μή που γνωρίζανε ότι η χώρα θα πάει σε εκλογές και 
στην κυβέρνηση θα έλθουν κάποιοι «αριστεροί» που 
θα δώσουν τα πάντα, θα καταργήσουν τα πάντα, 
μέχρι και διόδια δεν θα πληρώνει ο κόσμος (χαχα-
χαχα!). 

Ποιος νοήμων πιστεύει ότι οι δανειστές θα συμ-
φωνούσανε σε κλείσιμο της αξιολόγησης. 

Θα αναμένανε τις εκλογές, για να πούνε καλώς 
τα, τα παιδιά, σε αυτούς που ερχότανε, με ζουρνά-
δες και νταούλια! Όπως και έγινε!

Κατέφθασε ο επαναστάτης με την παρέα του και 
άρχισε την «μεγάλη» διαπραγμάτευση με την τερά-
στια επιτυχία. 

Και συγνώμη δεν καταλάβαμε, αλλιώς τα πε-
ριμέναμε, δεν γνωρίζαμε, είχαμε αυταπάτες, τι  να 
κάνουμε, διαλέξαμε την κουρτίνα τρία και αντί για 
λεφτά, εμφανιστήκανε γεμιστά, και για να μην εμ-
φανιστεί το ζόνγκ και διαλυθεί το σύμπαν, 
ήλθε το τρίτο μνημόνιο, το αποκλειστικά 
δικό σας μνημόνιο και το χειρότερο όλων.

Και όταν αναφέρεστε σε 8 χρόνια μνη-
μόνια, να θυμάστε ότι είστε η κυβέρνηση 
με τα περισσότερα χρόνια στα μνημόνια!

Επίσης θα πρέπει να θυμηθείτε, ότι 
στη μεταπολίτευση εκτός από σκάνδα-
λα και προβλήματα, το βιοτικό επίπεδο 
της χώρας έφθασε σε δυσθεώρητα ύψη 
(αυτό ήταν και το μεγάλο πρόβλημα), ο 
κακομοίρης ο έλληνας πήρε σπίτι, εξοχικό, 
αυτοκίνητο καλό, ταξίδια, διακοπές, … και 
διόδια πλήρωνε! 

Εκείνα τα χρόνια, οι κυβερνώντες έ-
πρεπε να διαχειριστούνε πλούτο και όχι 
φτώχεια, όπως κάνετε εσείς!

Και σε τελική ανάλυση, αφού για όλα 
φταίει το ΠΑΣΟΚ και η ΝΔ, τότε θα πρέπει 
να ζητήσετε συγνώμη από τον ελληνικό 
λαό, διότι το μισό ΠΑΣΟΚ και βάλε σε 
στελέχη, το έχετε στην αγκαλιά σας. Ποιον 
δουλεύετε. 

Και όσον αφορά τη ΝΔ, γιατί δεν α-
ναφέρεστε στην υπουργία του κ. Παυ-
λόπουλου, με τις τεράστιες επιτυχίες. Ο 
κ. Αντώναρος, η κ. Παπακώστα με τους 
οποίους από ότι φαίνεται, υπάρχει δίαυ-
λος επικοινωνίας, δεν συμμετείχανε στην 
καταστροφική μεταπολίτευση;

Λοιπόν φίλοι μου, το τρίτο μνημόνιο, 
ήταν αποτέλεσμα  της ανικανότητάς σας, 
και του πάθους σας  για εξουσία. Είναι 
όλο δικό σας και να το χαίρεστε. 

Η δήμευση της περιουσίας του κρά-
τους, οι ιδιωτικοποιήσεις, η βάναυση φο-
ρολογία, τα εξωφρενικά πλεονάσματα, 
… είναι όλα δικά σας επιτεύγματα. Επί-
σης να τα χαίρεστε.

Και επειδή τα προσφέρατε όλα και 
δεν είχε μείνει τίποτα άλλο, προχωρή-
σατε και στην παραχώρηση εθνικών ε-
δαφών (μην νομίζετε ότι ξεχνάμε!), με α-
ντάλλαγμα την είσοδο νέων μεταναστών, 
με τις ευλογίες της μαντάμ Μέργκελ (κολ-
λητή σας πλέον)!

Και κατά τα άλλα θα έλθει η ανάπτυξη 
και θα επιστρέψουν τα παιδιά μας από 
την ξενιτειά.

Τη μεγαλύτερη επένδυση (Ελληνικό) 
των Βαλκανίων, έχει η χώρα μας και α-
κόμη να ξεκινήσει. 

Ψάχνουν κάποιοι για το πώς καλλιερ-
γούσανε οι αρχαίοι το χασίσι!

Όσον αφορά την επιστροφή των 
νέων επιστημόνων, θα πρέπει να σας 
θυμίσει κάποιος, ότι οι ξενιτεμένοι, βρί-
σκουν θέσεις εργασίας στο εξωτερικό 

με τα προσόντα τους, τα μεταπτυχιακά τους, τα 
διδακτορικά τους. Και εσείς θα τους φέρετε πίσω. 
Πως άραγε;

Διαβάστε λοιπόν. Μόλις «έσκασε» η είδηση.
Η διαστημική υπηρεσία των ούφο, επιθυμεί να 

προσλάβει δικηγόρο αστροναύτη, μεταξύ των προ-
σόντων, θα πρέπει ο υποψήφιος να έχει και εμπειρία 
από δύο τουλάχιστον διαστημικές αποστολές.

Προφανώς σκεφθήκατε, πως θα υπογράφονται  
οι συμβάσεις με τους εξωγήινους στο διάστημα; 

Θα πρέπει ο δικηγόρος να έχει και την ανάλογη 
εμπειρία. 

Πως θα κάθεται στην καρέκλα για να υπογράφει 
και να τον κυνηγάει η έλλειψη της βαρύτητας και το 
περίσσευμα της ηλιθιότητας.

Εάν ξαφνικά του πέσει το στυλό, πως θα το ξανα-
πάρει, εάν δεν έχει την κατάλληλη, την πιστοποιημέ-
νη εμπειρία.

Απορία και ταυτόχρονα πρόταση για νέα θέση. 
Ο δικηγόρος δεν θα πρέπει να έχει γραμματέα 

και τι θα φορά. 
Μήπως λόγω της έλλειψης της βαρύτητας, θα 

πρέπει να είναι μόνο με τα απαραίτητα; 
Τελικά μου φαίνεται ότι τους εξωγήινους, θα τους 

πεταχτούν τα μάτια όξω!
Και όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα, με την 

πρόσληψη του δικηγόρου-αστροναύτη, στο τέλος 
ναύτη θα προσλάβετε, φαίνεται και η αξιοκρατία σας.  

Λέτε ότι όποιος έχει διδακτορικό, σαν και αυτό 
της Ελένης, θα πάρει πέντε μόρια και η προφορική 
συνέντευξη, θα δώσει 40 μόρια. 

Δηλαδή αυτός που θα χτυπήσει την πόρτα και 
θα πει καλημέρα σας, λέγομαι Γιάννης ο Συριζά-
κιας, είμαι μέλος της τοπικής οργάνωσης τάδε, έχω 
ειδικότητα στο να εξαφανίζω Μητσοτάκια, θα πάρει 
40 μόρια, δηλαδή τον αξιολογείτε σα να έχει οκτώ 
διδακτορικά!

Μάλλον έχετε μπερδέψει το διδακτορικό με το 
δικτατορικό!

ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ ΠΑΤΡΙΔΑ!
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«ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ» ΤΟΥ ΝΟΥ...
Τόσος κόσμος στοιβαγμένος στην ΔΥΣΗ μιας 
«επιπλωμένης» καθημερινότητας.
Οι πολύστροφοι έλικες του Νότου κάνουν την
 αναταραχή!.
Μέρες που ξέρουν να πειθαρχούν στα όνειρα
 χρειαζόμαστε φώναξα! 
Να αντέχουν οι λέξεις την σεμνότητα της σιωπής. 
Να επιζεί το «αδύνατον» στην κατασκήνωση
 των βεβαιοτήτων. 
Να μη χωρούν οι πόλεμοι στις σελίδες ιστορίας.
Να μην αποδιώχνει τα αισθήματα η γεωμετρία.
Η κοινωνία των παρατηρητών να δώσει τέλος
 στην ουράνια ασιτία…
Όμως ο δεξιός ιεροψάλτης αναγγέλλει!
Ποσότητες πίκρας κατακρατούν σεμνοί υπάλληλοι 
στα τελωνεία.
Κορίτσια γιορτάζουν τις μέρες της Ευτυχίας.
Τα παιδιά στους παιδικούς σταθμούς παίζουν
 ακόμη με τα φωνήεντα.
Ιδέες πάνω σε αστραφτερά ποδήλατα 
και γυναίκες φορώντας πλουμιστά φορέματα 
και μπριγιάν, 
ακολουθούν κρατώντας δώρα και ομπρέλες του 
Μαγκρίτ 
κυνηγώντας την προπαραλήγουσα του λυρισμού.
Στο σταθμό των λεωφορείων
όλα τα ωρολογιακά προγράμματα αναχωρήσεων 
είναι γνωστά. 
ΟΛΑ!!!
Εκτός από το που πηγαίνουν.
Ωωω τα λεοφωρεία!!!
Οι μαγικές χειρολαβές, 
απ` όπου έχουν για να κρατιούνται οι ανθρώποι!!!
Γιάννης Ναζλίδης
25 Αυγούστου 2018

Γιάννης Ναζλίδης

Του Ιωάννη Ιασ. Βελέντζα  Διπλ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

ΜΕ ΤΟΝ ΟΜΗΡΟ ΕΣΕΙΣ, ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΚΟΜΟΙΡΟ ΕΜΕΙΣ!
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3η Σεπτεμ-
βρίου 
ημέρα Δευ-

τέρα στα ανακαι-
νισμένα γήπεδα 
τένις του ΔΑΚ 
Βέροιας, αρχίζει 
η νέα τενιστική 
χρονιά για τους 
τενίστες και τενί-
στριες του «Βικέ-
λα».

Βασικός προπονη-
τής του«Βικέλα» και την
νέα αγωνιστική περίο-
δο θα είναι οΔημήτρης
Τζουβάρας (ένας εκ των
κορυφαίων παικτών της
ΗμαθίαςστηνΙστορίατου
αθλήματος).Με την άρι-
στηδουλειάτουτηνπρο-
ηγούμενησεζόν, έμειναν ευχαριστημένοι αθλητές,
γονείς αλλά και τοΔΣ του ΙστορικότερουΟμίλου
ΤένιςτηςΗμαθίας.

Οιώρεςκαιοιμέρεςτωνπροπονήσεωνμετον
Δημήτρη (KIN6974789640),σεμικρά γκρούπ (3-
7 άτομα) θα είναι οι εξής: ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ
16:00-17:00,17:00-18:00,18:00-19:00.

Μέχριτοκλείσιμοσυμφωνίαςμεαξιόλογοπρο-
πονητή για τις υπόλοιπεςώρεςπροπόνησης του
Ομίλου, για τις ημέρες ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ 19:00-
22:00αλλάκαιΠΑΡΑΣΚΕΥΗ16:00-19:00,οιπρο-

πονήσειςθαγίνονταιμετηνπαρουσίααλλάκαιτην
καθοδήγηση του επί 37 ολόκληρα χρόνια ιδρυτή
αλλά καιπροπονητή τουΟμίλουμαςΠένσουΠέ-
τρου,ΔΩΡΕΑΝγιαόσοδιάστημαχρειασθεί.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ–ΕΓΓΡΑΦΕΣαπό7 ετώνκαι
άνω:

ΠΕΝΣΟΣΠΕΤΡΟΣΚΙΝ6976853369 αλλά και
σταγήπεδατένιςτουΔΑΚΒΕΡΟΙΑΣκάθεΔΕΥΤΕ-
ΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ17:00-19:00 αλλά και
ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ19:00-22:00.

Για την επανένταξή του στη 
ΒΕΡΟΙΑ, μετά από οκτώ χρό-
νια… περιπλάνησης σε αρκετές 

ομάδες Β’ και Γ’ Εθνικής, μίλησε στον 
«Arena FM 89.4» ο Γιώργος Σκαθα-
ρούδης, 26χρονος εξτρέμ που γύρισε 
ως πρώτος σκόρερ του Εδεσσαϊκού:

«Ξεκίνησα επαγγελματικά στηΒΕΡΟΙΑ,πριν 8

χρόνια, στα 17 μου, προερχόμενος από τον
Καμπανιακό. Έπαιξα πρώτη και μόνη φορά
στηνκαριέραμουστηΣούπερΛίγκα, είχαπα-
ρουσίακαικόντραστονΟλυμπιακό.Τότεήμουν
μικρός, μετά ακολούθησανπολλές ομάδεςΒ’
και Γ’ Εθνικής. Σε δύσκολα πρωταθλήματα,
όπουπήραεμπειρίες.Γυρνώπιοώριμοςπλέον
και θέλω να προσφέρωπερισσότερα. Όταν
μιλάμε για τηΒΕΡΟΙΑ και είναι στη Γ’Εθνική,
είναι αυτονόητο οτι μιλάμε αποκλειστικά για
πρωταγωνιστικό ρόλο. Γίνεται νέα αρχή, με
νέαδιοίκηση,που τρέχει ναοργανώσειπολλά
ζητήματα.Ήρθανέμπειροιπαίκτες,θέλουμεμια
ανταγωνιστική ομάδα και στο τέλος να διεκδι-
κήσουμετηνάνοδο.ΌπωςπέρυσιοΗρακλής,
ξεκίνησεμουδιασμένακαιεπιφυλακτικάμενεα-
ρούς,αλλάήτανμεγάλοόνομα.Στηνπορεία…
μαζεύτηκε,ήρθανέμπειροικαιπέτυχετοστόχο
του».

Για να συνεχίσει ο Σκαθαρούδης: «ΗΒΕ-
ΡΟΙΑείναιμεγαθήριογιατηνκατηγορίακαιδια-
θέτειτρομερέςεγκαταστάσεις,Α’Εθνικής.Μόνο
οΑγροτικόςΑστέρας έδειξε ότι θα πάει για

κάτικαλό,μουέκανανεντύπωσηοιμεταγραφέςτου.
Εμείς και εκείνοι θαπάμε δυνατά, οιπερισσότεροι
στοχεύουν στη σωτηρία.Φυσικά, υπάρχουν καλές
καιιστορικέςομάδες,ενώυποβιβάζονταιαρκετοί,θα
γίνειμεγάλημάχη.Θέλουμεναδέσουμεστηνπροε-
τοιμασία,χτίζεταιομάδαμεδουλειάκαιοικογενειακό
κλίμα.Ξεκινάμεαπότομηδένγιαέναισχυρόσύνολο
και θέλουμε τηστήριξη του κόσμου.Πίστωση χρό-
νου και υπομονή.Διοίκηση, τεχνικό τιμ καιπαίκτες
θαδώσουμεταπάνταγιατοστόχο».

ΝΕΑ ΤΟΥ Ο.Α. «ΒΙΚΕΛΑ» ΒΕΡΟΙΑΣ

ΓιώργοςΣκανθαρούδης.»ΗΒέροια
μπορείκαιπρέπειναεπανέλθει

στηνΣούπερΛίγκα» Από την Τετάρτη
29Αυγούστου 2018
έως το Σάββατο 1
Σεπτεμβρίου,θαδιε-
ξαχθούνσταανακαι-
νισμένα γήπεδα τέ-
νιςστοΜακροχώρι ,
ΠανελλήνιοιΑγώνες
τένις, γιαΑγόρια και
Κορίτσια κάτω των
18ετών.

Οι αγώνες προ-
βλέπονται συναρπα-
στικοί, μεσυμμετοχή
των  καλύτερων α-
θλητών και αθλητρι-
ώναπόΛάρισα,Μαγνησία,Ιωάννινα,Κέρκυρα,Πά-
τρα,Κρήτη,Πέλλα,Θεσσαλονίκη,Κομοτηνή,Αττική,
Φθιώτιδα,Πιερία.

Στα κορίτσια θασυμμετέχει η αθλήτρια τουΟ.Α.
ΒέροιαςΠαυλίδουΘένια.

         Διοργανωτήςτωναγώνωνμεεντολήτης
ΕλληνικήςΦίλαθληςΟμοσπονδίαςΑντ/ρισης και
της Γ΄Ενωσης , ο δραστήριοςΟΜΙΛΟΣΑΝΤ/ΡΙΣΗΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ με εμπειρία 30 χρόνωνσεπετυχημένες
διοργανώσειςΔιεθνείς,ΠανελλήνιεςκαιΕνωσιακές.

Οι εγκαταστάσεις των γηπέδων τένις μετά από

σχεδόν 40 χρόνια και με τηνσυμβολή τουΔημάρ-
χουΒέροιαςκ.ΒοργιατζίδηΚώστακαι τις ενέργειες
προσωπικάτουΑντιδημάρχουκ.ΛαζαρίδηΆρη,τους
οποίους οΌμιλος ευχαριστεί θερμά και συγχαίρει,
βρίσκονται σε άριστη κατάσταση. Καλούμε όλους
τους φίλους του αθλήματος, να τιμήσουν με την
παρουσίατουςτηνπροσπάθειαόλωνκαιναέρθουν
να παρακολουθήσουν αγώνες υψηλού επιπέδου.
,Πληροφορίες για τιςώρες και  τοπρόγραμμα των
αγώνωνστο τλφ6977596507κ.Παλαιστή.Σαςπε-
ριμένουμε.ΤοδιοικητικόσυμβούλιοτουΟμίλουΑντ/
ρισηςΒέροιας.

Πανελλήνιοι Αγώνες tennis Ε1 
ΑΚ18 στη Βέροια

Νέα αναβολή 
στην συγκρότηση 

των ομίλων
της Γ’ Εθνικής!
ΓιαχθεςΠαρασκευή(24/8)είχεμετατε-

θείναγίνειησυγκρότησητωνομίλωντης
Γ’Εθνικήςγιατηννέααγωνιστικήπερίοδο.

Ωστόσο τελικάαυτόδενσυνέβηκαθώς
ηαρμόδιαΕπιτροπή τηςΕΠΟέκρινεπως
η ταυτόχρονησυνεδρίαση για τιςπροκη-
ρύξεις τηςSuper League και τηςFootball
Leagueθαήτανμιαχρονοβόραδιαδικασία.
μΑυτό είχε σαν συνέπεια ο καταρτισμός
τωνομίλωνναπάρειμετάθεσηγιατηνΠέ-
μπτη (6/9).Έπειτα από την εξέλιξη αυτή
παραμένειάγνωστοτοπότεθαδιενεργηθεί
η κλήρωση του νέουπρωταθλήματος με
την έναρξη του νέουπρωταθλήματος να
έχει οριστεί για τις 23Σεπτεμβρίου,με τις
ομάδεςόμωςναμην γνωρίζουν έναμήνα
πριναπότηνσέντρατουςαντιπάλουςτους.



Ξεκίνησε η προ-
ετοιμασία των 
δύο αθλητών του 

Φιλίππου Βέροιας για 
την Ολυμπιάδα Νεότη-
τας που θα γίνει τον 
Οκτώβριο στο Μπουένος 
Αιρες της Αργεντινής.  Η 
συμμετοχή του Άνθιμου 
Κελεπούρη στα 10.000 
μ βάδην και της Ελένης 
Ιωαννίδου στα 800 μ. 
δύο αθλητές που με το 
σπαθί τους εξασφάλισαν 
το εισιτήριο μόνο εύκο-
λο δεν ήταν. Είναι όμως 
μία ακόμη διάκριση για 
τον Φίλιππο Βέροιας και 
τους προπονητές που με 
αντίξοες συνθήκες δου-
λεύουν σκληρά για να 
οδηγήσουν τους αθλητές 
τους σε τόσο υψηλές 
διακρίσεις .

Ο προπονητής και πα-
λιός πρωταθλητής Νίκος
Κελεπούρηςμεαφορμή την
συμμετοχή τωνΚελεπούρη
και Ιωαννίδου στην μακρι-
νή Αργεντινή δήλωσε στο
Laosnwes.gr.

« Άν εξαιρέσουμε την
συμμετοχήτηςΣοφίαςΥφα-
ντίδουστηνΟλυμπιάδατου
Λονδίνουκαισεευρωπαϊκά

πρωταθλήματα, αυτή
η αποστολή είνια εξί-
σου πολύ σημαντική
αφούπρόκειταιγιαΟ-
λυμπιάδαΝεότηταςό-
πουθααγωνιστούνα-
θλητέςυψηλούεπιπέ-
δουπουαποτελούντο
μέλλον τουΠαγκόσμι-
ου Στίβου . Πιστεύω
οτι τόσο ο Άνθιμος
όσοκαιηΕλένημπο-
ρούνναπετύχουναξι-
όλογεςεπιδόσειςλόγο
του μεγάλου ανταγω-
νισμούκαιανμητιάλ-
λονακαταρρίψουντα
ατομικά τους ρεκόρ.
Ξεκινήσαμε την προ-
ετοιμασία και νομίζω
οτι θα είμαστε έτοιμοι
γιατουςαγώνες.»
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Η Επιτροπή Ανάπτυξης χάντμπολ του 
Φιλίππου Βέροιας ανακοινώνει με 
ιδιαίτερη τιμή τα δυο νέα μέλη της, 

τον πρώην Πρόεδρο του Φιλίππου κ. Πέτρο 
Φύκατα και τον ένδοξο Παλαίμαχο χαντμπο-
λίστα κ. Ανέστη Δομπρή. Η νέα σύνθεση της 
Επιτροπής Ανάπτυξης αποτελείται πλέον από 
τους: Μπαλτατζή Νικόλαο, Πέτρο Φύκατα , 
Φιλόσογλου Δημήτριο, Σαράφη Παναγιώτη, 
Τουλιόπουλο Βασίλειο, Βαρβιτσιώτη Μανώ-
λη, Παπαδοπούλου Νόπη, Τζωρτζίνη Στάθη 
και Ανέστη Δομπρή.

Μετά από συνεδρίαση της ΕπιτροπήςΑνάπτυξης Χά-
ντμπμολτουΦιλίππουκαιμετησύμφωνηγνώμητουΠροέ-
δρουτουΦιλίππουΒέροιαςκ.ΓιώργοΦύκατα,ανακοινώνε-
ταιπως ξεκίνησανοι εγγραφέςστα τμήματαυποδομής του
Συλλόγου.

Αποφασίστηκε ότι δυο νέα μέληπροπονητών θα εντα-
χθούνστιςτάξειςτωνηλικιακών.ΗπαλιάδόξατουΦιλίππου
ΚύροςΣαράφηςκαιοαρχηγόςτηςφετινήςομάδαςΣταύρος
Παπαδόπουλος.

Γιαοποιαδήποτεπληροφορία,μπορείτε νααπευθυνθείτε
σταπαρακάτωτηλέφωνα:

ΕΦΗΒΟΙ
Προπονητής:ΣεϊρεκίδηςΣτέλιος
Υπεύθυνος Τμήματος:  Φιλόσογλου Δημήτρ ιος

(6946453328)

ΠΑΙΔΕΣ
Προπονητής:ΧατζηπαρασίδηςΑναστάσιος
Υπεύθυνη  Τμήματος :  Παπαδοπούλου  Νόπη

(6974478508)

ΠΑΜΠΑΙΔΕΣΑ’
Προπονητής:ΣαράφηςΚύρος
ΒοηθόςΠροπονητή:ΠαπαδόπουλοςΣταύρος
Υπεύθυνος Τμήματος:  Τουλ ιόπουλος Βασίλης

(6977238375)

ΠΑΜΠΑΙΔΕΣΒ’
Προπονητές:ΚούγιαςΝικόλαος,ΝτέλλαςΑπόστολος
Υπεύθυνος Τμήματος:  Βαρβιτσιώτης Μανώλης

(6972913662)

ΑΚΑΔΗΜΙΑΑΓΟΡΙΩΝ
Προπονητής:ΝτέλλαςΑπόστολος(6978485291)

ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ –ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣΑ’ &Β΄-ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ

Προπονητές:ΠαπαδόπουλοςΑλέξανδρος(6943524514)
ΤριανταφυλλίδουΚική(6972424423)

Φίλιππος Βέροιας

Ανακοινώθηκανοιπροπονητές
τωνηλικιακώντμημάτωνκαιταμέλη

τηςΕπιτροπής

Νίκος Κελεπούρης: “Είναι τιμή 
η συμμετοχή του Άνθιμου 
Κελεπούρη και της Ελένης 
Ιωαννίδου στην Ολυμπιάδα 
Νεότητας της Αργεντινής»

Στη φωτό ο Άνθιμος Κελεπούρης που ξεκίνησε 
ην προετοιμασία του από τις εγκαταστάσεις
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 

Αύγουστος 2018 
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκα-

τάτοδιάστημααπό27-8-2018 μέχρι2-9-
2018 θαείναιτοεξής:Αυτόματοςτηλεφωνη-
τήςβλαβών:τηλ.2331021814.

του Σαββατοκύριακου

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

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

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

ΤηνΠέμπτη23Αυγούστου2018,ώρα7μ.μ.πραγ-
ματοποιήθηκε συνάντηση φορέων, με θέμα τις πα-
ραστάσεις  τηςπαραγωγής τουΔΗ.ΠΕ.ΘΕΒέροιας
«Εις τουςπέντε δρόμους!» τηςΛέναςΠετροπούλου,
η οποία ξεκινά περιοδεία για δεύτερη χρονιά, στις
γειτονιές τηςΒέροιας και σεΤοπικέςΚοινότητες του
Δήμου.Στησυνάντηση,πουπραγματοποιήθηκεστην
αίθουσα τουΔημοτικούΣυμβουλίουΒέροιαςπαρευ-
ρέθηκανοπρόεδροςτουΔ.ΣτουΔΗ.ΠΕ.ΘΕΒέροιας,
κ.ΜαυροκεφαλίδηςΝικόλαος,οιηθοποιοί τηςπαρά-
στασηςΠέτροςΜαλιάρας καιΔήμητραΣταματίου, η
διευθύντρια της διεύθυνσηςΠρόνοιας κ.Αναστασία
Δούκα,ηπρόεδροςτηςΔημοτικήςΚοινότηταςΒέροι-
ας,κ.ΕλένηΓκόγκα,ηπρόεδροςτηςΤοπικήςΚοινό-
τηταςΝέαςΝικομήδειας, κ. ΣταφυλίδουΧριστίνα, η

γραμματέας τουΠολιτιστικούΜορφωτικούΣυλλόγου
«Αριστοτέλης»,κ.ΜπενίσκουΡοζίνα,οπρόεδροςτης
ΤοπικήςΚοινότηταςΑγίαςΒαρβάρας, κ.Κωτσιάντης
Σπυρίδων,οπρόεδροςτουΠολιτιστικούΕπιμορφωτι-
κούΣυλλόγουΤριποτάμου,κ.ΙντζεβίδηςΕυθύμιοςκαι
ηαντιπρόεδροςτουΣυλλόγου,κ.ΛιάκουΑσπασία,ο
υπεύθυνοςΔημοσίωνΣχέσεων τηςΕυξείνουΛέσχης
Βέροιας, κ.ΜπάμπηςΚαπουρτίδης και οπρόεδρος
τηςΤοπικήςΚοινότηταςΚουλούρας, κ.Λιλιόπουλος
Γεώργιος.Οπρόεδρος τουΔ.Σ κ.Μαυροκεφαλίδης
Νικόλαος ευχαρίστησε τους εμπλεκόμενους φορείς
γιατηδιάθεσησυνεργασίας,τονίζονταςότιτοΔΗ.ΠΕ.
ΘΕΒέροιας απόπέρυσι ξεκίνησε τις παραστάσεις
στιςΤοπικέςΚοινότητεςκαιστιςγειτονιέςτηςΒέροιας
καιηανταπόκρισητουκόσμουήτανεξαιρετικάθετική,
μεαποτέλεσμανααποφασιστείκαιεκνέουπεριο-
δείασεάλλεςΤοπικέςΚοινότητεςαλλάκαισεάλλες
περιοχές τηςΒέροιας. Στησυνάντηση αναφέρθη-
κανοι απαιτήσεις τηςοργάνωσηςπαραγωγής κα-
θώς καιπροβολής τωνπαραστάσεωνόπωςκαι ο
κοινωνικός τους χαρακτήρας, αφούαντί εισιτηρίου
κάθεθεατής,αντοεπιθυμείκαιανέχειτηδυνατό-
τητα, μπορεί ναφέρει τρόφιμα μακράς διαρκείας
γιατοΚοινωνικόΠαντοπωλείοτουΔήμουΒέροιας.
Οκ.Μαυροκεφαλίδης ευχαρίστησε επίσης τηνΤε-
χνικήΥπηρεσία, τηνΑντιδημαρχίαΚαθαριότητας,
τηνΑντιδημαρχίαΠαιδείας,τηΣχολικήΕπιτροπήΑ/
θμιαςΕκπαίδευσης, τηΣχολικήΕπιτροπήΒ/θμιας
ΕκπαίδευσηςκαιτοΚΑΠΑΔήμουΒέροιας,γιατίεί-
ναιαρωγοίστηνπεριοδείατουΔΗ.ΠΕ.ΘΕΒέροιας.

Πρόγραμμαπαραστάσεων
ΣΥΚΙΑ 
Τετάρτη
29.08,ώρα8.30μ.μ.
ΠροαύλιοΣχολείου
ΒΕΡΟΙΑ,ΠαλιάΕβραϊκήΣυνοικία

Συναγωγή
Πέμπτη
30.08,ώρα8.30μ.μ.
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ
Προαύλιοςχώρος,εκδηλώσεων,δίπλαστηνεκκλησία
Σάββατο
01.09,ώρα8.30μ.μ.
ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ
Πλατείαδίπλαστηνεκκλησία
Κυριακή02.09,ώρα8.30μ.μ.
ΒΕΡΟΙΑ, 
1οΓΕΛ,ΠροαύλιοΣχολείου
Τετάρτη05.09,ώρα8.30μ.μ.
ΝΕΑ ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ
Προαύλιοςχώρος,εκδηλώσεων
Πέμπτη06.09,ώρα8.30μ.μ.
ΚΟΥΛΟΥΡΑ
ΠροαύλιοΣχολείου
Παρασκευή07.09,ώρα8.30μ.μ.
ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ, Προαύλιο Σχολείου
Σάββατο8.09,ώρα8.30μ.μ.
ΦΥΤΕΙΑ,πλατεία
Κυριακή09.09,ώρα8.30μ.μ.
ΒΕΡΟΙΑ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ
Πέμπτη13.09,ώρα8.30μ.μ.
Οι παραστάσεις πραγματοποιούνται με τη συ-

νεργασία τηςΔημοτικής Κοινότητας Βέροιας, των
ΤοπικώνΚοινοτήτωνΣυκιάς,Γεωργιανών,ΑγίαςΒαρ-
βάρας,ΝέαςΝικομήδειας, Κουλούρας,Τριπόταμου,
Φυτειάς και τωνΠολιτιστικών Συλλόγων: Μορφω-
τικού και Πολιτιστικού Συλλόγου Συκιάς «Βάντα»,
Πολιτιστικού Συλλόγου Νέων «Αγίας Βαρβάρας»,
ΕυξείνουΛέσχηςΒέροιας,ΠολιτιστικούΜορφωτικού
Συλλόγου «Αριστοτέλης», «Μακεδόνων Γαία» ,Πο-
λιτιστικούΕπιμορφωτικούΣυλλόγουΤριποτάμου και
ΕκπολιτιστικούΜορφωτικούΣυλλόγουΦυτειάς.

Ενημερωτικήσυνάντησηφορέωνγιατιςπαραστάσεις
τουΔΗ.ΠΕ.ΘΕΒέροιας«Ειςτουςπέντεδρόμους!»

Φαρμακεία
Σάββατο 25-8-2018

08:00-14:30ΚΑΛΟΥΔΗΣΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣΜΟΡΑΒΑ3
(έναντιΙΚΑ)23310-27507

08:00-14:30ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΝΙΚΟΛΕΤΑΠΙΝΔΟΥ15ΚΑΙ
ΚΑΡΑΤΑΣΟΥΓΩΝΙΑ23310-65931

08:00-14:30ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥΖΩΗΒΕΝΙΖΕΛΟΥ28
23310-25130

14:30-21:00ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΒΑΣΙΛΙΚΗΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ
20-ΚΤΕΛ23310-27355

19:00-21:00ΧΕΙΜΩΝΙΔΗΣΜΙΧΑΗΛΜΑΡΚΟΥΜΠΟ-
ΤΣΑΡΗ29-31(πλατείαΤσερμένι)23310-65770

21:00-08:00ΧΕΙΜΩΝΙΔΗΣΜΙΧΑΗΛΜΑΡΚΟΥΜΠΟ-
ΤΣΑΡΗ29-31(πλατείαΤσερμένι)23310-65770

Κυριακή 26-8-2018
08:00-14:30ΚΟΥΠΑΤΣΙΑΡΗΜΑΡΙΑΒΙΚΕΛΑ10-ΚΕ-

ΝΤΡΙΚΗΣΓΩΝΙΑ23310-28491
14:30-21:00ΛΑΪΟΥΕΛΕΟΝΩΡΑ-ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑΜΑ-

ΛΑΚΟΥΣΗ423310-67420
19:00-21:00ΛΕΜΟΝΗΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ

21(κοντάστοΙΚΑ)23310-74374
21:00-08:00ΛΕΜΟΝΗΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ

21(κοντάστοΙΚΑ)23310-74374
Δευτέρα 27-8-2018

14:30-21:00ΛΙΑΚΟΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΚΙΜΩΝΟΣ1-3
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ(πιάτσαταξί)23310-72677

14:30-21:00ΜΑΖΑΡΑΚΗΔΗΜ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΠΑ-
ΠΑΓΟΥ -ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΓΕΝ.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 23310-
23200

19:00-21:00ΜΑΣΟΥΡΑΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
1823310-23132

21:00-08:00ΜΑΣΟΥΡΑΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
1823310-23132
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Π Ω Λ Ε Ι Τ Α Ι
χωράφι 10.300
τ.μ. στοΜακρο-
χώρι, τοποθεσία
«Βάλτος» κοντά
στο Αντλιοστά-
σιο. Τηλ.: 23310
24097.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στηνΑλεξάνδρεια διαμέρισμα
ρετιρέ120τ.μ.επίτηςοδούΝ.Πλαστήρα,ανα-
καινισμένο,ατομικήθέρμανση,ενεργειακότζάκι,
ηλιακόθερμοσίφωνα,εντοιχιζόμενεςηλεκτρικές
συσκευές,κλειστόγκαράζκαικλιματισμόσετι-
μήευκαιρίας.Πληρ.στοτηλ.:6980919964.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΑ

ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΙ 
ΛΟΥΤΡΟ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙπαραθαλάσσιαοικόπεδαστο
ΚαστρίΛουτρόσταΜεσάγγαλαΛάρισας (συ-
νεχόμεναστουςΝ.ΠόρουςΠιερίας) των200
τ.μ.,περιφραγμέναμε δίκτυα νερού και 8με-
τρους δρόμους. Ευκολίες πληρωμής. Τηλ.:
6932240774.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στον

Προμηθέα4ουορόφου,95τ.μ.ρετιρέ,πα-
νταχώθεν ελεύθερο, με απεριόριστη θέα,
σεπροχωρημένη κατάστασηη οικοδομή.
Τηλ.:6944764477&2331027796. Ενοικιάζονται-Πωλούνταιδιαμερίσματα

στηνΣκιώνηΧαλκιδικής
ΣτηΝέαΣκιώνηΧαλκιδικήςε-

νοικιάζονταιδιαμερίσματα70 τ.μ.
2ΔΣΚWCμε40,00 ευρώ τηνη-
μέρα,εξοπλισμένακαθώςκαιμε-
ζονέτες70 τ.μ.2ΔΣΚWCεξοπλι-
σμένεςμε50,00ευρώτηνημέρα.
Επίσηςπωλούνταιδιαμερίσματα
από45τ.μ.έως70τ.μ.καιμεζονέτες70τ.μ.μεκατασκευήαπόπέτρα.Πληρ.τηλ.:
6944644220,6983204389&2374071607.Τιμέςευκαιρίας.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ε-
πιχείρησηFast-
Food επί της
οδού Εληάς σε
τ ιμή ευκαιρ ί -
ας. Τηλ.: 6945
013461.

ΠΩΛΕ Ι ΤΑ Ι
οικόπεδο 744
τ.μ. στηΒέροια
γωνιακό. Χτίζει
890 τ.μ. Τηλ.:
2331100888.

ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ ΠΙΕΡΙΑΣ
Πωλούνται παραθαλάσσια οικόπεδα

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙστηΛεπτοκαρυάΠιερίαςοικόπεδα1000τ.μ.,οικοδομήσιμα,
80μ.από τηθάλασσα.Πληροφορίες τηλέφωνο6932240774καιυπεύθυνος
Μηχανικόςκ.Βασίλης-τηλ.:6976167020.

Ε Υ Κ Α Ι Ρ Ι Α .
Πωλείται αγροτε-
μάχιο με δέντρα
7  ε τών  πυκνής
φύτ ευσης  σ την
Παλιά Λυκογιάν-
νη .  Τηλ . :  6944
693222 κ. Άγγε-
λος.
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΚΑΤΩΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 διαμερί-
σματα, ισόγειοκαι1οςό-
ροφος,από70τ.μ.και80
τ.μ.,μεαυλήκαι ταδύο
μαζί, καλοριφέρι,σκεπή,
σεκαλήκατάστασηκαιτι-
μήευκαιρίας58.000ευρώ
καιταδύομαζί.Τηλ.:6974
058284&6973475239.

ΖΗΤΩ προς αγορά
κατοικίαμε2δωμάτιαστο
κέντρομέχρι«Παπάκια»,
1ου ή 2ου ορόφου, με
ασανσέρ,που ναχρίζει
ανακαίνισημέχρι40.000
ευρώ.Τηλ.:6945122583.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ανακαινι-
σμένη μονοκατοικία 80
τ.μ. μέσα σε οικόπεδο
114 τ.μ.στηΝ.Νικομή-
δεια Βέροιας, επιπλω-
μένο, 2ΔΣΛΚWC,περι-
φραγμένοκαιπολλάέξ-
τρα.Τιμή38.000 ευρώ.
Τηλ.:6942924285.

ΕΡΓΟΧΩΡΙπωλείται
κατοικία75τ.μ.σεοικόπε-
δο300τ.μ.Τιμήευκαιρίας
26.000ευρώ.Τηλ.:6945
122583Euromesitiki.

ΠΩΛΕΙΤΑΙαπόιδιώτη
καινούργιοκατάστημα45
τ.μ.στηνοδόΚεντρικήςτης
Βέροιας,δίπλαστοΕπιμελη-
τήριο,μεπατάρι30τ.μ.,αυ-
τόνομηθέρμανσηκαιθέση
πάρκιγκ.Τηλ.:6936870915.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΙΔΕΤΑΙ επιχείρηση
κερδοφόραλόγωσύντα-
ξης σε καλή τμή. Κάθε
έλεγχοςδεκτός.Μεσιτικό
ΣΤΟΧΟΣ. Τηλ.: 23310
68080&6973735020.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ πωλείται
επιχείρησηγυμναστήριο
στηΒέροια,πλήρως ε-
ξοπλισμένο, ενενεργεία.
Τηλ.:6976057340.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι
3.500 τ.μ.με ελιέςστον
κόμβο Βέροιας. Τιμή
11.500ευρώ.Τηλ.:6934
888738.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι
10,5στρ.,στοΛουτρόΗ-
μαθίας,ποτιστικό,σεκαλή
τιμή.Τηλ.:6974525454.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙγκαρ-
σονιέραμεδωμάτιο,κου-
ζίνα,χολκαιμπάνιοστον
2οόροφοοικοδομήςμε
βεράντα,ατομικήθέρμαν-
ση,κοντάστοΒυζαντινό
Μουσείο.Πληρ.τηλ.6973
551477κ.Δημήτρης.

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.
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
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€.Από1/8/2018διαθέσιμη.

Κωδ: 23286 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γκαρσονιέρασυνολικής επιφάνειας35 τ.μ.
στον3οόροφο.Αποτελείταιαπό1Υπνο-
δωμάτιο,Σαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιο .Είναι
κατασκευασμένη το1980καιδιαθέτειθέρ-
μανσηΚεντρική -Πετρέλαιο,Κουφώματα
Αλουμινίου συρόμενα,Ανελκυστήρα,Ηλ.
Συσκευές,Σκαλιάεισόδου-Τιμή:180€.

Κωδ.23486ΚΕΝΤΡΟ ,στηνΑνοίξεως
κοντά,γκαρσονιέρα44τ.μ.,καθ.κατασκευή
80,1υ/δ,3οςόροφος,κέντροαπόκεντρο,
ατομικήθέρμανσημεδύοκλιματιστικά,συν-
θετικάκουφώματακαινούργιαμεδιπλάτζά-
μια,σεπολύκαλήτιμή,ενοίκιο180€.

Κωδ.13089Γκαρ/ραστοΦιλίππειοκοντά
με1δσκλ,2οςορ.μεασανσέρ,κομπλέεπι-
πλωμένη45τ.μ.σεκαλήκατάσταση,μεθωρα-
κισμένηπόρταεισόδουκαιηλιακόθερμοσίφωνα
,καθώςκαιπάρκινγκστηνπυλωτή,θέρμανση
ατομικήμεκλιματιστικό,ενοίκιο200€.

Κωδ:23700 -ΒέροιαΕργοχώριΕΝΟΙ-
ΚΙΑΖΕΤΑΙκατάαποκλειστικότητανεόδμητη
Γκαρσονιέρασυνολικής επιφάνειας50 τ.μ.
ημιώροφος υπερυψωμένος.Αποτελείται
από 1Υπνοδωμάτιο, Σαλονοκουζίνα και
Μπάνιο.Είναικατασκευασμένητο1998και
διαθέτειθέρμανσηαυτόνομη -πετρελαίου,
απεριόριστηθέα,κουφώματασυνθετικάμε
διπλάτζάμιακαιαποθήκη.Τιμή:180€.

Κωδ.24084ΩΡΟΛΟΙ, επιπλωμένημε-
ρικώςγκαρσονιέρα51τ.μ.,κατασκευή1995,
1υ/δ,2οςόροφος,άψογασυντηρημένη,η
ευπρέπεια τωνχώρωνδεδομένη,καινούρ-
γιααλουμινίουκουφώματαμεδιπλάτζάμια,
καλόγουστη , ενιαίοςχώροςσαλοκουζίνα ,
αυτόνομηθέρμανσημεωρομετρητές, έχει
τέντες,μεκλιματιστικόεπίσηςκαιμίαντου-
λάπα,έχειανοιχτόparking,μίσθωμα180€.

Κωδ.23133ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ,Μικρόδυα-
ράκι59τ.μ.,καθ.κατασκευή2002,2υ/δ,1
οςόροφος ,βλέπεισεανοιχτωσιά,άψογα
συντηρημένο,νεοαναγειρόμενοκαισίγουρα
επιμελημένηςκατασκευής,έχειδύοδυνατό-
τητεςθέρμανσης , ενεργειακήςκατηγορίας
Γ,αυτόνομηθέρμανσημεογκομετρητές,η
ατομικήμεκλιματιστικό,έχειεπίσηςδυνατό-
τηταστάθμευσηςκαιτομίσθωματου200€.
Από15/8/18ελεύθερο.

Κωδ.105833Γκαρσονιέραμεγάληστο
κέντροτηςΒέροιας65τ.μ.με1δσξεχωρι-
στήκουζίνακαιμπάνιο  ,3οςορ.σεκαλή
κατάστασημερικώςανακαινισμένη με κε-
ντρικήθέρμανσηπουλειτουργεί άψογα  ,

διαθέτειμεγάληβεράντακαιμεπολύλογικό
ενοίκιοστα210€.

Κωδ:23304 -ΠΑΝΟΡΑΜΑΒΕΡΟΙΑΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κομπλέ επιπλωμένη νεό-
δμητηΓκαρσονιέρασυνολικής επιφάνειας
70 τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείται από1Υπνο-
δωμάτιο,καιWC.Είναικατασκευασμένητο
1998καιδιαθέτειθέρμανσηαυτόνομη-Πε-
τρέλαιο, δυνατότηταΠάρκινγκέξω,Κήπο
ωραίοκαιΤζάκι,με Ηλ.Συσκευές,Διπλά
τζάμια-Τιμή:220€.Από1/8/18ελεύθερη.

Κωδ.24132ΑΚΡΟΠΟΛΗ,Διαμέρισμα
85 τ.μ., κατασκευή 2009, 2 υ/δ, 3 ος ό-
ροφος, η θέα τουμοναδική,σεπερίοπτη
θέση,μεθωρακισμένηπόρτακαιμεμπάνιο
κόσμημα,συνθετικά κουφώματαμεδιπλά
τζάμια,αυτόνομηθέρμανσημεωρομετρη-
τές,θωρακισμένηπόρτα, έχει κλειστόατο-
μικόπάρκινγκ32τ.μ.,καιμίααποθήκηστο
υπόγειο,όχισεκατοικίδια,ενοίκιο260€.Θα
είναιελεύθεροαπό10/8/2018.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.23043ΜονοκατοικίαστουςΓεωρ-

γιανούςΒέροιας 116 τ.μ. κομπλέ ανακαι-
νισμένημεαυλήκαικήπομε3δσκλκαιμε
τζάκι ενεργειακό ,μεηλιακόθερμοσίφωνα
και3μπάνια.Μίσθωσηκαιμεέπιπλαόπως
είναι , μόνοσεσοβαρούςμισθωτέςμεμί-
σθωματα270€.

Κωδ:23483-ΛευκόπετραΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙνεόδμητηΜονοκατοικίακομπλέεπιπλω-
μένοσυνολικήςεπιφάνειας200τ.μ.σεδύο
επίπεδα .Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,
Σαλόνι,Κουζίνα,1ΜπάνιοκαιWC.Είναικα-
τασκευασμένητο1998καιδιαθέτειθέρμαν-
σηΑτομική -Πετρέλαιο,ΑπεριόριστηΘέα,
ΚουφώματαΣυνθετικά,Πάρκινγκ,Αποθήκη
,Κήπο,Τζάκι,A/C,Συναγερμό,Έπιπλα,Ηλ.
Συσκευές,Διπλάτζάμια-Τιμή:280€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.13867Ενοικιάζεταικάτωαπότον

περιφερειακόαποθήκη250τ.μ.μεοικόπεδο
6.000τ.μ.περιφραγμένοκαιπεριποιημένο,
μηνιαίομίσθωμαμόνο600€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ.22949ΚΕΝΤΡΟενοικιάζεταιγρα-

φείο20 τ.μ., κομπλέανακαινισμένο ,μικρό
αλλάπολύωραίο ,1χώρος μεwc ,1ος
όροφος ,μεπολύχαμηλόμίσθωμα ,μόνο
110€από1/4/2018ελεύθερο.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ. 22877ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ, κο-
μπλέανακαινισμένο γραφείο37 τ.μ. ένας
μεγάλοςενιαίοςχώροςστον1οόρ.χωρίς
ασανσέρ ,ηθέρμανση τουμεκλιματιστικό
τοδεμίσθωματουστα180€.

Κωδ:22958-ΚΕΝΤΡΟΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.στον2
οόροφο.Αποτελείταιαπό3Χώρους,καιWC.

Είναικατασκευασμένοτο1986καιδιαθέτει
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:22965 -ΣτηνΠλ.ΩρολογίουΕ-

ΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΚατάστημασυνολικής επι-
φάνειας20 τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείταιαπό1
Χώροκαιμεδικό τουWC.Ενοίκιο140€.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ καιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

κωδ.23130 ΚατάστημαστοΤσερμένι
διατίθεταιπροςενοικίασημε58τ.μ. ισόγειο
και25τ.μ.πατάρισεκεντρικόσημείοκατάλ-
ληλογιαάπειρεςχρήσεις  καιμεμίσθωμα
πολύ ευνοϊκό , μόνο 250€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 23521 -ΠΙΕΡΙΩΝπερίπουστη
μέσηΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  ισόγειο κατάστημα
συνολικής επιφάνειας 60 τ.μ.Αποτελείται
από1ΧώροκαιμεWC.Είναι κατασκευα-
σμένοτο1976καιδιαθέτειΠροαύλιο τοδε
Μίσθωματου290€.Τογραφείομαςδιαθέ-
τει τηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του
ακινήτουαυτού.

Κωδ:23146-ΕργοχώριεπίτηςΣταδίου
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΚατάστημασυνολικής επι-
φάνειας65 τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείταιαπό1
Χώροενιαίο,είναιφωτεινόκαιέχειμεγάλη
βιτρίνα . -Τιμήπολύπολύ χαμηλή μόνο
110€.

Κωδ: 22959 -ΦΑΝΑΡΙΑΚΥΠΡΟΥΕ-
ΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΚατάστημασυνολικής επι-
φάνειας110 τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείται από
1ΧώρομεδικότουWC.Είναικατασκευα-
σμένοτο1970-Μίσθωματα300€.Τογρα-
φείομαςδιαθέτειτηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙ-
ΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ:23948 -ΜουσείοδίπλαστηνΑ-

νοίξεως ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγειοπάρκινγκ

συνολικής επιφάνειας18 τ.μ.ανωτ.  ύψος
αυτ/του1.54μ.Τιμή:50€.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ.12867ΚΕΝΤΡ0,Καινούργιοακα-

τοίκητοδιαμέρισμα100τ.μ.,καθ.κατασκευή
2011,με2υ/δ,3οςόροφος,καταπληκτικό
απόκάθεάποψη,μεσυνθετικάκουφώματα
και με διπλά τζάμια, επιμελημένης κατα-
σκευής,με εξαιρετικήσυγγραφήυποχρεώ-
σεων,πολυτέλειακαι ζεστασιά.Έχειπολύ
ωραίοσαλόνιμεμοντέρνααισθητική,ατομι-
κήθέρμανσηπετρελαίου,μίααποθήκηκαι
μεδύομπάνια.Διαθέτεικαιθέσηστάθμευ-
σηςδικήτου,όλαμαζί130.000€.

Κωδ:12868ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙνεόδμη-
το διαμέρισμασυνολικής επιφάνειας 172
τ.μ.στον5οόροφο.Αποτελείταιαπό4Υ-
πνοδωμάτια,Σαλόνι,Κουζίνα,1Μπάνιοκαι
1WC. ΔιαθέτειθέρμανσηΑτομικήμεΠε-
τρέλαιοηευπρέπεια τωνχώρωνδεδομένη
καιμεεντυπωσιακήθέα.Μεύφοςαπέριττης
πολυτέλειαςπου διαχέεται στο χώρο, με
καινούργιασυνθετικάκουφώματαμεδιπλά
τζάμιακαικλειστόπάρκινγκ.Εντυπωσιακοί
χώροιυποδοχήςκαιπροτείνεταισεαπαιτη-
τικούςαγοραστές.Τιμή260.000€

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:14714-ΚέντροστηνΕληάκοντά,

μίαπολυτελώςανακαινισμένηΜονοκατοικία
συνολικήςεπιφάνειας95 τ.μ. ισόγεια.Απο-
τελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,Σαλοκουζίνα
καιΜπάνιο.Είναικατασκευασμένητο1978
καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομικήμεΠετρέλαιο,
Ανοιχτωσιά ,ΚουφώματαΣυνθετικά,Πόρ-
ταΘωρακισμένη,Τζάκι,A/C,Διπλά τζάμια,
Ηλιακό θερμοσίφωνα,Μπαλκόνια 15 τ.μ.
-Τιμή:82.000€.

Κωδ.14476ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ γιαΜονοκα-
τοικία120τ.μ.,στηΦυτιά,νόμιμημε40τ.μ.
αποθήκηκτισμένησε400τ.μ.οικόπεδοστο
κέντρο του χωριού ,πωλείται όπως είναι
επιπλωμένηκομπλέ,έχειδύοεπίπεδα,δι-
αθέτημίαεκπληκτικήκαιανεμπόδιστηθέα,
βλέπειόλοντονκάμπο,άψογασυντηρημέ-
νη,γεωμετρικάδομημένη,οιχώροιτηςλει-
τουργικοί,μεατομικήθέρμανσηπετρελαίου,
διαθέτειπαραδοσιακό τζάκι και ευρίσκεται

σεπρονομιακή τοποθεσία , Αποκλειστική
διάθεσηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ. 13509ΚΑΤΩΕΛΗΑ , πωλείται

υπόγειααποθήκη,μεγάλημεάδειακαιγια
πάρκινγκ468τ.μ.,χωρητικότητα16αυτ/των
,κατάλληληκαιγιαάλλεςχρήσεις,ημιυπό-
γειο,ξεχωριστόακίνητο,τιμή60.000€.Μόνο
σοβαρέςπροτάσειςθασυζητηθούν.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ.13833ΚΕΝΤΡΟ ,Μητροπόλεως

πωλούνται γραφειακοίχώροι1ουορ.απο-
τελούμενοιαπό3χώρουςκαιμεδική τους
τουαλέτα.Τοσυνολικότουςμέγεθος86τ.μ.,
κατασκευή1976, είναι ανακαινισμένοι και
σεπολύκαλήκατάσταση , τιμή εξαιρετικά
χαμηλήμόνο50.000€όλα.

Κωδ:13617-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙκατάα-
ποκλειστικότητανεόδμητοΓραφείοσυνολικής
επιφάνειας87τ.μ.1οςΥπερυψωμένος.Απο-
τελείταιαπό2Χώρους, .Είναι κατασκευα-
σμένοτο2002καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική
-Πετρέλαιο,ΚουφώματαΣυνθετικά,Πόρτα
Θωρακισμένη,Διπλάτζάμια-Τιμή:68.000€

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ.13710ΚΕΝΤΡΟ ,Κατάστημα101

τ.μ., καιμε110 τ.μ.υπόγειο τοοποίο επι-
κοινωνείμε εσωτερικό υδραυλικόανελκυ-
στήρα,κατασκευή2002,μεδικότουςWC,
ισόγειο,νεόδμητο,σεεξαιρετικήκατάσταση
και καινούργια συνθετικά κουφώματα με
διπλάτζάμια,άριστηκατασκευήκαιατομική
θέρμανσηπετρελαίου, σεπολύ καλή γει-
τονιά, κατάλληλογιαπολλαπλέςχρήσεις ,
Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,140.000€.

Κωδ:13689 -ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙμεγά-
λο κατάστημασυνολικής επιφάνειας 900
τ.μ.σε τρία επίπεδα . Ισόγειο300 τ.μ.1ος
300τ.μ.καιυπόγειοεπίσης300τ.μ..Τιμή:
350.000€.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ.13691ΡΑΧΗ,πωλείταιχωραφοοι-

κόπεδοσεπρονομιακήθέση4.300τ.μ.,με
εκπληκτικήκαιανεμπόδιστηθέα ,αμφιθεα-
τρικό, κατάλληλογιαανέγερσηβίλας,ευ-
καιρίαχωρίςαμφιβολία,Πληροφορίεςμόνο
στηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,τιμή35.000€.

Κωδ13640ΣΤΟ7.5ΔΡ.ΒΕΡ.-,Δεύτερο
απότονκεντρικόδρόμογιαΝάουσα5.472
τ.μ.,χωραφοοικόπεδοσεπρονομιακήθέση,
σεαπίστευτα χαμηλή τιμή, ευκαιρίαμόνο
γιααποφασιστικόαγοραστή,Αποκλειστική
διάθεσηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝκαι

υπόδειξημόνοσεσοβαράενδιαφερόμενο,
τιμή28.000€,

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ.13793ΜΕΤΟΧΙ ,Οικόπεδο529

τ.μ.,σπάνιο ,με εκπληκτικήκαιανεμπόδι-
στη θέα , αμφιθεατρικό οικόπεδοφιλέτο,
ευκαιρίαχωρίςαμφιβολία,μόνογιααποφα-
σιστικόαγοραστή.Αποκλειστικήδιάθεσηκαι
υπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗ-
ΤΩΝ,25.000€.

Κωδ:13859 -ΣτονΤρίλοφοΠΩΛΕΙΤΑΙ
Οικόπεδοσεσημείομεανοιχτωσιάσυνολι-
κήςεπιφάνειας884τ.μ.Τιμή:20.000€.

Κωδ:13826-ΣταΠαλατίτσιαΠΩΛΕΙΤΑΙ
Οικόπεδοσυνολικήςεπιφάνειας980τ.μ.σε
πολύκαλόσημείο.Τιμήμόνο15.000€.

Κωδ.13852ΦΑΝΑΡΙΑΚΥΠΡΟΥ,Στην
οδόΣλαμίνοςπωλείταιοικόπεδο1.406τ.μ.,
μεσυντ.  δόμησης0,8 , άρτιο και οικοδο-
μίσημο,μοναδική ευκαιρία , τιμή70.000€.
Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ13807ΚΑΤΩΕΛΗΑ,Οικόπεδομε
συνολικά4.003τ.μ.,αποαυτάτα2.902τ.μ.
έχουν τεθεί εντός τουσχεδίουπόλεως , τα
685τ.μ.είναιρυμοτομούμενακαιτα440τ.μ.
εκτόςσχεδίου ,διαθέτειμία εκπληκτικήκαι
ανεμπόδιστηθέα , είναι ελαφρώςεπικλινές
,πολύκοντάστηνΕληάπρονομιούχοοικό-
πεδο.ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑ-
ΚΙΝΗΤΩΝ,ευκαιρίαμόνογιααποφασιστικό
αγοραστή ,προσφέρεταισε τιμήευκαιρίας
μόνο120.000€όλομαζί.

ΠΩΛΗΣΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Κωδ.111Πωλείταικομπλέλειτουργούσα

ΕπιχείρησηστηΒέροιαστοχώρο τουφα-
γητού,μεπολλάχρόνιαεμπειρίακαιφήμη
εξαιρετική.Γιαλόγουςαποχώρησηςαπότην
πόλημας διατίθεται σε επαγγελματία του
είδους.Τομέγεθοςτης80τ.μ.μέσακαι60
τ.μ έξω.Θέσειςκαθισμάτων72και ενοίκιο
750€.Τιμήπώλησηςστις40.000€.υπόδειξη
μόνοσεπολύσοβαράενδιαφερόμενο.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣΓΙΑΤΟΛΜΗΡΟΥΣ
Κωδ13860ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ,Οικόπεδο

745 τ.μ.,με ελιές,αμφιθεατρικό , ελαφρώς
επικλινές,ευκαιρίαχωρίςαμφιβολία,σετιμή
πράγματιχαμηλήμόνο10.000€,Πληροφο-
ρίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ13694ΔΡ.ΒΕΡ.-ΝΑΟΥΣΑ.,στο7.5
χιλ.Πωλείταιχωραφοοικόπεδο12.000τ.μ.,
γιαεπένδυση,εξαιρετικήευκαιρίαχωρίςαμ-
φιβολία, σε τιμήπράγματι χαμηλή, μόνο
35.000€.ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,

www.laosnews.grτου Σαββατοκύριακου

Ταπαραπάνωαποτελούνμέροςτουχαρτοφυλακίουμας

Γιαναταδείτεόλαμπείτεστοwww.mesitiki.www.mesitiki.gr

ΖΗΤΕΙΤΑΙσυνεργάτης,νέοςψυκτικόςήμη-
χανολόγοςγιασυνεργασίασεεπιχείρησηψυ-
κτικώνκαιηλεκτρομηχανολογικώνεργασιών
καιπωλήσεων.Ηπροϋπρεσίακαιεμπειρίαμη
απαραίτητη.Τηλ.επικοινωνίας:2331062225.

ΕΠΕΙΓΟΝ από επιχείρησηπουανα-
πτύσσεταιμεπροϊόνταάμεσηςανάγκης
από τον καταναλωτή ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 3
άτομασοβαρά,ηλικίας30έως45ετών
γιασυνεργασία.Πολύυψηλάεισοδήμα-
τα.Πληροφορίες:6987979453.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο από τηνΕθνικήΑσφαλιστική,
τη μεγαλύτερη εταιρία της χώρας, ηλικίας 24-45
ετών, τουλάχιστον απόφοιτοςΛυκείου, με ευχέ-
ρεια επικοινωνίας και επαγγελματική νοοτροπία.
Παρέχεται κανονισμόςαμοιβών και εξέλιξης, χρη-
ματοδότηση, αμοιβή BONUS, συνεχή εκπαίδε-
συη,ομαδικήασφάλιση.Αποστολήβιογραφικούe-
mail:ea.veroia8690@insurance.nbg.grΤηλ.:23310
66609 -Κιν.: 6975900180.Υπεύθυνοςαξιολόγη-
σης:ΑνθήΞηρού.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ε-
ΤΑΙΡΙΑ ζητά να
προσλάβει2άνδρες
από25έως45ετών
με τα κάτωθι προ-
σόντα:
1. Οδηγό με δί-

πλωμαΓ΄κατηγορίας
2. Αποθηκάριο

με γνώσεις χειριστή
κλαρκ

Τηλ.:
6947021868
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ΑΝΟΙΞΕΩΣ 52 ενοικιάζεται
γκαρσονιέρα 1ος όροφος, ανα-
καινισμένο, με θέα. Τηλ.: 23310
24817&6945852826.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα
σειδιόκτητηοικοδομή,Άρεως11,
στηΒέροιαστον3οόροφο.Τρία
δωμάτια, σαλοκουζίνα, μεγάλα
μπαλκόνια με θέα, θερμοηχομο-
νωτικά κουφώματα, ασανσέρ,
θέρμανση με ογκομέτρηση (χα-
μηλό κόστος), θέση στάθμευσης
αυτοκινήτου στην πιλοτή. Τηλ.:
6985 013342 ή 23310 73935 -
6947007710.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμπερές
οροφοδιαμέρισμα  2ου ορόφου
στη Θεσ/νίκη επί της οδού Π.
Καραμανλή, 200μ. από το Ιππο-
κράτειο, 120 τ.μ., αποτελούμενο
από τρία υπνοδωμάτια, σαλόνι,
κουζίνα, μπάνιο &W.C. Ιδανικό
γιαφοιτητές.Τηλ.:6936585843.

ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ ενοικιάζεταιμο-
νοκατοικία 100 τ.μ. σε οικόπεδο
1 στρέμμα, με 30 τ.μ. έξτρα χώ-
ρος και 80 τ.μ. αποθηκευτικός
χώρος,ανακαινισμένα,νυχτερινό
ρεύμα.Τηλ.:6936204117.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΗΕΤΑΙΡΙΑΟλύμπια Γη με έ-
δρατηνΑλεξάνδρειααναζητάγια
το υποκατάστημά τηςστοΔιαβα-
τό εποχικό προσωπικό εργάτες
καιεργάτριεςγιατοτμήμαπαρα-

γωγής.Οι ενδιαφερόμενοι/ενδια-
φερόμενες μπορούν να καταθέ-
τουν αιτήσεις στοΔιαβατό.Τηλέ-
φωνοεπικοινωνίας:2331041499.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός κατηγορί-
αςΔ (λεωφορείο) ή κατηγορίας
Ε (επικαθήμενο) για εργασία σε
αντίστοιχα οχήματα. Επικοινω-
νίακ.Κώστας2331021904ώρες
09.00-17.00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία να φροντίζει
στη Νάουσα, σε 24ωρη βάση,
(εσωτερική με ρεπό) ηλικιωμένη
κυρία, όχι κατάκοιτη.Απαραίτητο
να μιλάει ελληνικά με σχετική ε-
μπειρία. Τηλ. επικοινωνίας 6944
647074, ώρες επικοινωνίας: 10
π.μ.-2μ.μ.&6μ.μ.-10μ.μ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙάτομογιαολιγόωρη
φροντίδα ηλικιωμένης με κατά-
κλιση στις Βαρβάρες.Τηλ.: 6981
894337.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από το ΚέντροΞέ-
νων Γλωσσών «ΑΛΚΗ» καθηγή-
τριαΑγγλικών. Βιογραφικά αυ-
τοπροσώπως κατόπιν ραντεβού
στοτηλ.:6977338716.

ΖΗΤΕΙΤΑΙνεαρόςμεμηχανάκι
για εργασία εντός τηςπόληςΒέ-
ροιας.Τηλ.:6938436951.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ εσωτερική κυρία
χωρίς υποχρεώσεις γιαφροντίδα
ηλικιωμένης κυρίας στηΝάουσα
με δυνατότητα διαμονής και το
βράδυ. Τηλέφωνα επικοινωνί-
ας : 6992769850 (κα. Βάσω) &
2331093563(κος.Δημήτρης).

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ εργάτες για συ-
σκευαστήριο τροφίμων στοΜα-
κροχώρι Ημαθίας. Τηλ.: 23310
70401.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ καμαριέρα σε ξε-
νοδοχείο της Βέροιας με γνώση
βασικώνΑγγλικών. Τηλ.: 6948
457059.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για delivery
με δικό του μηχανάκι για τοψη-
τοπωλείο ΓΙΑΝΝΗΣ. Τηλ.: 6984
472747κ.Γιώργος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για εργα-
σίαστοψητοπωλείο«ΓΙΑΝΝΗΣ».
Τηλ.:6984472747κ.Γιώργος.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τηνπερι-
ποίησηγερόντων,γιαπρωίήγια
απόγευμα, καθαριότητα σπιτιών,
γραφείων, σκάλες. Τηλ.: 6946
479828&6940679667.

ΚΥΡΙΑπροσφέρειεργασίακα-
θαρισμούσπιτιών καθώςφροντί-
δα μικρώνπαιδιών και ηλικιωμέ-
νων.Τηλ.:6984095883.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ πτυχιούχος του

ΑΠΘ με 10ετή πείρα παραδίδει
μαθήματασεμαθητές-τριεςΔημο-
τικού-Γυμνασίου-Λυκείου. Τιμές
προσιτές.Τηλ.:6979569371.

ΔΑΣΚΑΛΑ προετοιμάζει το

καλοκαίρι παιδιά που θα φοιτή-
σουν στηνΑ΄ και Β΄Δημοτικού
για ομαλή μετάβαση στην γρα-
φή και ανάγνωση. Τηλ.: 6974
198050.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ εξοπλισμός ταβέρ-

ναςσταΡιζώματα,σεκαλήκατά-
σταση.Τηλ.:6943930145.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κρεβάτι μονόμε το
στρώμα.Πληρ.τηλ.:6973777747.

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.
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]
ΑΝΟΙΞΕΩΣπλησιον140τ.μδελεαστικο2ΔΣ-Κ2WC
Θεα,Α.Θ95000€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑΜονοκατοικιαδιατηρητεασεοικοπεδο190
τ.μ70000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
Π.ΜΕΛΑ3ος.3ΔΣΚ2WCΑ.Θπανελ,καλό300€
ΑΝΘΕΩΝμονοκατοιια55τ.μ2ΔΣΚΛχωριςθερμανση
150€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ1ΔΣΚ4oςΘερμ/τεςμεθεα170€
ΠΑΠΑΓΟΥ1ΔΣΚΑ.Θχωρίςκοιν.ισόγειοκαι3ος140€
ΠΑΠΑΚΙΑ80τ.μ2ΔΣΚΑ.Θ.1οςανακαινις.2017-250€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ15ετιας2ΔΣΚΩρ/ση250€
ΠΙΕΡΙΩΝκατωΙ5ετιαςισογειομεΑ.Θ.1ΔΣΚ200€
ΚΕΝΤΡΟ3ΔΣ/ΚΑ.Θεπιπλωμενο350€
Β.ΜΟΥΣΕΙΟ1Δ-ΣΚΑ.Θαποθηκη,παρκιγκ10ετιας220€
ΩΡΟΛΟΙ2ΔΣΚκοπλαμ,Θερμ/τες250€
ΚΕΝΤΡΟεπιπλωμενοΛουξ1ΔΣΚκόπλαμ,πορταα-
σφ.250€
ΠΑΡΚΙΓΚανοιχτοΜ.Αλεξανδρου-Βενιζελου50€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ8500τ.μμεΠομόναστηνασφ3000το
στρέμμα
ΡΑΧΙΑ3300τ.μομορφο,μερευμακνερότρεχουμενο
13000€
ΑΓΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣκονταστουΤσεσμελη19στρ.μεεπι-
τραπεζια,μετοχήΠομόναςκμπεκακια2800€τοστρεμμα
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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΙΑΤΡΕΙΟδιχωροκονταστηνΒενιζελου250€
ΚΤΕΛ,καταστημα60τ.μ+60υπογειο5€
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΓΡΑΦΕΙΟεναςχωροςΤουαλεττακοινη
80€
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟπρωηνΚεντρο65τ.μ.350€
ΠΙΕΡΙΩΝ75τ.μ.μεπαταρι350€
ΠΕΡΙΦ/ΚΟΣκαταστ,75+75+70450€
ΑΠΟΘΗΚΗισόγειαεπιτηςΑνοίξεως180τ.μ200€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΓραφειο50τ.μΛουξπρό-
σοψη300€
ΠΩΛΕΙΤΑΙστονΠΡΟΜΗΘΕΑυπογειααποθηκη80τ.μ
7000€

του Σαββατοκύριακου

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.

ΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΗSPEEDEXCΟURIERΒΕΡΟΙΑΣ, ζητάει για μόνιμη εργασία

δύο (2) άτομαμε δίπλωμα γιαμηχανή και αυτοκίνητοαν υπάρχει.
Ραντεβούμετηλ.στο6937226565.
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ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ  έπιπλα
γραφειου, σαλόνι SATO
μπλε, 4 καρέκλες, τραπέζι,
τραπεζάκι,τραπέζιπτυσσό-
μενοσυσκέψεων,ντουλάπα
μεκλειδαριά(κερασί),ντου-
λάπα-ράφια (μελί), κανα-
πέδες,όλασεάριστηκατά-
σταση.Τηλ.: 23310 21210,
Κιν.:6978004183.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΚΥΡΙΟΣ σοβαρός χωρίς

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

ΚΥΡΙΟΣσοβαρός,ευπα-
ρουσίαστος και συνταξιού-
χοςΑμερικής, χωρίς οικογ.
υποχρεώσεις με ιδιόκτητη
κατοικία εντόςΒέροιας, εν-
διαφέρεται γιασοβαρήσχέ-
ση με κυρία 47-55 ετών,
ευπαρουσίαστη σοβαρή,
χωρίς οικογ. υποχρεώσεις.
Μόνοσοβαρέςπροτάσεις.

Τηλ.:6970648520.
ΚΥΡΙΟΣ ζητά για γνω-

ριμία κυρία από 50 έως 55
ετών για σοβαρή σχέση.
Τηλ.:6974862936.

ΚΥΡΙΟΣ σοβαρός 70 ε-
τών ζητά γνωριμία με κυ-
ρίααπό55έως65ετώνγια
σοβαρή σχέση. Τηλ.: 6989

007541.
ΣΟΒΑΡΟΣκύριοςζητάει

κυρία με σκοπό το γάμο,
χωρίς υποχρεώσεις. Τηλ.:
2331026934.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-
ΜΗΧΑΝΕΣ

ΠΩΛΕ ΙΤΑ Ι  Ε λ λ η ν ι -

κ ή ς  α ν τ ι π ρ ο σωπ ε ί α ς
WOLKSWAGEN CANDY
BAN του ‘99, πετρέλιο
1890 κυβικά, λευκό (FDW)
300.000 χιλιόμετρα, ΚΤΕΟ
έως12/2019,αξία1.500ευ-
ρώ. Τηλ.: 6974 876369 κ.
Απόστολος.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Διαμέρισμαανακαινισμένοπλήρως2ουορ.
80τ.μ.κέντροανοιχτωσιά42.000€
Καινούργιοκέντρο92τ.μ.50000€
ΠεριοχήΜητρόπολη92τ.μ.50000τ.μ.
Διατηρητέοανεξάρτητο115τμ..45000€
Διατηρητέοιδιαίτεροημιτελέςκαινούργιο190000€
Μεοζνέτασεοικοδομήκαινούργια3ΔΣΚ110000€
Καινούργιοδιαμέρισμα2δωμ.ΣΚΜ90000€
ΜονοκατοικίαΠανόραμασεοικόπεδο350τ.μ.,280
τ.μ.250000€
ΜεζονέταημιτελήςΠανόραμα169τ.μ.50000€
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
ΠεριοχήΜητρόπολης,38 τ.μανακαινισμένομεa/c,
βλέπειακάλυπτο,επιπλωμένο24000€
(κωδΓΚ53)
ΙσόγειοστοβήματουΑποστόλουΠαύλου64τ.μ
1ΔΣΚΜχωρίςκοινόχρησταοικοδομής25000€
(κωδΓΚ48)
Κυριώτισσα36τ.μ2οςακάλυπτος9000€
(κωδΓΚ44)
Ρολοι,38τμ,βλέπεισεακάλυπτομεανοιχτωσιακαι
ήλιο,καινούργιακουφώματακαιτέντες,
επιπλωμένο,18000€(ΓΚ54)
2ΔΩΜΑΤΙΑ
Καλλιθέα83τ.μ2ΔΣΚΜκαινουργιο,ατομικήθέρμανση,-
μεγάληβεράντα,θέαστονκάμπο,65000€(κωδ2Δ140)
Προμηθέας,94τ.μ,1οςορ,2ΔΣΚΜ,15ετίας,ελά-
χισταχρησιμοποιημένο,δυνατότηςαυτόνομηςθέρ-
μανσης57000€(κωδ2Δ134)
Τσερμένι,70τ.μ1οςοροφος,2ΔΣΚΜ,5ετίας,air
Condicion,πυλωτή,αποθήκη,από60000τώρα
45000€(κωδ2Δ133)
ΚοντάστηνπλατείαΩρολογίου70τ.μ2ΔΣΚΜ,2ος
ανακαινισμένο,40000€(κωδ2Δ132)
Καλλιθέα125τ.μ,2ΔΣΚ2μπάνια,1οςοροφος,τιμή
80000€(κωδ2Δ130)
Προμηθέας,καινούργιαοικοδομή,ισόγειομεδικήτου
είσοδο,άριστηκατασκευή,μοντέρνο,φωτεινό,ευχάρι-
στο,2ΔΣΚΜ,πάρκινγκ,42000€(κωδ2Δ152)
Καινούργιαοικοδομήστοκέντρο,περιοχήΑγ.Αντωνί-
ου,93τ.μ3ος,ιδανικόγιαεπαγγελματικήχρήσηαλλά
καιγιακατοικία65000€(κωδ2Δ123)
ΠαράλληληστηνΠιερίων,92τ.μ2ΔΣΚΜ,ατομικήθέρ-
μανση,3οςορ.Πάρκινγκ,8ετίας,62000€(κωδ2Δ120)
3ΔΩΜΑΤΙΑ
Πάνωαπό τοπασακιόσκι,μαιζονέτα,ισόγειο-1ος,
3ΔΣΚ2,103τμ,γίνονταικαιδύοδιαμερίσματα,μπάνια
,άμεσηπρόσβασηστηναυλή,κλειστόπάρκινγκ,και-
νούργιο,95000€(κωδ3Δ86)
Πασακιόσκι,100τ.μ ,3ΔΣΚ2μπάνια,ωραίαβερά-
ντα,70000€(δυνατότητααγοράςκλειστούπάρκινγκ
έξτρα)(κωδ3Δ93)
ΒήμαΑπ.Παύλου,3ΔΣΚΜ,4οςορ,σκεπή,μεανακαι-
νισμέναμπάνιο,κουζίνα,κουφώματα,
διαμπερές65000€(κωδ3Δ100)
ΠωλούνταιΔιαμερίσματαμε2δωμάτια:
•ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ2Δ97τμοροφοδιαμέρισμα,μεγάλο
σαλόνι,κουζίνα,χολ,μεγ.μπάνιο,ΤΙΜΗΕΥΚΑΙΡΙΑΣ
(2Δ143)
•ΡΟΛΟΙ120τμ.2Δ,ανακαινισμένο,ΣΛ,Κ,WC,κόπλαν,
σίτες,ντουλαπες,ατομική(2Δ147)

•ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ85τμ,2Δ,σαλοκουζίνα,WC,αποθήκη,
καινούριαπλακάκια60.000€(2Δ148)
•ΚΕΝΤΡΟ2Δπλήρωςανακαινισμένο,κόπλαν,πλακά-
κια62.000€(2Δ149)
•ΚΕΝΤΡΟ2Δσαλόνι,κουζίνα,2WC,χωνευτέςντου-
λάπεςκαισταδύοδωμάτια,100τ.μ.,air-condition,
πόρταασφαλείας,πάτωμαμεμάρμαρο, τέντεςκαι
ατομικήθέρμανσηδιαμπερές60.000€(2Δ135)
ΠωλούνταιΔιαμερίσματαμε3-4δωμάτια:
•ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ117τμοροφοδια-
μέρισμα,3Δ,μεγάλοσαλόνι, κουζίνα,μεγ.μπάνιο,
ΤΙΜΗΕΥΚΑΙΡΙΑΣ(3δ98)
•ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ3Δσαλοκουζίνα,αποθήκη,ατομική
θέρμανση,κλειστόπαρκινγκ25τ.μ.2008έτοςκατα-
σκευής80.000€(3Δ47)
•ΜΕΖΟΝΕΤΑκοντάστηνΜπαρμπούτα,3Δτζάκι,α-
τομικήθέρμανση,παρκινγκ,2WC,10ετών,105.000€
(3Δ79)
ΠωλούνταιΓκαρσονιέρες:
•ΚΕΝΤΡΟγκαρσονιέρα60τμ.δωμάτιο,ανακαινισμένο
μπάνιοκαικουζίνα,χολμεντουλάπα,a/c,κόπλαν,
πόρταασφαλίας,τιμή30.000€(ΓΚ52)
•ΚΕΝΤΡΟστούντιο28τ.μ.,τιμήευκαιρίας15.000€(ΓΚ34)
•ΚΕΝΤΡΟστηνΕλιά30τ.μ.15.000€(ΓΚ36)
•ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ1Δσαλόνι, κουζίνα,σεπολύκαλή
κατάσταση20.000€(ΓΚ30)
•ΠΑΠΑΚΙΑ1Δσαλόνι,κουζίνα64τ.μ. ισόγειο,χωρίς
κοινόχρηστα,25.000€(ΓΚ48)
•ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ1Δσαλοκουζίνα,ανακαινισμένο,και-
νούριακουφώματα,45τ.μ.,ατομικήθέρμανση,ανοι-
χτήθέσηπαρκινγκ,πρώτοςόροφος,35.000€(ΓΚ6)
ΠωλούνταιΜονοκατοικίες:
•ΠΑΠΑΚΙΑ-ΡΟΛΟΙ2Δσαλόνι, κουζίνα,75τ.μ.,σε
175τ.μ.,ατομικήθέρμανση,και2αποθήκες50.000€
(Μ148)
•ΚΕΝΤΡΟ2Δσαλόνι,κουζίνα,παρκινγκ,αποθήκη,
80τ.μ.,65.000€(Μ150)
•ΜΕΖΟΝΕΤΑστοκέντρο145τ.μ.οικόπεδο,60τ.μ.
οπάνωοπάνωόροφοςκαι62τ.μ.οκάτωόροφος,
80.000€(Μ43)
•ΡΟΛΟΙμεζονέτα,σαλοκουζίναμε τζάκιστονκάτω
όροφοκαι2Δμεμπάνιοστονεπάνωόροφο,ατομική
θέρμανση,πόρταασφαλείας,καινούριακουφώματα,
ανακαινισμένο,85τ.μ.κτίσμα,με2air-conditionκαι
κλειστόπαρκινγκ100.000€(Μ113)
•ΤΡΙΛΟΦΟΣμονοκατοικίαμεκήπο,2Δσαλόνι,κουζί-
να,340τ.μ.οικόπεδο,68τ.μ.κτίσμα,ατομικήθέρμαν-
ση,μεπαρκινγκ30.000€(Μ145)
ΠωλούνταιΗμιτελή:
•ΛΑΖΟΧΩΡΙ1200τμ.οικόπεδομεκτίσμαημιτελές
45τ.μ.55.000€(Η11)
•ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑ200τ.μ.κτίσμαστατούβλα,50τ.μ.υπό-
γειο,50.000€(Η16)

•ΒΕΡΓΙΝΑκτίσμαστατούβλα118τ.μ.με90τ.μ.και
1041τ.μ.οικόπεδο60.000€(Η20)
•ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ500μοικόπεδο,50τ.μ. ισόγειοκαι
50τ.μ.70.000€(Η8)
ΠωλούνταιΧωραφοοικόπεδα:
Οικόπεδοκέντροευκαιρία125000€
Οικόπεδα,οικοπεδοχώραφακαιχωράφιασεδιάφο-
ρεςθέσειςκαιτιμές
•Οικόπεδο16στρ.ΕΠΙΣΚΟΠΗστονκόμβοτηςΕγνα-
τίας(ΟΙΝ02)
•ΟικόπεδοστονΆΓΙΟΓΕΩΡΓΙΟΠΡΟΣΠΑΤΡΙΔΑ
5στρ.μεκτίσμα386τ.μ.50.000€(Χ474)
ΠωλούνταιΜαγαζιά:
•ΚατάστημαΣΤΗΝΝ.Π.Ο.300τ.μ.(ΕΧ86)
•ΣΤΗΒΕΛΙΖΕΛΟΥ120τ.μ.ισόγειο,και120τ.μ.πατάρι
(ΕΧ87)
•ΣΤΟΚΕΝΤΡΟμαγαζί90τ.μ.,Νοικιασμένοαυτήντην
στιγμήστα800€σεπολύπροσιτήτιμή(ΕΧ85)
•ΚΕΝΤΡΙΚΟΤΑΤΟμαγαζί,85τ.μ,μεπατάρικαιυπό-
γειο(ΕΧ56)
•ΚΕΝΤΡΟμαγαζίμεσπίτιαπόπάνω60.000€(ΕΧ60)
ΠωλούνταιΓραφεία:
Βενιζέλουλουξγραφεία λειτουργούνκαισαν ένα
110000€
42 τ.μ. με θωρακισμένη καινούργια κουφώματα
28000€
35τ.μ.18000€
110τ.μ.χρήζειανακαίνιση70000€
•ΣΤΟΚΕΝΤΡΟγραφείο4χώρων,πλήρωςανακαινι-
σμένο,62.000€(ΕΓ42)
•ΣΤΟΚΕΝΤΡΟΤΗΣΒΕΡΟΙΑΣ81τ.μ.60.000€(ΕΓ26)

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕνοικιάζονταιΔιαμερίσματαμε2δωμάτια:
Διαμέρισμακέντρο2δωμ.,σαλοκυζ.μπάνιοκαινούρ.
ντουλάπαωρομέτρηση250€
Λουξ3ΔΣΚ2μπ.Προμηθέα, ιδιαίτερααξιόλογογκα-
ράζ600€
Ακρόπολη130τ.μ.τζάκιθέαατομ.θέρμ.καινούργιο
γκαράζ500€
Καινούργιαγκαρσονιέρα260€μετζάκι
Καινούργιοδιαμέρισμα2ουορ.τζάκι2ΔΣΚΜ300€
•ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙστοΠασακιόσκιδιαμέρισμα3ουορ.,
2δωμ.,σαλοκουζίνα,μπάνιο,a/c,ατομ.θέρμ.,πετρ.
μεγάληβεράνταμευπέροχηθέα,270€
•ΚΕΝΤΡΟ2Δ,ΣΛ,85τμ,καιν.κουζίνα,καιν.μπάνιο,
πλακάκια,κόπλαν,ντουλάπα,230€(2Δ82)
•ΓΑΛΑΞΙΑΣ2Δ,ΣΛΚ,85τμ,καιν.διαμερισμα,
ατομική,τζάκι,αποθήκη,280€(2Δ83)
•ΡΟΛΟΙ2Δσαλοκουζίναμπάνιο,μεηλεκτρικές
συσκευές,air-condition,ντουλάπαχωνευτή,
καινούριακουφώματα190€(2Δ70)
•ΚΕΝΤΡΟ2Δσαλοκουζίναμπάνιοοροφοδι-

αμέρισμα,μεαυτόνομηθέρμανση,οικοδομή2007,
80τ.μ.κουφώματακόπλαν250€(2Δ72)
•ΚΕΝΤΡΟ2Δσαλόνικουζίνα,κουφωτέςντουλάπες,
καινούριαπατώματα,καινούριαπόρτα,μεγάλοιχώροι
230€(2Δ52)
•ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ2Δσαλοκουζίνα,μπάνιο,μεγάληβερά-
ντα,διαμπερές,άριστηκατασκευή,μεθέσηπαρκινγκ,
θέα,καιτζάκι,280€(2Δ28)
•ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ2Δσαλοκουζίνα,μπάνιο,επιπλωμένο
ήμη,ντουλάπα,αυτόνομηθέρμανση,180€(2Δ38)
•ΡΟΛΟΙ2Δσαλόνι,κουζίνα,βεράντακαινούριαπόρ-
τα,καινούριακουφώματα,3οςόροφος,200€(2Δ41)
•ΚΕΝΤΡΟ2Δκαινούριακουζίνα,καινούριακουφώ-
ματα,θωρακισμένηπόρτα,βεράντα,θέα,ατομική
θέρμανση(2Δ60)
•ΚΕΝΤΡΟ2Δ2WC100τ.μ.,μεγάληβεράντα,τέντες,
ατομικήθέρμανσημεθερμοσυσσωρευτές,νυχτερινό
ρεύμα,διαμπερές220€(2Δ59)
ΕνοικιάζονταιΔιαμερίσματαμε3-4δωμάτια:
•ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΗμεζονέταμεσαλοκουζίνα,δύου-
πνοδωμ,άτια,μπάνιο,ατομ.θέρμανσηστοκέντρο,
περιοχήΩρολογίου.
•ΑΓ.ΑντώνιοςΠΛΗΡΩΣΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ3ΔΣΛΚ,
μπάνιο,εξαιρετικό,ατομική,ηλιακό400€(ΕΠ84)
ΕνοικιάζονταιΓκαρσονιέρες:
•ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑσαλοκουζίναμετζάκι,2a/c,μεγάλες
βεράντες220€,περιοχήαστυνομίας.
•ΣτονΑγ.Αντώνηγκαρσονιέραεπιπλωμένη,δωμ,
σαλόνι,κουζίνα,καιν.κουφώματα,χωρίςθέρμανση
150€(ΕΠ85)
•ΠΑΠΑΚΙΑ γκαρσονιέρα, δωμάτιο, σαλοκουζίνα,
μπάνιο,a/c,θέσηπάρκινκ,λίγακοινόχρηστα,200€
(ΓΚ154)
•ΠΡΟΜΗΘΕΑΣγκαρσονιέρακαινούρια2013,60τμ,
λουξ,1Δ,σαλοκουζίνα,ωρομέτρηση,250€(ΓΚ143)
•ΡΟΛΟΙεπιπλωμένηγκαρσονιέρα,καινούριακουφώ-
ματα,διπλάτζάμια,ψυγείο,ηλεκτρικήκουζίνα,κρεβά-
τι,τραπέζι,ντουλάπα40τ.μ.150€(ΕΠ55)
•ΚΕΝΤΡΟ1Δσαλόνι,κουζίνα,μπάνιο,άνετοκαιευρύ-
χωρο,μεγάληκαινούριαντουλάπα,καινούριακουφώμα-
τα,καινούριαπλακάκια,90τ.μ.ατομικήθέρμανση,250€
(ΓΚ128)
ΕνοικιάζονταιΜονοκατοικίες:
•Βίλλα,επιπλωμένη,3Δσαλόνι,κουζίνα,2βεράντες,
ατομικήθέρμανση,τζάκι,κήπο,(ΕΠ66)
ΕνοικιάζονταιΓραφεία:

4χώροιεπίτηςΒενιζέλουλουξ370€
200τ.μ.επίτηςΜητροπόλεωςλουξ500€
ΛουξεπίτηςΜητροπόλεως450€
Πεζόδρομοιδιαίτερο400€
ΓραφειοδύοχώροικέντροΒενιζέλου120€
Γραφειοάριστηςπροβολήςσε3κεντρικούςδρόμους
3χώροι250€
•ΚαινούριαΣΤΗΝΑΓΟΡΑ58τ.μμε2χώρους και
46τ.μ.έναςχώρος,καιταδύομεκουζίνακαιτουαλέτα
350€και260€(ΓΡ01)
•ΓΡΑΦΕΙΟστοκέντρο2χώροι, καινούριακουφώ-
ματα, καινούρια πατώματα, πόρτα ασφαλείας,
aircondition,250€(ΓΡ03)
•ΣΤΗΚΑΡΔΙΑΤΗΣΠΟΛΗΣ,55τ.μ,επαγγελματικός
χώροςμεπατάρι,χωρίςκοινόχρηστα,ανακαινισμένο
320€(ΓΡ06)
•ΚΕΝΤΡΙΚΟΤΑΤΟγραφείο,4χώροι,κουζίνα,τουαλέ-
τα,ανακαινισμένο,λούξ.(Μ13)
ΕνοικιάζονταιΜαγαζιά:
•ΚΥΛΙΚΕΙΟστοποιοκεντρικόσημείο τηςαγοράς,
έτοιμο,40τμ,wc,κουζίνα,αποθήκη,(Μ86)
•ΚΕΝΤΡΟεπαγγελματικόςχώρος50τμ,+20τμπατάρι,
πλήρωςανακαινισμένο,χωρίςκοινόχρηστα,320€(Μ82)
•ΣΤΟΚΕΝΤΡΟΤΗΣΑΓΟΡΑΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑ7τμ+
13τμβοηθητικόςχώρος,250€(Μ81)
•ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟΣ,κατάστημα,650τ.μσε10στροικό-
πεδο(Μ11)
•ΚΕΝΤΡΙΚΟμαγαζί70τ.μ.μεμεγάληβιτρίνα,καιαπο-
θηκευτικόχώρο,800€(Τ662)
•ΚΕΝΤΡΙΚΟμαγαζί30τ.μ.μεπατάρικαιείσοδοαπό
δύοπλευρέςιδανικόγιαοποιαδήποτεχρήση(Α301)
•ΚΕΝΤΡΙΚΟμαγαζίστηναγοράμεεξοπλισμόκαφετέ-
ριας,50τ.μ.καιπατάρι380€(Ζ101)
ΕνοικιάζονταιΑποθηκευτικήχώροι:

Επιλεγμένα ακίνητα
ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμαστοΜακροχώρι,85τμ,2Δ,σα-
λοκουζίνα,μπάνιο,αποθήκη,θέσηπάρκινκ,60.000€
(2Δ148)
ΠΩΛΕΙΤΑΙστοκέντροδιαμέρισμαήεπαγγ.Χώρος,
79τμ,2Δ,σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο,ατομικήθέρμανση,
40.000€(2Δ145)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οροφοδιαμέρισμα στον ΠΡΟΜΗΘΕΑ
100τμ,μεγάλοσαλόνι,σεμικρήοικοδομή,65.000€
(2Δ143)

Ταακίνηταείναιενδεικτικά.Γιαπερισσότεραεπι-
κοινωνήστεμαζίμας.

Ζητούνταιακίνηταγιααγορά
Τογραφείομαςβρίσκεται:ΑγίουΑντωνίου1

στονπρώτοόροφο
Site:www.stoxosrealestate.gr
Τηλέφωναεπικοινωνίας:
2331068080,6973735020

ΟΙ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ,
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ

Ζητούνται ακίνητα προς πώληση - ενοικίαση

www.laosnews.grτου Σαββατοκύριακου

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ 
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ (ΕΥΚΑΙΡΙΑ)

Συσκευαστήριοεσπεριδοειδώνσεάριστηκατάστασημε:
Νο1τράπεζαδιαλογής
Νο2μεταφορικήταινία
Νο3κηρωτικό
Νο4τουρμπίνα
Νο5μηχανικόςταξινομητήςμεσταδιακόανοιγμα
Νο6λεκάνησυσκευασίας.
Δυνατότηταπαραγωγής 5 τόνους τηνώραδυ-

νατότηταναεπεξεργαστούνταεσπεριδοειδήκαιμε
φύλλακαινακηρωθούν100%.Τηλ.:2331021063.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Πωλείτα ι  κομπλέ

σύστημα λέβητα πέ-
λετ, μάρκαςTOPLING,
ισχύς30KW,ελαφρώς
μεταχειρισμένο,σεάρι-
στηκατάσταση,μαζίμε
δοχείοαδρανείας[μπά-
φερ] 500 litr για ακόμη
πιο οικονομική καύση,
σε τιμή ευκαιρίας.Τηλ.
6944997269.
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Πανελλαδικές : Τέλος στη μετάφραση 
του διδαγμένου κειμένου στα Αρχαία Ελληνικά

Νέα δεδομένα στις Πα-
νελλαδικές του 2019 φέρ-
νει το υπουργείο Παιδείας 
αλλάζοντας την εξεταστέα 
ύλη στο μάθημα των Αρ-
χαίων Ελληνικών.

Καταργείται η μετά-
φραση του διδαγμένου 
κειμένου από τις πανελ-
λαδικές εξετάσεις, με την 
ηγεσία, έπειτα από εισή-
γηση του ΙΕΠ, να διαγρά-
φει ένα ολόκληρο ζητού-
μενο από την εξεταστέα 
ύλη των Αρχαίων Ελλη-
νικών.

Σημειώνεται ότι η με-
τάφραση στο διδαγμένο 
κείμενο βαθμολογείται με 
10 μονάδες, οι οποίες, 
σύμφωνα με πληροφο-
ρίες, θα μοιραστούν στις 
ερμηνευτικές ερωτήσεις 
που αφορούν το διδαγμένο κείμενο.

Η εν λόγω αλλαγή είναι πολύ πιθανόν να επηρεάσει τις 
επιδόσεις των μαθητών της ομάδας προσανατολισμού Αν-
θρωπιστικών Σπουδών. Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου 
Παιδείας, η απόφαση ελήφθη στο πλαίσιο της «αποδυνάμω-
σης» της αποστήθισης από τους μαθητές. Το σκεπτικό είναι 
η απομάκρυνση της εξεταστικής διαδικασίας από αυτήν την 
πρακτική, με στόχο τη σύνθεση ερωτημάτων που θα είναι 
συνδυαστικά και δε θα αφορούν την αναπαραγωγή αυτούσι-
ων αποσπασμάτων από το σχολικό εγχειρίδιο.

Το μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών αποτελεί τη σημαντι-

κότερη εξέταση για το μέσο όρο της βαθμολογίας των υπο-
ψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων, μιας και έχει συντελε-
στή βαρύτητας 1,3.

Η εν λόγω αλλαγή επηρεάζει περίπου 30.000 υποψηφί-
ους που κάθε χρόνο δηλώνουν την ομάδα Ανθρωπιστικών 
Σπουδών για την εισαγωγή τους σε θεωρητικές σχολές, 
μεταξύ άλλων οι δημοφιλείς Νομικές, Ψυχολογίες και Φιλο-
λογίες.

Η μετάφραση του διδαγμένου κειμένου αποτελούσε αρκε-
τά μεγάλο φόρτο διαβάσματος για τους μαθητές και αρκετοί 
εκπαιδευτικοί έχουν επισημάνει ότι πρόκειται για ένα ζητού-
μενο που δίνει «εύκολα» μονάδες στους υποψηφίους εφό-

σον είναι διαβασμένοι, αντισταθμίζοντας τις απώλειες από τη 
μετάφραση του αδίδακτου κειμένου, το οποίο βαθμολογείται 
με 20 μονάδες και δυσκολεύει παραδοσιακά τους υποψηφί-
ους.

Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι δεν πρόκειται για τη μο-
ναδική αλλαγή που έχει γίνει στις Πανελλαδικές τα τελευταία 
δύο χρόνια. Τα ζητούμενα στα περισσότερα μαθήματα επικε-
ντρώνονται πλέον αποκλειστικά στη σχολική ύλη σε σχέση 
με αυτά παρελθοντικών ετών, ενώ ειδικότερα στα Αρχαία το 
υπουργείο Παιδείας έχει προχωρήσει ήδη σε παρεμβάσεις 
στην ενδοσχολική εξέτασή τους στο Λύκειο με ενίσχυση των 
ερμηνευτικών ερωτήσεων.

Επιπρόσθετες αλλαγές στα Αρχαία Ελληνικά
Εδώ και δύο χρόνια οι μαθητές που θα εξεταστούν τον 

Ιούνιο του 2019 στο εν λόγω μάθημα έχουν δεχτεί αλλαγές 
όσον αφορά τη διδασκαλία και την εξέταση στο Λύκειο.

Ήδη από τον Οκτώβριο του 2017 το υπουργείο Παιδείας 
με έκδοση Προεδρικού Διατάγματος και σχετικές οδηγίες 
προς τους εκπαιδευτικούς είχε αλλάξει τον τρόπο βαθμολό-
γησης των Αρχαίων στο Λύκειο, ενισχύοντας τις ερμηνευτι-
κές ερωτήσεις εις βάρος της διδασκαλίας της γραμματικής 
και του συντακτικού.

Βέβαια, οι πρωτοβουλίες του υπουργείου Παιδείας έχουν 
δεχθεί στο παρελθόν τα «πυρά» των φιλολόγων, οι οποίοι 
τους κατηγόρησαν για υποβάθμιση του μαθήματος, καθώς 
στο Γυμνάσιο έχουν μειωθεί οι ώρες διδασκαλίας τους και 
στο Λύκειο μειώθηκε η διδασκαλία κειμένων από το πρωτό-
τυπο κείμενο.

Πάντως, αρκετοί εκπαιδευτικοί επικρίνουν τις παρεμβάσεις 
του υπουργείου Παιδείας, και την τελευταία που αφορά τις Πα-
νελλαδικές, σχολιάζοντας δηκτικά ότι εκτός από τον «πόλεμο» 
στην αποστήθιση αυτές οι πρωτοβουλίες «κερδίζουν» πολύτιμο 
διδακτικό χρόνο στην τάξη, ώστε να ολοκληρώνεται η ύλη πιο 
γρήγορα κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.
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