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Από τους χωματόδρομους, 
στις λεωφόρους της Βέροιας

  Εκατό χρόνια πέρασαν από την ημέρα, που με το 
βασιλικό διάταγμα 16, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ της 
5ης Μαΐου 1918, ξεκίνησε και επίσημα η αυτοδιοικητική 
πορεία κάποιων Δήμων στο Ελληνικό Κράτος. Mεταξύ 
αυτών και της Βέροιας, που πέρασε από 40 κύματα 
και δύσκολες πολιτικές περιόδους, ακολουθώντας τα 
ιστορικά γεγονότα στη χώρα. Από τα χρόνια που οι 
χωματόδρομοι και οι καρόδρομοι, έφταναν μετά κόπων 
και βασάνων στη διπλανή πόλη, από τις προσφυγικές 
συνοικίες και τα χαμηλά σπίτια, έφτασε στην σημερινή 
Μητροπόλεως, Εληάς και Βενιζέλου, παραπλεύρως της 
Εγνατίας οδού με έναν εύφορο κάμπο που πέρασε και 
πολύ καλές ημέρες, με επιχειρηματικές δραστηριότητες, 
ανασκαφική δραστηριότητα και ευρήματα-θησαυρούς 
της ιστορίας της, με 28 δημάρχους και εκατοντάδες 
δημοτικούς συμβούλους να σχεδιάζουν το μέλλον της 
πόλης και την κοινωνία των πολιτών.
  Ακολουθώντας την ιστορία της Βέροιας και 
παρακολουθώντας την πορεία της μέσα στα 100 αυτά 
χρόνια, το λιγότερο που οφείλουμε όλοι και κυρίως 
οι τοπικές Αρχές που κρατούν την τύχη της στα χέρια 
τους (μακάρι και στις καρδιές τους), να σκύψουμε με 
περισσότερο σεβασμό στην καθημερινότητά της, στην 
ποιότητα ζωής των ανθρώπων της και στην ευθύνη μας 
απέναντι στα παρακλάδια του γενεαλογικού της δέντρου, 
στις επόμενες γενιές δηλαδή…
  Τα 100ά γενέθλια του Δήμου, ίσως θα πρέπει να 
σηματοδοτήσουν το κομβικό σημείο συνάντησης σκέψεων 
και απόψεων, πολιτών και Δήμου, ουσιαστικά και με 
έργο… Όχι μόνο στα πρακτικά!
  Στα 200 χρόνια του Δήμου, εμείς δεν θα ζούμε… 
Μπορούμε όμως να αφήσουμε το στίγμα μας, στα παιδιά 
και στα εγγόνια μας. Κι αυτό είναι ευθύνη όλων!
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Οι πρώτες γυναίκες της Αυτοδιοίκησης
Αναφοράστιςελάχιστεςγυναίκεςπου

εκλέχθηκαν δημοτικοί σύμβουλοι ταπα-
λιάχρόνια,έκανεοπρόεδροςτουΔημο-
τικού ΣυμβουλίουΒέροιας κ.Τσαπαρό-
πουλοςστη χθεσινή ομιλία τουστηναί-
θουσατουΔημαρχείου.Ηπρώτηγυναίκα
που έκατσεστα έδρανα ήταν ηΦλώρα
Γεωργιάδου το 1955 που εκλέχθηκε
σύμβουλοςμε τηνπαράταξη τουΑντώ-
νηΚεμιντζέ. Ως πρώτη αντιδήμαρχος
Βέροιας και αναπληρώτρια δημάρχου
φέρεταιηΜαρίαΤσαλουχίδου,που ξε-
χώρισεκαιγιατηδράσητηςσεγυναικεία
κινήματα τηςΒέροιας, ενώηπρώτη γυ-
ναίκαΔήμαρχος, ήτανπρόσφατα ηΧα-
ρούλαΟυσουλτζόγλου-Γεωργιάδου.

Βέβαια, δεκάδες γυναίκες μετά την
μεταπολίτευση υπήρξαν υποψήφιες και
πολλές εκλέχθηκαν στηνΑυτοδιοίκηση.
Εξάλλου η ποσόστωση το απαιτούσε
πλέον, και σήμερα βλέπουμε τη γυναι-
κείασυμμετοχήσταψηφοδέλτιαναανα-
μετράτεδυναμικάμεαυτήτωναντρών…

Απομάκρυναν το επικίνδυνο πλατάνι

Επικίνδυνοπλατάνι,δίπλααπότονκεντρικόδρόμοπροςτονοικισμόΛαζοχωρίου,απομάκρυνεχθεςηΑντιδημαρ-
χίαΚαθαριότητας-ΠεριβάλλοντοςκαιΠολιτικήςΠροστασίαςστούψοςτηςσιδηροδρομικήςγραμμής.Ηπαρέμβαση
τηςΥπηρεσίαςέγινεμετάαπόσχετικήαυτοψίακαιενημέρωσηεκμέρουςτουΔασαρχείουΒέροιας.Μετηναναγκαία
κοπήτουεξέλειπεκαιοκίνδυνοςπτώσηςτουδέντρουσεαυτοκίνηταήπεζούς.

Βροχές
καικαταιγίδες

μέχριτηνΤετάρτη
Επιδείνωση του καιρούπροβλέπει α-

πόσήμεραηΕΜΥγια τηνπεριοχήμας,
μεέκτακτοδελτίοσταΜΜΕ.Απότοβρά-
δυ τουΣαββάτου, στηΒέροια, μέχρι και
τηνΤετάρτη 9Μαΐου, θα σημειωθούν ι-
σχυρέςκαταιγίδεςκαιισχυροίάνεμοικαιη
ΠολιτικήΠροστασίατουΔήμουεφιστάτην
προσοχήμας.

Μαγιάτικες μπόρεςπου ελπίζουμε να
μην εξελιχθούνσεπονοκέφαλο για τους
αγρότες…

Προαιρετικότοάνοιγματωνκαταστημάτων
τηνΚυριακήστηΒέροια

ΤοΔιοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού
ΣυλλόγουΒέροιας ενημερώνει τους καταστη-
ματάρχες και καταναλωτές ότι η ενδιάμεση
εαρινήεκπτωτικήπερίοδοςθαδιαρκέσειδεκα-
πέντεημερολογιακέςημέρες.

Συγκεκριμένα ωςημέραέναρξηςδενήταν
ηπρώτηΜαΐου,ηοποίακαθορίστηκεωςαργία
μεαπόφαση τηςΥπουργούΕργασίας,Κοινω-
νικήςΑσφάλισηςκαιΚοινωνικήςΑλληλεγγύης,
αλλάηΤετάρτη2Μαΐου.Αντίστοιχα,τελευταία
ημέρα των εκπτώσεων θα είναι ηΤρίτη  15
Μαΐου2018.

Σύμφωναμετιςισχύουσεςδιατάξεις,τακα-
ταστήματαμπορούννα ανοίξουνπροαιρετικά
τηνΚυριακή 6Μαϊου 2018, μεπροτεινόμενο
ωράριοαπό τις 11.00  έως τις 20.00 (παρ. 1
άρθρου23ν.2224/1994).

Κατά τη διάρκεια των ενδιάμεσων εκπτώ-
σεων,πέραν τηςαναγραφής τηςπαλαιάς και
νέας τιμής των αγαθών και υπηρεσιώνπου

πωλούνταιμεέκπτωση,επιτρέπεταικαιηαναγραφήτουποσοστούέκπτωσης.
ΟΕμπορικόςΣύλλογοςΒέροιαςκαλείτοκαταναλωτικόκοινόναεπωφεληθείτηςεκπτωτικήςπεριόδου,εμπιστευόμε-

νοτακαταστήματατηςπόλης,ταοποίαπροσφέρουνπροϊόνταποιότηταςσειδιαίτεραελκυστικέςτιμές.

ΣτηΒέροιατηΔευτέρα
οΘάνοςΤζήμερος

Τις δυνατότητες και τις
ευκαιρίες της χώρας  για
ανάπτυξη και ευημερία
θα παρουσιάσει ο πρόε-
δρος του κόμματος«Δη-
μιουργία Ξανά» Θάνος
ΤζήμεροςστηΒέροια, κα-
τά τηνεπίσκεψήτουεδώ,
τηΔευτέρα7Μαΐου.Οκ.
Τζήμερος με το επιτελείο
του θα επισκεφθεί τοπι-
κές εταιρίες και επιχειρή-
σεις, το Επιμελητήριο,
θα δει επίσης καινοτόμες
τοπικές επιχειρήσεις, τις
λίμνεςτουποταμούΑλιάκ-
μονα, θα ξεναγηθείστους

τάφους τηςΒεργίνας και θα επιστρέψει στηΒέροια όπουθα
επισκεφθείκαι τοΑρχαιολογικόΜουσείο.Στις8.00μ.μ.θαμι-
λήσειστηνΕλιάκαιτοθέματουέχει τίτλο:«Κιόμωςγίνεται!»
ΕνδιάμεσαθαδώσεικαισυνέντευξηΤύπουστατοπικάΜΜΕ.
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Έναν αιώνα λειτουργίας έκλεισε ο Δήμος Βέροιας
 Επετειακές εκδηλώσεις χθες προς τιμή της Αυτοδιοίκησης 

και τιμώμενο πρόσωπο τον Ανδρέα Βλαζάκη
Τα 100 χρόνια από την 

ίδρυσή του γιόρτασε χθες 
Παρασκευή 4 Μαΐου  ο Δή-
μος Βέροιας, με επετειακές 
εκδηλώσεις στο Δημαρχείο 
και στο Χώρο Τεχνών. Ο Δή-
μος της Βέροιας καθώς και 
οι Δήμοι Θεσσαλονίκης, 
Νάουσας, Έδεσσας, Κο-
ζάνης, Φλώρινας, Μυτιλή-
νης, Πλωμαρίου, Χίου και 
Βαθέος (Σάμου) συστάθη-
καν ως αυτοδιοικητικές οντό-
τητες με το Βασιλικό Διάταγ-
μα 16 της 3ης Μαΐου 1918. 
Το συγκεκριμένο διάταγμα 
δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 
της 5ης Μαΐου 1918 και από 
τότε ξεκινάει και επίσημα η 
αυτοδιοικητική πορεία των 
Δήμων, ενταγμένων και τυ-
πικά πλέον στο σύστημα αυ-
τοδιοίκησης του Ελληνικού 
Κράτους. 

Με αφορμή το ιστορικό 
αυτό γεγονός ο Δήμος Βέ-
ροιας αποφάσισε να οργα-
νώσει επετειακές εκδηλώ-
σεις με πρωταγωνιστές τους 
Δήμους που ιδρύθηκαν με 
το ίδιο Βασιλικό Διάταγμα και 
για το λόγο αυτό απηύθυ-
νε σχετική πρόσκληση για 
κοινό εορτασμό με τη συμ-
μετοχή εκπροσώπων των 
συγκεκριμένων δήμων στις 
προγραμματισμένες επετεια-
κές του εκδηλώσεις. 

O Δήμαρχος Βέροιας
Στον χαιρετισμό του ο οικοδεσπότης δήμαρχος Βέροιας Κώστας 

Βοργιαζίδης, αναφέρθηκε στην Τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία, 
όπως είπε, έχει περάσει από διάφορα στάδια από την ημέρα ίδρυ-
σης των δήμων. «Ιδιαίτερα, τα τελευταία 20 χρόνια μέσα από την 
εφαρμογή των προγραμμάτων «Καποδίστριας» και «Καλλικράτης» 
έχει διαμορφωθεί μια νέα αυτοδιοικητική πραγματικότητα. Μια 
πραγματικότητα που σε συνδυασμό με την οικονομική κρίση της 
τελευταίας δεκαετίας έχει δημιουργήσει πολλά εμπόδια αλλά και νέ-
ες ευκαιρίες και δυνατότητες στην προσπάθεια που καταβάλλουμε 
όλοι μας για να διασφαλίσουμε δήμους βιώσιμους και αποτελεσμα-
τικούς, ικανούς να ανταποκριθούν στις σύνθετες απαιτήσεις και α-
νάγκες των σύγχρονων πόλεων, παράγοντας υψηλή προστιθέμενη 
αξία για την τοπική κοινωνία και οικονομία», επεσήμανε ο δήμαρχος 
και πρόσθεσε: «Σήμερα η αυτοδιοίκηση βρίσκεται σε ένα ακόμη 
κομβικό σημείο. Ειδικότερα ενόψει της ψήφισης του νέου συστήμα-
τος για την τοπική αυτοδιοίκηση το επονομαζόμενο «Κλεισθένης» 
καλείται να αναλάβει νέους ρόλους και πρόσθετες αρμοδιότητες, 
που θα μπορούσαν με τον κατάλληλο χειρισμό να αναδείξουν τους 
δήμους σε κεντρικό πόλο διοίκησης, αρκεί να υπάρξουν οι κατάλλη-
λες προϋποθέσεις». Τέλος, καλωσόρισε όλους τους εκπροσώπους 
των Δήμων Θεσσαλονίκης, Νάουσας, Έδεσσας, Κοζάνης, Χίου και 
Σάμου, οι οποίοι τίμησαν με την παρουσία τους τον κοινό εορτασμό 
της επετείου των 100 χρόνων από την ίδρυση των δήμων τους. Οι 
Δήμοι Φλώρινας και Λέσβου δεν κατάφεραν να στείλουν κάποιον 
εκπρόσωπό τους ενώ απουσίαζε και ο πρ. δήμαρχος Βέροιας Χρή-
στος Σκουμπόπουλος.

Τιμητική πλακέτα
Μετά τον χαιρετισμό του, ο κ. Βοργιαζίδης, κάλεσε στο βήμα τον 

Ανδρέα Βλαζάκη, ως παλαιότερο εν ζωή δήμαρχο και του έδωσε 
τιμητική πλακέτα για τα το έργο του στο Δήμο και την προσφορά 
του στην ανάπτυξη της πόλης. Ο κ. Βλαζάκης εμφανώς συγκινη-
μένος όταν μιλούσε για τη Βέροια, συγχάρηκε τον δήμαρχο και το 
δημοτικό συμβούλιο για για την πρωτοβουλία του εορτασμού και 
ευχαρίστησε για την τιμή που του έκαναν.

“Αυτή η τιμητική πλακέτα ανήκει στο σύνολο των δημοτικών συμ-
βούλων αλλά και τα στελέχη των υπηρεσιών του Δήμου μας εκείνης 
της εποχής, όπου όλοι προσπαθούσαμε να προσφέρουμε, ότι το 
καλύτερο στους συμπολίτες μας. Είναι φυσικό και ανθρώπινο να αι-
σθάνομαι συγκίνηση αυτή την στιγμή για την ξεχωριστή τιμή και να 
φέρνω στην μνήμη μου τις ατέλειωτες ώρες στα Δημοτικά Συμβού-
λια εκείνης της εποχής, τις πολιτικές αντιπαραθέσεις, την τόσο συν-

θετική, στο έργο της Δημοτικής 
Αρχής, υποστήριξη διαφορετι-
κών απόψεων για τα διάφορα 
θέματα, αλλά και τις τόσο ση-
μαντικές ομοφωνίες όλων των 
Συμβούλων στις κρίσιμες για το 
μέλλον της πόλης μας αποφά-
σεις.Αυτή η τιμή σήμερα που 
μου κάνετε, ανήκει και στους 
Δημάρχους και Δημοτικούς Συμ-
βούλους που προσέφεραν τα 
καλύτερα χρόνια της ζωής τους 
υπηρετώντας το Κοινωνικό Σύ-
νολο και σήμερα δεν βρίσκονται 
στη ζωή. Δεν είμαι εγώ αυτός 
που θα κρίνω αν τότε πετύχαμε 
ή όχι στο έργο που μας εμπι-
στεύτηκαν οι συμπολίτες μας, 
αυτό όμως που μπορώ να πω 
με βεβαιότητα, είναι ότι σκο-
πός μας ήταν να προσφέρουμε 
ότι καλύτερο μπορούσαμε με 
ανιδιοτέλεια, εργατικότητα και 
εντιμότητα και υψηλό αίσθημα 
της ευθύνης μας, απέναντί τους.
Σήμερα είμαστε όλοι περήφανοι 
γι αυτή την ξεχωριστή πόλη εδώ όπου γεννηθήκαμε, ανδρωθήκαμε 
και ζούμε, μια πόλη που θα συνεχίσει να δημιουργεί για τα παιδιά 
της, γιατί πάντα θα υπάρχουν Δημοτικοί Άρχοντες που θα παλεύουν 
ακούραστα για να την κάνουν καλύτερη, αλλά κυρίως γιατί εδώ κα-
τοικούν πολίτες με προσήλωση και σεβασμό στους Δημοκρατικούς 
Θεσμούς, την κοινωνική αλληλεγγύη, την εργατικότητα και κύρια την 
απέραντη αγάπη για την πανέμορφη Βέροια», είπε ο κ. Βλαζάκης 
με φωνή που λύγισε από συναισθηματική φόρτιση».

Στην συνέχεια, για τον Αντρέα, όπως τον αποκαλούν όλοι, μίλησε 
ο Γιάννης Χασιώτης, πρώην δήμαρχος επίσης, υπογραμμίζοντας 
ότι ο Βλαζάκης σφράγισε την πόλη με το θάρρος του να ιδρύσει 
την ΔΕΥΑΒ και να αντικαταστήσει όλο το δίκτυο ύδρευσης και απο-
χέτευσης και ότι ο ίδιος νοιώθει υπερήφανος που συνέβαλε στην 
πορεία αυτή.

Τον λόγο πήραν στη συνέχεια οι φιλοξενούμενοι δήμαρχοι που  
παρουσίασαν την αυτοδιοικητική τους πορεία εκατό χρόνων, καθώς 
και το όραμά τους για το μέλλον. 

Ενδιαφέρουσα η ιστορική αναδρομή που έκανε πρόεδρος του 
Δ.Σ. κ. Τσαπαρόπουλος στα 100 χρόνια του Δήμου, λίγο πριν την 
προβολή σχετικού βίντεο στην αίθουσα του Δημαρχείου. 

Παρόντες στην εκδήλωση ήταν, εκτός από τους προσκεκλη-
μένους εκπροσώπους Δήμων, εκπρόσωπος του Μητροπολίτη, 
οι βουλευτές Φρόσω Καρασαρλίδου και  Γιώργος Ουρσουζίδης, 
εκπρόσωπος του Αντιπεριφερειάρχη, οι διοικητές, της Ι Μεραρχίας, 
της  Αστυνομίας, της Σχολής Μετεκπαίδευσης   και της Πυροσβεστι-
κής Βέροιας, η πρώην δήμαρχος Χαρούλα Ουσουλτζόγλου, εκπρό-
σωποι του Επιμελητηρίου, αντιδήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, κ.α.

Στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων δόθηκε το βράδυ της 
Παρασκευής στις 8.30 μ.μ. στο Χώρο Τεχνών συναυλία του Θάνου 
Μικρούτσικου με τον Χρήστο Θηβαίο στο με «Το ταξίδι στο Σταυρό 
του Νότου». Πριν την έναρξη της συναυλίας ο Δήμος Βέροιας τίμη-
σε τον φίλο της πόλης, μουσικοσυνθέτη Θάνο Μικρούτσικο, πρώ-
ην υπουργό Πολιτισμού.

Σοφία Γκαγκούση
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Ο κανονισμός 55/1974 
«περί μελέτης και εκτελέσε-
ως απάντων των Εκκλησι-
αστικών Έργων», ο οποίος 
έχει τύχει επανειλημμένων 
τροποποιήσεων στο παρελ-
θόν, ορίζει με ακρίβεια τα 
σχετικά με τη διενέργεια των 
εκκλησιαστικών έργων.

Όπως προκύπτει από 
την απλή ανάγνωση των δι-

ατάξεων του κανονισμού οι προβλέψεις του εν λόγω 
νομοθετήματος, ως άμεση απόρροια της συνταγματικά 
κατοχυρωμένης αυτοδιοικήσεως της Εκκλησίας (άρθρα 
3 § 1 και 13 Συντάγματος), διαφέρουν ουσιωδώς από 
τις κοινές ρυθμίσεις περί αναθέσεως και εκτελέσεως 
έργων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου του 
δημόσιου τομέα, ορίζοντας σημαντικές αποκλίσεις, οι 
οποίες είναι προσαρμοσμένες στην ιδιαίτερη φύση και 
αποστολή των εκκλησιαστικών νομικών προσώπων. 

Οι κυριότερες από τις εν λόγω αποκλίσεις αφορούν 
στους όρους επιλογής αναδόχου ή απευθείας αναθέσε-
ως μελέτης και εκτελέσεως ενός εκκλησιαστικού έργου, 
καθώς και στη διαδικασία εγκρίσεων των διαδοχικών 
φάσεων εκτελέσεως του εκκλησιαστικού έργου. 

Σε όλα αυτά τα σημεία, εμπλέκεται ένα ιεραρχικό 
σύνολο μονοπρόσωπων και συλλογικών εκκλησιαστι-
κών διοικητικών οργάνων, όπως ιδίως είναι η τοπική 
Μητρόπολη, η Εκκλησιαστική Κεντρική Υπηρεσία Οικο-
νομικών (Ε.Κ.Υ.Ο.), η Τεχνική Υπηρεσία και η Επιτροπή 
Έργων της Ε.Κ.Υ.Ο.

Ανάλογες με τις πιο πάνω διαδικαστικές αποκλίσεις 
προβλέπονται και από μια σειρά μεταγενέστερων κανο-
νισμών οι οποίοι αντικατέστησαν σε μεγάλο βαθμό τον 
Κανονισμό 55/1974.

Τα εκκλησιαστικά έργα διακρίνονται σύμφωνα με τον 
Κανονισμό 55/1974 σε «τεχνικά» και «καλλιτεχνικά». 
Στα τεχνικά έργα ανήκει κάθε κατασκευή «συνδεομένη 
μετά του εδάφους, συμπληρουμένη ή μη υπό εγκατα-
στάσεων και αντιστρόφως», εφόσον αυτή εκτελείται 
από νομικό πρόσωπο της Εκκλησίας και θεωρείται νέα 
κατασκευή, ανακαίνιση, επισκευή ή συντήρηση μίας 
ήδη υπάρχουσας. Ως καλλιτεχνικό έργο θεωρείται, ό,τι 
δεν περιλαμβάνεται στα ανωτέρω τεχνικά, και απλώς 
είτε ενσωματώνεται στις δομικές κατασκευές είτε αποτε-
λεί «διακοσμητική» εργασία [ενδεικτικά: αγιογραφήσεις, 
κατασκευή τέμπλων και εκκλησιαστικών επίπλων, ένθε-
τες διακοσμήσεις ή ζωγραφίσεις δαπέδων, τοίχων και 
οροφών, έργα μνημειακού χαρακτήρα]. 

Αξίζει να υπογραμμιστεί ότι στον κανονισμό ορίζεται 
ότι επί τυχόν αμφισβητήσεως του χαρακτήρα ενός έρ-
γου ως τεχνικού ή καλλιτεχνικού, αποφαίνεται δεσμευτι-
κά η «Επιτροπή Έργων» της Εκκλησιαστικής Κεντρικής 
Υπηρεσίας Οικονομικών (Ε.Κ.Υ.Ο.). Πρόκειται για την 
Υπηρεσία της Εκκλησίας, η οποία αποτέλεσε διάδοχο 
του καταργηθέντος ΟΔΕΠ, και η οποία με τη συνδρομή 
ειδικών επιστημόνων – ιδίως νομικών, μηχανικών και 
οικονομικών συμβούλων – λειτουργεί εκπληρώνοντας 
την αποστολή της στο πλαίσιο των διατάξεων του Κα-
νονισμού 163/2004 και ήδη του Κανονισμού 267/2015, 
ασκώντας ένα ευρύ φάσμα σημαντικών τεχνικών, οικο-
νομικών και διαχειριστικών αρμοδιοτήτων.

Η ολοκλήρωση κάθε εκκλησιαστικού έργου προ-

ϋποθέτει την περαίωση δύο διαδοχικών φάσεων: την 
εκπόνηση της σχετικής μελέτης και την εκτέλεση της 
κατασκευής του έργου. 

Οι μελέτες εκπονούνται:
(α) είτε από την αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία της Εκ-

κλησίας 
(β) είτε και από ιδιώτες με απευθείας ανάθεση, εφό-

σον το προσωπικό της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΕΚΥΟ 
δεν επαρκεί, όπως διαπιστώνεται με συγκεκριμένη από-
φαση της Ε.Κ.Υ.Ο.

     Κατά το άρθρ. 3 του Κανονισμού, ο κύριος του 
έργου (δηλ. το ενδιαφερόμενο εκκλησιαστικό νομικό 
πρόσωπο), μπορεί να αναθέσει την εκπόνηση μελέτης 
εκκλησιαστικού έργου σε ιδιώτη: 

(α) με διαγωνισμό, οι όροι και η διακήρυξη του 
οποίου συντάσσονται από την Επιτροπή Έργων της 
Ε.Κ.Υ.Ο., 

(β) με αιτιολογημένη επιλογή, αφού τηρηθεί η σχετι-
κά προβλεπόμενη διαδικασία ή και

(γ) «δι’ απευθείας αναθέσεως εις καταλλήλους μελε-
τητάς», μετά από γνωμάτευση της Επιτροπής Έργων  
της ΕΚΥΟ. 

Απευθείας ανάθεση εκκλησιαστικού έργου σε ιδιώτη 
προβλέπει και η § 3 του ίδιου άρθρου 3, προκειμένου 
ειδικά περί καλλιτεχνικών έργων. Οι μελέτες ιδιωτών 
εγκρίνονται από την Ε.Κ.Υ.Ο., μετά από γνωμοδότηση 
της Επιτροπής Έργων. Αλλά και η επίβλεψη της εκτε-
λέσεως των εκκλησιαστικών έργων ασκείται από την 
Τεχνική Υπηρεσία της Ε.Κ.Υ.Ο. ή ανατίθεται σε ιδιώτες 
τεχνικούς μετά από πρόταση του κυρίου του έργου, 
γνωμοδότηση της Επιτροπής Έργων και απόφαση της 
Ε.Κ.Υ.Ο.

Με τη λήξη της περαίωσης του συνόλου ή τμημάτων 
του έργου, το επιβλέπον εκκλησιαστικό ΝΠΔΔ διενερ-
γεί σχετικό έλεγχο, ώστε να διαπιστωθεί αν αυτό έχει 
ολοκληρωθεί και υποστεί σε ικανοποιητικό βαθμό κάθε 
προβλεπόμενη από τη σχετική σύμβαση δοκιμασία. Η 
Ε.Κ.Υ.Ο. εκδίδει συναφή βεβαίωση περαιώσεως εργα-
σιών, έχοντας τη δυνατότητα να διενεργήσει προηγου-
μένως επιθεώρηση. Σε περίπτωση διαπιστώσεως αντι-
συμβατικής, πλημμελούς ή ελαττωματικής κατασκευής 
του έργου, η Ε.Κ.Υ.Ο. ζητεί από τον ανάδοχο την εντός 
ορισμένης προθεσμίας άρση των ελαττωμάτων και τη 
λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων.

Ο ανάδοχος που δεν εκπληρώνει προσηκόντως τις 
συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφώνεται 
προς τις έγγραφες εντολές της Ε.Κ.Υ.Ο. ή τις διατάξεις 
του Κανονισμού 55/1974 μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος 
της εργολαβίας, με απόφαση του κυρίου του έργου και 
μετά από γνώμη της Ε.Κ.Υ.Ο. Για την προσωρινή ή 
οριστική παραλαβή του εκκλησιαστικού έργου, προβλέ-
πεται η σύσταση από την Ε.Κ.Υ.Ο. ειδικής Τριμελούς 
Επιτροπής από τεχνικούς, που πρώτα ελέγχει την ορθή 
περαίωση των εργασιών. Όταν το έργο αφορά Ναό ή 
Μονή, στην επιτροπή αυτή μπορεί να συμμετέχει και εκ-
πρόσωπος του οικείου Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του 
Ναού ή του Ηγουμενοσυμβουλίου της Μονής. Τέλος, 
για την παραλαβή συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο, 
που υπογράφεται από όλα τα μέλη της Επιτροπής, τον 
επιβλέποντα και τον ανάδοχο.

Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω 
Υπ. Διδάκτωρ Νομικής Σχολής Α.Π.Θ

Εκκλησιαστικά Έργα και ισχύον 
Νομοθετικό Πλαίσιο 

Γράφει ο Χρήστος Α. Αποστολίδης*

Ως γνήσιοι απόγονοι του Πλάτωνα διδαχθήκαμε ότι η ψυχή ήταν μια ενιαία ενότητα που 
χωρίστηκε σε δυο κομμάτια και έπεσε στη γη. Και από τότε το ένα μισό αναζητά το άλλο, ο κά-
θε άνθρωπος ψάχνει το άλλο του μισό, που θα ταυτιστεί μαζί του και θα τον ολοκληρώσει. Ο 
Πλάτωνας πραγματεύεται την αιώνια ανάγκη να βρει κανείς εκείνο το κομμάτι του άλλου που θα 
καλύψει το κενό μέσα του και θα προσφέρει την αίσθηση της πληρότητας. Που θα μοιραστεί μαζί 
του την κοινή διαδρομή και θα νοηματοδοτήσει τον προορισμό της ζωής του. 

Το Κομμάτι-που-λείπει, έχοντας επίγνωση της τριγωνικής του μορφής, ξεκινά την περιπλάνη-
σή του αναζητώντας έναν ημιτελή κύκλο, για να γραπωθεί επάνω του και να δημιουργήσει την 
τέλεια ολοστρόγγυλη ενότητα της Ψυχής. Στο δρόμο του συνάντησε μορφές-ανθρώπους που 
έδιναν στη «συνύπαρξη» διαφορετικό ορισμό…

Άλλοι ήταν εσωστρεφείς και δεν ήξεραν να μοιράζονται, άλλοι επιζητούσαν ναρκισσιστικά μό-
νο να το επιδεικνύουν ως λάφυρο…

Κάποιοι ήταν αχόρταγοι στις προσδοκίες τους και κάποιοι υπερβολικά επικριτικοί…
Για μερικούς δεν ήταν αρκετό και επιζητούσαν παραπάνω κομμάτια, και άλλοι το προσπέρα-

σαν αδιάφορα…
Το Κομμάτι-που-λείπει προσπάθησε ν’ αλλάξει χαρακτηριστικά και ταυτότητα. Να υποδυθεί 

ένα ρόλο, να απο-δυθεί κάποιον άλλο… Αλλά και πάλι εγκαταλείφθηκε… 
Ώσπου βρέθηκε στο δρόμο του το πλήρες, ολοστρόγγυλο Μεγάλο Ο. Η «συνάντηση» που 

ήταν αφορμή να ανακαλύψει ότι οι γωνίες του μπορούν να αμβλύνονται και να πειραματιστεί με 
τη δυνατότητα να κυλάει μόνο του. Το Μεγάλο Ο ήταν η ορατή πιστοποίηση ότι κανείς υπάρχει 
ουσιαστικά, όταν είναι μια ολοκληρωμένη και αυτάρκης οντότητα. Κανένας δεν μπορεί και δεν 
οφείλει να γεμίσει το κενό κάποιου άλλου. Η πληρότητα είναι προσωπική υπόθεση και η αίσθηση 
της ολοκλήρωσης που πηγάζει από αυτή θα έπρεπε να είναι δική μας κατάκτηση, ώστε να μην 
την οφείλουμε στους άλλους, δημιουργώντας προβληματικές σχέσεις συμφέροντος ή εξάρτησης. 
Η ευτυχία είναι η ικανότητα να μπορείς να κυλάς μόνος, ως ελεύθερα αυτό-καθοριζόμενη ύπαρ-
ξη, χωρίς να χρειάζεσαι στηρίγματα για να επιβιώσεις. Και τότε μόνο η συν-ύπαρξη με τον άλλο 
είναι απολαυστική. Όταν δεν προσδιορίζεται από ανάγκη ή φόβο μοναξιάς, αλλά είναι μια συνεύ-
ρεση που υποστηρίζει την ανεξάρτητη μεταμόρφωση των δυο μερών στην πιο επιθυμητή μορφή 
τους.  

Το μήνυμα που μεταδίδει το Μεγάλο Ο στο Κομμάτι-που-λείπει, είναι ότι αυτό και μόνο αυτό 
έχει τη ευθύνη να ορίσει τη μοίρα του και τη δυνατότητα να μπορεί και να την αλλάξει, αναζητώ-
ντας την προσωπική του ολοκλήρωση…

Έκφραση της Ψυχής 
ως σύμμαχος της Υγείας…

« Ο ρόλος του συντρόφου δεν 
είναι να γεμίσει το δικό σου κενό….»

Της Χρύσας Μπέκα, Ψυχολόγου – ψυχοθεραπεύτριας

ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ 

Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

«Το Κομμάτι-που-λείπει καθόταν μοναχό του…
περιμένοντας κάποιον να έρθει να το πάει κάπου.
Κάποιοι του ταίριαζαν…
αλλά δε μπορούσαν να κυλήσουν.
Άλλοι μπορούσαν να κυλήσουν… αλλά δε του 

ταίριαζαν.
Ένας δεν είχε ιδέα τι σημαίνει ταίριασμα.
Και ένας άλλος δεν ήξερε τίποτα από οτιδήποτε.
Ένας ήταν πολύ ευαίσθητος.
Ένας άλλος το ανέβασε σε βάθρο…
και το άφησε εκεί.
Σε κάποιους έλειπαν πολλά κομμάτια.
Και, τέλος πάντων, κάποιοι άλλοι είχαν παραπά-

νω κομμάτια.
Έμαθε να κρύβεται από τους πεινασμένους.
Ήρθαν κι άλλοι.
Μερικοί το κοίταξαν από πολύ κοντά.
Άλλοι κυλούσαν και το ξεπερνούσαν χωρίς να το 

αντιληφθούν.
Προσπάθησε να γίνει πιο ελκυστικό…
Άδικος κόπος…
Προσπάθησε να γίνει πιο φανταχτερό…
αλλά το μόνο που κατόρθωσε ήταν να φοβίσει 

τους ντροπαλούς.
Τελικά ήρθε κι ένας που του ταίριαζε απόλυτα.
Ξαφνικά…
το Κομμάτι-που-λείπει άρχισε να μεγαλώνει…
Και να μεγαλώνει!
«Δεν ήξερα ότι θα μεγαλώσεις»
«Ούτε κι εγώ το ήξερα» είπε το Κομμάτι-που-λεί-

πει.
«Ψάχνω για το κομμάτι που μου λείπει, ένα κομ-

μάτι που δε θα μεγαλώσει… Γεια …»
Ώσπου μια μέρα, ήρθε κάποιος που φαινόταν 

διαφορετικός.
«Τι θέλεις από μένα;» ρώτησε το Κομμά-

τι-που-λείπει.
«Τίποτα».
«Τι έχεις ανάγκη να σου δώσω;»
«Τίποτα».
«Ποιος είσαι;» ρώτησε το Κομμάτι-που-λείπει
«Είμαι το Μεγάλο Ο» είπε το Μεγάλο Ο.
«Νομίζω πως αυτός που περίμενα είσαι εσύ», εί-

πε το Κομμάτι-που-λείπει. «Μήπως είμαι το κομμάτι 
που σου λείπει;»

«Όμως, δε μου λείπει κανένα κομμάτι» είπε το 
Μεγάλο Ο. «Δεν υπάρχει χώρος που θα μπορούσες 
να ταιριάξεις…»

«Κρίμα…» είπε το Κομμάτι-που-λείπει, «ήλπιζα 
πως θα μπορούσα να κυλήσω μαζί σου…»

«Δεν μπορείς να κυλήσεις μαζί μου» είπε το 
Μεγάλο Ο. «Αλλά ίσως να μπορέσεις να κυλήσεις 
μόνο σου».

«Μόνο μου; Ένα Κομμάτι-που-λείπει δεν μπορεί 
να κυλήσει μόνο του».

«Αλήθεια, προσπάθησες ποτέ;» ρώτησε το Με-
γάλο Ο.

«Οι γωνίες μου είναι πολύ μυτερές» είπε το Κομ-
μάτι-που-λείπει. «Δεν είμαι φτιαγμένο για να κυ-
λάω!»

«Οι γωνίες και τα σχήματα αλλάζουν» είπε το 
Μεγάλο Ο. «Τέλος πάντων, πρέπει να σε αποχαι-
ρετήσω. Ίσως να ξανασυναντηθούμε κάποια μέρα».

Και κύλησε μακριά.
Το Κομμάτι-που-λείπει έμεινε πάλι μόνο του.
Για πολύ καιρό απλώς καθόταν…
Μετά σιγά-σιγά, σηκώθηκε στη μια του γωνία…
…Και έπειτα σωριάστηκε πάλι.
Μετά, σήκω-τράβα-πέσε…
άρχισε να προχωράει…
Σύντομα οι γωνίες του άρχισαν να στρογγυλεύ-

ουν…
Σήκω-τράβα-πέσε, σήκω-τράβα-πέσε…
Και το σχήμα του άρχισε να αλλάζει…
και συνάμα να τινάζεται αντί να σέρνεται…
και έπειτα να αναπηδάει αντί να τινάζεται…
και στο τέλος να κυλάει αντί να αναπηδάει…
Δεν ήξερε προς τα που πήγαινε, και δε το ένοιαζε.
Κυλούσε!

Shel Silverstein
«Το Κομμάτι που λείπει
 συναντά το Μεγάλο Ο»

ΕΚΔΙΚΗΤΕΣ: Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΗΣ ΑΙΩΝΙΟΤΗ-
ΤΑΣ - AVENGERS: INFINITY WAR

Προβολές:  Πέμπτη – Παρασκευή – Σάββατο 
– Κυριακή  στις 19.00 και 22.00   

Προβολές:  Δευτέρα – Τρίτη - Τετάρτη  στις 
20.45   

Σε 3D προβολή μόνο την Παρασκευή 4/5 
στις 19.00 και το Σάββατο 5/5 στις 22.00

Πρωταγωνιστούν οι: Ρόμπερτ Ντάουνι Τζ., 
Κρις Έβανς, Μαρκ Ράφαλο, Σκάρλετ Γιόχαν-
σον, Κρις Χέμσγουορθ, Τομ Χίντλστον, Άντονι 
Μακί, Πολ Μπέτανι, Ελίζαμπεθ Όλσον, Τζέρεμι 
Ρένερ, Τσάντγουικ Μπόσμαν, Σεμπάστιαν Σταν, 
Ντον Τσιντλ, Κρις Πρατ, Ντέιβ Μπαουτίστα, Ζόι 
Σαλντάνα, Πομ Κλέμεντιφ, Μπένεντικτ Κάμπερ-
μπατς, Μπένεντικτ Γουόνγκ, Σον Γκαν, Τομ 
Χόλνατ, Τζος Μπρόλιν και Πολ Ραντ.

Σκηνοθεσία:  ΑΝΤΟΝΙ & ΤΖΟ ΡΟΥΣΟ
Σενάριο: ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ ΜΑΡΚΟΥΣ & ΣΤΙΒΕΝ 

ΜακΦΙΛΙ

«Revenge»
Σκηνοθεσία: ΚΟΡΑΛΙ ΦΑΡΖΑΤ
Σενάριο: ΚΟΡΑΛΙ ΦΑΡΖΑΤ
Ηθοποιοί: ΜΑΤΙΛΝΤΑ ΑΝΝΑ ΙΝΓΚΡΙΝΤ 

ΛΟΥΤΖ, ΚΕΒΙΝ ΤΖΑΝΣΕΝΣ, ΓΚΙΓΙΟΜ ΜΠΟΥ-
ΣΕΝΤ Προβολές:  Πέμπτη – Παρασκευή – Σάβ-
βατο – Κυριακή  στις 19.30 και 21.45   

Προβολές:  Δευτέρα – Τρίτη - Τετάρτη  στις 
21.30  

Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για 
όλο το πρόγραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ 
παρακάτω:  http://www.cinestar.gr 

http://www.facebook.com/cinestarveria 

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     3/5/18 - 9/5/18

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373



Με αντικείμενο την ε-
νημέρωση για  τον  νέο 
Ευρωπαϊκό Κανονισμό 
Προστασίας Δεδομένων, 
που αφορά όλα τα φυ-
σικά πρόσωπα αλλά και 
Νομικά Πρόσωπα που 
επεξεργάζονται προ-
σωπικά δεδομένα,  ο 
οποίος αναμένεται να 
εφαρμοστεί σε όλη την 
Ευρώπη από τις 25 
Μαΐου 2018, πραγμα-
τοποιήθηκε στην Αθήνα 
Συνδιάσκεψη του Διοι-
κητικού Συμβουλίου του 
Πανελληνίου Ιατρικού 
Συλλόγου (ΠΙΣ) με τους 
Προέδρους των Διοικη-
τικών Συμβουλίων των 
Ιατρικών Συλλόγων της 
Χώρας και τους Προέ-
δρους των Πειθαρχικών 
Συμβουλίων των Ιατρι-
κών Συλλόγων.

Η Ημαθία εκπροσω-
πήθηκε στην Συνδιά-
σκεψη από το μέλος του 
Δ.Σ. του ΠΙΣ Αναστάσιο Βασιάδη και τον Πρόεδρο του ΙΣΗ  Βασίλειο Διαμαντόπουλο.

Εισηγητές στην Συνδιάσκεψη εκ μέρους της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομέ-
νων ήταν οι Ευαγγελία Μήτρου, Κωνσταντίνος Λαμπρινουδάκης και Γρηγόριος Τσόλιας.

Από τον Τομέα Η-
λεκτρονικής Υγείας του 
Π.Ι.Σ. μίλησαν οι  Χρι-
στίνα Παπανικολάου 
και Γιώργος Κακουλί-
δης.

Κατά τη διάρκεια της 
συζήτησης έγιναν ση-
μαντικές επισημάνσεις 
από τους ομιλητές για 
τον Ιατρικό Φάκελο και 
τον Γενικό Κανονισμό 
Προστασίας Δεδομέ-
νων, σε σχέση με την 
καθ ημέρα  Ιατρική 
Πράξη και για  άλλα 
θέματα που αφορούν 
τους ιατρούς  από την 
ισχύ  του νέου Κανο-
νισμού. Παρατέθηκαν 
δε πρόσθετα στοιχεία  
μετά από ερωτήσεις  
που ετέθησαν από τους 
συμμετάσχοντες. 

Ο Πρόεδρος του 
ΠΙΣ κ. Μιχαήλ Βλα-
σταράκος χαιρέτησε 
τη Συνδιάσκεψη   και 
ευχαρίστησε τους ομι-
λητές για την προθυμία 
τους να παραστούν και 
τους Προέδρους των Ι-
ατρικών Συλλόγων για 
το ενδιαφέρον τους στο 
σημαντικό αυτό ζήτημα.

Ο Τομεάρχης Οι-
κονομικών της Νέας 
Δημοκρατίας, βου-
λευτής Φθιώτιδας, 
κ. Χρήστος Σταϊκού-
ρας, μαζί με τους α-
ναπληρωτές Τομε-
άρχες Οικονομικών, 
Βουλευτή Ημαθίας, 
κ. Απόστολο Βεσυρό-
πουλο, και βουλευτή 
Επικρατείας, κ. Θεό-
δωρο Φορτσάκη, στο 
πλαίσιο συναντήσεων 
με τις διοικήσεις φο-
ρέων της οικονομίας, 
πραγματοποίησαν 
την Πέμπτη 3 Μαΐου, 
επίσκεψη στα γρα-
φεία του Εμπορικού 
Συλλόγου Αθηνών (Ε.
Σ.Α.).

Στη συνάντηση ερ-
γασίας με το Προεδρείο του Ε.Σ.Α., υπό τον Πρόεδρό 
του, κ. Σταύρο Καφούνη, συζητήθηκαν θέματα της ελλη-
νικής οικονομίας και ειδικότερα θέματα που απασχολούν 
τον κόσμο του εμπορίου και τις εμπορικές επιχειρήσεις. 

Θέματα όπως είναι η ήδη υψηλή φορολογική και 
ασφαλιστική επιβάρυνση, η μειωμένη καταναλωτική 
δαπάνη των νοικοκυριών λόγω μείωσης του διαθέσιμου 
εισοδήματός τους και της αγοραστικής τους δύναμης, οι 
επερχόμενες μειώσεις του αφορολογήτου ορίου και των 
συντάξεων, η διόγκωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών 
ιδιωτών προς το Δημόσιο, τα λουκέτα στην αγορά, 
η προβληματική χρηματοδότηση των εμπορικών 
επιχειρήσεων από το τραπεζικό σύστημα, οι ηλεκτρο-
νικές συναλλαγές και το παρεμπόριο, καθώς και τα 
φαινόμενα ανομίας και βανδαλισμών στο κέντρο της 
Αθήνας.

Στη συζήτηση, διαπιστώθηκε η κοινή βούληση για 
επεξεργασία πολιτικών οι οποίες θα εστιάζουν:

1ον. Στον περιορισμό και τον εξορθολογισμό της 
φορολογικής επιβάρυνσης της εμπορικής επιχειρη-
ματικής δραστηριότητας και τη στήριξη της ανταγω-
νιστικής εμπορικής δραστηριότητας. Προς αυτήν την 
κατεύθυνση, η Νέα Δημοκρατία έχει ήδη καταθέσει τις 
θέσεις της για τη μείωση των φορολογικών συντελε-
στών για τις επιχειρήσεις.

2ον. Στη βελτίωση των συνθηκών πρόσβασης σε 
ρευστότητα για τις βιώσιμες εμπορικές επιχειρήσεις 
μέσω του τραπεζικού συστήματος.

3ον. Στην επέκταση των ηλεκτρονικών συναλ-
λαγών και την αντιμετώπιση του προβλήματος του 
παραεμπορίου.

4ον. Στην ενδυνάμωση της διασύνδεσης της εγ-
χώριας παραγωγής με την εμπορική δραστηριότητα, 
τόσο για την εσωτερική, όσο και για τη διεθνή αγορά.

Επίσης, συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στην 
περαιτέρω βελτίωση του διοικητικού και γραφειοκρα-

τικού περιβάλλοντος για τις εμπορικές επιχειρήσεις, κα-
θώς και στην προώθηση δράσεων για την ενδυνάμωση 
της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής. 

Οι επικεφαλής του Τομέα Οικονομικών της Νέας Δη-
μοκρατίας θα συνεχίσουν τη συστηματική συνεργασία 
με τις διοικήσεις των φορέων της οικονομίας, σε μια 
προσπάθεια διαμόρφωσης στρατηγικής πέραν των μνη-
μονίων για την ανάταξη της οικονομίας, της κοινωνίας 
και της χώρας. 

www.laosnews.gr 510-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016του Σαββατοκύριακουτου Σαββατοκύριακου 5-6 ΜΑΪΟΥ 2018

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

Επταήμερη εκδρομή 
στο γύρο της Ιταλίας

Το  Δ.Σ.  του Συνδέσμου  αποφάσισε να πραγματοποιή-
σει επταήμερη εκδρομή στο γύρο της Ιταλίας.

 Η διαδρομή Βέροια- Ηγουμενίτσα- Ανκόνα- Βενετία- 
Φλωρεντία-Ρώμη- Περούτζια- Ασίζη- Ανκόνα.

 Αναχώρηση από «ΕΛΙΑ» Τετάρτη  30 Μαΐου 2018, ώρα 
5:00 το απόγευμα. Επιστροφή Τρίτη 7 Ιουνίου 2018. Δύο 
διανυκτερεύσεις στο πλοίο και τέσσερες στην Ιταλία.

 Λεπτομερές πρόγραμμα και άλλες πληροφορίες στο 
Γραφείο του Συνδέσμου ή στα τηλέφωνα των μελών του 
Δ.Σ.  Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 12 Μαΐου 2018, διότι υ-
πάρχει δέσμευση στην κράτηση του πλοίου.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος  Ο Γεν. Γραμματέας

ΓΚΟΓΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  ΤΟΠΑΛΤΖΙΚΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ                                                      
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ
& ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

Βέροια 02 -05-2018        
Aριθμ.πρωτ.:1436

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ανακοινώνεται ότι η ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσε-

ων για την εγγραφή των νηπίων στους  Παιδικούς-Βρεφονηπι-
ακούς Σταθμούς Δήμου Βέροιας, ορίζεται  η 10η  Μαΐου 2018 
και η ημερομηνία λήξης τους είναι η 31η  Mαΐου 2018.

Κατά την εγγραφή επιλέγονται  βρέφη ηλικίας 6 μηνών έως 
2,5 ετών και νήπια  ηλικίας 2,5 ετών έως την εγγραφή τους 
στο Νηπιαγωγείο. Κατά την σχολική χρονιά 2018-2019  o Β΄ 
Βρεφ/κός Σταθμός (Εργοχώρι) θα λειτουργήσει αποκλειστικά 
ως Βρεφικός με βρέφη ηλικίας 6 μηνών -1,5 ετών, ο Δ΄ Βρεφ/
κός  Σταθμός (Aσώματα)  ως Βρεφικός με βρέφη ηλικίας 1,5 ε-
τών-2,5 ετών  και ο Παιδικός Σταθμός Μακροχωρίου ως μεικτός 
Βρεφονηπιακός (βρέφη 1,5 ετών- 2,5 ετών και νήπια 2,5 ετών 
μέχρι την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι γονείς 
μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του Νομικού Προσώ-
που Ζωγιοπούλου 5, 4ος όροφος Βέροια τηλ. 23310 22178 
καθώς και στους   Παιδικούς- Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Δή-
μου Βέροιας :1.Α΄Παιδικός Σταθμός ( ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ τηλ.23310 
61723), 2.Β΄Παιδικός Σταθμός (ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ τηλ. 23310 
26093), 3.Γ΄Παιδικός Σταθμός (ΠΙΕΡΙΩΝ τηλ.23310 22888), 
4.Δ΄Παιδικός Σταθμός (ΑΛΣΟΑ ΠΑΠΑΓΟΥ τηλ.2331064698), 
5.Β΄Βρεφονηπιακός Σταθμός (ΕΡΓΟΧΩΡΙ τηλ.23310 29792), 
6. Δ΄Βρεφονηπιακός Σταθμός (ΑΣΩΜΑΤΑ τηλ.23310 91188) 7. 
Παιδικός Σταθμός Μακροχωρίου (23310 41661), 8. Παιδικός 
Σταθμός Αγ. Γεωργίου (23310 51207) ,9. Παιδικός Σταθμός 
Παλατιτσίων (23310 92790), 10. Παιδικός Σταθμός Ριζωμάτων 
(23310 92790).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ   ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

το άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώ-
δικα ό τι:

Ο TΣΕΡΚΕΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
του Θωμά και της Όλγας, το γένος 
Ανδρονικίδου, που γεννήθηκε και 
κατοικεί στη Βέροια και η ΜΠΑ-
ΛΑΜΠΑΝΙΔΟΥ ΛΟΥΚΙΑ του Νι-
κολάου και της Αγάπης, το γένος 
Μαυροπούλου, που γεννήθηκε και 

κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται να παντρευτούν με 
θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγ. 
Βαρβάρας -Αγ. Τρύφωνα στην Αγ. Βαρβάρα Ημα-
θίας.

Συνάντηση Σταϊκούρα, 
Βεσυρόπουλου, Φορτσάκη με τον 
Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών για 
θέματα οικονομίας και εμπορίου

Ο νέος κανονισμός προστασίας
 προσωπικών δεδομένων  

στην συνδιάσκεψη του ΠΙΣ με τους 
προέδρους των Ιατρικών Συλλόγων  
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Ομιλία του Δ. 
Διαμαντόπουλου

στη Σχολή 
Γονέων

Τὴν Κυριακὴ 6 
Μαΐου 2018 στὶς 7 τὸ 
ἀπόγευμα στὸ Πνευ-
ματικὸ Κέντρο τῆς 
Ἱερᾶς  Μητροπόλεως 
(Βενιζέλου 29, 1ος 
ὄροφος) ὁμιλητής  στή  
«Σχολή Γονέων» τῆς 
Ἱερᾶς Μητροπόλεως 
μας θὰ εἶναι ὁ κ. Δια-
μαντόπουλος Διονύσι-
ος, Διευθυντής Πρω-
τοβάθμιας Ἐκπαίδευ-
σης νομοῦ Ἠμαθίας, ὁ  
ὁποίος θά ἀναπτύξῃ 
τὸ θέμα: «Τό παιχνίδι 
ὡς μέσο ψυχοσωμα-
τικῆς ἀνάπτυξης τοῦ 
παιδιοῦ».  Η Εἴσοδος 
είναι ἐλεύθερη

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. 6980 683443.

Ο Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης Βεροίας, 
Ναούσης και Καμπανίας 
κ. Παντελεήμων:

Το Σάββατο 5 Μαΐου 
το πρωί θα ιερουργήσει 
στον πανηγυρίζοντα Ι-
ερό Ναό της Αγίας Με-
γαλομάρτυρος Ειρήνης 
στο Αγγελοχώρι.

Το Σάββατο 5 Μαΐου 
το απόγευμα θα λάβει 
μέρος στον Πανηγυρικό 
Εσπερινό επί τη εορτή 
της Οσίας Σοφίας της 
εν Κλεισούρα στην Ιερά 
Μονή Γενεσίου της Θε-
οτόκου Κλεισούρας Κα-
στοριάς.

Την Κυριακή 6 Μαΐου 
το πρωί θα λάβει μέρος 
στην Πανηγυρική Θεία Λειτουργία επί 
τη εορτή της Οσίας Σοφίας της εν Κλει-
σούρα στην Ιερά Μονή Γενεσίου της 
Θεοτόκου Κλεισούρας Καστοριάς.

Την Δευτέρα 7 Μαΐου στις 6:30 μ.μ. 
θα χοροστατήσει στον πανηγυρικό ε-
σπερινό επί τη εορτή του Αγίου Ιωάν-
νου του Θεολόγου στο πανηγυρίζον 
Ιερό Εξωκκλήσιο Ναούσης.

Την Τρίτη 8 Μαΐου το πρωί θα ιε-
ρουργήσει στον πανηγυρίζοντα Ιερό 
Ναό Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Νη-
σελίου.

Την Τρίτη 8 Μαΐου στις 6:30 μ.μ. 
στον Ι. Ν. Αγίου Χριστοφόρου Πολυ-
πλατάνου θα μεταφέρει ιερό λείψανο 
του Αγίου Χριστοφόρου και εν συνεχεία 
θα χοροστατήσει στον Πανηγυρικό Ε-
σπερινό.

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 6 

Mαΐου 2018 στον Ιερό Ναό 
Μητρόπολης Βέροιας 40ΝΘΗ-
ΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την 
ανάπαυση της ψυχής του πο-
λυαγαπημένου μας συζύγου, 
πατέρα, παππού, αδελφού και 
θείου

ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ
ΤΣΙΤΛΑΚΙΔΗ

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, Οι εγγονές, 
Τα αδέλφια,Τα ανήψια, 

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι
Δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα του Ναού Ιεραρχών 1

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 6 Mα-

ΐου 2018 στον Ιερό Ναό Αγ. 
Γεωργίου στους Γεωργιανούς 
Ημαθίας ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥ-
ΝΟ για την ανάπαυση της ψυ-
χής του πολυαγαπημένου μας 
πατέρα, παππού, αδελφού και 
θείου

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
ΦΙΛΟΣΟΓΛΟΥ

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

Τα τέκνα, Ο εγγονός, 
Τα αδέλφια,Τα ανήψια, 

Οι λοιποί συγγενείς 
και φίλοι

ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 5 Μα-

ΐου 2018 στον Ιερό Ναό Αγίου 
Νικολάου Νικομήδειας ΤΡΙΕ-
ΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την 
ανάπαυση της ψυχής της πο-
λυαγαπημένης μας μητέρας, 
κόρης και αδελφής

ΣΥΜΕΛΑΣ ΚΙΜΩΝ
ΠΑΠΑΔΑΜΙΑΝΟΥ

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

Η κόρη, 
Η μητέρα, 

Οι λοιποί συγγενείς 
Δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού

40NΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 6 Μα-

ΐου 2018 στον Ιερό Ναό Αγίων 
Αναργύρων Βέροιας 40ΝΘΗ-
ΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την 
ανάπαυση της ψυχής της πο-
λυαγαπημένης μας μητέρας, 
γιαγιάς, αδελφής και θείας

ΜΑΡΙΚΑΣ ΚΩΝ.
ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

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

Ο αδελφός, Τα ανήψια 
Οι λοιποί συγγενείς 

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 5 Μα-

ΐου 2018 στον Ιερό Ναό Αγίου 
Νικολάου Νικομήδειας ΕΤΗΣΙΟ 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανά-
παυση της ψυχής του πολυα-
γαπημένου μας συζύγου, πα-
τέρα και παππού

ΚΙΜΩΝ ΠΑΥΛΟΥ
ΠΑΠΑΔΑΜΙΑΝΟΥ

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

Η σύζυγος, Ο υιός,
Η εγγονή, 

Οι λοιποί συγγενείς 
Δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού

Η κίνηση του Μητροπολίτη

Από την Ένωση Αποστράτων Σωμάτων 
Ασφαλείας Νομού Ημαθίας

 Θεία Λειτουργία 
και Αρτοκλασία  προς 

τιμήν της Αγίας Ειρήνης
στις 5 Μαΐου στους 
Αγίους Αναργύρους

Από την Ένωση Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας 
Νομού Ημαθίας το Σάββατο  5 Μαΐου 2018,   στον Ιερό 
Ναό Αγίων Αναργύρων  Βέροιας θα τελεστεί Θεία Λει-
τουργία και Αρτοκλασία  προς τιμήν της Αγίας Ειρήνης.

Στην συνέχεια  την 11.00΄ ώρα  στον Πολυχώρο της 
Εληάς θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση για την επέτειο 
των σαράντα (40) χρόνων  από της ιδρύσεως της Ενώ-
σεώς μας.Την εκδήλωση θα τιμήσουν ,  εκτός από τους 
τοπικούς φορείς οι οποίοι κλήθηκαν να παραστούν, οι  
προερχόμενοι από το σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας 
Βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου κ.κ. ΔΗΜΟ-
ΣΧΑΚΗΣ Αναστάσιος,πρώην αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ και 
ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ Δημήτριος,πρώην πρόεδρος της ΠΟΑΣΥ

Το Δ.Σ. καλεί τα μέλη της Ενώσεώς  ,  συγγενείς και 
φίλους  να τιμήσουν με την παρουσία τους  τις παρα-
πάνω εκδηλώσεις. 

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Σάββατο 

5 Μαΐου 2018 στις 11.00 π.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικο-
λάου στην Κουμαριά Ημαθίας 
ο Γεώργιος Τηλαβερίδης του 
Χαράλαμπου σε ηλικία 78 ετών.

Ο «Λ» εκφράζει στους οικεί-
ους του ειλικρινή συλλυπητήρια.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Παρασκευή 4 

Μαΐου 2018 από τον Ιερό Ναό Αγί-
ου Γεωργίου Πολύμυλου Κοζάνης 
ο Ιωάννης Ευστ. Θεοδωρίδης σε 
ηλικία 81 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
«ΚΥΠΡΑΙΟΣ»



Του Ιερέως:
Παναγιώτου
Σ. Χαλκιά

Ο χριστιανισμός, φίλοι 
αναγνώστες, ήταν και είναι 
«σημείον αντιλεγόμενον» 
(Λουκ. 2, 34). Στην επο-
χή μας το θέμα αυτό βρί-
σκεται σε κρίσιμη φάση. 
Οι λόγοι είναι πολλοί και 

διάφοροι και επικεντρώνονται σε μία λέξη: Τον 
εγωισμό. Το «εγώ» του σύγχρονου ανθρώπου 
έχει γίνει το κέντρο και ο άξονας της ζωής του. 
Συνέπεια αυτής της τοποθέτησης είναι η άρνηση 

δοκιμασμένων αξιών και ιδεών και η αντικατάστα-
σή τους με πρόσκαιρες και ωφελιμιστικές επιθυ-
μίες και επιδιώξεις.

Η πράξη αυτή είχε ως αποτέλεσμα τη μετα-
τόπιση του κέντρου βάρους της ζωής. Ποιος αρ-
νείται ότι οι άνθρωποι σήμερα έχουν υπερτονίσει 
την αξία του υλικού παράγοντα της ζωής; Ποιος 
αμφιβάλλει ότι στην εποχή μας έχει γίνει αντι-
στροφή της κλίμακας των αξιών; Ποιος μπορεί 
να αμφισβητήσει την οδυνηρή πραγματικότητα, 
όπως την παρουσιάζουν τα ειδησεογραφικά δελ-
τία της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου; Εάν 
στα παραπάνω προσθέσουμε την αλαζονεία του 
ανθρώπου, που πηγάζει από την αλματώδη και 
αξιοθαύμαστη πρόοδο της επιστήμης και της 

τεχνολογίας, μπορεί να αντιληφθεί 
τη βαθύτερη αιτία της παρεξήγησης 
του χριστιανισμού. Θεωρούμε απα-
ραίτητο να σημειώσουμε ακόμη και 
την ακούσια, ίσως, άγνοια ή πλημ-
μελή γνώση του χριστιανισμού.

Είναι διαπιστωμένο ότι πολλοί 
τον βλέπουν ως ένα σύνολο αρνή-
σεων, που πρέπει να απορριφθούν 
εκ των προτέρων. Άλλοι, επειδή δεν 
τον γνώρισαν σωστά και δεν τον 
έζησαν ουσιαστικά, νομίζουν ότι εί-
ναι μία αλυσίδα απογοητεύσεων. 
Υπάρχουν κι εκείνοι που τον απορ-
ρίπτουν χωρίς συζήτηση, γιατί δεν 
ανταποκρίνεται στις ατομικές τους 
φιλοδοξίες και επιδιώξεις. Μερικοί 
δε αρνούνται τη σημασία του, για 
να απαλλαγούν από την «ενοχλη-
τική» παρουσία του. Σ’ αυτούς θα 
προσθέσουμε κι εκείνους που τον 
απορρίπτουν προκαταβολικά, λόγω 
ιδεολογικής προκατάληψης και σκο-
πιμότητας. Είναι εκείνοι που περιο-
ρίζουν την ουσία και τον προορισμό 
της ανθρώπινης ύπαρξης στο στενό 
πλαίσιο της παρούσας ζωής.

Είναι ανάγκη, όμως, να αναφέ-
ρουμε και μερικά «εσωτερικά» αίτια 
αυτής της παρεξήγησης του χρι-
στιανισμού. Πρώτο θεωρούμε την 
ασυνέπεια μεταξύ πίστε-
ως και ζωής ορισμένων 
χριστιανών. Παραπλή-
σιο αίτιο είναι η υποκρι-
σία και ο φαρισαϊσμός 
εκείνων που θεωρούν 
τον εαυτό τους υπόδειγ-
μα χριστιανού.

Διατυπώνουμε, ό-
μως, και ένα κρίσιμο ε-
ρώτημα σχετιζόμενο με 
τους εκπροσώπους και 
αρμόδιους φορείς της 
Εκκλησιαστικής εξουσί-
ας: Επιτελούν, άραγε, 
ικανοποιητικά το χρέος 
της σωστής ενημέρω-
σης του Χριστεπώνυ-
μου πληρώματος της 
Εκκλησίας σε θέματα 
πίστεως, λατρείας και 
ζωής; Εκείνο που έκανε 
αρκετή ζημία στη «χρι-
στιανική υπόθεση» είναι 
η παράλογη προκατάλη-
ψη έναντι του χριστια-
νισμού, που προήλθε 
είτε από αδικαιολόγητη 
άγνοια, είτε από αδύ-
ναμη προβολή του χρι-
στιανικού έργου. Έτσι, 
δημιουργήθηκε το απα-
ράδεκτο φαινόμενο, να 
τοποθετείται στο ειδώλιο 
του κατηγορουμένου ο 
Μέγας Αθώος, ο Θεάν-
θρωπος Κύριος.

Θεωρούμε σκόπι-
μο να τονίσουμε ακό-
μη ότι είναι εντελώς α-
δικαιολόγητη η άποψη 
ορισμένων πως ο χρι-
στιανισμός εκτέλεσε την 
ιστορική αποστολή του 

και επομένως πρέπει να παραμεριστεί. Συνα-
φείς προς την άποψη αυτή είναι και οι σκόπιμες 
θέσεις ότι αφενός μεν είναι υπόθεση που ενδι-
αφέρει ή αφορά μία μειονότητα ανθρώπων με 
κύριους εκπροσώπους τους κληρικούς, αφετέρου 
δε σχετίζεται με τα δύο ακραία σημεία της ανθρώ-
πινης ύπαρξης και ζωής, δηλ. την παιδική και τη 
γεροντική ηλικία. Και η μεν πρώτη κινείται από 
άγνοια, η δε δεύτερη από τον φόβο ενώπιον του 
αγνώστου.

Όλοι, όμως, οι προαναφερθέντες δημιουργοί 
του παρεξηγημένου χριστιανισμού, λησμονούν 
ότι ο ιδρυτής του είναι ο Θεάνθρωπος Κύριος, 
ο οποίος με τη ζωή και με τη διδασκαλία Του, 
έδωσε υπεύθυνες και λυτρωτικές απαντήσεις και 
λύσεις στα ανθρώπινα ερωτήματα και προβλήμα-
τα. Έκανε την μοναδική και πλέον σωστή αξιολό-
γηση της ζωής και των αγαθών της. Τοποθέτησε 
τον άνθρωπο στη θέση που του πρέπει. Υπό το 
πρίσμα του Χριστιανισμού ο άνθρωπος θεωρείται 
πρόσωπο μοναδικό, με ακατάλυτη αξία.

Είναι ανάγκη να συνειδητοποιήσει ο σύγχρο-
νος άνθρωπος ότι ο Χριστιανισμός, που πηγάζει 
από την Αγία Γραφή και την παράδοση της Εκ-
κλησίας, μπορεί να προσφέρει το υπέροχο και 
ανεκτίμητο αγαθό της εσωτερικής γαλήνης και 
της ψυχικής ηρεμίας. Μπορεί να του εξασφαλίσει 
τις αναγκαίες  προϋποθέσεις της αρμονικής συμ-
βίωσης με τα άλλα μέλη της κοινωνίας. Έχει τη 
δυνατότητα να τον εξοπλίσει με τον απαραίτητο 
ψυχοπνευματικό δυναμισμό, για την αποτελεσμα-
τική αντιμετώπιση όλων των μορφών του κακού.

Οι χριστιανοί έχουμε χρέος να συμβάλλου-
με θετικά στην άρση του φαινομένου που ανα-
φέρεται στη φράση που ψιθυρίζουν πολλοί «Ο 
παρεξηγημένος χριστιανισμός». «Η οδός της 
αναβολής, οδηγεί στην πόλη του ποτέ», κατά την 
παροιμία. Η διακήρυξη του Χριστού «Εγώ ειμί 
η οδός και η αλήθεια και η ζωή, ουδείς έρχεται 
προς τον πατέρα ειμή δι εμού» (Ιω. 14, 6) είναι 
και ηχεί ως εγερτήριο σάλπισμα προς όλους τους 
ανθρώπους, οι οποίοι επιθυμούν να αποκτή-
σει νόημα και σκοπό η ζωή τους. Και μια τελική 
υπενθύμιση: είναι πιο ωφέλιμο να μιλάμε για 
εκχριστιανισμό της εποχής μας, παρά για εκσυγ-
χρονισμό του Χριστιανισμού.
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Κάτω απ’ το μαξιλάρι
Έκανες λάθος μου είπε!
Έκανες λάθος!
Που δεν μ` αγάπησες…
Που δεν με φίλησες…
Που ήσουν τόσο βιαστικός για να προλάβεις 
το ΤΙΠΟΤΑ,
Που ήσουν δεμένος στον τροχό που χιλιάδες 
νήματα τον γύριζαν στο φθαρτό

Έκανες λάθος μου είπε!
Που δεν έλαβες τις ασυρματοφόρες ειδήσεις,
Που δεν πίστεψες στους διάττοντες,
Που ξέχασες να κοιμηθείς στο μαξιλάρι με τα όνειρα.

Έκανες λάθος μου είπε!
Που αφέθηκες στα πανεπιστήμια να σε κάνουνε μισό,
Που δεν εμπιστεύθηκες τα γιασεμιά,
Που δεν μελέτησες τα Σανσκριτικά του ΑΥΡΙΟ.
Έκανες λάθος μου είπε!
Που αδιαφόρησες για την θρησκεία των κρίνων,
Για τις δέσμες των ήχων της μουσικής που 
νοίκιαζαν στο διπλανό δωμάτιο,
Που βαθιά μέσα στη νύχτα δεν έγραψες ποιήματα
 για την καμπύλη της γης
Και για τον τσομπάνο που ερωτεύθηκε τους αιώνες

Έκανες λάθος μου είπε!
Έκανες λάθος!

Γιάννης Ναζλίδης

Εκχριστιανισμός της εποχής μας 
ή εκσυγχρονισμός του Χριστιανισμού;

Δωρεά ποδηλάτων από τον ΤΟΒ 

στο Τμήμα Τροχαίας Βέροιας

Όταν ο Τουριστικός Όμιλος Βέροιας ζήτησε την υποστήρι-
ξη του Τμήματος Τροχαίας Βέροιας για την ομαλή διεξαγωγή 
της Ποδηλατάδας στις Ανθισμένες Ροδακινιές, αλλά και τη 
συνδιοργάνωση του Πάρκου Ποδηλατικής Αγωγής, ο επαγ-
γελματισμός των στελεχών της Τροχαίας και το ειλικρινές τους 
ενδιαφέρον για την αξία της διαπαιδαγώγησης των παιδιών σε 
θέματα κυκλοφοριακής αγωγής, μας εξέπληξαν ευχάριστα. 

Μάλιστα, το Πάρκο Ποδηλατικής Αγωγής του ΤΟΒ απο-
τέλεσε αφορμή για να κατασκευαστούν πινακίδες του ΚΟΚ 
προσαρμοσμένες στο ύψος των μαθητών, ώστε να χρησι-
μοποιούνται μελλοντικά σε ειδικά μαθήματα στα σχολεία, 
ελλείψει κανονικού πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής στην 
πόλη μας. 

Ως ελάχιστη ένδειξη ευχαριστίας, ο Τουριστικός Όμιλος 
Βέροιας αποφάσισε να δωρίσει στην Τροχαία δύο ποδήλα-
τα για τις ανάγκες των εν λόγω εκπαιδευτικών προγραμμά-
των. Τα ποδήλατα παραδόθηκαν την Πέμπτη 3 Μαΐου 2018, 
παρουσία του Αστυνομικού Διευθυντή Ημαθίας κ. Σιμούλη 
Χρήστου και του Διοικητή Τμήματος Τροχαίας κ. Ανδρέα 
Καλογερόπουλο. Τους ευχαριστούμε θερμά για την άριστη 
συνεργασία και ευχόμαστε καλή δύναμη στο έργο τους.

ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

Νάουσα: Α΄ παρ. Καρανάτσιου 4                 Βέροια: Λουτρού 1  
                                                           & Μητροπόλεως

 email.mprilos@hotmail.com       23317 71918- Κιν. 697 9240324
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ΔΕΙΝΟΠΑΘΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΡΑΧΗΣ ΚΑΙ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΑΠΟ ΑΝΕΚΔΟΤΟ ΚΩΔΙΚΑ

ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΟΤΟΥΡΚΩΝ
Γράφει ο 
Παύλος Πυρινός

Στον υπ’ αριθμ. 16 κώδικα (1) της Ιεράς 
Μητροπόλεως Βεροίας εντόπισα 4 επιστολές 
(από αυτές η πρώτη απευθύνεται στον Καϊ-
μακάμη Βεροίας, η δεύτερη και η Τρίτη στον 
Οικουμενικό Πατριάρχη και η τέταρτη στον 
Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης 
Αλέξανδρο) από τις οποίες αντλούμε πληρο-
φορίες, σχετικές με τα δεινοπαθήματα των 
κατοίκων Ράχης και Κουλούρας την περίοδο 
της επαναστάσεως των Νεότουρκων.

Είναι γνωστό ότι, η είδηση της επαναστάσεως των Νεότουρκων και της 
προκηρύξεως του Συντάγματος έγινε δεκτή στη Μακεδονία με ειλικρινή 
ανακούφιση.

Το καθεστώς των αυθαιρεσιών και καταπιέσεων του Σουλτάνου φαι-
νόταν να ανήκει στο παρελθόν πια, αν πίστευε κανείς τις διακηρύξεις των 
νεοτούρκων και τις επαγγελίες τους περί ισονομίας και ισότητας όλων των 
λαών της Αυτοκρατορίας, και ιδιαίτερα της ταραγμένης Μακεδονικής χώ-
ρας. Αυτή τουλάχιστον ήταν η πρώτη εντύπωση.

Για την ώρα φάνηκε ότι όλα τελείωσαν. Τελείωσε και ο αγώνας των Ελ-
λήνων για τον μη εκβουλγαρισμό από τη Βουλγαρική προπαγάνδα και τη 
βία των κομητατζήδων. Άρχισε η φαινομενική εγκατάλειψη του αγώνα από 
τα διάφορα ανταρτικά σώματα.

Πλην όμως, λιγότερο πρόθυμοι να εγκαταλείψουν τον αγώνα φάνηκαν 
οι Έλληνες οπλαρχηγοί. Δεν πίστευαν ότι οι Νεότουρκοι ήταν ειλικρινείς 
στις διακηρύξεις τους, αλλά ακόμη και αν ήταν, δεν είχαν τη δυνατότητα να 
εφαρμόσουν όσα επαγγέλονταν. Είχαν δίκιο!

Για το λόγο αυτό πολλά ελληνικά σώματα δεν παραδόθηκαν και μπή-
καν κρυφά στην Ελλάδα.

Από τον Απρίλιο του 1909 που εκθρονίστηκε ο Σουλτάνος Αβδούλ 
Χαμίτ, εγκαταλείφθηκε η αρχική ιδέα περί ελευθερίας, ισονομίας και ισό-

τητας των πολιτών όλων των εθνικοτήτων και υιοθετήθηκε η πολιτική του 
εκτουρκισμού της Αυτοκρατορίας.

Οι 4 επιστολές πιστοποιούν τα ανωτέρω περί της δήθεν Συνταγματικής 
Κυβερνήσεως, ισονομίας και ισότητας όλων των λαών της Αυτοκρατορίας.

Το 2005 δημοσίευσα στο περιοδικό Νιάουστα (2) «τα Δεινοπαθήματα 
Ναουσαίων κατά την περίοδο της επανάστασης των Νεοτούρκων (1910).

Από το δημοσίευμα αυτό φαίνεται το τί υπέφεραν οι Ναουσαίοι από τα 
ειδικά καταδιωκτικά τάγματα για τον αφοπλισμό και παράδοση των όπλων 
τους.

Οι αυθαιρεσίες των οργάνων της Συνταγματικής Κυβέρνησης των 
Νεοτούρκων στις ορθόδοξες κοινότητες της Ημαθίας ήταν στην ημερήσια 
διάταξη.

Στην πρώτη επιστολή (3) του (10 Ιουλίου 1910) προς τον Καϊμακάμη 
Βεροίας ο μητροπολίτης Βεροίας Λουκάς Πετρίδης αναφέρει τα εξής:

1. Οι ορθόδοξοι χριστιανοί του Τσιφιλικιού Ράχοβας (Ράχης) ξυλοκο-
πούνται ανηλεώς από τους καταδιώκοντος τη ληστεία στρατιωτικούς και α-
πειλούνται με θανάτωση από ξυλοδαρμούς για να δείξουν καταδιωκόμενο 
ληστή τον οποίο ούτε είδαν και ούτε γνώριζαν.

2. Παρακαλεί τον Καϊμακάμη να συστήσει αρμοδίως τα πρέποντα με 
σκοπό να σταματήσουν οι ξυλοδαρμοί και καταπιέσεις των χριστιανών του 
Τσιφλικίου Ράχοβας (Ραχιάς) γιατί είναι εντελώς αθώοι και οι σεβαστοί νό-
μοι του οθωμανικού κράτους δεν επιτρέπουν τέτοιες συμπεριφορές.

Παράλληλα στάλθηκε τηλεγραφική επιστολή (4) (10 Ιουλίου 1910) στο 
Οικουμενικό Πατριαρχείο με τέτοιο περιεχόμενο και με την παράκληση να 
ζητήσει από την Συνταγματική Κυβέρνηση την περιφρούρηση των χριστια-
νών κατοίκων της Ράχης από τις κακώσεις των σκληρών ξυλοδαρμών.

Μετά από 15 μέρες από το πρώτο τηλεγράφημα προς το Οικουμενικό 
Πατριαρχείον, στις 25-7-1910, ο τότε μητροπολίτης Βεροίας Λουκάς Πετρί-
δης στέλνει δεύτερο τηλεγράφημα (5) με λεπτομέρειες των δεινοπαθημά-
των των κατοίκων του Τσιφλικίου Ράχης, το εξής:

Για να βγάλει ο ίδιος ο αναγνώστης τα συμπεράσματά του, διαβάζο-
ντάς το:

Παναγιώτατε Δέσποτα
Αγγείλας τηλεγραφικώς τα δεινοπαθήματα των κα-

τοίκων του Τσιφλικίου Ράχοβας εκτίθημι λεπτομερίας 
σχετικών γεγονότων.

Συμμορία τις υπό τον Αρχηγόν Κώταν ονόματι 
απήγαγον εκ του τσιφλικίου Κωστοχωρίου, ώραν 
απέχοντος της Βεροίας, εις τα όρη βλάχον τινά ονό-
ματι Αθανάσιου Μπεζέταν. Ειδοποιηθείσα η επιτόπιος 
Διοίκηση απέστειλεν απόσπασμα καταδιώξεως έχον 
ως οδηγόν τον φανατικώτερον εκ των οργάνων της 
Ρουμανικής Προπαγάνδας (Στ. Πλ.), όπερ συνεπλάκη 
μετά των ληστών άνευ αποτελέσματος. Ως συμβαί-
νει συνήθως εις παρομοίας περιστάσεις έπρεπε να 
εξευρεθώσι θύματα μεταξύ των φιλησύχων χριστια-
νών και ως τοιαύτα ο οδηγός του αποσπάσματος εκ 
λόγων εκδικήσεως υπέδειξε τους αθώους χωρικούς 
του Τσιφλικίου Ράχοβας ως τροφοδοτούντας δήθεν 
την ληστρικήν συμμορίαν. Φθάσαντες οι επί της κατα-
διώξεως εις το εν λόγω τσιφλίκιον αφ’ ου ενέσπειραν 
τον πανικόν καθ’ άπαν το χωρίον δια των γνωστών 
απειλών και ύβρεων παρέλάβον μεθ εαυτών τους δύο 
αγροφύλακας του χωρίου ένα οθωμανόν και ένα χρι-
στιανόν προς αναζήτησιν και ανεύρεσιν των ληστών, 
ους μη συναντήσαντες επέστρεψαν εις το χωρίον και 
αφού εμπόδισαν όλους τους χωρικούς του να μετα-
βώσιν εις τας εργασίας των, προσκαλεσάμενοι εκ των 
προκρίτων του χωρίου Πατούραν, Ζάχον Μήλτον και 
Παναγιώτην Νίκου έδειραν αυτούς ανηλεώς και άμα 
έδωκαν αυτούς διορίαν 24 ωρών προς υπόδειξιν του 
κρησφυγέτου των ληστών. Παρελθούσης της διορίας 
απράκτου, ότι των δυστυχών χωρικών μη ιδόντων 
τους ληστάς επελήφθησαν αύθις τον προσφιλούς 
αυτοίς και απαισίου έργου του δαρμού, δείραντες ανη-
λεώς αφού έριξαν χαμαί τους διαλειφθέντας χωρικούς 
οίτινες εκ φόβου μη υποστώσι τον δια δαρμού θάνα-
τον, εζήτησαν οκταήμερον προθεσμίαν υποσχόμενοι 
ίνα φροντίσωσι περί της ανακαλύψεως των ληστών 
απαλαγέντες των βασάνων εν ελεηνή καταστάσει ευρι-
σκόμενοι, προσήλθον εις την εμήν μητρόπολιν κλαιό-
ντες και οδυρόμενοι ζητούντες την 
προστασίαν αυτής και περιστώ-
ντες αδύνατον την παραμονήν αυ-
τών προτιμώντας ίνα ζητήσωσιν 
παρά της Σεβαστής Κυβερνήσεως 
άλλον τόπον δια να ζήσωσι ως 
συνταγματικοί πολίται απαλλαττό-
μενοι των σκληρών δαρμών και 
των τυρανικών κακώσεων.

Πάραυτα επέδωκα τακρίριον 
έντονον προς την ενταύθα διοί-
κησιν ζητών την απαλλαγήν των 
αθώων χωρικών από τα βασανι-
στήρια της ιεράς εξετάσεως και 
την τιμωρία των Κυβερνητικών 
οργάνων συστήσας άμα και τοις 
παθούσιν ίνα δι’ αναφοράς αυτών 
εκθέθωσι τα δεινοπαθήματά των 
εις την επιτόπιον αρχήν όπερ και 
έπραξαν. Ευτυχώς δια των ενερ-
γειών της Μητρός εκκλησίας και 

των παραστάσεως της εμής Μητροπόλεως επί του παρόντος αφέθησαν 
ανενόχλητοι οι χωρικοί, οίτινες θεραπευθέντες μόλις, είναι εις θέσιν να 
επιδοθώσι εις τας γεωργικάς αυτήν εργασίας ευγγωμονούντες προς την 
Μητέρα εκκλησίαν δια την σύντονον αυτών ενέργειαν υπέρ των πνευματι-
κών αυτής τέκνων.

Ασπαζόμενος ευλαβώς την δεξιάν της υμετέρας Παναγιότητος και τας 
θεοδέκτους αυτής ευχάς επικαλούμενος υποσημειούμαι μετά σεβασμόν 
βαθύτατον.

Εν Βεροία τη 25 Ιουλίου 1910

Στην παραπάνω επιστολή πληροφορούμαστε τους τρόπους που εφάρ-
μοζε τα όργανα της Συνταγματικής Κυβερνήσεςω δηλαδή τος ξυλοδαρ-
μούς και τις τυρανικές κακώσεις για να επιβάλουν την τρομοκρατία στους 
χριστιανούς γεωργούς του Τσιφλικίου Ράχης.

Ακόμη, βλέπουμε το ενδιαφέρον του τοπικού Ιεράρχη της Βεροίας και 
του Πατριαρχείου για την απαλλαγή των αθώων ορθοδόξων Χριστιανών 
από τα βασανιστήρια της ιεράς εξετάσεώς των, πράγμα που βαρύνει υπέρ 
της εκκλησίας.

Οι δεινοπαθούντες χριστιανοί κάτοικοι των χωριών της επαρχίας Βε-
ροίας ευγνωμονούν τη Μητέρα του Χριστού εκκλησία για τις σωτήριες 
ενέργειές της υπέρ των πνευματικών αυτής τέκνων.

Η τελευταία επιστολή (6) (10-8-1910) που στέλνεται από τον Ιεράρχη 
Βεροίας στον μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Αλέξανδρο γνωστοποιείται ότι η 
καταδιώκουσα τη ληστεία επιτροπή με τυρανικό τρόπο βασάνιζε τους μου-
χτουροαζάδες του χωριού Κουλούρα Ημαθίας να δηλώσουν για ποιο λόγο 
χτύπησαν την καμπάνα της εκκλησίας τη νύχτα του Σαββάτου (7-8-1910).

Αυτοί απάντησαν ότι είχαν αγρυπνία.
Τότε ο τσαούσης της επιτροπής, αφού εξύβρισε την ιερά και τον 

απείλησε ότι θα αποσπάσει τον πάγωνά του, εξεβίασε αυτόν και τους 
μουχτουαροαζάδεςνα παραδώσουν το γράμμα του Πατριαρχείου που 
διάβασαν στην εκκλησία (λόγια φανταστικά, προκειμένου να τους ενοχο-
ποιήσουν).

Στον ισχυρισμό του Ιερέως και των μουχτοαροαζάδων ότι για την τέλε-
ση της προσευχής της αγρυπνίας χτύπησαν την καμπάνα της εκκλησίας, 
ο τσαούσης διέταξε τους συνοδεύοντας αυτόν ζαπτιέδες να τους δείρουν 
ανελέητα.

Αυτά σας γνωστοποιώ ότι πάσχουν οι χριστιανοί του χωρίου της Κου-
λούρας εκτελούντες τα της θρησκείας τους σε Συνταγματικό Πολίτευμα. 
Επικαλούμαι των αρμοδίων τη βοήθεια, προκειμένου να προστατευθεί η 
ορθόδοξη πιεζομένη ομογένεια.

Σκοπός της δημοσίευσης των επιστολών αυτών να καταδειχθεί:
1. Η περίοδος της Συνταγματικής Κυβερνήσεως των Νεοτούρκων ήταν 

ένα απατηλό πολιτικό παιχνίδι.
2. Η μητέρα εκκλησία του Οικουμενικού Πατριάρχη και η τοπική εκ-

κλησία της Ιεράς Μητρόπολης Βεροίας δεν ενδιαφέρθηκαν μόνο για την 
εκπαιδευτική δραστηριότητα στη Βέροια και την περιοχή της (που στην 
αφετηρία της ήταν συνδεδεμένα με την εκκλησία), αλλά και για την ηθική 
και πνευματική συμπαράστασή τους.

Προσπάθησαν με την παιδεία να τονώσουν τη θρησκευτική και εθνική 
συνείδηση των Βεροιωτών και των κατοίκων της επαρχίας της, μακριά 
από τις ανθελληνικές προπαγάνδες.

Αν δεν υπήρχε το Οικουμενικό Πατρχιαρχείο και η τοπική εκκλησία της 
Βεροίας, είναι ζήτημα αν οι Βεροιώτες και οι κάτοικοι της περιοχής της θα 
μπορούσαν να κρατήσουν άσβεστη και αδιάκοπη την εθνική και χριστιανι-
κή παράδοσή τους.

Τέλος, δεν ενδιαφέρθηκαν μόνο για την πνευματική καλλιέργεια των 
χριστιανών, αλλά και για τη σωματική ακεραιότητα των ορθόδοξων χρι-
στιανών και των απαλλαγών τους από ανεπίτρεπτες συμπεριφορές των 
αντιπροσώπων της Συνταγματικής Κυβερνήσεως των Νεοτούρκων.

Πηγές – Βοηθήματα
1. Κώδικας υπ’ αριθμ. 16: Επαρχιακής αλληλογραφίας, «επί Μητροπο-

λίτη Κοσμά Συμορφόπουλου από Δρυϊνουπόλεως εν Βεροία τη 15η Μαΐου 
1892. Αρχίζει από 8-6-1892 και λήγει την 22-6-1911. Αποτελείται από 304 
σελίδες (26χ41). Γραμμένες οι σελίδες 1-296.

2. Περιοδικό «Νιάουστα», 110 (2005), σ. 13-14.
3. Κώδικας υπ’ αριθμ. 16: Επαρχιακής Αλληλογραφίας, όπου πάνω, σ. 204
4. Κώδικας υπ’ αριθμ. 16: Επαρχιακής Αλληλογραφίας, όπου πάνω σ. 204
5. Κώδικας υπ’ αριθμ. 16: Επαρχιακής Αλληλογραφίας, όπου πάνω, σ. 224-225
6. Κώδικας υπ’ αριθμ. 16: Επαρχιακής Αλληλογραφίας, όπου πάνω, σ. 

230-231

Επίσκεψη του Υφυπουργού 
Παιδείας στο Ειδικό Επαγγελματικό 

Γυμνάσιο – Λύκειο Βέροιας

Την Παρασκευή, 4 Μαΐου 2018 επισκέφτηκε το Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνά-
σιο – Λύκειο  Βέροιας ο Υφυπουργός Παιδείας, Έρευνας  και Θρησκευμάτων Δημήτριος 
Μπαξεβανάκης, συνοδευόμενος από την Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Ημαθίας  κ. Αναστασία Μαυρίδου, την Προϊσταμένη του ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Ημαθίας κ. Αναγνώ-
στου Ειρήνη, τον Αντιδήμαρχο Παιδείας κ. Γεώργιο  Σοφιανίδη και τον βουλευτή Ημαθί-
ας  Γεώργιο  Ουρσουζίδη.

Ο Υφυπουργός συζήτησε με εκπαιδευτικούς και μαθητές, ξεναγήθηκε στους χώρους 
του σχολείου, παρακολούθησε ψηφιακή παρουσίαση με τις δράσεις της εκπαιδευτικής 
κοινότητας και ενημερώθηκε για τις δυνατότητες  ανάπτυξης της σχολικής μονάδας από 
τον Διευθυντή του Σχολείου μας κ. Κυριάκο Παπαγεωργίου.

Οι μαθητές του Σχολείου προσέφεραν στον Υφυπουργό τη σχολική εφημερίδα και 
μια αναμνηστική κάρτα με ευχές.



Γράφει ο 
Θωμάς 
Γαβριηλίδης

ΕΡΥΚΙΟΥ
 ΕΠΙΓΡΑΜΜΑ Ε.Α. 

ΙΧ 237
ΑΠΟΔΟΣΗ

1. -Αγελαδάρη,
 πες μου ποιου ‘ναι,

2. στο όνομα του Πάνα,
3. αυτός ο δρένιος κολοσσός που
 του προσφέρεις γάλα;
4. -Του παλαιστή των λιονταριών 
π’ από την Τίρυνθα ‘ναι.
5. Μα συ, μωρέ, δε βλέπεις
6. ούτε τα τόξα ούτε και το μέγα 
τούτο ρόπαλο
7. που ‘ν’ από ξύλο αγριελιάς;
8. Γεια και χαρά σου, Ηρακλή, 
δαμαλοφάγε!
9. Κι αυτούς τους στάβλους φύλαγε
10. και από λίγες κάνε μου τις 
αγελάδες μύριες.

ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
1. α. -Βουκόλε, προς Πανός, 
ο φήγινος, ειπέ, ο κολοσσός
2. ούτος, ότω σπένδεις το γλάγος,
 εστί τίνος;
3. β. -Τω λειοντοπάλα Τιρυνθίω. 
Ου δε τα τόξα,
4. νήπιε, και σκυτάλην αγριέλαιον ορής;
5. Χαίροις Αλκείδα δαμαληφάγε, 
και τάδε φρούρει
6. αύλια, κηξ ολίγων μυριόβοια τίθει.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ – ΣΧΟΛΙΑ
Ο επιγραμματοποιός Ερύκιος (1ος αι. 

π.Χ.) στο επιδεικτικό του επίγραμμα Ε.Α. 
ΙΧ, 237 παρουσιάζοντας το σύντομο διάλογο 
ενός περαστικού με έναν βοϊδοβοσκό – αγε-
λαδάρη (βουκόλο) μας δίνει κάποιες πληρο-
φορίες για τη λατρεία του ήρωα-θεού Ηρακλή 
στην ύπαιθρο.

Ο αγνώστου ταυτότητας συνομιλητής του 
αγελαδάρη έτυχε να περνάει μπροστά από 
έναν στάβλο, όπου υπήρχε ένα κολοσσι-
αίο ξύλινο άγαλμα, (από ξύλο δρυός, βε-
λανιδιάς), την ώρα που ο αγελαδάρης έ-
κανε σπονδή γάλακτος στον εικονιζόμενο 
θεό και, επειδή ο εικονιζόμενος του φάνηκε 
άγνωστος, παρακάλεσε επικαλούμενος τον 
προστάτη των βοσκών Πάνα, να του πει σε 
ποιον θεό ανήκε ο κολοσσός.

Ο αγελαδάρης χωρίς δεύ-
τερη κουβέντα του απάντησε 
ότι προσφέρει θυσία στον πα-
λαιστή των λεονταριών που 
καταγόταν από την περίφη-
μη Τίρυνθα, αλλά ταυτόχρονα 
παραξενεμένος που υπήρχε 
ένας ηλικιωμένος άνθρωπος 
που δεν γνώριζε τον πασίγνω-
στο ήρωα-θεό Ηρακλή, που 
φημιζόταν για το μεγαλόσω-
μο παράστημά του, κάτι που 
μόνο νήπια δικαιολογούνταν 
να αγνοούν, τον αποπαίρνει 
λέγοντάς του «δεν βλέπεις τα 
τόξα και προπάντων το χαρα-
κτηριστικό ρόπαλο του εικονι-
ζόμενου και δεν τον αναγνωρί-
ζεις από αυτά;».

Στη συνέχεια ο αγελαδάρης 
κακοφανισμένος, προφανώς, 
που κάποιος δεν αναγνώρισε 
τον λατρεμένο του θεό-ήρωα 
Ηρακλή, στρέφεται στο είδωλό 
του και χαιρετώντας τον ως α-
πόγονο του βασιλιά της Τίρυν-
θας Αλκαίου (Αλκείδας-Αλκεί-
δης = απόγονος του Αλκαίου) 

τον παρακαλεί δεχόμενος την προσφορά του 
να του φυλάγει το στάβλο από κάθε εχθρό 
(θηρία ή ανθρώπους) και να ευλογεί τα ζω-
ντανά του (ταύρους-αγελάδες, δαμάλες, μο-
σχάρια) ώστε από λίγα που είναι τώρα (γι’ 
αυτό του προσφέρει μόνο γάλα) να του τα 
κάνει χιλιάδες, ώστε να του θυσιάζει και ολό-
κληρες δαμάλες, που ξέρει ότι του αρέσουν 
και του είναι απαραίτητες για να τρέφει το 
κολοσσιαίο σώμα του.

Ο ΗΡΑΚΛΗΣ
Ο Ηρακλής, ο κορυφαίος ήρωας της δω-

ρικής ελληνικής φυλής ήταν, σύμφωνα με τη 
μυθολογία, γιος του Ολύμπιου Δία και της πε-
ντάμορφης κόρης του βασιλιά των Μυκηνών 
Ηλεκτρύωνα, της Αλκμήνης.

Η Αλκμήνη, όταν την ερωτεύτηκε ο Δίας, 
ήταν ήδη παντρεμένη με τον γιο και διάδοχο 
του βασιλιά της Τίρυνθας, του Αλκαίου, τον 
Αμφιτρύωνα. Επειδή έσμιξε το ίδιο μερόνυ-
χτο και με το θεό Δία, τον εραστή της, και τον 
θνητό σύζυγό της, τον Αμφιτρύωνα, γέννησε 
ετεροθαλή δίδυμα, τον διογενή Ηρακλή και 
τον αμφιτρυωνίδη Ίφιτο. Την αλήθεια για τη 
γέννηση των παιδιών της την ήξεραν, αρχικά, 
μόνο λίγοι, του στενού κύκλου της. Για τον 
πολύ κόσμο και τα δύο παιδιά θεωρούνταν 
γιοι του Αμφιτρύωνα, γι’ αυτό και ο Ηρακλής 
αποκαλούνταν και Αμφιτρυωνίδης και Αλ-
κείδης, γιος του Αμφιτρύωνα, εγγονός του 
Αλκαίου.

Η θεϊκή καταγωγή του Ηρακλή φάνηκε 
από τότε που ήταν νήπιο, όταν έπνιξε τα 
φίδια που έστειλε η Ήρα για να σκοτώσουν 
αυτόν και τον δίδυμο ετεροθαλή αδερφό του. 
Φάνηκε και όταν ανδρώθηκε και απέκτησε 
κολοσσιαίες σωματικές διαστάσεις και έγινε 
ακατανίκητος στους δώδεκα άθλους του και 
στα αμέτρητα άλλα κατορθώματά του ώσπου 
ο πατέρας του ο Δίας τον δέχτηκε αποθεώνο-
ντάς τον επάνω στον Όλυμπο.

Όλοι οι Δωριείς, ανάμεσά τους και οι Μα-
κεδόνες τον λάτρευαν ως γενάρχη των βασι-
λιάδων τους.

Ο Ηρακλής, σύμφωνα με διακεκριμένους 
μελετητές της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας, 
ήταν η ενσάρκωση «της υπερφυσικής» δύνα-
μης που τα πάντα κατακτά. Το σύμβολο της 
πάσχουσας εργαζόμενης ανθρωπότητας. Το 
σύμβολο της δύναμης της συνδυασμένης με 
καλοσύνη, του δίκαιου που βασανίζεται από 
τη δειλία και την κακία.

Ένας λαϊκός ήρως-θεός δημοφιλέστατος.

Μέτρηση, 
ρυθμός, κλί-
μακες, διαστή-
ματα, μοτίβα, 
σύμβολα, αρ-
μονίες, χρό-
νος ,  χρο ιά , 

τόνος. Συνθέσεις και ήχοι άρρηκτα 
συνδεδεμένα με τα μαθηματικά. 
Αλληλένδετα σε ένα μακρόχρονο 
δράμα που εκτείνεται πίσω στην 
αρχαιότητα και έχει παρουσιάσει 
συνεισφορές από πολλά μεγάλα 
μυαλά, συμπεριλαμβανομένων του 
Πυθαγόρα, Ευκλείδη, Descartes, 
Γαλιλαίο, Euler, Helmholtz και πολ-
λών άλλων.

Για αιώνες μουσικοί και μελετη-
τές, χρησιμοποίησαν τα μαθημα-
τικά για να δημιουργήσουν μουσι-
κή, να την αναλύσουν και να την 
αναδιπλώσουν. Πολλοί από τους 
σπουδαιότερους συνθέτες, είχαν 
μια βαθιά κατανόηση των μαθη-
ματικών αρχών που διέπουν τη 
μουσική. 

Υπάρχει λοιπόν ένας σύνδε-
σμος; Ή μήπως είναι τρελό να 
προσπαθήσουμε να συνδέσουμε 
τη δημιουργική τέχνη της μουσι-
κής με τη σιδερένια λογική των μα-
θηματικών; Σίγουρα ο ρυθμός, η 
γραμματική της μουσικής, έχει μαθηματικά θεμέλια. 
Ακόμα κι όταν ακούμε δύο νότες με απόσταση μιας 
οκτάβας μεταξύ τους, πιστεύουμε ότι ακούμε την 
ίδια νότα, τόσο πολύ ώστε να τους δώσουμε το ίδιο 
όνομα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι συχνότη-
τες των δύο σημείων είναι σε ακριβή αναλογία 1: 2.

Οι μουσικοί ήχοι μπορούν να κατανεμηθούν σε 
καθαρά κύματα. Ο καθένας με σταθερή συχνότητα 
ή αριθμό δονήσεων ανά δευτερόλεπτο. Πρώτος ο 
Πυθαγόρας παρατήρησε την ύπαρξη της σχέσης 
μεταξύ των αριθμητικών λόγων και των ηχητικών 
συνθηκών. Τα κύματα με μικρές ακέραιες αναλο-
γίες συχνότητας, εναρμονίζονται με ηχηρό αποτέ-
λεσμα. Ολόκληρη η χρωματική κλίμακα μπορεί να 
αποτελείται από οκτάβες και πέμπτα ή αναλογίες 2: 
1 και 3: 2. Ο Γαλιλαίος εξήγησε τη συνύπαρξη των 
περιοδικών κυματομορφών και την κατάληξή τους, 
που δεν «κρατούν το αυτί σε ένα αέναο μαρτύριο». 
Η θεωρία αυτή στην πιο σύγχρονη μορφή της τεκ-
μηριώνεται μέσω της ψυχοακουστικής.

Ο JS Bach, ήταν ο μεγάλος κύριος της δομικής 
καινοτομίας της κλασικής μουσικής. Και ενώ οι 
συνθέσεις του είναι ελεύθερες δημιουργίες μιας ι-
διοφυΐας, έχουν μια θεμελιωδώς μαθηματική βάση. 
Ο ρυθμός εξαρτάται από την αριθμητική, η αρμο-
νία αντλείται από τις βασικές μαθηματικές σχέσεις 
και η ανάπτυξη των μουσικών θεμάτων αντανακλά 
τον κόσμο της συμμετρίας και της γεωμετρίας.

Η συμμετρία λοιπόν, αποτελεί ουσιαστική πτυ-
χή της μουσικής, οπότε δεν προκαλεί έκπληξη το 
γεγονός πως το συγκεκριμένο μαθηματικό πλαίσιο, 
έχει εφαρμοστεί στη μουσική ανάλυση. Πολλοί 
συνθέτες έχουν χρησιμοποιήσει γεωμετρικούς με-
τασχηματισμούς ως μέσο σύνθεσης. Μουσικές 
τεχνικές μεταφοράς, αναστροφής και οπισθοδρό-
μησης . Έτσι, ένα επιλεγμένο θέμα μπορεί να με-
ταφερθεί, να αντιστραφεί ή να αντικατοπτριστεί στο 
χρόνο για να παραχθούν παραλλαγές. Ο νόμος 
των πιθανοτήτων χρησιμοποιήθηκε επίσης στη 
μουσική σύνθεση. Ένα μινουέτο, που αποδίδεται 
στο Haydn, έχει έξι παράλληλες στροφές, με 2,7 

τρισεκατομμύρια πιθανές παραλλαγές.
Οποιοδήποτε γράφημα ή σήμα μπο-

ρεί να ερμηνευτεί σε μουσικούς όρους, 
τοποθετώντας το πάνω σε ένα στρώμα 
για να ορίσουμε μια μελωδία (αν και όχι 
απαραίτητα ευχάριστη). Οι μελωδίες έχουν 
ένα γεωμετρικό σχήμα: με την «ένωση των 
κουκκίδων» σε μια παρτιτούρα, δημιουρ-
γούμε ένα γράφημα δίνοντας το «σχήμα» 
της σύνθεσης.  Ένας απλός συμβολισμός 
που χρησιμοποιείται για την αναγνώριση 
ενός κομματιού μουσικής μέσω των δια-
δοχικών αλλαγών του βήματος, είναι και ο 
κώδικας Parsons.

Οι μαθηματικοί τονίζουν την αισθητική 
πτυχή της δουλειάς τους. Τόσο τα μαθη-
ματικά όσο και η μουσική κυριαρχούνται 
από πρότυπα. Τα μοτίβα του μαθηματικού, 
όπως και αυτά του συνθέτη, πρέπει να εί-
ναι όμορφα. Οι ιδέες όμως, πρέπει να ται-
ριάζουν μαζί αρμονικά. Όπως έλεγε ο GH 
Hardy, «Η ομορφιά είναι η πρώτη δοκιμή: 
δεν υπάρχει μόνιμη θέση στον κόσμο για 
τα άσχημα μαθηματικά». Και ενώ πλήθος 
συνθέσεων που έχουν καταγραφεί κατά 
τη διάρκεια των αιώνων μπορούν όλες να 
εξηγηθούν μέσω των αριθμών, η μουσική 
είναι κάτι περισσότερο από νότες και χτύ-
πους. Ακριβώς όπως και τα κείμενα του 
Σαίξπηρ είναι κάτι περισσότερο από απλά 
λόγια σε ένα κομμάτι χαρτί. 
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Ποδοσφαιρική συνάντηση 
Παλαιμάχων θα πραγματοποι-
ηθεί τη Δευτέρα 7 Μαΐου 2018 

στο γήπεδο της Ν. Νικομήδειας. Μία 
ποδοσφαιρική συνάντηση με αντι-
πάλους της Βέροια και τον Ηρακλή 
Θεσσαλονίκης. Δύο ιστορικές ομάδες 
με πλούσιο παρελθόν, με αστέρια 
βεληνεκούς που λάμπρυναν επί χρόνια 
το Ελληνικό ποδόσφαιρο. Δύο ομάδες 
που τελευταία βρέθηκαν αντιμέτωπες 
με πάμπολα προβλήματα.

Αμείωτοτοενδιαφέρονκαιπολλέςοισυμμετο-
χέςτωνπαλαιμάχωνποδοσφαιριστώντηςΒέροι-
αςκαιτουΗρακλή.

ΜετηνομάδατηςΒέροιαςήδηδήλωσανσυμ-

μετοχή οι: Χωλόπουλος,Λύχνας,Μαντζαρίδης,
Κελεσίδης,Νατσούρας,Παπανώτας,Μίλης,Με-
λετίδης,Ελευθεριάδης,Σαββίδης,Τρούπκος,Πα-
πατζίκος, Τσιούχας, Χωματάς, Βεζυργιανόπου-
λος,Υφαντίδης, Κεσίδης,Παπαδόπουλος Σταύ-
ρος, ΠαπαδόπουλοςΜανώλης,Φουλατσικλής,
Σαμαράς, Χατζόπουλος, Κελπέκης, Στεργιόπου-
λος,Κολεσίδης.

ΕνώαπότηνομάδατουΗρακλήοι:ΛάκηςΠα-
παϊωάννου,Αιδινίου,Χάγκαν,Κατσιαμπής,Κου-
σουλάκης, Τουντζιάρης, Ζήφκας, Παπαδόπου-
λος Γιώργος, Σαμπάνης,Μαυρίδης, Καφετζής,
Αδάμου με ερωτηματικό οΧατζηπαναγής και ο
ΜήτσοςΓκέσιοςπουθααποφασίσειτηντελευταία
στιγμήποιαομάδαθαπροτιμήσει.

Επίσης μεγάλη και η παρουσία μη μάχιμων
ποδοσφαιριστών και τέως παραγόντων όπως

οιΘεοδωρίδης, Σπυρίδων,Μιχαηλίδης,
Θωμάς Παπαδόπουλος, Σπυρίδων,
Μήττας,Μπλατσιώτης,Τοπαλίδης,Τρα-
πεζανλίδης,Ακριβόπουλος,Αγγέλου,
Σακελλαρίου, ΧριστοφορίδηςΑιμίλιος,
Σακαλής,Πάπαρης,Αδάμουκ.λπ.

ΣτονπαραπάνωαγώναηΕΠΣΗμα-
θίας θα αθλοθετήσει κύπελλο για τον
νικητή τουαγώνα ενώηομάδα τηςΒέ-
ροιαςθατιμήσειγιατημεγάλητουςπρο-
σφορά στις ομάδες που αγωνίστηκαν
αλλάκαιτηνεθνικήομάδαΕλλάδοςτους
ΔιεθνείςΚώσταΑϊδινίουσημερινόπρόε-
δροτωνΠαλαιμάχωνΗρακλήκαθώςκαι
τονΛάκηΠαπαϊωάννουπουκαιμετηδι-
κή τουπροσφοράσανσύμβουλοςστην
σημερινήομάδατουΗρακλή τηνοδηγεί
στηνΒ΄εθνικήκατηγορία.

Καλούνταιοιπαλαίμαχοιποδοσφαιρι-
στές τηςΒέροιαςναβρίσκονται έγκαιρα
στογήπεδο τηςΝ.Νικομήδειαςμεώρα
προσέλευσης 5.00 μ.μ. αλλά και όσοι
φίλαθλοικαιοπαδοίθέλουνναπαρακο-
λουθήσουντηνφιλικήαυτήσυνάντηση.
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Οι 
πρώ-
τες 

αντιδράσεις 
των ΠΑΕ 
της Football 
League 
μετά την 
απόφαση 
της Super 
League για 
την κατάρ-
γηση της 
ποινής του 
υποβιβα-
σμού. Η 
απόφαση 
του διοικητι-
κού συμβου-
λίου της Super League να προτείνει 
στην ΕΠΟ την αλλαγή ποινής για την 
αδειοδότηση είναι αλήθεια ότι δεν 
πέρασε ασχολίαστη και από ορισμέ-
νες ομάδες της Football League.

Για τηνακρίβεια,η«Μetrosport» επικοινώνησε
μετιςΠΑΕ,πουείχαντηνελπίδαήπερίμενανκαι
περιμένουνακόμητιςεξελίξειςστηSuperLeague,
μέσωΕΠΟπλέον, έτσιώστεναδιατυπώσουνκαι
νακαταθέσουνάποψηγια τηνόληκατάστασηκαι
τηδομήτουελληνικούποδοσφαίρου.

«Πούείναιοινόμοι;»
ΣτηΔόξαΔράμαςυπάρχει έντονηδυσαρέσκεια

και δυσφορία για τις τελευταίες εξελίξεις. «Προ-
φανώςδενθέλουνομάδεςναέχουνόνειραγιανα
ανέβουν.Κρατούνομάδες,πουδενδικαιούνταινα
βρίσκονται στην κατηγορία.Ποιος είναι ο θεμιτός
ανταγωνισμός;Πού είναι οι νόμοι;Πώς έναΠρω-
τάθλημαείναινομότυπο,ότανεγώέχωάδειακαιο
άλλοςδεν έχει;Αυτές οι αποφάσειςφέρνουν ισο-
νομία;», ήταν μεταξύ τωνάλλων οι τοποθετήσεις
της επίσημηςΔόξας. «Δενμαςαφήνουν να εξελι-
χθούμε.Εμείςγιατίναπληρώνουμεκαιναείμαστε
νομότυποι;»,συμπληρώνουνστηΔόξαΔράμας.

Την ίδιαστιγμή,οΓιάννηςΜπύροςείναιακόμη
μπερδεμένος σχετικά με την επόμενη μέρα της
ΠΑΕ.Ησύμπραξη του ίδιουμεδιοικούσαεπιτρο-
πήτοπροσεχέςκαλοκαίριείναιπιοορατήαπόπο-
τέ,αλλάακόμηκαιη4ηθέσητηςβαθμολογίαςδεν
οδηγείπλέονπουθενά,ανκαιαυτόθακριθείαπό
τηνΟμοσπονδία, διότι ακόμη είναι όλα ανοικτά
στονμαγικόχώροτουελληνικούποδοσφαίρου.

Γιακουμίδης:«Χαλούντηναξιοπιστία»
Για λογαριασμό τουΑπόλλωναΠόντου τοπο-

θετήθηκεστη«Metrosport»οπρόεδρος τηςΠΑΕ,
Γιώργος Γιακουμίδης,πουήταν ξεκάθαρος για το
όλο ζήτημα. «Είναι λεπτό ζήτημα. Σεπεριβάλλον
ανταγωνιστικό,ανεξάρτηταανείναιSuperLeague
ήFootball League,πρέπει ναυπάρχουνκανόνες,
που να εξασφαλίζουν την ισονομία.Οι νόμοι δεν
τηρούνται, με παράδειγμα τονΗρακλή, που την
έχειπληρώσει.

Δεν μπορεί να είναι μεροληπτική η απονομή
δικαιοσύνης. Επίσης, είναι κάτι που πρέπει να
αποφασιστεί ομόφωνα, κι όχι κατά πλειοψηφία,
για να έχει κύρος και ισχύ.Δεν μπορεί να ισχύει
αναδρομικά ή κατά το δοκούν.Αλλωστε, οι μερο-
ληπτικές αποφάσεις χαλούν την αξιοπιστία και
κρατούνχαμηλάτοελληνικόΠρωτάθλημα.Αποτε-
λεί μεγάλη ζημιά.Τι σημαίνειπρέπει να κρατήσω
τονΠαναθηναϊκό; Στην Ιταλία δεν υποβιβάστηκε
η Γιουβέντους;», αναρωτήθηκε ο πρόεδρος του
ΑπόλλωναΠόντου.

Ροκάκης:«Ητεράστιαευκαιρίατουελληνι-
κούποδοσφαίρου»

Οπρόεδρος και μεγαλομέτοχος τηςΠΑΕΑΟΧ

Κισσαμικός,ΑντώνηςΡοκάκηςτόνισεμέσωγιατο
όλο θέμα. «ΩςΠΑΕ είμαστε κοντάστις εξελίξεις,
τιςπαρακολουθούμε.Οτανπλέον ολοκληρωθεί η
διαδικασία, αν και υπάρχουνπολλάπροβλήματα,
ίσωςναμπορούμεναπούμεπερισσότερα.Δενεί-
ναιάλλωστεμόνοηποινήτηςμηαδειοδότησης.Τα
προβλήματα είναιπολλάστο ελληνικόποδόσφαι-
ρο.Αυτόπου εγώβλέπω είναι τεράστια ευκαιρία
να γίνει επαναπροσδιορισμός των πραγμάτων
γύρωαπό το ελληνικό επαγγελματικόποδόσφαι-
ρο.Πρέπειναμπουνυγιείςβάσειςγιανέαεποχή,
γιατίανδενγίνειτώραδενθαγίνειποτέ»,σχολίασε
σχετικά.

«Παρακολουθούμετιςεξελίξεις»
Τοmetrosport.gr επικοινώνησε και με ανθρώ-

πουςτηςΠαναχαϊκής,αλλάκαιμεαντίστοιχουςτου
ΑΟΤ.«Δενθαπάρουμεθέση.Παρακολουθούμετις
εξελίξεις»,ήταν τοσχόλιο τους,δίχωςωστόσονα
θέλουν να επεκταθούνπερισσότερο τη δεδομένη
χρονικήστιγμή.

Θέμαστοσυμβούλιο
Στο μεταξύ, ηΛίγκα έχει βεβαίως τα δικά της

θέματα, που ακόμη δεν έχουν λυθεί.Ασφάλιση
παικτών, επιτήρηση, αλλά και προσεχώς την α-
δειοδότηση. Ταυτόχρονα, απασχολούν έντονα η
κεντρικήχορηγίαγιατονέοΠρωτάθλημα,αλλάκαι
τοτηλεοπτικό.

Την ίδια στιγμή, η ΕΠΟ δεν έχει ενημερώσει
ακόμηεπίσημαγιατοπρώτοστάδιοεπιτήρησης.

Τί θα γίνει τελικά;Υπάρχειπροοπτική να μην
ισχύσειηαφαίρεσηβαθμών;Οιομάδεςέχουνπά-
ρειβεβαίωςπαράτασηγιατοδεύτεροστάδιο,έτσι
ώστε να καταθέσουν τα δικαιολογητικάως τις 15
τουμηνός.

Ταυτόχρονα, όμως, είναι προαπαιτούμενο της
ΕΠΟ.Είναισίγουροότιθασυζητηθεί τοθέμαστη
Λίγκα,διότιτηνπροσεχήΠαρασκευή(11/5)ηδιορ-
γανώτριααρχήέχειορίσειτηδιεξαγωγήδιοικητικού
συμβουλίου.Στηνατζένταυπάρχειασφαλώςκαιτο
θέματηςασφάλισηςτωνποδοσφαιριστών.

Σημειώνεται πως βάση των αποφάσεων του
μονομελούςπειθαρχικού οργάνου τηςΛίγκας οι
ενστάσειςτηςΚαλλιθέαςκατάτουΚαραϊσκάκηκαι
τηςΔόξαςΔράμας κατά τουΑπόλλωναΠόντου,
μεαιτιολογίαπωςΑρτινοίκαι«κοκκινόμαυροι»δεν
ακολούθησαν το κεντρικόασφαλιστικόσυμβόλαιο
παραπέμφθηκανστηδιοργανώτρια,ηοποίακαλεί-
ταινααποφασίσει,ανσυντρέχουνλόγοιαποβολής
τωνδύοΠΑΕαπότοΠρωτάθλημα.Κάτιπουείχε
προαναγγείλειεξαρχήςη«Metrosport».

Παράλληλα,τοδιοικητικόσυμβούλιοαναμένεται
να ασχοληθεί, επίσης, και με τα τηλεοπτικά του
Πρωταθλήματοςγιατηνέαπερίοδο.

Ωστόσο,οιτελευταίεςεξελίξειςμετηνπρόταση
τηςSuperLeagueστηνΕΠΟγια τηναλλαγήποι-
νήςστηναδειοδότησηδενμπορούνναπεράσουν
απαρατήρητες και είναι σίγουρο ότι θα σχολια-
στούνκαιθατεθούνυπόσυζήτηση.

Πηγή: metrosport.gr

Σπουδαίο φιλικό τη Δευτέρα 6.00 μ.μ.
στη Ν. Νικομήδεια

ΠαλαίμαχοιΒέροιας–
ΗρακλήΘ.

Έτσι σχολιάζουν
στη Football League την αλλαγή 

στην αδειοδότηση

Στη φωτό αριστερά ο Κώστας Αϊδινίου και ο Λάκης Παπαϊωάννου οι οποίου θα τιμηθούν
από τον Σύλλογο Παλαικάχων Βέροιας

για την προσφορά τους στην ομάδα του Ηρακλή και στην Εθνική Ελλάδος



Στα Γιάννενα θα ταξι-
δέψει την Κυριακή 
η ομάδα του ΑΟΚ 

Βέροιας όπου θα αντιμετω-
πίσει την ΑΓΣ Ιωαννίνων με 
στόχο ένα θετικό αποτέλε-
σμα για την οριστική παρα-
μονή της στην κατηγορία. 
Η ομάδα του ΑΟΚ προετοι-
μάστηκε κατάλληλα για την 
αναμέτρηση, που έχει ώρα 
έναρξης στις 17.00 μ.μ.

Οπροπονητής τουΑΟΚ κ. Κώ-
σταςΗλιάδηςδήλωσεγιατοπαιχνίδι:

«ΤηνΚυριακήπαίζουμε σε μία από τις πιο δύσκολες
έδρες του πρωταθλήματος απέναντι σε μία ομάδα με
μεγάλο κίνητρο με στόχο τη νίκη.Ο νικητής εξασφαλίζει

εκτός συγκλονιστικού απρόοπτου
τηνπαραμονήτουκαιαυτόθαπρο-
σπαθήσουμενακάνουμε.Συνέπεια
καισυγκέντρωσηείναιταδύοχαρα-
κτηριστικάπουθαμετρήσουνστους
τρεις τελευταίους αγώνες, μιας και
όλεςοιομάδεςείναιαρκετάκουρα-
σμένες σωματικά και πνευματικά,
μετάαπό ίσωςτηνπιοψυχοφθόρα
μάχηπαραμονής τα τελευταία χρό-
νιαστηνκατηγορία».

Αναλυτικά το πρόγραμμα της
24ηςαγωνιστικής:

ΝίκηΒόλου-ΝικόποληΠρέβεζας
Φίλιππος Βέροιας - Φαίακας

Κέρκυρας
ΊκαροιΤρικάλων-ΠρωτέαςΓρεβενών

ΓΕΑγρινίου-Ζέφυρος‘02
ΕύαθλοςΠολ.–ΙωνικόςΝ.Ιωνίας
ΑΓΣΙωαννίνων–ΑΟΚΒέροιας
Ρεπό:Πτολεμαΐδα
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Οι Γυναίκες του Φιλίππου 
Βέροιας τελείωσαν την 
Αγωνιστική τους Χρο-

νιά με μεγάλη Επιτυχία . Στους 
Προκριματικούς Αγώνες Ρυθ-
μικής Γυμναστικής κατηγορίας 
Γυναικών που πραγματοποι-
ήθηκαν στο Κλειστό Ιωάννης 
Μελισσανίδης στη Μίκρα Θεσ-
σαλονίκης, οι αθλήτριες του 
Φιλίππου για μια ακόμα φορά 
εντυπωσίασαν κατακτώντας 
Χρυσό μετάλλιο στο Ομαδικό 
της Ρυθμικής Γυμναστικής.

Την Χρυσή ομάδα αποτελούν οι αθλή-
τριεςΤζίμπουλαΔέσποινα,ΠαπανώταΔή-
μητρα και ηΠινακούδηΡοδόπη.Ηπεπει-
ραμένηΠαγκόσμια αθλήτρια και μέλος της
ΕθνικήΟμάδαςΤζίμπουλαΔέσποινα μετά
από3 χρόνιααπουσίαςαπό τοαγωνιστικό
ταπίκατάφερεναεπιστρέψειμετοκαλύτερο
δυνατό αποτέλεσμα και να βοηθήσει βαθ-
μολογικά την ομάδα για την κατάκτηση του
μεταλλίου, Εκθαμβωτική στο πρόγραμμα
με στεφάνι συγκέντρωσε 12.200 βαθμούς
και την 5η θέση στην κατάταξη, η αθλή-
τριαΠαπανώταΔήμητραδείχνονταςγιαμια
ακόμη φορά την ανοδική της πορεία, την
σταθερότητα και το ήθος του αθλητή, σαν
2ηΧρονιάΓυναίκαπαρόλοτοπιεσμένοτης
πρόγραμμα με το σχολείο (Άριστη μαθή-
τρια) κατέκτησε την 4η θέση στο Σύνθετο
Ατομικόμε 47.150βαθμούς κ την 3η θέση
στοπρόγραμμα μεΚορδέλα,4η θέσηστην

μπάλακαι5ηστιςκορίνες,ηαθλήτριαΠινα-
κούδηΡοδόπημεμεγάληδιαφοράαπότην
εμφάνισηπουπραγματοποίησεστουςΔια-
συλλογικούςΑγώνεςκατέκτησετην5ηθέση
στο ΣύνθετοΑτομικό με 45.750 βαθμούς.
την 3η θέσημε ισοβαθμίαστοπρόγραμμα
με στεφάνι με 12.500 βαθμούς και την 6η
θέσηστηνμπάλακαιστιςκορίνες.Καταφέρ-
νοντας έτσι ναπροκριθούνστοΠανελλήνιο
ΠρωτάθλημαΓυναικώνμετηνκαλύτερηκα-
τάταξη.

ΣτοΠανελλήνιοΠρωτάθλημαπου ακο-
λούθησεηαθλήτριαΠινακούδηΡοδόπηκα-
τάφερεναξεπεράσειτονεαυτότης.Προση-
λωμένηστοστόχοτηςπουήτανηκατάκτη-
σηκάποιουμεταλλίουπουθατηςεπέτρεπε
να κερδίσει τα μόρια για τοΠανεπιστήμιο
έδειξε Πείσμα καιΑποφασιστικότητα αυτά
που χρειάζεται να έχει έναςπεπειραμένος
αθλητής για την σταθερότητα του στονΑ-
γώναμεαποτέλεσμανα καταφέρει ναμπει
σταΤελικάΟργάνωνστοπρόγραμμαμε το
στεφάνικαινακατακτήσειτοΧάλκινομετάλ-
λιο.Βαθιάσυγκινημένηδήλωσεηαθλήτρια
ΠινακούδηΡοδόπηπουμετάαπό9Χρόνια
ενασχόλησηςμετονΠρωταθλητισμόέκλεισε
τονΚύκλοτηςμετονπιοΌμορφοτρόπο.

ΣυμμέτοχηστονΑγώνακαιστο επίτευγ-
μα των αθλητών ήταν οιπροπονητές τους
ΜωυσιάδουΚατερίνα,ΧαβιαροπούλουΗρώ
καιστονδάσκαλομπαλέτου - χορογράφο -
MichailGermanπουμε την Γνώσηκαι την
Ωριμότητα τους έφεραν τοκαλύτεροαποτέ-
λεσμα

Για ακόμαμιαφοράΠροπονητές και α-
θλητές τουΦιλίππου τίμησαν τηνΠόλη της
Βέροιας με τις διακρίσεις τους στοΠανελ-
λήνιο, καταφέρνοντας να δείξουν έργο και
ταλέντο

ΟΦίλιπποςΒέροιαςχρειάζεται τηστήριξη τωνφιλάθλωναφούμενίκη επί τηςΚέρκυρας εξασφαλίζει 100%την
επάνοδοστηνΒ΄Εθνικήκατηγορίακαιφυσικάταπανηγύριαθαγίνουντηντελευταίααγωνιστικήμετηνομάδατων
ΓρεβενώνστηΒέροια.

Χρυσό μετάλλιο
η ομάδα γυναικών της Ρυθμικής 

του Φιλίππου Βέροιας

ΌλοιτηνΚυριακήστοΔΑΚ“Δ.Βικέλας”

ΜπάσκετΓ΄Εθνική
Στα Γιάννενα την Κυριακή ο ΑΟΚ

Οιδιαιτητέςτης30ής
αγωνιστικήςτηςFootball

League
Αναλυτικάοιορισμοί:
Σπάρτη – Εργοτέλης (4/5, 16:00): Μιχαηλίδης

(Βοιωτίας),Κωνσταντόπουλος(Κορινθίας),Σοφός(Βοι-
ωτίας)

ΟΦΗ-ΑπόλλωνΛάρισας(5/5,17:00,ΕΡΤ3):Δρα-
γάτης (Αν.Αττικής), Ζησιμόπουλος (Πειραιά), Κάλλης
(Αν.Αττικής)

Αιγινιακός -ΑΟΧΚισσαμικός (6/5, 17:00):Τζου-
μαλάκης (Σερρών), Τίκας (Θεσπρωτίας), Κρυωνάς
(Σερρών)

Παναιγιάλειος -ΑπόλλωνΠόντου (6/5, 17:00):
Δημητρόπουλος(Δυτ.Αττικής),Κουρέντας(Τρικάλων),
Χαραλαμπόπουλος(Αρκαδίας)

ΑναγέννησηΚαρδίτσας – Τρίκαλα (6/5, 17:00,
ΕΡΤ3):Ζαραβίνος(Αθηνών),Κρέτσιμος(Δυτ.Αττικής),
Φραγκούλης(Πρέβεζας)

Πανσερραϊκός–Καλλιθέα (6/5,17:00):Τσέτσιλας
(Γρεβενών),Κελεσίδης(Ημαθίας),Πετρίδης(Χίου)

ΔόξαΔράμας –Καραϊσκάκης (6/5, 17:00):Δρα-
γούσης (Κιλκίς), Τερζόπουλος (Έβρου), Παπαδάκης
(Ημαθίας),



Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Α-
λεξάνδρειας θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 7 Μαίου 
2018 στις 8.00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης 
στα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης: 

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του σχεδίου 
νόμου με τίτλο: «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημο-
κρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της 
οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ 
[Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 1»]- Ρυθμίσεις για τον εκ-
συγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας 
των ΦοΔΣΑ- Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, 
ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά 
με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - 
Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΣ» (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

2. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή ποσού από 
χρηματικό κατάλογο. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑ-
ΝΟΣ)

3. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή ποσού από 
χρηματικό κατάλογο (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑ-
ΝΟΣ)

4. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτο-
κόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία 
με τίτλο: «Έξοδα ταχυμεταφοράς επιστολών του Δήμου 
(courier)». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

5. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτο-
κόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία 
με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών από δικαστικό επιμελητή 
για την επίδοση δικογράφων, διοικητικών εκτελέσεων 
και άλλων παρεμφερών διαδικασιών του Δήμου για το 
2018». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

6. Λήψη απόφασης για την έγκριση εκτέλεσης παρο-
χής υπηρεσιών για τη διαχείριση των ογκωδών απορ-

ριμμάτων και των αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών 
και κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.) του Δήμου Αλεξάνδρειας.  
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ)

7. Λήψη απόφασης για τη λύση μίσθωσης ή μη του 
υπ’αριθμ.16 καταστήματος που βρίσκεται στη Δημοτική 
Αγορά Πλατέος του Δήμου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗ-
ΤΗΣ: ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ)

8. Καθορισμός ημερομηνιών  διεξαγωγής δημόσιας 
κλήρωσης ενδιαφερομένων για τις εμποροπανηγύρεις 
του Δήμου. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑ-
ΜΠΟΣ)

9. Τροποποίηση της αριθ. 179/25-04-2018 από-
φασης Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας με τίτλο: 
«Λήψη απόφασης για τoν ορισμό εκπροσώπου του 
Δήμου, ο οποίος θα μετέχει στην επιτροπή  του Δήμου 
Αλεξάνδρειας για την παροχή εφάπαξ οικονομικού βο-
ηθήματος για την στήριξη καταναλωτών με χαμηλά ει-
σοδήματα, οι οποίοι έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο 
παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων 
οφειλών» (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.)

10. Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας 
προμήθειας με τίτλο: 
«Προμήθεια ειδών ηλε-
κτροφωτισμού, εορτα-
στικού διακόσμου και 
φωτιστικών σωμάτων 
και καθορισμός του 
τρόπου εκτέλεσης». 
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ 
ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

11. Λήψη απόφα-
σης για παραχώρηση 
ή μη προς χρήση του 
κλειστού γυμναστηρίου 
2ου Γυμνασίου - Λυκεί-
ου Αλεξάνδρειας στον 
Παλαιστικό Σύλλογο 
Αλεξάνδρειας “ Ο Ημα-
θίων ”. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

12. Λήψη απόφα-
σης για παραχώρηση 
ή μη προς χρήση του 
κλειστού γυμναστηρίου 
2ου Γυμνασίου - Λυκεί-
ου Αλεξάνδρειας στον 
«Α.Σ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΛΕ-
ΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΑΘΛΟΣ». 
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡ-
ΧΟΣ)

Του Μακάριου Β. Λαζαρίδη
Σύμβουλος Επικοινωνίας 
Προέδρου Νέας Δημοκρατίας

Η ελληνική κοινωνία κάθε μέρα που 
περνάει τα βγάζει όλο και πιο δύσκολα 
πέρα. Η υψηλή φορολογία, οι υπέρο-
γκες εισφορές, η ανεργία και η αναιμι-
κή ανάπτυξη προμηνύουν ένα ακόμη 
πιο δυσοίωνο μέλλον για τους Έλλη-
νες πολίτες από τη σημερινή εξαιρετι-
κά δύσκολη καθημερινότητα. 

Η ανάγκη να σταθεί ξανά γρήγορα και απο-
τελεσματικά η χώρα στα πόδια της είναι απα-
ραίτητη προϋπόθεση για να ελπίζουμε σε ένα 
καλύτερο αύριο για εμάς και τα παιδιά μας. Και 
αυτό, μπορεί να γίνει μόνο με μια αποφασισμέ-
νη, τολμηρή, μεταρρυθμιστική Κυβέρνηση υπό 
τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Μια Κυβέρνηση που θα διαχειρίζεται με τα 
εθνικά θέματα με σοβαρότητα και πατριωτι-
σμό. Με λιγότερους φόρους και εισφορές ώστε 
να «ανασάνουν» επιχειρήσεις και νοικοκυριά. 
Με επενδύσεις που θα ανοίξουν νέες θέσεις 
εργασίας και θα σταματήσουν το brain drain 
που ταλανίζει εδώ και σχεδόν μια δεκαετία την 
πατρίδα μας. 

Με μια Κυβέρνηση που θα δείξει έμπρακτα 
και ουσιαστικά την αλληλεγγύη της στους πιο 
αδύναμους συμπολίτες της. Με δίχτυ προστα-
σίας για όσους δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν 
στις υποχρεώσεις τους και με ευκαιρίες σε ό-
λους όσους σήμερα βρίσκονται στο περιθώριο.

Με ένα πιο αποτελεσματικό, σύγχρονο, λει-
τουργικό και αξιόπιστο Κράτος. Με λιγότερη 
γραφειοκρατία και περισσότερη ουσία. Με με-
τεκπαίδευση, καλύτερη αξιοποίηση και αξιολό-
γηση του προσωπικού. Για να εξυπηρετείται 
καλύτερα ο πολίτης και για να τρέχουν οι δια-
δικασίες αδειοδότησης των επιχειρήσεων που 
«γεννούν» δουλειές. 

Με ασφάλεια σε όλες τις γειτονιές και ιδιαίτε-
ρη έμφαση στις πιο υποβαθμισμένες συνοικίες 
της Αθήνας αλλά και της ελληνικής περιφέρειας. 
Με καλύτερη, ποιοτικότερη υγεία για όλους 
τους Έλληνες. Αλλά, και με Παιδεία για τους 
πολλούς, σύγχρονη και αξιοκρατική, με αξιο-

λόγηση του προσωπικού και 
με πανεπιστημιακά ιδρύματα 
ικανά να ανταποκριθούν στις 
σύγχρονες εξαιρετικά υψηλές 
απαιτήσεις της εποχής μας.

Ο ΣΥΡΙΖΑ και οι ΑΝΕΛ 
βρίσκονται σε αποδρομή. Έ-
χουν αντιληφθεί ότι ο χρόνος 
τους τελειώνει. Έχουν αντι-
ληφθεί ότι απέτυχαν παταγω-
δώς και επιχειρούν να διχά-
σουν την ελληνική κοινωνία 

με μοναδικό σκοπό την παραμονή τους όσο 
το δυνατόν περισσότερο στην εξουσία. Όμως, 
λογαριάζουν χωρίς τον ξενοδόχο, που είναι οι 
Έλληνες πολίτες.

Είναι οι πολίτες εκείνοι που εξαπατήθηκαν 
δις από τα ψέματα και τις κάλπικες υποσχέσεις 
του κ. Τσίπρα. Είναι εκείνοι στους οποίους έ-
ταξε απλόχερα τα πάντα και τελικά πλήρωσαν 
τα πιο επώδυνα μέτρα με το αχρείαστο τρίτο 
Μνημόνιο.

Όσο κι αν προσπαθούν σε επικοινωνιακό 
επίπεδο να πείσουν ότι η Ελλάδα οδεύει προς 
μια καθαρή έξοδο από τα Μνημόνια, οι πολίτες 
ξέρουν πολύ καλά την αλήθεια. Και αυτό γιατί 
την βιώνουν καθημερινά πληρώνοντας από το 
υστέρημά τους φόρους και βλέποντας τους νέ-
ους Έλληνες να φεύγουν στο εξωτερικό για να 
αναζητήσουν ένα καλύτερο αύριο.

Το ξέρουν οι άνεργοι που δεν έχουν χρή-
ματα για τα βασικά αγαθά. Το ξέρουν οι συ-
νταξιούχοι που πληροφορούνται ήδη για τις 
επερχόμενες μειώσεις στις συντάξεις τους που 
θα ισχύσουν από 1η Ιανουαρίου του 2019. Το 
ξέρουν όλοι οι πολίτες που γνωρίζουν ότι από 
τις αρχές του 2020 θα μειωθεί το αφορολόγητο 
όριο και θα πληρώνουν ακόμη περισσότερους 
φόρους για να μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να διορίζει 
κολλητούς, συγγενείς και φίλους και να «χτίζει» 
το δικό του κομματικό στρατό.

Η αλήθεια είναι ότι οι Έλληνες αξίζουμε κα-
λύτερα. Μπορούμε πολύ καλύτερα και θα τα 
πάμε σύντομα καλύτερα, αρκεί να φύγει η χει-
ρότερη Κυβέρνηση που γνώρισε ο τόπος από 
τη Μεταπολίτευση και έπειτα.
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Η Κυβέρνηση διχάζει, η Νέα 
Δημοκρατία έρχεται να ενώσει

Ομιλία του βουλευτής του ΚΚΕ Σ
άκη Βαρδαλή στην Αλεξάνδρεια

Την Κυριακή 6 Μαΐου στις 11:00 π.μ, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση – σύσκεψη στην Αίθουσα 
Δημαρχείου Αλεξάνδρειας για τις θέσεις του ΚΚΕ σχετικά με τις εξελίξεις στα Βαλκάνια, τη Μ. Ανατο-
λή, την Αν. Μεσόγειο, τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και το κυπριακό.

Στην εκδήλωση θα μιλήσει ο βουλευτής του ΚΚΕ Σάκη Βαρδαλή.

ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ

Εκπαιδευτική επίσκεψη 
στην Εκκλησία του Αγίου Παταπίου

Οι μαθητές του Ειδικού Σχολεί-
ου Βέροιας συμμετείχαν στο εκπαι-
δευτικό πρόγραμμα της Εφορείας 
Αρχαιοτήτων με τίτλο « Σχήματα και 
χρώματα » στην Εκκλησία του Αγί-
ου Παταπίου, με τη συνοδεία των 
εκπαιδευτικών τους,  την Πέμπτη 3 
Μαΐου. 

Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να 
επισκεφτούν τον Αρχαιολογικό χώρο 
στον Ιερό ναό του Αγίου Παταπίου, 
να γνωρίσουν αυτήν την πολύ ση-
μαντική εκκλησία με μια  άλλη ματιά και να ενημερωθούν για την πολιτιστική, θρη-
σκευτική, αρχαιολογική και ιστορικής της αξία.

Ξεναγήθηκαν στην πίσω πλευρά του Ναού στο κλειστό σημείο που υπήρχε πα-
λιότερα  ναός με το Βάπτισμά των πιστών, στον προαύλιο χώρο όπου υπάρχουν 
απομεινάρια από τα όμορφα ψηφιδωτά με διάφορα σχέδια και τεχνοτροπίες  και 
φυσικά ενημερώθηκαν για το κτίσμα, την ιστορία του ναού και του Αγίου που είναι 
αφιερωμένος, τα διακοσμητικά μοτίβα και τις τοιχογραφίες - αγιογραφίες  στο εσω-
τερικό του.

Τέλος συμμετείχαν στο εικαστικό εργαστήρι και αποτύπωσαν τις γνώσεις και τις 
εικόνες που δέχθηκαν, σε μια κάρτα, που τη διακόσμησαν με τα πιο αντιπροσωπευ-
τικά διακοσμητικά μοτίβα του Ναού. 

Το Σχολείο ευχαριστεί  θερμά για άλλη μια φορά την Μουσειοπαιδαγωγό κ. Φ. 
Παπαργυρούδη, για την φιλόξενη διάθεση και προσπάθεια της να προσφέρει προ-
σαρμοσμένη εκπαιδευτική ενημέρωση και  ξενάγηση στους μαθητές.  

Συνεδριάζει τη Δευτέρα 
το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας
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ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ,

Φίλοι μου, καλή σας ημέρα, 
και ενώ οι ημέρες φεύγουν και 

πλησιάζει ο χρόνος της καθαρής εξό-
δου του Μεσολογγίου, ανακαλύψαμε, 
άλλο ένα μέτρο σοβαρής χώρας και 
ουχί γελοίας.

Οι γνωστές σε όλους μας καντί-
νες θα πρέπει ανά δύο ώρες να βρί-
σκονται σε διαφορετική τοποθεσία, 

δηλαδή, όπως ο Ιησούς είπε: «Άρον τον κράββατόν σου και 
περιπάτει», κάπως έτσι θα πλησιάζει ο καντινιέρης και θα λέ-
ει: «χοντρούλη μου, πάρε το σουβλάκι σου και ακολούθα με».

Το πρώτο δίωρο, η καντίνα: «η Μόνικα τρώει σάμαλι», 
θα βρίσκεται κάτω από τον πλάτανο και θα σερβίρει μόνο 

μπιφτέκι, το άλλο δίωρο θα βρίσκεται στην τοποθεσία νούμε-
ρο δύο και θα παρασκευάζει σουβλάκι με μπούκοβο, σοταρι-
σμένο με πόδι χήνας και φτερούγα περιστεριού!

Προφανώς, επειδή οι καντίνες έχουν κινητές άδειες, θα 
πρέπει και να κουνιούνται!

Η πατρίδα μας, φίλοι μου βυθίζεται, διότι όλοι, πολιτικοί, 
ψηφοφόροι, μεγαλοδημοσιογράφοι, κινούνται στα όρια της 
γελοιότητας, συνήθως τα ξεπερνάνε!

Με ΦΕΚ, η Λασκαρίνα Μπουμπολίνα έγινε υποναύαρχος!
Η γελοιότητα έχει πλέον εκτοξευτεί σε δυσθεώρητα ύψη!
Αρχικά η κυβέρνηση ήθελε να προάγει τη Λασκαρίνα σε 

ναύαρχο, αλλά σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της 
διαστημικής υπηρεσίας, που ταξιδεύει και στον κάτω κόσμο, 
ο Μιαούλης με τον Κανάρη, ήταν έτοιμοι να προσφύγουν στο 
Συμβούλιο της Επικρατείας. 

Τελικά πρυτάνευσε η λογική του βαθμού του υποναυάρ-
χου!

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει, η προαγωγή του Παπα-
φλέσσα σε αρχιεπίσκοπο, θα αντιδράσει ο Παλαιών Πατρών 
Γερμανός και θα ζητήσει αναδρομικά, και ο Αλέξης θα απορεί, 
τι δουλειά έχει η Πάτρα να πάει στη Γερμανία!

Επίσης, για να μην φορολογηθούν οι προσφορές των 
Ελλήνων στη Φιλική Εταιρεία, θα μετατραπεί η Φιλική, σε οφ 
σορ εταιρεία!

Και βέβαια όπως πολύ εύστοχα επισημάνθηκε στο διαδί-
κτυο, ο γέρος του Μοριά θα αποφυλακιστεί με το νόμο Παρα-
σκευόπουλου!

Μάλιστα, αφού έγινε η αρχή και η οικονομία μας δεν είναι 
και στα καλύτερά της, ο εφευρετικός μας υπουργός, σκέφθηκε 
να αποσύρει τις φρεγάτες και να επαναφέρει τις τριήρεις, για 
αυτό προφανώς και η επαναφορά και της Μπουμπουλίνας!

Ακολουθώντας τη σκέψη του υπουργού του, ο Αλέξης σκέ-
φτεται να προτείνει και την απόσυρση των αρμάτων μάχης. 

Αφού έχουν πολλά άλογα τους είπε, γιατί να μην φέρουμε 
τον Βουκεφάλα!

Ο κίνδυνος πάντως να πάρει η Λασκαρίνα αναδρομικά 
τη διαφορά του βαθμού της για τα διακόσια περίπου χρόνια 
που καθυστέρησαν να της τα δώσουν, δεν 
υφίσταται, γιατί η καπετάνισσα θα κληθεί να 
πληρώσει αναδρομικό ΕΝΦΙΑ και ως γνω-
στό είχε περιουσία!

Τη στιγμή φίλοι μου, που εθνικοί κίνδυνοι 
ελλοχεύουν, οι καημένοι οι διοικούντες, α-
ποφασίσανε να λαικίσουν και με τους ήρωες 
του αθάνατου 21. 

Είναι προφανές για μία ακόμη φορά ότι δεν διστάζουν 
μπροστά σε τίποτα, προκειμένου να διατηρήσουν την πολυ-
θρόνα τους!

Πόσο ανθρωπάκι μπορεί να είναι κάποιος, για να πιστεύ-
ει, ότι οι αθάνατοι ήρωές μας, έχουν ανάγκη από τίτλους και 
τιμές.

Στη συνείδηση του λαού έχουν χαραχθεί ως καπετάνιος, 
καπετάνισσα, γέρος του μοριά, τουρκοφάγος, γιος της καλο-
γριάς ...

Οι τιμές και τα παράσημα, είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα 
της εποχής μας, των ανύπαρκτων δηλαδή!

Ντροπή σας για μία ακόμη φορά!
Αφήνοντας φίλοι μου, τη γελοιότητα των πολιτικών, ακο-

λουθεί η δική μας γελοιότητα που τους «ανεχόμαστε» και 
τους ψηφίζουμε και ολοκληρώνουμε με τη γελοιότητα των 
ανθρώπων που κατευθύνουν τη κοινή γνώμη.

Ακούστηκε λέει, ότι ο Νίκος Γκάλης θα είναι υποψήφιος 
στις εκλογές και το αναπαράγουν σε όλα τα μέσα, στην προ-
σπάθεια να κερδίσουν ψηφαλάκια.

Και σε αυτό το σημείο σταματά, η γελοιότητα και εμφανίζε-
ται η σοβαρότητα.

Ο μύθος του ελληνικού αθλητισμού με ανακοίνωσή του 
τονίζει: 

«Είμαι ο Νίκος Γκάλης και κάποιοι δεν είναι καλά. Είμαι 
αθλητής και κάποιοι δεν είναι δημοσιογράφοι. Δεν είμαι πο-
λιτικός και κάποιοι δεν θα έπρεπε να είναι πολιτικοί. Δεν θα 
βρίσκομαι σε κανένα ψηφοδέλτιο κανενός κόμματος και κά-
ποιοι δεν θα έπρεπε να βρίσκονται στη θέση που βρίσκονται. 
Τα μόνα παιχνίδια που έχω παίξει ήταν εντός γηπέδου. Αυτοί 
που παίζουν παιχνίδια στην πλάτη μου και όσοι παίζουν παι-
χνίδια στην πλάτη του ελληνικού λαού είναι άξιοι της μοίρας 
τους. Και στους Έλληνες αξίζει μια καλύτερη μοίρα». 

Η συγκεκριμένη δήλωση, φίλοι μου, θα έπρεπε να είναι 
πρώτη είδηση, αλλά δεν συνέφερε σε κανέναν για να μην α-
ποκαλυφθεί η γύμνια τους.

Στην πραγματικότητα ο Νικόλας μας, λέει.
Δεν είμαι ο οποιοσδήποτε, είμαι ο Νίκος Γκάλης, με ξέρετε 

και σας ξέρω.
Και αυτά που τόσο χρόνο έχτισα με δάκρυα και ιδρώτα, 

δεν τα ξεπουλάω για ένα έδρανο, ανάμεσα σε ανθρώπους 
που δεν θα έπρεπε να είναι πολιτικοί.

Είμαι αθλητής και παίζω παιχνίδια μέσα στο γήπεδο, όχι 
σε τηλεοράσεις και εφημερίδες!

Εγώ πάντως με τη σειρά μου, το ελάχιστο σε σκέψη και 
τεράστιο σε όγκο ανθρωπάκι, νιώθω την ανάγκη να ευχαρι-
στήσω τον Νίκο για τα βράδια της Πέμπτης που μου χάρισε. 

Για το ότι η πλατεία Ναυαρίνου άδειαζε και κλεινόμασταν 
στα σπίτια με μπίρες και πίτσα και απολαμβάναμε τον Νίκο 
μας!

Και βέβαια να τον ευχαριστήσω που μέσα σε έξι γραμμές, 
μας έδειξε πως σε αυτή τη χώρα, δεν υπάρχει μόνο η γελοιό-
τητα αλλά και η σοβαρότητα! 

ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ ΠΑΤΡΙΔΑ!

Του Ιωάννη Ιασ. Βελέντζα  Διπλ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

ΓΕΛΟΙΟΤΗΤΑ - ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ!
Ερχεται ασυμάζευτη τον πλησιάζει,-

φτάνει,η θύελλα φουρτούνα της καρδιάς 
του δυνατή.

Ερχεται ξαφνικά να τα σηκώσει ό-
λα,ένα στροβίλισμα τρελό ορμή μεγάλη 
σαρώνει ότι στο δρόμο του βρεθεί,το 
πέρνει και το ταξιδεύει,ποιός ξέρει πού 
θα το αφήσει,τι θάχει απομείνει απ’αυ-
τό..

Τα όνειρά του όλα στροβιλίζει,άνε-
μος δυνατός σφυρίζει σειρήνα της κατα-
στροφής που έρχεται που έφτασε,που 
δεν την προλαβαίνει..

Μάζευε λεπτομέρειες απ’τη ζωή τής 
κάθε μιάς όσο γινόταν,να τη στηλώσει μέσα του να υπάρχει,κι όλα 
αυτά με τόσο κόπο συλλεγμένα ,έρχεται ένας σίφουνας κάθε φορά 
τα ξεσηκώνει,τα πάει πάρα πέρα και ύστερα στη γη να τα βροντά,-
να γίνονται κομάτια,λίγα μονάχα να μπορεί να περισώσει.

Πώς να προφυλαχτεί δεν ήξερε,δεν είχε βρει τον τρόπο,βολό-
δερνε κι αυτός μαζί τη λαίλαπα  κάθε φορά να ξεπεράσει.

Γρήγορα αυτοκίνητα ακόμα γράφουνε τροχιές που ξεπεράστη-
καν στην άσφαλτο απάνω,κάθε ταξίδι κουβαλούσε μέσα του τη μου-
σική τού έρωτα,άπλωνε μπρος του την εικόνα κι έτρεχε θαρρούσε 
να τη φτάσει.

Και δεν προλάβαινε τού έφευγε πιο γρήγορα και πάταγε το γκά-
ζι,όσο να φτάσει κάποτε στην πόλη του,και κάνοντας μια γύρα να 
την ξαναβρεί,θαρρείς ήταν σταματημένα τα κορίτσια τότε,δεν πήγαι-
ναν μακρυά.

Κάθε φορά η θύελλα ξοδεύοταν απάνω του  αφήνοντας τον βα-
ρεμένο,να προσπαθεί να αναστηλωθεί.

Κι ήτανε μια χαρά που το κατάφερνε ακόμα που άντεξε το γυ-
μνασμένο του κορμί,που δεν κυλήστηκε με την πλημμύρα να χαθεί-
,σε κάποιο ποταμό,στη θάλασσα να βγεί,ακόμα να παλεύει.

Τα όπλα του η μουσική και τα γραφτά,οι πίνακες που έστηνε στο 
καναβάτσο,τα γλυπτά όπου παρίστανε τους θησαυρούς που είχε 
συναντήσει,όσο μπορούσε πιο πιστά πλάθοντας τον πηλό.

Ποτάμια ο ιδρώτας κύλαγε τα καλοκαίρια,σαν γύριζε εικόνες 
φορτωμένος,και προσπαθούσε να τα ξαναπλάσει δίπλα του να τα 
κρατά.

Γίναν πολλά γεμίσανε τον τόπο  ήτανε όμως μια χαρά να τα κυτ-
τάζει,να σέρνει την ανάμνηση του καθενός στις λεπτομέρειές του,να 
ξαναζεί εκείνη τη χαρά της πρώτης επαφής.

Θύελλα το σφενδόνημα την ώρα της εισόδου ν’ανατριχιάζει το 
κορμί με τα 

ξεφωνητά,σχιζότντανε της νύχτας τα σκοτάδια φαινόταν ένα ά-
στραμα το δυνατό του

φως ν’απλώνει απάνω στα κορμιά ν’απλώνει για μια στιγμή για 
δυό εκράταγε η θύελλα ετούτη,μα έφτανε για μια ζωή.

Ητανε εκκλησιές ,ναοί αρχαίοι,όμορφες γυναίκες,αδιάκριτα όλα 
μαζί το βλέμμα του γεμίζαν.

¨Οσο και άγρια σαν ήτανε η θύελλα δεν μπόρεσε ως τώρα να τα  
πάρει,να μείνει μοναχός,γυμνός, κουρελιασμένος.

Ψυχές που πληγωθήκαν στο κορμί στη θύελλα παλεύουν να 
λευτερωθούνε,να λάμψουνε ξανά χωρίς το βάρος  περασμένης 
δυστυχίας.

Τα ανεμοδαρμένα αισθήματα σκόρπια εδώ κι εκεί να συμμαζέψει 
μ’αυτό το χαλασμό μη φύγουνε ακόμα πιο μακρυά.

Κάθε φορά ψαχνότανε απ’την αρχή να ξαναρχίζει σε μια σειρά 
να μπούνε πάλι,σαν ήτανε την ώρα που συμβαίναν ,και μένανε εκεί 
όσο μια άλλη θύελλα ναρθεί ποιός ξέρει πότε,να τα ξανασκορπίσει.

Ερχεται ασυμάζευτη τον πλησιάζει,φτάνει,η θύελλα φουρτούνα 
της καρδιάς του δυνατή,κι αυτός παλεύει πού να κρατηθεί με όλ’αυ-
τά που σέρνει.

Πεζοτράγουδα 
του Γιάννη Χαλόφτη

Θύελλα

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΔΗΠΕΘΕ ΒΕΡΟΙΑΣ
Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Βέροιας ευχαριστεί θερμά τους χορηγούς: Οινοποιητικό Συνεταιρισμό  VAENI – Νάουσας και Αγροτικό  Συ-

νεταιρισμό Βέροιας «Venus Growers» για την προσφορά των  προϊόντων τους. Τα Ημαθώτικα προϊόντα τους δόθηκαν στους 
προέδρους και καλλιτεχνικούς διευθυντές του Δικτύου «Τα ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. της  Εγνατίας  Οδού» και συγκεκριμένα των ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. 
Ιωαννίνων, Κοζάνης, Καβάλας, Σερρών, Κομοτηνής και Κέρκυρας και στον καλλιτεχνικό διευθυντή του Κρατικού Θεάτρου Βό-
ρειας Ελλάδας, στο πλαίσιο διημερίδας συνεργασίας  στις 28 και 29 Απριλίου 2018, που πραγματοποιήθηκε στη Βέροια. 

Επίσης ευχαριστεί θερμά την κ. Μαρία Πολατίδου, αρχαιολόγο,  για την ανιδιοτελή, ουσιαστική και περιεκτική συμμετοχή 
της ως ξεναγός της παλιάς Μητρόπολης Βέροιας και του Βυζαντινού Μουσείου και την κ. Βίλμα Μαυροματίδου, αρχιτέκτονα, 
για την ανιδιοτελή συμμετοχή της ως ξεναγός στο ιστορικό κέντρο της Βέροιας των προέδρων και καλλιτεχνικών διευθυντών 
του Δικτύου «Τα ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. της  Εγνατίας  Οδού» και συγκεκριμένα των ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Ιωαννίνων, Κοζάνης, Καβάλας, Σερρών, 
Κομοτηνής και Κέρκυρας και στον καλλιτεχνικό διευθυντή του Κρατικού Θεάτρου Βόρειας Ελλάδας, στο πλαίσιο διημερίδας συ-
νεργασίας  στις 28 και 29 Απριλίου 2018.

Ακόμη, ευχαριστεί θερμά τα Δημοτικά Σχολεία Βέροιας 16ο, 5ο, 2ο, 10ο, την ΕΛΜΕ Βέροιας και τον Ήχο & Φως – Ζορμπάς 
για την διάθεση ντουντούκων κατά τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Βιβλίου 2018, «Το βιβλίο επιστρέφει! #Bookάρου-
με…», που διοργάνωσε το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Βέροιας και η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας σε συνεργασία με την Ένωση Ελ-
ληνικού Βιβλίου (ΕΝΕΛΒΙ), υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού το Σάββατο 28.04.2018, 11 το πρωί με  
1 το μεσημέρι. 



«ΤαΠαιδιάτης
Άνοιξης» τομήνα
Φεβρουάριο ξεκι-
νήσαν τις επισκέ-
ψεις στο Doctor
Care στη Θεσ-
σαλονίκη.Η διοί-
κηση του Doctor
Care (πρότυπη
μονάδα πρωτο-
βάθμιας υγείας)
π α ρ α χ ώ ρ η σ ε
δωρεάν την εξέ-
ταση του πελμα-
τογραφήματος.Το
προσωπικό του
DoctorCareυπο-
δέχτηκε ταπαιδιά
με καλοσύνη και

ευγένεια.Ήταν μια μοναδική και
ευχάριστη εμπειρία. Τα αποτελέ-
σματα του πελματογραφήματος,
θα εκτιμηθούν από τους θεράπο-
ντες ιατρούς  και θα  δοθούνστο
προσεχέςμέλλονκαιστους62ω-
φελούμενουςτουΚΔΗΦΑμεΑ«Τα
ΠαιδιάΤηςΆνοιξης»πουπέρασαν
απότηνδιαδικασίατηςεξέτασης.

ΤοΔ.Σ. του Συλλόγου ευχαρι-
στεί πολύ το doctor care για την
ευγενική χορηγία και την όμορφη
εμπειρίαπουτουςχάρισε.

14 5-6 ΜΑΪΟΥ 2018www.laosnews.gr

Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 
Μάϊος 2018 

ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκα-
τάτοδιάστημααπό7-5-2018 μέχρι13-5-
2018 θαείναιτοεξής:Αυτόματοςτηλεφωνη-
τήςβλαβών:τηλ.2331021814.

του Σαββατοκύριακου

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

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

ΟΌμιλοςΠροστασίαςΠαιδιούΒέροιας σαςπροσκαλεί
στηΜουσικήΠαράστασηπουπραγματοποιεί με τοφωνητι-
κό–οργανικόσύνολο«Μονόγραμμα»μετίτλο«Τραγουδάμε
γιαταπαιδιάμας»στοΧώροΤεχνώνΒέροιαςτηνΤετάρτη16
Μαΐου2018καιώρα8.00μ.μ.Τιμή10ευρώ.

Φαρμακεία
Σάββατο 5-5-2018

08:00-14:30 ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΜΟΡΑΒΑ3(έναντιΙΚΑ)23310-27507

08:00-14:30ΜΟΥΡΤΖΙΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΡΕ-
ΜΠΕΣΙΝΑΣ20-ΚΤΕΛ23310-27355

08:00-14:30ΠΑΠΑΡΗ -ΦΥΚΑΤΑΟΛΥΜΠΙΑ
Λ.ΣΤΡΑΤΟΥ27 -ΕΝΑΝΤΙΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ23310-
23360

14:30-21:00ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΤΡΕ-
ΜΠΕΣΙΝΑΣ20-ΚΤΕΛ23310-27355

19:00-01:00+διαν.ΜΠΑΛΙΟΥΘ.ΜΑΡΙΑΜΑ-
ΛΑΚΟΥΣΗ 18ΚΑΙ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΓΩΝΙΑ 23310-
29759

Κυριακή 6-5-2018
08:00-14:30ΛΕΜΟΝΗΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΡΕΜΠΕ-

ΣΙΝΑΣ21(κοντάστοΙΚΑ)23310-74374
14:30-21:00ΣΙΜΟΥΜΙΜΙΚΑΚΑΠΠΟΥ4 (πε-

ζόδρομοςαγοράς)23310-73124
19:00-01:00 + διαν. ΠΑΝΑΓΑΚΗΣΑΛΕΞΙΟΣ

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ723310-28594

Δευτέρα 7-5-2018
14:30-21:00 ΖΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ& ΣΙΑΟ.Ε.

ΚΟΝΙΤΣΗΣ 15 ΚΑΙ ΕΜΜ. ΖΑΧΟΥ ΓΩΝΙΑ(περ
ΚΤΕΛ)23310-62163

14:30-21:00 ΦΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΥΣΑΝΙΟΥ3 (απέναντι απόμάρκετ Γαλαξίας)
23310-75180

19:00-01:00+διαν.ΘΕΟΔΩΡΟΥΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ1 (πρώηνΚεντρικής69)23310-
24534

16ΜαΐουστοΧώροΤεχνών
Βέροιας«Τραγουδάμε
γιαταπαιδιάμας»

Σύλληψη για καταδικαστικές 
αποφάσεις

Συνελήφθηστις3Μαΐου2018,τοπρωίστηΒέροια,απόαστυνομικούςτουΤμήματοςΑσφάλειας
Βέροιας,58χρονοςημεδαπός,καθώςσεβάροςτουεκκρεμούσαν2καταδικαστικέςαποφάσειςτου
ΠενταμελούςΕφετείουΚακουργημάτωνΑθηνών,σύμφωναμετιςοποίεςτουεπιβλήθηκεσυνολική
ποινήκάθειρξης13ετώνγιαφοροδιαφυγή.

«Τα Παιδιά της Άνοιξης»
στο Doctor Care



ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διόροφη οικο-
δομή από 80 τ.μ. & 70 τ.μ.
διαμέρισμα,μεαυλήμπροστά
και πίσω, σε τιμή ευκαιρίας
και τα δύο μαζί. Τηλ.: 6974
058284&0041794886874.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οροφοδιαμέ-
ρισμα 110 τ.μ. καθαρά στη
Νάουσα,Νικομηδείας4στον

2οόροφο.Τηλ.επικοινωνίας:
6937111143.

ΝΑΟΥΣΑ κέντρο (Βενιζέ-
λου&Μπιγκάνουγωνία)πω-
λείται οροφοδιαμέρισμα 1ου
ορόφουδιώροφης οικοδομής
87 τ.μ., αυτόνομη θέρμανση,
ηλεκτρ.τέντεςσταμπαλκόνια.
Τιμή συζητήσιμη.Τηλ.: 6979
464317.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ από ιδιώτη
καινούργιο κατάστημα 45
τ.μ. στην οδό Κεντρικής της
Βέροιας, δίπλαστοΕπιμελη-
τήριο, μεπατάρι 30 τ.μ., αυ-
τόνομη θέρμανση και θέση
πάρκιγκ.Τηλ.:6936870915.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΚΡΕΒΑΤΑΣ πωλείται α-
γρός 10.400 τ.μ. πάνω σε
άσφαλτο σε τιμή ευκαιρίας
25.000 ευρώ. Τηλ.: 6945
122583Euromesitiki.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ, Γεωργιανοί

πωλείταιοικόπεδο2στρ.,σε
πολύωραία περιοχή, μόνο
42.000 ευρώ. Υπάρχει πε-
ρίφραξη με τοίχο στο μισό,
ωραία θέα, άφθονο πόσιμο
νερόκαιευφορότατοέδαφος.
Τηλ.:6934662478.

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο800τ.μ.
στοΜακροχώρι,άρτιο,οικοδομή-
σιμο,σεπολύκαλήκεντρικήπερι-
οχή.Πληροφορίεςστοτηλ.:6936
711661&2331026609.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  ο ι κόπεδο
500 τ.μ. στη Μελίκη (πλη-
σίον Κονάκι). Τιμή λογική.
Πληρ.τηλ.:6970862964.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 3 οικόπε-
δο από 400 τ.μ. το καθένα,
μεμονωμέναή όλαμαζί, στη
Ραχιά, στο κέντρο του χω-
ριού, πίσω από το σχολείο.
Τηλ.: 23310 20051 & 6942
779696κ.Αγγελική.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι 10
στρέμματα με δέντρα (ροδα-
κινιές) στον 5ο χρόνο, στην
περιοχή τηςΜέσης, 500 μέ-

τρα από το χωριό.Τηλ. επι-
κοινωνίας:6971629160.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΑΣΠΑΣΙΑΣ,πίσωαπό4ο
Γυμνάσιο, ενοικιάζεται γκαρ-
σονιέρα 47 τ.μ., ισόγειο, αυ-
τόνομηθέρμανση.Τηλ.: 6973
460587.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙγιαθερινή
(και χειμερινή) σεζόν εξοχική
κατοικία στο Σέλι εντός του
χωριού, με εξαιρετική θέα και
αυλή, τζάκι, επιπλωμένη, δί-
χωρητηλ.6932493444.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙγιαεπαγ-
γελματική στέγη, διαμέρισμα
65 τ.μ.στηνοδόΚαρακωστή
7. Τηλ. επικοινωνίας: 23310
62166και6977768757.

ENOIKIAZETAI  μονο-
κατοικία στη Ραχιά. Πληρο-
φορίες κ. Σουκιούρογλου
Μπάμπης.Τηλ.επικοινωνίας:
6947150807.

ΚΑΛΛΙΘΕΑ, Ιουστινιανού

11,ενοικιάζεταιδιαμέρισμα90
τ.μ., 3ος όρ., αυτόνομη θέρ-
μανσημεμπαλκόνιαγύρω-γύ-
ρω, υπέροχηθέα.Τηλ.: 6974
637671&6978644381.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μαγαζί
στονκεντρικόδρόμοτουΠλα-
ταμώνα60τ.μ.και30τ.μ.πα-
τάρι.Τιμήενοικίου450ευρώ.
Τηλ.:6973736714.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ εται-

ριαμε έδρα τηνΠάτραΖΗΤΑ
1άτομογιατοτμήμαπωλήσε-
ωνμεάριστηγνώσηΑγγλικών
και Η/Υ και ηλικία μέχρι 35
ετών, δυνατότητα για ταξίδια
και δίπλωμα οδήγησης για
στελέχωσηυποκαταστήματός
τηςστηΒέροια.Αποστολήβι-
ογραφικών:info@olimpias.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρο άτομο
για φανοποιείο στην περιο-
χή τηςΝάουσας.Πληρ. τηλ.:
2332021380&6977238931.
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ χω-
ράφι 10.300 τ.μ.
στο Μακροχώρι,
τοποθεσία «Βάλ-
τος»κοντάστοΑ-
ντλιοστάσιο.Τηλ.:
2331024097.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στηνΑλεξάνδρεια διαμέ-
ρισμα ρετιρέ 120 τ.μ. επί της οδούΝ.
Πλαστήρα, ανακαινισμένο, ατομική θέρ-
μανση,ενεργειακότζάκι,ηλιακόθερμοσί-
φωνα,εντοιχιζόμενεςηλεκτρικέςσυσκευ-
ές,κλειστόγκαράζκαικλιματισμόσετιμή
ευκαιρίας.Πληρ.στοτηλ.:6980919964.
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ καμαριέρα
σε ξενοδοχείο στη Βέ-
ροια, γιαμερικήαπασχό-
ληση,με γνώσηβασικών
Αγγλικών. Τηλ.: 6948
457059.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ «ΟΛΥ-
ΜΠΙΑ ΓΗ», με έδρα το
Διαβατό, ΖΗΤΑνέους για
εργασία σε ψυγεία-δια-
λογητήρια. Τηλ.: 23310
41499.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ εργάτες
απόσυσκευαστήριο τρο-
φίμων στο Μακροχώρι.
Τηλ.:2331070401.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπεύθυνος
φαρμακοποιός για φαρ-
μακείοτουδήμουΑλεξάν-
δρειας. Επιθυμητή η ε-
μπειρίασεανάλογηθέση.
Οι άντρες των αιτήσεων
θαπρέπει να έχουνολο-
κληρώσειτιςστρατιωτικές
υποχρεώσεις.Αποστολή
βιογραφικού σημειώμα-
τος με φωτογραφία στο
e-mail: farmakeionew@
hotmail.com

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ σερβιτό-
ροιμεπείρακαιμάγειρας
για κατάστημα εστίασης
στη Βέροια. Τηλ.: 6934
457973.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα ή
αντρόγυνα σε ελληνικό
εστιατόριο στη Γερμανία
γιαεργασίαστηνκουζίνα.
Παρέχεται διαμονή, δια-
τροφή και καλός μισθός,
περιοχήΦρανκφούρτης.
ΜΟΝΟ σοβαρές προτά-
σεις. Τηλ.: 6982 270022
κοςΠάρης.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ηλεκτρο-
λόγος και μηχανικός αυ-
τοκινήτων για συνεργείο
στη Βέροια. Πληρ. τηλ.:
23310 71553 & 6936
905040.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός με
ΠΕ1, Γ΄ καιΕ΄ κατηγορί-
αςδίπλωμαέως35ετών
γιαμεταφορικήεταιρίαμε
διάφορα.Ώρες επικοινω-
νίας 9.00π.μ. έως13.00
μ.μ.Τηλ.:2331501442.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για
εργασία ως σερβιτόρα
για καφενείο sport-καφέ
στηΒέροια γιαπρωινήή
απογευματινή εργασία.
Τηλ.:6986766900.

ΖΗΤΕΙΤΑΙκυρίαελλη-
νίδαγιαεργασίαπρωινού
8ώρου σε καφέ-ουζερί.
Τηλ.:6971831074.

ΕΤΑΙΡΙΑΤΡΟΦΙΜΩΝ
ζητάπωλητήήπωλήτρια
μεδίπλωμαοδήγησηςγια
μόνιμηαπασχόλησηστον
ΝομόΗμαθίας και στους
όμορους Νομούς. Βιο-
γραφικά: info@staboulis.
com.Τηλ.2332026904

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος
μεδίπλωμαοδήγησηςκα-
τηγορίαςΒ΄σεκατάστημα
ενοικιάσεωςαυτοκινήτων
(γνώσειςπλυντηρίου αυ-
τοκινήτων) στη Ζάκυνθο
γιατησεζόν1Μαΐουέως
31Οκτωβρίου.Τηλ.:6945
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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 ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφι5στρ.,κοντάστοΠ.Σκυλίτσι,ποτιστικό,10.000
ευρώ.
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 900 τ.μ., Ραχιά, περίφραξη, ρεύμα, νερό,
19.000ευρώ,ΠΟΙΚ77

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,τιμή29.000ευρώ.

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

ντρο40τ.μ.Τιμή19.000ευρώ

www.mesitikoveria.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ολοκληρωμένες ανακαινίσεις σπι-
τιών, καταστημάτων με προσοχή στη λεπτομέρεια, πολύ
καλές τιμές και συνέπειαστο χρόνο.Τηλ.: 6944 764477 κ.
Δημήτρης.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ τριόροφοκατάστημαστοκέντροτης
αγοράςμέσαστονπεζόδρομοΑριστοτέλους21,πλήρες
εξοπλισμένομεασανσέρ,κλιματισμόκ.λπ.Πληροφορίες
στοτηλ.:6945541642κ.Ζαφείρης.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κύριος
ή κυρία άνω των 25
ετών με άνεση λόγου
καιευχέρειαστιςδημό-
σιεςσχέσειςνααναλά-
βει εταιρία στοΝομό.
Τηλ.:6934888738.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ έπιπλαγραφείουσε εξαιρετική κατάστασηκαι
τιμή(4γραφεία,1τραπέζισυνεδριάσεων,2βιβλιοθήκες,4συρ-
ταριέρεςμερόδες,1καναπές,2καρέκλεςγραφείου,7καρέκλες
απλές,όλαμαζίήκαιμεμονωμένα).Τηλ.:6973777747.

ΑΠΟΕΤΑΙΡΙΑ ποτών ζητείται κύριος άνω των 25 ετών,
σοβαρόςμε ευχέρεια λόγου και άνεσηστις δημόσιεςσχέσεις,
νααναλάβει το τμήμαπωλήσεων.Ηεταιρίαπροσφέρειμισθό,
ασφάλιση,αυτοκίνητοκαικινητό.Τηλ.:6947021868.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ συνεργάτης, νέοςψυκτικός ή μηχανολόγος για
συνεργασίασε επιχείρησηψυκτικώνκαιηλεκτρομηχανολογικών
εργασιώνκαιπωλήσεων.Ηπροϋπρεσίακαιεμπειρίαμηαπαραί-
τητη.Τηλ.επικοινωνίας:2331062225.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
Εργάτες-Εργάτριες

για μόνιμη εργασίασε
συσκευαστήριο φρού-
των στον Αγ. Γεώρ-
γιο Βέροιας (πρώην
Α.Σ. «ΗΔΗΜΗΤΡΑ»).
Πληρ. τηλ. :  23310
51500.
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ΓΙΑΝΝΗΣ ζητούνται κοπέ-
λες για εργασία. Τηλ.: 6984
472747,κοςΓιώργος.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑΕλληνίδαζητάειερ-

γασία για οικιακή βοηθός και
γιαφύλαξηηλικιωμένων.Τηλ.:
6972603154&6984722760.

ΚΥΡΙΑ προσφέρει εργα-
σία καθαρισμού σπιτιών κα-
θώςφροντίδαμικρώνπαιδιών
και ηλικιωμένων. Τηλ.: 6984
095883.

ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ με γνώσεις
και κηπουρικής ζητά ανάλογη
εργασία.Τηλ.:6974599047.

ΚΥΡΙΑαναλαμβάνει τηφύ-

λαξη καιπεριποίησηηλικιωμέ-
νωνσε24ωρηβάση.Τηλ.:6993
678697.

ΑΞ ΙΟΠΡΕΠΗΣ  κ υ ρ ί α
μονογονικής ο ικογένε ιας,
ζητάει εργασία, για φύλαξη
ηλικιωμένων και καθαρισμό
σπιτιών. Τηλέφωνο: 6999
262565.

ΚΥΡΙΑ ζητεί εργασία για
φύλαξη μωρού ή καθαρίστρια
σεσπίτικαιγραφεία.Τηλ.επι-
κοινωνίας:2331073642.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει την
φροντίδαηλικιωμένων&καθα-
ρισμα σπιτιών, γραφείων και
σκάλες.Τηλ.:6946479828.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ σιδηροκατα-

σκευή400τ.μ.ΕΥΚΑΙΡΙΑ.Τηλ.:
6936168819.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ έπιπλασεά-
ριστηκατάστασησεεκπληκτική
τιμή:-Τραπεζαρίαμεέξι(6)κα-
ρέκλες,απόξύλοοξιάς,χρώμα
κερασι,τιμή260ευρώ.

-Τριθέσιος και διθέσιος κα-
ναπέςχώμαμωβτμή150ευρώ.

-Κρεβάτι μονόμε τοστρώ-
μα. Τιμή ευκαιρίας για όλα
400 ευρώ. Πληρ. τηλ.: 6973
777747.

ΠΩΛΕ Ι ΤΑ Ι  κ ρ ε β α τ ά -
κι ΒΕΒΕ σε άσπρο χρώμα,
με στρώμα και υφασματάκια
προστατευτικά, σχεδόν α-
χρησιμοποίητο. Τιμή ευκαιρί-
ας 150,00 ευρώ. Τηλ.: 6977
430658.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ.118ΣτηνΑΝΟΙΞΕΩΣενοικιάζεται

μίαπλήρωςανακαινισμένηγκαρσονιέρα1ου
ορ.με38τ.μ.,μεδύοχώροςκαιεντοιχισμένη
ντουλάπα ,ηθέρμανσητηςμεδύοκλιματι-
στικάInverterκαιηπόρταΘωρακισμένη,σε
εξαιρετικάκαλήκατάσταση,ενοίκιο190€.

Κωδ.23231ΩΡΟΛΟΙ,Ωραιότατηκαιά-
νετηΓκαρσονιέρα50 τ.μ., κατασκευή1996,
1 υ/δ, 2 ος όροφος, άψογασυντηρημένη,
καταπληκτική , επιμελημένης κατασκευής,
απίστευτα εργονομική , ατομικήθέρμανση
πετρελαίου, τέντες ,μεπολύωραίομπάνιο,
κέντροαπόκεντρο,ενοίκιο200€.

κωδ.23399ΑΓΙΑΒΑΡΒΑΡΑ,καινούργια
γκαρσονιέρα50τ.μ.1οςόροφος,βλέπεισε
ανοιχτωσιά,νεόδμητη ,σεπολύκαλήκατά-
σταση,καινούργιασυνθετικάκουφώματαμε
διπλά τζάμια,άριστηδιαρρύθμιση,οιχώροι
τηςλειτουργικοί,αυτόνομηθέρμανσημεο-
γκομετρητές,χωρίςκοινόχρηστα,μόνο160€.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:23322 -ΒΙΛΛΑΒΙΚΕΛΑΓκαρσο-
νιέρα νεόδμητη συνολικής επιφάνειας 55
τ.μ. 1οςυπερυψωμένος , αποτελείται από
1υπνοδωμάτιο,σαλονοκουζίνα καιμπάνιο
.Είναι κατασκευασμένη το2005καιδιαθέ-
τει θέρμανσηαυτόνομη -πετρελαίου, έχει
απεριόριστηθέαστονκάμποτηςΒέροιας,με
κουφώματασυνθετικάκαιμεδιπλάτζάμια,με
ανελκυστήρακαινούργιο.Υπάρχειδυνατότητα
εύκοληςστάθμευσης-Τιμή:200€.

Κωδ.13989ΚοντάστηνΑνοίξεωςωραι-
ότατοδιαμέρισμα87τ.μ.ανακαινισμένοστον
4ο ορ. με κεραμοσκεπήμε 2 υ/δ, σαλόνι,
κουζίνα,μπάνιο,με2 ντουλάπες εντοιχιζό-
μενες ,θα τοποθετηθείθωρακισμένηπόρτα
εισόδου,μεθέρμανσηκεντρικήπετρελαίου
λειτουργούσαάψογα,σεπολύκαλήγειτονιά,
ενοίκιο260€.

Κωδ:23702 -ΑΓΙΑΠΑΡΑΣΚΕΥΗανα-
καινισμένοΔιαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας
90 τ.μ.στον3οόροφο.Αποτελείταιαπό2
Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιοκαι
WC.Είναικατασκευασμένοτο1989καιδια-
θέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέλαιο,Κουφώ-
ματαΣυνθετικά,Διπλάτζάμια -Τιμή:200€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιδιαχείρισηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.13688 Ενοικιάζεταιανακαινισμένο
διαμέρισμαστοκέντροτηςπόλης90τ.μ.σε
1οόροφομε2υ/δ,σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο.
Η κατάσταση τουπολύκαλή ,μεκεντρική
θέρμανσηπετρελαίουπουλειτουργείάψογα
καιτοενοίκιοεπίσηςλογικόστα260€.

Κωδ:22988ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ  ενοικιάζεται
σπάνιοδιαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας105
τ.μ.1οςορ.Εξαιρετικήςδιαρρύθμισης ,Δια-
μπερέςκαιμεπολύφωτεινούςχώρους,απο-
τελούμενοαπό3Υπνοδωμάτια,Σαλοκουζίνα
καιΜπάνιο .Είναικατασκευασμένοτο1999
καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομικήμευπέρυθρες

,ησόμπαμεπέλλετ.Έχειμεγάληβεράντα,
απεριόριστηΘέαστονκάμποκαιτακουφώ-
ματατουείναιμεδιπλάτζάμια,Τιμή:250€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιδιαχείρισηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.14557ΣτοΤσερμένιενοικιάζεταιδι-
αμ/μα110 τ.μ.σανμονοκατοικίαμε3δσκλ
διαμπερέςκαιλέβηταμεξύλα,καθόλουκοι-
νόχρησταμεέπιπλαηκαιχωρίςμεχαμηλό
ενοίκιοστα220€μόνο.

Κωδ 13696ΚΕΝΤΡΟΩραιότατο δια-
μέρισμα110 τ.μ.πολύφωτεινόμε 2δσκλ
καθιστικόκαιαποθήκη ,με νοτιοανατολικό
προσανατολισμό  καιθέρμανσημεθερμο-
συσσωρευτές , έχει καινούργιακουζίνακαι
αποθήκημέσααλλάκαιμίαθέσηστάθμευσης
σεπάρκινγκΠυλωτήςτηςοικοδομής.Μίσθω-
μαμεπάρκινγκ320€χωρίς270€.

Κωδ:23494 -Στηναρχή τηςΑνοίξεως
ενοικιάζεταιδιαμέρισμασυνολικής επιφάνει-
ας110 τ.μ.Ημιυπόγειο.Αποτελείται από2
Υπνοδωμάτια, Σαλόνι, Κουζίνα ξεχωριστή
καιΜπάνιο.Ανακαινίστηκε το2010.Διαθέ-
τειθέρμανσηκεντρικήμεΠετρέλαιοηοποία
λειτουργεί άψογα , κουφώματα καινούργια
συνθετικάμεδιπλάτζάμιακαισίτες.Έχειηλια-
κόθερμοσίφωνακαιBBQ-Τιμή:μόνο150€.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.23243ΠΙΕΡΙΩΝ,Μονοκατοικία95

τ.μ., κατασκευή1965,2υ/δ, 1οςόροφος,
σεανοιχτωσιά, καλοδιατηρημένη , ατομική
θέρμανσηπετρελαίου,μεκαινούργιασυνθε-
τικάκουφώματα , διαθέτει ηλιακόθερμοσί-
φωνα,μεπολύάνετηβεράντακαιμεανοιχτό
parking,τοοποίοείναικαιαυλήδικήτου .Ε-
νοίκιο250€.

Κωδ.23043ΜονοκατοικίαστουςΓεωρ-
γιανούςΒέροιας116 τ.μ. κομπλέανακαινι-
σμένημεαυλήκαικήπομε3δσκλκαιμετζάκι
ενεργειακό , μεηλιακόθερμοσίφωνακαι 3
μπάνια.Μίσθωσηκαιμεέπιπλαόπωςείναι
,μόνοσεσοβαρούςμισθωτέςμεμίσθωμα
τα270€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
ωδ:105544 -ΕργοχώριΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Αποθήκησυνολικήςεπιφάνειας400τ.μ. ισό-
γειαμεαύλιοχώροπερίπου4στρ.Αποτελεί-
ταιαπό5χώρουςκαιχώρογραφείωνενοίκιο
600€.Τογραφείομαςδιαθέτει τηνΠΛΗΡΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:24214 -Κέντροεπί τηςΒενιζέλου

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙανακαινισμένοΓραφείοσυ-
νολικήςεπιφάνειας35τ.μ.στον2οόροφο.
Αποτελείταιαπόένανενιαίοχώρο.Διαθέτει
θέρμανσημεΚλιματισμός, τα κουφώματα
αλουμινίουκαιμεδιάφοραέπιπλαγραφείου
-Τιμή:200€.

Κωδ:24228-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙστα
ΚΤΕΛκοντάκατάαποκλειστικότηταανακαινι-
σμένοΓραφείοσυνολικήςεπιφάνειας37τ.μ.
1οςΥπερυψωμένος.Αποτελείται από έναν
ενιαίοχώρο, .ΔιαθέτειθέρμανσημεΚλιμα-
τιστικά , ταΚουφώματατουΣυνθετικάκαιη
ΠόρταείναιΘωρακισμένη-Τιμή:170€.

Κωδ:24161-ΚέντροστηνΕληάκοντάΕ-
ΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙανακαινισμένοΓραφείοεξαιρε-
τικήςπροβολήςσυνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.
1οςορ..Αποτελείταιαπό3ΧώρουςκαιWC.
ΔιαθέτειθέρμανσηΑυτόνομη -Πετρελαίου,
τακουφώματατουΑλουμινίουκαινούργιακαι
ηπόρτατουθωρακισμένη.Μηνιαίομίσθωμα
350€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ.24367ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ,επί της

οδούΚεντρικής ενοικιάζεται κατάστημα75
τ.μ., ισόγειοκαιμε35τ.μ.πατάρι, σεεξαι-
ρετικάκαλήκατάσταση , έτοιμοκαιμερολά
ασφαλείας ,ενιαίοςχώρος,μεγάληβιτρίνα,
ενοίκιοπολύλογικό,μόνο280€,Αποκλειστι-
κήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 24422 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
πλησίονΠλ.ΠλατάνωνΚατάστημασυνολι-
κής επιφάνειας45 τ.μ. ισόγειο.Αποτελείται
από1Χώρο,μεεξαιρετικάκαλήπρόσβαση
,μπορείναχρησιμοποιηθείκαιωςαποθήκη
.Τιμή:80€.

Κωδ: 24448 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ισόγειοκατάστημασυνολικήςεπιφάνειας78
τ.μ.ΔιαθέτειμεγάληπολύβιτρίνακαιWC.Tο
μίσθωματουείναιπολύπροσιτόμόνο250€.
ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗ-
ΤΑτουακινήτουαυτού.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.105283ΠΙΕΡΙΩΝ,στηναρχήκαι

κάτω,ενοικιάζεταιανεξάρτητοατομικόισόγειο
κλειστόπάρκινγκμεγκαραζόπορτα,στεγανό
και καθαρό ενοικιάζεται καιωςαποθήκη ,
μηνιαίομίσθωμα50€.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ.105015ΒΥΖ.ΜΟΥΣΕΙΟ,Διατίθεται

προςπώλησηολοκαίνουργιαγκαρσονιέρα68
τ.μ.,μόνογιαπολύσοβαρόαγοραστή .έως

σήμεραακατοίκητη ,πρόκειται γιαακίνητο
ιδιαίτερης κατασκευής του10,με1υ/δμε
μίαπολύάνετησαλονοκουζίνακαιμεμπάνιο
ωραιότατο , 1οςόροφος ,πολύφωτεινή ,
διαθέτειθερμοπρόσοψη ,ατομικήθέρμανση
πετρελαίουκαιθέσηστάθμευσης,συνθετικά
κουφώματαμεδιπλάενεργειακά τζάμιακαι
τιμήστις58.000€.

Κωδ:105019 -ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΔια-
μέρισμασυνολικής επιφάνειας90 τ.μ.στον
5οόροφο.Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,
Σαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιο .Είναικατασκευα-
σμένο το1964καιδιαθέτειθέρμανσηΘερ-
μοπομπός,ΑπεριόριστηΘέα,Κουφώματα
Αλουμινίου,Ανελκυστήρα,A/C,Τέντες-Τιμή:
50.000€.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
κωδ.23397Μονοκατοικία60τ.μ.σπάνια

ευκαιρία , στους ΓεωργιανούςΒέροιαςσε
1979τ.μ.οικόπεδοεντόςσχεδίου,σεσημείο
με εξαιρετικήθέα ,πωλείται γιαοικογενεια-
κούςλόγους,τιμήμόνο50.000€.Πρόθυμος
αγοραστής καλοδεχούμενος.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ22985ΤΣΕΡΜΕΝΙπωλείταιΜονο-
κατοικία250τ.μ.περ.σεκαλήκατάστασημε
2υ/δ,μεγάλοσαλόνι,κουζίνακαιμπάνιοκάτω
και2υπνοδωμάτιαπάνω .Διαθέτει2κουζί-
νεςκαι3μπάνιακαιμεμικρήαυλή,ατομική
θέρμανσηπετρελαίου,επεκτείνεταισετρίαε-
πίπεδακαιπροσφέρεταισετιμήπραγματικής
ευκαιρίαςόλομαζίμόνο65.000€.Πληροφορί-
εςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.14040ΤΣΕΡΜΕΝΙ,πωλείταιαποθή-

κη147τ.μ.,μεκαλήπρόσβασηαπόκεντρικό
δρόμο ,σεημιυπόγειο , τιμήπώλησηςμόνο
17.000€.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 14280 -ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά

αποκλειστικότητανεόδμητοΓραφείοσυνολι-
κήςεπιφάνειας55τ.μ.1οςΥπερυψωμένος.
Αποτελείταιαπό2Χώρους,.Είναικατασκευ-
ασμένοτο2002καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομι-
κή-Πετρέλαιο,ΚουφώματαΣυνθετικά,Πόρτα
Θωρακισμένη,Ανελκυστήρα,Διπλά τζάμια

-Τιμή:55.000€.
Κωδ:14279-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙκατάα-

ποκλειστικότητανεόδμητοΓραφείοσυνολικής
επιφάνειας87τ.μ.στον2οόροφο.Αποτελεί-
ταιαπό2Χώρους,.Είναικατασκευασμένοτο
2002καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέ-
λαιο,ΑπεριόριστηΘέα,ΚουφώματαΣυνθετι-
κά,ΠόρταΘωρακισμένη,Διπλάτζάμια-Τιμή:
70.000€.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:105093-ΒέροιαΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ

κατάαποκλειστικότηταΚατάστημασυνολικής
επιφάνειας114 τ.μ.Ημιυπόγειο.Αποτελείται
απόκαιWC.Είναικατασκευασμένοτο1979
καιδιαθέτειΚουφώματαΑλουμινίου,Σκαλιά
εισόδου-Τιμή:18.000€

Κωδ:22786-ΠΙΕΡΙΩΝεπίτουκεντρικού
δρόμουΠΩΛΕΙΤΑΙμεγάλοκαισπάνιοκατά-
στημα ισόγειοσυνολικήςεπιφάνειας369τ.μ.
Είναι κατασκευασμένο το1994καιδιαθέτει
θέρμανσηατομικήμεπετρέλαιο.Τιμήεξαιρε-
τικάχαμηλήμόνο450.000€.Αποκλειστική
διάθεσηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,υ-
πόδειξημόνοσεσοβαράενδιαφερόμενο.Το
μηνιαίομίσθωματουσήμερα1.200€.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ:14726 -ΣτονκόμβοςτηςΚουλού-

ραςπωλείταιΑγροτεμάχιοσυνολικήςεπιφά-
νειας7300τ.μ.Τιμή:60.000€.

Κωδ.14645ΜΕΤΑΤΟΣΤΑΥΡΟ,Μεγάλο
προνομιούχοαγροτεμάχιο37στρ,κοντάστου
Μπονάνου ,στοΣΑΑΚΒέροιας ,σευψηλή
πίεση , τιμή85.000€,Δεκτέςμόνοσοβαρές
προτάσεις.ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
κωδ14217ΕΡΓΟΧΩΡΙ,Οικόπεδο218

τ.μ.,σεπρονομιακήτοποθεσία ,ευκαιρίαγια
μεγάληυπεραξία, καταπληκτικό οικόπεδο,
σχεδόνχαρίζεται,σε τιμήπράγματιχαμηλή
μόνο10.000€

Κωδ.14194Πανόραμαπωλείταιοικόπε-
δο320τ.μ.,άρτιοκαιοικοδομήσιμοστημέση
περίπουκατάλληλογιαΒίλλα,βλέπειόλοτον
κάμπο,άκλειστοκυριολεκτικά,τιμή55.000€.

Κωδ: 14219Σπάνια ευκαιρίαστοΜΑ-
ΚΡΟΧΩΡΙ,πωλείται οικόπεδο456 τ.μ., κε-
ντρικότατο,μεμεγάληφάτσα ,πολύκοντά
στηνΑριστοτέλους ,καταπληκτικόαπόκάθε
άποψη,προσφέρεταισεπολύκαλήτιμήαπό
37.000€τώρακατέβηκεστις25.000.

Κωδ14156ΑΣΩΜΑΤΑ,Οικόπεδο780
τ.μ., με εκπληκτική και ανεμπόδιστηθέα ,
βλέπεισε δύοδρόμους , χωρίζεται καισε

δύοάρτιακαιοικοδομήσιμαοικόπεδα , τιμή
100.000€.

Κωδ.14284ΑΓΙΑΒΑΡΒΑΡΑ,Οικόπεδο
1.133τ.μ.,μεπαλιάκατοικία56τ.μ.καιαπο-
θήκη40τ.μ.εντόςσχεδίουπόληςκαιμενο-
τιοανατολικόπροσανατολισμό ,προσφέρεται
σεπολύκαλήτιμή50.000€.

κωδ. 14283 ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ, Οικόπεδο
1.600 τ.μ.,άρτιο καιοικοδομήσιμο ,βλέπει
σεανοιχτωσιά,μεεκπληκτικήθέα,ελαφρώς
επικλινές ,προνομιούχοοικόπεδο,πρόκειται
γιαμοναδική ευκαιρία καιπροσφέρεταισε
τιμήεκπληκτικάσυμφέρουσα,μόνο32.000€.

κωδ14147ΒΕΡΓΙΝΑ,Οικόπεδο1.880
τ.μ., σεπρονομιούχοθέση ,πρόκειται για
ένα γωνιακό και μεμεγάληφάτσαοικόπε-
δο ,εκπληκτικόαπόκάθεάποψητιμή ,όλο
120.000€,πωλείταικαιτομισόστις60.000€.

ΠΩΛΗΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ: 14238ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 3Πάρκινγκ

στηνοδόΗρακλέους,σεισόγειοαλλάκαισε
ημιυπόγειομετηλεχειριστήριο,υπάρχειάνετη
καιανεξάρτητηπρόσβαση,τιμή18.000€.

ΠΩΛΗΣΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Κωδ:23273ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΕπιχεί-

ρησηκομμωτηρίουσεΚατάστημασυνολικής
επιφάνειας50 τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείταιαπό
1Χώρο,καιWC.Τιμή:10.000€.Πωλείταικαι
ξεχωριστάοεξοπλισμόςαλλάταείδημαζί.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣΓΙΑΤΟΛΜΗΡΟΥΣ
Κωδ.105012ΒΙΛΑΒΙΚΕΛΑ,Γκαρσονιέρα

σεμορφήStudio40τ.μ.,κατασκευήτου81,
1οςόροφος,ανακαινισμένηκαι καλοδιατη-
ρημένη.Είναιεπιπλωμένηκομπλέ,μεδιπλό
κρεβάτι,σαλόνι,μεηλεκτρικέςσυσκευέςκαι
πλυντήριορούχων,μεκλιματιστικό Ιnverter
και με μία ντουλάπα.Υπάρχει δυνατότητα
στάθμευσηςέξω,μεενεργειακήκλάσηΔ΄,και
είναιμισθωμένημετηνημέρατύπουAirbnb.
Έχειμισθωτικήαπόδοση600€τομήνακαι
πωλείταισετιμήπραγματικήςευκαιρίαςμόνο
18.000€.Πλήρηαπόσβεσησελιγότεροαπό
2,5έτη.Κατάλληληγιαεπένδυση.

Κωδ22836ΡΑΧΗΠΩΛΕΙΤΑΙΜονοκα-
τοικίασυνολικήςεπιφάνειας120τ.μ.σεδυο
επίπεδακαιμαζίμεένα ΙσόγειοΚατάστημα
40τ.μ..Είναικατασκευασμένητο1960καιβρί-
σκεταισεπολύκεντρικόσημείο τουχωριού,
τοοικόπεδοτουγωνιακόμε300τ.μ.,έχειμε-
γάληπρόσοψηστοδρόμο.Δίνεταιόλομαζίσε
τιμήευκαιρίαςμόνο38.000€.Αποκλειστική
διάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

www.laosnews.grτου Σαββατοκύριακου

Ταπαραπάνωαποτελούνμέροςτουχαρτοφυλακίουμας

Γιαναταδείτεόλαμπείτεστοwww.mesitiki.www.mesitiki.gr

ΟΑΓΡΟΤΙΚΟΣΣΥΝΕ-
ΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
VENUS GROWERS Α-
ΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΠΩΣ ΕΝ-
ΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ
Γ ΙΑ  ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

ΧΕΙΡΙΣΤΩΝΚΛΑΡΚ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΔΙΚΑΙ-

ΟΛΟΓΗΤΙΚΟ:
-Άδειαχειριστήμηχανη-

μάτωνέργουδεύτερηςειδι-
κότηταςή
-Άδειαβοηθούχειριστή

μηχανημάτωνέργου
Πληροφορίεςστοτηλέφωνο:2331023311,

εσωτερικό141και123

ΗΑΛΜΗΑΒΕΕζητάγιατοεργοστάσιότης,στο5οχλμ
Αλεξάνδρειας–ΚρύαςΒρύσης:

1)ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Με γνώσεις Βιομηχανικών εγκαταστάσεων, Βιομη-

χανικού αυτοματισμού,πίνακες – κυκλώματα και γνώση
Αγγλικών.

2)ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗγιατοτμήμαπαραγωγής
Καιγιατιςδυοθέσειςαπαραίτητοτοενδιαφέρονγιατη

δουλειά και πνεύμα συνεργασίας.Ανάλογη εμπειρία θα
ληφθείυπόψη.

Βιογραφικάσημειώματαμπορούν νααποσταλούν (με
αναφοράστηθέση)στο:Fax:2333027806και

e-mail:info@almifoods.gr
Τηλέφωνοεπικοινωνίας:2333027800

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η εταιρία «ΑΝΤΩΝΙ-
ΟΣ Ι. ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ»
ανακοινώνει ότι θέλει να
προσλάβει άμεσα για το
εργοστάσιότης:

α)εποχιακόπροσωπικό
β)γεωπόνους
γ)χειριστέςκλαρκκαιβοηθούςχειριστέςκλαρκ
δ)μηχανολόγοήηλεκτρολόγομηχανικό
Οιενδιαφερόμενοιθαπρέπειναπροσκομίσουνταπα-

ρακάτωδικαιολογητικά(σεφωτοτυπία):
1.ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
2.ΒΕΒΑΙΩΣΗΑ.Φ.Μ.
3.Α.Μ.Κ.Α.
4.ΑΡΙΘΜΟΣΜΗΤΡΩΟΥΙ.Κ.Α.
5.ΑΡΙΘΜΟΣΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ/ΙΒΑΝΤΡΑΠΕΖΑΣ
6.Πιστοποιητικό υγείας εργαζομένωνσε εργοστάσια

υγειονομικούενδιαφέροντος.
ΓΙΑΤΟΥΣΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣΤΟΥΟ.Γ.Α.:Ασφαλιστι-

κήενημερότηταΟ.Γ.Α.
ΓΙΑΤΟΥΣΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ:ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ
Τηλ.:2331039388,e-mail:karanikolas.antonios@gmail.com
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ25τ.μ.11.500ευρώ
ΡΟΛΟΪ28 τ.μ.LUXανακαινισμένοκαι επιπλωμένο
19.000ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ35τ.μ.ανακαινισμένο11.500ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ40τ.μ.ανακαινισμένο17.000ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ45τ.μ.ανακαινισμένο26.000ευρώ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ50τ.μ.καλό34.000ευρώ
ΡΟΛΟΪ70τ.μ.16.500ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ72τ.μ.ρετιρέ18.000ευρώ
ΡΟΛΟΪ78τ.μ.9.500ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ40τ.μ.καλό20ετίας16.000ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ80τ.μ.ανακαινισμένο42.000ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ85τ.μ.καλό47.000ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ90τ.μ.καλόανακαινισμένο38.000ευρώ
ΠΙΕΡΙΩΝ100τ.μ.καινούργιο,θέα120.000ευρώ
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ110τ.μ.27.000ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ115τ.μ.καλό80.000ευρώ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ130τ.μ.τζάκι,θέα108.000ευρώ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑμεζονέτα140τ.μ.58.000ευρώ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ171τ.μ.μεζονέτακαινούργια140.000ευρώ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΧΩΡΑΦΙΩΝ-ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ5.000μέτρα15.000ευρώ
ΓΑΛΑΞΙΑΣ4.200μέτραμεελιές8.700ευρώ
ΒΕΡΓΙΝΑ43.000μέτρα25.000ευρώ
ΠΑΤΡΙΔΑ6.300μέτρα10.000ευρώευκαιρία
ΖΕΡΒΟΧΩΡΙ40.000μέτραμενερόκαιρεύμα82.000
ευρώ
ΚΟΥΛΟΥΡΑ13.000μέτραμεδένδρα39.000 ευρώ
καιδίκτυο
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ10.000μέτραμεδένδρα26.000ευρώ
ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ4.500μέτρα7.500ευρώ
ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑ7.800μέτραμεπομόνακαιδίκτυο,κο-
ντάστοχωριόκαιάσφαλτο15.000ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ35τ.μ.μεθέσηστάθμευσης130ευρώ
ΡΟΛΟΪ30τ.μ.130ευρώ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ30τ.μ.επιπλωμένο150ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ30τ.μ.επιπλωμένο150ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ30τ.μ.καλόεπιπλωμένο170ευρώ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ30τ.μ.επιπλωμένο10ετίας170ευρώ
ΕΛΗΑ45τ.μ.10ετίαςκαλό180ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ50τ.μ.,καλόμεθέα200ευρώ
ΤΣΕΡΜΕΝΙ50τ.μ.,10ετίας,καλό,επιπλωμένο250ευρώ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ70τ.μ.12ετίας,καλό230ευρώ
ΠΑΠΑΓΟΥ75τ,μ,,12ετίας,καλό230ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ80τ.μ.,καλό,ηλιακό250ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ80τ.μ.,12ετίας,θέα,πάρκιγκ270ευρώ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ80τ.μ.,θέα,180ευρώ
ΡΟΛΟΪ80τ.μ.,καλό280ευρώ
ΡΟΛΟΪ85τ.μ.,ρετιρέ,θέα,τζάκι200ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ90τ.μ.,ανακαινισμένο180ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ90τ.μ.,καλό,πάρκιγκ260ευρώ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ100τ.μ.200ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ100τ.μ.,ανακαινισμένο200ευρώ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ110τ.μ.,καλό,θέα230ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ110τ.μ.,καλό230ευρώ
ΠΑΠΑΓΟΥ120τ.μ.,ατομικόλέβητα,πάρκιγκ220ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ120τ.μ.,θέα,διαμπερές250ευρώ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ130τ.μ.,τζάκι,θέα,πάρκιγκ250ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ145τ.μ.,θέα,διαμπερές260ευρώ
ΝΑΟΥΣΑμονοκατοικία12ετίας,τζάκι,θέα300ευρώ
ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ,μονοκατοικίαεπιπλωμένη,τζάκι300ευρώ

www.laosnews.gr

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΦοιτητικεςΓκαρσ.Στοκεντρο.
ΛΑΔΟΜΥΛΟΙΜονοκατοικια65τ.μμεοικοπεδο200τ,μ50000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙανω,οικόπεδο.600τ,μ24000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣκαιν.4ος120τ.μμεparkigk,Α.Θ3ΔΣΚ
τζακιαναμ.140000€
ΚΕΝΤΡΟ95τ.μ,2ΔΣΚτου200380000€
ΜΕΖΟΝΕΤΤΑμεΘεα,Α.Θ,τζακιπαρκιγκ,150τ.μ3ΔΣΚ
wc130000€
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝΣτουντιο-Γραφειο30τ.μμεθεα,προσο-
ψηςΕυκαιρία10000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙΜονοκατοικια68τ.μτου75΄μεοικοπ.270
μετρα30000€
EΛΗΑ1ΔΚουζινακιWC38τ.μευχαριστο,10000€
ΠΑΤΡΙΔΑκατοικια100τ.μ+καταστημα100τ.μμεοικοπ.
95000€
ΟΙΚΟΠΕΔΟπαζαρι380Τ.Μ.κεντροσ.δ1,2καλητιμη
MHTΡΟΠΟΛΗ2οςχωριςασανσερανακαινισμενο85τ.μ
πολυομορφο34000€
ΗΡΑΚΛΕΟΥΣκαινουριομεθεα,3ος92τ.μ+γκαραζ,Α.Θ
85000€
N.ΠΡΟΔΡΟΜΟΣΜον/κιαημιτεληςμε3ΔΣΚ+900τ.μ
οικοπεδο0100€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑΜονοκατοικιαδιατηρητεασεοικοπεδο190
τ.μ70000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝεπιπλωμενοστουντιο240€όλαπληρω-
μενα
Π.ΜΕΛΑ3ος.3ΔΣΚ2WCΑ.Θπανελ,καλό300€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ4ος1ΔΣ-ΚWCΚ.Θ170€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ1ΔΣΚ4oςΘερμ/τεςμεθεα170€
Π.ΜΕΛΑ2ΔΣΚΑ.ΘΚοπλαμ,μωσαικο-ξυλο220€
ΠΑΠΑΓΟΥ1ΔΣΚΑ.Θχωριςκοιν.ισογειοκαι3ος120€
ΠΑΠΑΚΙΑ80τ.μ2ΔΣΚΑ.Θ.1οςανακαινις.2017-250€
ΚΕΝΤΡΟ2ΔΣΚ.Α.Θ.ΡΕΤΙΡΕΚοπλαμ,260€
ΑΓ.ΠΑΤΑΠΙΟ25ετιαςδιαμπερεςμε3ΔΣΚΩρ/ση300€
ΚΕΝΤΡΟ3ΔΣ/ΚΑ.Θεπιπλωμενο400€
ΩΡΟΛΟΙ2ΔΣΚΑ.Θκοπλαμ,επιπλωμενο250€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΠΕΡ/ΚΗΒεροιαςΦιλέτο16στρ.πανωστηνάσφ.σ.δ
0216€
ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ8500τ.μμεΠομόναστηνασφ3000τοστρέμμα
ΕΡΓΟΧΩΡΙ10500τ.μαγροοικοπεδοΕυκαιρια25000€

ΑΓΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣκονταστουΤσεσμελη19στρ.μεεπι-
τραπεζια,μετοχήΠομόναςκμπεκακια2800€τοστρεμμα
ΤΕΛΩΝΕΙΟΒιομηχανικηαποθηκηκαιμεταλικοστεγα-
στρο200τ.μεντοςγηπεδου1500τ.μ30000€
ΡΑΧΙΑπανέμορφοκτηματάκι3300τ.μμεθέακαινερό
μόνο13000€
Π.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ10στρεμ.μεπομωνα+ροδακ.25000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣκτημα21στρ.μεβιομηχανικατα8στρ
42000€
ΑΣΩΜΑΤΑ5στρ.αρτιομεΘέα25.000€ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΣΥΚΙΕΣπανωαπό66΄35στρεμ.70000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣδιπλαστοχωριομπαξες3στρ.10000€
ΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ6500τ.μ.κονταστοχωριο30.000€ΤΩΡΑ
24000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ10στρ20000€-ΣΤΑΥΡΟΣ15στρ.45000€
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ.10στρ,πανωστηνασφαλτοκονταστην
Πατριδα.

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

ΕΜ.ΠΑΠΠΑκΚαρατασουκαταστηματα40τ.μ30.000€
ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκαταστημα50τ.μ30.000
ΑΝΟΙΞΕΩΣκαταστ.75τ.μ+60οροφος50000€
ΙΕΡΑΡΑΡΧΩΝκαταστ.25τ.μκατάλληλοκαιγιαγκαραζ
20000
ΩΡΟΛΟΙΓΡΑΦΕΙΟ33τ.μπροσοψης18000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΙΑΤΡΕΙΟδιχωροκονταστηνΒενιζελου250€
ΚΤΕΛ,καταστημα60τ.μ+60υπογειο5€
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΓΡΑΦΕΙΟεναςχωρος+wc80€
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟπρωηνΚεντρο65τ.μ350€
ΠΙΕΡΙΩΝ75τ.μμεπαταρι350€
ΔΙΠΛΑΣΤΗΝΨΑΡΟΠΟΥΛΑκαταστ,75+75+70500€
ΑΠΟΘΗΚΗισόγειαεπιτηςΑνοίξεως180τ.μ200€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΓραφειο50τ.μΛουξπρό-
σοψη300€
ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙΔιώροφοΝεοκλασικόκεντρογιαΚαφε-Ρε-
στωράν
ΠΩΛΕΙΤΑΙστονΠΡΟΜΗΘΕΑυπογειααποθηκη80τ.μ
7000€
ΩΡΟΛΟΙκΑγ.ΚυριακηΘεσηΓκαραζκλειστο,ενοικιο30€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕπαγγελματικοςχωρος100τ.μ200€
ΚΑΤΩΑΠΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣΧΩΡΟΣ1300τ.μ
Γιαδιαλογητηριοηπαρομοιεςχρησεις,μεψυκτικουςθαλαμους..

του Σαββατοκύριακου

ΗΕΤΑΙΡΙΑ«TASTYFRUIT»ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ
ΣΤ.-ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣΒ.Ο.Ε.»

Δ/νση:ΤέρμαΡωσσοπροσφύγων(στις
ιδιόκτητεςεγκαταστάσειςτης)

ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ
Ότιγιατηνκαλοκαιρινήπερίοδο2018θα

δέχεταιδηλώσειςγιακεράσια,βερύκκοκα,
ροδάκινα,νεκταρίνια,απότιςπεριοχέςΒέροιας,Κυδωνοχωρίου,Σαραντό-
βρυσες,Μακροχώρι,Διαβατό,Αγ.Μαρίνα,Ταγαροχώρι,Λυκογιάννηκ.λπ.
Ώρεςεπικοινωνίαςαπό10.00π.μ.-3.00μ.μ.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 23310 72700

HΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΧΥΜΩΝΑΣΠΙΣΑ.Ε.–ΚΩΝ/ΝΟΣΔΕΔΕΣΑΝΑ-
ΚΟΙΝΩΝΕΙΟΤΙΕΧΟΥΝΕΧΟΥΝΞΕΚΙΝΗΣΕΙΟΙΕΓΓΡΑΦΕΣΤΟΥ
ΕΠΟΧΙΑΚΟΥΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΓΙΑΑΝ.ΕΡΓΑΤΕΣ,ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ/ΒΟΗ-
ΘΟΥΣΧΕΙΡΙΣΤΕΣΚΛΑΡΚ,ΤΕΧΝΗΤΕΣΚΑΙΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ.

ΑΙΤΗΣΕΙΣΓΙΝΟΝΤΑΙΔΕΚΤΕΣΣΤΑΓΡΑΦΕΙΑΤΗΣΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗΚΑ:
-ΦΩΤΟΤΥΠΙΑΑΦΜ-ΑΜΚΑ-ΑΡΙΘΜΟΜΗΤΡΩΟΥΙΚΑ
-ΦΩΤΟΤΥΠΙΑΔΕΛΤΙΟΥΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
-ΦΩΤΟΤΥΠΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΛΟΓ/ΣΜΟΕΘΝΙΚΗΣ
-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥΓΕΙΑΣ
-ΜΙΑΜΙΚΡΗΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΓΙΑΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ

ΤΟΥΟ.Γ.Α.
-ΔΙΠΛΩΜΑΒΟΗΘΟΥΉΧΕΙΡΙΣΤΗΚΛΑΡΚ.

ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ2332303100
ΤΜΗΜΑΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ:ΜΠΑΡΑΚΟΥΑΛΕΚΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΗΕΤΑΙΡΙΑ«TASTYFRUIT»ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ

ΣΤ.-ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣΒ.Ο.Ε.»
Ζητάειεργατικόπροσωπικόμεεμπειρίαστη

συσκευασίαφρούτων,γιατηνκαλοκαιρινήσεζόνμε
έναρξηεγγραφώναπό24-4-2018στηΔιεύθυνση:
ΤέρμαΡωσοπροσφύγων(στιςιδιόκτητεςεγκατα-

στάσειςτης).Ώρεςεγγραφων:από10.00π.μ.έως3.00μ.μ.αυτοπροσώπως.
Δικαιολογητικά,ΦωτοτυπίαΑστυνομικήςΤαυτότητας,Α.Μ.Κ.Α.,Α.Φ.Μ.,

αριθμόςτραπεζικούλογαριασμούκαιπιστοποιητικόυγείας.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 23310 72700

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΖΗΤΕΙΤΑΙαρτεργάτηςγιαναεργαστείσεαρτοποιείο
Απαραίτηταπροσόντα!
-Ηλικίααπό22έως40ετών
-Πολύκαλέςεπικοινωνιακέςικανότητες
Επιθυμητήηπροϋπηρεσία και εκπλήρωσηστρατιωτικής

θητείας.Παρακαλώ επικοινωνήστεστο τηλ.: 23310 74041,
υπ.ΚΑΝΑΚΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣαπότις09.00έωςτις13.00.

ΧΑΡΙΖΕΤΑΙ Η ΜΕΛΙΣΣΑ
Ημίαιμη τσοπανο-

σκυλίτσα 1,5 ετών,
στειρωμένη και με
ενημερωμένο βιβλιά-
ριουγείας.

Αναζητά μια αυλή
και ένασπιτικό όπου
θα είναι και πιστός
φύλακας και χαρού-
μενησυντροφιά.

Γιαπληροφορίες
τηλ:6943671469

HΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΧΥΜΩΝΑΣΠΙΣΑ.Ε.–ΚΩΝ/ΝΟΣΔΕΔΕΣΖΗΤA
*ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΤΡΟΦΙΜΩΝ.ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑΓΙΝΟΝΤΑΙΔΕΚΤΑΣΤΟ
Ε-maila.barakou@aspis.gr
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ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣτηςΚλασικής

ΦιλολογίαςτουΑριστοτελείουΠα-
νεπιστημίουΘεσσαλονίκης, με
εξειδίκευσηστηνΕιδικήΑγωγή,
παραδίδειιδιαίτεραμαθήματασε
παιδιάΓυμνασίουκαιΛυκείοιυσε
ΑρχαίαΕλληνικά,Έκθεση,Λατι-
νικάκαιΝεοελληνικήΛογοτεχνία.
Πολύπροσιτέςτιμές.Τηλ.επικοι-
νωνίας:6974430782.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χωρίς

υποχρεώσειςΖΗΤΑΕΙσοβαρή
σχέση.Τηλ.:6984040769.

ΕΥΚΑΤΑΣΤΑΤΟΣκύριος50

ετώνψάχνει εμφανίσιμη κυρία
ως50ετώνγιαγνωριμία.Τηλ.:
6972371446.

ΚΥΡΙΟΣ72ετώνζητείκυρια
από50ετώνέως70γιασοβα-
ρήσχέση.Τηλ.:6989007541.

42ΧΡΟΝΟΣ εμφανίσιμος
με ανώτερη μόρφωση ζητεί
γνωριμία με κοπέλα ευχαρί-
στου χαρακτήρα. Τηλ.: 6942
274316.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
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)
Μητρόπολη,104τ.μ,2ΔΣΚΜ,τζάκι,ατομικήθέρμανση,
ηλιακός,3οςοροφος65000(κωδ2Δ109)
Τσερμένι ,100τ.μ,1ος,2ΔΣΚΜ,τζάκι,ηλιακός,τέντες,
ωρομετρηση,κουφωτήντουλάπα,πόρταασφαλείας
,θέα,ιδιωτικήκατασκευή,τιμήσυζητήσιμη(κωδ2Δ102)
Στοκέντρο,σεπεζόδρομο,75 τ.μ2οςορ,2ΔΣΚΜ,
βλέπειπίσω,χρήζειμερικήςανακαίνισης ,κατάλληλο
καιγιαεπαγγελματικηχρηση,τιμή
50000(κωδ2Δ125)
ΦανάριαΚύπρου,60 τ.μ ,2ος,2ΔΣΚΜ,ατομικήθέρ-
μανση,πάρκινγκ2θεσεις,οικοδομή10ετίας60000€
(κωδ2Δ85)
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:
•Οικόπεδο16στρ.ΕΠΙΣΚΟΠΗστονκόμβοτηςΕγνα-
τίας(ΟΙΝ02)
•ΟικόπεδοστονΆΓΙΟΓΕΩΡΓΙΟΠΡΟΣΠΑΤΡΙΔΑ
5στρ.μεκτίσμα386τ.μ.50.000€(Χ474)
•ΟικόπεδοσταΑΣΩΜΑΤΑ1.200μμεθέα65.000€
(ΑΧ07)
•ΣτηνΑΓΙΑΒΑΡΒΑΡΑ4650μ,58μφάτσα,300μαπό
τηνάσφαλτο,χτίζει930τ.μ.36.000€(ΒΧ03)
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:
•ΣΤΟΚΕΝΤΡΟγραφείο4χώρων,πλήρωςανακαινι-
σμένο,62.000€(ΕΓ42)
•ΣΤΟΚΕΝΤΡΟΤΗΣΒΕΡΟΙΑΣ81τ.μ.60.000€(ΕΓ26)
•ΚΕΝΤΡΟ2χώροιμεWC30.000€(ΕΓ33)
•ΣΤΟΚΕΝΤΡΟπλήρωςανακαινισμένομε εύκολη
πρόσβαση, χωρίς κοινόχρηστα,65τ.μ.μεπατάρι
20τ.μ.50.000€(ΑΝΑ03)
•ΣΤΟΡΟΛΟΙγραφείο2χώροι75.000€(ΕΓ15)
ΠωλούνταιΓκαράζ:
•Γκαράζ,κλειστόΣΤΟΤΣΕΡΜΕΝΙ,100τμ.,10.000€
(900)

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕνοικιάζονταιΔιαμερίσματαμε2δωμάτια:
•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,μεηλεκτρικέςσυ-
σκευές,air-condition,ντουλάπαχωνευτή,και-
νούριακουφώματα190€(2Δ70)
•ΚΕΝΤΡΟ2Δσαλοκουζίναμπάνιοοροφοδι-
αμέρισμα,μεαυτόνομηθέρμανση,οικοδομή
2007,80τ.μ.κουφώματακόπλαν250€(2Δ72)
•ΚΕΝΤΡΟ2Δσαλόνικουζίνα,κουφωτέςντου-
λάπες,καινούριαπατώματα,καινούριαπόρτα,

μεγάλοιχώροι230€(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)
•Μακροχώρι120τμ,3Δ,σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο,απο-
θήκη,τζακόσομπα,θερμοσυ.,200€(3Δ37)
•ΤΣΕΡΜΕΝΗ3Δ,ΣΛΚ,κόπλαν,πλακάκια,καιν.κου-
ζίνα,180€(3Δ35)
•ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ3Δ,οροφοδιαμ.109τμ,ΣΛΚ,αποθήκη,
πυλωτή,αυτόνομηθερμ.απεριόριστηθέα320€(3Δ36)
•ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙκαινούριο3ΔΣΛΚ,3κουφοτέςντου-
λάπες,ατομική,θέααπεριόριστη,5ος,παρκινκ280€
(3Δ34)
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:
•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:
•ΓκαράζστοκέντροπεριοχήΚΤΕΛ-ΑΣΤΙΚΑ40€
•ΓκαράζστοκέντροπεριοχήΚΤΕΛ-ΑΣΤΙΚΑ50€
•ΚΕΝΤΡΙΚΗαποθήκη,110τ.μ.250€(ΑΠ1)
•ΚΕΝΤΡΙΚΗαποθήκη,60τ.μ,200€(ΑΠ2).
•ΚΕΝΤΡΟ,αποθήκη280τμ.+100τμ.,ηαυλήμεσκέ-
παστρο.(ΑΠ3).

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)

Τογραφείομαςβρίσκεται:ΑγίουΑντωνίου1
στονπρώτοόροφο

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

ΟΙ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ,
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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.

ΜΕΣΗ 20/04/2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑιτήσειςγιαΠρόσληψηεποχικούπροσωπικού(εργάτες-χ.κλαρκ-παραλήπτες)δέχεταιο
Α.Σ.ΜΕΣΗΣ

Απαιτούμεναδικαιολογητικάενδιαφερομένων:
1.Αστυνομικήταυτότητα(σεφωτοτυπία)
2.Α.Φ.Μ.(σεφωτοτυπίατουεκκαθαριστικούτηςΕφορίαςήτηςβεβαίωσηςαπόδοσης)
3.Α.Μ.Κ.Α.(σεφωτοτυπία)
4.Φωτοτυπίαπιστοποιητικούυγείας,σεεργοστάσιαυγειονομικούενδιαφέροντος
5.Αριθ.ΜητρώουΙΚΑ(φωτοτυπίαενόςμηχανογραφικούαποσπάσματοςεάνυπάρχει)
6.ΒιβλιάριοκαταθέσεωνΤράπεζαςΠειραιώς(απαραίτητα)

ΕΠΙΠΛΕΟΝ:
ΓΙΑΤΟΥΣΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣΣΤΟΝΟΓΑ:
-ΑσφαλιστικήΕνημερότηταΟΓΑ

ΓΙΑΤΟΥΣΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ:
-ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣάδειεςπαραμονής&εργασίας
-Διαβατ΄΄ηριο

ΓΙΑΤΟΥΣΧΕΙΡΙΣΤΕΣ-ΒΟΗΘΟΥΣ:
ΆδειαχειριστήμηχανημάτωνΈργου-ΒεβαίωσηΑναγγελίας

ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 11 ΜΑΪΟΥ 2018
ΕΚ ΤΟΥ Δ.Σ. ΜΕΣΗΣ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ 
ΔΙΠΛΩΜΑ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

ΑΠΟ 23 ΕΤΩΝ ΚΑΙ 
ΑΝΩ. ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ 

ΘΑ ΛΗΦΘΕΙ ΥΠ’ ΟΨΙΝ. 
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ 

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 76.
ΠΛΗΡ. ΤΗΛ.: 23310 74443

Το κονσερβοποιείο – χυμοποιείο «ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ»ανακοι-
νώνει πως δέχεται αιτήσεις γιαπρόσληψη εποχιακούπρο-
σωπικούΕργάτες/Εργάτριες καιΧειριστέςΚλαρκ/Βοηθοί
ΧειριστέςΚλαρκσταγραφείατηςεταιρείας.

ΔΕΥΤΕΡΑμεΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
9:30με13:30

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑΣΕΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ:
1)ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΤΑΥΤΟΤΗΤΑΗ΄ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ -ΑΔΕΙΑ

ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ-AΔΕΙΑΕΡΓΑΣΙΑΣ(ΓΙΑΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ)
2)ΠΡΟΣΦΑΤΟΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΕΦΟΡΙΑΣΗ΄ΒΕΒΑΙΩΣΗ

ΑΠΟΔΟΣΗΣΑΦΜ
3)ΑΡΙΘΜΟΜΗΤΡΩΟΥΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ(ΙΚΑ)
4)ΑΜΚΑ
5)ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣΔΕΗ
6)ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣΚΙΝΗΤΗΣΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣΉΒΕΒΑΙΩΣΗ

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣΣΥΝΔΡΟΜHΤΗΓΙΑΤΑΚΑΡΤΟΚΙΝΗΤΑ
7)ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥΥΓΕΙΑΣ
8)ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝΤΡΑΠΕΖHΣ(1oςΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ)

ΕΠΙΠΛΕΟΝγιατους:
ΑσφαλισμένουςστονΟ.Γ.Α.:ΑσφαλιστικήΕνημερότηταΟΓΑ
ΧειριστέςΚλαρκ:ΆδειαχειριστήμηχανημάτωνΈργου
ΒοηθούςΧειριστέςΚλαρκ:ΒεβαίωσηΑναγγελίας
Πληροφορίες:ΤμήμαΑνθρώπινουΔυναμικού
Τηλ.2331023774καΜαρκογιαννάκη
Φαξ:2331026974
Εmail:hr@aqf.gr

ΟΙΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΖΗΤΟΥΝκοπέλαγιαγραμματειακή
υποστήριξη.Αποστολήβιογραφικών:

info@margaritopoulos.com.



«Είμαι απολύτως σίγουρος ότι οι εθνικές ε-
κλογές θα προηγηθούν των αυτοδιοικητικών 
εκλογών» δήλωσε από την έδρα της Περιφέρει-
ας Κεντρικής Μακεδονίας ο πρόεδρος της Νέας 
Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη 
συνάντηση που είχε με τον περιφερειάρχη Από-
στολο Τζιτζικώστα.

«Θέλω να επισημάνω το παράδοξο ο αρμό-
διος υπουργός να μη θέλει να γίνουν οι αυτοδι-
οικητικές εκλογές μαζί με τις ευρωεκλογές, όπως 
ήταν αρχικά σχεδιασμένο, και να συζητά οι εθνι-
κές εκλογές να γίνουν μαζί με τις αυτοδιοικητι-
κές, κάτι το οποίο θα είναι πρωτοφανές, δεν έχει 
συμβεί ποτέ στα χρόνια της μεταπολίτευσης» 
είπε χαρακτηριστικά.

«Η δική μας δέσμευση είναι ξεκάθαρη. Ο ε-
κλογικός νόμος της αυτοδιοίκησης θα ξαναλλάξει 
και οι επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές θα γί-
νουν με το ίδιο εκλογικό σύστημα, αυτό το οποίο 

ισχύει σήμερα» πρόσθεσε.
Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης 

επισήμανε ότι σε μια συγκυρία δύσκολη για την 
αυτοδιοίκηση, διαμορφώνεται ένα ενιαίο μέτω-
πο απέναντι στις νομοθετικές πρωτοβουλίες 
της κυβέρνησης και τόνισε ότι το μέτωπο αυτό 
«έχει διακομματικά χαρακτηριστικά αλλά έχει 
αμιγώς αυτοδιοικητική διάσταση». «Πράγματι 
οι πρωτοβουλίες αυτές δεν λύνουν κανένα από 
τα ουσιαστικά προβλήματα της αυτοδιοίκησης, 
αντίθετα προσθέτουν έναν πολύ μεγάλο βαθμό 
αβεβαιότητας σχετικά με το εκλογικό σύστημα 
με το οποίο θα γίνουν οι επόμενες εκλογές» είπε 
χαρακτηριστικά.

Για τις επαφές που έχει στη Θεσσαλονίκη και 
στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ο κ. 
Μητσοτάκης υπογράμμισε: «Συζητάμε για την 
επόμενη μέρα. Δεν πρόκειται να επιτρέψω να ε-
κτραπεί ο δημόσιος διάλογος σε μια στείρα τοξι-

κή αντιπαράθεση για το χθες. Συζητάμε 
για την επόμενη μέρα, για την επόμενη 
μέρα μιας σημαντικότατης περιφέρειας 
που έχει να επιδείξει εξαιρετικά ανα-
πτυξιακά αποτελέσματα και για το πώς 
η βόρεια Ελλάδα και ειδικά η Περιφέ-
ρεια Κεντρικής Μακεδονίας και ειδικά 
η Θεσσαλονίκη, μπορεί να συνεχίσει 
να είναι πρωταθλήτρια στην ανάπτυξη, 

να δημιουργήσει θέσεις απασχόλησης, 
να αξιοποιήσει τα σημαντικά συγκριτικά 
πλεονεκτήματα».

Για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης 
επισήμανε ότι ο ίδιος δεν περιμένει να 
έρθει στη Θεσσαλονίκη μία ή δύο εβδο-

μάδες πριν από τη 
ΔΕΘ, που φέτος έχει 
και πολύ σημαντικά 
χαρακτηριστικά, αλλά 
διαμορφώνει προτά-
σεις διαρκώς για τη 
Θεσσαλονίκη και τη 
βόρεια Ελλάδα.

Τον κ. Μητσοτάκη 
καλωσόρισε στην έ-
δρα της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονί-
ας ο κ. Τζιτζικώστας 
ο οποίος αναφέρθηκε 
στις επιδόσεις της πε-
ριφέρειας σε ό,τι αφο-
ρά την απορρόφηση 
κοινοτικών κονδυλίων 
και στο συνολικό της 
έργο.

Με ιδιαίτερο εξαγωγικό ενδιαφέρον ολοκλη-
ρώθηκε η συμμετοχή της Περιφέρειας Κεντρι-
κής Μακεδονίας —για τέταρτη συνεχή χρο-
νιά—  στη Διεθνή Έκθεση Φρέσκων Φρούτων 
και Λαχανικών “Freskon 2018”, η οποία διορ-
γανώθηκε από τη ΔΕΘ-HELEXPO στο Διεθνές 
Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης (26-28 Απρι-
λίου 2018).

Οι 21 επιχειρήσεις της Κεντρικής Μακεδονί-
ας που φιλοξενήθηκαν στο περίπτερο της Πε-
ριφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας είχαν τη δυνα-
τότητα να προβάλλουν την ξεχωριστή ποιότητα 
και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της παραγω-
γής τους στους εμπορικούς αντιπροσώπους, 
που κατέκλυσαν τη διοργάνωση. Έντονο ήταν 
και το εξαγωγικό ενδιαφέρον για τις συμμετέ-
χουσες επιχειρήσεις, καθώς το περίπτερο της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας επισκέφτη-
καν  χονδρέμποροι εισαγωγείς και εξαγωγείς 
φρέσκων φρούτων και λαχανικών, έμποροι λια-
νικής, σημαντικές αλυσίδες σούπερ μάρκετ από 
την Ελλάδα και το εξωτερικό, όπως επίσης και 
γεωπόνοι, παραγωγοί αλλά και επαγγελματίες 
που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της συ-
σκευασίας και των logistics,  οι οποίοι έκλεισαν 
ήδη σειρά εμπορικών συμφωνιών με πολλές 

από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις.
«Δεν είναι τυχαίο ότι η Περιφέρεια Κεντρικής 

Μακεδονίας είναι πρώτη πανελλαδικά σε αγρο-
τική παραγωγή, όπως και στις εξαγωγές τρο-
φίμων και αγροτικών προϊόντων, με ένα από 
τα πιο πλούσια καλάθια αγροτικών προϊόντων 
στη χώρα και με το ποσοστό της αγροτικής 
οικονομίας στο ΑΕΠ της Κεντρικής Μακεδονίας 
να κινείται σταθερά σε επίπεδο άνω του 25%. 
Επίσης, ο πρωτογενής τομέας της Κεντρικής 
Μακεδονίας συμμετέχει κατά 26% στην Ακα-
θάριστη Προστιθέμενη Αξία του πρωτογενούς 
τομέα σε επίπεδο χώρας», δήλωσε η Αντιπε-
ριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Γερακίνα 
Μπισμπινά.

«Η πολιτική μας στηρίζεται στη δημιουργία 
ενός ισχυρού διεθνούς brand name για την Κε-
ντρική Μακεδονία, γεγονός που υποστηρίζουμε 
με τη μεγάλη καμπάνια προβολής και προώθη-
σης των ποιοτικών προϊόντων μας σε δεκάδες 
εκθέσεις διεθνώς, αλλά και με εξειδικευμένες 
εξωστρεφείς δράσεις. Όπως δεν είναι τυχαίο 
ότι και στη στρατηγική ευφυούς εξειδίκευσης 
(RIS3) στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
ο αγροδιατροφικός τομέας αποτελεί “τομέα – 
πρωταθλητή”. Αυτή είναι η έμπρακτη αναγνώρι-

σή μας στην υπεραξία του αγρο-
τικού τομέα και στα συγκριτικά 
πλεονεκτήματα που έχει η πρω-
τογενής παραγωγή της περιοχής 
μας», πρόσθεσε η κ. Μπισμπινά.

«Η ενίσχυση των αγροτών 
και κυρίως των νέων γεωργών 
αποτελεί προτεραιότητα για τη 
διοίκησή μας, καθώς το ενδιαφέ-
ρον είναι εξαιρετικά μεγάλο και η 
στροφή των νέων στον πρωτογε-
νή τομέα στην Κεντρική Μακεδο-
νία δεν είναι θεωρία, αλλά αποδεικνύεται στην 
πράξη.

Έχουμε αποδείξει ότι πιστεύουμε στις δυ-
νατότητες και τις προοπτικές του αγροτικού 
μας τομέα, του Έλληνα αγρότη, που μπορεί να 
αποτελέσει τον πυρήνα της πολυπόθητης ανά-
πτυξης για όλη την ελληνική κοινωνία. Γι’ αυτό 
και κύριος στόχος μας είναι να ενισχύσουμε 
την πρωτογενή παραγωγή με κάθε μέσο, αντι-
μετωπίζοντας τα προβλήματα του αγροτικού 
κόσμου και ανοίγοντας νέους δρόμους για την 
ανάπτυξη και την πρόοδό του», κατέληξε η κ. 
Μπισμπινά.Στόχος της συμμετοχής της Περι-
φέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην έκθεση 

“Freskon 2018” ήταν η προώθηση προς την 
παγκόσμια αγορά των φρέσκων φρούτων και 
λαχανικών που παράγονται στην Κεντρική Μα-
κεδονία, η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας 
στο συγκεκριμένο κλάδο, η εξωστρέφεια της 
παραγωγής και η τόνωση του πρωτογενούς το-
μέα της Κεντρικής Μακεδονίας, που διαδραμα-
τίζει καταλυτικό ρόλο στην ελληνική οικονομία.

Η συμμετοχή της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας στην έκθεση “Freskon 2018” πλαι-
σιώθηκε από σειρά παραλλήλων εκδηλώσεων, 
όπως το FreshCon market - supermarkets b2b 
point για συναντήσεις με αλυσίδες σουπερμάρ-
κετ του εξωτερικού, το διεθνές συνέδριο σταφυ-
λιού κ.ά.
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Ιδιαίτερο εξαγωγικό ενδιαφέρον από τη συμμετοχή της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας  
στη Διεθνή Έκθεση Φρέσκων Φρούτων και Λαχανικών “Freskon 2018”

Συνάντηση Μητσοτάκη - Τζιτζικώστα: «Οι εθνικές 
εκλογές θα προηγηθούν των αυτοδιοικητικών εκλογών»
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