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Καλαθοφόρο υπάρχει 
στο Δήμο Βέροιας, δεν 
υπάρχει όμως οδηγός!

Χθες το πρωί στο Δημαρχείο Βέροιας

Για την αντιμετώπιση 
των σεισμικών κινδύνων 

συνεδρίασε το Συντονιστικό 
Τοπικό Όργανο

 Πολιτικής Προστασίας
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Είχαν Άγιο…
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Ο Αρκάς έχει κέφια και γράφει... ελληνικές αλήθειες!

Τι κάνουμε με τις πλατείες 
στη Βέροια;

Τετραγωνίζουμε τον κύκλο! 
   Με αφορμή πασχαλινή εκδρομή συμπολιτών μας στην 
Καλαμάτα, μια πόλη με διπλάσιο και πλέον πληθυσμό 
από τη Βέροια, μας μεταφέρθηκαν διαπιστώσεις που 
εκφράζουν κατά καιρούς κι άλλοι Βεροιώτες. «Ζηλέψαμε 
τις μεγάλες όμορφες πλατείες, χωρίς μαντρότοιχους και 
επίπεδα, προσβάσιμες σε όλους». «Τραπεζάκια και καθίσματα 
επιχειρήσεων εστίασης για να κάθονται οι πολίτες και να 
απολαμβάνουν το χώρο και να μην καταλαμβάνονται 
από περιθωριακά στοιχεία και αδέσποτα ζώα» «Όμορφα 
αγάλματα και μνημεία τοπικών ηρώων και γεγονότων και 
όχι αφηρημένες κακοτεχνίες και μνημεία χωρίς ταυτότητα». 
«Πλατείες πολύ μεγαλύτερες από τις δικές μας και δεν 
είδαμε ούτε ένα αδέσποτο, ούτε ακαθαρσίες». Αυτά είναι 
σχόλια συμπολιτών μας που με μελαγχολία απορούν, 
όπως όλοι μας, πώς έχουμε καταφέρει να καταντήσουμε 
την Βέροια έτσι… Ποιος συμπολίτης μας διαφωνεί με το 
γεγονός ότι η υπέροχη Ανοίξεως είναι πλέον απαγορευτική 
για πολλούς, από τις αγέλες των αδέσποτων; Ποιος 
διαφωνεί ότι έχουμε πλατείες και δεν τις χαιρόμαστε; Κι 
αυτό γιατί στη Βέροια κάνουμε τα εύκολα δύσκολα. Αν 
ακολουθούσαμε «κλασσικές συνταγές» και όχι «ψαγμένα» 
σχέδια, το αποτέλεσμα σίγουρα θα ήταν πολύ καλύτερο 
από το υφιστάμενο. Πώς τα κατάφεραν στην Καλαμάτα, 
στη Λαμία και σε δεκάδες πόλεις που οι πλατείες είναι 
η καρδιά και η ζωή της πόλης, ενώ σε εμάς είναι χώροι 
που καταφέραμε να τους ασχημύνουμε, να αφαιρέσουμε 
το πράσινο και να αποσυνδέσουμε την καθημερινότητα 
του βεροιώτη από αυτές; Τετραγωνίζουμε τον κύκλο στη 
Βέροια. Είναι κατόρθωμα!!!
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Υποχρεωτική η συνδρομή γιατρών από την Παθολογική 
της Βέροιας στο νοσοκομείο της Νάουσας

Την υποχρεωτικήσυνδρο-
μή γιατρών τηςπαθολογικής
κλινικής του νοσοκομείου
Βέροιας στην αντίστοιχη της
μονάδας Νάουσας σε περί-
πτωση αναρρωτικών αδει-
ών, αποφάσισε τοΔ.Σ. του
Νοσοκομείου Ημαθίας στην
πρόσφατησυνεδρίασήτου.Η
απόφαση λήφθηκε με βάση
τιςαυξημένεςανάγκεςτηςκλι-
νικής της μονάδαςΝάουσας
σεπαθολόγους και τηνπρό-
σφατη διακοπή της λειτουρ-
γίας της λόγω αναρρωτικών
αδειώνδύογιατρών.

Κάτι σαν η ισχύς εν τη ε-
νώσει γιατίσαν τηνυγείαδεν
έχει!

….Κιόλαίδιαμένουν!
Ήταν 12Απριλίου του 1877 όταν η Ρωσία κη-

ρύσσει τονπόλεμοστηνΟθωμανικήΑυτοκρατορία
και έφθασε ένα βήμαπριν από την κατάληψη της
Κωνσταντινούπολης. Στις 31 Ιανουαρίου 1878 θα
κηρυχθεί ανακωχή και στις 19Φεβρουαρίου με τη
ΣυνθήκητουΑγίουΣτεφάνουηΥψηλήΠύληθαπα-
ραχωρήσει ανεξαρτησία στηΡουμανία, στηΣερβία
καιτοΜαυροβούνιοκαιαυτονομίαστηΒουλγαρία.

Γιατί το αναφέρουμε; Γιατί η ιστορία μας θυμίζει
καιμαςμαθαίνει…Σαςλέεικάτισεσχέσημετοσκη-
νικότωνσχέσεωνμεταξύτωνδύοχωρών;

Φρένο στη σωστή λειτουργία
τωνυπηρεσιώνκαθαριότηταςαλλά
και των τεχνικών υπηρεσιών των
Δήμων βάζει η καθυστέρηση των
διαδικασιών, από τους αρμόδιους
φορείς τουΥπουργείου Εσωτερι-
κών και τουΑΣΕΠ, στην τοποθέ-
τηση υπαλλήλων στουςΔήμους,
ώστεναλειτουργήσουνπλήρωςοι
υπηρεσίεςτους.

Προχθές ήρθε ανακοίνωση του
ΔήμουΑλεξάνδρειας μαζί με την
έκκλησηπουαπευθύνει στουςπο-
λίτες, να κατεβάζουν με μέτρο τα
σκουπίδια, αφού λόγω έλλειψης
προσωπικού, δεν μπορεί να λει-
τουργήσεικανονικάηυπηρεσίακα-
θαριότητας.

ΧθεςστηνΟικονομικήΕπιτρο-
πήτουΔήμουΒέροιας,συζητήθηκεηδιάθεσηπίστωσης
δαπάνηςγιαμίσθωσηκαλαθοφόρουοχήματοςαπότοΔή-
μο,ώστε να καλυφθούνοι έκτακτεςανάγκεςσυντήρησης
φωτισμού.Κιαυτό,όχιγιατίδενέχεικαλαθοφόροόχημαο
Δήμος,αλλάδιότιδενυπάρχειοδηγός–χειριστής.Τακενά
αυτά, στουςΔήμουςπροκλήθηκαν από τον τρόποπου
έγινεηπροκήρυξηγιαμόνιμουςυπαλλήλους,ηοποίαδεν
είχε το επιθυμητόαποτέλεσμα, τουλάχιστον όσοναφορά

σταπροσωρινάαποτελέσματα.
Έτσι βρίσκονται όλοι σε αναμονή της οριστικής κατά-

ταξης και της ολοκλήρωσης της διαδικασίαςπουμάλλον
φαίνεταιαρκετάμπερδεμένη.

Όλοαυτόπροκαλείμεγάλεςκαθυστερήσειςκαικενάσε
όλουςσχεδόντουςΔήμους.

Οπότε,ηπαράταση,τηςπαράτασηςώπαράταση,καλά
κρατείακόμα…

Καλαθοφόρουπάρχει…οδηγόςδενυπάρχει!

Δεν πάμε 
καλά με όσα 

ζούμε...
Κάτι ξέρει ο Δήμος

και συμβάλει με δωρεάν 
ψυχολογική στήριξη

για όλους
τους πολίτες!
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Χθες το πρωί στο Δημαρχείο Βέροιας
Για την αντιμετώπιση των σεισμικών κινδύνων συνεδρίασε 

το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας

Η Δ/νση Περιβάλλοντος -Καθαριότητας-Πολιτικής Προστασίας  του Δήμου Βέροιας στα πλαίσια των υποχρεώσεων της, συγκάλεσε 
χθες Τετάρτη 11 Απριλίου, το πρωί,  το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση των σεισμικών κινδύ-
νων. 

Στην συνάντηση που έγινε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, εκτός από τους υπαλλήλους του Γραφείου Πολιτικής 
Προστασίας του Δήμου και τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο κ. Βασίλη Παπαδόπουλο, παραβρέθηκαν εκπρόσωποι των Τμημάτων  Πολιτικής 
Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, της Αντιπεριφέρειας Ημαθίας, του Αστυνομικού Τμήματος Βέροιας, 
της 1ης Μεραρχίας, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της Δημοτικής Αστυνομίας, της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Πρόεδροι των Τοπι-
κών Κοινοτήτων και των εθελοντικών οργανώσεων ΛΕΦΕΔ , ΣΧΟΒ και ΕΡΒΑΝ. Τις εργασίες συντόνιζε η Προϊσταμένη Δ/νσης Περιβάλ-
λοντος Β. Μαυροματίδου η οποία έκανε την αρχική εισήγηση παρουσιάζοντας τη δουλειά αρμόδιου γραφείου και αναφέρθηκε σύντομα 
στους σεισμούς καθώς και  στα καταφύγια της περιοχής μας.

 Οι εκπρόσωποι της Αποκεντρωμένης αναφέρθηκαν στην ξεχωριστή  παρουσία του  Γραφείου Πολιτικής Προστασίας  του Δήμου 
ανάμεσα στους  60 δήμους αρμοδιότητας τους και τόνισαν την ανάγκη ενημέρωσης  των πολιτών με κάθε πρόσφορο τρόπο, για την 
αντιμετώπιση των σεισμικών κινδύνων και ειδικότερα για τον σχεδιασμό που εκπονεί το γραφείο. Επισημάνθηκε επίσης ότι θα πρέπει 
να γίνει  σχετική άσκηση ετοιμότητας με υποθετικό σενάριο και να  καθοριστούν  σε συνεργασία με την περιφέρεια, χώροι καταυλισμού.

 «Όταν χτυπά ο σεισμός πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αντιδράσουμε, όχι με πανικό, αλλά με βάση σχεδιασμένες ενέργειες  να μπο-
ρέσουμε  να σώσουμε ζωές και περιουσίες», τονίστηκε στη σύσκεψη.

Είχαν Άγιο…
Σφοδρή σύγκρουση Ι.Χ 

στις προστατευτικές μπάρες 
του δρόμου προς Νάουσα

Τυχεροί μέσα στην ατυχία τους στάθηκαν ένας 30χρο-
νος οδηγός με τη συνοδηγό του, στον δρόμο προς Νά-
ουσα, στις 9 το βράδυ της Τρίτης λίγο πριν τη στροφή 
Τάνη, όταν το αυτοκίνητό του ξέφυγε της πορείας του και 
σφηνώθηκε επάνω στις προστατευτικές μπάρες στο δεξιό 
μέρος του δρόμου. Η σύγκρουση όπως φαίνεται και στις 
φωτογραφίες ήταν σφοδρή, αφού η κεντρική μπάρα διέ-
λυσε τη μηχανή και σχεδόν όλο το αυτοκίνητο, με οδηγό 
και συνοδηγό να γλιτώνουν σαν από θαύμα!

ΕΒΖ: Με την ίδια τιμολογιακή 
πολιτική και η καλλιεργητική 

περίοδος  του 2018 και έκπτωση 
50% στο κόστος του σπόρου
-Μέχρι τέλη Απριλίου η αποζημίωση 

των δενδροκαλλιεργητών

Δύο ανακοινώσεις σχετικά με την ΕΒΖ και τα ΠΣΕΑ, έστειλαν με κοινό δελτίο Τύπου στα τοπικά ΜΜΕ οι βου-
λευτές Ημαθίας Γιώργος Ουρσουζίδης και Χρήστος Αντωνίου.

Για την Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης, ανακοινώνεται από τη Διοίκηση ότι ξεκίνησε η καλλιεργητική περίοδος 
για το 2018.

Η εταιρεία επίσης ανακοινώνει ότι διατηρεί την ίδια τιμολογιακή πολιτική όπως και το 2017, ενώ  στην προ-
σπάθειά της να βοηθήσει τους παραγωγούς επιπρόσθετα   παρέχει έκπτωση 50% στο κόστος του σπόρου, κα-
λώντας τους τευτλοπαραγωγούς να στηρίξουν την προσπάθεια της ΕΒΖ.

Μέχρι τέλη Απριλίου τα ΠΣΕΑ
Όσον αφορά τα ΠΣΕΑ, γνωστοποιείται ότι η αποζημίωση των δενδροκαλλιεργητών – στο σύνολό τους -  θα 

ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη Απρίλη. Για την περιοχή του   Π. Προδρόμου ειδικότερα , όπου οι ζημίες ήταν εκτετα-
μένες, ίσως απαιτηθεί λίγο περισσότερο χρονικό διάστημα – μιας ή το πολύ δύο εβδομάδων.



Κορυφαίοι της κλασικής κιθάρας, ονόματα που για 
να τους δει και να τους ακούσει κάποιος, πρέπει να πά-
ρει το αεροπλάνο και να πάει αλλού, βρίσκονται στην 
πόρτα μας…Στη Στέγη και στο Χώρο Τεχνών Βέροιας, 
το κοινό μπορεί να απολαμβάνει κάθε βράδυ μέχρι και 
το Σάββατο, υψηλής ποιότητας μουσικές συναυλίες 
από κιθαριστές του διεθνούς στερεώματος.  Ο καλλι-
τεχνικός διευθυντής του 13ου Διεθνούς Φεστιβάλ 
Βέροιας, Δημήτρης Κουρζάκης (φωτο επάνω), μίλη-
σε για τη διοργάνωση της ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας και 
του Δημοτικού Ωδείου (10-14 Απριλίου), στην εκπομπή 
«πρωινές σημειώσεις» της Σοφίας Γκαγκούση στον 
ΑΚΟΥ 99.6

Μιλάμε για  ένα πρόγραμμα που τουλάχιστον οι 
κιθαριστές, οι μουσικοί και οι απαιτητικοί ακροατές 
θα εκτιμήσουν ιδιαίτερα. Ο κόσμος της Βέροιας, το 
κοινό, τι μπορεί να «πά-
ρε»ι από το Φεστιβάλ;

Είναι όντως ένα πολύ 
εύστοχο ερώτημα γιατί ένα 
φεστιβάλ εκτός από την ε-
ξειδίκευση που έχει, με την 
έννοια ότι απευθύνεται σε 
κιθαριστές και σε λάτρεις 
της κιθάρας, έχει και μια 
πολύ μεγάλη σημασία να 
μπορεί να απευθύνεται 
στο ευρύ κοινό και νομίζω 
ότι στην πραγματικότητα 
η ευκαιρία που δίνεται στο 
κοινό της Βέροιας είναι να 
απολαύσει τρεις συνεχό-
μενες βραδιές από πραγ-
ματικά υψηλής ποιότητας 
μουσική η οποία έρχεται 
από κιθαριστές του διε-
θνούς στερεώματος. Χρη-
σιμοποιώ τις λέξεις πολύ 
προσεκτικά και προσπαθώ 
να μην υπερβάλω αλλά ο-
νόματα όπως οι Judicaël 
Perroy, Jan Depreter, Δη-
μήτρης Κοτρωνάκης, Α-
ντώνης Χατζηνικολάου , Αλέξης Μουζουράκης και Susana Prieto 
είναι άνθρωποι που βρίσκονται στην κορυφή της κλασικής κιθάρας 
σήμερα. Ονόματα που κάποιος πρέπει να πάρει το αεροπλάνο για 
να πάει κάπου αλλού να το παρακολουθήσει ενώ βρίσκονται στην 
πόρτα μας , είναι πρώτης τάξεως ευκαιρία και δεν πρέπει να το 
αφήσουμε.

Αξίζει επομένως τον κόπο ακόμη και για μια πρώτη γνωρι-
μία

Ακριβώς, πρέπει να τονίσουμε ότι είναι ελεύθερη η είσοδος και 
ότι είναι μια πραγματική δυνατότητα που δίνεται σε όλους. Θα έλε-
γα μάλιστα ότι μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία του φεστιβάλ, που 
δεν είναι μόνο τα ρεσιταλ αλλα εμπεριέχει και διαγωνισμούς νέων 
κιθαριστών και μάλιστα με συμμετοχή από σπουδαστές, φοιτητές 
και νέους επαγγελματίες της κιθάρας από όλο τον κόσμο, ενδεικτι-
κά αναφέρω οτι διαγωνίζονται εδώ στην Βέροια , κιθαριστές από 
την Γαλλία, από τον Λίβανο, από την Ουκρανία, τη Λιθουανια, την Ι-
σπανία, το Βέλγιο, την Ιαπωνία και όλοι αυτοί οι άνθρωποι έρχονται 
και διαγωνίζονται σε ένα πραγματικά διεθνές φεστιβάλ. Αξίζει τον 
κόπο και είναι μια ανοιχτή πρόσκληση για το Σάββατο το βράδυ, ο 
μεγάλος τελικός του διαγωνισμού, κονσέρτο, κιθάρα και ορχήστρα 
με την συμμετοχή της Αθηναικής συμφωνικής ορχήστρας νέων 
υπό την διεύθυνση του Παύλου Στεργίου , με ένα ρεπερτόριο δε-
λεαστικό, γιατί θα αποτελείται από τα πιο όμορφα έργα που έχουν 
γραφτεί στην κλασική κιθάρα και στην συμφωνική ορχήστρα. Επο-
μένως κάθε βράδυ στη Στέγη μια συναυλία και ο μεγάλος τελικός το 
Σάββατο στις 8.00 μ.μ.. 

Πώς εξελίσσεται  το φεστιβάλ;
Ήδη έχει ξεκινήσει ο προκριματικός διαγωνισμός του κονσέρ-

του , με 9 διαγωνιζόμενους. Την Πέμπτη (σήμερα) θα έχουμε τον 
προκριματικό του διαγωνισμού νέων κιθαριστών έως 23 χρονών 
με 16 διαγωνιζόμενους. Πάει πολύ καλά και με βάση την περσινη 
εμπειρία που είχε ανάλογους όρους, νομίζω πως φέτος είμαστε λί-
γο πιο ήρεμοι σε σχέση με τα διαδικαστικά και έτσι απολαμβάνουμε 
περισσότερο το φεστιβάλ.

Είναι ικανοποιητικός ο αριθμός των φετινών συμμετοχών;
Ναι είναι ικανοποιητικός ο αριθμός. Φέτος είχαμε 30 συμμετο-

χές. Πρέπει όμως σε αυτό το ση-
μείο να αναφέρουμε ότι ένα φεστι-
βάλ το οποίο έχει διεθνή χαρακτήρα 
με υψηλό επίπεδο τέχνης  στην κι-
θάρα εν προκειμένω, είναι λογικό 
να είναι και πιο επιλεκτικός ο αριθ-
μός των διαγωνιζομένων, ώστε να 
αντιστοιχεί στο ύφος και στο είδος 
τέτοιων φεστιβάλ. Είναι και το πο-
σοτικό αλλά και το ποιοτικό στοιχείο 
που φέτος έχει θεαματική άνοδο σε 
σχέση με πέρυσι. Καταφέραμε και 
πείσαμε από το περιεχόμενο και 
από την προκύρηξη του φεστιβάλ 
πολύ κόσμο, από πολλές χώρες, 
να πάρουν το αεροπλάνο και να 
έρθουν.

Πώς νοιώθετε έχοντας ένα ση-
μαντικό ρόλο στο Φεστιβάλ;  

Θεωρώ ότι όλα τα πράγματα 
στην ζωή είναι κίνηση. Δεν υπάρχει 
τίποτα σταθερό και μόνιμο. Κάθε 
πράγμα πρέπει κάθε φορά να δι-
εκδικείται και να προσπαθούμε να 
το επιτυγχάνουμε, δεν μας χρω-
στάει η ζωή, εμείς της χρωστάμε. 
Όσο βγαίνει ένα αποτέλεσμα και 
όσο μπορούμε να βγάλουμε κάτι 
καλύτερο ώστε να εδραιωθεί στη 
συνείδηση και τη δική μας αλλά και 
ανθρώπων κυρίως του εξωτερικού, 
σε ένα περιβάλλον εφάμιλλο και 
σημαντικό και με πολλούς τρόπους 
χρήσιμο και δημιουργικό, το φεστι-
βάλ, όσο αυτή η διαδικασία είναι 
ζωντανή, εγώ απλώς θα είμαι χα-
ρούμενος.
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ΠΙΤΕΡ ΡΑΜΠΙΤ   (ΜΕΤΑΓΛ.) 
Προβολές: Μόνο Πέμπτη 12/4– Παρα-

σκευή 13/4– Σάββατο 14/4– Κυριακή 15/4 στις 
17.30

Σκηνοθεσία: ΓΟΥΙΛ ΓΚΛΑΚ
Σενάριο: ΡΟΜΠ ΛΙΜΠΕΡ
Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙ-

ΖΟΥΝ ΟΙ:, ΠΕΤΡΟΣ ΔΑΜΟΥΛΗΣ, ΦΑΝΗΣ 
ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ, ΦΟΙ-
ΒΟΣ ΡΙΜΕΝΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΥΡΙΩΤΗΣ, ΧΡΥΣΑ 
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΤΖΙΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥ-
ΛΟΥ, ΑΝΤΡΙΑ ΡΑΠΤΗ

GAME NIGHT 
Προβολές:  Κάθε μέρα στις : 19.15 και 

21.30   

 Σκηνοθεσία: ΤΖΟΝ ΦΡΑΝΣΙΣ ΝΤΕΙΛΙ

Σενάριο: ΜΑΡΚ ΠΕΡΕΖ
Ηθοποιοί: ΤΖΕΪΣΟΝ ΜΠΕΪΤΜΑΝ , ΡΕΪ-

ΤΣΕΛ ΜΑΚΑΝΤΑΜΣ

ΕΝΑ ΗΣΥΧΟ ΜΕΡΟΣ - A QUIET PLACE      
(ΕΜΙΛΙ ΜΠΛΑΝΤ)

Σενάριο: ΜΠΡΑΪΑΝ ΒΟΝΤΣ  
Σκηνοθεσία: ΤΖΟΝ ΚΡΑΖΙΝΣΚΙ

Ηθοποιοί: ΕΜΙΛΙ ΜΠΛΑΝΤ, ΤΖΟΝ ΚΡΑΖΙΝ-
ΣΚΙ

Προβολές: Κάθε μέρα στις : 19.15 και 
21.45    

Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για 
όλο το πρόγραμμα του ΚινηματοΘέατρου 
ΣΤΑΡ παρακάτω: 

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

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     12/4/18 - 18/4/18

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

«30 ΧΡΟΝΙΑ 
Τ ΡΑ Γ ΟΥΔ Α Μ Ε 
από τον Bach 
σ τ ο υ ς  A B B A »  
|με την Μικτή Χο-
ρωδία Θεσσαλο-
νίκης | ΧΩΡΟΣ 
ΤΕΧΝΩΝ ΔΗΜΟΥ 
ΒΕΡΟΙΑΣ 

Σάββατο  28 
Απριλίου  2018 | 
Ώρα 20:30 |ΕΙΣΟ-
ΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 

Το  Κ έ ν τ ρ ο 
Πολιτισμού  της 
Περιφέρειας Κε-
ντρικής Μακεδονί-
ας και η Περιφε-
ρειακή Ενότητα 
Ημαθίας διοργα-
νώνουν συναυλία 
με την Μικτή Χο-
ρωδία Θεσσαλο-
νίκης,  στο Χώρο 
Τεχνών του Δή-
μου Βέροιας.  

Συντελεστές
Μουσική διδασκαλία – Διεύθυν-

ση | Μαίρη Κωνσταντινίδου 
Σκηνοθεσία – Εικαστικά | Αθα-

νάσιος Κολαλάς 
Electone | Παναγιώτης Κου-

ντούρης 
Πιάνο | Βαλέρια Χαριτίδου 
Μουσικοί συνεργάτες | Kostica 

Colaku, Αλέξανδρος Πουρλουκά-
κης 

Χορογραφίες | Κωνσαντίνα 
Χουλιάρα 

Video | Άλκης Βασίλογλου 
Η Μικτή Χορωδία Θεσσαλονί-

κης με όλους της τους Χορωδούς, 

νέους παλαιούς και διαχρονικούς  
γιορτάζει με το κοινό της πόλης σε 
μια  συναυλία  σα κινηματογραφι-
κή ταινία όπου έργα εμβληματικά  
ενώνουν το παρόν με το παρελ-
θόν και γίνονται ατσάλινοι κρίκοι 
μιας αδιάλειπτης τριάνταχρονης 
μουσικής πορείας.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: Μικτή Χορωδία 
Θεσσαλονίκης 

 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:Κέντρο Πολιτι-
σμού Περιφέρειας Κεντρικής Μα-
κεδονίας  και Περιφερειακή Ενότη-
τα Ημαθίας ΜΕ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ: του 
ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας

28 Απριλίου στο Χώρο Τεχνών
Από τον Bach 
στους ABBA 

με την Μικτή Χορωδία 
Θεσσαλονίκης

Κορυφαίοι της κλασικής κιθάρας 
στο Διεθνές Φεστιβάλ της Βέροιας

-Κάθε βράδυ μέχρι και το Σάββατο, υψηλής ποιότητας 
μουσικές συναυλίες στη «Στέγη» και στο Χώρο Τεχνών

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ Δ/ΝΤΗ 
ΔΗΜ. ΚΟΥΡΖΑΚΗ ΣΤΟΝ ΑΚΟΥ 99.6



Την Τρίτη 10 Απριλίου 2018 πραγματοποιήθηκε στη Λάρισα στο γραφείο του Υφυπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης & Τροφίμων και βουλευτή Λάρισας κ. Βασίλη Κόκκαλη προγραμματισμένη συνάντηση με την 
Διοίκηση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Υπαλλήλων Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (Π.Ο.Υ.Ο.Ε.Β.).

Συζητήθηκε διεξοδικά η προτεινόμενη νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου σχετικά με την με-
ταρρύθμιση της νομοθεσίας περί ΟΕΒ, ήτοι την τροποποίηση διατάξεων των νόμων 1277/1972 σχετικά 
με την διαδικασία των εισπράξεων, την δημιουργία κεφαλαίου κίνησης. του Ν.414/1976 σχετικά με την 
αποκατάσταση ζημιών στα εγγειοβελτιωτικά έργα  από ανωτέρα βία, την σύνθεση των Διοικήσεων των 
ΓΟΕΒ.

Ο κ. Υπουργός επανέλαβε ότι το Υπουργείο βλέπει θετικά τις προτάσεις της Ομοσπονδίας και αυτές 
θα τις επεξεργασθεί η αρμόδια νομοπαρασκευαστική επιτροπή.

Στη συνέχεια η Ομοσπονδία υπέβαλε αίτημα για συνδρομή του Υπουργείου και του Υπουργού προ-
σωπικά για την υπαγωγή μέρους των εργαζομένων των Ο.Ε.Β. στο καθεστώς χορήγησης του επιδόμα-
τος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, Ο υπουργός δεσμεύτηκε για την υποβολή θετικής πρότασης 
στην αρμόδια Διυπουργική Επιτροπή που συστάθηκε  για την επεξεργασία και υποβολή πρότασης με-
ταρρύθμισης του καθεστώτος χορήγησης επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.

Ο  Δήμος Αλεξάνδρειας επιδεικνύοντας ιδιαίτερη 
ευαισθησία για το γενικευμένο  πρόβλημα της ανερ-
γίας που βιώνει η χώρα μας γενικότερα,  και η ευ-
ρύτερη περιοχή μας ειδικότερα, ανέλαβε την πρωτο-
βουλία ανάπτυξης μιας σχετικής ηλεκτρονικής δομής, 
που εστιάζει στην διασύνδεση των αναζητούντων 
εργασία και των εταιριών που προσφέρουν εργασία. 
Επίσης, θα προσφέρει εξειδικευμένη πληροφόρηση 
με σκοπό την διευκόλυνση και την ανάπτυξη της το-
πικής επιχειρηματικής δραστηριότητας. 

H Ελληνική και η Διεθνής πρακτική, έχουν αποδεί-
ξει ότι ανάλογες ηλεκτρονικές πύλες, λειτούργησαν 
ως πύλες διασύνδεσης ανέργων και εταιριών μειώ-
νοντας τα ποσοστά ανεργίας. Επίσης, μπορούν να 
αποτελέσουν ένα πολύτιμο εργαλείο ενημέρωσης και 
πληροφόρησης για τον δυνητικό επενδυτή/επιχειρη-
ματία. Οι ειδικές λειτουργίες που έχουν υιοθετηθεί 
στην ηλεκτρονική δομή του Δήμου Αλεξάνδρειας, 
θέτουν στο επίκεντρο του σκοπού λειτουργίας του, 
τον άνεργο και τον επιχειρηματία της περιοχής, α-
ποτελώντας εργαλείο-αρωγό στην προσπάθειά τους 
για βελτίωση της ατομικής τους θέσης στον τοπικό 
και ευρύτερο επαγγελματικό και επιχειρηματικό  πε-
ριβάλλον.

Στα πλαίσια της επικείμενης έναρξης λειτουργίας 
της σχετικής ηλεκτρονικής πύλης, ο Δήμος Αλεξάν-
δρειας διοργανώνει εκδήλωση  με θέμα:

«Παρατηρητήριο απασχόλησης-Θυρίδα 
Επιχειρηματικότητας Δήμου Αλεξάνδρειας»

Καινοτόμες δομές υποστήριξης απα-
σχόλησης και ενίσχυσης

της τοπικής επιχειρηματικότητας από 
την τοπική Αυτοδιοίκηση»

Η εκδήλωση θα λάβει χώρα στο Δη-
μαρχείο Αλεξάνδρειας, στην αίθουσα του 
Δημοτικού Συμβουλίου, αύριο Πέμπτη, 12 

Απριλίου στις 10:00 το πρωί.
Στην εκδήλωση μπορεί να παρευρεθεί  όποια/ό-

ποιος  ενδιαφερόμενη/ος  επιθυμεί να ενημερωθεί για 
το ευρύτερο πλαίσιο λειτουργίας και ανάπτυξης της 
απασχόλησης, και της τοπικής επιχειρηματικότητας.

 Πρόγραμμα εκδήλωσης
10:00 : Προσέλευση - Χαιρετισμοί
10:40 : «Τεχνολογία και η Τεχνολογική καινοτομία: 

Απειλή ή ευκαιρία στη δημιουργία θέσεων εργασί-
ας» - Ιωάννης Μπακούρος, Καθηγητής διαχείρισης 
Τεχνολογίας και Επιχειρηματικότητας, Πανεπιστήμιο 
Δυτικής Μακεδονίας.

11:10 : «Η συμβολή της κατάρτισης στη βελτίωση 
της εργασιακής θέσης εργαζομένων και ανέργων», 
Ζήνων Σατραζέμης, Μαθηματικός, Επιχειρησιακός 
ερευνητής, Συγγραφέας

11:30 : «Σύνταξη Βιογραφικού και επιτυχημένη 
συνέντευξη υποψηφίου στην αναζήτηση εργασίας», 
Στέργιος Σατραζέμης, Πολιτικός Μηχανικός, Διευθυ-
ντής Σπουδών ΚΕΚ «ΘΑΛΗΣ», Σύμβουλος Καριέρας

11:50 : «Δημοτικό Παρατηρητήριο Απασχόλησης 
- θυρίδα Επιχειρηματικότητας Αλεξάνδρειας: Καινο-
τόμος μηχανισμός υποστήριξης ανέργων και τοπικών 
επιχειρήσεων» Βασίλης Τσιλιόπουλος, Σύμβουλος 
Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης, Ειδικός Σύμβου-
λος INFO-PLAN Α.Ε
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Ευχαριστήριο
Ο Όμιλος Προστασίας Απόρου Παιδιού Βέροιας ευχαρι-

στεί θερμά την κ. Κωνσταντία Μαζαράκη και τον κ. Αναστά-
σιο Σιμόπουλο για την ευγενή προσφορά τους να διαθέσουν 
το χρηματικό ποσό αντί μπομπονιέρας για τη βάπτιση του 
γιου τους Δημοσθένη.

ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ

3ήμερη εκδρομή Αθήνα-Αίγινα 
29-30/4 και 1/5/2018

Τριήμερη εκδρομή διοργανώνει η Περιηγητική Λέσχη Βέροιας με το εξής πρό-
γραμμα:

1η ημέρα Κυριακή 29-4-2018. Αναχώρηση ώρα 7.30 ακριβώς μόνο από Πλατεία 
Εληάς, διά μέσω Κατερίνης-Λάρισα.

Θα κάνουμε στάση για καφέ έξω από τη Λαμία, κατόπιν επίσκεψη στις Θερμοπύ-
λες, το απόγευμα άφιξη στην Αθήνα.

2η ημέρα Αίγινα. Επίσκεψη στο Θωρηκτό Αβέρωφ, θα επισκεφθούμε στον Άγιο 
Νεκτάριο, υπάρχει πλήρες πρόγραμμα της εκδρομής.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τα γραφεία μας Ανοίξεως 90, τηλ. 
23310 25654. Είμαστε ανοικτά Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή 10.30-12.30.

Το Δ.Σ.

Δωρεάν ψυχολογική στήριξη 
σε όλους τους δημότες από

 το Γραφείο Συμβουλευτικής 
του Δήμου Βέροιας

Από το Δήμο Βέροιας ανακοινώνεται η λειτουργία Γραφείου Συμβουλευτικής 
και Ψυχολογικής Στήριξης, το οποίο στελεχώνεται από ψυχολόγο και απευθύνε-
ται ΔΩΡΕΑΝ σε όλους τους δημότες Βέροιας με σκοπό την προαγωγή της ψυχι-
κής υγείας και τη διασφάλιση της καλύτερης ποιότητας ζωής.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι οι εξής:
• Ψυχολογική υποστήριξη και συμβουλευτική σε άτομα, οικογένειες και ζευ-

γάρια  
• Συνεργασία με υπηρεσίες και φορείς του Δήμου Βέροιας
• Συνεργασία με την τοπική σχολική κοινότητα (εκπαιδευτικοί, γονείς, μαθη-

τές) για αντιμετώπιση περιπτώσεων που χρήζουν στήριξης και οργάνωση ενη-
μερωτικών συναντήσεων πάνω σε κοινωνικά θέματα

• Συνεργασία με τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου
Στόχος είναι η πρόληψη και ίσως η καταστολή προβλημάτων που αφορούν 

στην ψυχική υγεία των συμπολιτών μας και ιδιαίτερα των οικονομικά ασθενέστε-
ρων, οι οποίοι αδυνατούν να απευθυνθούν σε ιδιώτες.

Το Γραφείο Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Στήριξης λειτουργεί καθημερινά 
(Δευτέρα έως Παρασκευή) και ώρες 08:00 – 14:00. Η ψυχολόγος δέχεται με 
προγραμματισμένα ραντεβού.

Τηλέφωνο επικοινωνίας:2331 3 53818
Διεύθυνση: Σταδίου 51 (έναντι γηπέδου) 

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

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

Ο ΜΕΛΙΤΖΑΝΑΣ ΕΛΕΥΘΕ-
ΡΙΟΣ του Νικολάου και της Καλ-
λιόπης, το γένος Ασλανίδη, που 
γεννήθηκε στη Βέροια και κατοικεί 
στη Μελίκη Ημαθίας και η ΒΡΑΝΑ 
ΜΑΡΙΑ του Ιωάννη και της Χρυ-
σής, το γένος Κορδοκαγκέλη, που 
γεννήθηκε στη Βέροια και κατοικεί 

στο Διαβατό Ημαθίας, πρόκειται να παντρευτούν 
με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό 
Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης Διαβατού Ημαθί-
ας.

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

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

Ο ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ του 
Εμμανουήλ και της Άννας, το γένος 
Γεωργίου, που γεννήθηκε και κα-
τοικεί στη Βέροια και η ΓΑΖΓΑΖΗ 
ΒΙΚΤΩΡΙΑ του Γεωργίου και της Α-
λεξίας, το γένος Νταλιού, που γεν-

νήθηκε στη Βέροια και κατοικεί στο Ταγαροχώρι Η-
μαθίας, πρόκειται να παντρευτούν με θρησκευτικό 
γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου 
Βέροιας.

Θετικό το Υπουργείο 
στις προτάσεις της 

Ομοσπονδίας Υπαλλήλων 
Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων

Στη διασύνδεση των αναζητούντων 
εργασία και των εταιριών που προσφέρουν 

εργασία, εστιάζει η σημερινή 
εκδήλωση στο Δημαρχείο Αλεξάνδρειας



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.

Όπως έγινε γνωστό στο Κέντρο 
Υγείας Βέροιας λειτουργούν τα πα-
ρακάτω Ιατρεία και  τμήματα σε 
πρωινό ωράριο με ραντεβού:

1. Ιατρεία: Γυναικολογικό  
2.  Γενικής Ιατρικής                                          
3. Καρδιολογικό    
4. Οδοντιατρικό                                                                                                    
5. Ορθοπεδικό  
6.  Παθολογικό  
7. Χειρουργικό  
8. Ψυχιατρικό 
10. ΩΡΛ 
11.Ακτινολογικό Εργαστήριο (
υπερηχογραφήματα- μαστογραφί-

ες-ακτινογραφίες)
12. Μικροβιολογικό Εργαστήριο
13.Τμήμα Εμβολίων με Παιδίατρο 
14.Τμήμα Ενεσοθεραπείας 
15.Τμήμα προετοιμασίας γονεϊκό-

τητας και θηλασμού 
-Μαθήματα  Ψυχοπροφυλακτικής  
-Τμήμα Μητρικού θηλασμού- Επι-

σκέψεις κατ΄ οίκον 
16.Φυσικοθεραπείες κατ΄οίκον 
17. Κοινωνική Λειτουργός
-από το μήνα Ιούλιο 2017 ξεκινή-

σαμε μια νέα δράση, σε συνεργασία 
με το ΚΕΔΜΟΠ

«Χάρισε Ζωή» (Κέντρο Ενημέ-
ρωσης και Προσέλκυσης Εθελοντών 
Δοτών Μυελού των Οστών του Πα-
νεπιστημίου Πατρών) με σκοπό την 

ενημέρωση του πληθυσμού και την 
εγγραφή εθελοντών δοτών μυελού 
των οστών για την καταπολέμηση 
της λευχαιμίας.

Οι ενδιαφερόμενοι (ηλικίας από 
18 έως 50 ετών) μπορούν να ενημε-
ρωθούν και με μια απλή  και ανώδυ-
νη διαδικασία (που περιλαμβάνει τη 
συμπλήρωση της αίτησης εγγραφής  
και δειγματοληψία με λήψη σάλιου) 
να γίνουν εθελοντές δότες. 

Για περισσότερες πληροφορίες ε-
πικοινωνήστε στο τηλ.: 23310 24661 
(από τις 9:00 έως τις 13:00) κατά τις 
εργάσιμες ημέρες, ή επισκεφθείτε 
μας στο Γραφείο 7 (γραφείο Κοινωνι-
κής Λειτουργού) στο ισόγειο. 

- από τον μήνα Φεβρουαρίου θα 
λειτουργεί το Ιατρείο ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟΥ 
ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ δύο φορές κάθε μήνα. 

Τα ραντεβού θα προγραμματίζο-
νται κατόπιν τηλεφωνικής επικοινω-
νίας στο : 2331071954

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ : 
2331062985 ΚΑΙ 2331062198

ΤΗΛΕΦΩΝΑ
ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 

2331022332 – 
2331024661- 2331021863

      
ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ιατρεία και  τμήματα που 
λειτουργούν στο 

Κέντρο Υγείας Βέροιας 
(πρώην ΠΕΔΥ-ΙΚΑ) 

Ευχαριστήρια
  Το Διοικητικό Συμβούλιο και οι τρόφιμοι της Φιλοπτώχου Αδελφότητος Κυριών 

Βέροιας ευχαριστούν για την ευγενική τους προσφορά:
1) Ανώνυμη κυρία για τη δωρεά των 300 ΕΥΡΩ, για τις ανάγκες του συσσιτίου.
2) Την κ. Ροζαλία Τσιαμήτρου, για τη δωρεά των 100 ΕΥΡΩ, στη μνήμη του 

συζύγου της Στέργιου και του αδελφού της Γεωργίου Πράπα.
3) Την κ. Καπετάνου Ευδοξία για τη δωρεά των 100 ΕΥΡΩ, υπέρ υγείας.
4) Τον κ. Γαβριηλίδη Θωμά, για τη δωρεά των 50 ΕΥΡΩ, υπέρ προσφιλών 

νεκρών. 5) Τον κ. Ντασταμάνη Αθανάσιο για τη δωρεά των 20 ΕΥΡΩ, για τις α-
νάγκες του συσσιτίου. 6) Το Πολιτιστικό Κέντρο Ο.Τ.Ε Ημαθίας,για τη δωρεά 200 
ΕΥΡΩ σε τρόφιμα, για τις ημέρες του Πάσχα.

7) Την κ. Μποχώρη Σοφία για τη δωρεά 100 ΕΥΡΩ σε τρόφιμα, στη μνήμη 
των γονέων της. 8) Τηνκ. Κατερίνα Καπρίνη για τα δέκα κιλά φασόλια, δέκα κιλά 
φακές, δέκα κιλά ρύζι, στη μνήμη του συζύγου της Αδάμου, με τη συμπλήρωση 
τριών ετών από το θάνατό του.

9) Ανώνυνη κυρία για τα εξήντα κιλά πατάτες, είκοσι κιλά φακές και δώδεκα 
κιλά κρεμμύδια για τις ανάγκες του συσσιτίου

10) Τον πολιτιστικό σύλλογο  Αγίας Βαρβάρας για τα εξήντα πέντε αυγά.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΡΟΙΑΣ, ΝΑΟΥΣΗΣ ΚΑΙ 
ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΔΟΒΡΑ
ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ 

ΕΠΙ ΤΗ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ

Πέμπτη 12 Απριλίου στις 6:30 μ.μ.
Αρχιερατικός Εσπερινός-Αρτοκλασία

Παρασκευή 13 Απριλίου το πρωί
Αρχιερατική Θεία Λειτουργία

Αγιασμός στην Φιάλη Αγιασμού της Μονής

Η Κίνηση του Μητροπολίτη

KHΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Τετάρτη 11 

Απριλίου 2018 από τον Ιερό 
Ναό Αγίου Αθανασίου (Κοιμη-
τήρια) Βέροιας ο Βασίλειος 
Λεων. Σουγιουλτζίδης σε η-
λικία 88 ετών. 

KHΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Πέμπτη 

12 Απριλίου 2018 στις 11.00 
π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγ. Α-
θανασίου (Κοιμητήρια) Βέροι-
ας ο Χριστόδουλος Αναστ. 
Μυλωνάς σε ηλικία 71 ετών.



Οι εκδηλώσεις για την 
196ης Επέτειο του Ολοκαυ-
τώματος της Νάουσας θα 
πραγματοποιηθούν σύμ-
φωνα με το παρακάτω πρό-
γραμμα:

Σάββατο 14 Aπριλίου 
2018 

• Ιερός Ναός Αγίου Μηνά, 
18:00: Μέγας Πολυαρχιερα-
τικός Πανηγυρικός Εσπερι-
νός της μνήμης των Αγίων 
Ναουσαίων Νεομαρτύρων και 
πάνδημη λιτανεία της ιεράς 
εικόνος των Νεομαρτύρων με 
κατεύθυνση στο Χώρο Μαρ-
τυρίου (Κιόσκι), όπου θα τελε-
στεί αρτοκλασία.

• Δημοτικό Θέατρο Νάου-
σας, 20:30: Επετειακή Μουσι-
κή Συναυλία «Δημοτικά τρα-
γούδια της Νάουσας σε ήχο... 
άλλο» με το μουσικό σύνολο 
«Αντιστίξεις».

Κυριακή 15 Aπριλίου 
2018

• Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, 07:30: Όρθρος και 
Πολυαρχιερατικό Συλλείτουργο.

• Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, 10:15: Πέρας προ-
σέλευσης επισήμων.

• Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, 10:30: Δοξολογία. 
Συμμετοχή του Μουσικού Σωματείου «Ωδείο Ναούσης».

• Χώρος Θυσίας, 11:15: Επιμνημόσυνη δέηση. Ρίψη Στεφάνου στον ποταμό της 
Αράπιτσας από τον Εκπρόσωπο της Κυβέρνησης και κατάθεση στεφάνων στο Χώ-
ρο Θυσίας. Τήρηση ενός λεπτού σιγής. Ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου. Εκφώνηση 
του Πανηγυρικού της Ημέρας από τον Καθηγητή του Πανεπιστημίου Μακεδονίας κ. 
Σπυρίδων Λίτσα. Αναπαράσταση της θυσίας των γυναικών.

• Μνημείο των 1241 Νεομαρτύρων στο Πλακόστρωτο του πάρκου «Κιόσκι», 
12:00: Κατάθεση στεφάνου από τον Δήμαρχο Η.Π. Νάουσας.

• Οδός Μ. Αλεξάνδρου, 12:30: Παρέλαση πολιτιστικών συλλόγων, μαθητών και 
στρατιωτικών τμημάτων στο χώρο μπροστά από το Ηρώο της πόλης.

• Εστιατόριο 
«MARON» (πρώ-
η ν  « Κ ι ό σ κ ι » ) 
13:15: Παράθεση 
επισήμου γεύ-
ματος εκ μέρους 
του Δημάρχου, κ. 
Νικολάου Κου-
τσογιάννη. (είσο-
δος μόνο με προ-
σκλήσεις).

•  Π ο λ υ χ ώ -
ρος Πολιτισμού 
«Χρήστος Λανα-
ράς» (αίθουσα 
Βέτλανς), 18:30: 
Παρουσίαση του 
βιβλίου «ΝΑΟΥ-
ΣΑ-μια νέα πό-
λη».

• Πολυχώρος 
Πολιτισμού «Χρή-
στος Λαναράς» 
(αίθουσα ΕΡΙΑ), 
20:30: Ρεσιτάλ κι-
θάρας του Θάνου 
Μήτσαλα. 

Κυριακή 22 
Aπριλίου 2017 

•  Ο δ ό ς  Μ . 
Α λ ε ξ ά ν δ ρ ο υ , 
1 0 : 3 0 :  « 1 6 ο ς 
Δρόμος Θυσίας». 
Αγώνας δρόμου 
αθλητών και πο-
λιτών όλων των 
ηλικιών προς τιμή 
των Ηρωίδων του 
Ολοκαυτώματος.
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Στη Διεθνή Έκθεση Τουρι-
σμού UITT στο Κίεβο συμμε-
τείχε η Περιφέρεια Κ. Μακε-
δονίας στο ενιαίο περίπτερο 
του ΕΟΤ, προβάλλοντας την 
τουριστική της ταυτότητα και 
δίνοντας έμφαση στα θεματι-
κά της τουριστικά προϊόντα και 
κυρίως στο θρησκευτικό, τον 
ιαματικό, τον περιηγητικό, τον 
πολιτιστικό και το γαστρονομι-
κό τουρισμό.

Την Περιφέρεια εκπροσώ-
πησαν ο πρόεδρος του Περι-
φερειακού Συμβουλίου Πανα-
γιώτης Σπυρόπουλος, ο περι-
φερειακός σύμβουλος Ημαθίας 
Θεόφιλος Τεληγιαννίδης και 
υπηρεσιακοί παράγοντες.

Σύμφωνα με το σχετικό δελτίο τύπου, στην έκθεση διαφάνη-
κε η δυναμική που παρουσιάζει η τουριστική αγορά της Ουκρα-
νίας και το μεγάλο ενδιαφέρον των Ουκρανών πολιτών για τη 
χώρα μας, έπειτα από την περσινή συμφωνία του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την κατάρ-
γηση 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 υπηρε-
σίας συνόρων της Ουκρανίας (Administration of State Frontier 
Service of Ukraine), πέρυσι επισκέφθηκαν την Ελλάδα 98.979 
Ουκρανοί τουρίστες. 

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

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

Ο ΤΣΟΛΕΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του 
Χρήστου και της Μαρίας, το γένος 
Αυγητίδου, που γεννήθηκε στη Νά-
ουσα και κατοικεί στην Κολωνία 
Γερμανίας και η ΤΟΥΡΤΑ ΠΑΣΧΑ-
ΛΙΝΑ του Γεωργίου και της Σταυ-
ρούλας, το γένος Μπούτσκα, που 

γεννήθηκε στη Θεσ/νίκη και κατοικεί στην Κολωνία 
Γερμανίας, πρόκειται να παντρευτούν με πολιτικό 
γάμο που θα γίνει στο Ελληνικό Προξενείο στο 
Ντίσσελντορφ Γερμανίας.

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

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

Ο ΖΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιω-
άννη και της Ωραίας, το γένος Δό-
μανου, που γεννήθηκε και κατοικεί 
στη Βέροια και η ΚΟΓΙΑ ΧΡΥΣΟΥ-
ΛΑ - ΧΡΥΣΟΡΡΟΗ του Γεωργίου 
και της Θεοδώρας, το γένος Ξυ-

δοπούλου, που γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέροια, 
πρόκειται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο που 
θα γίνει στο Δημαρχείο Βέροιας.

Σε διεθνή έκθεση τουρισμού στο Κίεβο 
η Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας

Το πρόγραμμα 
της 196ης Επετείου 
του Ολοκαυτώματος 

της Νάουσας
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Βραδιά γευστικής
και μουσικής απόλαυσης με τον 
Δημήτρη Σταρόβα στο «Σείριο»

Ο Φιλανθρωπικός μη κερδοσκοπικός Σύλλο-
γος Φίλων Κέντρου Μέριμνας Ατόμων Ειδικών 
Δεξιοτήτων Βέροιας, 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 μαγειρι-
κό του ταλέντο.

Το πλήρες μενού επιμελούνται οι σεφ: Α-
ντώνης 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.
Προπώληση εισιτηρίων για τη «Δράκαινα» 

του Μπόγρη στο Δημοτικό 
Θέατρο Πλατέος

Η ΚΕΔΑ ενημερώνει ότι η προπώληση εισιτηρίων για τη 
θεατρική παράσταση

 ‘’Η ΔΡΑΚΑΙΝΑ’’ του Δημήτρη Μπόγρη
 σε σκηνοθεσία Οδυσσέα Γωνιάδη
που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Θέατρο Πλατέος
το Σάββατο 21 Απριλίου  στις 20:00 και
την Κυριακή 22 Απριλίου στις 18:00 & στις 20:30
θα γίνεται από τα γραφεία της επιχείρησης (Δημοτικό 

Κολυμβητήριο)  και από το βιβλιοπωλέιο ‘’κύτταρο’’ μέχρι την 
Παρασκευή 20 Απριλίου

Τα εναπομείναντα εισιτήρια θα πωλούνται πριν τις πα-
ραστάσεις από το ταμείο του θεάτρου. Υπευνθυμίζεται ότι η 
είσοδος επιτρέπεται μόνο στους κατόχουν εισιτηρίων.

Τιμή εισιτηρίου 3 ευρώ.

21 και 22 Απριλίου στο Χώρο Τεχνών
4ο Παιδικό Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών 

από το Λύκειο των Ελληνίδων Βέροιας
Το Λύκειο των Ελληνίδων – Παράρτημα Βέροιας, έχοντας στο ενεργητικό του 38 και πλέον χρόνια συ-

νεχούς παρουσίας στα πολιτιστικά δρώμενα της Ημαθίας και μετά τη μεγάλη επιτυχία των τριών προηγού-
μενων Παιδικών Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών, συνεχίζει αυτή την ιδιαίτερη γιορτή πολιτισμού.

Το 4ο Παιδικό Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών θα πραγματοποιηθεί στις 21 & 22 Απριλίου 2018 στο 
Χώρο Τεχνών Δήμου Βέροιας.

Στο Φεστιβάλ θα συμμετάσχουν περισσότερα από 500 παιδιά 6-12 ετών και πολλοί συνοδοί από επι-
λεγμένους αξιόλογους πολιτιστικούς συλλόγους από όλη την Ελλάδα.

Προπώληση εισητηρίων : Τρίτη 17/4 ωρες 10:00-12:00 μμ
                                               Τετάρτη 18/4 ώρες 18:00-20:00μμ
                                               Πέμπτη 19/4 ώρες 10:00-12:00μμ
                                                στο Χώρο Τεχνών Δήμου Βέροιας

«Τα Παιδιά της Άνοιξης» 
επισκέφτηκαν 

το «Σπίτι της Βεργίνας»
Τη Μ.Τετάρτη το πρωί μια 

ομάδα ωφελούμενων από το 
ΚΔΗΦ ΑμεΑ «Τα Παιδιά της Ά-
νοιξης» επισκέφτηκαν το «Σπίτι 
της Βεργίνας», μια δομή του 
Συλλόγου μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα «Πρωτοβουλία για 
το Παιδί». Στόχος της δράσης, 
είναι η συνύπαρξη των ωφε-
λούμενων με άτομα από άλ-
λους φορείς, η κοινωνικοποίη-
ση αλλά και η ψυχαγωγία τους 
μέσα από εποικοδομητικές 
δράσεις και δραστηριότητες.

Τα παιδιά που φιλοξενούνται 
στη δομή, η κοινωνική λειτουρ-
γός και οι φροντίστριες τους 
υποδέχτηκαν ζεστά και τους 
έκαναν να αισθανθούν πολύ ό-
μορφα και οικεία. «Μικροί και 
μεγάλοι γνωριστήκαμε, χαρίσα-
με λαμπάδες και κεραστήκα-
με από τα εδέσματα που είχαν 
ετοιμάσει για εμάς. Η επίσκε-
ψη μας στο Σπίτι της Βεργίνας 
έκλεισε με τη φιλοτεχνία δύο 
πανό από τα χέρια, παιδιών και 
ωφελούμενων, με τα σήματα 
των δύο φορέων.

Ήταν μία πολύ όμορφη και 
διαφορετική δράση, καθώς ό-
λο το προσωπικό μας έκανε να 
νιώσουμε ότι αποτελούμε και 
εμείς μέλη της τόσο ξεχωριστής 
οικογένειας του Σπιτιού τους.

Φύγαμε με χαμόγελα, ενθύμιο το σήμα της «Πρωτοβουλίας για το Παιδί» και την υπόσχεση για μελλο-
ντικές συνευρέσεις και συνεργασίες», αναφέρει το  Δ.Σ σε ανακοίνωσή του.

Η «Ιστορία του Ελληνικού Έθνους –Αλλιώς»
με τον Σίλα Σεραφείμ στο ΣΤΑΡ

Η  παράσταση Ιστορία του Ελληνικού Έθνους –Αλ-
λιώς, πρωτοπαρουσιάστηκε στο φεστιβάλ stand-up 
comedy στο Gazarte, τον Μάιο του 2017 σε μια sold out 
παράσταση κι έπειτα ξεκίνησε την πορεία της, τον Οκτώ-
βριο στη Θεσσαλονίκη (θ. Αθήναιον) κι από κει και μετά, 
παίζεται αδιαλείπτως στην Αθήνα, στο μικρό Παλλάς μέ-
χρι σήμερα. Παράλληλα παίχτηκε σε Κομοτηνή, Ορεστιά-
δα, Αλεξανδρούπολη, Δράμα, Κω, Άρτα, Ηγουμενίτσα και 
Ιωάννινα, κάνοντας συνεχόμενα sold out. 

Ο Σίλας Σεραφείμ αναφέρει: «Ξεκίνησα να γράφω την 
Ιστορία του Ελληνικού Έθνους –Αλλιώς, σαν μια παρά-
σταση stand-up comedy. Με χιουμοριστικό και σατιρικό 
τρόπο ώστε να δούμε μ άλλο μάτι την Ιστορία μας. Το 
αποτέλεσμα, είναι μια παράσταση που αφηγείται την 
ιστορία μας κανονικά. Το «αλλιώς» τελικά, είναι η πραγ-
ματική Ιστορία που δεν μαθαίνουμε γιατί διδασκόμαστε 
μυθιστορία κι αυτή χρησιμοποιούμε ως πηγή Δικαίου. 
Μαθαίνουμε μόνο τις χρυσές σελίδες της Ιστορίας μας, με 
αποτέλεσμα να διαμορφώνουμε μια στρεβλή αντίληψη κι 
έτσι δεν μπορούμε να κατανοήσουμε τις συνεχείς ήττες. 

Κι όσο ζούμε στη Δημοκρατία των φίλων κι όχι στη Δη-
μοκρατία των θεσμών, η κακοδαιμονία θα συνεχίζεται.» 

ΚινηματοΘέατρο ΣΤΑΡ (Μητροπόλεως 57, Βέροια)
Ώρα έναρξης: 21.30   Δευτέρα 16 Απριλίου Τιμή εισιτη-

ρίου: Προπώληση 8 ευρώ,   Ημέρα παράστασης:  10 ευρώ  Τηλ. Επικοινωνίας : 2331022373 και στο www.
cinestar.gr 

Σημεία προπώλησης:ΚινηματοΘέατρο ΣΤΑΡ (Μητροπόλεως 57, τηλ,2331022373)

Το Σάββατο 14 Απριλίου από τις «Αντιστίξεις»
«Δημοτικά τραγούδια της 
Νάουσας σε ήχο…άλλο»

Ο Δήμος Ηρωικής Πόλης Νάουσας στο πλαίσιο εορτασμού 
της 196ης Επετείου Ολοκαυτώματος της πόλης, παρουσιάζει τη 
μουσική συναυλία «Δημοτικά τραγούδια της Νάουσας σε ήχο …
άλλο» με το μουσικό σύνολο «Αντιστίξεις» το Σάββατο 14 Απριλί-
ου 2018 και ώρα 20:30 στο Δημοτικό Θέατρο Νάουσας.

Ο μουσικός θησαυρός της Νάουσας, προσεγγίστηκε μ’ έναν 
άλλο ήχο, αλλά με τον προσήκοντα σεβασμό και ευλάβεια, τόσο 
στη μελωδική του γραμμή όσο και στη «μνήμη της ναουσαίικης 
γλώσσας», την τοπική ντοπιολαλιά, όπως τη διασώζουν οι προ-
φορικές και οι γραπτές πηγές.

Το μουσικό σύνολο «Αντιστίξεις» αποτελούν οι: Σοφία 
Στάμκου: πιάνο, Παντελής Βογιατζής: κλαρινέτο, Παναγιώτης 
Κελέκης: φλάουτο, Μαρίνα Γκοργκάτζε: βιολί, Ντίνα Σαρατζή: 
τσέλο, Δημήτρης Μπιλιούρης: μαντολίνο, Θεοδόσης Λιλιάμτης: 
μαντολίνο,  Χρήστος Σαρκατζής: κλασική κιθάρα, Αναστάσης Στο-
ΐδης: κλασική κιθάρα, Άκης Σταυρίδης: ακορντεόν, Λάκης Τζίμκας: 
μπάσο, Πασχάλης Καρβουνάρης: τρομπέτα, Πανάγιω Καραμού-
ζη: κρουστά. Τραγουδούν: Μαρία Πέτκου, Κωνσταντίνος Μίσκος, 
Τρύφων Μπάιτσης, Μαρία Σταματίου

Δραματοποίηση κειμένων: Θεόδωρος Δόδης, Διάνα Σαμαρά, 
Τάκης Μπάιτσης Επιμέλεια κειμένων, ηλεκτρονικού υλικού - σκηνοθεσία: Πέτρος Στοΐδης

Επιλογή, ενορχήστρωση τραγουδιών, διεύθυνση ορχήστρας: Παναγιώτης Παπαδόπουλος
Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για όλους τους δημότες σε αριθμημένες θέσεις με επίδειξη ατομικής ειδι-

κής πρόσκλησης στην είσοδο του Δημοτικού Θεάτρου πριν την έναρξη της συναυλίας.
Προσκλήσεις διατίθενται από την Τετάρτη 4 Απριλίου στο Δημαρχείο Νάουσας, στα τηλ. 23323 50338-

50360-50375, email: culture@naoussa.gr, ώρες 09:00-14:00. Τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές κρατήσεις δεν 
γίνονται αποδεκτές.



9www.laosnews.grΠΕΜΠΤΗ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018  

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πρωτο-

βουλίας για το Παιδί, μετά την επιτυχή 
διεξαγωγή του Πασχαλινού Bazaar του 
Οργανισμού, επιθυμεί να ευχαριστήσει 
από καρδιάς:

1.Την κυρία Ελένη Κυροπούλου και 
τον κύριο Διονύση Κυρόπουλο, για την 
πρόθυμη, ευγενική και θετική διάθεση 
με την οποία παραχώρησαν το κατά-
στημά τους και φιλοξένησαν το Bazaar.

2.Τις κυρίες που επιμελήθηκαν με 
μεγάλη αφοσίωση και αγάπη όλες τις 
δημιουργίες που εκτέθηκαν και διατέ-
θηκαν με σκοπό την ενίσχυση της λει-
τουργίας των Δομών μας.

3.Τις εθελόντριες που παραστάθη-
καν ακούραστες, όλες τις μέρες λει-
τουργίας.

4.Τις κυρίες εκτός Ημαθίας, που 
έστειλαν τις δημιουργίες τους: Βίκυ 
Τριάμπελα, Γωγώ Αδαμίδου, Ελένη 
Μουστάκα, Ευτυχία Πουλή, Κατερίνα 
Λιάκου, Ρούλα Σμαραγδάκη, Νικόλ Λια-
κοπούλου, Μαρία Τασούλα.

5.Τον εθελοντή ηλεκτρολόγο Σάκη 
Ακριβόπουλο, για τις υπηρεσίες του.

6.Τους φούρνους Θανασούλη της 
Νάουσας και Σαλαπασίδη της Βέροιας 
για τη διάθεση προϊόντων τους.

7.Το κοινό της πόλης που – όπως 
πάντοτε – στήριξε με συγκινητική διά-
θεση την προσπάθεια.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πρωτο-
βουλίας για το Παιδί ευχαριστεί επίσης:

1.Τις αδελφές Μασούρα για τη δω-
ρεά χρηματικού ποσού, στη μνήμη της 
μητέρας τους φαρμακοποιού Ειρήνης 
Μασούρα.

2.Τον κύριο Αναστάσιο Ανέστη, για 
τη δωρεά ποσού 100€.

3. Την κυρία Αρετή Θεοδωρίδου για 
την προσφορά ποσότητας τυριού. 

4. Το Νηπιαγωγείο Σταυρού, για την 
προσφορά των πρώτων υλών παρα-
σκευής χυλοπιτών, του εργαστηρίου 
παραδοσιακών ζυμαρικών «Νόστος» 
Σταυρού, που προήλθαν από τα «χελι-
δονίσματα».

 5. Το 15μελές Συμβούλιο των μα-
θητών του Γυμνασίου Βεργίνας, για την 
προσφορά γλυκών και ρούχων.

6. Ανώνυμους φίλους για την προ-
σφορά ενός αρνιού.

7. Την κυρία Βαρβάρα Παυλίδου, 
για την προσφορά ενός αρνιού.

8. Τον Σύλλογο εργαζομένων ΙΝΕ/
ΓΣΕΕ για την απόδοση επιταγής για 
αγορά τροφίμων.

9. Την κυρία Σταυρούλα Σισμανίδου, 
για την προσφορά ρούχων και παπου-
τσιών.

10. Ανώνυμους φίλους για την προ-
σφορά γλυκών.

11. Ανώνυμη φίλη για την προφορά 
τροφίμων.

12. Ανώνυμο φίλο για τη δωρεά πο-
σού 50€.

ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.

Την Κυριακή του Θωμά
 Αναβίωση του «Ταφικού 
Εθίμου» από την Εύξεινο 

Λέσχη Χαρίεσσας

Για 3η  συνεχόμενη χρονιά η Εύξεινος Λέσχη Χαρίεσσας διατηρώντας την 
πολιτιστική κληρονομιά ως βασικό στοιχείο της εθνικής ταυτότητας των Ποντίων, 
διοργανώνει την Κυριακή του Θωμά στις 6.00μ.μ το «Ταφικό Έθιμο». Ξεριζωμένοι 
από τις πατρογονικές τους εστίες στον ιστορικό Πόντο, με τις υπεράνθρωπες προ-
σπάθειες για επιβίωση, δεν λησμόνησαν ούτε στιγμή, ως ιερή παρακαταθήκη, την 
τιμή στους νεκρούς τους, το «Ταφικό Έθιμο» διασώζεται από την αρχαιότητα και 
συνεχίζεται μέσα στη χριστιανική πίστη. 

Το έθιμο έχει έρθει από τον Πόντο και τελείται αναλλοίωτο και με ευλάβεια. 
Πόντιοι όχι μόνον, συγκεντρώνονται το απόγευμα της Κυριακής του Θωμά στο 
Κοιμητήριο του χωρίου, ο καθένας πηγαίνει στον οικογενειακό τάφο του, οι νοικο-
κυρές φέρνουν τσουρέκια, κόκκινα αβγά, μεζέδες, ούζο και όλοι μαζί περιμένουν 
τον ιερέα να τελέσει τρισάγιο.

Οι συγγενείς συζητούν για τα κεκοιμημένα προσφιλή πρόσωπα, θυμούνται τα 
προτερήματά τους, τις καλοσύνες τους και ό,τι προκαλεί την αίσθηση της ζωντανής 
παρουσίας των νεκρών ανάμεσά τους. Γιατί η μέρα αυτή αφιερώνεται στην ανά-
σταση των νεκρών. 

Είναι μέρα χαράς κα τιμής στους απανταχού κεκοιμημένους!

Η Μεγάλη Χίμαιρα του Μ. Καραγάτση σε σκηνο-
θεσία Δημήτρη Τάρλοου υπήρξε για το θέατρο Πορεία 
ένας σημαντικός σταθμός. Ένα αγαπημένο μυθιστό-
ρημα μετατράπηκε με την καθοριστική συμβολή του 
Στρατή Πασχάλη σε μια από τις μεγαλύτερες θεατρικές 
επιτυχίες των τελευταίων δεκαετιών. Η θεματική του 
«ξένου» που προσπαθεί απεγνωσμένα να αφομοιωθεί 
από μια υπέροχα αφιλόξενη Ελλάδα, δεν αφήνει κανέ-
ναν ασυγκίνητο. 

Μετά από περισσότερες από 300  παραστάσεις και 
100.000 θεατές, η Χίμαιρα, ταξιδεύει στη Θεσσαλονί-
κη, σε όλη την Ελλάδα αλλά και τον κόσμο. Το Μέγαρο 
Μουσικής Θεσσαλονίκης δεν θα μπορούσε να είναι 
παρά ο ιδανικός χώρος για να ξεκινήσει αυτή η μεγάλη 
περιοδεία. Η ιστορία της Μαρίνας Μπαρέ, που έλκεται 
από το εκτυφλωτικό φως, μόνο για να καεί στην επαφή 
της μ’ αυτό, θα συνεχίσει να μας θυμίζει την ανάγκη 
μας για ουτοπία, όποιο κι αν είναι το κόστος.  

Σε αυτό το επικό ερωτικό μελόδραμα παρακολουθούμε την 
ιστορία μιας Γαλλίδας, της Μαρίνας Μπαρέ, που έρχεται να 
ζήσει στην Ελλάδα ερωτευμένη και παντρεμένη με έναν Έλλη-
να εφοπλιστή, αλλά και παθιασμένη με την ελληνική κλασσική 
παιδεία. Ερχόμενη σε επαφή, όμως, με την ίδια τη χώρα των ο-
νείρων της, συναντά τις δικές της Χίμαιρες: το δραματικό τοπίο, 
τραχύ κι αισθησιακό ταυτόχρονα, την παρασύρει σε μια μοιραία 
δίνη πάθους, πυροδοτεί τα παλιά ψυχολογικά της τραύματα και 
την οδηγεί στην αυτοκαταστροφή.

Ο Καραγάτσης σε αυτό το μυθιστόρημα, που κλείνει τη 
γνωστή τριλογία «Γιούγκερμαν - Λιάπκιν - Χίμαιρα», μελετάει 
ενδελεχώς τη δυνατότητα προσαρμογής των ξένων στην ελ-
ληνική πραγματικότητα, αλλά και την αμφιθυμία των Ελλήνων 
απέναντι στη Δύση. Κρύβει καλά τον ακραίο και κατάμαυρο 
ρομαντισμό του κάτω από πέπλο κυνισμού ή και ωμότητας.  
Βαθιά απελπισμένος ο ίδιος, μετατρέπει τη  Μαρίνα σε χίμαιρα, 
αρνούμενος την έννοια της αγάπης. Νομίζουμε ότι πετυχαί-
νουμε, ερωτευόμαστε, δημιουργούμε πνευματικά. Όλα εν τέλει 
καίγονται κάτω από το σκληρότατο ελληνικό φως. Σαν μύγες 
μαγευόμαστε από το άγνωστο, για να γίνουμε παρανάλωμα 
σε μια στιγμή. Αυτή τη μοιραία στιγμή περιγράφει ο 
Καραγάτσης.

Συντελεστές:
Διασκευή: Στρατής Πασχάλης
Σκηνοθεσία: Δημήτρης Τάρλοου
Σκηνικά - Κοστούμια: Ελένη Μανωλοπούλου
Μουσική: Κατερίνα Πολέμη
Φωτισμοί: Αλέκος Αναστασίου
Κίνηση - Χορογραφία: Ζωή Χατζηαντωνίου
Σκηνοθεσία κινηματογραφικού μέρους: Χρήστος 

Δήμας
Βοηθοί σκηνοθέτη: Άννα Πασπαράκη, Δήμητρα 

Κουτσοκώστα, Ελένη Μιχαηλίδου
Βοηθός σκηνογράφου: Τίνα Τζόκα
Βοηθός χορογράφου: Κορίνα Κόκκαλη
Φωτογραφίες: Βάσια Αναγνωστοπούλου
 Διανομή: ΜΑΡΙΝΑ: Αλεξάνδρα Αϊδίνη ΓΙΑΝΝΗΣ: 

Μάξιμος Μουμούρης ΜΗΝΑΣ: Δημήτρης Μοθωναίος 
ΡΕΪΖΑΙΝΑ: Σοφία Σεϊρλή ΛΙΛΗ - ΚΑΛΛΙΟΠΗ - ΒΙΕΤ-
ΝΑΜΕΖΑ ΠΟΡΝΗ: Ειρήνη Φαναριώτη ΑΝΝΟΥΛΑ, 

κόρη της Μαρίνας: Αναστασία Γιαννιώτη, Ειρήνη Μπρουλιδάκη, 
Μυρτώ Μπρουλιδάκη, Μανιώ Τάρλοου ΑΝΝΕΖΙΩ: Ράσμη Τσό-
πελα ΕΝΑΣ ΑΓΝΩΣΤΟΣ: Δημήτρης Τάρλοου

Μια παραγωγή του θεάτρου Πορεία. Οι παραστάσεις της 
περιοδείας πραγματοποιούνται σε συνεργασία με την Λυκό-
φως.

Ημέρες & ώρες παραστάσεων: 
Από 12/04/2018 έως 22/04/2018, για 8 μόνο παραστάσεις:  

Πέμπτη 12/4: 20:30, Παρασκευή 13/4: 20:30, Σάββατο 14/4: 
20:30,  Κυριακή 15/4: 19:30,  Πέμπτη 19/4: 20:30, Παρασκευή 
20/4: 20:30, Σάββατο 21/4: 20:30,  Κυριακή 22/4: 19:30

Τιμές Εισιτηρίων:  Α’ ζώνη 25 €, μειωμένα, ομαδικά 20 €,  
Β’ ζώνη 20 € μειωμένα, ομαδικά 15 €, Γ’ ζώνη 15 € μειωμένα, 
ομαδικά 12 €,  Δ’ ζώνη 12 € μειωμένα, ομαδικά 10 €, μειωμένης 
ορατότητας 10€  

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ :
www.tch.gr, ticketservice.gr, Public & viva.gr
ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 2310 895 938-9,  
ΕΚΔΟΤΗΡΙΑ ΠΛ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ
Διάρκεια: 150 λεπτά, με διάλειμμα.

Η «Μεγάλη χίμαιρα» του Μ. Καραγάτση
στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης

-Από 12 έως 22 Απριλίου για 8 μόνο παραστάσεις

ΔΩΡΟΣΗΜΟ ΠΑΣΧΑ
Η πληρωμή του Δωροσήμου Πάσχα 2018 σε εργατοτεχνίτες οικο-

δόμους για όσους πληρωθούν μέσω των Υποκαταστημάτων μισθω-
τών του ΕΦΚΑ, θα γίνει στο χρονικό διάστημα από 04/04/2018 μέχρι 
20/04/208, κατά τις ημερομηνίες 4,5,11,12,19 και 20/04/2018 εντός 
του πρωινού ωραρίου λειτουργίας των Υποκαταστημάτων.

Δικαιολογητικά πληρωμής:
-Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο
-Για τους απογραφέντες μέχρι 3/2/2002 η προσκόμιση ΔΑΤΕ ή Βι-

βλιάριο Εντολών Ασφάλισης ή Απόσπασμα Λογαριασμού Ασφαλισμέ-
νου. -Για τους απογραφέντες από 4/2/2002 και μετά η προσκόμιση της 
Βεβαίωσης Απογραφής Ασφαλισμένου ή Απόασπασμα Λογαριασμού 
Ασφαλισμένου. Το δωρόσημο καταβάλλεται μέσω Τραπεζών σε όσους 
οικοδόμους εκδήλωσαν επιθυμία και υπέβαλαν την σχετική αίτηση - 
δήλωση.



ΠρόγραμμαB’καιΓ’φάσηςτηςHandballPremier
ΗΟμοσπονδίαΧειροσφαιρίσεωςΕλλάδος ανα-

κοινώνει τιςημερομηνίεςγια τηνΒ’ καιΓ’φάση της
HandballPremier.

B’φάση
Α’ζευγάρι(3-6)
1ηαγωνιστικήΤετάρτη18Απριλίου2018

2ηαγωνιστικήΤετάρτη25Απριλίου
2018

3ηαγωνιστικήΤετάρτη2Μαΐου2018
(ανχρειαστεί)

Οι συγκεκριμένοι αγώνες διεξάγο-
νταιστιςανωτέρωημερομηνίες,λόγω
ευρωπαϊκώνυποχρεώσεωντηςΑΕΚ.

Β’ζευγάρι(4-5)
1η αγωνιστικήΣΚ21-22Απριλίου

2018
2ηαγωνιστικήΤετάρτη25Απριλίου

2018
3ηαγωνιστικήΣΚ28-29Απριλίου

2018(ανχρειαστεί)
Ηπρόκρισηστην Γ’ φάση (ημιτελικά) θα κριθεί

στιςδύονίκες

Γ’φάση(ημιτελικάπλέιοφ)
1ηαγωνιστικήΣΚ5-6Μαΐου2018
2ηαγωνιστικήΤετάρτη9Μαΐου2018
3ηαγωνιστικήΣΚ12-13Μαΐου2018(ανχρειαστεί)

Ηπρόκρισηστον τελικό θα κριθεί στις
δύονίκες

Πλέιάουτ
Οιαγώνες των ζευγαριώνΓ’ (9-10) και

Δ’ (11-12) εάν και εφόσονδιεξαχθούνβά-
σει της τελικής κατάταξης μετά την λήξη
τηςΑ’ φάσης, θα αρχίσουν το ΣΚ 21-22
Απριλίου2018.
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Αναλυτικάοιορισμοί:
Πανσερραϊκός–ΑΟΧΚισσαμικός (14/04, 15:00,

ΕΡΤ3): Κοτσάνης (Δράμας), Νατσιόπουλος (Μα-
κεδονίας), Κουβαλάκης (Δράμας), Σιδηρόπουλος
(Έβρου).

Καραϊσκάκης –Καλλιθέα (14/04, 17:00):Τάσης
(Ηπείρου),Μανάσης (Τρικάλων),Μάνος (Λάρισας),

Τσέτσιλας(Γρεβενών).
Δόξα Δράμας - ΟΦΗ

(15/04, 17:00, ΕΡΤ3):
Γκορτσίλας (Μακεδονίας),
Παπαδόπουλος (Μακεδο-
νίας), Γούτας (Χαλκιδικής),
Φωτιάδης(Σερρών).

Σπάρτη - Αναγέννηση
Καρδίτσας (15/04, 17:00,
ΕΡΤ Web TV): Παπαδό-
πουλος (Αχαΐας), Σεφέρης
(Πειραιά),Χρηστάκος (Πει-
ραιά), Γκοβέσης (Αρκαδί-
ας).

Άρης - Παναιγιάλειος
(15/04, 17:00): Σιδηρό-
πουλος (Πέλλας), Βρού-
ζος (Πιερίας), Κηλικιώτης
(Ξάνθης),Πανυτσίδης (Κο-
ζάνης).

Παναχαϊκή –Απόλλων
Πόντου (15/04, 17:00):Μπαλατσούκας (Θεσπρωτί-
ας),Γιαννίκος(Πειραιά),Αδαμόπουλος(Μεσσηνίας),
Μανούχος(Αργολίδας).

Εργοτέλης –ΑπόλλωνΛάρισας (15/04, 17:00):
Τσαγκαράκης (Χανίων),Κοκμοτός (Ρεθύμνου),Ανα-
στασάκης(Χανίων),Κολυτάς(Λασιθίου).

Ένας ποδοσφαιρικός «θρύ-
λος» της Βέροιας, ο απο-
καλούμενος «στρατηγός» 

Στέφανος Γαϊτάνος, θα αναλάβει 
υπεύθυνος όλων των μικρών τμη-
μάτων της ΑΕΛ χάρη σε μια κίνηση 
που αιφνιδιάζει τους πάντες από τον 
μεγαλομέτοχο της ΠΑΕ ΑΕΛ Αλέξη 
Κούγια.

ΟΓαϊτάνοςθα έχει άμεσησυνεργασίαμε τους
τρειςπροπονητέςπου θα αναλάβουν τις ομάδες
Κ20,Κ17 καιΚ15(θα γίνει από την ερχόμενησε-
ζόν).

Προπονητής στηνΚ20 θα είναι ο Ζήσης Ζιά-
γκας,στηνΚ17οΒασίληςΜπακογιάννης καιστη
Κ15οΓιάννηςΠαπαϊωάννου.

Η παρουσία του Γαϊτάνου έχει ως στόχο να
αξιοποιήσειηΑΕΛτηνπεριοχήτηςΚεντρικήςΜα-
κεδονίαςπουδενέχειομάδαστηΣούπερΛίγκακαι

μπορεί με δέλεαρ την κατηγορία νααπορροφήσει
πολλάταλέντατηςπεριοχής.

ΑνακοινώθηκαναπότηνΚΕΔ/ΕΠΟ
οιορισμοίτωνδιαιτητών

γιαταπαιχνίδιατης26ηςαγωνιστικής

Αρχιπροπονητής των «μικρών»
της Λάρισας ο Στέφανος Γαϊτάνος !

Κατεπείγουσα έρευνα σχετικά 
με το στοιχηματικό ποντάρι-
σμα στο συγκεκριμένο παιχνί-

δι της Football League. Όπως μετέ-
δωσε το Metropolis 95.5 η εισαγγε-
λία πρωτοδικών Θεσσαλονίκης προ-
χώρησε σε κατεπείγουσα παραγγελία 
για συλλογή στοιχείων σχετικά με το 
παιχνίδι της Βέροιας με τον Άρη. 

Η εισαγγελία απέστειλε έγγραφοστις νομίμως

λειτουργούσεςστοιχηματικές εταιρείεςστηνΕλλά-
δα,μετοοποίοζητούνταιταονόματατωνπαικτών
τουστοιχήματοςπουπόνταρανπριν και κατά τη
διάρκεια τουαγώνα,προκειμένουνα τααξιολογή-
σεικαινααποφανθείσχετικάμετοανπροκύπτουν
ποινικάκολάσιμεςπράξεις.

Με τοσυγκεκριμένοματς είχε ασχοληθεί και η
ΕπιτροπήΕπαγγελματικούΑθλητισμού,ωστόσο,
έθεσε στο αρχείο την υπόθεση λόγω έλλειψης
στοιχείων.

Ο αγώνας της 31ης Γενάρη είχε λήξει με 1-0
υπέρτουΆρη,χάρησεγκολτουΠασά.

Πηγή:metrosport.gr

Εισαγγελικήπαρέμβαση
γιατοναγώναΒέροια-Άρης

Τρόπους για να «κατέ-
βει» η Βέροια στο πρω-
τάθλημα της Γ1 Εθνικής 
αναζητούν στην ομάδα 
της Ημαθίας. Γίνονται, 
μάλιστα, ήθη επαφές με 
συλλόγους για το ΑΦΜ, 
όμως παράλληλα υπάρ-
χουν χρέη προς πρώην 
αθλητές των «κυανέ-
ρυθρων», οι οποίοι 
φόρεσαν τη φανέλα της 
«Βασίλισσας του Βορρά» 
ακόμα και προ 8ετίας.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα
ηπερίπτωση του ΣάσαΡάνιτς, ο
οποίος έφυγε από τη Βέροια το
2010, αλλά κατέθεσε αίτηση κα-
τάπτωσης της εγγυητικήςΤο ίδιο
συνέβηκαιμετονΡάντοσλαβΜα-
γέιρσκι(2015-16),αλλάκαιτονγυ-
μναστή,ΚώσταΑδάμ.Ηπρόσφατη
ανακοίνωσητηςΕΕΑ:

«Αίτηση των αθλητών Sasa
(Σάσα)Ranic (Ράνιτς), Radoslaw
(ΡάντοσλαΒ)Majewski (Μαγιέιρ-
σκι) και του τρίτουΚων/νουΑδάμ
περί κατάπτωσης της εγγυητικής
επιστολήςτηςΠΑΕΒΕΡΟΙΑ

ΑΝΑΛΟΓΙΚΗΚΑΤΑΠΤΩΣΗμό-
νογιατουςαθλητές».

Ακόμα και στον Σάσα Ράνιτς χρωστούσε χρήματα η Βέροια

HANDBALLPREMIER
Ημερομηνίες πλέι οφ και πλέι άουτ
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Bahrain GP στην πίστα του Sakhir 
και μετά το Πασχαλινό τραπέζι ήταν 
ότι καλύτερο για τους λάτρεις της 

κορωνίδας του μηχανοκίνητου αθλητισμού. 
Ένας αγώνας συναρπαστικός μέχρι το τέλος 
του. Αλλά ας τα πάρουμε από την αρχή. 
Η Ferrari φάνηκε από την Παρασκευή ότι 
είναι ανώτερη καθώς παραδοσιακά τα πάει 
καλά στις θερμές πίστες, πράγμα το οποίο 
ήξερε ο Hamilton και το ανέφερε στις συνε-
ντεύξεις τύπου. Σε race simulation στο FP2 
η Ferrari ήταν ταχύτερη με την Mercedes & 
Red Bull να είναι στα +0,2 & 0,3 πιο αργές 
αντίστοιχα. Αλλά όχι μόνο.

Στις κατακτήριες δοκιμέςαπέδειξε ηFerrari ότι ήταν
εξίσουγρήγορηκαιστονέναγύρο,μετουςSeb&Kimi
να τρομάζουν τον ανταγωνισμό και στοQ3 ένα λάθος
τουKimiνα τουστερεί τηνpoleκαινα τηνπαίρνειστο
νήμαοSebμερεκόργύρουφυσικάκαιτοfrontrowlock
up να έρχεται απολύτωςφυσιολογικά και τιςMercedes
στην2ησειράμετονBottas3o&4oτονHamilton.

ΠάμελοιπόνστηνΚυριακή
1-2λοιπόνστην εκκίνησηαλλάμέχρι εκεί.Κακή εκ-

κίνησηοKimiπουστηνπρώτηστροφήέχασετηνθέση
τουαπότον«λίγο»Bottasόπωςαποδείχθηκεστηνπο-
ρεία.ΜετονHamiltonναξεκινάει9οςλόγωποινήςαλ-
λαγής κιβωτίου ταχυτήτων, το έργο τουSebφαίνονταν
εύκολοαλλάδενήταν.

ΌσολοιπόνοHamiltonπάλευενακερδίσειθέσειςκαι
μεένανVerstappenνανομίζειότιηπίσταείναιδικήτου
εμβολίζοντας τονHamiltonπουμετά τοναγώναορθώς
του έσυρε και μερικά«γαλλικά», οSeb έκανε τονδικό
τουαγώνακαιστον18ογύρομπήκεσταπιτκαι έβγα-
λε τα ταλαιπωρημέναSuperSoft και βάζονταςSoft με
όλους να«βλέπουμε»στρατηγική 2πιτστοπ.Στα ίδια
καιοKimi,μετονHamiltonναπερνάστην1ηθέσηφο-
ρώνταςτηνsoftαπότηναρχήκαιμπαίνονταςστον26ο
γύρο και βάζοντας τηνmediumσεσαφήστρατηγική 1
πιτστοπκαιακολούθωςκαιοΒottas.

Ο εφιάλτης για την Red Bul l  συνεχίστηκε,
με τον Ricciardo να μένει στη πίστα στον ίδιο γύρο
και το Virtual SafetyCar έκανε την εμφάνισή του.Ο
VerstappenχάρηστοVSCδενέμεινεγύροέξω,όμωςο
αγώναςτουείχεκαταστραφεί.

Όταν συνεχίστηκε ο αγώνας, οGasly είχε έντονη
μάχημετονMagnussenστηστροφή11,μετονΔανόνα
βγαίνειεκτόςπίστας.ΑυτόεπέτρεψεστουςHulkenberg,
Ocon,Alonso καιHamilton να κολλήσουνπίσω. Στην
ευθεία εκκίνησης-τερματισμού, ο Hamilton και με τη
βοήθεια τουDRSπέρασε τουςAlonso,Hulkenberg και
Oconκαιανέβηκεστην6ηθέση.

Την ίδιαστιγμή,ο εφι-
άλτης έγινε πραγματικό-
τηταγια τηνRedBull,με
τον Verstappen να μένει
στηπίσωευθείακαιέγινε
ηδεύτερηεγκατάλειψη.

Ο Hamilton δεν δυ-
σκολεύτηκε να περά-
σει τουςMagnussen και
Gaslyκαιστον8ογύροή-
τανστη4ηθέση,9.4δευ-
τερόλεπταπίσωαπό τον
Raikkonen.Την ίδιαστιγ-
μή,οVettelείχεανοίξειτη
διαφορά από τον Bottas
στα2.7sκαιοRaikkonen
ήτανστηνίδιααπόσταση.

Οι  Vandoorne κα ι
Stroll μπήκανσταpit αρ-
κετάνωρίς,μετονοδηγό
τηςWilliams να αλλάζει
αεροτομή. Στον 11ο γύ-
ροείδαμετονMagnussen
για νέο σετ super-soft
και διαδοχικά στους δύο
επόμενους τουςAlonso
για medium και Gasly-

Hulkenbergγιατηsoft.
Όλααυτάμέχριτον36ογύρο.
Σεαυτόν τονγύρομπήκεοKimiσταπιτγια την2η

αλλαγή των ελαστικών και ξαφνικά γίνεται το αναπά-
ντεχο.Δεν μπορεί να βγει ο πίσω δεξιός τροχός του
και ο υπεύθυνος του release ανάβει τοπράσινοφως
για ναφύγει οKimiπαίρνοντας μαζί του τονμηχανικό
FrancescoCigarini σπάζοντας του τοπόδι και φυσικά
εγκατέλειψεμετάκαιαπόεντολήτηςομάδας.

Αυτό τοσκηνικόάλλαξεκαι τηνστρατηγική τουSeb
με τονArrivabene να του λέει για το plan B.Δηλαδή
πάμεμέχριτοτέλοςχωρίςάλλοπιτστοπ.Έτσικαιέγινε.

Μεέναρεσιτάλώριμηςκαιπρωταθληματικήςοδήγη-
σηςοSebκράτησεταsoftελαστικάτουγια39(!)γύρους
με τιςMercedesκαι κυρίως τονBottasνα είναι«λίγοι»
και να μην μπορούν ναπλησιάσουν καιπόσομάλλον
ναπεράσουνμεπολύπιοφρέσκαελαστικά,παράμόνο
2γύρουςπριντοτέλοςοBottasπλησίασεαλλάοSeb
έπαιξεφοβερήάμυνα και τον κράτησε2ο και έκανε το
2/2στοπρωτάθλημα,πανηγυρίζονταςέξαλλατηννίκη.

ΠολύκαλόαγώναείχεοAlonsoπουσεεκείνοτοση-
μείοείχεανέβειστη7ηθέσηκαιείχετονHulkenbergστα
2.3sμπροστάτου.

ΕξαιρετικόςαγώναςγιατηνToroRossoκαιτονGasly
που τερμάτισε στην 4η θέση, με τονMagnussen να
παίρνειτουςπρώτουςβαθμούςτηςHaas,οHulkenberg
ήτανστην6ηθέση.

ΚλείνονταςναπούμεγιατηνAlfaRomeoότιπήρεμε
τονEriccson(!)την9ηθέσηκαιτουςπρώτουςβαθμούς
γιατηνομάδαενώοCharlesLeclerc,τερμάτισετην13η
θέσηόνταςσεδιαφορετικήστρατηγικήαπότονteamate
του.

ΥΓ.SebastianVettel.Γιαμέναίσωςαπότιςπιοαρ-
σενικέςνίκεςτηςκαριέραςτουκαθώςκράτησεHamilton
&Bottasπίσωτουμεπολύπιοφθαρμέναελαστικάκαι
έκανε έναπαληκαρίσιοπροσπέρασμαστονHamilton
καιδενέχασεκαθόλουχρόνο.

ΥΓ1.Gasly.Όχιάδικαοοδηγόςτηςημέρας,καθώς
τερμάτισε με τον Torro Rosso στην 4η θέση με την
MclarenνααπορείμετηνHondaπουείχετοκαλύτερο
πλασάρισματηςαπότηνεπιστροφήτηςστηνf1.

ΥΓ2.ΕπόμενοςαγώναςστηνΚίνα τοεπόμενοΣαβ-
βατοκύριακο14-15Απριλίου.

ΥΓ7. Περαστικά στον μηχανικό της Ferrari,
FrancescoCigarini.

Λίγοχιούμορμεμάλλονπολύαλήθεια....
Ειςτοεπανιδείν....

ΤζιώναςΑν.Ιωάννης
Πραγματογνώμονας–ΤεχνικόςΣύμβουλος

Ατυχημάτων
ΚριτήςΑγώνωνΑυτοκινήτουΟ.Μ.Α.Ε.-F.I.A.

MotorsportBlogger

Ο Φίλιππος Βέροιας πήρε 
το εισιτήριο για τη μάχη 
των μεταλλίων στο 

πανελλήνιο πρωτάθλημα εφή-
βων, καθώς επικράτησε του 
Δούκα με 20-24 μπροστά στο 
κοινό του.

ΟαγώναςστοΦιλίππειο έκρινε τη δεύ-
τερηθέσηστονΑ’ όμιλο και οι δύοομάδες
δικαίωσαν το χαρακτηρισμό του ντέρμπι.
Στοπρώτο μέρος κυριάρχησαν οι δυνατές
άμυνες, με τονΦίλιππο να μπαίνει στα α-
ποδυτήρια με προβάδισμα δύο τερμάτων
(9-11).

ΣτοδεύτερομέροςοιΒεροιώτεςδενέχα-
σανστιγμήτοπροβάδισμα,καιπαρόλοπου
οΔούκαςπίεζε βρήκαν κρίσιμα γκολ από
τονΚουκουτσίδηκαικαθοριστικέςαποκρού-
σεις από τον Καλλιαρίδη για να φτάσουν
στοτελικό20-24.

ΔΟΥΚΑΣ–ΦΙΛΙΠΠΟΣ20-24
Ταπεντάλεπτα:1-3, 3-5, 4-7, 6-8, 8-10,

9-11 (ημχ),11-13,12-14,14-16,16-19,19-
22,20-24.

Δούκας (Σαμαράς): Κωνστανταρόπου-
λος,Καραγκιοζίδης2,Σκάρης,Καλάργυρος,
Κωστόπουλος, Ζώης 1, Κολλύρης, Σπη-
λιώτης1,Ορφανόπουλος1,Μπασδέκης6,
Ζαφειράκης 3, Γ. Παγιάτης 3,Δαπόλας 1,
Δικαιούλιας,Γερουλάνος,Λ.Παγιάτης2.

Φίλιππος (Χατζηπαρασίδης): Καλλια-
ρίδης 1, Στεργιόπουλος,Τσιρπανλής,Τσί-
μπουλας2, Γραμματικόπουλος,Β.Ελευθε-

ριάδης,Τριανταφυλλίδης2,Γ.Ελευθεριάδης
2,Ρίζος 2, Σ.Π.Σαράφης3,Παπαγιάννης,
Κουκουτσίδης8,Σ.Κ.Σαράφης,Τζορτζίνης,
Ταραμονλής,Φιλόσογλου4.

Διαιτητές:Κινατζίδης–Φωτακίδης.Δίλε-
πτα:1-4.Πέναλτι:2/3-1/2

Τααποτελέσματατης1ηςαγωνιστικής
ΦίλιπποςΒέροιας–ΆρηςΝίκαιας27-26
Δούκας-Φοίβος19-22
ΑΟΚοζάνης-ΧΑΝΘ20-27
ΑΕΣΧΠυλαίας–Ολυμπιακός30-23

Πρόγραμμακαιαποτελέσματα
της2ηςημέρας

Δούκας–ΆρηςΝίκαιας19-16
Φίλιππος-Φοίβος22-23
ΑΕΣΧΠυλαίας-ΧΑΝΘ27-24
ΑΟΚοζάνης-Ολυμπιακός18-26
Δούκας-Φίλιππος20-24
Βικέλας19:30,Φοίβος-ΆρηςΝ.
Φιλίππειο20:30,ΑΕΣΧΠυλαίας-ΑΟΚοζάνης
Βικέλας21:30,Ολυμπιακός–ΧΑΝΘ

Ηβαθμολογία
Α’όμιλος
ΦοίβοςΣυκεών4(45-41)
ΦίλιπποςΒέροιας4(73-69)
Δούκας2(58-62),ΆρηςΝίκαιας0(42-46)

Β’όμιλος
ΑΕΣΧΠυλαίας4(57-47)
ΧΑΝΘ2(51-47)
ΟλυμπιακόςΣΦΠ2(49-48)
ΑΟΚοζάνης0(38-53)

Ανάλυση αγώνα Bahrain GP - H Ferrari 
ανώτερη στις θερμές πίστες

Τελικοί εφήβων

ΣτηντετράδαοΦίλιππος
καιηΠυλαία
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Σύμφωνα με ρεπορτάζ ιστοσελί-
δας της Λέσβου, οκτώ ομάδες 
της Γ’ Εθνικής που υποβιβάστη-

καν στα τοπικά πρωταθλήματα κινούν 
τις διαδικασίες για αναδιάρθρωση της 
κατηγορίας προκειμένου να παραμεί-
νουν στην κατηγορία.

Αναλυτικά το ρεπορτάζ της ιστοσελίδας
nealesvou.grαναφέρειταεξής:

«Αγωνιστικά οΔιαγόρας υποβιβάστηκε, αλλά
ακόμηδενείναισίγουροότιηνέασεζόνθατονβρει
στοτοπικό.Καιαυτόγιατίηδιοίκησήτουμαζίμεάλ-
λες7διοικήσειςομάδωνπουυποβιβάστηκανπάνω
στο όριο από τους υπόλοιπους ομίλους, κινούνται

νομικάκαιζητάνεπλέοναναδιάρθρωσητουπρωτα-
θλήματος,ώστεναπαραμείνουνστηνΓ’Εθνικήκαι
τηννέασεζόν.

Αυτές είναι οΦωστήρας, ηΡόδος, ηΑχαϊκή, ο
ΡήγαςΦεραίος, οΔιαγόρας, τοΔιδυμότειχο, ηΝά-
ουσακαιηΑΕΠΚαραγιαννίων,οιοποίεςέχουνήδη
κινηθεί από κοινού, ενώστο«παιχνίδι» τηςπίεσης
προς τηνΕΠΟ έχουν μπει και οιΠρόεδροι τωνΕ-
νώσεων(όχιόλων),αλλάκαιβουλευτέςτωνΝομών.
Άλλωστεπρόκειταιγιαιστορικέςομάδες,οιπερισσό-
τερεςμεισχύκαιωςεκτούτουηκίνησηαυτήμπορεί
ναέχειαποτέλεσμα.

Εξελίξειςαναμένεταιναυπάρξουνμετάταμπα-
ράζανόδουτηςΓ’Εθνικήςκαιαφούοριστικοποιηθεί
ονέοςχάρτηςτηςΓ’Εθνικήςμαζίμετιςπρωταθλή-
τριεςομάδεςτωνΕΠΣ».

Συνεχίστηκε και χθες Τετάρτη 
11 Απριλίου το αθλητικό ταξί-
δι του κυπελλούχου Ημαθίας 

Μεγάλου Αλεξάνδρου Τρικάλων.

Αντίπαλος τωνΤρικάλωνστην έδρα τους  σή-

μερα ήταν ηΔόξαΜαυροβουνίου, κυπελλούχος
Πέλλας,ομάδαΑ1κατηγορίας.

ΤαΤρίκαλαήτανσαφώςανώτερακαιπήραντη
νίκημε3-1.

Δύογκολγια ταΤρίκαλαπέτυχεοΓιώργοςΚί-
τσας(Γκόγκιτς)καιέναοΠατσιαβούρας.

Συνεχίζεται με αυξημένο 
ενδιαφέρον η υποβολή 
δηλώσεων συμμετοχής 

τον «16ο Δρόμο Θυσίας» που 
διοργανώνει ο Δήμος Ηρωικής 
Πόλης Νάουσας στο πλαίσιο 
του εορτασμού της 196ης Επε-
τείου του Ολοκαυτώματος της 
πόλης την Κυριακή 22 Απριλίου 
2018 με ελεύθερη συμμετοχή 
για όλους, αθλητές και μη. Η 
εκκίνηση του αγώνα θα γίνει 
στο Δημοτικό Πάρκο Νάουσας 
(συμβολή οδών Μ. Αλεξάνδρου 
και Βασ. Φιλίππου στο σιντρι-
βάνι) στις 10:30 το πρωί.

Οαγώναςπεριλαμβάνειπαιδικήδιαδρο-
μή απόστασης 1.000 μέτρων, καθώς και
τηνκλασικήκαιμεγάληδιαδρομή5.000και
10.000μέτρωναντίστοιχα,οιοποίεςδιέρχο-
νταιαπόιστορικάσημείατηςπόλης.

Οιδηλώσειςσυμμετοχήςστοναγώναθα
γίνονταιωςεξής:

1. Στηνπαιδική διαδρομή (μαθητές-μα-
θήτριες) μέχρι τηνΠαρασκευή20Απριλίου
2018.

2. Στην κλασική διαδρομή (5.000μ.) και τη με-
γάλη διαδρομή (10.000μ.), μέχρι τηνΠέμπτη 19
Απριλίου2018.

Οι συμμετοχές μπορούν να υποβάλλονται
μόνο ηλεκτρονικά από την Πέμπτη 8 Μαρτίου
2018, μέσω της ειδικήςφόρμαςσυμμετοχήςστην
ιστοσελίδα τουΔήμουΝάουσαςwww.naoussa.gr/
application/formακολουθώντας τοσχετικό εικονί-
διο.Οι δηλώσεις συμμετοχής θαπρέπει να είναι
πλήρωςσυμπληρωμένεςμε ταστοιχεία τωνσυμ-
μετεχόντων.

Σε όλους τουςσυμμετέχοντες της κλασικής δι-

αδρομής των5.000μ. και της μεγάλης διαδρομής
(10.000μ.) θα δοθούν διπλώματα και μετάλλια
συμμετοχής.Σε όλες τις κατηγορίες, της κλασικής
(5.000μ.)καιτηςμεγάληςδιαδρομής(10.000μ.)θα
απονεμηθούν μετάλλια στους τρεις (3) πρώτους
καθώςκαι κύπελλαστουςπρώτους τωνπαραπά-
νωκατηγοριών.Σεόλους τουςσυμμετέχοντες της
παιδικής  διαδρομής θα δοθούν διπλώματα και
μετάλλιασυμμετοχής.

Πληροφορίες: Γραφείο Πολιτισμού &Αθλητι-
σμού,Δημαρχίας 30, Tηλ. 23323 50360-50338,
e-mail: culture@naoussa.gr. (αρμόδιοι υπάλληλοι:
ΔημήτρηςΠάζος,ΣτάθηςΤριανταφύλλου).

Σενάριαπαραμονήςγιαοκτώ
ομάδεςστηΓ΄Εθνική
Το παλεύει και η Νάουσα

ΚύπελλοΕρασιτεχνών

Κέρδισαν τα Τρίκαλα στο κύπελλο
με 3-1 τη Δόξα Μαυροβουνίου 

16οςΔρόμοςΘυσίας
Μέχρι τις 19 Απριλίου η υποβολή 

δηλώσεων συμμετοχής
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Στην Ολομέλεια 
του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου η κράτηση των 
δύο Ελλήνων στρατιωτικών

Στην Ολομέλεια 
του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, που 
θα διεξαχθεί από 
τις 16 ως και τις 
19 Απριλίου, θα 
συζητηθεί η παρα-
τεινόμενη κράτηση 
των δύο Ελλήνων 
στρατιωτικών, ό-
πως αποφασίστη-
κε χθες από την 
προπαρασκευα-
στική συνάντηση 
των γενικών γραμ-
ματέων των Πο-
λιτικών Ομάδων 
και αναμένεται να 
εγκριθεί σήμερα το 
πρωί από τη Διά-
σκεψη των Προέ-
δρων του ΕΚ.

Σχετικές προτάσεις, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της GUE/NGL, είχαν κατατεθεί από τις Ευ-
ρωομάδες της Αριστεράς και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Οι άλλες πολιτικές ομάδες συμφώ-
νησαν με την πρόταση των δύο Ευρωομάδων.

Σημειώνεται πως η πρόταση που κατατέθηκε από την Ευρωομάδα της Αριστεράς, πραγματοποι-
ήθηκε έπειτα από σχετική πρωτοβουλία του αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επικε-
φαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη Παπαδημούλη. Αναφερόμενος στο θέμα, ο Δημ. Πα-
παδημούλης δήλωσε: «Συνεχίζουμε την προσπάθεια για τη διεθνοποίηση του ζητήματος, καθώς και 
τις πιέσεις προς τις τουρκικές αρχές ώστε να σεβαστούν επιτέλους το διεθνές δίκαιο. Εργαζόμαστε με 
σοβαρότητα και εθνική ομοψυχία, ώστε τα δύο παιδιά μας, να επιστρέψουν το συντομότερο στις οικο-
γένειές τους, την πατρίδα και το στράτευμα».

Η συζήτηση που θα λάβει χώρα στην Ολομέλεια έχει τίτλο «Η παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
και του κράτους δικαίου στην περίπτωση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών που συνελήφθησαν και κρατού-
νται στην Τουρκία».

Παράταση της έκδοσης 
ολιγοήμερης βίζας 

για τουρίστες από την Τουρκία 
προς τα ελληνικά νησιά

Με πρωτοβουλία του 
Ευρωπαίου επιτρόπου 
Μετανάστευσης, Εσωτερι-
κών Υποθέσεων και Ιθα-
γένειας Δημήτρη Αβραμό-
πουλου έπειτα από σχετι-
κό αίτημα του αναπληρω-
τή υπουργού Εξωτερικών 
Γιώργου Κατρούγκαλου, 
το πιλοτικό πρόγραμμα 
έκδοσης ολιγοήμερων θε-
ωρήσεων (βίζα) για του-
ρίστες από την Τουρκία 
προς τα ελληνικά νησιά θα 
εφαρμοστεί για άλλη μια 
χρονιά.

Σύμφωνα με πληρο-
φορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ από 
τις Βρυξέλες, στην επιστολή του προς τον αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Κατρούγκαλο, ο κ. Α-
βραμόπουλος επισημαίνει την ανάγκη να προστατευθεί το θετικό αυτό μέτρο με την απαραίτητη τήρηση των 
διαδικασιών και των ελέγχων στα σύνορα των ελληνικών νησιών.

Όπως σημειώνεται, με το μέτρο αυτό, όπως έχει ήδη αποδειχθεί από την εφαρμογή του τα τελευταία χρό-
νια, ενισχύεται το τουριστικό ρεύμα προς τα ελληνικά νησιά και στηρίζεται η τοπική οικονομία και η είδηση θα 
τύχει θερμής ανταπόκρισης από τις τοπικές αρχές και τους κατοίκους των νησιών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφωνεί 
στην εφαρμογή και το έτος 2018 του συστήματος έκδοσης θεωρήσεων μίας εβδομάδας για Τούρκους τουρί-
στες και πολίτες από τρίτες χώρες που βρίσκονται νόμιμα στην Τουρκία και επιθυμούν να επισκεφθούν ελλη-
νικά νησιά του Αιγαίου. Αυτό το πρόγραμμα θεωρήσεων, που έχει εφαρμοσθεί με επιτυχία τα προηγούμενα 
χρόνια, είναι ιδιαίτερα κρίσιμο για την οικονομία των νησιών και γι΄ αυτό το λόγο η συνέχιση του και τη φετινή 
χρονιά αποτελούσε πάγιο αίτημα όλων των τοπικών φορέων, επισημαίνεται.

Ο κ. Κατρούγκαλος ευχαρίστησε θερμά τον Ευρωπαίο επίτροπο για τις ενέργειες του που οδήγησαν στην 
αίσια ρύθμιση του θέματος.

Δεν είναι στον 
αέρα ο ΕΦΚΑ, είναι 
ασφαλής και τίπο-
τα δεν με ανησυχεί, 
δήλωσε στο Πρώτο 
Πρόγραμμα και στην 
εκπομπή GPS ο υ-
φυπουργός Κοινω-
νικής Ασφάλισης και 
Αλληλεγγύης, Τάσος 
Πετρόπουλος σχετι-
κά με την «υπό έκ-
δοση» απόφαση του 
ΣτΕ για τις εισφορές 
των μη μισθωτών 
και τον ΕΦΚΑ. «Α-
πόφαση ακόμα δεν 
έχει διατυπωθεί για να ξέρουμε τις ειδικότερες 
σκέψεις. Δεν ξέρουμε καν σε τι θέμα αποφαίνεται 
το ΣτΕ» τονίζει ο κ. Πετρόπουλος και προσθέτει: 
«Ο ΕΦΚΑ είναι ασφαλής. Οι αποδόσεις και οι επι-
δόσεις είναι εκείνες που ενισχύουν τη βιωσιμότητά 
του και την ανάπτυξή του. Δεν υπάρχει τίποτα που 
να με ανησυχεί. Απολύτως τίποτα. Δεν ξέρω καν 
την απόφαση. Όμως αυτό το οποίο έχω πει, ακό-
μα από την έναρξη του ΕΦΚΑ, είναι ότι η πρώτη 
περίοδος θα είναι περίοδος οργάνωσης και θε-
μελίωσης των στηριγμάτων που θα έχει ο ΕΦΚΑ 
για τη μακροβιότητά του. Το δεύτερο αφορά την 
επανεξέταση, αφού πετύχουμε να έχουμε καλά 
οικονομικά αποτελέσματα τα οποία και έχουμε πια 
με σταθερά πλεονάσματα, ποσών επιβαρύνσεων 
εκεί όπου πραγματικά μπορεί να περιορίζουν με 
βάση την αρχή της αναλογικότητας την οικονομική 
ελευθερία μερικών επιχειρήσεων που μπορεί να 
είναι εισοδήματα μεταξύ 40 και 70 χιλιάδων ευρώ. 
Αυτό το έχουμε πει και το έχουμε εκτιμήσει ως κάτι 
το οποίο πρέπει να αλλάξουμε και θα γίνει αυτό. 
Αν είναι αυτή η σκέψη του ΣτΕ τότε είμαστε σε 
συμφωνία... Λέω για το μέρος των εισφορών που 
αφορά βάση υπολογισμού από 30,40 έως και 70 
χιλιάδες. Αν έχεις 500 χιλιάδες εισόδημα δεν πει-
ράζει να δώσεις 18 χιλιάδες. Όταν έχεις όμως 70 
χιλιάδες είναι ένα θέμα. Σου περιορίζει κάπως το 
περιθώριο να κάνεις τις πολιτικές επιλογές επεν-
δύσεων σαν επιχείρηση. Σε αυτή την περίπτωση 
είναι περίπου το 5% του συνόλου των ασφαλισμέ-
νων. Μιλάμε για τέτοιο ποσοστό.

«Εμείς το είπαμε πρώτοι, το έχω πει κατ’ επα-
νάληψη και είναι μια άσκηση την οποία κάνουμε. 
Θα είναι ένας τρόπος υπολογισμού των εισφο-
ρών. Δηλαδή περίπου από 22 χιλιάδες μέχρι τις 
70 χιλιάδες που σας είπα ένα ποσοστό 5%. Είναι 
ένα ζήτημα οικονομοτεχνικό που κοιτάζουμε για 
να μην έχουμε ζήτημα δημοσιονομικό ελάττωσης 
των αποθεματικών. Δεν το νομίζω βέβαια. Από 
το 2019 είμαι σίγουρος ότι θα έχουμε μια άλλη 
προσέγγιση. Είναι στην πολιτική μας στόχευση. 
Εικάζω ότι για να αποφανθεί το ΣτΕ για το αν είναι 
αντισυνταγματική μια διάταξη, θα έχει κάνει τουλά-
χιστον μια προσέγγιση αναφορικά με το αναλογι-
στικό αποτέλεσμα της επιρροής που θα έχει στο 
σύστημα η απόφασή του. Συνεπώς θα πρέπει 
να σκεφτεί και να αποδείξει για παράδειγμα ότι το 
Ταμείο Νομικών το οποίο ήταν ελλειμματικό και το 
οποίο έπαιρνε λεφτά από άλλους φορείς για να 
δίνει συντάξεις, θα μπορεί να επιβιώσει εκτός του 
ΕΦΚΑ. Το ίδιο και για τους αγρότες, οι οποίοι δεν 
είχαν αποθεματικό, διότι ο ΟΓΑ κατέβαλε προνοια-
κές συντάξεις. Επομένως όταν το ΣτΕ πει «έξω οι 
αγρότες από τον ΕΦΚΑ», θα πρέπει να αποφαν-
θεί κιόλας πως θα παίρνουν συντάξεις. Διότι κάτι 
τέτοιο θα παραβίαζε τη συνταγματική υποχρέωση 
που υπάρχει για την προστασία των συντάξεων 
προς τους πολίτες».

Αναφορικά με τον κλάδο σύνταξης του Ταμείου 
Νομικών, ο υφυπουργός Εργασίας σημείωσε ότι 
«το 2015 παρουσίαζε έλλειμμα 68 εκατ. ευρώ το 
οποίο καλύφθηκε με 40 εκατ. ευρώ από τον ΑΚΑ-
ΓΕ και τα υπόλοιπα 28 εκατ. ευρώ από τα αποθε-
ματικά. Πώς θα γίνει οι δικηγόροι και οι δικαστές 

να παίρνουν συντάξεις από το ΤΑΝ; Αφού δεν 
υπάρχουν αποθεματικά. Αυτά πρέπει να μας πει 
το ΣτΕ...Όταν θα αποφανθεί το ΣτΕ θα πρέπει να 
έχει σκεφτεί πρώτα τι θα γίνει με τις συντάξεις αυ-
τών των ανθρώπων. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος 
πια. Είναι το μέρος της εθνικής σύνταξης καθώς 
και το ανταποδοτικό κομμάτι. Δεν υπάρχουν τέ-
τοιες εισφορές για τους αγρότες για να παίρνουν 
σύνταξη. Μηδενίζεται το κοντέρ. Και για τους νομι-
κούς επίσης. Ακούω πανηγυρισμούς και αλαλαγ-
μούς χαράς και δεν καταλαβαίνω το λόγο για τον 
οποίο μπορεί κάποιος να χαίρεται. Αν μείνει μόνος 
του, απομονωμένος από τους υπόλοιπους ασφα-
λισμένους, δεν είναι βιώσιμο το σύστημα».

Ο κ. Πετρόπουλος τονίζει ακόμη ότι «είναι πα-
λιά, μόνιμη και σταθερή η νομολογία για το ΣτΕ... 
Δεν αποτελεί αντικείμενο της δικής του δικαιοδοσί-
ας ό,τι αφορά την οργάνωση του κράτους. Αυτό α-
νήκει τη δημόσια διοίκηση. Εκείνο που θα πρέπει 
να κάνει το ΣτΕ είναι να κρίνει τις νομικές έννοιες. 
Της αρχής της αναλογικότητας, της ισότητας. Όχι 
πρωτοβουλίες που αφορούν τη συγκρότηση του 
κράτους, αλλιώς δεν θα υπήρχε η δυνατότητα να 
κυβερνά η κυβέρνηση η οποία εκλέγεται. Δεν νο-
μίζω ότι τελικά το ΣτΕ θα δείξει μια τέτοια συμπε-
ριφορά. Έχω μια άλλη αίσθηση. Το σκέφτομαι νο-
μικά. Θα ήταν πολύ δύσκολο να σκεφτεί κάποιος 
ότι το ΣτΕ θα μπει σε τέτοιες σκέψεις. Δεν νομίζω 
ότι θα αδιαφορήσουν οι έχοντες την ευθύνη στη 
σύνθεση αυτής της ολομέλειας. Δεν νομίζω να 
αλλάξουν θέση ως προς την πάγια νομολογία του 
ΣτΕ...Θα αντιπαρατίθενται πρώτα από όλα, με την 
ίδια νομολογία το ΣτΕ. Δεν μπορεί να εισέρθει σε 
θέματα διοίκησης. Αλλά αντιπαρατίθενται και με 
προηγούμενες αποφάσεις του. Αποφάσισε, για 
παράδειγμα, ότι ορθά εντάχθηκαν στο σύστημα 
της κοινωνικής ασφάλισης ασφαλιστικοί λογαρια-
σμοί ιδιωτικής ασφάλισης, όπως π.χ της τράπεζας 
Αττικής. Ήταν ασφαλιστήριο συμβόλαιο, (ούτε καν 
Οργανισμός Κοινωνικής Ασφάλισης), το οποίο 
και εντάχθηκε στο ΕΤΑΤ. Τότε θεώρησε ότι ορθά 
εντάσσονται ιδιωτικοί φορείς, ασφαλιστικά προ-
γράμματα, στον κορμό της δημόσιας κοινωνικής 
ασφάλισης, ενώ εδώ φέρεται να κρίνει ότι κακώς 
η κυβέρνηση ενοποιεί σε ένα φορέα κοινωνικής 
ασφάλισης όλους τους πολίτες με τις διατάξεις ι-
σονομίας και προστασίας που επιβάλει το Σύνταγ-
μά μας. Η τρίτη αντιπαράθεση θα είναι απέναντι 
σε όλους εκείνους οι οποίοι ρημάχτηκαν όλα τα 
προηγούμενα χρόνια από εξοντωτικές εισφορές 
που επέφεραν τα ασφαλιστικά κλιμάκια. Το 83% 
των ελευθέρων επαγγελματιών έχουν ελαφρυνθεί 
σε βαθμό καθοριστικό για να μπορούν να επιβιώ-
νουν. Τι θα πει το ΣτΕ απέναντι σε όλους αυτούς 
τους ελεύθερους επαγγελματίες αν τους επιβαρύ-
νει ξανά με τις ασφαλιστικές κλίμακες του ΤΕΒΕ; 
Μιλάμε για κλείσιμο δεκάδων επιχειρήσεων που έ-
χουν ανακουφιστεί στο μεταξύ. Αυτό είναι κάτι που 
δεν μπορώ να φανταστώ ότι δεν θα λάβει υπόψιν 
το ΣτΕ, καθώς στο σκεπτικό όλης της συζήτησης 
είναι η υπέρμετρη επιβάρυνση. Μεγαλύτερη ε-
πιβάρυνση από αυτή η οποία προέκυπτε από 
τα ανελαστικά κλιμάκια, τα οποία δεν λάμβαναν 
υπόψιν τα εισοδήματα, δεν υπήρχε και οδήγησε 
σε αφανισμό πάρα πολλές επιχειρήσεις».

Τ. Πετρόπουλος: 
Τίποτα δεν με ανησυχεί 

με τον ΕΦΚΑ
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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
Πέμπτη 12-4-2018

13:30-17:30ΜΠΟΥΛΑΣΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 117
ΚΑΙΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΓΩΝΙΑ
23310-60340

21:00-01:00 + διαν.ΜΟΥΡ-
ΤΖΙΛΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΕΜΠΕΣΙ-
ΝΑΣ20-ΚΤΕΛ23310-27355

Η Vodafone μέσω της υπηρεσί-
ας Vodafone Express Repair, 
δίνει σε όλους τη δυνατό-

τητα να επισκευάσουν την iPhone 
συσκευή τους με έκπτωση  20% 
μέσα σε 24 ώρες, οικονομικά και 
αξιόπιστα.

Ταπιο συχνάπροβλήματαπου αντιμετωπί-

ζουν οι χρήστες iPhone είναι σπασμένη οθόνη,
πρόβλημαφόρτισης της μπαταρίας, χαλασμένη
κάμερα ή υγρασία.Με την υπηρεσίαVodafone
ExpressRepair, εξειδικευμένοι καιπιστοποιημέ-
νοι τεχνικοί επισκευάζουν γρήγορά τιςσυσκευές
iPhone, χρησιμοποιώντας εξοπλισμό τελευταίας
τεχνολογίας και ανταλλακτικάυψηλήςποιότητας,
μεεγγύησηεπισκευήςενόςέτους.

Τα καταστήματαVodafone, με επίκεντρο τον
πελάτηπροσφέρουνλύσειςπουκαλύπτουνκάθε
ανάγκη επικοινωνίας, καθώςκαιμεγάληποικιλία
Smartphone,Tablet & αξεσουάρ τελευταίας τε-

χνολογίας.Πλέον, μέσααπό το δίκτυο καταστη-
μάτων τηςVodafoneπαρέχεται καιμίαμοναδική
εμπειρία εξυπηρέτησης, όπου οι πελάτες μπο-
ρούν να εξοικειωθούνμε την χρήση τουmobile
internet, να επιλύσουν οποιοδήποτε θέμαμε τη

συσκευήτους,αλλάκαινατηνεπισκευάσουνπιο
άμεσααπόποτέ.

Ηπροσφορά ισχύει έως31/05.Περισσότερες
πληροφορίες στο http://www.vodafone.gr/portal/
express-repair.

Έκπτωση20%σεεπισκευέςiPhone
μετοVodafoneExpressRepair

ΤοTechTalentSchool, τοδωρεάνπρόγραμμα
γιαψηφιακές δεξιότητες, συνεχίζει δυναμικά τον
Απρίλιο,μεμαθήματαπουέχουνστόχοναφέρουν
περισσότερουςνέουςκαινέεςπιοκοντάστοψηφι-
ακόμέλλοντηςεργασίας,ενώεπεκτείνεταισεμία
ακόμηπόλη.Από τις16Απριλίου,οι κάτοικοι της
Βέροιας θα έχουν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν
στιςνέεςτεχνολογίες!

 Το πρόγραμμα πραγματοποιείται με την υ-
ποστήριξη της «MicrosoftΕλλάδος»μεσκοπό τη
δημιουργία ίσωνευκαιριώνγιαόλους,αλλάκαιτο

Alumni Engagement Innovation Fund(AEIF) του
ΥπουργείουΕξωτερικών τωνΗ.Π.Α.πουστηρίζει
καιχρηματοδοτεί ιδέεςγιαεκπαιδευτικάπρογράμ-
ματασεόλοτονκόσμο.

Όλαταμαθήματαείναιδωρεάν,παραδίδονται
από καθηγητέςμε εμπειρίαστηναγορά εργασίας
και απευθύνονται σε σπουδαστές, νέους και α-
νέργουςπουεπιθυμούννααποκτήσουνψηφιακές
δεξιότητες και να εξοικειωθούνμε γνωστικά αντι-
κείμενα όπωςοΠρογραμματισμός, ηΔημιουργία
ΙστοσελίδωνκαιηΑσφάλειαστοΔιαδίκτυο.

Τα μαθήματαπραγματοποιούνται στους χώ-
ρους τουVeriaTechLabτηςπρότυπηςΔημόσιας
Κεντρικής Βιβλιοθήκης Βέροιας, που έχει σημα-
ντικό ιστορικόδράσεωνγύρωαπότηνπρόσβαση
στη γνώση και τη διάδοση νέων τεχνολογιών,
ενώέχειβραβευθείαπό το ΊδρυμαBill&Melinda
Gates.

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν βρουν περισ-
σότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και τα
σεμινάρια και ναδηλώσουνσυμμετοχήστοhttp://
techtalentschool.gr/μαθήματα/veroia

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



ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα
2ου ορόφου χωρίς ασαν-
σέρ, 85 τ.μ., με 2ΔΣΚ, α-
νακαινισμένο,περιοχήΚυ-
ριώτισσας, 29.500 ευρώ.
Τηλ.:6945122583.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οροφοδια-
μέρισμα 110 τ.μ. καθαρά
στη Νάουσα,  Νικομη-
δείας 4 στον 2ο όροφο.
Τηλ. επικοινωνίας: 6937
111143.

ΝΑΟΥΣΑ κέντρο (Βε-
ν ιζέλου & Μπιγκάνου
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.στηνοδόΚεντρικήςτης
Βέροιας, δίπλαστοΕπιμε-
λητήριο,μεπατάρι30 τ.μ.,
αυτόνομη θέρμανση και
θέσηπάρκιγκ.Τηλ.: 6936
870915.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΕΥΚΑΙΡΙΑ, Γεωργιανοί
πωλείται οικόπεδο2στρ.,
σε πολύωραία περιοχή,
μόνο42.000 ευρώ.Υπάρ-
χειπερίφραξημετοίχοστο
μισό,ωραία θέα, άφθονο
πόσιμο νερό και ευφορό-
τατο έδαφος. Τηλ.: 6934
662478.
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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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ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 800
τ.μ. στοΜακροχώρι, άρτιο,
οικοδομήσιμο, σεπολύ καλή
κεντρικήπεριοχή.Πληροφο-
ρίεςστοτηλ.:6936711661&
2331026609.

ΠΩΛΕ ΙΤΑ Ι  ο ι κόπεδο

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

ΣΤΟ ΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙ 12
στρέμματα με μονοκατοικία η-
μιτελή.Τιμή εξαιρετική 50.000
ευρώ.Τηλ.:6973735020.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ  3 οι-
κόπεδο από 400 τ.μ. το
καθένα, μεμονωμένα ή
όλα μαζί, στηΡαχιά, στο
κέντρο του χωριού, πί-
σωαπό τοσχολείο.Τηλ.:
23310 20051 & 6942
779696κ.Αγγελική.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι 10
στρέμματαμεδέντρα(ρο-
δακινιές) στον 5ο χρόνο,
στηνπεριοχή τηςΜέσης,
500μέτρααπό το χωριό.
Τηλ. επικοινωνίας: 6971
629160.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΚΑΛΛΙΘΕΑ, Ιουστινια-
νού 11, ενοικιάζεται δια-
μέρισμα 90 τ.μ., 3ος όρ.,
αυτόνομη θέρμανση με
μπαλκόνια γύρω-γύρω,
υπέροχη θέα.Τηλ.: 6974
637671&6978644381.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δια-
μέρισμα 60 τ.μ. ΣΚΔWC,
στην οδόΜ.Αλεξάνδρου
42 (δίπλα στο Κηροπλα-
στείο) 2οςόροφος,με κε-
ντρική θέρμανσημεωρο-
μετρητή,πλήρως ανακαι-
νισμένο. Τιμή 230 ευρώ.
Πληρ.τηλ.:6976555454.

ΠΑΤΡΙΔΑ στο δρόμο
προςΑγ. Γεώργιο ΕΝΟΙ-
ΚΙΑΖΟΝΤΑΙ: α) διαμέρι-
σμα100τ.μ.,1οςόρ.,κε-
ντρική θέρμανση, ηλιακό,
β) κατάστημα ισόγειο 100
τ.μ., μεγάλα μπαλκόνια
καιπροαύλιο.Τηλ.:23310
71554&6971706894.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΑΠΟΘΗΚΕΣ-

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ-
ΓΡΑΦΕΙΑ-
ΓΚΑΡΑΖ-
ΧΩΡΑΦΙΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  μαγαζ ί
στην οδόΣταδίου 67 τ.μ.
με έξτρα εξωτερικό χώρο
σετιμήμεγάληςευκαιρίας
30.000 ευρώ.Τηλ.: 6973
735020.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός με
ΠΕ1,Γ΄καιΕ΄κατηγορίας
δίπλωμαέως35ετώνγια
μεταφορικήεταιρίαμεδιά-
φορα.Ώρες επικοινωνίας
9.00π.μ. έως 13.00 μ.μ.
Τηλ.:2331501442.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για
εργασίαωςσερβιτόραγια
καφενείο sport-καφέ στη
Βέροιαγιαπρωινήήαπο-
γευματινή εργασία. Τηλ.:
6986766900.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία ελλη-
νίδαγια εργασίαπρωινού

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

ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ζητά
πωλητήήπωλήτριαμεδίπλωμα
οδήγησης για μόνιμη απασχό-
ληση στον ΝομόΗμαθίας και
στους όμορους Νομούς. Βιο-
γραφικά: info@staboulis.com.
Τηλ.2332026904

ΖΗΤΕΙΤΑΙυπάλληλοςμεδί-
πλωμα οδήγησης κατηγορίας
Β΄ σε κατάστημα ενοικιάσεως
αυτοκινήτων (γνώσειςπλυντη-
ρίουαυτοκινήτων)στηΖάκυνθο
για τη σεζόν 1Μαΐου έως 31
Οκτωβρίου.Τηλ.:6945704344.
ΑΠΟΕΤΑΙΡΙΑ ταχυμεταφορών

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός με εμπειρία
σε μεταφορική-κούριερ για το
Ν.Ημαθίας.Αποστολήβιογρα-
φικών: ouzounidisp@gmail.
com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για τηφύ-
λαξη καιπεριποίηση γερόντου
με πρόβλημα όρασης. Τηλ.:
25176και6998027956.

ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙ-
ΡΙΑ ζητείται κύριος άνω των
30ετών,σοβαρός,μεευχέρεια
λόγου & άνεση στις δημόσιες
σχέσεις να αναλάβει εταιρία
στοΝομόΗμαθίας.Τηλ.: 6934
888738.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ηλεκτρολόγοςκαι

μηχανικόςαυτοκινήτων γιασυ-
νεργείοστηΒέροια.Πληρ.τηλ.:
2331071553&6936905040.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: βοηθός μά-
γειρακαάτομαγια την κουζινα
σεγνωστήταβέρναστηΒέροια.
Τηλ.:2331070846μετάτις10.00
π.μ.

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

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ προσφέρει εργα-

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

ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ με γνώσεις

και κηπουρικής ζητά ανάλογη
εργασία.Τηλ.:6974599047.

ΚΥΡΙΑ  αναλαμβάνει τη
φύλαξη και περιποίηση ηλικι-
ωμένωνσε24ωρηβάση.Τηλ.:
6993678697.

ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ κυρία μονο-
γονικής οικογένειας, ζητάει ερ-
γασία,γιαφύλαξηηλικιωμένων
και καθαρισμό σπιτιών. Τηλέ-
φωνο:6999262565.

ΚΥΡΙΑ ζητεί εργασία για
φύλαξη μωρού ή καθαρίστρια
σεσπίτι και γραφεία.Τηλ. επι-
κοινωνίας:2331073642.

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

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙκρεβατάκιΒΕΒΕ

σε άσπρο χρώμα, μεστρώμα
και υφασματάκια προστατευ-
τικά, σχεδόν αχρησιμοποίητο.
Τιμή ευκαιρίας 150,00 ευρώ.
Τηλ.:6977430658.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χωρίς

υποχρεώσεις ΖΗΤΑΕΙσοβαρή
σχέση.Τηλ.:6984040769.

ΕΥΚΑΤΑΣΤΑΤΟΣ κύριος
50ετώνψάχνειεμφανίσιμηκυ-
ρίαως 50 ετών για γνωριμία.
Τηλ.:6972371446.

ΚΥΡΙΟΣ72ετώνζητείκυρια
από50ετώνέως70γιασοβαρή
σχέση.Τηλ.:6989007541.

42ΧΡΟΝΟΣ εμφανίσιμος
με ανώτερη μόρφωση ζητεί
γνωριμία με κοπέλα ευχαρί-
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
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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.



Φιλοκυβερνητικές δυνάμεις στη Συρία αδειάζουν 
τα κύρια αεροδρόμια και τις στρατιωτικές αεροπο-
ρικές βάσεις λόγω του ενδεχομένου να πραγματο-
ποιηθούν αμερικανικά πλήγματα. Κάπως έτσι το 
ενδεχόμενο... μπάσιμο του Τραμπ στην σύρραξη της 
Συρίας προκαλεί παγκόσμιο τρόμο.

Αυτό ανακοίνωσε χθες το Συριακό Παρατηρητή-
ριο Ανθρώπινων Δικαιωμάτων. Μια μη κυβερνητική 
οργάνωση που παρακολουθεί τον πόλεμο στην Συ-
ρία και έχει την έδρα της στη Βρετανία. Ο αμερικανός 
πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε σε μήνυμά του 
στο Twitter πως «οι πύραυλοι έρχονται» στη Συρία 
μετά την επίθεση με χημικά όπλα που φέρεται ότι 
σημειώθηκε την Κυριακή.

 Ο συριακός στρατός δεν ήταν άμεσα διαθέσιμος 
για να σχολιάσει.

Τι (δεν) απα-
ντούν οι ΗΠΑ για το 
ενδεχόμενο χτυπή-
ματος στην Συρία

Το Πεντάγωνο, 
από την πλευρά του 
και μετά τις προειδο-
ποιήσεις του προέ-
δρου των ΗΠΑ Ντό-
ναλντ Τραμπ, ανέφε-
ρε ότι δεν σχολιάζει 
τις ενδεχόμενες μελ-
λοντικές στρατιωτικές 
επιχειρήσεις του.

Πολεμικές ιαχές Τραμπ: «Ρωσία 
ετοιμάσου!»

«Το υπουργείο δεν σχολιάζει τις ενδε-
χόμενες μελλοντικές στρατιωτικές δράσεις 
του. Σας παραπέμπω στον Λευκό Οίκο για 
να χαρακτηρίσει το μήνυμα του προέδρου 
στο Twitter». Αυτό ανέφερε συγκεκριμένα 
σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο Έρικ Πέιον, 
ένας εκπρόσωπος του Πενταγώνου.

«Όπως σημείωσε ο πρόεδρος στις 8 
Απριλίου, η επίθεση με χημικά όπλα α-
πό το συριακό καθεστώς εναντίον αθώων 
πολιτών στην Ντούμα της Συρίας στις 7 
Απριλίου ήταν φρικιαστική και απαιτεί μια 
άμεση απάντηση από τη διεθνή κοινότη-
τα», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Πάντως εδώ θα πρέπει να σημειωθεί 
πως θεωρείται… απίθανο να μην «χτυ-
πήσει» ο Τραμπ. Έχοντας τόσα μέτωπα 
ανοιχτά, αναλυτές θεωρούν δεδομένο πως 
θέλει να ενισχύσει το ηγετικό του προφίλ.

Συνεπώς «βλέπουν» χτύπημα των Η-
ΠΑ, με την κατάσταση στην Συρία να γίνε-
ται καθημερινά χειρότερη.

Κάτι που ενισχύει την παραπάνω ά-
ποψη είναι και όσα δήλωσε ο αμερικανός 
υπουργός Άμυνας. Συγκεκριμένα, ο Τζιμ 
Μάτις δήλωσε σήμερα ότι είναι «έτοιμος» 
να παράσχει στρατιωτικές επιλογές στον 

πρόεδρο Ντόναλντ 
Τραμπ για αντίποινα 
για τη φερόμενη χημι-
κή επίθεση στη Συρία.

Εντούτοις, σε ε-
ρώτηση αν υπάρχουν 
επαρκή στοιχεία για 
να κατηγορηθούν οι 
δυνάμεις του Σύρου 
προέδρου Μπασάρ αλ 
Άσαντ για την επίθεση 
αυτή, ο Μάτις τόνισε 
ότι οι ΗΠΑ «εξακολου-
θούν να αξιολογούν» 
τ ις πληρο-
φορίες.

«Δεν φοβόμαστε κανέναν» 
απαντά η Ρωσία!

Τι λέει η Ρωσία για όλα αυτά; Η απάντη-
ση έρχεται (και) από έναν Ρώσο βουλευτή. 
Ο οποίος δήλωσε… αποφασισμένος: «Οι 
ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις στη Συρία 
και τα πολεμικά πλοία της Ρωσίας που 
πλέουν στη Μεσόγειο έχουν επαρκείς δυ-
νατότητες αεράμυνας, συμπεριλαμβανομέ-
νων αντιπυραυλικών συστημάτων S-300 
και S-400, προκειμένου να αποκρούσουν 
οποιαδήποτε αμερικανική επίθεση που θα 
έθετε σε κίνδυνο τη ζωή Ρώσων στρατιω-
τών».

Για να συνεχίσει ο αντιπρόεδρος της 
Επιτροπής Άμυνας και Ασφάλειας της Δού-
μας, Αλεξέι Κοντράτιεφ: «Φυσικά, δεν θα 
μείνουμε άπραγοι σε αυτήν την περίπτω-
ση. Υπάρχει ένας στολίσκος στη Μεσό-
γειο, χερσαίες αντιαεροπορικές δυνάμεις, 
πύραυλοι S-300, S-400, μπορεί να χρησι-
μοποιηθούν αντιαεροπορικά συστήματα 
Pantsir».

Ο επικεφαλής της Επιτροπής αυτής, Βλα-
ντιμίρ Σαμάνοφ, χαρακτήρισε «ανεύθυνες» 
τις δηλώσεις του Τραμπ περί «έξυπνων» 
πυραυλικών επιθέσεων. Τόνισε, όμως, ότι 
αν οι ΗΠΑ θέλουν να τεστάρουν τα ρωσικά 
οπλικά συστήματα θα λάβουν την κατάλληλη 

απάντηση. «Θα πρέπει να δούμε τι είδους έξυπνους 
πυραύλους διαθέτουν… Η Ρωσία έχει ικανοποιητικά 
όπλα. Αν προσπαθήσουν να τα τσεκάρουν, θα λάβουν 
την ανάλογη απάντηση«, είπε στο πρακτορείο Sputnik.

Σκωτσέζικο ντους!
Κι ενώ ο Ρώσος βουλευτής δηλώνει… έτοιμος 

για όλα, ο Βλαντιμίρ Πούτιν προχωρά σε «πυρο-
σβεστικές» δηλώσεις! «Ανησυχητική» χαρακτήρισε 
την κατάσταση στον κόσμο, εκφράζοντας όμως την 
ελπίδα ότι θα επικρατήσει η «κοινή λογική».Η Ρωσία, 
είπε ο Πούτιν, θα σεβαστεί όλες τις υποχρεώσεις της 
που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο. Πρόσθεσε ότι 
σκοπεύει να σφυρηλατήσει εποικοδομητικές σχέσεις 
με τους διεθνείς εταίρους της.
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P Ευτυχώς που το μή-
λο δεν ήταν Ροδοχωρίου. 
Στον τόπο θα τον είχε αφή-
σει τον Νεύτωνα...

P Εγώ δεν είμαι μηλο-
παραγωγός, αλλά όλες πα-
ραδέχονται ότι έχω εξαιρετι-
κό μήλο του Αδάμ χειμώνα 
καλοκαίρι.

P Λίγο κάτω από το 
θεληματικό μου πηγούνι.

P Τέτοια διέκρινε η α-
γάπη στο πρώτο μας ραντε-
βού. Παρότι πίσσα σκοτάδι, όλως 
τυχαίως.

P Ευτυχώς ήταν ο φωτεινός 
μου εγκέφαλος και βλέπαμε πού 
πατούσαμε.

P Από επιστημονική προσέγ-
γιση, η διαφορά είναι ότι μετά τον 
γάμο ο νόμος γίνεται της βαρβαρύ-
τητας.

P Πας μη Έλλην βάρβαρος ή 
βάρος. Κατά πως θα έλεγαν και οι 
εθνικιστές που πυκνώνουν επι-
κίνδυνα.

P Μιας και μπλέξαμε σήμερα με 

τα επιστημονικά, με μαθηματικούς 
όρους, η εποπτεία είναι μια στάση 
πριν από το άπειρο.

P Ο δε μισθός είναι πρώτος 
αριθμός. Δεν ισχύει το ίδιο για τον 
πρώτο μισθό.

P Που αν και πρώτος, είναι ο 
τελευταίος της ευρωζώνης.

P Ο Πόντιος μαθηματικός α-
νακάλυψε το άπειρο αλλά έχασε 
τον πάπυρο.

P Στα ποδοσφαιρικά. Το ρεβανί 
είναι Βεροίας. Ρώμης είναι η ρεβάνς.

P Ο Βαλβέρδε μπήκε στο Ο-
λίμπικο σαν να έπαιζε με Ολυμπι-
ακό.

P Τούρκος έκανε το κόρνερ, Έλ-
ληνας έβαλε το γκολ. Κι άντε να δού-
με φέτος Καταλανό τουρίστα στην 
περιοχή μας.

P Εγώ Χριστό κι εσύ Αλλάχ, 
κι η Μπαρτσελόνα αχ και βαχ.

P Αυξήθηκαν τα πλαστά χαρτο-
νομίσματα το 2017. Ούτε τέτοια δεν 
έχουμε, για μια πρόσκαιρη χαρά να 
πούμε.

P Όταν με παίρνουν τηλέφω-

νο οι τράπεζες και λένε «η κλήση 
ηχογραφείται», τους λέω «καλη-
σπέρα σε σας και στους ακροατές 
σας».

P Τελευταία η Ελλάδα σε ανά-
πτυξη και κατανάλωση το 2017. Δεν 
βαριέσαι. Κι αν πέσουμε, θα πάρου-
με το ΑΦΜ της Βουλγαρίας.

P Με τις πέτρες θα τους πά-
ρουν κι αυτούς τους κυβερνητι-
κούς. Τελικά έχει δίκιο ο λαός που 
λέει ότι το το πετρωμένον φυγείν 
αδύνατον.

P Και:

Τρεις πωλητές κουβεντιάζουν:
-Εγώ πούλησα έγχρωμη τηλεόρα-

ση σε τυφλό, λέει ο πρώτος.
-Εγώ πούλησα στέρεο σε κουφό, 

λέει ο δεύτερος.
-Κι εγώ πούλησα ένα ρολόι-κούκο 

σε μια ξανθιά, λέει ο τρίτος.
-Ε και λοιπόν; απορούν οι άλλοι.
-Από τότε της πουλάω εκατό κιλά 

σπόρους τον μήνα για τον κούκο!

Κ.Π.

Συρία: Αδειάζουν αεροδρόμια και βάσεις 
φοβούμενοι «χτύπημα» του Τραμπ!
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