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Ράβε-ξήλωνε με τον ΕΦΚΑ
  Χριστός Ανέστη και χρόνια πολλά! Πασχαλινή 
έκπληξη η διαρροή της απόφασης του ΣτΕ  σχετικά 
με την αντισυνταγματικότητα της ένταξης ελευθέρων 
επαγγελματιών, επιστημόνων και αγροτών στον ΕΦΚΑ.  
Εκεί που η κυβέρνηση κόμπαζε για το πλεόνασμα του 
2017 ότι συνετέλεσε σε μεγάλο βαθμό ο ΕΦΚΑ, έρχεται το 
ΣτΕ και γκρεμίζει το οικοδόμημα-νόμο Κατρούγκαλου. 
Και τι θα γίνει; Δεν πιστεύουμε πια σε κοσμοϊστορικές 
ανακατατάξεις…Θα βρουν κάποια τροπολογία,  
κάποιο νομικίστικο τερτίπι και θα μπαλώσουν το 
αντισυνταγματικό κομμάτι. Η συνταγή γνωστή, έτσι 
εξάλλου έκαναν και με την αντισυνταγματικότητα 
των περικοπών των συντάξεων από τα μνημόνια, 
οπότε και εφήυραν την προσωπική διαφορά και 
ούτε γάτα, ούτε ζημιά! Το πρόβλημα δυστυχώς είναι 
διαχρονικό και βαθύτερο. Γιατί να προχωρήσουν 
στην θέσπιση ενός νόμου τόσο σημαντικού, χωρίς να 
διασφαλίσουν ότι είναι νομικά στέρεος; Φώναζαν και 
προειδοποιούσαν οι εκπρόσωποι των δικηγόρων και 
μηχανικών στη Βουλή κατά τη συζήτηση του νόμου, ότι 
η αντισυνταγματικότητα είναι καταφανής, αλλά ποιος 
άκουγε; Ο διάλογος ως συνήθως γίνεται απλώς για να 
γίνεται. Οι παραγωγικές τάξεις, για το διαδικαστικό της 
υπόθεσης, ας πουν δυο κουβέντες τις οποίες δεν δίνει 
σημασία ούτε η νομοπαρασκευαστική επιτροπή, ούτε 
η ολομέλεια, αφού όλα είναι προαποφασισμένα, τα 
κουκιά μετρημένα και ο νόμος ψηφισμένος πριν καν 
εισαχθεί. Το αποκορύφωμα της δημοκρατίας! Χαμένος 
χρόνος και χρήμα από τα μπρος-πίσω νόμων που 
έπρεπε να συζητηθούν και να ψηφισθούν μετά από 
ώριμο και ουσιαστικό διάλογο. Το αποτέλεσμα; Ένας 
νομοθετικός κυκεώνας με άπειρα νομοθετήματα που 
τελικά περιπλέκουν, αντί να ξεδιαλύνουν τα πράγματα. 
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Τα αναπάντεχα
και τα αιφνίδια

της ζωής
Γεμάταπάλι τασταντ τηςΒέροι-

ας με κηδειόχαρτα, μέσα στο Πά-
σχα, ανθρώπων γνωστών και αγα-
πητώνστηντοπικήκοινωνίααπότις
επαγγελματικές τους κυρίως δρά-
σεις.

Καιμέσασ’αυτά,αναγγελίεςθα-
νάτων,νέωνανθρώπων46-56ετών
με κοινό χαρακτηριστικό το ξαφνικό
και το αιφνίδιο, εκείνο που δεν το
περιμένει κανείς,προδομένοι σε ε-
λάχισταλεπτά,απότηνκαρδιάτους
ή κάποια ανυποψίαστη αιτία θανά-
του.Πραγματικά, μπροστάσ’ αυτό,
η υγείαπάνωαπ’ όλα, η καλοτυχία
καιοισυχνέςδόσειςαποσυμπίεσης
από τα καθημερινά προβλήματα,
είναιοικαλύτερεςευχές!

Θα επιθυμούσε να ξαναπεί το «Χριστός Ανάστη»
στη Βέροια η Κατερίνα Παπακώστα

ΑνάστασηστηΒέροιαέκανεηΒουλευτήςΑθήνας,πρώηνυφυπουργόςΥγείαςεπίΝέαςΔημοκρατίας,Κατερίνα
Παπακώστα, (προσφάτωςδιαγραφείσααπό τηνΚ.Ο. του κόμματος), μαζί με τονΗμαθιώτησύζυγό τηςΘόδωρο
Σιδηρόπουλο, από ταστελέχη  τουΜητρώου του κόμματοςστοΝομό και την κόρη της.Μπροστάστην εξέδρα
στάθηκεαρχικάδίπλαστονδημοτικόσύμβουλοΓιώργοΚάκαρη,οοποίοςθεσμικάκαιγιαλόγουςδεοντολογίας,της
παραχώρησετηθέσητου,δίπλαστονβουλευτήσυνάδελφότηςΓιώργοΟυρσουζίδη.Όπωςμάθαμετηςάρεσεπολύ
ητελετήστηνπλατείατηςΕληάςκαιεξέφρασετηνεπιθυμίαναξαναέρθει,μετοκαλόκαιτουχρόνου!

Εξάλλου,πέραντουότιαυτοδικαίως,ωςνύφη,μπορείναχαρακτηριστείΗμαθιώτισσα,είναικαιοινέεςυποχρεώ-
σειςτουσυζύγουτηςαπέναντιστηΝ.Δ.πουενισχύουναυτήτηνσκέψη,τόσοαπέναντιστοκόμμαόσοκαιστοΝομό.

Στοπόδιμέχρις…
απολύσεωςτης
Θείαςλειτουργίας

Μέχρι το τέλος  της Πασχαλινής
θείας λειτουργίαςστονΜητροπολιτικό
ναό, το βράδυ τηςΑνάστασης, πα-
ρέμεινε οΔήμαρχοςΚώστας Βορ-
γιζίδης, που σ’ όλη τη διάρκεια της
τελετής  συνοδευόταν από τονπρόε-
δροτουΚΑΠΑΔήμουΒέροιαςΣτέργιο
Διαμάντη. Και καθότι το καθήκον  το
καλεί, οι επίσημοι, από όποιαΑρχή,
υπόκεινταισεορθοστασίαωρών,ελέω
πρωτοκόλλου! Στηνπροκειμένηπερί-
πτωσηάκουσανκαιτο«Δι’ευχών»!

Μεμέτρο
τασκουπίδια

στουςκάδουςτης
Αλεξάνδρειαςμέχρι
νατοποθετηθούνοι
μόνιμοιυπάλληλοι
Μπορείναέληξεστις31Μαρτίουησύμ-

βαση των εργαζομένωνστηνΚαθαριότητα
τουΔήμουΑλεξάνδρειας, αλλά  οι διαδικα-
σίες τοποθέτησηςτωννέωνμονίμωνυπαλ-
λήλων από τους αρμόδιουςφορείς (ΑΣΕΠ

καιΥπουργείοΕσωτερικών) καθυστερούν και έτσι δεν είναι δυνατή ηπλήρης λειτουργία τηςΥπηρεσίαςΑποκομιδής
Απορριμμάτων.

Οδήμοςλοιπόνπαρακαλείτουςδημότεςναμηνκατεβάζουναπορρίμματαστουςκάδουςότανείναιγεμάτοικαικυρί-
ωςναμηνεναποθέτουνκλαδιάκαιογκώδηαντικείμενα.

Γιατηναποκατάστασητηςπλήρουςλειτουργίαςτηςυπηρεσίαςαποκομιδής,θαεκδοθείνεότερηανακοίνωση.

Ένα ΣτΕ 
που, αντί

να καταργεί 
νόμους,

να «ξηλώνει» 
υπουργούς, 

γίνεται;
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Περιφορά Επιταφίων και Ανάσταση στη Βέροια

Με τις καμπάνες να χτυπάνε πένθιμα από το 
πρωί της Μεγάλης Παρασκευής και το ψιλόβροχο να 
ταιριάζει στο κλίμα της ημέρας,  εκατοντάδες  πιστοί 
γέμισαν τις εκκλησίες της Βέροιας για να προσκυνή-
σουν τον Επιτάφιο. Σε ουρές και με υπομονή μικροί 
και μεγάλοι πέρασαν κατά το έθιμο από τρεις επιτά-
φιους που είχαν στολιστεί  από την Μ. Πέμπτη για 
την περιφορά.

Επιτάφιοι με ομπρέλες
Ακόμα και η  μπόρα που ξέσπασε στη Βέροια 

στις 8.00 το βράδυ της Μ. Παρασκευής και η ασθε-
νής βροχή που ακολούθησε, δεν εμπόδισε καθόλου 
τον κόσμο να βρεθεί στις εκκλησίες για τα εγκώμια 
και την περιφορά των Επιταφίων που έγινε χωρίς 
ιδιαίτερες  αποκλίσεις του προγράμματος των Ενο-
ριών. Όλοι με ομπρέλες στα χέρια ακολούθησαν την 
πομπή και επέστρεψαν στους ναούς  για την ολο-
κλήρωση της Ακολουθίας.

Η πρώτη Ανάσταση 
Το πρωί του  Μεγάλου Σαββάτου , ο Μητροπολί-

της λειτούργησε και κήρυξε το θείο λόγο στην Πρώτη 
Ανάσταση που έγινε στον κατάμεστο παλαιό Ιερό 
Μητροπολιτικό Ναό των Αγίων Αποστόλων Παύλου 

και Πέτρου Βεροίας.
«Γιά ἐμᾶς  δέν ὑπάρχει καμία ἀμφιβολία γιά τήν 

Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ, γι᾽ αὐτό καί ἐπαναλαμ¬-
βά¬νουμε μέ χαρά καί βεβαιότητα γιά ἀκόμη φορά 
σήμερα τό «Ἀνάστα ὁ Θεός, κρῖ¬νον τήν γῆν», ἀνα-
μέ¬νο¬ντας τήν Ἀνάστασή του», τόνισε ο Μητροπο-
λίτης και στο  τέλος της Λειτουργίας προχείρισε τον 
Ιερόπαιδα του Ιερού Ναού κ. Σωκράτη Μπούσκα σε 
Αναγνώστη.

Ανάσταση στην «Εληά»
Δεύτε λάβετε φως και το χαρμόσυνο «Χριστός 

Ανέστη» είπαν το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου ο 
Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων και όλος κόσμος που 
συγκεντρώθηκε στον Μητροπολιτικό Ναό  και στη 
συνέχεια στην Πλατεία Εληάς της Βέροιας για την 
τελετή της Αναστάσεως, παρουσία τοπικών Αρχών, 
συνοδεία δεκάδων φωτοβολίδων για το χαρμόσυνο 
γεγονός. 

Ακολούθησε η πασχαλινή θεία Λειτουργία στον 
μητροπολιτικό ιερό ναό των Αποστόλων Πέτρου και 
Παύλου, μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυρια-
κής του Πάσχα.

Η Ανάσταση στο Ξηρολίβαδο
Η παράδοση της Ανάστασης στο Ξηρολίβαδο αναβίωσε και φέτος, το βράδυ του 

Μεγάλου Σαββάτου 7 Απριλίου. Πολλοί Ξηρολιβαδιώτες και φίλοι του χωριού ήταν ήδη 
συγκεντρωμένοι στην εκκλησία του Αγίου Προφήτη Ηλία για να ακούσουν το Αναστάσιμο 
μήνυμα.

Τα χαρούμενα πρόσωπα των πιστών άκουγαν τα λόγια του Ευαγγελίου και περίμε-
ναν την χαρμόσυνη είδηση. Στην ώρα του ο Ιερέας πατήρ Γιάννης Κιουλές ανέκραξε με 
γλυκύτατη φωνή το «Χριστός Ανέστη εκ νεκρών…». Όλοι οι πιστοί συνόδευσαν τον Ιερέα 
ψάλλοντας τον Αναστάσιμο Ύμνο, ενώ ο ουρανός και το ορεινό τοπίο, συμμετείχαν στην 
Μεγάλη Γιορτή.

Οι ασπασμοί της Αγάπης και τα τσουγκρίσματα των αυγών συμπλήρωσαν την Χαρά 
της Ανάστασης, ενώ μετά την Απόλυση όλοι οι πιστοί έσπευσαν να μεταφέρουν το Άγιο 
Φώς και την Ευλογία της Ανάστασης του Κυρίου στα σπίτια τους.

Ο Πολιτιστικός Όμιλος Ξηρολιβάδου ευχαριστεί την Ιερά Μητρόπολη, τον πατέρα Γιάννη Κιουλέ και την Εκκλησιαστική Επιτροπή Προφήτη Ηλία Ξηρολιβάδου, που έδωσαν και πάλι σε όλους την χαρά της παραδοσιακής 
Ανάστασης στο αγαπημένο χωριό.



Λαός γενναίος ανέκαθεν οι Κρήτες. Παλικαρί-
σιος! Δεν καρτερούσαν το κάλεσμα της πατρίδας 
για να ζωστούν τ’ άρματα. Εθελοντές πάντα στις 
αναμετρήσεις του έθνους και μπροστάρηδες Σημαι-
οφόροι. Κι ας ήξεραν πως εκεί που πήγαιναν ίσως 
να μην ξαναζήσουν το όραμα της επιστροφής!

«Στου χρέους το χαράκωμα
αίμα, πνοή αφήσαν

κι ορφανεμένα όνειρα!
Και πίσω δε γυρίσαν»

γράφει ο συμπολίτης Μανώλης Μιχελάκης σ’ 
ένα συναισθηματικά φορτισμένο ποίημά του.

Όπως δε γύρισαν ποτέ και τα Κρητικόπουλα 
που ξεκίνησαν μιαν άνοιξη απ’ το νησί τους, για να 

βρεθούν στην άλλη άκρη της Ελλάδας, έξω από 
τη Νάουσα. Για τη Μακεδονία!

Με την καθοδήγηση του συμπατριώτη τους 
Μανώλη Μπενή εντάχθηκαν στο σώμα του Κα-
τεχάκη. Στη Νάουσα όπου κατευθύνονταν, θα α-
ναλάμβαναν τα καθήκοντά τους που ήταν κυρίως 
η προστασία του ελληνικού πληθυσμού από το 
λεπίδι των Βουλγάρων.

Δεν πρόλαβαν όμως Αναπάντεχα, παγιδεύ-
τηκαν σε μια ρεματιά της περιοχής, έξω από το 
Χωροπάνι (σημερινή Στενήμαχος). Εκεί, τους εί-
χαν στήσει «παγανιά» οι Τούρκοι, ενημερωμένοι 
από ανθέλληνες καταδότες. Ακροβολισμένοι στις 
γύρω κορφές οι Τούρκοι, άνοιξαν πυρ και αποδε-

κάτισαν το σώμα των Ελλήνων.
Ήταν η μάχη της Χοντροσούγκλας. Οι αιφνιδια-

σμένοι αντάρτες, αντέδρασαν με ηρωϊσμό, προ-
καλώντας στον εχθρό σημαντικές απώλειες. Τις 
λεπτομέρειες της σύγκρουσης κατέγραψαν οι Να-
ουσαίοι λόγιοι Μανώλης Βαλσαμίδης και Στέργιος 
Αποστόλου. Οι συγγραφείς, με βάση τις γραπτές 
αφηγήσεις που προήλθαν από αυτόπτες μάρτυρες, 
δίνουν ανάγλυφη την εικόνα της συγκλονιστικής 
εκείνης μάχης. Αναφέρονται σε πολυάριθμους νε-
κρούς. Σ’ αυτούς ανάμεσα, όλα σχεδόν τα Κρητικό-
πουλα, που θυσιάστηκαν για την πατρίδα. Για την 
Ελλάδα!

Για τη Μακεδονία, που δεν πρόλαβαν καλά-καλά 
να τη γνωρίσουν.

Ήταν στις 11 Απριλίου του 1906, ημέρα Τρί-
τη.

Τα μέλη του Ιππικού συλλόγου Νάουσας, τιμού-

νε τη μέρα της επετείου με μια σεμνή τελετή και 
με αναφορές στα παλικάρια και τον ηρωικό τους 
θάνατο. Στο φροντισμένο χώρο της θυσίας τους, 
ένα μνημείο απέριττο θυμίζει στους επισκέπτες 
και τους περαστικούς, ότι τα χώματα της περιοχής 
εκείνης είναι ποτισμένα με το αίμα των γενναίων 
πολεμιστών.

Στο «προσκλητήριο νεκρών» που κάθε χρόνο, 
μετά την κατάθεση στεφάνου και το τρισάγιο εκφω-
νεί ο Ιππικός σύλλογος τα ονόματα των πεσόντων 
ηρώων. Και ο εκφωνητής, όταν φτάνει στα Κρητικό-
πουλα, υψώνει τη φωνή του.

Ίσως κάποιο αγεράκι του Βερμίου, πάρει στα 
φτερά του τα ονόματά τους και τα μεταφέρει ένα 
προς ένα στη μακρινή τους πατρίδα.

Στην Κρήτη!

Ορ. Σιδηρόπουλος
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ΠΙΤΕΡ ΡΑΜΠΙΤ   (ΜΕΤΑΓΛ.) 
Προβολές: Καθημερινά στις 17.30

Σκηνοθεσία: ΓΟΥΙΛ ΓΚΛΑΚ
Σενάριο: ΡΟΜΠ ΛΙΜΠΕΡ
Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ 

ΟΙ:, ΠΕΤΡΟΣ ΔΑΜΟΥΛΗΣ, ΦΑΝΗΣ ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ, 
ΑΝΤΩΝΗΣ ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ, ΦΟΙΒΟΣ ΡΙΜΕΝΑΣ, ΧΡΗ-
ΣΤΟΣ ΣΥΡΙΩΤΗΣ, ΧΡΥΣΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΤΖΙ-
ΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΤΡΙΑ ΡΑΠΤΗ

Το Κορίτσι στην Ομίχλη    (Ζαν Ρενό)
La Ragazza Nella Nebbia του Ντονάτο Καρίσι
Προβολές:  Κάθε μέρα στις : 19.15 και 21.45  ( 

εκτός Μ. Σάββατο  )

Σκηνοθεσία: Ντονάτο Καρίσι
Σενάριο: Ντονάτο Καρίσι
Πρωταγωνιστούν: Τόνι Σερβίλο, Ζαν Ρενό, Α-

λέσιο Μπόνι, Λορέντζο Ρικέλμι, Γκαλάτεα Ράντζι, 
Μικέλα Σεσκόν, Λουκρέτζια Γκουιντόνε

ΕΝΑ ΗΣΥΧΟ ΜΕΡΟΣ - A QUIET PLACE      (ΕΜΙ-
ΛΙ ΜΠΛΑΝΤ)

Σενάριο: ΜΠΡΑΪΑΝ ΒΟΝΤΣ  
Σκηνοθεσία: ΤΖΟΝ ΚΡΑΖΙΝΣΚΙ
Ηθοποιοί: ΕΜΙΛΙ ΜΠΛΑΝΤ, ΤΖΟΝ ΚΡΑΖΙΝΣΚΙ
Προβολές: Κάθε μέρα στις : 19.15 και 21.30    ( 

εκτός Μ. Σάββατο  )

Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλο 
το πρόγραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ παρα-
κάτω: 

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

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     5/4/18 - 11/4/18

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Επισκέψεις και Ιερές 
Ακολουθίες την Μ.Εβδομάδα 

στο Γηροκομείο Βέροιας
Το Διοικητικό Συμ-

βούλιο και οι Τρόφιμοι 
του Γηροκομείου Βέροι-
ας , ευχαριστούν θερμά 
τον Δικηγορικό Σύλλογο 
Βέροιας για την επίσκε-
ψή τους την Μ.Τετάρτη 
4-4-2018 στο Γηροκο-
μείο Βέροιας καθώς επί-
σης και για την ευγενική 
προσφορά τροφίμων 
και ειδών προσωπικής 
υγιεινής για τους Ηλικι-
ωμένους του Ιδρύματος.

Ευχαριστίες
Το Διοικητικό Συμ-

βούλιο και οι Τρόφιμοι 
του Γηροκομείου Βέροι-
ας, ευχαριστούν θερμά 
τον Σεβασμιότατο Μη-
τροπολίτη Βεροίας Να-
ούσης και Καμπανίας 
κ.κ.Παντελεήμονα ,για 
την ευγενική παραχώ-
ρηση ιερέα για την τέλε-
ση των ακολουθιών της 
Μ.Παρασκευής και του 
Μ.Σαββάτου στο Γηρο-
κομείο Βέροιας καθώς 
επίσης ευχαριστούν τον 
Ιερέα πατέρα Τιμόθεο 
και τους Ιεροψάλτες 
που έψαλαν στις ιερές 
ακολουθίες  και τον κό-
σμο που τίμησε με την παρουσία τους , τις ακολουθίες του Επιταφίου και της Αναστάσεως του Κυρίου 
στο Γηροκομείο Βέροιας.

Εκ της Δ/νσεως του Γηροκομείου Βέροιας.

Πανηγυρικές εκδηλώσεις 
της Ζωοδόχου Πηγής από 

την Εύξεινο Λέσχη Χαρίεσσας 
Η Εύξεινος Λέσχη Χαρίεσσας διορ-

γανώνει πανηγυρικές εκδηλώσεις της 
Ζωοδόχου Πηγής Χαρίεσσας την Πα-
ρασκευή 13 Απριλίου 2018, και τον ε-
ορτασμό του συλλόγου, σύμφωνα με το 
παρακάτω πρόγραμμα: 

 Πέμπτη 12 Απριλίου 2018
Περιφορά της εικόνας από παιδιά 

ντυμένα με τις παραδοσιακές φορεσιές, 
θα προσφέρει από τον σύλλογο μας σε 
όλο τον κόσμο ζεστός ποντιακός «Τα-
νωμένος σορβάς» στη μνήμη του Κελε-
σίδη Ηλία εκ Πόντου (1935)

Παρασκευή 13 Απριλίου 2018
Μετά το πέρας της θείας λειτουργίας 

θα ακολουθήσουν πολιτιστικές εκδηλώ-
σεις από τους τοπικούς συλλόγους του χωριού, θα προσφερθούν σε όλους παραβρισκόμενους παραδοσιακά 
ποντιακά «Οτία» προσφορά του συλλόγου μας.

 Το Περίπτερο του συλλόγου  «Μνήμη μου σε λένε Πόντο» θα βρίσκεται για δύο ημέρες στο εξωκλήσι της 
Ζωόδοχου Πηγής Χαρίεσσας.

Μια θλιβερή επέτειος
Τα Κρητικόπουλα δε γύρισαν πίσω…



Π.Ε Ημαθίας: 
Εγκύκλιος  

τροποποιήσεων 
– μεταβιβάσεων – 
απένταξης για το 

«κομφούζιο»
Η Π.Ε Ημαθίας ενημερώνει τους ενδιαφερό-

μενους για την   Εγκύκλιο  τροποποιήσεων – 
μ ε τα β ι β ά σ ε ω ν 
–  α π έ ν τ α ξ η ς 
στο πλαίσιο της 
δράσης 10.1.08 
«Εφαρμογή της 
μεθόδου σεξου-
αλικής σύγχυσης 
των μικρολεπιδο-
πτέρων (ΚΟΜ-
ΦΟΥΖΙΟ)» του 
Μέτρου 10 του 
ΠΑΑ 2014-2020. 
Π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ε ς 
π λ η φ ο ρ ο ρ ί ε ς 
στο l ink http://
imath ia .  pkm. 
gov.gr/ default.
aspx? lang= el-
GR&page= 213 
& newsid= 6349

Αρμόδιος υ-
πάλληλος Δημή-
τρης Καραγιάν-
νης,γεωπόνος.

Τηλέφωνο επι-
κοινωνίας  23313 
50141

Η Π.Ε. Ημαθίας ενημερώνει ότι στα πλαίσια της υλοποίησης του προγράμματος της 
‘’εναέριας ρίψης - διανομής εμβολίων-δολωμάτων κατά της λύσσας, για την από του στό-
ματος ανοσοποίηση των άγριων ζώων’’ στις 11/04/2018 έως και 21/04/2018, θα πραγμα-
τοποιηθούν  ρίψεις εμβολίων – δολωμάτων από αέρος σε όλες τις περιοχές της Ημαθίας.

Όσον αφορά την διαχείριση των εμβολιακών δολωμάτων, γνωρίζουμε στους πολίτες τα 
εξής, προκειμένου να τα διαχειριστούν με ασφάλεια για  να αποφευχθεί ο κίνδυνος μετάδο-
σης του ιού της λύσσας :

Τα εμβολιακά δολώματα περιέχουν ζωντανό ιό λύσσας και σε περίπτωση επαφής 
με αυτό, πρέπει να επισκεφθούμε άμεσα το γιατρό. Σε περίπτωση επαφής με τα χέρια 
πλένουμε  αμέσως σχολαστικά τα χέρια μας με σαπούνι και επισκεπτόμαστε αμέσως το 
γιατρό(ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ή ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ).Σε περίπτωση εύρεσης τέτοιων εμβολιακών 
δολωμάτων (μικροί κύβοι χρώματος λαδί-καφέ με οσμή ψαριού), σε αγροτικές, δασώδεις 
ή κατοικημένες περιοχές ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΑ ΑΚΟΥΜΠΑΜΕ Ή ΝΑ ΤΑ ΠΑΤΟΥΜΕ Ή ΝΑ 
ΕΡΧΟΜΑΣΤΕ ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΑΥΤΑ.Σε κάθε περίπτωση 

εύρεσης τέτοιων εμ-
βολιακών δολωμάτων 
ενημερώνουμε άμεσα 
την τοπική κτηνιατρική 
αρχή (Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟ-
ΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
& ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ - 
ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙ-
ΚΗΣ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑ-
Σ-Μητροπόλεως 44 
– Βέροια, τηλ. 23313 
50193, 50135), προ-
κειμένου να τα διαχει-
ριστεί με ασφάλεια.

Το Τμήμα Κτηνια-
τρικής Π.Ε. Ημαθίας 
θα επανέλθει για να 
γνωστοποιήσει κάθε 
νεότερο.
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Πρόγραμμα συνεκπαίδευσης 
Αστυνομικών και Ρομά από το 

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
Το Υπουργείο Προστα-

σίας του Πολίτη με αφορ-
μή την 8η Απριλίου που 
αποτελεί ημέρα μνήμης 
για τους Ρομά όλου του 
κόσμου, αναλαμβάνει το 
ρόλο του «εκπαιδευτή» 
του αστυνομικού προσω-
πικού από δίδυμα συν-εκ-
παιδευτών, αποτελούμενα 
από στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. 
και έμπειρους κοινωνικούς 
διαμεσολαβητές Ρομά. 

Στο πλαίσιο του προ-
γράμματος PROACTIVE, 
για πρώτη φορά σε εθνικό 
επίπεδο, αστυνομικοί και 
εκπρόσωποι των κοινοτή-
των Ρομά συναντώνται και 
συνεργάζονται, ως μέλη 
της ίδιας κοινωνίας με κοινά συμφέροντα και κοινή στόχευση, προκειμένου να εκπαιδεύσουν εκπροσώπους της ομάδας 
ΔΙ.ΑΣ., της Τροχαίας, της Άμεσης Δράσης, των Ο.Π.Κ.Ε. και τοπικών Αστυνομικών Τμημάτων σε θέματα προληπτικής 
ασφάλειας.

Το πρόγραμμα PROACTIVE θέτει στην αιχμή την Ελληνική Αστυνομία, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, σε θέματα 
πρόληψης και καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού των Ρομά, ενισχύοντας το αστυνομικό προσωπικό ως ανα-
πόσπαστο κρίκο της κοινωνικής αλυσίδας προς την κατεύθυνση της δημιουργίας πρόσφορων συνθηκών αλληλοκατανό-
ησης, συναντίληψης και συλλειτουργίας με τις κοινότητες Ρομά για τη δημιουργία ασφαλών τοπικών κοινωνικών.

Η προσπάθεια σχεδιασμού εθνικής πολιτικής για την αντιμετώπιση των αιτιών του κοινωνικού αποκλεισμού των Ελ-
λήνων Ρομά και τη θεμελίωση των προϋποθέσεων ισότιμης πρόσβασής τους σε όλα τα αγαθά που προσφέρονται από 
το σύγχρονο Ελληνικό Κράτος σε όλους τους Έλληνες Πολίτες έχει ξεκινήσει από το 2016.

Η 8η Απριλίου ήταν ημέρα μνήμης για τους Ρομά όλου του κόσμου, θέτοντας τη βάση για τη διεκδίκηση των δικαιω-
μάτων τους από τη διεθνή κοινότητα.

Η Ελληνική Πολιτεία έχει αναγνωρίσει από το 1955 τους Ρομά ως ισότιμους Έλληνες Πολίτες. Οι ίδιοι οι Ρομά αυτο-
προσδιορίζονται επίσημα από το 2001 ως Έλληνες. Στην χώρα μας, ωστόσο, ένα μεγάλο μέρος των Ρομά βιώνει συνθή-
κες κοινωνικού αποκλεισμού με δυσμενείς συνέπειες για το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων των 
Ρομά κοινοτήτων.

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

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

Ο ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΑΒΡΙ-
ΗΛ-ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Χρήστου και 
της Έλενας - Ροντίκα, το γένος 
Πόπα, που γεννήθηκε και κατοι-
κεί στη Βέροια και η GHERGHE 
ANCA LUIZA του Iουλιάν - Κρι-
στιάν και της Γιολάντα - Κορίνα, 
το γένος Ιλίε, που γεννήθηκε στο 

Πλοέστι Ρουμανίας και κατοικεί στο Βουκουρέστι 
Ρουμανίας, πρόκειται να παντρευτούν με πολιτικό 
γάμο που θα γίνει στο Δημαρχείο Βουκουρεστίου 
στη Ρουμανία.

Από τις 11 έως και την 21 Απριλίου σε όλο το Νομό

Ρίψη εμβολίων-δολωμάτων 
από αέρος για την λύσσα 

των άγριων ζώων



Την Πέμπτη της Διακαινησίμου 12 Απριλίου το πρωί 
θα ιερουργήσει στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Ναού-
σης επι τη εορτή των Αγίων Πέντε Ναουσαίων Ιερο-
μαρτύρων.

Την Πέμπτη της Διακαινησίμου 12 Απριλίου στις 
6:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στον Μέγα Πανηγυρικό Ε-
σπερινό της Ζωοδόχου Πηγής στο Καθολικό της Ιεράς 
Μονής Παναγίας Δοβρά.

Την Παρασκευή της Διακαινησίμου 13 Απριλίου το 
πρωί θα ιερουργήσει επί τη εορτή της Ζωοδόχου Πη-
γής στο Καθολικό της Ιεράς Μονής Παναγίας Δοβρά.

Το Σάββατο της Διακαινησίμου 14 Απριλίου στις 
6:00 μ.μ. θα συμμετάσχει στον Πολυαρχιερατικό Πανη-
γυρικό Εσπερινό των Αγίων Ναουσαίων Νεομαρτύρων 
στον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Ναούσης και εν συνεχεία 
θα προεξάρχει της Πάνδημης Ιερής Λιτανείας  της Ει-
κόνος των Αγίων Ναουσαίων Νεομαρτύρων στον «Χώ-
ρο Μαρτυρίου» Κιόσκι.

Την Κυριακή του Θωμά 15 Απριλίου το πρωί θα 
συμμετάσχει στο Πολυαρχιερατικό Συλλείτουργο στον 
Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Μεταμορφώσεως Ναούσης. 
Στο τέλος θα τελέσει Δοξολογία και θα κατευθυνθεί στο 
«Χώρο Θυσίας» όπου θα τελέσει επιμνημόσυνη δέηση 

για τους σφαγιασθέντες ήρωες της πόλης κατα την ε-
πανάσταση του 1822.
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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.

Κηδεύτηκε χθες στον Τριπόταμο 
ο Τάκης Τσανασίδης

Χθες Τρίτη 10 Απριλίου έγινε στον Τριπόταμο η κη-
δεία του Δημήτρη (Τάκη) Τσανασίδη, του οποίου ο αιφ-
νίδιος θάνατος προκάλεσε μεγάλη θλίψη  στην τοπική 
κοινωνία. 

Στα 56 του χρόνια ο γνωστός έμπορος ηλεκτρικών 
ειδών (Expert  και μετέπειτα Mega Euronics) στην Πιε-
ρίων, άφησε την τελευταία του πνοή, το απόγευμα της 
Δευτέρας του Πάσχα, ενώ έκανε κάποιες εργασίες στο 
χωράφι του στον Τριπόταμο Βέροιας.

Ο ΛΑΟΣ εκφράζει στους οικείους του ειλικρινή συλ-
λυπητήρια. 

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

Συλλυπητήρια Επιστολή 
 Η Πρόεδρος και τα μέλη της Διοίκησης του Εμπορικού Συλλόγου Βέροιας 

εκφράζουν την βαθειά οδύνη και τα ειλικρινή συλλυπητήρια τους  στην οικογένεια 
του Δημήτρη Τσανασίδη για τον αδόκητο θάνατό του.

Ο Δημήτρης Τσανασίδης  υπήρξε ένας αγωνιστής  εμπόρος με ήθος και αξίες.
Ευχόμαστε ο Θεός να του χαρίσει ανάπαυση σώματος και ψυχής και να δώσει 

στην οικογένεια του υγεία και δύναμη για να διατηρήσει ζωντανή την μνήμη του.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάζει.

Η Πρόεδρος
του Εμπορικού Συλλόγου Βέροιας

Αθηνά Πλιάτσικα Τσιπουρίδου

Έφυγε από τη ζωή ο Κωνσταντίνος 
Καρατζιούλας από τους παλαιότερους 

κρεοπώλες της Βέροιας
Ένας από τους παλαιότερους κρεοπώλες της Βέ-

ροιας, επί της οδού Βικέλα, ο Κωνσταντίνος Καρατζιού-
λας, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών. Διετέλεσε μέ-
λος του Δ.Σ. του Σωματείου Κρεοπωλών, το οποίο τον 
τίμησε με πλακέτα, όταν συνταξιοδοτήθηκε το 1998. Η 
κηδεία του έγινε το πρωί της Τρίτης (χθες)10 Απριλίου 
στις 11.00, από τον Ιερό Ναό των Αγίων Αναργύρων 
Βέροιας.

Ο ΛΑΟΣ εκφράζει θερμά συλλυπητήρια στην οικο-
γένειά του εκλιπόντος. Ευχαριστήριο του 

Γηροκομείου Βέροιας
Το Διοκητικό Συμβούλιο και οι Τρόφιμοι της Μ.Φ.Η.``-

Σωσσίδειο Γηροκομείο Βέροιας``, ευχαριστούν θερμά:
-Ανώνυμη Κυρία,για την δωρεά του ποσού των 500 

Ε,εις μνήμη του συζύγου της και άλλων συγγενικών προ-
σώπων.

-Ανώνυμη Οικογένεια,για την ευγενική προσφορά 8 tr 
Ελαιόλαδου,φακές 12 Kgr και Ρύζι 10 Kgr ,για τις Άγιες Η-
μέρες του Πάσχα.

-Ανώνυμο Κύριο , για την ευγενική προσφορά  40 Kgr 
Πατάτες ,για τις Άγιες Ημέρες του Πάσχα. 

-Το Σωματείο Ζαχαροπλαστών και Καταστηματαρχών 
Βέροιας,για την ευγενική προσφορά γλυκισμάτων , για την 
1η και 2η ημέρα του Πάσχα.

-Το Καφεκοπτείο Τάσου Μπαρμαρούση ,για την ευγε-
νική προσφορά καφέ ,για τις ανάγκες του Γηροκομείου 
Βέροιας.

-Ανώνυμο Καφεκοπτείο,για την συνεχή προσφορά καφέ 
, για τις ανάγκες του Γηροκομείου Βέροιας. 

-Ανώνυμα Αρτοποιεία,για την  συνεχή προσφορά ψω-
μιού, για τις ανάγκες του Γηροκομείου Βέροιας. 

-Την κ.Δέσποινα Τσιπουρίδου,για την ευγενική προσφο-
ρά ενός γεύματος, για τις Άγιες Ημέρες του Πάσχα.

-Το Τμήμα Νέων της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας,για την ε-
πίσκεψή τους στο Γηροκομείο Βέροιας καθώς και την ευγε-
νική προσφορά τροφίμων και ειδών προσωπικής υγιεινής 
για τους Ηλικιωμένους του Ιδρύματος.

-Ανώνυμη Κυρία,για την ευγενική προσφορά τροφίμων 
εις μνήμη του συζύγου της.

                                    Εκ της Δ/νσεως 

Συλλυπητήρια από τα μέλη
 της ΝΟΔΕ Ημαθίας για τον απροσδόκητο 

χαμό του Τάκη Τσανασίδη
Τα συλλυπητήριά τους για τον «άδικο χαμό» του Τάκη Τσανασίδη,  εκφράζουν 

ο Πρόεδρος και τα μέλη της ΝΟΔΕ Ημαθίας στην οικογένεια και τους οικείους του. 
Ο Τάκης υπήρξε μέλος της παράταξης, ένας εξαίρετος επιχειρηματίας και οικογε-
νειάρχης. Καλό σου ταξίδι ,φίλε Τάκη, θα σε θυμόμαστε πάντα με το χαμόγελο και 
την φιλοτιμία που σε χαρακτήριζε.

ΓΙΑ ΤΗ ΝΟ.Δ.Ε Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΛΠΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Η Κίνηση του Μητροπολίτη

KHΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Τρίτη 10 

Απριλίου 2018 από τον Ιε-
ρό Ναό Αγ. Σάββα (Κυριώ-
τισσας) Βέροιας ο Γεώργιος 
Ευαγ. Ουλκέρογλου σε ηλι-
κία 88 ετών.

KHΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Τετάρτη 

11 Απριλίου 2018 στις 10.00 
π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου 
Αθανασίου Βέροιας ο Φίλιπ-
πος Μελιούμης σε ηλικία 86 
ετών.

KHΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε το Μ. Σάββατο 

7 Απριλίου 2018 από τον Ιερό 
Ναό Αγίου Αντωνίου Βέροιας 
ο Ιωάννης Σωτ. Κύρτσιος 
σε ηλικία 46 ετών.



Του Γιάννη 
Καμπούρη

Το ότι έχουμε αλ-
λεργία με το μέλλον 
είναι πρόδηλο. Δεν 
εξηγείται αλλιώς το 
γεγονός ότι βιώνουμε 
καθημερινά τουλάχι-

στον και μια έκπληξη. Έτσι ανάμεσα στα άλλα 
ανακαλύψαμε την επιθετικότητα της Τουρκίας, 
πάνω που λέγαμε ότι η ευρωπαϊκή προοπτική 
της, θα την μετεξελίξει σε μια δυτικών προδια-
γραφών δημοκρατία. Κανείς μας δε μπόρεσε 
να δει τη δυναμική και παραπέρα την προοπτι-
κή του Ερντογάν.  

Εντάξει με τους πέραν του ατλαντικού ανα-
λυτές δεν τα κατάφεραν, άλλωστε οι αμερικα-
νοί είναι «μαλωμένοι» με την ιστορία, αλλά ε-
μείς ;  Έχοντας περάσει τόσα και τόσα έπρεπε 
να αναλύσουμε σωστά την κατάσταση.

Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή ... 
Η Τουρκία είναι μια βαθιά διχασμένη κοινωνία 
και χώρα και σήμερα βιώνουμε ένα επεισόδιο 
αυτής της διαρκούς εσωτερικής της σύγκρου-
σης, ανάμεσα στους κεμαλιστές (κοσμικούς) 
και στους ισλαμιστές ... δυστυχώς αυτή η δι-
αμάχη μπορεί να αποτελεί εσωτερικό ζήτημα, 
αλλά «εξάγεται» προς το εξωτερικό, στην προ-
σπάθεια του Ερντογάν να κρατηθεί και να πα-
γιωθεί στην εξουσία και προς το παρόν καλά 
τα καταφέρνει.  

Ο Ερντογάν δεν κρύφτηκε ποτέ για το ποιος 
πραγματικά είναι ... Το κόμμα του, το κόμμα 
της Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ) 
ιδρύθηκε ως «συνέχεια» του «Κόμματος της 
Αρετής» όταν αυτό τέθηκε εκτός νόμου, σε 
ένα από τα πολλά επεισόδια στην προσπά-
θεια του «πολιτικού Ισλάμ» να έχει έκφραση 
στην πολιτική σκηνή της Τουρκίας. Το «Κόμμα 
της Αρετής» ήταν ένα καθαρά ισλαμικό κόμμα 
που οι κεμαλιστές το έθεσαν εκτός νόμου ... 
μια ιστορία σε συνέχειες … μια ιστορία που 
ξεκίνησε 1972 με την ίδρυση τότε του «Κόμ-
ματος Εθνικής Σωτηρίας» του Ερμπακάν, ενός 
ακραιφνή Ισλαμιστή, που ήταν και το πρώτο 
καθαρά ισλαμικό κόμμα μετά την επικράτηση 
του Κεμάλ και στη συνέχεια των κεμαλιστών ... 
και στα φοιτητικά του χρόνια ο Ερντογάν ήταν 
μέλος του κόμματος του Ερμπακάν.

Που είναι λοιπόν η έκπληξη για τον «εξέλι-
ξη» του Ερντογάν σε ένα «βαμμένο» ισλαμιστή 
... αυτός από την πρώτη στιγμή ήταν ένας 
γνήσιος και σκληρός οπαδός του πολιτικού 
Ισλάμ και η όλη του πορεία δείχνει ότι ποτέ δεν 
απομακρύνθηκε από τις αρχές του. 

Και το πολιτικό Ισλάμ μπορεί να μην είναι 

ένα ομοιογενές πολιτικό μόρφωμα, αλλά έχει 
ορισμένες σταθερές ... σε γενικές γραμμές δέ-
χεται ότι η Σαρία (ισλαμικός νόμος) υπερτερεί 
έναντι κάθε μορφής «κοσμικής» εξουσίας ... 
έχει χαρακτήρα «πανισλαμικό» που σημαίνει 
ότι πιστεύει στην πολιτική ενότητα όλων των 
μουσουλμάνων ... επιδιώκει την απομάκρυνση 
από όλες τις δυτικές επιρροές ... όμως έτσι το 
πολιτικό Ισλάμ «παύει» το Ισλάμ ως θρησκεία 
και το αναγάγει σε πολιτικό σύστημα.

Αν λοιπόν κριθεί ο Ερντογάν με όσα πρε-
σβεύει, τότε θα διαπιστώσουμε τη διαχρονική 
συνέπειά του στις βασικές αρχές του πολιτικού 
Ισλάμ. 

Και είχε την προνοητικότητα να μην ανοίξει 
τα χαρτιά του από την πρώτη στιγμή της ίδρυ-
σης του κόμματος του (ΑΚΡ) ... όλοι πίστευαν 
ότι είχαν απέναντί τους έναν ακόμα πολιτικό 
που θα μπορούσαν να τον χειριστούν με ευ-
κολία ... αποκοιμήθηκαν λοιπόν και όταν αντι-
λήφθηκαν τι πραγματικά συμβαίνει, ήταν πια 
πολύ αργά ... έτσι σήμερα όλοι τρέχουν και δεν 
φτάνουν. 

Αλλά ας υποθέσουμε ότι «φτάνουν» ... το 
δικό μας λοιπόν πρόβλημα δεν είναι απλά ο 
Ερντογάν, είναι διαχρονικό, είναι απόρροια της 
«αιώνιας» σύγκρουσης των κοσμικών με το 
πολιτικό Ισλάμ ... όταν ο καθένας από αυτούς 
θεωρήσει ότι στριμώχνεται, θα βρίσκει πάντα 
την εύκολη διέξοδο σε μια εθνική κρίση ... 
είναι και οι υδρογονάνθρακες της Μεσογείου, 
«βούτυρο» στο ψωμί του εθνικισμού και τώρα 
οι κρίσεις αυτές έχουν και ένα σημαντικό οικο-
νομικό υπόβαθρο που τις «πριμοδοτεί».  

Το πολιτικό Ισλάμ είναι γέννημα του 20ου 
αιώνα ... ουσιαστικά γεννήθηκε το 1928 με την 
ίδρυση της «Μουσουλμανικής Αδελφότητας» 
στην Αίγυπτο, απόρροια της αποικιοκρατικής 
πολιτικής των τότε υπερδυνάμεων ... μορφο-
ποιήθηκε ως πολιτική κίνηση από τον Νάσερ 
το 1950, εκφράζοντας την αντίδραση του αιγυ-
πτιακού λαού που καταπιεζόταν ασφυκτικά α-
πό τα συμφέροντα των δυτικών και κορυφώθη-
κε με την κρίση του Σουέζ ... από τότε πολλά 
συνέβησαν, το πολιτικό Ισλάμ ανδρώθηκε, με-
τεξελίχθηκε, για να φθάσει ακόμα 
και στην πιο ακραία του μορφή, 
τον ISIS.

Τι σημαίνουν όλα αυτά για ε-
μάς ... αρχικά να συνειδητοποιή-
σουμε ότι το πρόβλημα είναι πο-
λύ μεγαλύτερο από ότι δείχνει ... 
ακόμα και αν «λείψει» ο  Ερντο-
γάν, το πρόβλημα θα παραμένει, 
γιατί το πολιτικό Ισλάμ είναι ριζω-
μένο στην Τουρκία όπου υπάρχει 
πρόσφορο έδαφος που το θρέφει 

διαχρονικά ... γιατί απένα-
ντι στη μιζέρια που είναι 
καταδικασμένη η ενδοχώ-
ρα της Τουρκίας, το Ισλάμ 
προσπαθεί να είναι εκεί, 
δίπλα σε κάθε έναν που 
βρίσκεται σε ανάγκη ... για-
τί προσπαθεί και το κατα-
φέρνει να διακρίνεται για 
την «εντιμότητά» και την 
«καθαρότητά» του, απένα-
ντι σε ένα δυτικοποιημένο 
πολιτικό σύστημα βουτηγ-
μένο στη διαφθορά ... έτσι 
θα έχει πάντα ανθρώπους 
που θα το ακολουθούν πι-
στά και κυρίως τυφλά.

Και δυστυχώς εμείς 
δε μπορούμε να άρουμε 
όλα αυτά τα δεδομένα ... 
στη γειτονική χώρα θα ε-
ξακολουθήσουν να υπάρ-
χουν δύο «κοινωνίες», οι 
κεμαλιστές και οι ισλαμι-
στές, που θα συνεχίσουν 
να ζουν σε συνθήκες «α-
κήρυχτου» εμφυλίου ... αν 
σε αυτούς προσθέσουμε 
και τις διάφορες εθνότητες, 
τότε είναι που δεν βγαίνει 

άκρη ... έτσι η Τουρκία ζει και θα ζει σε συν-
θήκες διαρκούς αστάθειας και ο εθνικισμός θα 
είναι πάντα για αυτήν μια «βολική» διέξοδος. 

Βέβαια στη σημερινή συγκυρία κάπου το 
παιχνίδι άρχισε να χάνεται για τον Ερντογάν ... 
πολλά καρπούζια προσπαθεί να χωρέσει κάτω 
από τη μασχάλη του και δε μπορώ να φαντα-
στώ πως θα τα καταφέρει, που δε το βλέπω 
δηλαδή.

Σε κάθε περίπτωση όμως ... εδώ δε χωρά-
νε «ζεμπεκιές», ούτε ιδεοληψίες όποιας από-
χρωσης και αν είναι, ο Ερντογάν κάθε άλλο 
παρά τρελός είναι ... ακόμα και αν δείχνει να 
χάνει τον πλήρη έλεγχο του παιχνιδιού που 
έχει γιγαντωθεί υπέρμετρα, δεν θα τα παρατή-
σει τόσο εύκολα.   

Εμείς λοιπόν από τη μεριά μας επιτέλους 
να μάθουμε να ζούμε με το πρόβλημα και τα 
δεδομένα του, να διαμορφώνουμε όρους για 
τη διαχρονική αντιμετώπισή του, με την ελπίδα 
ότι κάποτε ο κόσμος θα γίνει καλύτερος και το 
κυριότερο δικαιότερος ... ναι ίσως συμβεί κά-
ποτε και αυτό, που να ξέρεις !

Και να θυμόμαστε, αν έχουμε δίκαιο κανείς 
δεν μας το αποδώσει, να μην εναποθέτουμε 
τις ελπίδες μας σε τρίτους ... μπορεί οι αμερι-
κανοί να μας βλέπουν ως μια καλή εναλλακτι-
κή γεωστρατηγική λύση στην παρούσα συγκυ-
ρία, αλλά στην προοπτική θέλουν να τα βρουν 
και πάλι με τους Τούρκους ... να διαμορφώ-
σουμε τώρα τις ευρύτερες δυνατές συμμαχίες 
σε διεθνές επίπεδο με βάση κοινά συμφέροντα 
και στη βάση μιας εθνικής στρατηγικής, να 
διαμορφώσουμε ένα εθνικό εσωτερικό μέτωπο 
απέναντι σε αυτές τις απειλές, να ενδυναμώ-
σουμε την εθνική μας άμυνα και βέβαια να 
κόψουμε το χέρι όσων θα βουτήξουν το χέρι 
στο μέλι κηρύσσοντας - το ελάχιστο - αυτά τα 
αδικήματα «διαρκή». 

Δεν έχουμε την πολυτέλεια του κατακερμα-
τισμού των δυνάμεων μας, μόνοι μας καλού-
μαστε να τα βγάλουμε πέρα και θα τα βγάλου-
με αν το αποφασίσουμε !
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Οι καταδρομείς 
στον Επιτάφιο 

της Καλλίπετρας

Την  Μεγάλη Παρασκευή, η Λέσχη Καταδρομέων Ημαθίας 
συμμετείχε στην Περιφορά του Επιταφίου στην Ιερά Μονή 
Θεοτόκου Καλλίπετρας.

Ευχαριστούμε τον Ηγούμενο της Μονής Παλαμά Καλλιπε-
τρίτη για την εμπιστοσύνη του και ευχόμαστε Καλή Ανάσταση 
και Καλό Πάσχα με υγεία, ευλογία, αγάπη και φώτιση στις 
ψυχές όλου του κόσμου.

Με καταδρομικούς χαιρετισμούς
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος              Ο Γ. Γραμματέας
Λυκοστράτης Θωμάς     Λούκας Κωνσταντίνος

Ίσως να είναι και έτσι
Όχι ο Ερντογάν δεν είναι τρελός ... είναι επικίνδυνα 

και ίσως μοιραία για τον ίδιο έξυπνος
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Βραδιά γευστικής
και μουσικής απόλαυσης με τον 
Δημήτρη Σταρόβα στο «Σείριο»

Ο Φιλανθρωπικός μη κερδοσκοπικός Σύλλογος Φίλων Κέντρου Μέριμνας Ατόμων Ειδικών Δεξιοτήτων Βέροι-
ας, σε συνεργασία με την ομάδα ΑΜΕnAble Cooking σας προσκαλούν σε μια βραδιά γευστικής απόλαυσης, την 
Τρίτη 17 Απριλίου 2018 στις 8.00 μ.μ. στο κοσμικό κέντρο «Σείριος» στο Μακροχώρι Ημαθίας. Μαζί μας ο 
Δημήτρης Σταόρβας και το μαγειρικό του ταλέντο.

Το πλήρες μενού επιμελούνται οι σεφ: Αντώνης Μουστάκας, Μαρίνος Χονδρολίδης και Χριστίνα Μάλλιου.
Στο γεύμα συμπεριλαμβάνονται το κρασί και τα αναψυκτικά.
Σας περιμένουμε για μια αξέχαστη βραδιά γευσιγνωσίας και μουσικής απόλαυσης. 
Στην τιμή της κάρας συμπεριλαμβάνεται κλήρωση πλούσιων δώρων.

Τιμή 15.00 ευρώ κατά άτομο.

Ο Καθηγητής 
Αστροφυσικής και ερευνητής 

της ΝΑSΑ 
Θανάσης Οικονόμου 

στο ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΟ ΙΔΕΩΝ 
της Βέροιας

Στο πλαίσ ιο 
των εορτασμών 
των 100 χρόνων 
από την ίδρυση 
της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, το 
Παράρτημα Ημα-
θίας της ΕΛΛΗΝΙ-
ΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙ-
ΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
και το ΕΚΚΟΚΚΙ-
ΣΤΗΡΙΟ ΙΔΕΩΝ, 
υποδέχονται έναν 
σύγχρονο ερευ-
νητή των άστρων, 
μ ια παγκόσμια 
προσωπικότητα 
των διαστημικών 
εξερευνήσεων, 
τον Καθηγητή Α-
στροφυσικής στο 
Πανεπιστήμιο του 
Σικάγο και ερευ-
νητή της ΝΑSΑ,  
Θανάση Οικονό-
μου ο οποίος θα  
μιλήσει για το πολύπλευρο και σπάνιο έργο του. 

Το όνομα του είναι συνδεδεμένο με τις περισσότερες διαπλανητικές αποστολές. Αποκα-
λείται ο Ελληνας του Αρη και της Αφροδίτης  αφού δεν υπάρχει καμία διαστημική αποστολή 
στην οποία να μην έχει συμμετάσχει.

Μπορεί το 2035, οπότε η ΝΑSA υπολογίζει ότι θα καταφέρει να πραγματοποιήσει την 
πρώτη επανδρωμένη πτήση στον Αρη, να είναι ακόμη μακριά, όμως ο πλανήτης, έχει 
αρχίσει ήδη να αποκτά κάτι από Ελλάδα, καθώς αρκετές από τις περιοχές του, ο κ. Οικο-
νόμου τις βαφτίζει επίσημα από το 2005 με ελληνικά ονόματα, «Kalambaka», «Kalavrita», 
«Kypourio», «Ziakas» και «Ochi» στο διάστημα…

Ο Καθηγητής Θανάσης Οικονόμου, το παιδί από τα Γρεβενά με αγάπη για τα μαθημα-
τικά και την φυσική, που φεύγει από την πατρίδα του σε πολύ  δύσκολες εποχές και φτάνει 
να είναι σήμερα ένας από τους 4 «σοφούς της NASA» θα είναι μαζί μας το Σάββατο 14 
Απριλίου στις 7.00 μ.μ. στο ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΟ ΙΔΕΩΝ.

Στην ίδια εκδήλωση θα τιμηθεί για το μεγάλο έργο του και ο Καθηγητής Μαθηματικός και 
μέλος του Δ.Σ. της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ κύριος Γιάννης Κερασαρίδης 
ο οποίος και θα μιλήσει για το «ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ».

 Συνδιοργάνωση: ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
 Η είσοδος είναι ελεύθερη

Ξεκίνησε από χθες Τρίτη 
10 Απριλίου το 13ο Διεθνές 
Φεστιβάλ Κιθάρας Βέροιας 
στο Χώρο Τεχνών και την 
Αντωνιάδεια  Στέγη Γραμ-
μάτων και Τεχνών, Το φε-
στιβάλ θα διαρκέσει έως τις 
14 Απριλίου 2018. Στις συ-
ναυλίες, τους διαγωνισμούς, 
τις εκθέσεις και τις διαλέξεις 
του, θα συναντηθούν σολίστ 
και καθηγητές, ορχήστρες 
και μαέστροι, μαθητές και 
νέοι κιθαριστές, κατασκευα-
στές και φίλοι της κιθάρας. 

Κορωνίδα του 13ου Δ-
ΦΚΒ, ο Τελικός Κύκλος του 
Διαγωνισμού Κοντσέρτου 
Κιθάρας, στην απαράμιλ-
λης ακουστικής αίθουσα 
του Χώρου Τεχνών. Οι φι-
ναλίστ παρουσιάζουν τα 
μεγάλα κονσέρτα κιθά -
ρας των Joaquin Rodrigo, 
Heitor Villa-Lobos και Mario 
Castelnuovo-Tedesco συ-
μπράττοντας με την Αθηνα-
ϊκή Συμφωνική Ορχήστρα 
Νέων υπό τη διεύθυνση του 
Παύλου Σεργίου.

Ειδικότερα, αναμένεται 
με μεγάλο ενδιαφέρον το 
ρεσιτάλ  του Γάλλου σολίστ 
Judicaël Perroy ο οποίος 
βρίσκεται σήμερα στην α-
φρόκρεμα της κλασικής κι-
θάρας παγκοσμίως, έχοντας 
στο ενεργητικό του πολλά 
βραβεία με σημαντικότερο 
το 1ο Βραβείο του διεθνούς 
φήμης Διαγωνισμού GFA 
των ΗΠΑ.

Σήμερα ο Judicaël διδά-
σκει στο κονσερβατόριο του San Francisco στη θέση του 
επί χρόνια κατόχου της θέσης Sergio Assad. Εκτός από 
κορυφαίος σολίστ, θεωρείται και ένας από τους σημαντι-
κότερους δασκάλους του οργάνου, με πλήθος βραβευμέ-
νων μαθητών.

Ο επίσης πολυβραβευμένος Βέλγος κιθαριστής Jan 
Depreter, διευθυντής του Διεθνούς Φεστιβάλ Κιθάρας της 
Αμβέρσας θα μοιραστεί μια ρεσιταλική βραδιά με τον δικό 
μας βιρτουόζο Δημήτρη Κοτρωνάκη.

Ο κύκλος των ρεσιτάλ θα κλείσει με την εμφάνιση του 
Αντώνη Χατζηνικολάου ενός από τους σημαντικότερους 
έλληνες κιθαριστές της νέας γενιάς βραβευμένος με το 
πολύτιμο Julian Bream Prize. Την ίδια βραδιά, οι μόνιμοι 
συνεργάτες του ΔΦΚΒ Αλέξης Μουζουράκης και Susana 
Prieto, μέλη του παγκόσμιας κλάσης ντουέτου κιθάρας 
Duo Melis, θα κλείσουν τα ρεσιτάλ του Φεστιβάλ με άλλη 
μια εντυπωσιακή εμφάνιση. 

Με το πέρας της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων 
συμμετοχής στους Διαγωνισμούς και τα Master classes 
του ΔΦΚΒ, είμαστε στην πολύ ευχάριστη θέση να ανα-

κοινώσουμε τριάντα συμμετοχές πολύ υψηλού επιπέδου. 
Φοιτητές ελληνικών και ξένων ακαδημιών και πανεπιστη-
μίων και μελλοντικοί επαγγελματίες σολίστ διαγωνίζονται 
φέτος εδώ στη Βέροια.

Στο Διαγωνισμό Νέων Κιθαριστών και στο Διαγωνισμό 
Κοντσέρτου Κιθάρας με Ορχήστρα, συμμετέχουν διαγω-
νιζόμενοι από Γαλλία, Ιαπωνία, Λίβανο, Ελλάδα, Αλβανία, 
Πολωνία, Λιθουανία, Ουκρανία, Σερβία, και Ολλανδία, 
προερχόμενοι από ακαδημίες και πανεπιστήμια της Γαλ-
λίας, Πολωνίας, Λιθουανίας, Ελλάδας, Ουκρανίας, Ισπα-
νίας, Σερβίας και Βέλγιου.

Οι συμμετοχές αυτές καθιερώνουν πλέον το ΔΦΚΒ 
ως ένα από τα σημαντικά Διεθνή Φεστιβάλ κλασικής 
μουσικής στην Ευρώπη και προσβλέπουμε, όπως και 
πέρσι, σε μια επιτυχημένη διοργάνωση στις 10 με 14 του 
Απρίλη.

 Με την υποστήριξη:
Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ
 Καλλιτεχνική διεύθυνση:  Δημήτρης Κουρζάκης
 Διοργάνωση:  ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας – Δημοτικό Ωδείο 

ΚΕΠΑ

Από χθες Τρίτη έως 
τις 14 Απριλίου το 13ο Διεθνές 

Φεστιβάλ Κιθάρας Βέροιας
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Το Σαββατοκύριακο 
31 Μαρτίου και 1 
Απριλίου 2018 οι 

αθλητές/τριες του Ομίλου 
Αντ/ρισης Βέροιας συμμε-
τείχαν στο Περιφερειακό 
Πρωτάθλημα στα Κουφά-
λια και στο 1ο Προπαιδικό 
Ατομικό Πρωτάθλημα στο 
Μακροχώρι.   Στο Περι-
φερειακό Πρωτάθλημα 
στα Κουφάλια ξεχώρισε 
η ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑ η 
οποία ανέβηκε στο βάθρο 
κατακτώντας την 1η θέση 
στην κατηγορία των κορι-
τσιών κάτω των 13 ετών 
και επίσης την 1η θέση 
στην κατηγορία άνω των 
13 ετών. Μετά από συνε-
χείς νίκες και εντυπωσια-
κές εμφανίσεις απέσπασε 
τα συγχαρητήρια των 
διοργανωτών και θεατών 
και επέστρεψε με δυο 
κύπελλα στη συλλογή της.

Στο ίδιοπρωτάθλημα συμμε-
τείχε στα αγόρια ο ΠΑΥΛΙΔΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ο οποίος κατέλαβε
την 2ηθέσηστον όμιλό του , με
πολλές δυνατότητες για μεγαλύ-
τερεςεπιτυχίεςστομέλλον.

Την Κυριακή 1Απριλίου στο
1οΑτομικόπροπαιδικόΠρωτάθλημα,που
διοργάνωσε οΌμιλοςΑντ/ρισηςΒέροιας,
μεεντολήτηςΓ΄ΈνωσηςΣωματείωνΑντ/
ρισηςΚ.Δ.Μακεδονίας,σταγήπεδαtennis
τουΔΑΚστοΜακροχώρι,συμμετείχανοια-
θλητές/τριεςτηςΑκαδημίαςτουΟμίλουκαι
αθλητές απόΒέροια, Νάουσα,Φλώρινα,
Γιαννιτσά, Κατερίνη,Έδεσσα , Καστοριά
καιΓρεβενά.

Όλοιοιλιλιπούτειοιαθλητέςκαιαθλήτρι-
εςτουΟμίλουέδωσαντονκαλύτεροεαυτό
τους , αγωνίσθηκαν για πρώτη φορά σε
ατομικόεπίπεδοκαιπήρανμιαγεύσηαπό
τουςαγώνεςπουθασυμμετέχουνσεμεγα-
λύτερηηλικία.

ΞεχώρισεηΒανΝτερΣπόελΚάτιαηο-
ποίααφούνίκησετιςαθλήτριεςτουομίλου
τηςαναδείχθηκε1ηστακορίτσιακάτωτων
10ετών.

ΟΌμιλοςφρόντισεναεπιβραβεύσειτην
προσπάθεια όλων των αθλητών/τριών με
έναμετάλλιοκαιένασυμβολικόΠασχαλιά-
τικοδωράκι.

Αξίζουνσυγχαρητήριασεόλαταπαιδιά
και στηνπροπονήτρια τουΟμίλου κ.Πα-
λαιστήΝτέπηγιατηνκαθημερινήπροσπά-
θεια,γιαναείναιόλαταπαιδιάεκτόςαπό
καλοίαθλητέςκαιμαθητέςευτυχισμένοικαι
ολοκληρωμένοι άνθρωποι , μεστόχο το «
νουςυγιήςενσώματιυγιεί»

Με… θρίλερ ξεκίνησε η τελι-
κή φάση του Πανελληνίου 
πρωταθλήματος εφήβων που 

διεξάγεται στη Βέροια, με τον Φίλιπ-
πο να κάνει την απόλυτη ανατροπή.
και να παίρνει την νίκη στα τελευταία 
δύο λεπτά του αγώνα. Μπροστά σε 
περισσότερους από 300 θεατές στο 
Φιλίππειο, ο Φίλιππος, αν και ήταν 
πίσω στο σκορ με 24-26 στο 58:00 
κατάφερε και γύρισε το ματς εκμεταλ-
λευόμενος λάθη και αστοχία του Άρη 
Νίκαιας και πήρε τους δύο πρώτους 
του βαθμούς στη διοργάνωση.

Απώλεια για τουςΒεροιώτες ήταν τραυματισμός
του ταλαντούχου και βασικούπαίκτη τουΦιλίππου
ΧάρηΜπαλτατζή,οοποίοςχτύπησεστογόνατοστο
ξεκίνηματουαγώνααποχώρησεκαιάμεσαθαυπο-
βληθεί σε εξετάσεις για να διαπιστωθεί το μέγεθος
τουτραυματισμού.

Ταπεντάλεπτα:2-0,2-2,6-5,9-7,12-9,14-11(η-
μχ),15-13,18-17,18-19,19-21,23-24,27-26.

Φίλιππος (Χατζηπαρασίδης): Καλιαρί-
δης, Στεργιόπουλος, Ελευθεριάδης Γ. 3,
Τσίμπουλας4,Γραμματικόπουλος,Ελευθε-
ριάδηςΧρ. ,Τριανταφυλλίδης3,Παπαδό-
πουλος,Ρίζος2,ΣαράφηςΠ.Σ.3,Μπαλ-
τατζής 1,Κουκουτσίδης 5, ΣαράφηςΚ.Σ.
2,Ταραμονλής,Φιλόσογλου4,Τζωρτζίνης.

ΆρηςΝίκαιας:Ακριβός, Πατσουλίνης,
Βλάχος 8,Ασβεστάς,Μπίμπα,Τερλέτσκι,
Κοκκοράκης,Ντεσούκι 2,Ακερμανίδης 1,
Βαμβόλης,Κοντολένκου,Χουρσουντιάν 8,
Ποταμούσης5,Παπαγεωργίου,Κούβαρης,
Τσαμούρης2.

Διαιτητές:Γρηγοριάδης–Τομίδης.Δίλε-
πτα:2-2.Πέναλτι:2/4–4/4.

Τααποτελέσματατης1ηςαγωνιστικής:
ΦίλιπποςΒέροιας–ΆρηςΝίκαιας27-26
16:00Δούκας-Φοίβος
18:00ΑΟΚοζάνης-ΧΑΝΘ
20:00ΑΕΣΧΠυλαίας-Ολυμπιακός

Ηβαθμολογία
Α’ όμιλος:ΦίλιπποςΒέροιας2 (27-26),

ΑΣΕΔούκα,ΦοίβοςΣυκεών,ΆρηςΝίκαιας
0(26-27)

Β’όμιλος:ΑΕΣΧΠυλαίας,ΑΟΚοζάνης,
ΟλυμπιακόςΣΦΠ,ΧΑΝΘ

Τοπρόγραμμα

Τετάρτη11Απριλίου2018
2η-3ηαγωνιστική
Φιλίππειο09:00,Δούκας-ΆρηςΝ.
Βικέλας09:00,Φίλιππος-Φοίβος
Φιλίππειο11:00ΑΕΣΧΠυλαίας-ΧΑΝΘ
Βικέλας11:00,ΑΟΚοζάνης-Ολυμπιακός
Φιλίππειο18:30Δούκας-Φίλιππος
Βικέλας19:30,Φοίβος-ΆρηςΝ.
Φιλίππειο20:30,ΑΕΣΧΠυλαίας-ΑΟΚοζάνης
Βικέλας21:30,Ολυμπιακός-ΧΑΝΘ

Πέμπτη12Απριλίου2018
ΔΑΚΦιλίππειο-Β’φάση
13:00Α3-Β4
15:00Α4-Β3
17:00Α1-Β2
19:00Α2-Β1

Παρασκευή13Απριλίου2018
ΔΑΚΦιλίππειο-Β’φάση
08:30Α4-Β4
10:15Α3-Β3
12:00Α2-Β2
13:45Α1-Β1

CMYKCMYK
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Χάντμπολ-ΤελικοίΕφήβων
Πρεμιέρα με «θρίλερ»για τον γηπεδούχο 

Φίλιππο 27-26 τον Άρη Νικαίας

ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΠρώτεςθέσειςγιατηνΑλεξιάδου
ΆννακαιΒανΝτερΣπόελΚάτια



Από το Δημαρχείο Βέροιας 
ξεκίνησε η διοργάνωση της 
τελικής φάσης του 38ου 

Πανελληνίου Πρωταθλήματος Εφή-
βων, με την καθιερωμένη παρουσίαση 
του Final-8. Στη συνέντευξη Τύπου 
που πραγματοποιήθηκε, ο Δήμαρχος 
Βέροιας Κώστας Βοργιατζίδης, το 
μέλος του Δ.Σ. της ΟΧΕ Κώστας Βιο-
λιτζής, ο πρόεδρος του ΚΑΠΑ Βέροιας 
Στέργιος Διαμάντης, ο πρόεδρος της 
Ένωσης Σωματείων Χειροσφαίρισης 
Κεντρικής Μακεδονίας κ. Διονύσιος 
Ντόβας, καλωσόρισαν τους αθλη-
τές στη «μητρόπολη» του ελληνικού 
χάντμπολ. Την παρουσίαση των 
εκπροσώπων έκανε ο υπεύθυνος του 
Γραφείου Τύπου της ΟΧΕ στη Βόρειο 
Ελλάδα Ηλίας Τατάλας.

Αναλυτικάόσαδήλωσαν:
Κώστας Βοργιαζίδης (Δήμαρχος Βέροιας):

«Με μεγάλη χαρά σας καλωσορίζουμε στηνπόλη
μαςγιατηδιοργάνωσητηςτελικήςφάσηςτου38ου
πανελληνίουπρωταθλήματος εφήβων.Δεν χρειάζε-
ταιναπούμεπολλάλόγιαγιατησχέσητηςΒέροιας
με το χάντμπολ.Ηπόλημαςθεωρείται η…μητέρα
τουαθλήματοςκαινιώθουμεμεγάληοικειότηταμετη
φιλοξενίατηςσυγκεκριμένηςδιοργάνωσης.Ευχόμα-
στεναγίνουνκαλοίαγώνες,οιαθλητέςναείναιυγι-
είςκαινανικήσειοκαλύτερος.Επίσης,ελπίζουμεοι
αποστολές τωνομάδωνστον ελεύθερο χρόνο τους
ναδουνταθέλγητρατηςφιλόξενηςπόληςμας».

ΚώσταςΒιολιτζής (μέλοςΔ.Σ.ΟΧΕ):«Όπως
πολύ εύστοχα λέτε στοσύνθημα της διοργάνωσης
ότι το χάντμπολ είναι στοDNA τηςΒέροιας, έτσι κι
εμείς οι υπόλοιποιΈλληνες χαντμπολικοί λέμε ότι
νιώθουμε σαν στο σπίτι μας όταν ερχόμαστε στη
Βέροια.Είναι ιδιαίτερη τιμή και χαρά για εμάςπου

διοργανώνεται εδώ η τελική φάση. Ευχαριστούμε
θερμά τοδήμοΒέροιας,αλλάκαι τοΚΑΠΑ τουδή-
μουΒέροιαςγιατηδιαχρονικήστήριξηστοάθλημα.
Εύχομαιστουςαθλητέςνα είναιυγιήςκαι ναδούμε
όμορφουςαγώνες.Στοχάντμπολέχουμετηνευτυχία
ναυπηρετούμεένακαθαρόάθλημα,στοοποίοκερ-
δίζει ο καλύτερος και παράλληλα διαμορφώνονται
διαχρονικέςσχέσεις.Καλήεπιτυχίασεόλους».

ΣτέργιοςΔιαμάντης (ΠρόεδροςΚΑΠΑΔήμου
Βέροιας):«Για μένα είναι ξεχωριστή τιμήωςπρό-
εδρος στο νομικό πρόσωπο να φιλοξενεί η πόλη
μουτηντελικήφάσητουεφηβικούπρωταθλήματος.
Προέρχομαιαπότοχάντμπολκαιηπρώτημουαπο-
στολήωςέφοροςήταντο1983στοΚιλκίςσετελική
φάσηεφήβων.Είμαιπολύσυγκινημένοςβλέποντας
εφήβουςπουμεγάλωσαν και σήμερα είναιπροπο-
νητέςκαιυπηρετούντοάθλημα.Χαίρομαιεπειδήσε
αυτήτηδιοργάνωσησυμμετέχουναρκετέςιστορικές
ομάδες και έχουνπετύχει σπουδαίαπράγματαστο
θεσμό.Εμείς,ωςνομικόπρόσωποθαείμαστεκοντά
στο άθλημα, άλλωστε μπροστά μας υπάρχει και η
πρόκληση του παγκοσμίου πρωταθλήματος του
2021,γιατηνανάληψητουοποίουσυγχαίρουμετην
ΟΧΕ.Ευχαριστούμεόλουςόσουςμαςστηρίζουνκαι
βέβαια τους εθελοντές μαςπου διαχρονικά στηρί-
ζουντιςδράσειςμας».

ΔιονύσηςΝτόβας (ΠρόεδροςΕΣΧΚεντρικής
Μακεδονίας): «ΗΈνωσημας έχει στις τάξεις της
σωματεία που έχουν γράψει ιστορία στην τελική
φάση εφήβων.Εκτόςαπό τονΦίλιππο,πουδίκαια
είναιστηνκορυφή,υπάρχουνοΑρχέλαοςΚατερίνης,
οΖαφειράκηςΝάουσας,ηΓΕΒ,οΠοσειδώνΒέροι-
ας, οΑερωπός, οΜέγαςΑλεξανδρος Γιαννίτσων,
ομάδεςμεσυμμετοχέςκαιδιακρίσεις.Καλήεπιτυχία
σε όλες τις αποστολές.Ευελπιστούμε ότι θαδούμε
χάντμπολ υψηλού επιπέδου.Από τηνπλευράμας
καταβάλλαμε κάθεπροσπάθειαώστε όλα να κυλή-
σουνάψογα».

Γιώργος Ξυλογιάννης (Γενικός Γραμματέας
ΦιλίππουΒέροιας): «Εύχομαι από την πλευρά
μας καλούςαγώνες, με όσο τοδυνατόν λιγότερους

τραυματισμούς. Πράγματι, το χάντμπολ είναι στο
DNAτουΦιλίππουκαιείμαστευπερήφανοιγι’αυτό.
Δενθασταθούμε καθόλουστοαγωνιστικό κομμάτι.
Ελπίζουμεόλεςοιομάδεςνααπολαύσουντηδιαμο-
νήτους».

Απόπλευράςτωνομάδωνπουσυμμετέχουνστη
διοργάνωση,παρόντεςστησυνέντευξηΤύπουήταν
οιεκπρόσωποιτωνΦιλίππουΒέροιας,ΑΣΕΔούκα,
ΆρηΝικαίαςκαιΑΕΣΧΠυλαίας.

ΤάσοςΧατζηπαρασίδης (προπονητήςΦιλίπ-
πουΒέροιας): «Όλες οι αναπτυξιακές δράσεις δί-
νουν την ευκαιρία να οικοδομηθούν και νασφυρη-
λατηθούνσχέσεις ζωής.Όλοι εδώείμαστεφίλοι και
εύχομαιτοίδιονασυνεχίσειναγίνεται.Ευχαριστού-
μετουςδιοργανωτέςκαιόσουςσυνέβαλλανμετου-
στέρημακαιτονελεύθεροχρόνοτουςγιαναυπάρξει
μίαάρτιαδιοργάνωση».

ΔημήτρηςΤριανταφυλλίδης(αθλητής
ΦιλίππουΒέροιας):«Εύχομαι καλή επι-
τυχίασεόλεςτιςομάδες.Πιστεύωότιόλοι
είναιπροετοιμασμένοιγιαναδώσουνπολύ
δυνατούςαγώνες».

Δήμος Σαμαράς (προπονητήςΑΣΕ
Δούκα):«Είμαστεπολύχαρούμενοι με τη
συμμετοχήμαςστηντελικήφάση.Ελπίζου-
μεναγίνουναγώνες-διαφήμισησεγεμάτα
γήπεδακαινακερδίσουμεακόμηπερισσό-
τεραπαιδιάστοάθλημα.Καλήεπιτυχίακαι
υγείαγιαόλους».

ΠαναγιώτηςΚολλύρης(αθλητήςΑΣΕ
Δούκα):«Όλεςοι ομάδεςβρίσκονται άξια
σε αυτή την τελικήφάση και έχουν κάνει
μεγάλη προσπάθεια. Εύχομαι σε όλους
τουςαθλητέςυγείακαικαλούςαγώνες».

Παναγιώτης Γούσιος (προπονητής
ΑΕΣΧΠυλαίας): «Καλή επιτυχία σε όλες
τις ομάδες. Ευχαριστούμε τους διοργα-
νωτές.Πάντα είναιπολύωραίοναπαίζεις
χάντμπολστηΒέροια,δίνειμίαρομαντικό-
τητασε όλους εμάς τους ανθρώπους του
χώρου.Χαιρόμαστεπουείμαστεεδώ».

ΗλίαςΕλέτα (αθλητήςΑΕΣΧΠυλαίας):«Αυτό
το τουρνουάθα είναιπολύ ενδιαφέρον, με αρκετές
δυνατές ομάδες και πολλά ντέρμπι.Αυτό κεντρίζει
τοενδιαφέρονακόμηκι εκείνωνπουδενγνωρίζουν
καλάτοάθλημα.Καλήεπιτυχίασεόλους».

ΓιάννηςΓρηγοράκης(προπονητήςΆρηΝίκαι-
ας):«Είμαστε χαρούμενοιπουβρισκόμαστε μεταξύ
των καλύτερων οκτώ ομάδων, και οι αθλητές μας
βρίσκονται μεταξύ αθλητώνπου αποτελούν την α-
φρόκρεμα των αθλητών σε αυτή την ηλικία. Είναι
ιδιαίτερο ναπαίζεις στηΒέροια. Καλή επιτυχία σε
όλους».

ΚώσταςΒλάχος (αθλητήςΆρηΝίκαιας):«Ήρ-
θαμεσεμίαπόληπουφημίζεταιγιατοχάντμπολτης
καιχαιρόμαστεγι’αυτό.Καλήεπιτυχίασεόλουςτους
συμμετέχοντες, με καλούςαγώνες, χωρίς τραυματι-
σμούς».

CMYKCMYK
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ΗσυνέντευξηΤύπουτουFINAL-8
Τελική φάση του 38ου Πανελληνίου Πρωταθλήματος Χάντμπολ Εφήβων
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Με την ΧΑΝΘ αγωνίζεται το 
Σάββατο 14 Απριλίου στις 6 
μ.μ στο Φιλίππειο ο Φίλιππος 

στα πλαίσια της 22ης αγωνιστικής . Η 
γυναικεία ομάδα θα παίξει στις 15.30 
μ.μ με την Αναγέννηση Άρτας.

Αναλυτικάτοπρόγραμμακαιοιδιαιτητές
HandballPremier(22ηαγωνιστική-τελευταία),A1

Γυναικών(16ηαγωνιστική)

Σάββατο14Απριλίου2018
HandballPremier(22ηαγωνιστική)

Μελίνα Μερκούρη 17:00
(ΕΡΤ3),ΟλυμπιακόςΣΦΠ/Ό-
μιλοςΞυνή-ΑΣΕΔούκα (Συ-
ρεπίσιος-Μερτινιάν,Μίγκας)

Κραχτίδης18:00,Χιλιώτης
ΓΣΔράμα- ΠΑΟΚΒΕΡΓΙΝΑ
TV(Σαπανίδης-Ηλιάδης,Χα-
τζηγεωργίου)

ΔΑΚΈδεσσας 18:00,Αε-
ρωπόςΈδεσσας- Πανελλή-
νιος (Πατιός-Τσιάνας,Αγγε-
λίδης)

Καματερού18:00,ΓΑΣΚα-
ματερού-ΑΕΚ (Βήτας- Σκλα-
βενίτης,Μπεμπέτσος)

ΝέαΚίος 18:00,Διομήδης
Άργους-ΦοίβοςΣυκεών(Κα-
ραπάνος-Αβράμης, Νικολί-
τσας)

Φιλίππειο18:00,Φίλιππος
Βέροιας- ΧΑΝΘ (Τζαφερό-

πουλος-Λινάρδος,Λιακόπουλος)

Α1Γυναικών(16ηαγωνιστική)
Φιλίππειο 15:30, Φίλιππος Βέροιας- ΦέταΉ-

πειροςΑναγέννησηΆρτας (Δελόγλου-Θεοδοσίου,
Σίσκου)

Πανοράματος 17:45,HONDAΠανόραμα-ΠΑΟΚ
RED-LED(Γράψας-Κυριάκου,Δημόλας)

Κυριακή15Απριλίου2018
Α1Γυναικών(16ηαγωνιστική)
Σπίτι τουΧάντμπολ 16:00,ΆρηςΘεσσαλονίκης-

ΟΦΝΙωνίας(Στεφανίδης-Μαυρίδης,Παρτεμιάν)

Στον Μαραθώνιο της 
Μπρατισλαβας της Σλο-
βακίας συμμετείχαν την 

ημέρα του Πάσχα δύο αθλη-
τές του Συλλογου δρομεων 
Βέροιας . Οι Μπούτσικας Γίωρ-
γος και Γκαλίτσιος Θοδωρας 
συνδυάζοντας τον τουριστικό 
αθλητισμό με τον αγωνιστικό 
βρέθηκαν με τις οικογενειες 
του στην πρωτευουσα της Σλο-
βακίας πετυχαίνοντας πολύ 
καλες επιδοσεις στον Ημιμα-
ραθώνιο και τον Μαραθωνιο 
αντίστοιχα. 

ΣυκεκριμέναοΓκαλίτσιοςΘοδωρας της
ομάδας Sportstraining-Karagiannis κατα-
φερενα τερματίσει τονΜαραθώνιοσεεπι-
δοση 3:48:12 ενώοΜπούτσικας Γίωργος
τερματισετονΗμιμαραθώνιοσε1:57:35

HandballPremier(22ηαγωνιστική-
τελευταία),ΣάββατοΦίλιππος-ΧΑΝΘ

Δύο μέλη του Σ.Δ. ΒΕΡΟΙΑΣ
στον Μαραθώνιο της Μπρατισλάβας

Παιδικό τμήμα 
ΤηνΤετάρτη 11/4/2018 τοπαιδικό τμήμα τουΑ-

γροτικούΑστέρα, αγωνίζεται στο γήπεδο τηςΚου-
λούραςστις16:30,μετοαντίστοιχοτμήματουΠΑΟ
Κουλούρας, για την 3η αγωνιστική των playoff του
παιδικούπρωταθλήματοςτηςΕΠΣΗμαθίας.

Ησυγκέντρωσητωνπαικτώνθαγίνειστις15:15
στογήπεδοτηςΑγίαςΒαρβάρας.

ΤοΣάββατο 14/4/2018 τοπαιδικό τμήμα τουΑ-
γροτικούΑστέρα, αγωνίζεται στο γήπεδο τηςΑγίας
Βαρβάρας, στις 11:00, με το αντίστοιχο τμήμα του
ΑστέραΑλεξάνδρειας, για την 4η αγωνιστική των
playoff τουπαιδικούπρωταθλήματος τηςΕΠΣΗμα-
θίας.

Ησυγκέντρωσητωνπαικτώνθαγίνειστις09:45
τοπρωίστογήπεδοτηςΑγίαςΒαρβάρας

Τμήματα Υποδομής
ΤοΣάββατο14/4/2018τατμήματαυποδομήςτης

Ακαδημίας(προπαιδικό,τζούνιορ,προτζούνιορ-μπα-
μπίνο)τουΑγροτικούΑστέρα,αγωνίζονταιστις10:30
στογήπεδοτηςΡάχης,σετουρνουάπουδιοργανώ-
νειηακαδημίαΑΕΠΒέροιας.

Ησυγκέντρωσητωντμημάτωνθαγίνειστις10:00

πρωί στο γήπεδο της Ράχης και η μετακίνηση θα
γίνειμειδίαμέσα.

Οι μικροί αθλητές να έχουν μαζί τουςπράσινη
στολή.

Δραστηριότητεςομάδων
Αγρ.ΑστέραΑγ.Βαρβάρας

Έφυγε» ξαφνικά από έμφραγμα
ο παλαίμαχος τερματοφύλακας χάντμπολ 

του Φιλίππου Γιάννης Κύρτσιος
ΣοκπροκάλεσεστηντοπικήκοινωνίατηςΒέροιαςηείδησητου

θανάτου του 46χρονουπαλαίμαχου τερματοφύλακα της ομάδας
χάντμπολτουΦιλίππου(τηνδεκαετίατου‘90)ΓιάννηΚύρτσιου.Ο
ΓιάννηςΚυρτσιοςήτανστηνΛεπτοκαριάόπουτατελευταίαχρόνια
δραστηριοποιούτανεπαγγελματικάκαιτοΣάββατοένιωσεξαφνικά
αδιαθεσία.Οι δικοί του κάλεσαν τοΕΚΑΒαλλά εξέπνευσεστην
διαδρομήαπόέμφραγμα.ΗκηδείατουέγινετοΜεγάλοΣάββατο7
Απριλίου,στονΙερόΝαόΑγίουΑντωνίουστις6.30μμ.

ΣυλλυπητήριοτουΦιλίππουστηνΟικογένειατουΓιάννη
Κύρτσου

ΤοΔιοικητικόΣυμβούλιο,ηεπιτροπήhandballκαιοιαθλητέςτου
ΦιλίππουΒέροιας εκφράζουν τα θερμά τουςσυλλυπητήριαστην
οικογένεια τουπαλαίμαχου τερματοφύλακαμας ΓιάννηΚύρτσιου,
που έφυγε σήμερα τοπρωί σε ηλικία 46ετων. Καλόπαράδεισο
Γιάννη.

ΦΑΣ Νάουσα
ΕυχαριστήριοστουςΦιλάθλους

ΕυχαριστούμετουςφιλάθλουςτηςΝάουσαςγιατημεγάληπαρουσίακαιτηνυπο-
στήριξήτουςστηνομάδαμαςστοναγώναμετονΑγροτικόΑστέρακαιλυπούμαστε
πουδεν τουςπροσφέραμε τη χαρά της νίκης.Δυστυχώς, το ισόπαλοαποτέλεσμα
σεσυνδυασμόκαιμεταάλλααποτελέσματαστον2οόμιλο,υποβιβάζουντονΦ.Α.Σ.
ΝΑΟΥΣΑαπότηνΓ΄Εθνική.Δενείναιηώραγιαπολλάλόγιακαιαναλύσεις,αυτόθα
γίνει το επόμενοδιάστημαμεγνώμονα τησυνέχειακαι τοσυμφέρον του ιστορικού
Συλλόγουμας.

Μετά τον Φίλιππο που πήρε την πρώτη 
νίκη στον Α’ όμιλο, ο Φοίβος ήταν 
ο νικητής στον δεύτερο αγώνα του 

ομίλου. Η ομάδα από τις Συκιές Θεσσαλονί-
κης επικράτησε στο τελευταίο δεκάλεπτο του 
Δούκα, με σκορ 19-22. Μετά απο ένα ισορρο-
πημένο πρώτο ημίχρονο που βρήκε τις δύο 
ομάδες ισόπαλες με 11-11, ο Δούκας κατάφε-
ρε να πάρει μια μικρή διαφορά 3 τερμάτων 
στο 40΄ με το σκορ να βρίσκεται στο 17-14.

ΟτυπικάφιλοξενούμενοςΦοίβοςβελτίωσετηναμυντική
τουλειτουργίαπεριορίζονταςτουςΖαφειράκηκαιΒελαώρα
πουήταν οι επιθετικές αιχμές τουΔούκα και με αποτελε-
σματικότηταστην επίθεση, δεχόμενοςμόνο 2 γκολ το τε-
λευταίοεικοσάλεπτο,μεεναεπιμέρους2-8μετέτρεψαντο
17-14σε19-22πουήτανκαιτοτελικόσκορ.

ΑΣΕΔΟΥΚΑ-ΠΑΣΦΟΙΒΟΣΣΥΚΕΩΝ19-22
Πεντάλεπτα:2-1,5-4,6-8,9-9,11-10,11-11ημ.15-12,

17-14,17-17,18-18,18-20,19-22
ΑΣΕΔΟΥΚΑ(ΣαμαράςΔημοσθένης):Κωνστανταρόπου-

ρος,Καραγκιοζίδης1,Σκάρης2,Καλαργυρός,Κωστόπου-
λος,Ζώης1,Κολλύρης,Σπηλιώτης1,Ορφανόπουλος,Ζα-
φειράκης7,ΠαγιάτηςΓ.,Δαπόλας,Γερουλάνος,Βελαώρας
7,ΠαγιάτηςΕ.,Μπασδέκης

ΠΑΣΦΟΙΒΟΣ ΣΥΚΕΩΝ (ΚαρακεχαγιάςΑθανάσιος):
Γιαγκούλας,Μεγγίδης,Κομίτης,Μπόσκος6,Μανωλούδης
3,Παντικίδης1,Παντελίδης1,Χατζής2,Σιγγιρίδης,Αθανα-
σιάδης1,Καρακεχαγιάς4,Μίγγας4,Μαρκατάτος,Μουτα-
φίδης,Άγιος

ΠΕΝΑΛΝΤΙ:ΔΟΥΚΑΣ(3/4)-ΦΟΙΒΟΣ(3/4)
ΔΙΛΕΠΤΑ:ΔΟΥΚΑΣ4-ΦΟΙΒΟΣ3
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ:ΜΑΥΡΙΔΗΣΠ.-ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣΔ.

Βαθμολογία
1.ΦοίβοςΣυκεών.............................................2(22-19)
2.ΦίλιπποςΒέροιας.........................................2(27-26)
3.ΆρηςΝίκαιας.................................................0(26-27)
4.ΑΣΕΔούκα....................................................0(19-22)

F8εφήβων

Νίκη του Φοίβου 22-19 τον Δούκα
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Εν όψει της Παγκόσμιας Ημέρας Υ-
γείας, που γιορτάζεται κάθε χρόνο 
στις 7 Απριλίου, ημερομηνία που 
σηματοδοτεί την επέτειο ίδρυσης 

του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) το 
1948, η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινω-
νικής Μέριμνας της Περιφέρειας Κεντρικής Μα-
κεδονίας εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

Το 2018 αποτελεί την εβδομηκοστή επέτειο 
της ίδρυσης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υ-
γείας, γι’ αυτό και το θέμα του φετινού εορτα-
σμού είναι: «Καθολική  Κάλυψη Υγείας: όλοι, 
παντού» (Universal Health Coverage), το δε 
σύνθημα «Υγεία για όλους». 

Με αφορμή την επέτειο αυτή, ο ΠΟΥ απευ-
θύνει έκκληση στους παγκόσμιους ηγέτες να 
ανταποκριθούν στις δεσμεύσεις που ανέλαβαν, 
όταν συμφώνησαν το 2015 τους στόχους της 
αειφόρου ανάπτυξης για την προώθηση της 
υγείας όλων των ανθρώπων.

Από  το Επιδημιολογικό Δελτίο του ΠΟΥ για 
το 2017 προκύπτουν τα εξής:

• Τουλάχιστον το ήμισυ του παγκόσμι-
ου πληθυσμού εξακολουθεί να μην έχει πλήρη 
κάλυψη σε βασικές υπηρεσίες υγείας. 

• Περίπου 100 εκατομμύρια άνθρωποι 
εξακολουθούν να εκτίθενται σε «ακραία φτώ-
χεια», επειδή πρέπει να πληρώσουν για την 
υγειονομική περίθαλψη. 

• Πάνω από 800 εκατομμύρια άνθρω-
ποι (σχεδόν το 12% του παγκόσμιου πληθυ-
σμού) δαπάνησαν τουλάχιστον το 10% του 
οικογενειακού προϋπολογισμού τους ώστε να 
πληρώσουν για την υγειονομική περίθαλψη. 

• Όλα τα κράτη μέλη του ΟΗΕ στο 
πλαίσιο των στόχων της αειφόρου ανάπτυξης 
συμφώνησαν να προσπαθήσουν να επιτύχουν 
την Καθολική Κάλυψη Υγείας (UHC) έως το 
2030, 

Η  Καθολική Κάλυψη Υγείας (UHC) σημαίνει 
ότι όλα τα άτομα και οι κοινότητες μπορούν 
να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας τις 
οποίες χρειάζονται, χωρίς να αποτελούν εμπό-
διο οι οικονομικές δυσκολίες. Περιλαμβάνει δε 
το πλήρες φάσμα των βασικών και ποιοτικών 
υπηρεσιών υγείας, από την προαγωγή της 
υγείας έως την πρόληψη, τη θεραπεία, την 
αποκατάσταση και την παρηγορητική αγωγή. 
Υπάρχουν όμως και πολλά πράγματα που δεν 
περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής της 
UHC, όπως η δωρεάν κάλυψη για όλες τις πι-
θανές παρεμβάσεις στον τομέα της υγείας, ανε-
ξάρτητα από το κόστος, καθώς καμία χώρα δεν 
μπορεί να παρέχει δωρεάν όλες τις υπηρεσίες 
σε βιώσιμη βάση. 

Επιπλέον, η Παγκόσμια Κάλυψη Υγείας δεν 
αφορά μόνο στη χρηματοδότηση της υγείας, 
αλλά περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία ενός συ-
στήματος υγείας, όπως συστήματα παροχής υ-
πηρεσιών υγείας, το εργατικό δυναμικό για την 
υγεία, τις εγκαταστάσεις και επικοινωνίες, τις 
τεχνολογίες υγείας, τα πληροφορικά συστήμα-
τα, τους μηχανισμούς διασφάλισης ποιότητας 
και τη νομοθεσία. 

Περιλαμβάνει επίσης υπηρεσίες που βασί-
ζονται στην προστασία του πληθυσμού, όπως 
π.χ η προσθήκη φθορίου στο νερό, ο έλεγχος 
των εστιών  αναπαραγωγής κουνουπιών, η 
εφαρμογή αντικαπνιστικών νόμων, τα προ-
γράμματα Πρόληψης, Αγωγής και Προαγωγής 
Υγείας και γενικότερα οι εκστρατείες προστασί-
ας της Δημόσιας Υγείας. 

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχει 
έναν ενεργό έμπρακτο ρόλο και σταθερή πα-
ρουσία στις δράσεις αυτές μέσω των διευθύν-
σεων και των τμημάτων της Δημόσιας Υγείας, 
της Κοινωνικής Μέριμνας και Περιβαλλοντικής 
Υγιεινής και μέσω του Δικτύου Δράσεων Πρό-
ληψης και Προαγωγής Υγείας.

Για τη μετάβαση προς την Παγκόσμια Κά-
λυψη Υγείας είναι καθοριστική η ενίσχυση των 
συστημάτων υγείας σε όλες τις χώρες με επαρ-
κή χρηματοδότηση. 

Η βελτίωση των υπηρεσιών υγείας και των 
αποτελεσμάτων της στην υγεία του πληθυσμού 
εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα, την προσβα-
σιμότητα και την ικανότητα των εργαζομένων 
στον τομέα της υγείας στο να παρέχουν ποιοτι-
κή και ολοκληρωμένη περίθαλψη με επίκεντρο 
τον άνθρωπο. Οι επενδύσεις σε εργατικό δυνα-
μικό στην  Πρωτοβάθμια Υγειονομική Φροντίδα 
είναι οι πλέον απαραίτητες και οικονομικά απο-
δοτικές για τη βελτίωση της ίσης  πρόσβασης 
στις βασικές υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλ-
ψης.

Η Παγκόσμια Κάλυψη Υγείας (UHC) υπο-
γραμμίζει ότι απαιτείται μια θεμελιώδης ανανέ-
ωση της παροχής υπηρεσιών, που θα περιλαμ-
βάνει τον επαναπροσανατολισμό των υπηρε-
σιών υγείας, ώστε να είναι ολοκληρωμένες και 
εστιασμένες στις ανάγκες των ανθρώπων και 
των κοινοτήτων. 

Αυτό σημαίνει βήματα προς την ισότητα, τις 
αναπτυξιακές προτεραιότητες, την κοινωνική 
ένταξη και συνοχή. Η υγεία είναι βασικό αν-
θρώπινο δικαίωμα και κανείς δεν  είναι δυνατόν 
να αρρωσταίνει ή να χάνει την ζωή του, επειδή 
είναι φτωχός ή επειδή δεν μπορεί να έχει πρό-
σβαση σε υπηρεσίες υγείας, όταν χρειάζεται.

Στη διεθνή έκθεση τουρισμού 
UITT 2018 στο Κίεβο 

η Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας 
Στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού UITT 2018 στο Κίεβο (Ukraine International 

Travel and Tourism Exhibition 2018) συμμετείχε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονί-
ας, ως συνεκθέτης στο ενιαίο περίπτερο του ΕΟΤ. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδο-
νίας είχε την ευκαιρία να προβάλει την τουριστική της ταυτότητα σε εκπροσώπους 
μεγάλων τουριστικών γραφείων, όπως η TUI Ukraine, δίνοντας έμφαση στα θεματι-
κά της τουριστικά προϊόντα και κυρίως στο θρησκευτικό, τον ιαματικό, τον περιηγητι-
κό, τον πολιτιστικό και το γαστρονομικό τουρισμό.

Την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας εκπροσώπησαν ο Πρόεδρος του Περιφε-
ρειακού Συμβουλίου Παναγιώτης Σπυρόπουλος, ο περιφερειακός σύμβουλος Ημα-
θίας Θεόφιλος Τεληγιαννίδης και υπηρεσιακοί παράγοντες.

Στην έκθεση διαφάνηκε η δυναμική που παρουσιάζει η τουριστική αγορά της 
Ουκρανίας και το μεγάλο ενδιαφέρον των Ουκρανών πολιτών για τη χώρα μας, 
έπειτα από την περσινή συμφωνία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Ευρωπα-
ϊκού Κοινοβουλίου για την κατάργηση των θεωρήσεων εισόδου για τους κατόχους 
διαβατηρίων της Ουκρανίας. Μάλιστα για φέτος αναμένεται αύξηση έως και 25% 
στις τουριστικές ροές από την Ουκρανία στη χώρα μας, σε συνέχεια της περσινής 
αύξησης κατά 20% σε σχέση με το έτος 2016. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία 
της αρμόδιας υπηρεσίας συνόρων της Ουκρανίας (Administration of State Frontier 
Service of Ukraine), πέρυσι επισκέφθηκαν την Ελλάδα 98.979 Ουκρανοί τουρίστες.

Ψυχαγωγία και εκπαίδευση 
με «Θησέα και Αριάδνη»

Την Βραβευμένη από την 
Ακαδημία Αθηνών Παράσταση  
«Ο Θησέας και η Αριάδνη στο 
Νησί των Ταύρων»  παρακολού-
θησαν και  απόλαυσαν  οι μαθη-
τές των τμημάτων της Ευξείνου 
Λέσχης Ποντίων  Νάουσας. Την 
Κυριακή 1 Απριλίου 2018 στο 
Θέατρο «Κολοσσαίον »    παι-
διά και γονείς  συνδύασαν την 
ψυχαγωγία με το υπερθέαμα  
της  παραγωγής του Θεάτρου 
Badminton,  και  γνώρισαν την 
ιστορία του μυθικού ήρωα Θη-
σέα, γιού του βασιλιά Αιγέα και 
ιδρυτή της Αθήνας. 

Ο Θησέας, μετά από άθλους 
που εντυπωσίασαν, (Προκρού-
στης, Περιφήτης, Σίνης) ταξίδεψε  στην Κρήτη και με τη βοήθεια των Θεών και της όμορφης Αριάδνης, νίκησε  
τον Μινώταυρο. Στην πλοκή συμμετείχε όλη η ελληνική μυθολογία – ήρωες, θνητοί, υπέροχα αλλά και φοβερά 
υπερφυσικά όντα και ασφαλώς οι Ολύμπιοι Θεοί. 

Επί σκηνής θαύμασαν  το Παλάτι της Κνωσού, τη φουρτουνιασμένη θάλασσα, το πλοίο του Θησέα, τον Μι-
νωικό λαβύρινθο, τη μηχανή του Προκρούστη, τη Σελήνη, τις Γοργόνες, τις ιπτάμενες Άρπυιες, έναν τεράστιο 
ταύρο, τα ταυροκαθάψεια, θεούς που αναδύονταν από τα έγκατα της γης ή αιωρούνταν στον ουρανό, ήρωες, 
θνητούς, βασιλιάδες. 

Εικοσιπέντε  ταλαντούχοι καλλιτέχνες - εναέριοι ακροβάτες, ηθοποιοί, τραγουδιστές, χορογράφοι  έδωσαν  
σάρκα και οστά στον αρχαιοελληνικό  μύθο.

Δωρεάν Tech Talent School για 
ψηφιακές δεξιότητες, τον Απρίλιο 
στη Δημόσια Βιβλιοθήκης Βέροιας 

Το Tech Talent School  , το δωρεάν πρόγραμμα για ψη-
φιακές δεξιότητες, συνεχίζει δυναμικά τον Απρίλιο, με μαθή-
ματα που έχουν στόχο να φέρουν περισσότερους νέους και 
νέες πιο κοντά στο ψηφιακό μέλλον της εργασίας, ενώ επε-
κτείνεται σε μία ακόμη πόλη. Από τις 16 Απριλίου, οι κάτοικοι 
της Βέροιας θα έχουν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν στις νέες 
τεχνολογίες!

 Το πρόγραμμα πραγματοποιείται με την υποστήριξη της 
«Microsoft Ελλάδος» με σκοπό τη δημιουργία ίσων ευκαι-
ριών για όλους, αλλά και το Alumni Engagement Innovation 
Fund(AEIF) του Υπουργείου Εξωτερικών των Η.Π.Α. που 
στηρίζει και χρηματοδοτεί ιδέες για εκπαιδευτικά προγράμ-
ματα σε όλο τον κόσμο.

 Όλα τα μαθήματα είναι δωρεάν, παραδίδονται από καθη-
γητές με εμπειρία στην αγορά εργασίας και απευθύνονται σε σπουδαστές, νέους και ανέργους  που επιθυμούν 
να αποκτήσουν ψηφιακές δεξιότητες και να εξοικειωθούν με γνωστικά αντικείμενα όπως ο Προγραμματισμός, 
η Δημιουργία Ιστοσελίδων και η Ασφάλεια στο Διαδίκτυο. 

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στους χώρους του Veria Tech Lab της πρότυπης Δημόσιας Κεντρικής 
Βιβλιοθήκης Βέροιας, που έχει σημαντικό ιστορικό δράσεων γύρω από την πρόσβαση στη γνώση και τη διά-
δοση νέων τεχνολογιών, ενώ έχει βραβευθεί από το Ίδρυμα Bill & Melinda Gates.

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν βρουν περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και τα σεμινάρια και να 
δηλώσουν συμμετοχή στο http://techtalentschool.gr/μαθήματα/veroia

Παιδικές και Νεανικές Χορωδίες συναντήθηκαν 
για 3η χρονιά στη Νάουσα

Το Σάββατο 31 Μαρτίου και την Κυ-
ριακή 1 Απριλίου 2018 πραγματοποι-
ήθηκε η 3η Συνάντηση Παιδικών και 
Νεανικών Χορωδιών Νάουσας, που 
διοργανώνει ο Σύλλογος Πολιτισμού 
Νάουσας ενCanto.

Η Συνάντηση φιλοξένησε 17 χορω-
διακά σχήματα τις δύο ημέρες και το 
κοινό της Νάουσας απόλαυσε 650 χο-
ρωδούς στη σκηνή του Δημοτικού Θε-
άτρου Νάουσας από 12 διαφορετικές 
περιοχές της Μακεδονίας.

Το αξιοσημείωτο της 3ης κατά σειρά ετήσιας αυτής διοργάνωσης του Συλλόγου είναι –εκτός από τον μεγάλο αριθμό συμμε-
τεχόντων– το ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο των χορωδιών. 

Στις συναυλίες παρευρέθηκαν ο Δήμαρχος Νάουσας, ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και η Αντιδήμαρχος Οικονομικών, καθώς 
και πλήθος εκπροσώπων του Δήμου και φορέων της πόλης. Η διοργάνωση πλαισιώθηκε από παράλληλες δράσεις που γι’ αυτή 
τη χρονιά ήταν κινηματογραφικές προβολές με θέμα το χορωδιακό τραγούδι, πολιτιστικές παρουσιάσεις της περιοχής και γιορτή 
χορωδών. Οι εκδηλώσεις –συναυλίες και παράλληλες δράσεις– ήταν όλες ελεύθερες για το κοινό και τους συμμετέχοντες.

Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε με την αρωγή του Δήμου Η.Π. Νάουσας-Αντιδημαρχία Πολιτισμού και την αμέριστη συ-
μπαράσταση εθελοντών, χορηγών και υποστηρικτών.Οι εντυπώσεις που αποκόμισε η φετινή 3η διοργάνωση είναι ιδιαίτερα 
ενθαρρυντικές και ανεβάζουν τον πήχη ψηλότερα για την επόμενη χρονιά.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΗΣ Π.Κ.Μ.

Ανακοίνωση για την 
Παγκόσμια Ημέρα Υγείας 
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 

Απρίλιος 2018 
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκα-

τάτοδιάστημααπό9-4-2018 μέχρι15-4-
2018 θαείναιτοεξής:Αυτόματοςτηλεφωνη-
τήςβλαβών:τηλ.2331021814.

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

Φαρμακεία
Τετάρτη 11-4-2018

14:30-21:00 ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΗΡΑΣ10(κοντάσταΚΤΕΛ)23310-62989

14:30-21:00ΛΕΜΟΝΗΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΡΕ-
ΜΠΕΣΙΝΑΣ21(κοντάστοΙΚΑ)23310-74374

19:00-01:00 +διαν.ΧΕΙΜΩΝΙΔΗΣΜΙΧΑΗΛ
ΜΑΡΚΟΥΜΠΟΤΣΑΡΗ29-31(πλατείαΤσερμένι)
23310-65770

Στις 2Απριλίουπραγματοποιή-
θηκετοεπιστημονικόσεμινάριοτου
συλλόγου μας, ΜέριμναΑτόμων
μεΑυτισμό(ΜΑμΑ) στηνΑντωνιά-
δειοΣτέγη Γραμμάτων καιΤεχνών
σταπλαίσιατουεορτασμούτηςΠα-
γκόσμιας ΗμέραςΑυτισμού. Χαι-
ρετισμόαπηύθυνεηπρόεδροςτου
συλλόγουκυρίαΕλένηΓεωργιάδου
Στεφανάκη, η οποία αναφέρθηκε
στους στόχους τηςΜΑμΑ και την
σπουδαιότητα της ύπαρξης ενός
συλλόγουπου εκπροσωπεί άτομα
στοφάσμα τουαυτισμού ,μιας και
πρόκειταιγιαμίαπερίπλοκηκαιδύ-
σκολη αναπτυξιακή διαταραχή με συγκεκριμένη
επιστημονικήπροσέγγιση και αντιμετώπιση.Στη
συνέχειατολόγοπήρεηκυρία‘ΟλγαΠαΐζη,ψυ-
χοπαιδαγωγόςμε εξειδίκευσηστιςΑναπτυξιακές
Διαταραχές, η οποία κράτησε ζωηρό το ενδια-
φέρον του κοινού ,αναλύονταςπώς τοπαιχνίδι
βοηθά ταάτομα τουαυτιστικούφάσματος ναα-
ναπτύξουντιςκοινωνικέςκαιεπικοινωνιακέςτους
δεξιότητες. Το σεμινάριο, διάρκειας τεσσάρων
ωρών, απευθύνοντανσε επαγγελματίεςψυχικής
υγείας ,βρεφονηπιοκόμους, νηπιαγωγούς ,εκ-
παιδευτικούςπρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης και γονείς. Στο τέλος ακολούθησε
εποικοδομητικήσυζήτησηενώέγινεκαικλήρωση
δύο βιβλίων με τίτλο ‘ΤοΑυγό’, προσφορά της
συγγραφέωςΈυαςΒακιρτζήσεδύοτυχερέςπου
παρακολούθησαντοσεμινάριο.

Ευχαριστούμεαπόκαρδιάς
•ΤοΔήμοΒέροιαςκαιτοδήμαρχοκύριοΚων-

σταντίνοΒοργιαζίδη
•Τουςπαιδικούς σταθμούς τουΚΑΠΑδήμου

Βέροιας (ΚέντροΚοινωνικήςΠροστασίας,Αλλη-
λεγγύης,Αθλητισμού,Παιδείας καιΠροσχολικής
ΑγωγήςΔήμουΒέροιας) και τονπρόεδρο κύριο
ΣτέργιοΔιαμάντη, για τηνπολύτιμη βοήθεια και
προσφοράτουςστηνοργάνωσητουπασχαλινού
παζαριούτουσυλλόγουμας.

•ΤηνΚΕΠΑδήμουΒέροιας (ΚοινωφελήςΕπι-

χείρησηΠολλαπλήςΑνάπτυξης ) για την
αμέριστη βοήθειά τους στην οργάνωση
του επιστημονικού σεμιναρίου του συλ-
λόγουμας,αλλάκαιγιατηφιλοξενίατου
πασχαλινού μαςπαζαριού στον όμορφο
χώροτουδωματίουεκθέσεωντηςΣτέγης

•Το σύλλογο καρκινοπαθώνΗμαθίας
‘’ΆγιοςΠαρθένιος’γιατηνπροσφοράχει-
ροποίητων κατασκευών και γλυκισμάτων
στοπασχαλινόπαζάριτουσυλλόγουμας

•ΤηνκυρίαΕιρήνηΑναγνώστου,σχολι-
κήψυχολόγος , αναπληρώτριαπροϊστα-
μένηΚΕΔΔΥΗμαθίας,εθελόντριαεπιστη-
μονικήσύμβουλοςτουσυλλόγουμας,για
τηνπολύτιμηβοήθειάτης

•ΤηΔημόσιαΒιβλιοθήκηΒέροιας,πουόπωςκά-
θεχρόνοέτσικαιφέτοςτίμησετηΜΑμΑσυμμετέχο-
νταςστηνπαγκόσμιακαμπάνιαευαισθητοποίησης
για τοναυτισμό ’Ανάβωέναμπλεφως’,φωταγω-
γώνταςτονανακαινισμένοόροφότηςμεμπλεφως.

•Τις φίλες μας από τοΠΕΔΥ (Πρωτοβάθμιο
ΕθνικόΔίκτυοΥγείας)Ημαθίαςγιατηνπροσφο-
ρά χειροποίητων κατασκευών στο παζάρι του
συλλόγουμας.

•Τηνσυγγραφέα ‘ΕυαΒακιρτζή ,γιατηδωρεά
βιβλίωνστοσύλλογόμας

•ΤοΕσπερινόΕΠΑΛΒέροιας ,γιατηνπροσφορά
χειροποίητωνκατασκευώνστοπασχαλινόμαςπαζάρι

•Όλες τιςφίλες καιφίλους τουσυλλόγουμας

για την προσφορά  χειροποίητων ειδών προς
πώλησηστοπασχαλινόμαςπαζάρι

• Τα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και
ραδιοφωνίας, για τη κάλυψη των δράσεων του
συλλόγουμας

•Τουςεθελοντέςμαςγιατηναμέριστηβοήθεια
και συμπαράστασή τους και όλους τουςφίλους
καιφίλεςπου μαςβοηθούνκαιπροσφέρουνα-
πλόχερατηναγάπητουςστοσύλλογόμας.

Σας ευχόμαστε από καρδιάς το ελπιδοφόρο
μήνυματηςΑνάστασηςτουΘεανθρώπου,ναδώ-
σειδύναμηκαιαισιοδοξίαστιςκαρδιέςόλωνμας.
ΚαλόΠάσχακαιΚαλήΑνάσταση!

Μεεκτίμηση
ΤοΔΣτουΣυλλόγου

Δράσεις,ευχαριστίεςκαιπασχαλινέςευχές
απότηΜΑμΑ



ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα
2ου ορόφου χωρίς ασαν-
σέρ,85τ.μ.,με2ΔΣΚ,ανα-
καινισμένο,περιοχήΚυριώ-
τισσας, 29.500 ευρώ.Τηλ.:
6945122583.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  οροφοδι-
αμέρισμα 110 τ.μ. καθαρά
στηΝάουσα,Νικομηδείας4
στον2οόροφο.Τηλ.επικοι-
νωνίας:6937111143.

ΝΑΟΥΣΑ κέντρο (Βε-
ν ι ζ έ λου  &  Μπ ιγκάνου
γωνία) πωλείται οροφο-
διαμέρισμα 1ου ορόφου
διώροφης οικοδομής 87
τ.μ., αυτόνομη θέρμανση,
ηλεκτρ. τέντες στα μπαλ-

κόνια. Τιμή συζητήσιμη.
Τηλ.:6979464317.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ από ιδιώτη
καινούργιο κατάστημα 45
τ.μ.στηνοδόΚεντρικής της
Βέροιας,δίπλαστοΕπιμελη-
τήριο,μεπατάρι30τ.μ.,αυ-
τόνομη θέρμανση και θέση
πάρκιγκ.Τηλ.:6936870915.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-

ΧΩΡΑΦΙΩΝ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ  οικόπεδο

800 τ.μ. στο Μακροχώρι,
άρτιο, οικοδομήσιμο, σε
πολύ καλή κεντρικήπεριο-
χή.Πληροφορίες στο τηλ.:
6936 711661 & 23310
26609.

ΠΩΛΕ ΙΤΑ Ι  ο ι κόπε -
δο 500 τ.μ. στη Μελίκη
(πλησίον Κονάκι) .  Τιμή
λογική. Πληρ. τηλ.: 6970
862964.
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ  ε-
π ι χ ε ί ρηση  κα -
φέ-μπαρ επί της
οδούΕληάςπλή-
ρως εξοπλισμέ-
νη. Τηλ. :  6945
013461.

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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ΣΤΟ ΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙ
12στρέμματαμεμονοκατοι-
κία ημιτελή.Τιμή εξαιρετική
50.000 ευρώ. Τηλ.: 6973
735020.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 3 οικόπε-
δοαπό400 τ.μ. το καθένα,

μεμονωμένα ή όλα μαζί, στη
Ραχιά,στοκέντροτουχωριού,
πίσω από το σχολείο. Τηλ.:
2331020051&6942779696
κ.Αγγελική.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  χωράφι 10
στρέμματα με δέντρα (ροδα-

κινιές) στον 5ο χρόνο,
στηνπεριοχήτηςΜέσης,
500μέτρααπότοχωριό.
Τηλ. επικοινωνίας: 6971
629160.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δια-
μέρισμα60 τ.μ. ΣΚΔWC,
στην οδόΜ.Αλεξάνδρου
42 (δίπλαστοΚηροπλα-
στείο)2οςόροφος,μεκε-
ντρικήθέρμανσημεωρο-
μετρητή,πλήρωςανακαι-
νισμένο.Τιμή 230 ευρώ.
Πληρ.τηλ.:6976555454.

ΠΑΤΡΙΔΑ στο δρόμο
προςΑγ. ΓεώργιοΕΝΟΙ-
ΚΙΑΖΟΝΤΑΙ: α) διαμέρι-
σμα 100 τ.μ., 1ος όρ.,
κεντρική θέρμανση, ηλια-
κό, β) κατάστημα ισόγειο
100 τ.μ., μεγάλα μπαλ-
κόνιακαιπροαύλιο.Τηλ.:
23310 71554 & 6971
706894.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΑΠΟΘΗΚΕΣ-

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ-
ΓΡΑΦΕΙΑ-
ΓΚΑΡΑΖ-
ΧΩΡΑΦΙΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  μαγαζ ί
στηνοδόΣταδίου67τ.μ.
μεέξτραεξωτερικόχώρο
σε τιμή μεγάλης ευκαι-
ρίας 30.000 ευρώ.Τηλ.:
6973735020.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

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  υπάλλη-

www.laosnews.gr

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700
τμ.μεκτίσμαδυόροφοσε τιμή
ευκαιρίας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφιποτιστι-
κό11στρέμματαστηΜελίκη(πε-

ριοχήΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα

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

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

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

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

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

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.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα με σαλοκουζίνα,
υπνοδωμάτιο, μπάνιο,αποθήκη και μπαλκόνι με
τέντα,μεατομικήθέρμανση,πλήρωςεπιπλωμένη
και εξοπλισμενημε ολες τις ηλεκτρικέςσυσκευές,
μεaircondicionκαιαποθηκευτικούςχώρους.Πολύ
κοντάστοκέντρο.Τηλεπικοινωνίας6974030013. ΠΩΛΕΙΤΑΙ οι-

κόπεδο 510 τ.μ.,
στοΔιαβατό.Τιμή
συζητήσιμη χω-
ρίς μεσίτες. Τηλ.:
6980357675.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κύ-
ριος ή κυρία άνω
των 25 ετών με
άνεση λόγου και
ευχέρεια στις δη-
μόσιεςσχέσεις να
αναλάβει εταιρία
στο Νομό. Τηλ.:
6934888738.
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λος με δίπλωμα οδήγησης
κατηγορίας Β΄ σε κατάστη-
μα ενοικιάσεως αυτοκινήτων
(γνώσεις πλυντηρίου αυτο-
κινήτων) στη Ζάκυνθο για τη
σεζόν 1Μαΐου έως 31Οκτω-
βρίου. Τηλ.: 6945 704344.
ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ ταχυμεταφο-
ρώνΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός με ε-
μπειρίασεμεταφορική-κούριερ
για τοΝ.Ημαθίας.Αποστολή
βιογραφικών: ouzounidisp@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙκυρίαγιατηφύ-
λαξηκαιπεριποίησηγερόντου
με πρόβλημα όρασης. Τηλ.:

25176και6998027956.
ΑΠΟΕΜΠΟΡΙΚΗΕΤΑΙΡΙΑ

ζητείται κύριος άνω των 30
ετών, σοβαρός, με ευχέρεια
λόγου& άνεσηστις δημόσιες
σχέσεις να αναλάβει εταιρία
στοΝομόΗμαθίας.Τηλ.:6934
888738.

ΖΗΤΕΙΤΑΙηλεκτρολόγοςκαι
μηχανικόςαυτοκινήτωνγιασυ-
νεργείοστηΒέροια.Πληρ.τηλ.:
2331071553&6936905040.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: βοηθός μά-
γειρακαάτομαγιατηνκουζινα
σε γνωστή ταβέρνα στη Βέ-
ροια.Τηλ.: 2331070846μετά

τις10.00π.μ.
ΑΠΟ ΤΟ ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ

ΓΙΑΝΝΗΣ ζητούνται κοπέ-
λες για εργασία. Τηλ.: 6984
472747,κοςΓιώργος.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ προσφέρει εργα-

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

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

ΚΥΡΙΑαναλαμβάνειτηφύ-
λαξη και περιποίηση ηλικιω-
μένωνσε 24ωρηβάση.Τηλ.:

6993678697.
ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ κυρία μο-

νογονικής οικογένειας, ζητάει
εργασία, γιαφύλαξηηλικιωμέ-
νων και καθαρισμό σπιτιών.
Τηλέφωνο:6999262565.

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
ΠΩΛΕΙΤΑΙκρεβατάκιΒΕΒΕ

σεάσπρο χρώμα, μεστρώμα

και υφασματάκιαπροστατευ-
τικά,σχεδόναχρησιμοποίητο.
Τιμή ευκαιρίας 150,00 ευρώ.
Τηλ.:6977430658.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χωρίς

υποχρεώσειςΖΗΤΑΕΙσοβαρή
σχέση.Τηλ.:6984040769.

ΕΥΚΑΤΑΣΤΑΤΟΣ κύριος
50 ετών ψάχνει εμφανίσιμη
κυρίαως 50 ετών για γνωρι-
μία.Τηλ.:6972371446.

ΚΥΡΙΟΣ72ετώνζητείκυ-
ρια από 50 ετών έως 70 για
σοβαρή σχέση. Τηλ.: 6989
007541.

42ΧΡΟΝΟΣ εμφανίσιμος
μεανώτερημόρφωση ζητεί
γνωριμίαμεκοπέλαευχαρί-
στουχαρακτήρα.Τηλ.:6942
274316.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:23841 -ΩΡΟΛΟΙΚέντροΕΝΟΙΚΙ-

ΑΖΕΤΑΙκατάαποκλειστικότηταΓκαρσονιέρα
συνολικήςεπιφάνειας21τ.μ.στον4οόροφο.
Αποτελείταιαπό1Υπνοδωμάτιο,Σαλοκουζί-
να,Μπάνιο .Είναικατασκευασμένητο1978
καιδιαθέτειθέρμανσηΚλιματισμός,Κουφώ-
ματαΑλουμινίουσυρόμενα,Ανελκυστήρα,
A/C,Ηλ.Συσκευές-Τιμή:120€.

Κωδ:24680ΑΓΙΑΚΥΡΙΑΚΗ,επιπλωμένη
γκαρσονιέρα35τ.μ.,καθ.κατασκευή2004,1
οςόροφος ,έχειαλουμινίουκουφώματα με
διπλά τζάμια,αυτόνομηθέρμανσημεογκο-
μετρητέςκαιδιαθέτειυδραυλικόανελκυστήρα
,μεωραίομπάνιο , είναικέντροαπόκεντρο
μεγάληβεράντακαιμίσθωμαμόνο160€.Α-
ποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:105722 -.ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γκαρσονιέρασυνολικής επιφάνειας45 τ.μ.
στον 4 ο όροφο.Αποτελείται απόΣαλόνι,
Κουζίνα,Μπάνιο .Ηκουζίνα της είναι και-
νούργια .Είναικατασκευασμένητο1970και
διαθέτει θέρμανσημεΘερμοπομπός, έχει
πολύμεγάληβεράντα και εξαιρετικήΘέα,
ΚουφώματαΣυνθετικά,μεδιπλάτζάμια ,με
ΑνελκυστήρακαιA/C,αλλάκαιΗλιακόθερ-
μοσίφωνα,Μπαλκόνια30 τ.μ. -Τιμή:140€.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Κωδ.105811ΤΣΕΡΜΕΝΙ, επιπλωμένη
κομπλέ ισόγεια γκαρσονιέρα55 τ.μ. κατα-
σκευή΄04αποτελούμενηαπόμίασαλονοκου-
ζίνα ,1υ/δκαιμπάνιο ,μεπανοραμικήθέα
,σευπεράριστηκατάσταση,έχεικαινούργια
αλουμινίουκουφώματαμεδιπλάτζάμια,κα-
τοικίαμεπολυτέλεια και ζεστασιά, άριστης
αρχιτεκτονικήςσχεδίασης,μεατομικήθέρ-
μανσηπετρελαίουκαιελάχιστακοινόχρηστα,
κέντροαπόκεντρο,μόνο220€.Πληροφορίες
αποκλειστικάστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:24698ΠΑΠΑΚΙΑ ενοικιάζεται κο-
μπλέανακαινισμένη,επιπλωμένηκαιμεόλες
τιςηλεκτρικέςσυσκευέςεξοπλισμένη ισόγεια
γκαρσονιέρα58τ.μ.,καθ.σαλονοκουζίναμε
1,5υ/δ,σεκαλήκατάσταση ,μεενεργειακή
κατηγορίαΖ , έχειατομικήθέρμανσηπετρε-
λαίουκαιμηδένκοινόχρηστα , ενοίκιο190€,
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιδιαχείρισηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.105833Γκαρσονιέραμεγάληστο
κέντροτηςΒέροιας65τ.μ.με1δσξεχωριστή
κουζίνακαιμπάνιο ,3οςορ.σεκαλήκατά-
στασημερικώςανακαινισμένημε κεντρική
θέρμανσηπουλειτουργεί άψογα , διαθέτει
μεγάληβεράντακαιμεπολύλογικό ενοίκιο
στα220€.

Κωδ:105799-ΤΣΕΡΜΕΝΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙΔιαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας87τ.μ.
βρίσκεταιστον2οόροφο,έχει2υ/δ,σαλόνι,
κουζίνα,μπάνιο,μεατομικήθέρμανσηπε-
τρελαίου, κουφώματακαινούργιασυνθετικά

μεδιπλάτζάμια,ηλιόλουστοιχώροι,γωνιακό,
διαθέτειαποθήκη , τέντεςκαιείναιχωρίςα-
νελκυστήρα,ενοίκιομόνο230€.

Κωδ:24492-ΠΙΕΡΙΩΝΤΕΡΜΑΟροφο-
διαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας88τ.μ.ευ-
ρισκόμενοστον2οόροφο.Αποτελείταιαπό2
Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,Κουζίνα,καιΜπάνιο.
Είναι κατασκευασμένο το1982καιδιαθέτει
θέρμανσηΑτομική -Πετρέλαιο,Κουφώματα
Συνθετικά,είναιδιαμπερές,φωτεινόκαιέχει
μίααποθήκηεντός ,χωρίςασανσέρκαιμε
μηδενικάκοινόχρηστα.Μίσθωμα180€.

Κωδ:23967 -ΠΙΕΡΙΩΝΤΕΡΜΑΕΝΟΙ-
ΚΙΑΖΕΤΑΙκατάαποκλειστικότητανεόδμητο
διαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.,βλέ-
πεισεανοιχτωσιά,1οςΥπερυψωμένος.Απο-
τελείταιαπό2Υ/Δ,μίαωραίαΣαλονοκουζίνα
καιΜπάνιο .Είναικατασκευασμένοτο2002
καιδιαθέτει θέρμανσηΑτομικήΠετρελαίου,
έχειΚουφώματαΣυνθετικάμεδιπλάτζάμια,
Ανελκυστήρα καινούργιο , κλειστό γκαράζ
μεγάλοκαιδυνατότητα2ηςθέσηςστάθμευ-
σης,Τέντες,Σίτες,BBQ,Μπαλκόνια16τ.μ.
-Τιμή:300€.

Κωδ: 115685ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ ενοικιάζε-
ταισπάνιοδιαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας
105 τ.μ. 2οςορ.Εξαιρετικήςδιαρρύθμισης
,Διαμπερέςκαιμεπολύφωτεινούςχώρους
,αποτελούμενοαπό3Υπνοδωμάτια,Σαλο-
κουζίνακαιΜπάνιο .Είναικατασκευασμένο
το1999καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομικήμευ-
πέρυθρες,έχειμεγάληβεράντα,απεριόριστη
Θέαστονκάμποκαιτακουφώματατουείναι
μεδιπλάτζάμια,-Τιμή:260€.Αποκλειστική
διάθεσηκαιδιαχείρισηαπό τηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.24304ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοικία

230τ.μ.,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυοεπίπεδα
σεπεριφραγμένοοικόπεδοτων700τ.μ.,με
ανεξάρτητημεγάληαυλήκαιμευπόγειο40
τ.μ. ,κατασκευή1980.Αποτελείταιαπό2σα-
λόνια5υ/δ,μίαανεξάρτητημεγάληκουζίνα,
καιδύομπάνια,χωρίςθέρμανση,μεδυνατό-
τητατοποθέτησηςτζακιούήσόμπας(υπάρχει
καμινάδα),επιπλωμένη ,μεαποθήκηκαιμε
δύο ντουλάπες , έχει ηλεκτρικέςσυσκευές
αλλάκαιηλιακόθερμοσίφωνα,προσφέρεται
σε τιμήπραγματικήςευκαιρίας ,350€.Πλη-
ροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.24335ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ,Μονοκατοικία
112 τ.μ.,σεδύο επίπεδακατασκευή1985,
3υ/δ,εκπληκτικήκαιανεμπόδιστηθέα,άψο-
γασυντηρημένο, η ευπρέπεια τωνχώρων
δεδομένη,ξύλινακουφώματαμεδιπλάτζάμια,
επιμελημένηςκατασκευής,ατομικήθέρμαν-
σηπετρελαίου, διαθέτει τζάκι, επιπλωμένη
κομπλέ,μεδύο ντουλάπες και μεηλεκτρι-
κέςσυσκευές , ιδανικόγιακατοικία,μεδύο
μπάνιακαιμεανοιχτόparking ,σεγαλήνιο
περιβάλλονσίγουρακαισεπολύκαλή τιμή

330€,Πληροφορίες μόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 105854 -ΡΑΧΗΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Μονοκατοικίασυνολικήςεπιφάνειας130τ.μ.
σε1οόροφο,άψογασυντηρημένη,μεπολυ-
τέλειακαιζεστασιά.Αποτελείταιαπό3μεγάλα
Υπνοδωμάτιαμε εντοιχιζόμενεςντουλάπες,
μιαωραιότατησαλοκουζίναμε τζάκικαι ένα
μπάνιο .Είναι κομπλέ επιπλωμένομαζίμε
ηλεκτρικέςσυσκευές.Διαθέτειατομικήθέρ-
μανσηπετρελαίου,συνθετικάκουφώματαμε
διπλάτζάμια,μεανοιχτόπάρκινγκ,κοινόχρη-
στηαυλή,Σκαλιάεισόδου-Τιμή:300€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 24292 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

κατάαποκλειστικότηταΑποθήκησυνολικής
επιφάνειας23τ.μ.Ισόγειαμεεξαιρετικάκαλή
πρόσβαση.Αποτελείταιαπό1Χώρο.Ενοί-
κιο140€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 23705 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Γραφείοσυνολικής επιφάνειας25 τ.μ.στον
2οόροφο.Αποτελείταιαπό1Χώρο, .Είναι
κατασκευασμένο το1970καιδιαθέτειΚου-
φώματαΑλουμινίουσυρόμενα,Ανελκυστήρα
-Τιμή:100€.

Κωδ: 23795 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείοσυνολικής επιφάνειας50 τ.μ.Ημι-
ώροφοςΥπερυψωμένος.Αποτελείταιαπό1
Χώρο, .Είναι κατασκευασμένο το1990και
διαθέτειθέρμανσηΚλιματισμός,Απεριόριστη
Θέα,ΚουφώματαΑλουμινίουσυρόμενα,Έ-
πιπλα,Διπλάτζάμια,Σκαλιάεισόδου -Τιμή:
250€.

Κωδ:23706-ΚέντροΓραφείοσυνολικής
επιφάνειας90τ.μ.στον3οόροφο.Αποτελεί-
ταιαπό3χώρους,.Είναικατασκευασμένοτο
1970καιδιαθέτειανοιχτωσιά,έχειΚουφώμα-
ταΣυνθετικά,ΑνελκυστήρακαιA/C-Μίσθω-
μα300€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:24009-ΠΙΕΡΙΩΝπερίπουστημέ-

σηκατάαποκλειστικότητακατάστημασυνο-
λικήςεπιφάνειας40τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείται
απόένανενιαίο ισόγειοχώροκαιμεπατάρι
-Τιμή:280€.

Κωδ:24003 -ΒέροιαΚέντροΕΝΟΙΚΙ-
ΑΖΕΤΑΙ γωνιακό κατάστημα συνολικής ε-
πιφάνειας56 τ.μ.σεπολύκαλόσημείογια
άπειρεςεπαγγελματικέςχρήσεις.Αποτελείται
απόένανενιαίοχώρομεWCαλλάκαιυπό-
γειο.Τομίσθωματουπολύχαμηλόστα250€.
ΑποκλειστικάαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 24007 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
κατάαποκλειστικότητακατάστημασυνολικής
επιφάνειας78τ.μ.ισόγειο.Αποτελείταιαπό1
ΧώροκαιWC.Διαθέτειπολύμεγάληβιτρίνα
και επιπλέον45 τ.μ.πατάρικαι102 τ.μ.υ-
πόγειο,μίσθωμαεξαιρετικάχαμηλόστα310
€.ΑποκλειστικήδιάθεσηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:14333-ΣτόΤΣΕΡΜΕΝΙΠΩΛΕΙΤΑΙ

κατάαποκλειστικότηταΔιαμέρισμασυνολικής
επιφάνειας112τ.μ.στον2οόροφο.Αποτε-
λείται από3Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,Κουζί-
να,Μπάνιο .Είναικατασκευασμένοτο1977
και διαθέτειΑπεριόριστηΘέα,Κουφώματα
Αλουμινίουσυρόμενα και αποθήκη -Τιμή:
50.000€.

Κωδ: 14298 -ΠΑΝΟΡΑΜΑΠΩΛΕΙΤΑΙ
κατάαποκλειστικότητα νεόδμητοοροφοδι-
αμέρισμασυνολικής επιφάνειας119 τ.μ.σε
δυόροφηοικοδομή1οςΥπερυψωμένος.Απο-
τελείταιαπό3Υπνοδωμάτια,Σαλονοκουζίνα
καιδύοΜπάνια .Είναι κατασκευασμένο το
2005καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρε-
λαίου , έχειΑπεριόριστηΘέα,Κουφώματα
Συνθετικά,Πάρκινγκμεγάλομετηλεχειριστή-
ριοκλειστόκαιμεγάλο,κήποκοινόχρηστοκαι
Τζάκι.Διαθέτειηλιακόθερμοσίφωνα,BBQ ,
είναιγωνιακόκαιμεδύοπολύμεγάλεςβερά-
ντες-Τιμή:πολύπροσιτή150.000€.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΤΡΙΛΟΦΟΣ,Πωλούνται σήμερα2 με-

ζονέτες των150τ.μ.ηκάθεμιαμεεσωτερι-
κήσκάλα,οιοποίεςβρίσκονταισεοικόπεδο
744τ.μ., είναι κατασκευή 1992, διαθέτουν
εκπληκτική και ανεμπόδιστηθέα, μεπολύ
ωραίοκήπο,οιχώροι τουςλειτουργικοί,σε
αμφιθεατρικήθέση,διαμπερές.Μόνοσοβα-
ρέςπροτάσειςθασυζητηθούν,σεπολύκαλή
τιμήκαιοιδυομεζονέτεςμαζίμόνο70.000€,

Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ13851ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ,στοπάνωΜα-

κροχώριπωλείται καινούργιος επαγγελματι-
κόςχώροςδύοορόφωνκατάλληλοςγιαωδείο
καιόχιμόνοσυνολικά167τ.μ.,σεοικόπεδο
1.054τ.μ.κατασκευή2005,6χώροι,σεδύο
επίπεδακαισευπεράριστηκατάσταση,πράγ-
ματιπρόκειται για ένααριστούργημακατα-
σκευής,αυστηρώντεχνικώνπροδιαγραφών,
άριστηςαρχιτεκτονικήςσχεδίασηςκαιμεατο-
μικήθέρμανσηπετρελαίου, έχεικλιματιστικά
καιθωρακισμένηπόρτα,αφοράαπαιτητικούς
αγοραστέςκαιπρόκειται για ευκαιρίαχωρίς
αμφιβολία,Αποκλειστικήδιάθεση και υπό-
δειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,
προσφέρεται σε τιμή μοναδικής ευκαιρίας
μόνο65.000€,

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ.13803ΚΕΝΤΡΟ,ΚοντάσταΚΤΕΛ

ισόγειοκατάστημα28τ.μ.,με28τ.μ.πατάρι
καιμεπολύμεγάλουπόγειο84τ.μ.μεεσωτε-
ρικόασανσέρ,κατασκευήapos;72,διατίθεται
προςπώληση ,με εγγυημένηαπόδοση,Α-
ποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ , τιμή ευκαιρίας
σίγουρα,μόνο32.00€.

Κωδ.13804ΓΗΠΕΔΟ,Κατάστημα65τ.μ.,
ισόγειομε35τ.μ.υπόγειο,διατίθεταισετιμή
ευκαιρίαςμόνο40000€.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ13801ΜΙΚΡΗΣΑΝΤΑ,πωλείταια-

γροτεμάχιο6.144τ.μ.,σεπολύχαμηλήτιμή,
υπάρχεικαινερόκοντά,τιμήμόνο3.500€,

Κωδ.13857Πωλείταιαγροτεμάχιοστο
ΚαλοχώριΗμαθίας,μιαενιαίαπλάκα30στρ.
μενερό,τιμή88.000€.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ. 13793ΜΕΤΟΧΙ ,Οικόπεδο 529

τ.μ.,σπάνιο,μεεκπληκτικήκαιανεμπόδιστη
θέα ,αμφιθεατρικόοικόπεδοφιλέτο, ευκαι-
ρίαχωρίςαμφιβολία,μόνογιααποφασιστικό
αγοραστή.Αποκλειστικήδιάθεση και υπό-
δειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,
25.000€.

Κωδ.13852ΦΑΝΑΡΙΑΚΥΠΡΟΥ,Στηνο-
δόΣλαμίνοςπωλείταιοικόπεδο1.406τ.μ.,με
συντ.δόμησης0,8 ,άρτιοκαιοικοδομίσημο
,μοναδικήευκαιρία , τιμή70.000€.Αποκλει-
στική διάθεση και υπόδειξημόνοαπό την
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,

Κωδ.13787ΤΡΙΛΟΦΟΣ,Οικόπεδο1.820

τ.μ., εντός ζώνης , άρτιο και οικοδομίσημο
, εξαιρετικόγια επένδυσηκαι γιαανέγερση
μονοκατοικίας ,η τιμήτουεξαιρετικάσυμφέ-
ρουσα,μόνο25.000€,Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙ-
ΝΗΤΩΝ.

Κωδ13807ΚΑΤΩΕΛΗΑ,Οικόπεδομε
συνολικά4.003τ.μ.,άποαυτάτα2.902τ.μ.
έχουν τεθεί εντός τουσχεδίουπόλεως , τα
685τ.μ.είναιρυμοτομούμενακαιτα440τ.μ.
εκτόςσχεδίου ,διαθέτειμία εκπληκτικήκαι
ανεμπόδιστηθέα , είναι ελαφρώςεπικλινές
,πολύκοντάστηνΕληάπρονομιούχοοικό-
πεδο.Πληροφορίες μόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ,ευκαιρίαμόνογιααποφασιστικό
αγοραστή ,προσφέρεταισε τιμή ευκαιρίας
μόνο130.000€όλο.

ΠΩΛΗΣΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Κωδ.105120ΚΕΝΤΡΟ,ΠωλείταιΕπιχεί-

ρηση-Καφέ90τ.μ.,σεπλήρηλειτουργίακαι
σεσημείοεξαιρετικό,γιαλόγουςαναχώρησης
απότηΒέροια,κομπλέωςέχεικομπλέτιμή
35.000€μόνοκαιμεπολύλογικόμίσθωμα
στα1.900€,Μόνοσοβαρέςπροτάσειςθα
συζητηθούν.

Κωδ.105276ΣτηΒέροιαπωλείται επι-
χείρησηΠαιδότοποςμεπλήρηεξοπλισμόκαι
μεσυνολικήεπιφάνεια600τ.μ.Ηεπιχείρηση
είναισελειτουργίααποδεδειγμένακερδοφόρα
καιμεεξαιρετικάπολύκαλέςπροοπτικές.Η
τιμήπώλησηςείναι εξαιρετικάσυμφέρουσα,
στις70.000€.Θαγίνειυπόδειξημόνοσεπολύ
σοβαρόενδιαφερόμενο.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕ-
ΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣΓΙΑΤΟΛΜΗΡΟΥΣ
Κωδ.13833 ΚΕΝΤΡΟ, Μητροπόλεως

πωλούνται γραφειακοί χώροι1ουορ.απο-
τελούμενοιαπό3χώρουςκαιμεδική τους
τουαλέτα.Τοσυνολικότουςμέγεθος86τ.μ.,
κατασκευή1976,είναιανακαινισμένοικαισε
πολύκαλήκατάσταση,τιμήεξαιρετικάχαμηλή
μόνο50.000€όλα.

Κωδ:14302 -ΩΡΟΛΟΙΠΩΛΕΙΤΑΙκατά
αποκλειστικότηταΔιαμέρισμασυνολικής ε-
πιφάνειας150τ.μ.πολύπολύάνετοστον5
οόροφο.Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,
Σαλόνι,Κουζίνα,2Μπάνιακαιδιαθέτειθέρ-
μανσηΑτομική -Πετρελαίου ,διαμπερέςμε
απεριόριστηθέα,μίαεξαιρετικάμεγάληβερά-
ντακαικουφώματακαινούργιασυνθετικά,δι-
αθέτειανελκυστήρα,Αποθήκη,A/C,Έπιπλα,
Τέντες,-Τιμήευκαιρίαςμόνο65.000€.

Κωδ:13826-ΣταΠαλατίτσιαΠΩΛΕΙΤΑΙ
Οικόπεδοσυνολικήςεπιφάνειας980 τ.μ.σε
πολύκαλόσημείο.Τιμήμόνο15.000€.

www.laosnews.gr

Ταπαραπάνωαποτελούνμέροςτουχαρτοφυλακίουμας

Γιαναταδείτεόλαμπείτεστοwww.mesitiki.www.mesitiki.gr

HΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΧΥΜΩΝΑΣΠΙΣΑ.Ε.–ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΔΕΔΕΣΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙΟΤΙΕΧΟΥΝΕΧΟΥΝΞΕΚΙΝΗ-
ΣΕΙΟΙΕΓΓΡΑΦΕΣΤΟΥΕΠΟΧΙΑΚΟΥΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΓΙΑΑΝ.ΕΡΓΑΤΕΣ,ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ/ΒΟΗΘΟΥΣΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΚΛΑΡΚ,ΤΕΧΝΗΤΕΣΚΑΙΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΗΤΕΣ.

ΑΙΤΗΣΕΙΣΓΙΝΟΝΤΑΙΔΕΚΤΕΣΣΤΑΓΡΑΦΕΙΑΤΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗΚΑ:
-ΦΩΤΟΤΥΠΙΑΑΦΜ-ΑΜΚΑ-ΑΡΙΘΜΟΜΗΤΡΩΟΥΙΚΑ
-ΦΩΤΟΤΥΠΙΑΔΕΛΤΙΟΥΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
-ΦΩΤΟΤΥΠΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΛΟΓ/ΣΜΟΕΘΝΙΚΗΣ
-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥΓΕΙΑΣ
-ΜΙΑΜΙΚΡΗΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΓΙΑΑΣΦΑΛΙΣΜΕ-

ΝΟΥΣΤΟΥΟ.Γ.Α.
-ΔΙΠΛΩΜΑΒΟΗΘΟΥΉΧΕΙΡΙΣΤΗΚΛΑΡΚ.

ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ2332303100
ΤΜΗΜΑΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ:ΜΠΑΡΑΚΟΥΑΛΕΚΑ
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ25τ.μ.επιπλωμένο120ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ30τ.μ.επιπλωμένο160ευρώ
ΠΑΠΑΚΙΑ35τ.μ.επιπλωμένο150ευρώ
ΡΟΛΟΪ35τ.μ.καλό130ευρώ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ35τ.μ.επιπλωμένο160ευρώ
ΠΑΤΡΙΔΑ40τ.μ.120ευρώ
ΠΙΕΡΙΩΝ45τ.μ.καινούργιο220ευρώ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ45τ.μ.15ετώνεπιπλωμένοθέα250ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ45τ.μ.επιπλωμένο140ευρώ
ΡΟΛΟΪ50τ.μ.ανακαινισμένο190ευρώ
ΡΟΛΟΪ50τ.μ.ανακαινισμένοεπιπλωμένο200ευρώ
ΡΟΛΟΪ50τ.μ.15ετώνκαλό180ευρώ
ΤΣΕΡΜΕΝΙ55τ.μ.10ετών220ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ60τ.μ.1ΔΣΚκαλό180ευρώ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ60τ.μ.επιπλωμένο10ετών250ευρώ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ2δωμάτια,καλή220ευρώ
ΤΣΕΡΜΕΝΙ70τ.μ.15ετώνεπιπλωμένο250ευρώ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ80τ.μ.ατομικήθέρμανση180ευρώ
ΡΟΛΟΪ90τ.μ.ατομικόςλέβηταςκαλό200ευρώ
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ80τ.μ.ανακαινισμένο240ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ90τ.μ.15ετώνηλιακό,πάρκιγκ250ευρώ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ90τ.μ.ανακαινισμένοεπιπλωμένο250ευρώ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙδιαμέρισμα100τ.μ.σεμονοκατοικίαατομι-
κήθέρμανση250ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ110τ.μ.ατομικήθέρμανση300ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ110τ.μ.ατομικήθέρμανσητζάκι350ευρώ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ110τ.μ.ατομικήθέρμανση,θέα320ευρώ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ130τ.μ.4δωμάτια,10ετών250ευρώ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ150τ.μ.4δωμάτια,10ετών,θέα,γκαράζ,400ευρώ
ΕΛΙΑ120τ.μ.επιπλωμένο,400ευρώ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ100τ.μ.10ετώντζάκι,ατομικήθέρμανση,
επιπλωμένο400ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΜΑΓΑΖΙΩΝ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ35τ.μ.πολύκαλό370ευρώ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ100τ.μ.επίτηςΒερμίου1800ευρώ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ40τ.μ.καλό380ευρώ
ΡΟΛΟΪ60τ.μ.πλατεία400ευρώ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ150τ.μ.μευπόγειο60τ.μ.400ευρώ

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΡΟΛΟΪ25τ.μ.καλό8000ευρώ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΣΩΣ38 τ.μ.ανακαινισμένο,θωρακισμένη,
βλέπειμπροστά16500ευρώ
ΕΛΙΑ30τ.μ.στηνπλατεία4ος11000ευρώ
ΕΛΙΑ75τ.μ.ισόγειοκόπλαμπαράθυρα12000ευρώ
ΡΟΛΟΪ55τ.μ.κόπλαμ13000ευρώ
ΠΑΠΑΚΙΑ 75 τ.μ. καινούργιο 2Δ,πάρκιγκ, αποθήκη
58000ευρώ
ΡΟΛΟΪ68τ.μ.καλό18000ευρώ
ΡΟΛΟΪ100τ.μ.4οςατομικήθέρμανση29000ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ75τ.μ.ανακαινισμένοπάρκιγκατομικήθέρμαν-
ση37000ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ75τ.μ.18ετών2δωμάτια48000ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ100τ.μ.18ετώνθέα67000ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ80τ.μ.2ος28000ευρώ
ΚΝΕΤΡΟ100 τ.μ. τζάκι,ανακαινισμένο,θέα,αποθήκη,
καλό48000ευρώ
ΑΓ.ΚΥΡΙΑΚΗ110τ.μ.ανακαινισμένο,2γκαράζ,62000ευρώ
ΠΑΠΑΚΙΑ 130 τ.μ. καινούργιο, 3 δωμάτια, πάρκιγκ
118000ευρώ
ΠΑΠΑΚΙΑ150 τ.μ. καινούργιο,ατομικήθέρμανση,γκα-
ράζ95000ευρώ
ΜΕΖΟΝΕΤΑ160τ.μ.σε2επίπεδα,10ετών,145000ευρώ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ140τ.μ.θέαατομικήθέρμανσηπολύκαλό,
20ετών,95000ευρώ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ130τ.μ.10ετών,3δωμάτια,95000ευρώ

ΠΩΛΗΣΕΙΣΧΩΡΑΦΙΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ
ΓΑΛΑΞΙΑΣ3.600μεελιές8500ευρώ
ΚΟΥΛΟΥΡΑ13.000μέτραμεροδάκινα39000ευρώ
ΜΕΣΗ10.000μέτραμεροδάκινα30000ευρώ
Ν.ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ15.000μέτραμεαχλάδια45000ευρώ
ΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙ5.000μέτρα15000ευρώ
ΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙ50.000μέτραμεροδάκινα130000ευρώ
ΠΑΤΡΙΔΑ1.100μέτραμεδένδρα3500ευρώ
ΔΙΑΒΑΤΟΣ5.000μέτρα15000ευρώ
ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ44.000μέτρα75000ευρώ
ΑΓΚΑΘΙΑ16.000μέτρα26000ευρώ
ΒΕΡΓΙΝΑ43.000μέτρα125000ευρώ

www.laosnews.gr

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΦοιτητικεςΓκαρσ.Στοκεντρο.
ΛΑΔΟΜΥΛΟΙΜονοκατοικια65τ.μμεοικοπεδο200τ,μ50000€
ΙΚΑ95τ.μΑ.ΘΚοπλαμ,ασανσερ,ρετιρε43000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙανω,οικόπεδο.600τ,μ24000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣκαιν.4ος120τ.μμεparkigk,Α.Θ3ΔΣΚ
τζακιαναμ.140000€
ΠΑΥΣΑΝΙΟΥοικ.375τ,μμεπαλιακατοικια28000
ΚΕΝΤΡΟ95τ.μ,2ΔΣΚτου200380000€
ΚΕΝΤΡΟ120τ.μ2ΔΣ-ΚΘέα,αποθ.Α.Θανακαιν.75000€
ΜΕΖΟΝΕΤΤΑμεΘεα,Α.Θ,τζακιπαρκιγκ,150τ.μ3ΔΣΚ
wc130000€
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝΣτουντιο-Γραφειο30τ.μμεθεα,προσο-
ψηςΕυκαιρία10000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙΜονοκατοικια68τ.μτου75΄μεοικοπ.270
μετρα30000€
EΛΗΑ1ΔΚουζινακιWC38τ.μευχαριστο,10000€
ΟΙΚΟΠΕΔΟ380Τ.Μκεντροσ.δ1,2καλητιμη
ΗΡΑΚΛΕΟΥΣκαινουριομεθεα,3ος92τ.μ+γκαραζ,Α.Θ
85000€
N.ΠΡΟΔΡΟΜΟΣΜον/κιαημιτεληςμε3ΔΣΚ+900τ.μ
οικοπεδο0100€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑΜονοκατοικιαδιατηρητεασεοικοπεδο190
τ.μ70000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝεπιπλωμενοστουντιο240€όλαπληρωμενα
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€
ΚΕΝΤΡΟ3ΔΣ-ΚουζιναχωρισταΑ.Θ,Κοπλαμ280€
ΑΓ.ΠΑΤΑΠΙΟ25ετιαςδιαμπερεςμε3ΔΣΚΩρ/ση300€
ΚΕΝΤΡΟ2ΔΣΚΘέα,Κοπλαμ,θωρακ.Θερμ/τεςΑ/C
280€
ΚΕΝΤΡΟ3ΔΣ/ΚΑ.Θεπιπλωμενο400€
ΩΡΟΛΟΙ2ΔΣΚΑ.Θκοπλαμ,επιπλωμενο250€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΠΕΡ/ΚΗΒεροιαςΦιλέτο16στρ.πανωστηνάσφ.σ.δ0216€
ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ8500τ.μμεΠομόναστηνασφ3000τοστρέμμα
ΕΡΓΟΧΩΡΙ10500τ.μαγροοικοπεδοΕυκαιρια25000€

ΑΓΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣκονταστουΤσεσμελη19στρ.με
επιτραπεζια,μετοχήΠομόναςκμπεκακια2800€το
στρεμμα
ΤΕΛΩΝΕΙΟΒιομηχανικηαποθηκηκαιμεταλικοστεγα-
στρο200τ.μεντοςγηπεδου1500τ.μ30000€
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€
ΜΟΝΟΣΠΙΤΑθεσηΤουμπα,4στρ4000€
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ.10στρ,πανωστηνασφαλτοκονταστην
Πατριδα.

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

ΕΜ.ΠΑΠΠΑκΚαρατασουκαταστηματα40τ.μ30.000€
ΚΑΡΑΤΑΣΟΥκαταστημα50τ.μ30.000
ΑΝΟΙΞΕΩΣκαταστ.75τ.μ+60οροφος50000€
AΓΓΕΛΩΝκαταστ.25τ.μκατάλληλοκαιγιαγκαραζ20000
ΩΡΟΛΟΙΓΡΑΦΕΙΟ33τ.μπροσοψης18000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣχωροςπροσοψη,400+400τ.μ700€
ΙΑΤΡΕΙΟδιχωροκονταστηνΒενιζελου250€
ΚΤΕΛ,καταστημα60τ.μ+60υπογειο5€
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΓΡΑΦΕΙΟεναςχωρος+wc80€
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟπρωηνΚεντρο65τ.μ350€
ΑΠΟΘΗΚΗισόγειαεπιτηςΑνοίξεως180τ.μ200€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΓραφειο50τ.μΛουξπρό-
σοψη300€
ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙΔιώροφοΝεοκλασικόκεντρογιαΚαφε-Ρε-
στωράν
ΠΩΛΕΙΤΑΙστονΠΡΟΜΗΘΕΑυπογειααποθηκη80Τ.μ
7000€
ΩΡΟΛΟΙΓκαραζκλειστοενοικιο50€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕπαγγελματικοςχωρος100τ.μ200€
ΚΑΤΩΑΠΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣΧΩΡΟΣ
1300τ.μ
Γιαδιαλογητηριοηπαρομοιεςχρησεις,μεψυκτικουςθα-
λαμους..

ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΣΝΑΟΥΣΑΣ πωλείται σπίτι 
150 τ.μ.διώροφοσε300 τ.μ.οικόπεδο,στοκέ-
ντροτουχωριού,25.000ευρώ,τιμήσυζητήσιμη.

Τηλ.: 6979 159954.

ZHTEITAIαρτεργάτηςγιαναεργαστείσεαρτοποιείο
Απαραίτηταπροσόντα:
•Ηλικίααπό22έως50
•ΔίπλωμαΙ.Χ.
•Πολύκαλέςεπικοινωνιακέςικανότητες.
Επιθυμητήηπροϋπηρεσίακαιεκπλήρωσηστρατιωτικήςθητεί-

ας.Παρακαλώεπικοινωνήστεστοτηλ.2331074041υπ.ΚΑΝΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣαπότις09.00έωςτις13.00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙνεαράκοπέλαγιανα εργαστείωςγραμματει-
ακήυποστήριξησεγραφείογιαπρωινήήαπογευματινήαπασχό-
ληση.

Απαραίτηταπροσόντα
•Έως30ετών.
•ΔίπλωμαΙ.Χ.
•Άριστη γνώσηΗ/ΥMicrosoftWord, Internet, email,Αγγλικά

επιπέδουlower.
•Πολύκαλέςεπικοινωνιακέςικανότητες.
Παρακαλώαποστείλατετοβιογραφικόσαςμεφωτογραφίαγια

συνέντευξηergasiaxm@gmail.com

ΖΗΤΕΙΤΑΙ φαρμακοποιός ήβοηθόςΦαρμακείου ή υπάλλη-
λοςφαρμακείουμε εργασιακή εμπειρίασε ιδιωτικόφαρμακείο
για πλήρη απαασχόληση στηνπόλη τηςΝάουσας.Αποστο-
λή βιογραφικών σημειωμάτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
vasilikhstavrou@gmail.com.

ΧΑΡΙΖΕΤΑΙ
ΟΕυριπίδης ενός έτους περίπου,10

κιλάκια, υγιέστατος, στειρωμένος και τσι-
παρισμένος.

Βρέθηκε εγκαταλειμμένος μαζί με το
αδερφάκι του σε άσχημη κατάσταση και
σώθηκεχάρηστιςεπίμονεςπροσπάθειες
φιλόζωης.Το αδερφάκι του υιοθετήθηκε
και ο μικρούληςψάχνει παρηγοριά στο
νέοτουπαντοτινόσπίτι.

Θα δοθεί με πλήρως ενημερωμένο
κτηνιατρικόβιβλιάριο καιπολύ ευγνωμο-
σύνη για την ολοκλήρωση τηςπροσπά-
θειαςσωτηρίαςτου.Tηλ.6943671469

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΗΕπιχείρησηαγροτικώνπροϊόντων«ΑΓΡΟΤΙΚΗΕΙΣΑΓΩΓΙ-

ΚΗ -ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ»στονΑγ.ΓεώργιοΒέροιας ενδιαφέρεται για
τηνκάλυψητωνπιοκάτωθέσεω:

α)ΜόνιμηθέσηΓεωπόνουΠ.Ε.ήΤ.Ε.Ι.
β)Χειριστήκλαρκγιατηθερινήπερίοδο.
Υποβολήδικαιολογητικών:athinasmpc@gmail.comήστοfax

2331051094.Τηλέφωνοεπικοινωνίας:2331051093 ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
Απόπαραγωγική εταιρία τηςΒέροιας ζητείται εργατο-

τεχνίτης, οδηγός με επαγγελματικό δίπλωμα (Π.Ε.Ι.) και
υπάλληλος γραφείου με γνώσεις μάρκετινγκ. Τηλέφωνα
επικοινωνίας:6974814606και6974312313.

ΑΠΟΕΤΑΙΡΙΑ ποτών ζητείται κύριος άνω των 25 ε-
τών,σοβαρόςμε ευχέρεια λόγου και άνεσηστις δημόσιες
σχέσεις,νααναλάβει το τμήμαπωλήσεων.Ηεταιρίαπρο-
σφέρειμισθό,ασφάλιση,αυτοκίνητοκαικινητό.Τηλ.:6947
021868.
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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,
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ

Ζητούνται ακίνητα προς πώληση - ενοικίαση

www.laosnews.gr

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙέπιπλαγραφείουσεεξαιρετικήκατάστασηκαιτιμή(4
γραφεία, 1 τραπέζι συνεδριάσεων, 2βιβλιοθήκες, 4συρταριέρεςμε
ρόδες,1καναπές,2καρέκλεςγραφείου,7καρέκλεςαπλές,όλαμαζί
ήκαιμεμονωμένα).Τηλ.:6973777747.

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.

ΖΗΤΗΣΗΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΗΕταιρεία «TSIFLIDIS SECURITY» ζη-

τάει γιαΆμεσηΠρόσληψη άτομα (γυναίκες
ή άνδρες) μεΆδειαΕργασίαςΠροσωπικού
Ασφαλείας για μόνιμη απασχόληση.Απα-
ραίτηταπροσόνταείναι:όρεξηγιαδουλειά,
δίπλωμααυτοκινήτουκαισυνεργασίαμετην
εταιρεία για εξέλιξη . Βιογραφικά και συνέ-
ντευξησταγραφείατηςεταιρείας,Θεσσαλο-
νίκης45-Βέροια59131.Τηλ.:2331027102.
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P Αν αυτές τις μέρες έλθει διαιτο-
λόγος στο σπίτι, κάντε ότι κοιμάστε...

P Και να ξέρετε ότι στα φαρμα-
κεία το καλύτερο φάρμακο είναι μια 
ζυγαριά που χάνει κιλά.

P Το αντιληφθήκαμε εκ νέου και 
φέτος. Η φτώχεια υπάρχει όχι γιατί δεν 
μπορούμε να ταϊσουμε τους φτωχούς, 
αλλά γιατί δεν μπορούμε να χορτάσου-
με τους πλούσιους.

P Εδώ και λίγο καιρό σηκώνο-
μαι κάθε πρωί πιασμένος. Να δείτε 
που υπνοβατώ και πηγαίνω γυμνα-
στήριο. Δεν εξηγείται αλλιώς.

P Εκτοξεύθηκε ο δορυφόρος που 
θα καθαρίζει τα διαστημικά σκουπίδια. 

Δευτέρα, Τετάρτη και Σάββατο.

P Το Σημείο Νέμο στον Ειρηνι-
κό είναι το πιο απρόσιτο μέρος στη 
Γη για τον άνθρωπο. Όπως η Ελλά-
δα για τις επιχειρήσεις.

P Στα πολιτικά. Λαϊκισμός είναι 
να λεονταρίζεις στα 80 εκατ. λαού της 
Τουρκίας και να τρέμεις τον αλυτρωτι-

σμό των 2 εκατομμυρίων των Σκοπί-
ων.

P Δεν ξέρω πώς, αλλά σε κάθε 
reunion με τους συμμαθητές όλοι 
χοντραίνουν και εγώ είμαι ο μοναδι-
κός που ψηλώνω.

P Και γίνεται 
πράξη το σύνηθες 
σχόλιο «μπόι εί-
ναι», στη θέα της 
κοιλιάς.

P Θα ιδιω-
τικοποιήσει το 
νερό ο Μητσοτά-
κης. Επί Ν.Δ. θα 
διψάσουμε μέχρι 
κι εμείς που έ-
χουμε κόρες.

P Ο κάτωθι 
διάλογος λοιπόν 
πολύ πιθανός:

Κυριάκος: Να 
ιδιωτικοποιηθούν 
ΕΥΔΑΠ και ΕΥ-
ΑΘ...

Αλέξης: Απ’ το 
στόμα μου το πή-
ρες!

P Έδιωξε 
προπονητή ο Ο-
λυμπιακός χωρίς 

να προσλάβει Λεμονή. Το λες και 
δευτέρα παρουσία.

P Χώρισαν Κικίλιας-Μπαλατσινού 
πριν το Πάσχα, ωστόσο δεν κατάφε-
ραν να μας κόψουν την όρεξη.

P Στην αρχή της κρίσης δεν τα 
βγάζαμε πέρα. Τώρα δεν τα βγάζου-

με πέρα για πέρα.

P Το 7% των Ελλήνων ακό-
μη αποταμιεύει. Το υπόλοιπο 93% 
ήδη το θεωρεί άγνωστη λέξη.

P Ανήσυχοι από την αύξη-
ση της εγκληματικότητας είναι 
το τελευταίο διάστημα οι λη-
στές της χώρας.

P Ξέρεις τι είναι να βγαίνεις 
το βράδυ για ληστεία και να μην 
ξέρεις αν το πρωί γυρίσεις στο 
σπίτι σου; Δράμα...

P Τα σπάει ο Αρκάς σήμε-
ρα. Δεικτικός και διδακτικός.

P Και:
Ο Κωστίκας και ο Γιωρίκας, 

πιασμένοι χέρι-χέρι, τα μάτια χα-
μηλωμένα, χορεύουν ποντιακά 
μετά το αρνί του Πάσχα στο χω-
ριό. Κάποια στιγμή ο Γιωρίκας λέ-
ει στον προπορευόμενο Κωστίκα:

-Κωστίκα, σήκωσον τα ομάτια 
σ’...

Ο Κωστίκας δε του δίνει  ση-
μασία. Λίγο αργότερα, ο Γιωρίκας 
ξαναλέει στον Κωστίκα:

-Κωστίκα, σήκωσον τα ομάτια 
σ’...

Ο Κωστίκας πάλι δεν δίνει ση-
μασία. Αρκετά αργότερα ο Γιωρί-
κας ξαναλέει στον Κωστίκα:

-Κωστίκα, σήκωσον τα ομάτια 
σ’...

-Ντε θελτς ρε Γιωρίκα; Χορεύ-
ουμε τώρα! του απαντάει ο Κω-
στίκας αγριεμένα.

Και ο Γιωρίκας:
-Κωστίκα, σήκωσον τα ομάτια 

σ’... Εξέβαμεν έξω ασό χωρίον!
Κ.Π.

«Φωτιά» στο Ασφαλιστικό Κατρούγκαλου 
από απόφαση του ΣτΕ περί 

αντισυνταγματικότητας του νόμου
Αφορά καταρχάς, ελεύθερους επαγγελματίες 

και αυτοαπασχολούμενους

Γερός πονοκέφαλος στην κυβέρνηση και στο οικονομικό επιτελείο από απόφαση του 
Συμβουλίου της Επικρατείας που χαρακτηρίζει αντισυνταγματικές κάποιες διατάξεις του 
νόμου Κατρούγκαλου για το ασφαλιστικό και ειδικά για τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Α-
σφάλισης.

Ετσι, εκτός ΕΦΚΑ αφήνει το Συμβούλιο της Επικρατείας γιατρούς, δικηγόρους, μηχα-
νικούς, δικαστικούς επιμελητές και συμβολαιογράφους, τινάζοντας στον αέρα τον ασφαλι-
στικό νόμο, ενώ νέο αγκάθι δημιουργείται και ενόψει της τελευταίας αξιολόγησης και της 
ολοκλήρωσης των μνημονίων.

Η διάσκεψη των δικαστών δικαίωσε τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αυτοα-
πασχολούμενους επιστήμονες που ζητούσαν να κριθεί αντισυνταγματική η ένταξή τους 
στον νέο φορέα κοινωνικής ασφάλισης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην πρώτη διάσκεψη της Ολομέλειας του ΣτΕ, που πραγ-
ματοποιήθηκε την Παρασκευή 30 Μαρτίου (πριν από το Σάββατο του Λαζάρου δηλαδή), 
οι ανώτατοι δικαστές, με ισχυρή μάλιστα πλειοψηφία, χαρακτήρισαν την ένταξη των ελεύ-
θερων επαγγελματιών και των αυτοαπασχολούμενων αντισυνταγματική, όπως ακριβώς 
ζητούσαν με την προσφυγή τους, ενώ παρόμοια ήταν η κρίση τους και για τους αγρότες. 
Αντίθετα, σύμφωνη με τον νόμο κρίθηκε ότι είναι η ένταξη στον ΕΦΚΑ των δημοσίων υ-
παλλήλων και των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα.

Παράνομη κρίθηκε και η εισφορά του 20%.
Σε δηλώσεις του στον ΣΚΑΪ ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών Δημήτρης 

Βερβεσός τόνισε ότι «αν η πληροφορία για το ΣτΕ ισχύει, αποτελεί ιστορική δικαίωση για 
τον κλάδο μας και τις κινητοποιήσεις του 2016. Ηρθε και η Ανάσταση για τους δικηγόρους».

Πρόσθεσε ότι ο νόμος Κατρούγκαλου οδηγεί στη δήμευση εισοδήματος και ότι οι δικη-
γόροι έχουν προσβάλει τον νόμο.

Η δημοσιοποίηση της απόφασης, όταν ολοκληρωθούν οι διασκέψεις, αναμένεται ότι 
θα βάλει φωτιά στα κυβερνητικά σχέδια για το ασφαλιστικό, αφού ο νέος φορέας που σχε-
δίασε ο Γ. Κατρούγκαλος προβλέπει ενιαίους κανόνες ασφάλισης και συνταξιοδότησης για 
όλους τους κλάδους των ασφαλισμένων. Αν ακυρωθεί η ένταξη μερίδας ασφαλισμένων 
στον ΕΦΚΑ, ουσιαστικά ξηλώνεται όλο το νομοθέτημα, σε μια στιγμή μάλιστα που η κυ-
βέρνηση προσπαθεί να σπρώξει χρονικά τη νέα μείωση των συντάξεων και την εφαρμογή 
του αφορολόγητου για μετά το 2019.

Αυτό που μένει να αποφασιστεί, και θα απασχολήσει τους δικαστές σε νέα διάσκεψη, 
είναι ο κλάδος των συνταξιούχων. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ανώτατο δικαστήριο θα 
χρειαστεί τουλάχιστον δυο ακόμη διασκέψεις μέχρι να κρίνει όλα τα θέματα που έχουν τε-
θεί με τις προσφυγές. Ωστόσο, το θέμα των επιστημόνων και της αντισυνταγματικότητας 
της ένταξής τους στον ΕΦΚΑ έχει κριθεί οριστικά.

Κατρούγκαλος: Ο νόμος θα προσαρμοστεί
αν υπάρξει επίσημη απόφαση του ΣτΕ

Προφανώς και θα προσαρμοστεί ο νόμος αν υπάρξει απόφαση του ΣτΕ για τις ασφα-
λιστικές εισφορές των Ελεύθερων Επαγγελματιών, δήλωσε στον ΣΚΑΪ ο εμπνευστής του 
ασφαλιστικού νόμου, Γιώργος Κατρούγκαλος.

Όμως τέτοια απόφαση του ΣτΕ δεν υπάρχει μέχρι στιγμής, πρόσθεσε ο κ Κατρούγκα-
λος και όσοι διαδίδουν διάφορες πληροφορίες κινδυνεύουν με το ποινικό αδίκημα της 
παραβίασης του δικαστικού απορρήτου, είπε. «Δεν υπάρχει απόφαση του ΣτΕ μέχρι να 
δημοσιευθεί. Δεν ξηλώνεται κανένας νόμος»  είπε χαρακτηριστικά.

Ο κ Κατρούγκαλος τόνισε πάντως ότι η ουσία του νόμου του, που είναι η ισορροπία 
των κανόνων θα διατηρηθεί.

Αυτή η ουσία δεν πρόκειται να φύγει, είπε, σημειώνοντας ότι όπως έχει αποδειχτεί το 
80% των ελεύθερων επαγγελματιών πληρώνουν λιγότερα ενώ το 20% είναι εύλογο να 
αντιδρά.

ΠΗΓΗ: iefimerida.gr
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