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Σπεύσατε! Δεν θα 
χαιρόμαστε για πολύ με τον 

πρωτογενή τομέα
  Πρωτογενής τομέας και αγροτικά κυριαρχούν, σε κάθε 
επίσκεψη, κυβερνητικού ή αντιπολιτευτικού κλιμακίου 
στην Ημαθία. Οι δηλώσεις φιλόδοξες, υπέρ των αγροτών, 
από τον Τσίπρα επάνω στα τρακτέρ, μέχρι τις θερμές 
χειραψίες με εκπροσώπους αγροτικών συλλόγων, από 
όλους τους πολιτικούς και κομματικούς παράγοντες 
που έρχονται στον τόπο μας, για να δηλώσουν 
την στήριξή τους. Τί γίνεται όμως, όταν έρχεται ο 
λογαριασμός; Ποιος τον πληρώνει και με ποιο τίμημα, 
σε μια δουλειά, όπως η γεωργία, που οι κόποι και τα 
όποια κέρδη, εξαρτώνται από τον καιρό;
  Το ασφαλιστικό δίχτυ του ΕΛΓΑ, του κρατικού φορέα 
των αγροτών, μοιάζει διάτρητο και ανίκανο να καλύψει, 
όπως πρέπει και όταν πρέπει, τις ζημιές από τις καιρικές 
συνθήκες, εμφανίζοντας μεγάλες καθυστερήσεις, ακόμα 
και διγλωσσία σε σχέση με τις κυβερνητικές προθέσεις. 
Δεν είναι τυχαίο ότι πρόσφατα η Κοινοπραξία Συν/
σμών της Ημαθίας έφτασε να καταθέσει μέχρι και 
ασφαλιστικά μέτρα κατά του ΕΛΓΑ.
  Αυτές όμως οι αποζημιώσεις, είναι η τελευταία 
ελπίδα των παραγωγών. Αν το ασφαλιστικό σύστημα 
των αγροτών, συνεχίσει με τα ίδια προβλήματα και τις 
χρονοβόρες διαδικασίες που κουβαλάει στο DΝΑ του, 
τότε ο πρωτογενής τομέας δεν θα αργήσει να περάσει 
στο παρελθόν αυτού του ευλογημένου τόπου!
  Σπεύσατε λοιπόν και αντί λόγων και υποσχέσεων, 
πράξτε τα δέοντα, βάζοντας το μαχαίρι ακόμα και στο 
κόκκαλο!
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Κουρνούτου

Τσαχουρηδαίοι 
και Μελίνα… 

χωρίς
σύνορα!

Βρέθηκαν αρκετές φορές
μαζί στα τηλεοπτικά πλατό,
και έδεσαν…Συνέχισανμε3
συναυλίες όλο το καλοκαίρι,
τους ενώνει η ποντιακή κα-
ταγωγή τους και την Παρα-
σκευή έρχονται στη Βέροια,
στοθέατροΆλσους.

Κων/νος και Ματθαίος
Τσαχουρίδης με Μελίνα Α-
σλανίδου, σε μια μουσική
βραδιάχωρίςσύνορα,απότη
ΔύσημέχριτηνΑνατολή!

Ντανιάζονται
τα πρώτα 

ξύλα για το 
χειμώνα

Τωνφρονίμων ταπαιδιά
πριν πεινάσουν μαγειρεύ-
ουν! Έτσι, και κάποιοι νοι-
κοκυραίοι τηςΒέροιας,πριν
κρυώσουν ξεφόρτωσαν τα
ξύλαγιατιςπρώτεςχαμηλές
θερμοκρασίες και τα απο-
θήκευσαν. Εικόνες που θα
αρχίσουμενασυναντάμεσυ-
χνά, από δω και πέρα, στα
πεζοδρόμιατηςπόλης!

Μαμάδεςκαιμπαμπάδεςστοναγιασμό
του1ουΔημοτικούΣχολείουΒέροιας

Δενγέμισεμόνομεπαι-
διά, αλλά και με πολλούς
γονείς η αυλή του 1ουΔη-
μοτικού Σχολείου Βέροιας,
για τον αγιασμό της νέας
σχολικήςχρονιάς.Μαμάδες
αλλά και μπαμπάδες, πα-
ρουσιάστηκαν στην «πρε-
μιέρα» των μαθημάτων,
στέλνοντας το μήνυμα ότι
και οι δύο γονείς πλέον ο-
φείλουναλλάκαιεπιθυμούν
τηνπαρουσίατουςστοχώ-
ροπουταπαιδιάτουςπερ-
νούν την μισή τουςσχεδόν
ημέρα!

Για θυμηθείτε πριν από
κάποιεςδεκαετίες,όχιπολύμακρινές,πόσουςμπαμπάδεςβλέπατεσεαγιασμό;

Άλλαξανοικαιροί,ωςπροςτιςευθύνεςκαιηευχήείναιηύπαρξηκαλήςσυνεργασίαςμεταξύγονιώνκαιεκπαιδευτι-
κών,γιατοκαλότωνπαιδιώνμας!

Άρχισε
η ονοματολογία

για τις εκλογικές λίστες 
του Νομού,

μετά την επίσκεψη 
κλιμακίου της Ν.Δ.

Κουβέντα να γίνεται βέβαια, 
αλλά θα ‘χουμε πολλά τζακ 

ποτ μέχρι
να κληρώσει

το 5+1
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Διονύσης  
Διαμαντόπουλος: 
«Το βασικό μας 
πρόγραμμα είναι 

καλυμμένο
και ξεκινάμε κανονικά 

τη νέα σχολική χρονιά»

Πρόεδρος Αγροτικού Συλλόγου Ροδοχωρίου:
Μετά την καταστροφή και της

μηλοπαραγωγής, δεν βγάζουμε το χειμώνα 
εάν δεν αποζημιωθούμε εγκαίρως

-«Εξευτελιστικές οι τιμές που προσφέρουν οι εταιρείες χυμοποίησης, καλύτερα 
να αφήσουμε στα δένδρα, όσα μήλα μας έμειναν», τονίζει ο κ. Ανδρονικίδης

Τις ευχές του για μια κα-
λή σχολική χρονιά έστειλε ο 
προϊστάμενος της Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθί-
ας κ. Διονύσης Διαμαντόπου-
λος, μετά τους αγιασμούς 
των σχολείων, μιλώντας στον 
ΑΚΟΥ 99.6 («πρωινές σημει-
ώσεις»).

Η εικόνα στην έναρξη της 
χρονιάς φαίνεται καλή και οι 
ελλείψεις κάποιων ειδικοτή-
των, σχετικά μικρές με προ-
οπτική κάλυψης σε επόμενη 
φάση, από τη Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση…

«Από προσωπικό είμαστε έτοιμοι σε 
πολύ μεγάλο βαθμό, έχουμε καλυμμένο 
το βασικό μας πρόγραμμα από δασκά-
λους και νηπιαγωγούς, καθηγητές Αγ-
γλικών, Γαλλικών και Φυσικής Αγωγής. 
Έχουμε έλλειμμα σε έναν εκπαιδευτικό 
Γερμανικών και 4 εκπαιδευτικούς Πλη-
ροφορικής, τους οποίους αναμένουμε να 
τους πάρουμε το επόμενο διάστημα α-
πό την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση που 
πλεονάζουν ή από το Υπουργείο Παι-
δείας από τους επόμενους διορισμούς. 
Η βασική δομή είναι καλυμμένη και ξε-
κινάμε κανονικά. Περιμένουμε μόνο την 
επόμενη φάση διορισμών για την Ειδική 
Αγωγή, γιατί ήρθαν λίγοι δάσκαλοι για 
τις παράλληλες στηρίξεις των παιδιών, 
τα οποία συνεκπαιδεύονται μέσα στις τά-
ξεις με τα υπόλοιπα παιδιά. Περιμένουμε 
έναν σημαντικό αριθμό εκπαιδευτικών 

για να καλύψουμε κι αυτό  το κενό. Τα 
βιβλία μοιράστηκαν στα πιο πολλά σχο-
λεία,  οι δάσκαλοι και νηπιαγωγοί είναι 
στη θέση τους και ξεκινάμε κανονικά τα 
μαθήματά μας», επεσήμανε ο κ. Διαμα-
ντόπουλος.

Σε ερώτηση σχετικά με την κατά-
σταση των σχολικών κτηρίων, ο Προϊ-
στάμενος υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει 
κάποια σημαντική αναφορά για προ-
βλήματα. «Τα παλιά διδακτήρια είναι 
μια διαρκής προσπάθεια από τους δή-
μους για να τα τακτοποιήσουν. Η σχο-
λική στέγη ξέρετε ότι είναι γερασμένη. 
Ξεκινάμε, όμως, κανονικά και οι δικές 
μας ευχές είναι καλή δύναμη, επιμονή, 
υπομονή, στα παιδιά και στους γονείς 
και στους δασκάλους μεθοδικότητα και 
έμπνευση για να κάνουμε τα παιδιά κα-
λύτερους αυριανούς πολίτες».

Μετά το χτύπημα στα κε-
ράσια, σχεδόν ολική είναι και 
η καταστροφή στα μήλα με 
αποτέλεσμα οι μηλοπαραγω-
γοί του Ροδοχωρίου Ημαθίας, 
να κινδυνεύουν να μην μπο-
ρούν να βγάλουν το χειμώνα, 
αφού και για το μικρό ποσο-
στό των μήλων που μπορούν 
να διατεθούν για χυμό, οι τιμές που τους δίνουν οι βιομηχανίες 
είναι εξευτελιστικές, όπως ανάφερε χθες  ο πρόεδρος του Α-
γροτικού Συλλόγου» Ελπίδα» του Ροδοχωρίου, Δημήτρης 
Ανδρονικίδης, στον ΑΚΟΥ 99.6, στην εκπομπή «πρωινές 
σημειώσεις» της Σοφίας Γκαγκούση. 

 
«Φέτος έχουμε υποστεί μια ολική καταστροφή, θαρρείς και 

στράφηκε ο καιρός εναντίον μας. Καταστράφηκαν αρχικά τα 
κεράσια με τις κατακλυσμιαίες βροχές σε ποσοστό που αγγίζει 
το 100%. Είχαμε και χαλάζι τον Ιούνιο και σαν να μην έφτανε 
αυτό υπήρχε μια μεγάλη χαλαζόπτωση πριν από λίγο καιρό και 
καταστράφηκε και η παραγωγή των μήλων» τόνισε ο πρόεδρος, 
μεταφέροντας την αγωνία ολόκληρου του χωριού».

-  Σε πρόσφατο δελτίο Τύπου του Συλλόγου, λέτε ότι 
είναι καλύτερα να τα πετάξετε τα μήλα, παρά να τα χαρίσε-

τε στις εταιρείες. Σίγουρα 
αναφέρεστε σε χαμηλές  
τιμές …

  Εξευτελιστικές, θα έλε-
γα και  αναφερόμαστε στις 
τιμές που προσφέρουν οι 
εταιρείες χυμοποίησης. Το 
80% της παραγωγής έχει 
καταστραφεί. Σε κάποιες 
περιοχές μάλιστα δεν έχουν 
μείνει ούτε φύλλα, για να 
καταλάβετε. Από εκεί και 
πέρα, όμως, η πρώτη ύλη 
για χυμό υπάρχει. Μπορεί 
να μην είναι εμφανίσιμο έ-
να φρούτο  για να πάει στα 
μανάβικα, ωστόσο έχει ό-
λα τα συστατικά για να γίνει 
χυμός. Όπως κάθε χρόνο, 
αυτή την ποσότητα τη διοχε-
τεύουμε στις εταιρείες χυμο-
ποίησης, οι οποίες όμως φέ-
τος, ίσως εκμεταλλευόμενες 
και την ανάγκη που έχουμε 
φέτος, μας προσφέρουν ε-
ξαιρετικά χαμηλές τιμές. 
Ενδεικτικά, να φανταστείτε 
ότι πέρυσι μας έδιναν 1,50-
1,80 ευρώ την κλούβα, που 
παίρνει γύρω στα 18 κιλά 
μήλα και φέτος ξεκίνησαν 
από τα 0,60 ευρώ. 

  Εσείς τι ξοδεύετε για 
αυτά;

    Ξοδεύουμε εργατικά, 
μεταφορικά, καύσιμα και κα-
ταλαβαίνετε ότι δεν συμφέ-
ρει να τα κατεβάσουμε από 
τα δέντρα. Συν τοις άλλοις, 
από τη στιγμή που έχουν 
πολύ χρήσιμες ουσίες και 
μπορούν να αποτελέσουν 
λίπασμα, γιατί να τα χαρί-

σουμε; Τα αφήνουμε στη γη μας. Έχουμε ήδη συνέλθει ως Σύλ-
λογος και ως μηλοπαραγωγοί  Ροδοχωρίου και έχουμε αποφασί-
σει ότι δεν θα τα δώσουμε. Από εκεί και πέρα η εικόνα είναι δρα-
ματική, γιατί το χωριό μας είναι ένα μικρό χωριό που βασίζεται 
σε δύο καλλιέργειες, τα μήλα και τα κεράσια. Και τα δύο έχουν 
καταστραφεί. Επομένως, η εικόνα είναι δραματική, γιατί δεν θα 
μπορέσουμε να βγάλουμε τον χειμώνα. Δεν θα μπορέσουμε να 
πληρώσουμε τα χρέη μας απέναντι στα φάρμακα, απέναντι σε 
βασικές ανάγκες, ΔΕΗ, σπουδές, φροντιστήρια, μετακινήσεις… 
Και η δραματική κατάσταση, επιδεινώνεται ακόμη περισσότερο 
εάν συνυπολογίσουμε ότι ο ΕΛΓΑ μας αποζημιώνει με πολύ με-
γάλη καθυστέρηση.

- Πώς έχετε κινηθεί όσον αφορά τις αποζημιώσεις;
  Εμείς αυτή τη στιγμή περιμένουμε να εισπράξουμε ακόμη 

το υπόλοιπο 30% από τις περσινές αποζημιώσεις. Εδώ και δύο 
χρόνια παρατηρείται το παράδοξο φαινόμενο να μην πληρωνό-
μαστε από τις αποζημιώσεις στο 100%, αλλά να πληρωνόμαστε 
τμηματικά. Πέρυσι ήταν 80%, 9% και 11% και φέτος μας έδωσαν 
ακόμη μικρότερη προκαταβολή, 70% και μιλάμε για καθυστέ-
ρηση 8-10 μηνών από τότε που έγινε η καταστροφή. Υπάρχει 
τρομερό πρόβλημα ρευστότητας αυτή τη στιγμή. Για να κατα-
λάβετε, η παραγωγή των κερασιών, λειτουργεί, πέρα από τους 
παραγωγούς οι οποίοι βασίζονται μόνο στο κεράσι για την επι-
βίωσή τους, και ως επικουρικό εισόδημα… Δεν μπορούμε πλέον 
και δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσουμε να καλλιεργήσουμε του 
χρόνου.

- Σε τι ποσοστό του πληθυσμού είστε παραγωγοί στο 
Ροδοχώρι;

  Στο 100%. Και να φανταστείτε ότι ως ορεινό χωριό, έχει τα 
προβλήματά του, δεν έχουμε νοσοκομεία, τα παιδιά πρέπει να 
πηγαίνουν στη Νάουσα (15 χλμ. μακριά) για τα σχολεία και τα 
φροντιστήριά τους, δεν υπάρχουν συγκοινωνίες, οπότε οι γονείς 
πρέπει να τα μετακινούν με τα αυτοκίνητά τους κι αυτό είναι ένα 
κόστος 10 ευρώ την ημέρα. 

- Έχετε θέσει το θέμα στους τοπικούς  βουλευτές, για 
κάποιες λύσεις;

   Έχουμε ενημερώσει τους βουλευτές του νομού την περί-
οδο των κερασιών, μετά μεσολάβησε η περίδος των θερινών 
τμημάτων της Βουλής και περιμέναμε  να λήξει, προκειμένου 
να κινηθούμε και σε πολιτικό επίπεδο, αν και δεν θέλουμε να 
κινούμαστε έτσι, δεν είμαστε ούτε κομματικά ενταγμένοι κάπου, 
ούτε θέλουμε να ζητάμε ελεημοσύνες. Στις προσεχείς ημέρες 
θα ενημερώσουμε ξανά, γιατί πρέπει να βρεθεί μια λύση. Να 
φανταστείτε ότι για το θέμα των χυμών, ο ΕΛΓΑ με τις όποιες κα-
θυστερήσεις, υπολογίζει ότι το 10% των ζημιών το εισπράττουμε 
από τις χυμοποιήσεις.  Εμείς θα στείλουμε επιστολές στους 
φορείς και στους θεσμικούς φορείς, στον ΕΛΓΑ συγκεκριμένα, 
προκειμένου να εισπράξουμε ένα τμήμα των αποζημιώσεων το 
συντομότερο δυνατόν, για τις καταστροφές του 2018, διότι αν 
ακολουθήσουμε τους ρυθμούς του ΕΛΓΑ θα αποζημιωθούμε το 
Πάσχα. 

- Σε περίπτωση που αποζημιωθείτε εγκαίρως, βλέπετε 
να βγάζετε τον χειμώνα;

   Ίσα- ίσα… Καθότι σύμφωνα με τον ΕΛΓΑ, σε περίπτωση 
που έχουμε 100% ζημία, αυτό δεν μεταφράζεται ως 100% απο-
ζημίωση. Με το καλημέρα, χάνουμε ένα 25% από τον μαθηματι-
κό τύπο του ΕΛΓΑ, οπότε στην καλύτερη περίπτωση παίρνουμε 
το 70% της αποζημίωσης… 

Με τον αγιασμό της νέας σχολικής χρονιάς 
«άνοιξαν» οι νέες εγκαταστάσεις 
του Μουσικού Σχολείου Βέροιας

Χθες Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου, το πρωί, ο Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων τέλεσε τον 
Αγιασμό για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς στις νέες εγκαταστάσεις του Μουσικού Σχολείου Βέροιας στον χώρο 
του πρώην Τμήματος Μηχανικών, Χωροταξίας και Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. στην Αγ. Βαρβάρα. 
Στην τελετή παρευρέθηκαν, η βουλευτής Ημαθίας, Φρόσω Καρασαρλίδου, ο δήμαρχος Βέροιας, Κώστας Βοργιαζίδης, 
οι αντιδήμαρχοι Γιώργος Σοφιανίδης, Θανάσης Σιδηρόπουλος και o πρόεδρος ΔΗΠΕΘΕ, Νίκος Μαυροκεφαλίδης. Μετά 
τον αγιασμό χαιρετισμό και καλή χρονιά στους μαθητές απηύθυναν, ο Μητροπολίτης, ο Δήμαρχος και ο Διευθυντής του 
Σχολείου, Γιάννης Γεωργουδάκης.



Ο πρόεδρος του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Βέροιας, Νίκος 
Μαυροκεφαλίδης, ανταποκρινόμενος στην πρό-
σκληση,  που δέχτηκε στις 4 Σεπτεμβρίου από 
το γραφείο της Υπουργού Πολιτισμού κ. Μυρσί-
νης Ζορμπά, συμμετείχε σε συνάντηση γνωρι-
μίας, που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 7 
Σεπτεμβρίου, από τις 15.30,στο αμφιθέατρο του 
Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης . 

Την Υπουργό συνόδευαν ο Υφυπουργός Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού κ. Κώστας Στρατής και 
η Γενική Γραμματέας του ΥΠ.ΠΟ.Α. κ. Μαρία 
Βλαζάκη.

Στη συνάντηση προσκλήθηκαν και συμμε-
τείχαν :

• Το Κρατικό Θέατρο Βόρειας Ελλάδας 
• Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης
• Το Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης 
• Το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης  
• Το Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών
• Το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης
• Το Βυζαντινό Μουσείο Θεσσαλονίκης 
• Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονί-

κης 
• Μουσείο Κινηματογράφου
• Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας 
• Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών
• Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης 
• Συλλογικότητες και μεμονωμένα άτομα ελεύ-

θερης δημιουργίας και δράσης.  
  Ο πρόεδρος του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Βέροιας  Νίκος 

Μαυροκεφαλίδης, αναφερόμενος στη συνάντηση 
γνωστοποιεί: « Η Υπουργός μετά το καλωσό-
ρισμα έθεσε το πλαίσιο με το οποίο επιλέγει να 
επικοινωνεί και να συνεργάζεται η ηγεσία του 
ΥΠ.ΠΟ.Α. με τους εποπτευόμενους φορείς, για 
την αμεσότερη, συχνότερη, στενότερη και απο-
τελεσματικότερη συνεργασία. Κάλεσε όσους το 
επιθυμούσαν να λάβουν το λόγο και να αναφερ-
θούν σε θέματα, που απασχολούν το οργανισμό 
τους, το φορέα τους.

Οι εκπρόσωποι  που συμμετείχαν στη συνά-
ντηση γνωριμίας και επικοινωνίας, λαμβάνοντας 
το λόγο, αναφέρθηκαν συνοπτικά και περιεκτικά 
στις δράσεις του και στα κεντρικά ζητήματα, που 
τους απασχολούν.

Ο κ. Μαυροκεφαλίδης, λαμβάνοντας το λόγο, 
έκανε αναφορά  στην ιστορία των περιφερειακών 
θεάτρων: « Από το άρμα Θέσπιδος της αρχαιό-
τητας, στο άρμα Θέσπιδος του Κωστή Μπαστιά 
του μεσοπολέμου, στα σύγχρονα Δημοτικά Περι-
φερειακά Θέατρα, όπως τα οραματίστηκε και τα 
θεσμοθέτησε, στις αρχές της δεκαετίας του ΄80,  
η Μελίνα Μερκούρη. Έκτοτε εξελισσόμενα  πή-
ραν διάφορες νομικές μορφές για να έχουν από 
το 2008 έως σήμερα κοινωφελή χαρακτήρα».

Επεσήμανε τη σημερινή δύσκολη πραγμα-
τικότητα της υποχρηματοδότησης (από μέρους 
του ΥΠ.ΠΟ) και της υποστελέχωσης.

Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο Δίκτυο με το δι-
ακριτό τίτλο «Τα ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ της Εγνατίας Οδού» 
που δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία του ΔΗ.ΠΕ.
ΘΕ. Βέροιας (στην πόλη της Βέροιας, στις 20 
Ιανουαρίου 2016) από τα επτά ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ:  Κο-
μοτηνής (Θράκης) Καβάλας, Σερρών, Βέροιας, 
Κοζάνης (Μακεδονίας), Ιωαννίνων (Ηπείρου) 
και (από 28 Απριλίου του 2018) της  Κέρκυ-
ρας (Ιονίων νήσων). Περαιτέρω σκοπός του 

Δικτύου, που λειτουργεί στα πλαί-
σια των άρθρων του Πρωτόκολλου 
Συνεργασίας, είναι να λάβει και 
νομική υπόσταση για να μπορεί 
να συμμετέχει σε ευρωπαϊκά και 
διασυνοριακά προγράμματα. Στο 
σημείο αυτό, με παρέμβασή της, 
η κ. Υπουργός σχολίασε ως πολύ 
θετικό το παράδειγμα του Δικτύου 
και υποσχέθηκε τη στήριξή του, 
υπερθεματίζοντας στην ένωση ο-
μοειδών φορέων πολιτισμού σε 
μεγαλύτερους σχηματισμούς!

Κλείνοντας ο κ. Μαυροκεφαλίδης αναφέρθηκε 
στο θεσμό της «Θεατρικής Άνοιξης Εφήβων» 
που κάθε άνοιξη πραγματοποιείται από δεκάδες 
θεατρικές ομάδες δευτεροβάθμιων σχολείων των 
Περιφερειακών Ενοτήτων: Ημαθίας ,Πέλλας και 
Πιερίας υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας 
και με τη συνεργασία των Πρωτοβάθμιων και 
Δευτεροβάθμιων Δ/νσεων.

Έγινε τέλος αναφορά στις συνεργασίες που 
υπάρχουν με το Κ.Θ.Β.Ε, τις Σχολές Καλών Τε-
χνών Θεσ/νίκης και Φλώρινας καθώς και με άλ-
λους κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς, που έχουν 
συνάφεια με το θέατρο και γενικότερα με τον 
πολιτισμό. 

Κλείνοντας απέσπασε (ως συντονιστής του 
Δικτύου) την υπόσχεση της κ. Υπουργού να 
δεχτεί προσεχώς σε προγραμματισμένη συνά-
ντηση τους προέδρους των επτά (7) ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ 
της Εγνατίας Οδού για συζήτηση επί όλων των 
θεμάτων, που τα απασχολούν, προκειμένου να 
βρεθούν οι προσφορότερες  λύσεις.

Μετά από κάθε τοποθέτηση, όπου κρίνονταν 
σκόπιμο,  η υπουργός, που κρατούσε σημει-
ώσεις από όλους τους ομιλητές όπως και τα 
άλλα δύο μέλη της ηγεσίας (υφυπουργός και γεν. 
γραμματέας) σχολίαζε και έδινε απαντήσεις.

Σημειώνεται ότι κατά την επιθυμία της υπουρ-
γού, που έγινε αποδεκτή, κανείς δε χρησιμοποί-
ησε μικρόφωνα, αναλόγια ή γραφεία! Η τρίωρη 
συζήτηση είχε χαρακτήρα μια ομάδας εργασίας, 
που επικοινωνούσε άμεσα, απλά, ουσιαστικά, με 
σεβασμό σε κάθε άποψη που είχε παρονομαστή 
τα θέματα του πολιτισμού.

Οι εντυπώσεις μας εξαιρετικές!!!»
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Εγγραφές στη χορωδία 
ενηλίκων του «ΠΡΟΜΗΘΕΑ»

Ξεκίνησαν οι εγγραφές νέων μελών στο τμήμα χορωδίας 
ενηλίκων του «ΠΡΟΜΗΘΕΑ», με υπεύθυνο χορωδίας τον 
καθηγητή μουσικής Αλέξανδρο Ιωσηφίδη 

Για πληροφορίες και εγγραφές στα τηλέφωνα 
2331028663, 6932330078 ή στο χώρο του συλλόγου (Α-
κροπόλεως 63 στον Προμηθέα ). Ώρες επικοινωνίας: 6-9 μμ

 «Εις τους πέντε δρόμους!»
Τελευταία 

παράσταση 
της περιοδείας του 

ΔΗΠΕΘΕ 
αύριο στην 

πλατεία Δημαρχείου 
Βέροιας

 
Μετά από τη μεγάλη επιτυχία της παραγωγής του ΔΗ.

ΠΕ.ΘΕ Βέροιας «Εις τους πέντε δρόμους!» το Καλοκαίρι 
2017, η παράσταση ξεκινά περιοδεία και το Καλοκαίρι 2018, 
στις γειτονιές της Βέροιας και σε Τοπικές Κοινότητες του 
Δήμου με την παράσταση «Εις τους πέντε δρόμους» της 
Λένας Πετροπούλου. 

Οι παραστάσεις πραγματοποιούνται με τη συνεργασία 
της Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας, των Τοπικών Κοινοτή-
των Συκιάς, Γεωργιανών, Αγίας Βαρβάρας, Νέας Νικομήδει-
ας, Κουλούρας, Τριπόταμου, Φυτειάς και των Πολιτιστικών 
Συλλόγων:  Μορφωτικού και Πολιτιστικού Συλλόγου Συκιάς 
«Βάντα», Πολιτιστικού Συλλόγου Νέων «Αγίας Βαρβάρας», 
Ευξείνου Λέσχης Βέροιας, Πολιτιστικού Μορφωτικού Συλ-
λόγου «Αριστοτέλης», «Μακεδόνων Γαία» , Πολιτιστικού 
Επιμορφωτικού Συλλόγου Τριποτάμου και Εκπολιτιστικού 
Μορφωτικού Συλλόγου Φυτειάς.

Αρωγοί στην προσπάθεια αυτή είναι οι: Τεχνική Υπηρε-
σία, Αντιδημαρχία Καθαριότητας, Αντιδημαρχία Παιδείας, 
Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης, Σχολική Επιτροπή 
Β/θμιας Εκπαίδευσης και η ΚΑΠΑ Δήμου Βέροιας.  

Οι παραστάσεις έχουν και κοινωνικό χαρακτήρα, αφού 
αντί εισιτηρίου μπορεί κάθε θεατής, αν το επιθυμεί, να φέρει 
τρόφιμα μακράς διαρκείας για το Κοινωνικό Παντοπωλείο 
του Δήμου Βέροιας.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
Κείμενο-Σκηνοθεσία: Λένα Πετροπούλου
Σκηνικά- Κοστούμια: ΝόVAN theatre group
Βοηθός παραγωγής: Gilles Drag

ΔΙΑΝΟΜΗ
Λένα Μπαχάρ, Δημητρούλα, Αφήγηση: Μάρα Γαβριηλί-

δου
Θανάσης Μελέγκογλου, Αποστόλης Αλέπουρας: Νίκος 

Ταπλίδης
Τούλα Ντόντου, Ζωίτσα Φωτεινού, Γυναίκα του τεκέ, Α-

φήγηση: Μαρία Παπαγιαννάκη
Ασημάκης Ιορδάνογλου, Λαμπράκης Μπεζεστένης: Πέ-

τρος Μαλιάρας, 
Μητσάρας, Άρης Μπίνης: Βασίλης Κανελλόπουλος
Μαράκι, Γκαρσόνα, Γυναίκα του τεκέ, Αφήγηση: Δήμητρα 

Σταματίου

Παίζουν οι μουσικοί: Άγγελος Μπουρνάς, Κώστας 
Μπουρνάς

Αιθ1: (κλιματίζεται)
ΜΙΑ ΠΑΠΙΑ ΜΑ ΠΟΙΑ ΠΑΠΙΑ (ΜΕΤΑΓΛ.)
Προβολές:  Κάθε μέρα στις 18.00
Σκηνοθεσία: ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ ΤΖΕΝΚΙΝΣ
Σενάριο: ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ ΤΖΕΝΚΙΝΣ
Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ 

ΟΙ:, ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΙΟΥΡΓΟΣ, ΝΤΙΝΟΣ ΣΟΥΤΗΣ, ΝΙ-
ΚΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΙΩΤΑ ΜΗΛΙΤΣΗ, ΓΙΩΡΓΟΣ 
ΣΚΟΥΦΗΣ, ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΣΤΑΪΚΟΥ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΥΦΑ-
ΝΤΗΣ , ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΛΕΡΤΑ

ΘΕΡΙΝΗ   Αίθουσα    (τελευταία εβδομάδα Θερι-
νών προβολών 6-12/9)

Προβολές:  κάθε μέρα στις 21.15 στην Θερινή 
αίθουσα

Σκηνοθεσία: Ζιλ Πακέ- Μπρενέρ
Σενάριο: Τζούλιαν Φέλοους, Τιμ Ρόουζ, Πράις, 

Ζιλ Πακέ-Μπρενέρ

Η ΚΑΛΟΓΡΙΑ - THE NUN
Προβολές:  κάθε μέρα στις 21.00 

Σκηνοθεσία: ΚΟΡΙΝ ΧΑΡΝΤΙ
Σενάριο: ΓΚΑΡΙ ΝΤΟΜΠΕΡΜΑΝ
Ηθοποιοί: ΤΑΪΣΑ ΦΑΡΜΙΓΚΑ, ΜΠΟΝΙ ΑΑ-

ΡΟΝΣ, ΤΖΟΝΑΣ ΜΠΛΟΚΕΤ, ΙΝΓΚΡΙΝΤ ΜΠΙΣΟΥ

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

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

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     6/9/18 - 12/9/18

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373
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ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ 
ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ

Διακοπές 
στην Αιδηψό 
για Ιαματικά 

Λουτρά
Τα μέλη και οι φίλοι της Λέ-

σχης όσοι επιθυμούν να πάρουν 
μέρος στις φετινές περιόδους ια-
ματικών λουτρών να δηλώσουν 
συμμετοχή στα γραφεία της Λέ-
σχης μας. Γ΄ περίοδος 23-30 Σε-
πτεμβρίου. 

Για περισσότερες πληροφο-
ρίες στα γραφεία μας Ανοίξεως 
90. Τηλ.: 23310 25654 και 6976 
953683.

Το Δ.Σ.

Σε συνάντηση γνωριμίας με τη νέα Υπουργό 
Πολιτισμού  Μυρσίνη Ζορμπά, ο πρόεδρος του 

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Βέροιας, Νίκος Μαυροκεφαλίδης



Του Δρ. 
Φώτη Δ. Κουτσουπιά

Με ιδιαίτερη χαρά υποδεχτήκαμε στην 
φιλόξενη Ημαθία, κλιμάκιο της Νέας Δημο-
κρατίας με επικεφαλής τον γραμματέα της 
Π.Ε. του κόμματος, κ. Λευτέρη  Αυγενά-
κη. Το κλιμάκιο συνόδευσα στη ολοήμερη 
περιοδεία του και εγώ προσωπικά σαν 
μέλος του Μητρώου Στελεχών της Νέας 
Δημοκρατίας.  

Στο κλιμάκιο συμμετείχαν, ο κ. Γιάννης 
Κεφαλογιάννης, κοινοβουλευτικός εκπρό-
σωπος της Νέας Δημοκρατίας, η κ. Κα-

τερίνα Μάρκου, Βουλευτής  Β΄ Θεσσαλονίκης, ο κ. Μακάριος Λαζαρίδης, 
σύμβουλος επικοινωνίας του προέδρου της Νέας Δημοκρατίας κ. Κυριάκου 
Μητσοτάκη, ο τοπικός 

Βουλευτής κ. Απόστολος  Βεσυρόπουλος,  ο πρόεδρος της ΝΟΔΕ Ημα-
θίας κ. Παναγιώτης Παλπάνας, η πρόεδρος της ΔΗΜ.Τ.Ο.Κ   κ. Συρμούλα  
Τζήμα-Τόπη, καθώς και στελέχη του Μητρώου Πολιτικών Στελεχών και του 
κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. 

Τον  κ. Λευτέρη Αυγενάκη  με το κλιμάκιο τον ξεναγήσαμε, σε 
βιομηχανίες μεταποίησης και κονσερβοποίησης φρούτων και λαχανικών, 

βιοτεχνίες και αγροτικούς συνεταιρισμούς.  Ο ίδιος μετέφερε την υπόσχεση 
του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη για την στήρι-
ξη του πρωτογενούς τομέα  και της επιχειρηματικότητας,  με συγκεκριμένα 
φορολογικά μέτρα και αποδέσμευση πόρων από το πρόγραμμα γεωργικής 
ανάπτυξης που δυστυχώς λιμνάζουν, εξαιτίας της κυβερνητικής ανικανότη-
τας.

Στα μέλη του κλιμακίου τονίσαμε ότι η πρωτογενής παραγωγή του 
κάμπου μας που αποτελείται κυρίως από ροδάκινα, νεκταρίνια, μήλα και 
ακτινίδια, προϊόντα που εκτιμώνται σε όλη την Ευρώπη για την ποιότητά 
τους και την γευστική τους υπεροχή, παραμένουν πολλές φορές απούλητα 
στα χωράφια.

Επίσης επισημάναμε το γεγονός  ότι η βιομηχανική επεξεργασία αυτών 
των προϊόντων, που απασχολεί εποχιακά σημαντικό εργατικό δυναμικό, 
χρειάζεται την στήρι-
ξη της πολιτείας για 
να μπορέσει να επι-
βιώσει, μέσα από τις 
συμπληγάδες των 
Capital Controls, της 
υψηλής φορολογίας 
και του διεθνούς α-
νταγωνισμού.

Ο κ. Λευτέρης Αυ-
γενάκης ομιλώντας 
σε εκπροσώπους των 
αγροτικών συνεταιρι-
σμών ανέφερε:  

«Η στήριξη της 
επιχειρηματικότητας 
και ειδικά του πρωτο-
γενούς τομέα, ο 

οποίος αποτελεί 
συγκριτικό πλεονέ-
κτημα για την Ελλά-
δα, αποτελεί δέσμευ-
ση 

της Νέας Δημο-
κρατίας, έτσι ώστε να 
μπορέσουν περισσό-
τεροι νέοι άνθρωποι 

να γυρίσουν στην 
γη τους, να παρά-
γουν, να αξιοποι-
ήσουν την γνώση 
τους, να 

ενσωματώσουν 
στην παραγωγή τους 

τη σύγχρονη τεχνολογία, για να μπορέσουν τα ελληνικά μας προιόντα να 
γίνουν ακόμα πιό ανταγωνιστικά». 

Επίσης, σχολιάζοντας την συμφωνία των Πρεσπών, ο κ. Λευτέρης Αυγε-
νάκης επεσήμανε:

«Η συμφωνία αυτή είναι συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης. Είναι προ-
βληματική και θα δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα στο μέλλον. Με την 
συμφωνία αυτή οι μάσκες έπεσαν, αναδεικνύοντας την ψευτιά της κυβέρ-
νησης και τον εμπαιγμό του Ελληνικού Λαού. Οι χειρισμοί της κυβέρνησης, 
δηλητηριάζουν την κοινωνία και προσβάλλουν την εθνική συνείδηση. Η Νέα 
Δημοκρατία θα καταψηφίσει την συμφωνία, και θα κάνει το πάν για να μην 
διχαστούν οι Ελληνες.»

Η απόλυτα επιτυχημένη αυτή επίσκεψη του κλιμακίου της Νέας Δη-
μοκρατίας, ήταν αμοιβαία επωφελής τόσο για τα μέλη του κλιμακίου που 
ήρθαν σε επαφή και πληροφορήθηκαν από πρώτο χέρι για τα προβλήματα 
του αγροτικού κόσμου, όσο και για τους παραγωγούς και μεταποιητές των 
αγροτικών προϊόντων, οι οποίοι γνώρισαν τις θέσεις της Νέας Δημοκρατίας 
πάνω στα προβλήματα αυτά και αναθάρρησαν με τις προθέσεις του Κυριά-
κου Μητσοτάκη να τους βγάλει από τα αδιέξοδα στα οποία τούς οδήγησε η 
διακυβέρνηση του Σύριζα.»

Τό πρόγραμμα του κλιμακίου ολοκληρώθηκε με την εθιμοτυπική επίσκε-
ψη στον Μητροπολίτη Βεροίας και Ναούσης Σεβασμιώτατο κ. Παντελεήμο-
να, καθώς και στον αντιπεριφερειάρχη Κώστα Καλαιτζίδη. 

Κλείνοντας να αναφέρουμε την υποδοχή που επεφύλαξε ο αγροτικός 
κόσμος της Ημαθίας στον κ. Λευτέρη Αυγενάκη και σε όλα τα μέλη του 
κλιμακίου  ήταν θερμή, τα ερωτήματα που τέθηκαν  επίσης πολλά, και οι 
απαντήσεις σαφείς και με βάση το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. 
Προσωπικά επεσήμανα τα οφέλη που θα μπορούσαν να προκύψουν από 
την συνεργασία με τη Γεωπονική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου  
Θεσσαλονίκης, του ΤΕΙ Φυτικής Παραγωγής Θεσσαλονίκης, τη Διεύθυν-
ση Γεωργίας, του Γεωργικού Ινστιτούτου και των άλλων φορέων για τον 
καλύτερο προγραμματισμό της γεωργικής ανάπτυξης στην Ημαθία.  Η  
Ημαθιώτικη  πεδιάδα, με τα εύφορα εδάφη της, αυτή, που άλλοτε ονομαζό-
ταν   «Καλιφόρνια της Ελλάδος», λόγω της ποιότητας των καλλιεργησίμων 
εκτάσεων και που αποτελεί τον οπωρώνα της χώρας, χρειάζεται συνολική 
αλλά και στοχευμένη  ενίσχυση. Το ολοκληρωμένο πρόγραμμα της Νέας 
Δημοκρατίας  για την αγροτική ανάπτυξη, περιλαμβάνει αυτούς τους στό-
χους. 
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ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

Πρόσκληση
Ο Ομιλος Προστασίας Απόρου Παιδιού Βέροιας σας 

προσκαλεί στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την 
Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου 2018, ώρα 7.30 μ.μ. στην πισίνα 
του ξενοδοχείου «Αιγές», με ζωντανή μουσική.

Με τιμή
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Eυχαριστήριο
Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Δ/ντή της Ορθοπεδικής Κλι-

νικής του Νοσοκομείου Βέροιας κο Θωμά Ντόβα και το νο-
σηλευτικό προσωπικό για την άμεση ανταπόκρισή τους στο 
επείγον περιστατικό που μου συνέβη και την αμέριστη φρο-
ντίδα κατά την διάρκεια της παραμονής μου στο Νοσοκομείο.

Αθανάσιος Μπαντής
συνταξ. Πολιτικός Μηχανικός

ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018  

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να 

με το άρ θρο 1369 του Α στι-
κού Κώδικα ό τι:

Ο ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡ-
ΓΙΟΣ του Θεοδώρου και της 
Θωμαής, το γένος Μάρκου, 
που γεννήθηκε στη Θεσσαλο-
νίκη και κατοικεί στον Αγ. Γε-
ώργιο Ημαθίας και η ΠΑΡΧΑ-
ΡΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ του Δημη-
τρίου και της Σοφίας, το γένος 

Κιάτση, που γεννήθηκε στη Βέροια και κατοικεί 
στον Αγ. Γεώργιο Ημαθίας, πρόκειται να παντρευ-
τούν με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό 
Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στον Αγ. Γεώργιο 
Ημαθίας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ, ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 
– ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Bέροια, 10 Σεπτεμβρίου 2018
Αριθ. Πρωτ.: 3511

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ανακοινώνεται ότι το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βέ-

ροιας με τη με αριθμό 620/2018 απόφασή του, ενέκρινε την 
τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο οικο-
δομικό τετράγωνο 553α της πόλης Βέροιας.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσέλθουν για να ενημε-
ρωθούν σχετικά και μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημε-
ρών από τη δημοσίευση της παρούσας, να υποβάλλουν τις τυ-
χόν ενστάσεις τους στην Υπηρεσία Δόμησης – Κτηματολογίου 
– Περιουσίας (γραφείο Πολεοδομικών Εφαρμογών) του Δήμου 
Βέροιας, Βικέλα 4, 2ος όροφος, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 
(Πληροφορίες κ. Ρακιτζής Κωνσταντίνος τηλ. 23313.50609)

Ο Αντιδήμαρχος
Δόμησης και Περιουσίας

Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Αριστομένης Λαζαρίδης

Κλιμάκιο της Νέας Δημοκρατίας στην Ημαθία: Ενίσχυση 
πρωτογενούς παραγωγής και επιχειρηματικότητας16 Σεπτεμβρίου 

στην Ημαθία
Εκδηλώσεις μνήμης 
για τη Γενοκτονία 

των Ελλήνων 
της Μικράς Ασίας

Την Κυριακή 16 Σεπτεμβρίου 2018 θα πραγματοποιη-
θούν και στην Π.Ε Ημαθίας, εκδηλώσεις  μνήμης για τη Γε-
νοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το Τουρκικό 
Κράτος. Οι εκδηλώσεις γίνονται για να τονιστούν ιδιαίτερα 
τα γεγονότα της δραματικής εκείνης περιόδου των διωγ-
μών και του ξεριζωμού των Ελλήνων από τις πατρογονικές 
εστίες από τους Τούρκους. 

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων θα τελεστεί στον Καθε-
δρικό Ιερό Ναό των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου 
Βέροιας Θεία Λειτουργία και μνημόσυνο υπέρ των σφαγια-
σμένων αδελφών μας.

Την ομιλία για την επέτειο μνήμης θα πραγματοποιήσει 
στον  Μητροπολιτικό Ναό, ο αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας, 
Κώστας Καλαϊτζίδης.

Στις 11.15 θα ακολουθήσει επιμνημόσυνη δέηση στην 
πλατεία Ωρολογίου, κατάθεση στεφάνων, τήρηση ενός λε-
πτού σιγής και ανάκρουση του εθνικού μας ύμνου.
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Η κίνηση του 
Μητροπολίτη
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 

Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας 
κ. Παντελεήμων :

Την Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου 
το πρωί θα ιερουργήσει στον πα-
λαιό Ιερό Μητροπολιτικό Ναό των 
Αγίων Αποστόλων Παύλου και Πέ-
τρου Βεροίας επί τη εορτή της Υ-
ψώσεως του Τιμίου Σταυρού.

Το Σάββατο 15 Σεπτεμβρίου το 
πρωί θα ιερουργήσει επί τη εορ-
τή του Αγίου Συμεών Θεσσαλονί-
κης στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου 
Σταυρού.

Την Κυριακή 16 Σεπτεμβρίου το 
πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό Ναό 
Αγίου Δαβίδ και Αγίας Άννης στα Ρι-
ζώματα και θα υποδεχθεί την τίμια 
κάρα του Οσίου Δαβίδ.

Την Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου το 
πρωί θα ιερουργήσει επί τη εορτή 
της Αγίας Σοφίας και των τριών θυ-
γατέρων αυτής στον Τριπόταμο.

ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ  
ΒΕΡΟΙΑΣ     

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

40NΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 16 

Σεπτεμβρίου 2018 στον Ιερό 
Ναό Αγίου Aθανασίου Βέροιας 
40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
για την ανάπαυση της ψυχής 
του πολυαγαπημένου μας συ-
ζύγου, πατέρα, παππού και 
αδελφού

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΜΠΕΣΙΝΑ

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

Η σύζυγος, 
Τα παιδιά, Τα εγγόνια

Τα αδέλφια, 
Οι λοιποί συγγενείς

40NΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 16 

Σεπτεμβρίου 2018 στον Ιερό 
Ναό Αγ. Tριάδας «ΠΕΛΕΚΑΝ» 
στο Κομνήνιο 40ΝΘΗΜΕΡΟ 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανά-
παυση της ψυχής της πολυα-
γαπημένης μας

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ
ΓΙΑΒΡΟΓΛΟΥ

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

Η ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ «ΠΕΛΕΚΑΝ» 

40NΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 16 

Σεπτεμβρίου 2018 στον Ιερό 
Ναό της Υπαπαντής στη Βέ-
ροια 40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟ-
ΣΥΝΟ για την ανάπαυση της 
ψυχής της πολυαγαπημένης 
μας μητέρας, γιαγιάς, αδελφής 
και θείας

ΣΟΦΙΑΣ
ΚΑΠΡΙΝΗ 

(χήρα Αδάμου Καπρίνη)

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

Τα τέκνα, Τα εγγόνια, Η αδελφή, Τα ανήψια, 
Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

Δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού

ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 15 

Σεπτεμβρίου 2018 στον Ιερό 
Ναό Αγίου Αθανασίου Βέροιας 
ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για 
την ανάπαυση της ψυχής του 
πολυαγαπημένου μας συζύ-
γου, πατέρα,αδελφού και θείου

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΥΑΓ.
ΘΩΜΑΔΑΚΗ

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

Η σύζυγος, 
Τα παιδιά

Τα αδέλφια, Τα ανήψια
Οι λοιποί συγγενείς

Αγρυπνία στους Αγίους Αναργύρους 
για την Ύψωση του Τιμίου Σταυρού
Από την ενορία των Αγίων Αναργύρων Βεροίας ανα-

κοινώνεται ότι την προσεχή Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου, πα-
ραμονή της Εορτής της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού  θα 
τελεστεί Αγρυπνία στον Ιερό Ναό των Αγίων Αναργύρων. Η 
Αγρυπνία θα ξεκινήσει στις 9 μ.μ.

Δίνεται η δυνατότητα να εκκλησιαστούν όσοι από τους 
εργαζομένους ή όσοι από τους πιστούς αδυνατούν να εκ-
κλησιαστούν το πρωί της Παρασκευής.

Ανακοίνωση
                                                      
Την Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου, εορτή της Παγκο-

σμίου Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, το πρωί ο Σεβα-
σμιότατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων θα λει-
τουργήσει στον Παλαιό Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίων 
Παύλου και Πέτρου Βέροιας.

Την Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου

Πανηγυρίζει  ο  Ι.Ν. Υψώσεως Τιμίου 
Σταυρού στο Γηροκομείο Βέροιας

Από  το Γηροκομείο Βέροιας  , ανακοινώνεται ότι την  Παρασκευή 14/9/2018 , πανη-
γυρίζει  ο  Ιερός  Ναός  Υψώσεως Τιμίου Σταυρού της Μ.Φ.Η.``Σωσσίδειο Γηροκομείο 
Βέροιας``.  Καλούμε  τους  φίλους  και  συνδρομητές  του  Γηροκομείου Βέροιας, να τιμή-
σουν με την παρουσία τους: -Την  παραμονή  της  Εορτής , Πέμπτη 13-9-2018 και ώρα 
6.30-7.30 μ.μ. στον εσπερινό και την - Παρασκευή 14-9-2018  και ώρα 7.30-10.30 π.μ. , 
στην Θεία Λειτουργία. Επίσης μετά την Θεία Λειτουργία, θα ακολουθήσει κέρασμα στον 
χώρο των εκδηλώσεων του Γηροκομείου Βέροιας.

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Τρίτη 11 

Σεπτεμβρίου 2018 από τον 
Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου Βέ-
ροιας ο Δημήτριος Αναγνώ-
στου του Αντωνίου σε ηλικία 
59 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ

Κηδεύεται σήμε-
ρα Τετάρτη 12 Σε-
πτεμβρίου 2018 στις 
10.00 π.μ. από τον 
Ιερό Ναό Αγ. Σάββα 
(Κυριώτισσας) Βέροι-
ας η Αναστασία Γε-
ωρ. Διαμάντογλου 
σε ηλικία 78 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
«ΚΥΠΡΑΙΟΣ»

 Από τις 10 έως τις 21 Σεπτεμβρίου 
Κατάθεση αιτήσεων 

για ένταξη στο
Κοινωνικό Φροντιστήριο 

Δήμου Νάουσας
Ο  Δήμος Νάουσας, θα λειτουργήσει το Κοινωνικό Φρο-

ντιστήριο για τους μαθητές Λυκείου και Γυμνασίου το σχολι-
κό έτος 2018 – 2019. 

 Τα βασικό κριτήριο ένταξης στο Κοινωνικό Φροντιστήριο 
είναι το χαμηλό οικογενειακό εισόδημα (7000 ευρώ προ-
σαυξημένο κατά 1000 ευρώ για κάθε παιδί). Τα απαραίτητα 
προσκομισθέντα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

1. Πρόσφατο εκκαθαριστικό εφορίας.
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
3. Αστυνομική ταυτότητα μαθητού και γονέα. 
Οι κηδεμόνες των μαθητών Λυκείου και Γυμνασίου του 

Δήμου Νάουσας που ενδιαφέρονται για την ένταξη των 
τέκνων τους στο Κοινωνικό Φροντιστήριο, εφόσον η οικογέ-
νεια πληροί τα προαναφερθέντα κριτήρια ένταξης, μπορούν 
να καταθέτουν τις αιτήσεις τους από τις 10/9 έως τις 21/9 
στο Κέντρο Κοινότητας (κτ. Λόγγου Τουρπάλη). Πληροφορί-
ες στο τηλέφωνο: 2332029980. 



Ευχές για την έναρξη 
της νέας σχολικής χρονιάς
Αγαπητοί εκπαιδευτικοί, μαθητές, μαθήτριες και γονείς.
 Σήμερα με τον καθιερωμένο αγιασμό ξεκινά μια νέα σχολική  

χρονιά.
 Στο ξεκίνημα  αυτής της νέας σχολικής χρονιάς θα ήθελα να 

σας καλωσορίσω στα σχολεία και να σας ευχηθώ μια χρονιά δημιουργική, μια χρονιά 
επιτυχιών, διακρίσεων και προόδου .

 Η καλή διάθεση των μαθητών για μάθηση, οι ανησυχίες και οι ελπίδες των γονιών, 
η πίστη στο καθήκον και ο ενθουσιασμός των εκπαιδευτικών πιστεύω ότι θα φέρουν 
το επιθυμητό αποτέλεσμα.

 Η παιδεία , είναι η σημαντικότερη επένδυση για τον άνθρωπο , είναι το σοβαρό-
τερο στοιχείο στην οικοδόμηση  μιας κοινωνίας της προόδου, της ελευθερίας  και της 
δημιουργίας , για μια ζωή με καλύτερα ποιοτικά στοιχεία και πιο ανθρώπινη .

 Δημοτική αρχή –εκπαιδευτικοί- μαθητές  και γονείς έχουμε κοινό στόχο  να διαμορ-
φώσουμε ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον ποιοτικό  και λειτουργικό , ώστε να εξασφα-

λίζει στους μαθητές  
και στις μαθήτριές 
μας , όλες τις δυνα-
τότητες αλλά και τις 
ευκαιρίες για να ικα-
νοποιήσουν τα όνει-
ρά τους ,τις επιθυμίες 
τους και την όποια φι-
λοδοξία .

 Η Δημοτική Αρχή 
και εγώ προσωπικά, 
σε συνεργασία με τις 
Διευθύνσεις Εκπαί-
δευσης, τους Σχολι-
κούς Συμβούλους και 
τους/τις Διευθυντές 
και Διευθύντριες  των 
σχολείων θα καταβάλ-
λουμε όλες μας τις δυ-
νάμεις και θα λάβουμε 
τα κατάλληλα μέτρα 
ώστε να διασφαλίσου-
με  τις καλύτερες συν-
θήκες για τη μόρφωση 
και την πρόοδο των 
παιδιών μας .

Κ α λ ή  Σ χολ ι κ ή 
Χρονιά με υγεία, δύ-
ναμη, αισιοδοξία  και 
δημιουργική διάθεση!

Χαιρετισμός της Φρόσως Καρασαρλίδου 
για τη νέα σχολική χρονιά

Χαιρετισμό σε μαθητές και εκπαιδευτική κοινότητα, στέλνει η 
βουλευτής Ημαθίας του ΣΥΡΙΖΑ κα Φρόσω Καρασαρλίδου και 
αναφέρει: 

«Ξεκινάει η νέα σχολική χρονιά. Με νέα όνειρα, με νέες ελπίδες 
και προκλήσεις. Εύχομαι σε όλους, εκπαιδευτικούς, γονείς και κυρί-
ως στους μαθητές, υγεία, αντοχή και εμπιστοσύνη στον εαυτό σας 
ώστε να ανταποκριθείτε σε όσα το δύσκολο έργο σας απαιτεί. 

Δικός μας στόχος και στοίχημα είναι μέσα από τις μεταρρυθ-
μίσεις που προωθούμε να φτάσουμε σε ένα σχολείο που θα παρέχει ισότιμα σε όλα 
τα παιδιά́ τη δυνατότητα κατάκτησης της γνώσης. Η αύξηση των δαπανών για την 
Παιδεία και η εμβάθυνση του κοινωνικού ρόλου του σχολείου μας κάνουν να αισιο-
δοξούμε. Και η φετινή χρονιά ξεκινάει με μηδαμινές ελλείψεις σε υλικό και ανθρώπινο 
δυναμικό. 

Μα ανεξάρτητα από τη θεμελιώδη υποχρέωση κάλυψης όλων των πιθανών κενών 
ώστε μαθητές και δάσκαλοι να λάβουν όλα τα εργαλεία για μια παραγωγική συνερ-
γασία, αυτό που χρειαζόμαστε είναι άνθρωποι που αγαπούν τη διδασκαλία, που 
μπορούν να σταματήσουν τα φαινόμενα σχολικού εκφοβισμού και να δημιουργήσουν 
ένα περιβάλλον ασφάλειας και φαντασίας, όπου να μπορεί να ευδοκιμήσει η δημιουρ-
γικότητα των παιδιών. 

Χρειάζεται μεράκι, θάρρος και έμπνευση. Αυτά εύχομαι για τον φετινό σχολικό κύ-
κλο που ανοίγει σήμερα. Τα υπόλοιπα έχουν καλυφθεί».
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ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

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

Ο ΜΠΑΜΠΟΥΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
του Σωτηρίου και της Δέσποινας, 
το γένος Αδαμοπούλου, που γεν-
νήθηκε και κατοικεί στη Βέροια και 
η ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ του 
Βασιλείου και της Θεοδοσίας, το 

γένος Θεοδοσιάδου, που γεννήθηκε και κατοικεί 
στη Βέροια, πρόκειται να παντρευτούν με θρη-
σκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγ. 
Αντωνίου Βέροιας.

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

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

Ο ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
του Γεωργίου και της Ελένης, το 
γένος Κωτσιαρή, που γεννήθηκε 
και κατοικεί στη Βέροια και η ΑΥ-
ΓΕΡΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του Νικολάου 
και της Αλεξάνδρας, το γένος Κυ-
ριαζοπούλου, που γεννήθηκε και 

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

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Επιδόθηκε την 31-7-2018 στον κ. Εισαγγελέα Πρωτο-

δικών Βέροιας η από 3-7-18 Αγωγή του Γεωργίου Γκλάβη 
του Ουρανίκη, κάτοικο Πλατάνου Δήμου Αλεξάνδρειας κατά 
του ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΡΗΓΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, κατοίκου 
Μακροχωρίου Βέροιας και ήδη αγνώστου διαμονής, η ο-
ποία απευθύνεται στο Ειρηνοδικείο Βέροιας με την οποία 
ζητά να γίνει δεκτή η αγωγή του και να καταβάλει αλληλέγ-
γυα ο ΡΗΓΑΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ το ποσό των 3.000 ευρώ 
από 1-10-89 και το ποσό των 1.462,47 ευρώ από την επί-
δοση της αγωγής. Αρ. κατάθεσης αγωγής 53/Μικρ./9-7-18. 
Δικάσιμος η 2-10-18 ημέρα Τρίτη και ώρα 9η στο Ειρηνοδι-
κείο Βέροιας.

Βέροια 31-7-18
Η Πληρεξ. Δικηγόρος
ΠΕΛΕΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

Σύλληψη 27χρονου για κλοπή
Συνελήφθη στις 10 Σεπτεμβρίου 2018, τα ξημερώματα 

σε περιοχή της Ημαθίας, από αστυνομικούς του Τμήματος 
Ασφάλειας Βέροιας με τη συνδρομή αστυνομικών του Α-
στυνομικού Τμήματος Βέροιας, 27χρονος ημεδαπός, διότι 
λίγο νωρίτερα, παραβίασε ένα κατάστημα σπάζοντας την 
τζαμαρία του και αφαίρεσε κοσμήματα τα οποία βρέθηκαν 
στην κατοχή του και αποδόθηκαν στον ιδιοκτήτη του κατα-
στήματος.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ 
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018

Μαζί μέ τήν ἀγκαλιά τοῦ σχολείου σας, πού ἄνοιξε καί 
πάλι σήμερα γιά νά σᾶς ὑποδεχθεῖ στή νέα σχολική χρονιά, 
ἀνοίγει καί ἡ ἀγκαλιά τῆς Ἐκκλησίας μας πού ὡς στοργική 
μητέρα σᾶς ἀγκαλιάζει γιά νά σᾶς εὐχηθεῖ ἡ νέα σχολική χρο-
νιά νά εἶναι γιά ὅλους σας μία χρονιά γεμάτη γνώσεις, γεμάτη 
ἐμπειρίες, γεμάτη χαρά καί δημιουργικότητα.

Ἡ ἀρχή κάθε σχολικῆς χρονιᾶς εἶναι ἡ ἀρχή μιᾶς νέας 
προσπάθειας, πού ἀπαιτεῖ μελέτη καί κόπο καί μερικές φορές 
καί τή θυσία πραγμάτων πού σᾶς εὐχαριστοῦν. Εἶναι ὅμως 
μία προσπάθεια πού ἀξίζει νά τήν κάνετε, γιατί χωρίς προ-
σπάθεια ὁ ἄνθρωπος δέν μπορεῖ νά ἐπιτύχει τίποτε στή ζωή 
του, ἀλλά οὔτε καί νά ἀπολαύσει τή χαρά τῆς δημιουργίας, 
τῆς γνώσεως καί τῆς προόδου. Εἶναι μία προσπάθεια πού 
ἀξίζει νά τήν κάνετε, γιατί μέσα ἀπό τήν προσπάθεια αὐτή 
διαμορφώνετε τόν χαρακτήρα καί τήν προσωπικότητά σας, 
κάτι πού εἶναι ἰδιαίτερα σημαντικό γιά ὅλη σας τή ζωή.

Στήν προσπάθειά σας αὐτή μπορεῖ νά συναντήσετε δυσκο-
λίες καί ἐμπόδια. Μήν ἀφήσετε τόν ἑαυτό σας νά παρασυρθεῖ 
στόν εὔκολο δρόμο. Μήν παρασυρθεῖτε ἀπό ἐκείνους πού σᾶς 
ὑπόσχονται πολλά χωρίς προσπάθεια. Οἱ διδάσκαλοι καί οἱ 
καθηγητές εἶναι αὐτοί πού θά σᾶς δείξουν τόν δρόμο γιά νά 
ἐπιτύχετε ὅ,τι ἐπιδιώκετε. Οἱ γονεῖς σας εἶναι αὐτοί πού θά 
σᾶς συμπαρίστανται πάντοτε στήν προσπάθειά σας γιά τήν 
κατάκτηση τῆς γνώσεως καί τῆς ἐπιτυχίας στή ζωή σας. Ἡ Ἐκ-
κλησία μας, ὁ ἐπίσκοπός σας καί οἱ ἱερεῖς μας, εἶναι αὐτοί πού 
θά προσεύχονται καί φέτος γιά τήν πρόοδό σας ἀλλά καί θά 
βρίσκονται δίπλα σας μέ στοργή καί ἐνδιαφέρον γιά τίς ἀνησυ-
χίες καί τά προβλήματά σας.

Πρίν ἀπό λίγο μέ τήν Ἀκολουθία τοῦ Ἁγιασμοῦ παρακα-
λέσαμε τόν Θεό νά σᾶς δώσει τόν φωτισμό του καί τή νέα 
αὐτή χρονιά. Τόν παρακαλέσαμε νά σᾶς συντροφεύει καί νά 
σᾶς προστατεύει μέ τήν πατρική του ἀγάπη ἀπό ὅλες τίς 
κακοτοπιές καί τούς κινδύνους πού μπορεῖ νά συναντήσετε. 
Μήν παραλείπετε ὅμως καί σεῖς νά ζητᾶτε καθημερινά τή 
βοήθειά του. Καί εὔχομαι πατρικά καί μέ πολλή ἀγάπη νά 
ἔχετε πλούσια τή χάρη καί εὐλογία τοῦ Θεοῦ καί τή νέα αὐτή 
σχολική χρονιά. 

Καλή καί εὐλογημένη χρονιά.
Μέ πολλή πατρική ἀγάπη καί εὐχές

† Ὁ Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας 
Παντελεήμων

Μήνυμα του 
βουλευτή Απόστολου 
Βεσυρόπουλου για τη 

νέα σχολική χρονιά
Με αφορμή την έ-

ναρξη της νέας σχο-
λικής χρονιάς, ο Βου-
λευτής Ημαθίας, της 
Νέας Δημοκρατίας,  
Απόστολος Βεσυρό-
πουλος, έκανε την ε-
ξής δήλωση:

 
«Με την έναρξη 

του νέου σχολικού 
έτους, θα ήθελα να 
ευχηθώ σε μαθητές, 
εκπαιδευτικούς και γο-
νείς,  μια όμορφη, α-
ποδοτική και δημιουρ-
γική σχολική χρονιά.

 
O ρόλος της  παι-

δείας είναι καθοριστικός για το μέλλον της χώρας μας. Όσο 
και αν προσπαθούν κάποιοι να την γυρίσουν στο παρελ-
θόν, η Παιδεία είναι σημείο αναφοράς για το μέλλον. 

Σε μια εποχή που η σύγχρονη κοινωνική πραγματικότη-
τα επιβάλει να θεμελιώσουμε νέες πρακτικές, νέες πολιτι-
κές, νέες αξίες, ο χώρος της Παιδείας πρέπει να αποτελέσει 
κεντρική προτεραιότητα για όλους μας, ώστε να γίνει η βά-
ση για την ευρύτερη κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική 
ανάπτυξη του τόπου μας. 

Καλή και δημιουργική σχολική χρονιά, με υγεία και πρό-
οδο». 



Από τη Διεύθυνση Δη-
μόσιας Υγείας και Κοινω-
νικής Μέριμνας της Μ.Ε. 
Θεσσαλονίκης της Περιφέ-
ρειας Κεντρικής Μακεδονί-
ας ανακοινώνεται ότι οι ε-
ξετάσεις των φαρμακοποι-
ών για την άδεια άσκησης 
επαγγέλματος φαρμακο-
ποιού, περιόδου Οκτωβρί-
ου 2018, θα διεξαχθούν 
στη Θεσσαλονίκη, στο Ερ-
γαστήριο Φαρμακοτεχνίας 
και Ελέγχου Φαρμάκων, 
στο 2ο όροφο του κτιρίου 
Βιολογίας-Φαρμακευτικής 
στο Α.Π.Θ, ως εξής:

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Δευτέρα 8 Οκτωβρίου 2018    
Έλεγχος φαρμάκων
Παρασκευή φαρμακοτεχνικών ή χημικών 

σκευασμάτων.
Τρίτη  9 Οκτωβρίου 2018                     
Εκτέλεση συνταγών
Αναγνώριση πλειόνων φαρμάκων
ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ (ή ΓΡΑΠΤΕΣ) ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ  10 Οκτωβρίου 2018              
Ελληνική φαρμακοποιία-Φαρμακοτεχνία
Φαρμακευτική Εμπορευματολογία-Στοι-

χεία Ιστορίας-  Νομοθεσία
ΠΕΜΠΤΗ  11 Οκτωβρίου 2018            
Φαρμακολογία
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  12 Οκτωβρίου 2018            
Τοξικολογία

Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων πρέ-
πει να κατατίθενται 
στην υπηρεσία (Δι-
εύθυνση Δημόσιας 
Υγείας και Κοινω-
νικής Μέριμνας 
της Μ.Ε. Θεσσα-
λονίκης, 26ης Ο-
κτωβρίου 64, 546 
27 Θεσσαλονίκη) 
το αργότερο μέχρι 
την Τετάρτη 3 Ο-
κτωβρίου 2018.  

Οι υποψήφιοι θα παραλάβουν το παραπε-
μπτικό τους τη Δευτέρα 8 Οκτωβρίου 2018, 
στις 9.00 π.μ., στο Εργαστήριο Φαρμακοτε-
χνίας και Ελέγχου Φαρμάκων, στον 2ο όρο-
φο του κτιρίου της Φαρμακευτικής στο Α.Π.Θ.

Τροποποίηση του προγράμματος γίνεται 
από τους εξεταστές, σύμφωνα και με το υ-
πόλοιπο πρόγραμμα λειτουργίας της Σχολής 
και οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται κατά τη 
διάρκεια των εξετάσεων.  

Παράκληση να αποστέλλονται από άλλες 
περιφερειακές ενότητες στην υπηρεσία μας 
μόνο διαβιβαστικό και κατάσταση του υπο-
ψηφίου.

Όσοι υποψήφιοι προέρχονται από άλλη 
περιφερειακή ενότητα, μπορούν να προμη-
θεύονται το παράβολο 11,74 ευρώ από το 
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων της Θεσ-
σαλονίκης (Ερμού και Καρόλου Ντηλ γωνία) 
και να το καταθέσουν στη γραμματέα της 
Επιτροπής, την πρώτη μέρα των εξετάσεων.
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 Εβδομάδα Εκπαιδευτικής 
Ρομποτικής στη ΔΙΚΤΥΩΣΗ
Η πρώτη και μεγαλύτερη Ακαδημία Ρομποτικής στο Νομό μας προ-

σκαλεί όλα τα παιδιά, από 6 έως 16 ετών, να παρακολουθήσουν ΔΩΡΕ-
ΑΝ εισαγωγικά μαθήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής με τα Lego WeDo 2 
και Lego Mindstorms EV3.

 Τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ένα πλήρες 
δίωρο μάθημα εκπαιδευτικής ρομποτικής στο οποίο θα γνωρίσουν με 
βιωματικό τρόπο τη λειτουργία των Ρομπότ. Στη συνέχεια μέσα από 
παιχνίδι με τουβλάκια Lego θα κατασκευάσουν το δικό τους ρομποτάκι 
και θα το προγραμματίσουν δίνοντας κίνηση και ζωή στη δική τους κατα-
σκευή. Ο μόνος περιορισμός θα είναι η φαντασία τους.       

Η εβδομάδα εκπαιδευτικής ρομποτικής θα υλοποιηθεί από 13 έως 19 
Σεπτεμβρίου, καθημερινά  σε απογευματινά τμήματα και το Σάββατο σε 
πρωινά τμήματα

Οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά στο site www.
dictiosi.gr και στη γραμματεία της σχολής.

Τα τμήματα που θα δημιουργηθούν θα είναι ολιγομελή και ανάλογα με 
τις ηλικίες των παιδιών. 

Κάθε μαθητής που θα παρακολουθήσει τα δωρεάν μαθήματα θα 
κερδίσει εκπτωτικό κουπόνι 10% για την εγγραφή του στα τμήματα της 
Ακαδημίας Ρομποτικής που θα ξεκινήσουν στη σχολή μας. 

Η Ακαδημία μας διαθέτει σύγχρονους εργαστηριακούς χώρους και 
εξοπλισμό LEGO. Τα προγράμματα σπουδών που προσφέρουμε ακο-
λουθούν τα περιγράμματα σπουδών της LEGO EDUCATION, παγκόσμιο 
ηγέτη στη διδασκαλία της εκπαιδευτικής ρομποτικής. Επίσης ενσω-
ματώνουνε στην εκπαιδευτική διαδικασία το πρότυπο μάθησης STEM 
(Science – Technology – Engineering – Mathematics) μέσα από ευφά-
νταστα σενάρια επίλυσης προβλημάτων. 

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ 2331022335
Ηλεκτρονική εγγραφή:
http://www.dictiosi.gr/index.php/lego-rompotics/item/122-εβδομά-

δα-εκπαιδευτικής-ρομποτικής-με-δωρεαν-μαθήματα.html

Από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στην 83η Δ.Ε.Θ

Παρουσίαση της εκστρατείας “LET’S ΠΑΠ: 
Κάντο για σένα” για την πρόληψη

 του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας
Την ενημερωτική εκ-

στρατεία “Let’s Pap: Κάντο 
για σένα” για την πρόλη-
ψη του καρκίνου του τρα-
χήλου της μήτρας και του 
ιού HPV καθώς και τις 
κοινωνικές της δράσεις 
παρουσιάζει η Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας στο 
πλαίσιο της παρουσίας 
της στην 83η Δ.Ε.Θ., σε 
εκδήλωση που διοργανώ-
νει τη Δευτέρα 10 Σεπτεμ-
βρίου 2018, στο περίπτε-
ρο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στη Δ.Ε.Θ., 
στις 8 το βράδυ.

Την εκδήλωση θα χαιρετίσει ο Περιφερειάρχης Κεντρι-
κής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας. Θα μιλήσουν 
οι: Χάρης Αηδονόπουλος, συντονιστής Κοινωνικής Συνο-
χής, Προσφυγικού και Μεταναστευτικού της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας, Κλέλια Χαρίση, Πρέσβειρα της 
εκστρατείας “Let’s Pap: Κάντο για σένα” και Κωνσταντίνος 
Ψυχούλης, υπεύθυνος εταιρικής επικοινωνίας της «Ε-
ΝΟΡΑΣΙΣ». Παρόντες στην εκδήλωση θα είναι επίσης οι 
τρεις επιστημονικοί συνεργάτες της Περιφέρειας Κεντρι-
κής Μακεδονίας, οι ιατροί Χάρης Καρανικιώτης (ογκολό-
γος), Παναγιώτης Τανιμανίδης (γυναικολόγος) και Μαρία 
Νασιουτζίκη (κυταρολόγος).

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί με την υποστήριξη 
της Δ’ Κοινότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Η μεγάλη εκστρατεία ενημέρωσης “LET’S ΠΑΠ: Κάντο 
για σένα” για την πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου 
της μήτρας διεξάγεται από την Ελληνική Ομάδα Μελε-
τών Παθολογίας Τραχήλου, με την ευγενική χορηγία 
της Aenorasis, μιας αμιγούς Ελληνικής φαρμακευτικής 
εταιρείας που το 2018 συμπληρώνει είκοσι (20) χρόνια 
επιτυχημένης παρουσίας στο χώρο της υγείας. Πρόκειται 
για έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό, που αποτελείται  
κυρίως από γιατρούς από όλη την Ελλάδα, με αποστολή 
του την έρευνα σε θέματα προληπτικού ελέγχου, καθώς 
και την ενημέρωση του κοινωνικού συνόλου για την 
ανάπτυξη δράσεων για την πληρέστερη εφαρμογή του 
προληπτικού ελέγχου για τους καρκίνους του κατώτερου 
γεννητικού συστήματος της γυναίκας).

Πρέσβειρα  της ενημερωτικής καμπάνιας “Let’s ΠΑΠ” 
είναι η δημοσιογράφος-ποιήτρια  Κλέλια Χαρίση, η οποία 
υποστηρίζει με πάθος και αφοσίωση το project από την 
πρώτη στιγμή, έχοντας συμβάλει τα μέγιστα στην προα-
γωγή της αξίας της πρόληψης στην καταπολέμηση του 
καρκίνου του τραχήλου της μήτρας.

Η στρατηγική της εκστρατείας “Let’s Pap: Κάντο για 
σένα” να ενημερωθεί κάθε γυναίκα για τη σημασία της 
πρόληψης αναπτύσσεται σε μια  360° καμπάνια ενη-

μέρωσης, συνδυάζοντας τα 
σύγχρονα εργαλεία του ψη-
φιακού μάρκετινγκ (digital 
marketing) και τα παραδοσι-
ακά MME.

 Βασικά εργαλεία επικοι-
νωνίας της εκστρατείας α-
ποτελούν η εφαρμογή Let’s 
ΠΑΠ και το Virtual Reality 
Project Let’s ΠΑΠ Κάντο για 
σένα .

Τι είναι το “Let’s ΠΑΠ”
Το “Let’s ΠΑΠ” είναι η 

πρώτη ελληνική εφαρμογή για την υγεία της γυναίκας. 
Πρόκειται για ένα δωρεάν application, με στόχο να διαδώ-
σει το μήνυμα ότι ο ετήσιος γυναικολογικός έλεγχος είναι 
μια απλή και σύντομη διαδικασία που δεν πρέπει να φο-
βίζει καμία γυναίκα, αφού μια και μόνον εξέταση μπορεί 
να  της  σώσει τη ζωή. 

Το Let’s ΠΑΠ δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης σε μια 
σειρά διαδραστικών μαθημάτων και quiz που ενημερώ-
νουν για την πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου της 
μήτρας και του ιού HPV,  ενώ  προσφέρουν τη δυνατό-
τητα σε κάθε γυναίκα που έχει ολοκληρώσει με επιτυχία 
τα μαθήματα, να συμμετέχει σε κλήρωση για να κερδίσει 
δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. 

Επίσης, από την εφαρμογή αυτή  κάθε γυναίκα μπορεί 
να καταγράψει τον κύκλο της και η εφαρμογή την ενη-
μερώνει για την αναμενόμενη ημερομηνία της επόμενης 
περιόδου και τις ημέρες ωορρηξίας. 

 «Με στόχο να ενημερώσουμε το γυναικείο πληθυσμό 
με έναν διαφορετικό τρόπο για τη σημασία του τακτικού 
γυναικολογικού ελέγχου, έγινε μια ειδική παραγωγή ταινί-
ας virtual reality σε 360° περιβάλλον, στην οποία η γυναί-
κα βιώνει μέσα σε τρία λεπατά μια μοναδική εμπειρία που 
συνδέεται με την πρόληψη του καρκίνου του τράχηλου 
της μήτρας.

Στην ταινία αυτή πρωταγωνιστούν μαζί με την Κλέλια 
Χαρίση ο Αλέξης Κωστάλας, η ερμηνεύτρια Ντέμη, η 
πρωταθλήτρια beach volley Bάσω Καραντάσιου. Για τις 
ανάγκες της εκστρατείας ένα van, χορηγία της εταιρείας 
Lease Plan, διαμορφώθηκε σε κινητό virtual reality booth, 
με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό, προκειμένου να με-
ταφέρει το μήνυμα για την αξία της πρόληψης, με έναν 
διαφορετικό τρόπο, σε όλη την Ελλάδα.

Στο πλαίσιο της εκστρατείας “Let’s ΠΑΠ Κάντο για 
σένα”, θα πραγματοποιηθούν μια σειρά από ενημερω-
τικές εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα, προκειμένου να 
ενημερώσουν το γυναικείο πληθυσμό για την αξία της 
πρόληψης  και τη σημασία του συστηματικού γυναικολο-
γικού ελέγχου.

Το Κ.Ε.Π. Δ. Νάουσας ενημερώνει για την έναρξη υποβολής αιτή-
σεων για τη χορήγηση «Εισοδηματικής Ενίσχυσης Οικογενειών Ορει-
νών και Μειονεκτικών Περιοχών» σύμφωνα με Κοινή Υπουργική Από-
φαση των υπουργών Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
& Πρόνοιας και Αναπλ. Οικονομικών αριθμ. 2/71338/0026/22-07-
2013 (Β.1911)                     από 11-9-2018  έως 31-12-2018                                                                                                             

Συγκεκριμένα το ύψος της εισοδηματικής ενίσχυσης ανέρχεται  :
§ σε εξακόσια (600) ευρώ ετησίως, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό 

εισόδημα, των δικαιούχων δεν υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιά-
δων ευρώ (3.000,00 €) ετησίως και

§ σε τριακόσια (300) ευρώ ετησίως, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό 
εισόδημα των δικαιούχων κυμαίνεται μεταξύ του ποσού των τριών 
χιλιάδων ευρώ (3.000,00 €) και του ποσού των τεσσάρων χιλιάδων 
επτακοσίων ευρώ (4.700,00 €).

Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορο-
λογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή 
φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του φορολογουμένου, της 
συζύγου του και των ανήλικων τέκνων από κάθε πηγή. Η παραπάνω 
κατά περίπτωση εισοδηματική ενίσχυση δεν λαμβάνεται υπόψη για 
τον προσδιορισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος με βάση το 
οποίο χορηγείται αυτή.

Απαραίτητα δικαιολογητικά
Α.   Φωτοτυπία Ταυτότητας
Β.   Φωτοτυπία βιβλιαρίου τράπεζας
Γ.    Τελευταίο Εκκαθαριστικό Εφορίας (φορολογικού έτους 2017)
Δ.   Φορολογικές δηλώσεις (Ε1) φορολογικών ετών 2015, 2016, 

2017

Ε.    Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από Δ. Νάουσας
Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν οι μόνιμοι κάτοικοι της Δημοτικής 

Ενότητας Νάουσας   (Νάουσα – Γιαννακοχώρι – Ροδοχώρι – Στενήμα-
χος)

Βασικό στοιχείο χορήγησης της εισοδηματικής ενίσχυσης είναι 
η «οικογένεια» και όχι η στέγη, η οποία μπορεί να είναι ιδιόκτητη, 
ενοικιαζόμενη ή και κοινή. Ως «οικογένεια» θεωρούνται: οι σύζυγοι 
μόνο ή και με τέκνα (ανήλικα ή ενήλικα) που βαρύνουν φορολογικά 
το δικαιούχο- αρχηγό της οικογένειας. Στους δικαιούχους περιλαμβά-
νονται και οι μονογονεϊκές οικογένειες. Τα μεμονωμένα άτομα δεν α-
ποτελούν «οικογένεια» (για να αποτελούν οικογένεια απαιτούνται δύο 
μέλη και πάνω). Το επίδομα μπορεί να αιτηθεί ο δικαιούχος μέσω των 
Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου. Όσον αφορά την έννοια 
της οικογένειας νοικοκυριού διευκρινίζεται:

-Για την εφαρμογή των υπόψη διατάξεων με τον όρο “οικογένεια” 
εννοείται το ζεύγος των σε νόμιμο γάμο συμβιούντων συζύγων μετά 
των ανηλίκων και άγαμων τέκνων αυτών (συγγενική οικογένεια) που 
συμβιούν κάτω από την ίδια στέγη. Κατόπιν αυτού ως οικογένεια θε-
ωρούνται: Οι σύζυγοι μόνο ή και τα τέκνα (ανήλικα ή ενήλικα άγαμα) 
που βαρύνουν φορολογικά το δικαιούχο –αρχηγό της οικογένειας. -Ε-
πίσης την εισοδηματική ενίσχυση δικαιούνται και δυο (2) οικογένειες 
που συνοικούν κάτω από την ίδια στέγη.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την καταβολή εισοδη-
ματικής ενίσχυσης σε οικογένειες ορεινών & μειονεκτικών περιοχών 
κατά το έτος 2018, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο 
ΚΕΠ  Δ. Νάουσας Τηλ. 2332350000-17-18-19-20

Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών Δήμου Νάουσας
Αιτήσεις για εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών Περιοχών

Εξετάσεις άδειας
 άσκησης επαγγέλματος 

φαρμακοποιού 
Οκτωβρίου 2018 



Δύο επίσημες αντιπροσωπείες από τις επαρχίες HAINAN και SHANXI 
της Κίνας υποδέχθηκε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στις 3 και στις 5 
Σεπτεμβρίου 2018, στο πλαίσιο ενδυνάμωσης και σύσφιξης των σχέσεων 
με Κινέζους εταίρους στους τομείς του τουρισμού και του πολιτισμού. 

Οι επισκέψεις  των δύο αντιπροσωπειών  είναι  αποτέλεσμα των συντο-
νισμένων ενεργειών και συναντήσεων του Περιφερειάρχη  Κεντρικής Μακε-
δονίας Απόστολου Τζιτζικώστα και του Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού και Πο-
λιτισμού Αλέξανδρου Θάνου με επίσημους κυβερνητικούς φορείς της Κίνας, 
κατά τη διάρκεια της συμμετοχής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας  
στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού “ΒΙΤΕ” στο Πεκίνο τον περασμένο Ιούνιο.

Τους Κινέζους εκπροσώπους υποδέχθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρι-
σμού και Πολιτισμού Αλέξανδρος Θάνος στο κεντρικό κτίριο της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας. Κατά τη διάρκεια των συγκεκριμένων συναντήσεων 
συζητήθηκαν προτάσεις συνεργασίας πολιτιστικών φορέων, ανταλλαγής 
επαγγελματιών του τουρισμού και του πολιτισμού, αλλά και δημοσιογραφι-
κών αποστολών. Συζητήθηκε ακόμη το ενδεχόμενο  συμμετοχής  σε μεγά-
λα πολιτιστικά γεγονότα, καθώς και πραγματοποίησης συνεργειών για τη 
διοργάνωση εκδηλώσεων, συνεδρίων και φεστιβάλ προβολής πολιτιστικών 
δράσεων και θεματικών τουριστικών προϊόντων. Μάλιστα, οι  αντιπροσω-
πείες της Κίνας παρέδωσαν στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σχέδιο 
κοινού συμφωνητικού που προβλέπει την υλοποίηση όλων των παραπάνω 
δράσεων, καθώς και επίσημη πρόσκληση από την επαρχία SHANXI για την 
επίσκεψη αντιπροσωπείας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

Στις συζητήσεις αυτές συμμετείχαν από την πλευρά των Κινέζων οι κ.κ. 
Qu Jiamin, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της επαρχίας HAINAN, 
Zhou Jun, Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υποθέσεων, Zou Qi Guo, 
Γενικός Διευθυντής Εξωτερικών Υποθέσεων και Zhang Yuli, Διευθυντής 
Μεταφορών της επαρχίας HAINAN. Επίσης οι κ.κ. Zhang Lijun, Διευθυντής 
Πολιτισμού της επαρχίας SHANXI, Huang Xunhui, Διευθυντής Πολιτισμού 
του Δήμου Yuncheng, Wang Ding, Καθηγητής και Διευθυντής του Μουσείου 
της πόλης Taiyuan.

«Ο βασικός στρατηγικός στόχος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
στον τομέα του τουρισμού είναι η επίτευξη τουρισμού 365 ημέρες το χρόνο. 
Η ανάπτυξη συνεργασιών με κεντρικούς φορείς από μεγάλες και καινούριες 
αγορές για την περιοχή μας, όπως η Κίνα, με στόχο την προώθηση του πο-
λιτιστικού τουρισμού και την ανάδειξη του πολιτιστικού πλούτου της Κεντρι-

κής Μακεδονίας, επιδιώκει ακριβώς την επιμήκυνση της τουριστικής περιό-
δου και μάλιστα την αύξηση της επισκεψιμότητας στην περιοχή μας καθ’ όλη 
τη διάρκεια του έτους. Άλλωστε, η συνεργασία και οι συνέργειες με Κινέζους 
εταίρους στους τομείς του τουρισμού και του πολιτισμού, μπορούν να έχουν 
πολλαπλασιαστικά οφέλη για την Κεντρική Μακεδονία, όπως είναι η ενδυνά-
μωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων», δήλωσε σχετικά ο Περιφερειάρχης 
Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας.

«Οι Κινέζοι τουρίστες επισκέπτονται έναν προορισμό κυρίως για τα πο-
λιτιστικά του στοιχεία. Είναι λάτρεις της ιστορίας, της παράδοσης και του 
πολιτισμού. Η προβολή του μοναδικού, πολυποίκιλου πολιτιστικού αποθέ-
ματος της Κεντρικής Μακεδονίας σε αγορές όπως η Κίνα, με συντονισμένες 
και στοχευμένες δράσεις και με προοπτική τη διαρκή συνεργασία, τοποθετεί 
τον τουριστικό μας προορισμό σε υψηλότερο επίπεδο σε αυτές τις αγορές 
και συμβάλλει στην αναγνωρισιμότητά του ως σύγχρονου διεθνούς προ-
ορισμού. Η προώθηση θεματικών τουριστικών προϊόντων με κύριο μοχλό 
τον πολιτισμό και η παρουσίασή τους με καινοτόμα τεχνολογικά συστήματα, 
η έμφαση στην απόκτηση αυθεντικών εμπειριών μέσα από τη συμμετοχή 
σε πλήθος δραστηριοτήτων που προσφέρει η περιοχή μας, η ταύτιση και 
η γνωριμία του επισκέπτη με τον ντόπιο πληθυσμό και την κουλτούρα του, 
αποτελούν τα σύγχρονα εργαλεία προβολής ενός τουριστικού προορισμού. 
Πάνω σε αυτά επενδύουμε και προσαρμόζουμε τον στρατηγικό μας σχεδια-
σμό για την επόμενη πενταετία», υπογράμμισε από την πλευρά του ο Αντι-
περιφερειάρχης Τουρισμού και Πολιτισμού Αλέξανδρος Θάνος.
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Ξεκίνησαν οι εγγραφές για 
το Κοινωνικό Φροντιστήριο 

του Δήμου Αλεξάνδρειας
Το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας 

και Πολιτισμού του Δήμου Αλεξάνδρειας, σε συνεργασία με 
το Κέντρο Κοινότητας συνεχίζει για 4η συνεχή χρονιά, τη 
λειτουργία του Κοινωνικού Φροντιστηρίου, προκειμένου να 
υποστηρίξει μαθητές Γυμνασίου – Λυκείου του Δήμου μας 
και να παρέχει ίσες ευκαιρίες στη γνώση για όλους τους 
μαθητές . 

Τα κριτήρια ένταξης στο Κοινωνικό Φροντιστηρίου είναι:
α)το χαμηλό οικογενειακό εισόδημα (7.000 ευρώ προ-

σαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για κάθε παιδί) και 
β) η ανεργία του ενός ή και των δύο γονέων
 Απαραίτητη κατά την εγγραφή είναι η παρουσία του 

μαθητή και του κηδεμόνα, προσκομίζοντας τα εξής δικαι-
ολογητικά: 

1. Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση για ένταξη στο Κοινωνικό 
Φροντιστήριο (διατίθεται από το Κέντρο Κοινότητας)

2.Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας / Διαβατηρίου 
γονέα.

3.Φωτοτυπία Εκκαθαριστικού Σημειώματος , έντυπο Ε1 
και  έντυπο Ε9(φορ/κού έτους 2017)

4.Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
5. Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ. 
Οι μαθητές που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τα 

μαθήματα του Κοινωνικού Φροντιστηρίου για τη σχολική 
χρονιά 2018 – 2019, παρακαλούνται να συμπληρώσουν 
τη σχετική αίτηση συμμετοχής, με υπογραφή γονέα ή 
κηδεμόνα, δηλώνοντας παράλληλα και τα μαθήματα που 
επιθυμούν να παρακολουθήσουν. 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος μέχρι και την Παρασκευή 
14 Σεπτεμβρίου ώστε να ολοκληρωθεί η δημιουργία τμη-
μάτων με στόχο την άμεση λειτουργία του Κοινωνικού 
Φροντιστηρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται καθημερινά 08:00 – 16:00 στο 
Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Αλεξάνδρειας που στεγά-
ζεται στην πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού. Τηλέφωνα 
Επικοινωνίας 23330-53071/23330-53072

Ενημερωτικά φυλλάδια κυκλοφοριακής αγωγής 
και οδικής ασφάλειας μοίρασαν χθες Τρίτη 11 Σε-
πτεμβρίου, το πρωί, αστυνομικοί σε μικρούς μαθητές 
και γονείς κατά την προσέλευση τους στα σχολικά 
συγκροτήματα της Ημαθίας, του Κιλκίς, της Πέλλας, 
της Πιερίας, των Σερρών και της Χαλκιδικής.

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία του Αρχηγείου της 
Ελληνικής Αστυνομίας που έχει ως στόχο να ενημε-
ρώσει και να ευαισθητοποιήσει γονείς και μαθητές σε 
θέματα οδικής ασφάλειας, ιδίως κατά τις μετακινήσεις 
τους από και προς τα σχολικά συγκροτήματα.

Μέσα από τα συγκεκριμένα φυλλάδια, δίνονται 
συμβουλές και περιγράφονται με απλό και κατανοητό 
τρόπο βασικοί κανόνες του Κώδικα Οδικής Κυκλο-
φορίας για να ενημερωθούν οι μικροί μαθητές πως 
να κυκλοφορούν στο δρόμο με ασφάλεια. Επιπλέον, 
περιέχουν χρήσιμες οδηγίες για τους γονείς, έτσι ώ-
στε να παρέχουν τη σωστή κυκλοφοριακή αγωγή στα 
παιδιά τους, δίνοντας το καλό παράδειγμα. 

Παράλληλα, από σήμερα, πρώτη ημέρα εφαρμο-
γής των αυξημένων μέτρων τροχαίας, πραγματοποι-
ήθηκαν στοχευμένοι έλεγχοι σε σχολικά λεωφορεία.

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας, 
ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη σε θέματα οδικής ασφάλειας και με αφορμή 
την έναρξη της νέας σχολικής περιόδου, υπενθυμίζει στους γονείς ότι 
εκείνοι είναι που δίνουν τα πρώτα μαθήματα κυκλοφοριακής αγωγής στο 
παιδί και δίνει τις παρακάτω οδηγές:

• Αναζητήστε την πιο ασφαλή διαδρομή, που πρέπει να ακολου-
θεί το παιδί σας, για να φθάσει και να επιστρέψει από το σχολείο του.

• Η πιο σύντομη διαδρομή δεν είναι απαραίτητα και η πιο ακίνδυ-
νη. Ελέγξετε πολλές φορές το δρομολόγιο για το σχολείο του παιδιού σας. 
Όταν καταλήξετε στην πιο κατάλληλη διαδρομή, φροντίστε να τη διανύσε-
τε πολλές φορές μαζί του, έτσι ώστε να του αποτυπωθεί σωστά.

• Ακολουθώντας καθημερινά την ίδια διαδρομή, θα μπορεί σι-
γά-σιγά να γνωρίσει όλες τις ιδιαιτερότητες και ιδιομορφίες του δρομολογί-
ου και κατά συνέπεια τους ενδεχόμενους κινδύνους.

• Το παιδί πρέπει να μάθει να σταματά στην άκρη του πεζοδρομί-
ου, πριν περάσει στην απέναντι πλευρά του δρόμου. Πρέπει να μάθει να 

ελέγχει προσεκτικά αριστερά και δεξιά το δρόμο και να τον διασχίζει μόνο 
όταν θα είναι απόλυτα σίγουρο ότι δεν περνούν οχήματα.

• Μάθετε στο παιδί σας να αντιλαμβάνεται σωστά πότε ένα όχημα 
είναι μακριά ή κοντά του. Μια κακή εκτίμηση μπορεί να οδηγήσει σε ατύ-
χημα.

• Κρατάτε πάντα από το χέρι το παιδί σας, που πρέπει να βαδίζει 
στην εσωτερική πλευρά του πεζοδρομίου.

• Μάθετε στο παιδί σας ότι ακόμα και στις διαβάσεις των πεζών 
πρέπει να είναι εξίσου προσεκτικό. Και στην περίπτωση αυτή ισχύει ο 
προσεκτικός έλεγχος του δρόμου δεξιά και αριστερά.

• Ιδίως τις βραδινές ώρες, το κίτρινο χρώμα στα ρούχα του παι-
διού ή τα αντανακλαστικά αυτοκόλλητα, βοηθούν τους οδηγούς να αντιλη-
φθούν καλύτερα την παρουσία του στο δρόμο.

• Αν στο σχολείο ή τη διαδρομή υπάρχει έλλειψη ή φθορές σε 
σηματοδότες ή πινακίδες (οδικά σήματα), ενημερώστε άμεσα τους αρμό-
διους φορείς.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 5/2018
Ανακοινώνεται από το Τμήμα Προμηθειών, Διαχείρισης 

Υλικού και Κρατικών Οχημάτων της Διεύθυνσης Οικονομι-
κού της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Α-
ποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης (Α.Δ.Μ.-Θ.) 
(NUTS:EL51-EL52),Καθηγητή Ρωσσίδη 11, Τ.Κ. 54655, η 
διενέργεια Ηλεκτρονικού Ανοικτού Άνω των Ορίων μειοδοτικού 
διαγωνισμού για την επιλογή προμηθευτών υγρών καυσίμων 
(πετρέλαιο κίνησης DIESEL κωδικός - CPV 09134100-8, α-
μόλυβδη βενζίνη - κωδικός CPV 09132100-4 και πετρελαί-
ου θέρμανσης - κωδικός CPV 09135100-5) για την περίοδο 
2019-2020, που αφορά τις ανάγκες των Υπηρεσιών της, με 
προϋπολογισμό Εννιακόσιες Εξήντα Εννέα Χιλιάδες Πενήντα 
Εννέα Ευρώ και Εβδομήντα Ένα Λεπτό (969.059,71€) συμπε-
ριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ή Επτακόσιες Ογδόντα Μία Χιλιάδες 
Τετρακόσια Ενενήντα Εννέα Ευρώ και Εβδομήντα Επτά Λεπτά 
(781.499,77€) χωρίς Φ.Π.Α. 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέ-
ρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει 
τιμής, δηλαδή το μεγαλύτερο ποσοστό (%) παρεχόμενης έκ-
πτωσης στη νόμιμα διαμορφούμενη, την ημέρα παράδοσης, 
μέση τιμή λιανικής πώλησης των καυσίμων, ανά Περιφερειακή 
Ενότητα / Πόλη-Πολεοδομικό συγκρότημα, όπως αυτή θα προ-
κύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών. 

Το ανωτέρω ποσοστό μπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς 
να υπερβαίνει το 5%.

Λήψη πληροφοριών: Tμήμα Προμηθειών,Διαχείρισης Υλι-
κού και Κρατικών Οχημάτων Δ/νσης Οικονομικού Α.Δ.Μ.-Θ. 
(Πληροφορίες: Νικήτας Γεώργιος, Ελένη Αβραμίδου τηλ: 2313 
309-437,151, e-mail: tpdy@damt.gov.gr).

Μετά την ανάρτησή της στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) στις 12/09/2018 το πλήρες 
κείμενο της διακήρυξης θα είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της 
υπηρεσίας www.damt.gov.gr

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην Διαδικτυακή πύλη ΕΣΗ-
ΔΗΣ www.promitheus.gov.gr 

Ημερομηνία και ώρα Έναρξης Υποβολής Προσφορών: Πέ-
μπτη 13/09/2018 08:00 π.μ.

Καταληκτική Ημερομηνία και ώρα Υποβολής Προσφορών: 
Δευτέρα 15/10/2018 15:00 μ.μ.

Ημερομηνία και ώρα Αποσφράγισης Προσφορών: Παρα-
σκευή 19/10/2018 10:30 π.μ.

Με εντολή του
Συντονιστή της Α.Δ.Μ.-Θ.

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού
ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

Έντυπες οδηγίες σε μαθητές 
και γονείς από τροχονόμους 

σε περιοχές της Κ. Μακεδονίας
-Στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Βέροιας ο υποδιοικητής της 

Αστυνομικής Διεύθυνσης Ημαθίας

Τετραήμερη εκδρομή 
της Φιλοπτώχου Βέροιας

                                                      
Η Φιλόπτωχος Αδελφότης Κυριών Βέροιας, διοργανώνει τετραήμερη 

εκδρομή, ( τρεις διανυκτερεύσεις) στη Σόφια, Μαύρη Θάλασσα: Μεσημβρία - 
Μπουργκάς- Αγχίαλος- Σωζόπολη-Βάρνα-Αλατζά, Φιλιππούπολη, στις 21-24 
Σεπτεμβρίου 2018. Τιμή προσιτή. 

Δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα:  2331064731, 2331028937, 
6938755785, 6946425960

Στρατηγική συνεργασία της Περιφέρειας 
Κ. Μακεδονίας με επαρχίες της Κίνας
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Φιλικό παιχνίδι έδωσε την 
Δευτέρα (10/9) μια ομάδα 
της ΒΕΡΟΙΑΣ αποτελούμενη 

κυρίως από νεαρούς ποδοσφαιριστές 
στην γειτονική Κουλούρα, κόντρα 
στον τοπικό ΠΑΟΚ. Το τελικό σκορ 
ήταν 6-0 υπέρ των «κυανέρυθρων», 
με τέρματα που πέτυχαν οι Ιωάννου 
(2), Τσικόπουλος (2), Ζυγκερίδης και 
Βασίλτσης.

Για τη «Βασίλισσα» ξεκίνησαν οι: Ντιούδης,
Τρούπκος,Λεφίδης, Τσουλχάι, Ράδης, Ιωάννου,
Φωτόπουλος,Μισαηλίδης, Ζιγκερίδης, Σοφιανίδης,
Κυζίρίδης.ΕπίσηςαγωνίστηκανοιΧ’’παναγιωτίδης,
Λίπε,Παπουτσίδης,Βασίλτσης,Τσικόπουλος.

Για τονΠΑΟΚΚουλούρας έπαιξαν οι: Βάντσης,
Σακαλής,Βλαχάβας,Φουρκιώτης,Πανταζής,Χαρα-
λαμπίδηςΔ.,Αναστασόπουλος,ΜανωλόπουλοςΦ.,
Μουρατίδης,Τζήμας,Τεμιρτζόγλου.

Επόμενο φιλικό για τη ΒΕΡΟΙΑ, την Τετάρτη
(12/9) στις 17/30στοΠαλαιοχώριΧαλκιδικής με α-
ντίπαλοτοντοπικόΆρη,πουπρωταγωνίστησεπέρσι
στηνΓ’Εθνικήκατηγορία

Τους 16 αγώνες της 3ης φάσης 
του Κυπέλλου Ελλάδας όρισε 
χθες η ΕΠΟ. Οι ομάδες της Γ 

Εθνικής, που για πρώτη φορά αγω-
νίζονται στον θεσμό, θα υποδεχτούν 
τις αντίστοιχες της Football League, 
έχοντας μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να 
προχωρήσουν ακόμη περισσότερο. 
Ένα παιχνίδι θα διεξαχθεί το Σάβ-
βατο 15/9 (Κιθαιρών Καπαρελλίου 
– Ηρόδοτος) ενώ όλοι οι υπόλοιποι 
αγώνες θα λάβουν χώρα την επόμε-
νη μέρα, με τις αναμετρήσεις Άρης 
Αβάτου – Πλατανιάς (αν και οι γηπε-
δούχοι ανακοίνωσαν πως το ματς θα 
διεξαγόταν Σάββατο) και Νίκη Δόξα 
Δράμας να έχουν ώρα έναρξης στις 
18.30.

Αναλυτικά:
Σάββατο15/9
ΚιθαιρώνΚαπαρελλίου–Ηρόδοτος(16.00)

Κυριακή16/9
ΕρμήςΑμυνταίου–Εργοτέλης(16.30)
Εθνικός–Ηρακλής(16.30)
ΘύελλαΚαμαρίου–ΑΕΣπάρτη(16.30)

Τηλυκράτης–ΑήττητοςΣπάτων(16.30)
ΑΟΕπισκοπής–Κέρκυρα(16.30)
ΑντίμαχοςΚωήΑιολικός–ΝΠΣΒόλος(16.30)
Θεσπρωτός–ΑπόλλωνΛάρισας(16.30)
ΑΟΚαρδίας–ΑπόλλωνΠόντου(16.30)
Κόρινθος2006–Παναχαϊκή(16.30)
ΟΦΙεράπετρας–ΑΕΚαραϊσκάκης(16.30)
ΑπόλλωνΠαραλιμνίου–Αιγινιακός(16.30)
ΑΕΕρμιονίδας–ΑΟΧΚισσαμικός(16.30)
ΑΣΓιαννιτσά–Τρίκαλα(16.30)
ΆρηςΑβάτου–Πλατανιάς(18.30)
ΝίκηΒόλου–ΔόξαΔράμας

ΜίαομάδατηςΒέροιαςκέρδισε
6-0στηνΚουλούρατονΠΑΟΚ

Ορίστηκαν οι αγώνες της 3ης 
φάσης του Κυπέλλου Ελλάδας

στο ποδόσφαιρο

Σήμερα 
στη 

Χαλκιδική
ΤονΆρηΠαλαιοχωρίου

αντιμετωπίζεισήμεραηΒέ-
ροια σε ένα πολύ δυνατό
τεστ αφού οι γηπεδούχοι
εντυπωσίασανμετηνπερ-
σινή πορεία στο πρωτά-
θλημα που κατέλαβαν τη
2ηθέσημετάτονΗρακλή.

ΑνακοινώνονταιτηνΠέμπτη(13/9)
οιώρεςπροπονήσεωντηςΑκαδημίας

ΜπάσκεττωνΑετώνΒέροιας
ΤηνΠέμπτη13/9θαανακοινωθούναπότουςΑετούςΒέροιαςοιώρεςπροπονήσεωνκαιδρομολογίωντου

μεταφορικούμέσουγιατατμήματαυποδομής.
Ηπροσπάθειατηςδιοίκησηςγιαπιοπροσιτέςσεγονείςκαιαθλητέςώρεςστιςδιαθέσιμεςεγκαταστάσεις,

φαίνεταιπωςβρίσκειανταπόκρισηαπότουςιθύνοντεςκαισυνάμαμετηντυπικήέγκρισητωναρμοδίων,θα
είναισεθέσηναπροβείσεανακοινώσεις.

Να σημειωθεί πως οι εγγραφές συνεχίζονται στα τηλέφωνα 6973220345 (Σίμος Γαβριηλίδης) και
6949487631(ΑργύρηςΤσιγγενόπουλος)ενώόσοναφοράτακορίτσιαπουέχουνενταχθείαλλάκαιαυτάπου
θατοπράξουνστομέλλον,έχειήδηπροβλεφθείησυνεργασίαμεπροπονήτριαπουθαανακοινωθείτοεπό-
μενοδιάστημα.



Επίσκεψη στο Κέντρο Ημερήσιας 
Φροντίδας της Πρωτοβουλίας 
για το Παιδί πραγματοποίη-

σαν χθες Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου στις 
14.30 οι αθλητές, οι προπονητές και 
ο πρόεδρος της ΔΕ του τμήματος 
καλαθοσφαίρισης του ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 
ΒΕΡΟΙΑΣ. Η επίσκεψη αυτή πραγμα-
τοποιήθηκε από κοινού με εργαζόμε-
νους των φροντιστηρίων ΛΕΞΙΣ και 
σκοπός της ήταν η διανομή εισιτηρίων 
διαρκείας της ομάδας στους νεαρούς 
ενοίκους της Μονάδας, όπως επίσης 
στους εργαζόμενους και στους εθελο-
ντές που απασχολούνται σ´ αυτήν.

Η επίσκεψη αυτή έγινε πραγματικότητα χάρη
στην εξαιρετική πρωτοβουλία του κου Γεράσιμου
Καλλιγά,μεγάλουχορηγούτηςομάδαςκαιιδιοκτήτη
των κέντρων ξένων γλωσσώνΛΕΞΙΣ και του εκδο-
τικού οίκου Super Course, ο οποίος προχώρησε
στηναγορά40εισιτηρίωνδιαρκείαςμεσκοπόνατα
διαθέσει στουςανωτέρωαναφερόμενους τυχερούς
δικαιούχους.

Με αυτή του την κίνηση, ο γνωστός επιχειρη-
ματίας επιτελεί τριπλό έργο. Πρώτον, στηρίζει την
προσπάθεια της ανδρικής ομάδας μπάσκετ του
ΦιλίππουΒέροιας,κάτιπουπράττεισυστηματικάτα
τελευταίαχρόνια.

Δεύτερον, στηρίζει εμμέσως το έργο τηςΠτΠ,
καθώςωςγνωστόν,μέροςτωνεισπράξεωναπότην
διάθεση των καρτών διαρκείας διατίθεται
κάθε χρόνο για την κάλυψηπάγιωνανα-
γκώντουΣυλλόγου.

Τρίτον,δίνει την ευκαιρίαστους40μι-
κρούςκαιμεγάλουςκατόχουςτωνκαρτών
διαρκείας να έρθουν κοντάστο μπάσκετ
και στην ανδρική ομάδα του συλλόγου,
παίρνοντας την θέση τους στην κερκίδα
και στηρίζοντας τους αθλητές της στους
εντόςέδραςαγώνεςτους.

Το ραντεβού όλων λοιπόν ανανεώθη-

κε για τηνΚυριακή 7Οκτωβρίου, ημερομηνίαπου
σηματοδοτεί την έναρξη του επερχόμενουπρωτα-
θλήματοςτηςΒ´ΕθνικήςΚατηγορίας,μετοναγώνα
τηςομάδαςμαςμετοΣΑΑΚΑνατόλιαστοΔΑΚ«Δη-
μήτριοςΒικέλας».

ΕυχαριστήριοτηςΔΕτουτμήματοςμπάσκετ
τουΑΠΣΦΙΛΙΠΠΟΣΒΕΡΟΙΑΣ

ΗΔΕ του τμήματος καλαθοσφαίρισης τουΑΠΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ αισθάνεται την ανάγκη να
ευχαριστήσειδημόσιαταφροντιστήριαξένωνγλωσ-
σώνΛΕΞΙΣ καιπροσωπικά τον κο ΓεράσιμοΚαλ-
λιγά,γιατηνχειρονομίατουνααγοράσει40κάρτες
διαρκείαςτηςομάδαςκαινατιςμοιράσεισταπαιδιά
τηςΠρωτοβουλίας για τοΠαιδίπουφιλοξενούνται
στοΚέντροΗμερήσιαςΦροντίδας,όπωςεπίσηςκαι
στους εργαζόμενουςκαιστους εθελοντέςπουαπα-
σχολούνταισεαυτό.

Εκτός από την προφανή κοινωνική της προέ-
κταση (ούτως ή άλλως είναι γνωστή η διαχρονική
ευαισθησία και ευαισθητοποίηση του κουΚαλλιγά
στα θέματα τηςΠτΠ, αλλά και η αμέριστηστήριξή
τουστηνπροσπάθειάμας),ηκίνησηαυτήέχεικαιέ-
ναπεραιτέρωαντίκρυσμα,καθώςδίνεισεπαιδιάκαι
μεγάλους την ευκαιρία να έρθουνακόμαπιο κοντά
στηνομάδαμας,παρακολουθώνταςδιαζώσηςτους
εντόςέδραςαγώνεςτηςκάθεδεύτερηΚυριακή.

Κάποιεςφορέςκαιπαράτοντεράστιοπλούτοτης
ελληνικήςγλώσσας,μερικάσυναισθήματαδεν είναι
δυνατόν νααποτυπωθούνμε την γλαφυρότητα και
τηνβαρύτηταπουτουςαρμόζει.

Αρκούμαστε λοιπόν,ως τμήμαμπάσκετ τουΦι-
λίππουΒέροιας,σεέναΤΕΡΑΣΤΙΟευχαριστώστον
επιχειρηματία και άνθρωποΚαλλιγά Γεράσιμο και
ευχόμαστεηπράξητουναέχεικαιάλλουςμιμητές.

Εντυπωσιακή εμφάνισηαπό τον ΓΑΣΑλεξάνδρει-
ας,στοΚλειστόΓυμναστήριο του2ουΓυμνασίου της
πόλης,σεαγώναγιατην4ηαγωνιστικήτουΒ’ομίλου
του Κυπέλλου ΕΚΑΣΚΕΜ.Με τι νίκη αυτή (70-41)
επί του ισχυρούΑιγινιακού η ομάδα της Ημαθίας
είναιπλέον τοαδιαφιλονίκητοφαβορί για τηνπρώτη
θέσηκαι τηνπρόκρισηστοFinal-4,καθώςακόμακαι
σεπερίπτωσηήτταςμε είκοσι τρεις από τονΠιερικό
ΑρχέλαοστηνΚατερίνητηνΤετάρτη,τερματίζειπρώτη
στονόμιλο.Αντίθετα,οΑιγινιακόςπλέονμπορείναδι-
εκδικήσειτηνπρόκρισήτουστονημιτελικόμόνομέσα
απότηδιαδικασίατωνμπαράζ,καθώςαπώλεσεκάθε
πιθανότηταγιατηνκατάκτησητηςπρώτηςθέσηςστον
όμιλο,αλλάγιανασυμβείαυτόθαπρέπειοΠιερικός
Αρχέλαοςναμηνικήσειμεπερισσότερουςαπόοκτώ
πόντουςτηνΑλεξάνδρεια

.ΓΑΣΑλεξάνδρειας (Οκλαλιώτης):Πουρλιοτόπου-
λος16(4),Μπαλιάκας10,Σιδηρόπουλος8,Μπίσκας
3 (1), Σταυρόπουλος 4, Παντοφλίδης, Σιτσάνης 13,
Παπαγερίδης2,Αβραμίδης4,Πρόιος,Καραγιάννης7,
Καρκάρας3.

ΑΟΚΑιγινιακός (Λοτζανιώτης):Πιπιλίκας4,Κατσι-
άνος6(1),Αργυρόπουλος6,Κοντόπουλος,Κοιλιάς1,
ΒουτσακόπουλοςΑ.2,Βουλτσίδης2,Κιρκιντζώτης9,
Μελίδης7,ΒουτσακόπουλοςΘ.4,Δεμερτζής

ΤοπανόραματουΚυπέλλου:
Α όμιλος
1ηαγωνιστική(1/9)
ΓΑΣΒαφύρας–Βατανιακός/Σάρισα31-86
ΓΑΣΠΠάνθηρες–ΑΚΕΠιερίας0-20α.α.
Ρεπό:ΑΓΕΠιερίας
2ηαγωνιστική(2/9)
Βατανιακός/Σάρισα–ΑΓΕΠιερίας88-91
ΑΚΕΠιερίας–ΓΑΣΒαφύρας62-48
Ρεπό:ΓΑΣΠΠάνθηρες
3ηαγωνιστική(8/9)
ΑΓΕΠιερίας–ΑΚΕΠιερίας80-55
ΓΑΣΒαφύρας–ΓΑΣΠΠάνθηρες20-0α.α.
Ρεπό:Βατανιακός/Σάρισα
4ηαγωνιστική(9/9)
ΑΚΕΠιερίας–Βατανιακός/Σάρισα64-82
ΓΑΣΠΠάνθηρες–ΑΓΕΠιερίας0-20α.α.
Ρεπό:ΓΑΣΒαφύρας
5ηαγωνιστική(12/9)

20.00ΑΓΕΠιερίας–ΓΑΣΒαφύρας
Βατανιακός/Σάρισα–ΓΑΣΠΠάνθηρες20-0α.α.
Ρεπό:ΑΚΕΠιερίας

Βαθμολογία
1.ΑΓΕΠιερίας191-143.................................... 6
2.ΑΚΕΠιερίας201-210................................... 6
3.Βατανιακός/Σάρισα256-186......................... 5
4.ΓΑΣΒαφύρας99-145................................... 4
5.ΓΑΣΠΠάνθηρες0-60................................... 3

Β όμιλος
1ηαγωνιστική
ΓΑΣΜελίκης–ΠιερικόςΑρχέλαος0-20α.α.
ΓΑΣΑλεξάνδρειας–ΑΣΚολινδρού20-0α.α.
Ρεπό:ΑΟΚΑιγινιακός
2ηαγωνιστική(5/9)
ΠιερικόςΑρχέλαος–ΑΟΚΑιγινιακός51-69
ΑΣΚολινδρού–ΓΑΣΜελίκηςακυρώθηκε
Ρεπό:ΓΑΣΑλεξάνδρειας
3ηαγωνιστική
ΑΟΚΑιγινιακός–ΑΣΚολινδρού20-0α.α.
ΓΑΣΜελίκης–ΓΑΣΑλεξάνδρειας0-20α.α.
Ρεπό:ΠιερικόςΑρχέλαος
4ηαγωνιστική(9/9)
ΓΑΣΑλεξάνδρειας–ΑΟΚΑιγινιακός70-41
ΑΣΚολινδρού–ΠιερικόςΑρχέλαος0-20α.α.
Ρεπό:ΓΑΣΜελίκης
5ηαγωνιστική(12/9)
18.00Πιερικός–ΓΑΣΑλεξάνδρειας
ΑΟΚΑιγινιακός–ΓΑΣΜελίκης20-0α.α.
Ρεπό:ΑΣΚολινδρού

Βαθμολογία
1.ΓΑΣΑλεξάνδρειας111-416
2.ΑΟΚΑιγινιακός130-1215
3.ΠιερικόςΑρχέλαος91-695
4.ΑΣΚολινδρού0-804
5.ΓΑΣΜελίκης0-603

Γ όμιλος
1ηαγωνιστική(1/9)
18.00ΦΟΑριδαίας–ΚούπαΚιλκίς20-0α.α.
ΜέγαςΑλέξανδρος Γιαννιτσών–ΑλέξανδροςΑξι-

ούποληςακυρώθηκε
Ρεπό:ΑετοίΒέροιας
2ηαγωνιστική(5/9)
ΚούπαΚιλκίς–ΑετοίΒέροιας36-53
ΑλέξανδροςΑξιούπολης–ΦΟΑριδαίας0-20α.α.
Ρεπό:ΜέγαςΑλέξανδροςΓιαννιτσών
3ηαγωνιστική(8/9)
ΑετοίΒέροιας–ΑλέξανδροςΑξιούπολης20-0α.α.
ΦΟΑριδαίας–ΜέγαςΑλέξανδροςΓιαννιτσών20-0α.α.
Ρεπό:ΚούπαΚιλκίς
4ηαγωνιστική(9/9)
Μ.ΑλέξανδροςΓιαννιτσών–ΑετοίΒέροιας0-20α.α.
ΑλέξανδροςΑξιούπολης–ΚούπαΚιλκίς0-20α.α.
Ρεπό:ΦΟΑριδαίας

5ηαγωνιστική(12/9)
18.00ΑετοίΒέροιας–ΦΟΑριδαίας
ΚούπαΚιλκίς –ΜέγαςΑλέξανδροςΓιαν-

νιτσών20-0α.α.
Ρεπό:ΑλέξανδροςΑξιούπολης

Βαθμολογία
1.ΦΟΑριδαίας60-0.........................6
2.ΑετοίΒέροιας53-36......................6
3.ΚούπαΚιλκίς56-73.......................4
4.ΑλέξανδροςΑξιούπολης0-80........4
5.ΜέγαςΑλέξανδροςΓιαννιτσών0-60.3

CMYK

11ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 www.laosnews.gr

Εντυπωσιακός ο ΓΑΣ Αλεξάνδρειας
με Αιγινιακό, νίκη και για Βατανιακό.

Το πανόραμα της διοργάνωσης

Φροντιστήρια«ΛΕΞΙΣ»και
ΜπασκετικόςΦίλιπποςστοπλευρό
της«ΠρωτοβουλίαςγιατοΠαιδί»
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Ξεκίνησε η νέα σεζον εκπαιδευ-
σης και προετοιμασίας των 
νεαρών μας αθλητών και από 

της 1 Σεπτμβρίου θα μπορείτε να μας 
βρείτε στο<Φιλιππειο> Κλειστό Γυμνα-
στήριο  Βέροιας. Θα σας υποδεχτούμε 
με χαρά στην αγαπημενη οικογένεια 
του Τζούντο. Όλα τα παιδιά (αγορια 
και κορίτσια) ηλικίας από 6 ετών και 
πάνω θα μπορούν να γραφτούν στην 
σχολή μας.

Τοκλείσιμο τηςπερασμένηςσεζόνειχεγίνειστη

Θεσσαλονικη εκει οπου ειχεδιεξαχθεί τοΒαλκανικό
ΠρωτάθλημαΠαιδων -ΚορασιδωνΒ’.Μερικοί από
τους αθλητές μας πήραν μια γεύση από το που
θαπρέπει να βάλουν τους στόχους τους και ποια
πράγματαπρέπει να διορθώσουνστηνπροετοιμα-
σία τουςώστε στους επομενουςΔιεθνείςΑγωνες
να βρίσκονται ανώτεροι από τους συναθλητές του
εξωτερικού.Στοενλόγωπρωτάθλημαείχαμεκαιτην
μεγαλύτερη επιτυχία τηςπερασμένης σεζον οπου
στην τρίτη θέση κατάφερε να φτάσει οΠασβάνης
Παναγιώτηςστηνκατηγορίατων-60κιλών.ΟΠανα-
γιώτηςμετηννίκητουαυτήκατάφερεάξιαναλέγετε
οκαλύτεροςαθλητήςτουσυλλόγουτηςπερασμένης
σεζόν.Ευχομαστεκαιελπιζουμεπωςηνεασεζονθα
φέρει ακόμαμεγαλύτερες διακρίσεις στουςαθλητές
τηςόμορφηςπόληςμας.

Tέσσερις ορειβάτες από την 
πόλη μας, μέλη του Ε.Ο.Σ.  
(ορειβατικό τμήμα), οι: Γιώρ-

γος Καισαρίδης, Κώστας Μάινος, 
Θωμάς Μητσκόπουλος και Λάζαρος 
Τούρας , ανέβηκαν την Κυριακή 9 
Σεπτεμβρίου στην ψηλότερη κορυφή 
του Βαρνούντα ή “Baba” όπως λένε 
το βουνό στην Π.Γ.Δ.Μ. Η ανάβαση 
έγινε από την περιοχή που βρίσκεται 
το “Pelister National Park” ,μιας και 
η κορυφή αυτή όπως και ένα μεγάλο 
μέρος του Βουνού ανήκει στα Σκό-
πια.

Οιορειβάτεςμαςκάλυψαναπόσταση24χιλιο-
μέτρωνσε 6.30ώρεςμε 1300μέτραθετικά υψο-
μετρικά , ανέβηκανπρώταστην κορυφήPelister
ήΠεριστέρι στα 2601 μέτρα υψόμετρο και στην

συνέχεια επισκέφτηκαν τις 2 ορεινές λίμνες (που
ονομάζονται«ΜάτιατουPelister»)στα2150μέτρα
και2218μέτρα(GolemoEzero).

Ηεπιστροφήέγινεαπόάλλημεριάπουεπέτρε-
πε τηνθέαστηνΜικρή καιστηνΜεγάληΠρέσπα
,μέχρικαι τηνΑλβανία, ενώαπόδιάφορασημεία
του βουνού έβλεπες την λίμνη τηςΟχρίδας , το
Βόρα,τοβουνόGalicicaκαιτηνπόληΜοναστήρι
(Bitola).

Το “PelisterNationalPark”  είναι τοπαλαιότε-
ροΕθνικόΠάρκο τωνΣκοπίωνκαι τοδεύτεροσε
έκτασημετάτοΜαύροβο.Μεταξύτωνπολλώνει-
δώνπουέχειστηνχλωρίδατουιδιαίτερασημαντι-
κήείναιηπαρουσίατουπενταβέλονουπεύκουμε
το όνομα “Molica”,πουσυναντάτεσε λίγα βουνά
στηνΒαλκανικήχερσόνησο.Ηπανίδαεπίσης του
πάρκου είναι εντυπωσιακήμεΑρκούδες,Λύκους,
Ελάφια, Ζαρκάδια,Αγριογούρουνα και αρπακτικά
πουλιά.

Μίααποστολήακόμααπότηνπόλημας ,που
δίνει το ορειβατικό τηςστίγμασεβουνά τόσο της
Ελλάδας όσοκαιτου εξωτερικού. «ΠΑΝΤΑΨΗ-
ΛΑ»

ΤανέατηςομάδαςΤζούντοτηςΒέροιας Ναουσαίοι ορειβάτες στο “Pelister 
National Park”

Διάψευση του Φιλίππου
ΜεαφορμήδημοσίευμαΑθηναϊκούσάιτπρινλίγεςεβδομάδεςότιδημιουργήθηκεπρόβλημασεπρο-

πόνησηαναπτυξιακούτμήματοςχάντμπολμετουςαρμόδιουςφύλακεςκαιτονπροπονητήτουτμήματος
μας, ενημερώνουμε ότι κάτι τέτοιο ουδέποτεσυνέβη και ότι η συνεργασία τουσυλλόγου μας με τους
αρμόδιουςφορείςτουΔήμουΒεροίαςκαιμετονεπικεφαλήτουΚΑΠΑκύριοΔιαμάντησυνεχίζεταιχωρις
κανέναπρόβλημα.

ΟΠρόεδρος
ΓιώργοςΦύκατας

ΟΓενικόςΓραμματέας
ΓρηγόρηςΠαπαϊωάννου

Κοντά στην
τελική συμφω-
νία του με τον
Απόλλωνα Πό-
ντου βρίσκεται
ο  Ν ι γηρ ιανός
επιθετικός. Να
ολοκληρώσε ι ,
έστω κα ι  στο
παρά πέντε, το
ρόστερ τουθέλει
οΑπόλλων,που
θέλει να κλείσει
άμεσα και το α-
νοικτό μέτωπο
μετοΜάικλΟλα-
ϊτάν.Συγκεκριμέ-
να, σύμφωνα με
δημοσίευμα του
«metrosport», ο
πρώην παίκτης
τουΟλυμπιακού
και τουΠανιώνι-
ου θα ταξιδέψει
στη Θεσσαλο-
νίκη, μόλις του
χορηγηθεί η βίζα
του που εκκρε-
μεί.

Θέμα χρόνου και με Ολαϊτάν Τραυματίας
οΣτηβ

Παπαδόπουλος

Σοβαρή ζημιά στο δεξί πόδι υπέστη στην
προπόνηση τηςΔευτέρας ο ΣταύροςΠαπαδό-
πουλος.Οπαίκτηςυπέστηκάταγμαστοναστρά-
γαλοκαιθαλείψειτοεπόμενοδιάστημααπότις
αγωνιστικέςυποχρεώσειςτουΦιλίππου.
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Μετά από 11 χρόνια που το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Βέροιας 
στο πλαίσιο των Θεατρικών του Δράσεων, διοργανώνει σειρά εργαστη-
ρίων για όλες τις ηλικιακές ομάδες της πόλης που ενδιαφέρονται για 
την  τέχνη του θεάτρου καλεί και πάλι τους φίλους του, να έρθουν κοντά 
στην τέχνη του θεάτρου γνωρίζοντάς την «εκ των έσω!».

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ:
Η   θεατρική   αγωγή  απευθύνεται   σε   άτομα   όλων  των ηλικιών. 

Περιλαμβάνει  θεατρικό  παιχνίδι, ασκήσεις (ρυθμού, εμπιστοσύνης, 
παρατηρητικότητας, μνήμης, αισθήσεων, φαντασίας, επικοινωνίας, 
συνεργασίας),  σωματική   έκφραση,  φωνή- λόγο,  μουσικοκινητικές   
ασκήσεις,  παιχνίδια ρόλων,  αυτοσχεδιασμούς, δραματοποίηση  κ.α.

Τα εργαστήρια είναι χωρισμένα ηλικιακά ως εξής:
1ο Τμήμα «Τα Αστεράκια» 
Εργαστήρι Θεατρικής Υποδομής  παιδιών με ΥΛΑ  - «Δραματοποίη-

ση Κοινωνικών Ιστοριών».
Το εργαστήρι απευθύνεται σε παιδιά με ΥΛΑ (Υψηλής Λειτουργικό-

τητας Αυτισμό) Σύνδρομο Asperger ηλικίας  5 – 10 ετών και ο  βασικός 
άξονάς του είναι η  «Δραματοποίηση Κοινωνικών Ιστοριών». Συγκεκρι-
μένα:

- Οι Κοινωνικές Ιστορίες αποτελούν κοινωνικά σενάρια – καταστά-
σεις και αποσκοπούν στη μείωση ή αντιμετώπιση κοινωνικών και επι-
κοινωνιακών δυσκολιών.

- Στόχος μας είναι μία πρώτη προσέγγιση του παιδιού με τον κόσμο 
του θεάτρου μέσω της δραματοποίησης Κοινωνικών Ιστοριών.

- Η θεατρική αγωγή προωθεί την βιωματική, τη συνεργατική και την 
ενεργητική μάθηση μέσω της εμπειρίας, της μίμησης, της ταύτισης, της 
εξερεύνησης, της ομαδικότητας και της κοινωνικής αλληλεπίδρασης, 
καθώς και της εκμάθησης και εφαρμογής επίλυσης προβλημάτων.

- Ο συνδυασμός των κοινωνικών ιστοριών με την θεατρική αγωγή 
συμβάλλει σημαντικά στην πρόσληψη και επεξεργασία πληροφοριών, 
τη διαχείριση των συναισθημάτων, την ανάπτυξη επικοινωνιακών και 
κοινωνικών δεξιοτήτων, αλλά και την ενίσχυση της φαντασίας και της 
δημιουργικότητας. 

2ο Τμήμα «Όνειρο», «Κομήτες Α’»  «Μικροί Κομήτες» «Κομή-
τες» «ΣΒΟΥΡΕΣ» και ΘΕΑΤΡΟΠΑΓΙΔΑ»

Εργαστήρια Θεατρικής Υποδομής «Προσχολικής Ηλικίας και παι-
διών της Α’ & Β’ Δημοτικού» (5- 9 ετών)                                                                     

Μια πρώτη προσέγγιση του παιδιού με τον κόσμο του θεάτρου.
Βασικός στόχος των εργαστηρίων είναι η  ομαδοποίηση και συμμε-

τοχή των παιδιών σε ένα κοινωνικό σύνολο μέσα από δραματοποίηση 
παραμυθιών και θεατρικών παιχνιδιών κατάλληλων για αυτές τις ηλικί-
ες.

3ο Τμήμα  « «ΣΧΕΔΙΟ Α’» & «ΣΧΕΔΙΟ Β’» 
Εργαστήρια Θεατρικής Υποδομής  παιδιών  9- 12 ετών - Μια πρώτη 

προσέγγιση του παιδιού με τον κόσμο του θεάτρου.
- Μέσα από τη διασκεδαστική λειτουργία του οργανωμένου παι-

χνιδιού, το παιδί  γνωρίζει και οξύνει την έννοια της συνεργασίας, της 
ομαδικότητας και της εφευρετικότητας. Μαθαίνει να σέβεται τους φίλους 
του, να διεκδικεί την ελευθερία του, να αντιλαμβάνεται τη δύναμη του 
συνόλου.

 - Με τη βοήθεια απλών ασκήσεων αντιλαμβάνεται το σώμα του και 
τη σχέση του με το χώρο και το χρόνο.

- Αναπτύσσει την φαντασία του και τη χρησιμοποιεί δημιουργικά, κυ-
ρίως μέσα από ασκήσεις μίμησης και παντομίμας.

- Εξελίσσει την επικοινωνία εντός της ομάδας, συν-κοινωνεί και ανα-
πτύσσει κώδικες όπου ο λόγος δεν είναι απαραίτητος.

- Γνωρίζει στοιχεία του κόσμου (κινήσεις, ήχους, μεγέθη, ποιότητες, 
αισθήσεις ) και δημιουργεί εικόνες και μικρά δρώμενα.

Στόχος , σ’ αυτήν την ηλικία, είναι πρωταρχικά το παιδί να βιώσει τη 
χαρά του οργανωμένου παιχνιδιού, να κοινωνικοποιηθεί και παράλληλα 
να γνωρίσει τις πολλαπλές ιδιότητες και χρήσεις του σώματός του, με 

κυριότερη αυτή της επικοινωνίας. 
4ο Τμήμα  «Ονειροπόλοι», «Στιχομυθία» 

και «Στιχομυθία»
Εργαστήρια Θεατρικής Υποδομής  παιδιών 

γυμνασίου 12-15 ετών. 
 «Εισαγωγή στη θεατρική δράση».
- Το παιδί νιώθει την ανάγκη να γίνει το ίδιο 

δημιουργός, σκηνοθέτης και ηθοποιός στο δικό 
του θεατρικό κόσμο.

- Σταδιακή χρήση όλων των εκφραστικών 
μέσων (σώμα, φωνή, σχέση με το χώρο). 

- Μέσα πάντα από το παιχνίδι και τις ασκή-
σεις εντοπίζει τις βασικές θεατρικές έννοιες. 
Αυτοσχεδιάζει και πειραματίζεται.

- Γνωριμία με την έννοια ¨ηθοποιός¨ και θε-
ατρική τη πράξη. 

Στόχος, η ανάπτυξη της θεατρικής συνείδη-
σης του παιδιού.

5ο Τμήμα «Ονειροπόλοι», «Ορίζοντες» 
και «Πρώτη Πράξη»

Εργαστήρι Θεατρικής Υποδομής παιδιών 
λυκείου 16 – 18 ετών. 

 «Εισαγωγή στη θεατρική δράση». 
Ο έφηβος νιώθει την ανάγκη να γίνει το ίδιο δημιουργός, σκηνοθέτης 

και ηθοποιός στον δικό του θεατρικό κόσμο.
- Σταδιακή χρήση όλων των εκφραστικών μέσων (σώμα, φωνή, σχέ-

ση με τον χώρο   και τον χρόνο).
- Μέσα πάντα από το παιχνίδι και τις ασκήσεις εντοπίζει τις βασικές 

θεατρικές έννοιες. Αυτοσχεδιάζει και πειραματίζεται.
- Γνωριμία με την έννοια ¨ηθοποιός¨ και θεατρική πράξη.
Στόχος, η ανάπτυξη της θεατρικής συνείδησης του εφήβου.

6ο Τμήμα «Πειραματική Σκηνή» «Έκφραση Α’»,  «Έκφραση Β’» 
,“Σανίδι» και «Ομάδα Μάγδας Πένσου»

Εργαστήρια  Θεατρικής Υποδομής 18 ετών και άνω. 
« Εισαγωγή στη θεατρική δράση».
-Τα εργαστήρια απευθύνονται σε ενήλικες, που νιώθουν την ανά-

γκη να εκφραστούν μέσα από το θέατρο. Που νιώθουν την ανάγκη να 
γίνουν οι ίδιοι δημιουργοί, σκηνοθέτες και ηθοποιοί στο δικό τους θεα-
τρικό κόσμο.

- Σταδιακή χρήση όλων των εκφραστικών μέσων (σώμα, φωνή, σχέ-
ση με το χώρο).

- Μέσα από τις ασκήσεις εντοπίζουν τις βασικές θεατρικές έννοιες. 
Αυτοσχεδιάζουν και πειραματίζονται.

- Γνωριμία με την έννοια  ηθοποιός  και τη θεατρική πράξη.
 Στόχος, η ανάπτυξη της θεατρικής συνείδησης. 

7ο Τμήμα, ομάδες παιδιών δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου κι 
ενηλίκων: «Θεατρικό τραγούδι»

 Στόχοι του εργαστηρίου είναι η απελευθέρωση της φωνής, η οποία 
είναι αυτή που εκφέρει το λόγο, η διεύρυνση της μουσικοθεατρικής αντί-
ληψης και η αναζήτηση του τι σημαίνει αφήγηση μιας ιστορίας με μέσο 
το τραγούδι. 

Με εργαλεία τη φωνή, το σώμα, το ρυθμό και το λόγο  αναζητούμε 
τη θεατρική ερμηνεία τραγουδιών ως μέλος ενός συνόλου αλλά και ως 
μονάδα. Με μέσο τη φωνή  είτε μελωδικά, είτε ρυθμικά, θα αφηγηθούμε 
ιστορίες αντλούμενες από το ρεπερτόριο του θεάτρου, του κινηματο-
γράφου, της παράδοσης και των παραμυθιών.

Κάθε μάθημα θα περιλαμβάνει: 
• Ορθοφωνία – Αγωγή του λόγου

• Πολύ αυτοσχεδιασμό με στόχο να ενεργοποιη-
θούν όλα τα εκφραστικά μέσα

• Παιχνίδι, κατά κύριο λόγο, το οποίο σημαίνει 
χαλάρωση, διασκέδαση αλλά και συνέπεια στους 
κανόνες του.

Οι μαθητές των θεατρικών  εργαστηρίων της 
Κ.Ε ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας θα συναντιούνται στους  
Χώρους Προβών  (2ος και 3ος όροφος) του  Χώ-
ρου  Τεχνών τις εξής μέρες και ώρες: 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1. Παρασκευή:  5:30 μ.μ.  –   7:00 μ.μ. 3ο   τμή-

μα
 ( 11 – 12 ετών (E’ -  ΣΤ’  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ) Χρή-

στος Κυπαρισσόπουλος
«ΣΧΕΔΙΟ Α’»  ΧΩΡΟΣ ΠΡΟΒΩΝ 
2. Παρασκευή:  7:00 μ.μ.  –   8:30 μ.μ. 3ο   τμή-

μα 
( 11 – 12 ετών (E’ -  ΣΤ’  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ) Χρή-

στος Κυπαρισσόπουλος
«ΣΧΕΔΙΟ Β’» ΧΩΡΟΣ ΠΡΟΒΩΝ 
3. Σάββατο:   9:30 π.μ.  – 10:30 π.μ 1ο τμήμα Μαρία  Κυροπούλου
«ΤΑ ΑΣΤΕΡΑΚΙΑ»   ΧΩΡΟΣ ΠΡΟΒΩΝ 
4. Σάββατο:  10:00 π.μ.  –    11:30 π.μ 2ο   τμήμα 
( 6  --   7  ετών (Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ) Δήμητρα  Σταματίου 
«ΚΟΜΗΤΕΣ »  ΧΩΡΟΣ ΠΡΟΒΩΝ Β’ αίθουσα
5. Σάββατο:  11:30 π.μ.  – 1:00 μ.μ. 2ο   τμήμα 
( 7  --  8  ετών (Γ’  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ) Δήμητρα  Σταματίου
«ΟΝΕΙΡΟ»  ΧΩΡΟΣ ΠΡΟΒΩΝ Β’ αίθουσα
6. Σάββατο: 1:00 μ.μ.      –     2:30 μ.μ.     2ο   τμήμα 
( 8 --  9  ετών (Δ’  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ) Δήμητρα  Σταματίου
«ΘΕΑΤΡΟΠΑΓΙΔΑ»  ΧΩΡΟΣ ΠΡΟΒΩΝ Β’ αίθουσα
7. Σάββατο:   5:00 π.μ.  –       6:30 μ.μ.      2ο   τμήμα
 (5-6 ετών (ΠΡΟΝΗΠΙΑ ΝΗΠΙΑ, Α’  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Δήμητρα Σταματίου    
«ΜΙΚΡΟΙ ΚΟΜΗΤΕΣ»  ΧΩΡΟΣ ΠΡΟΒΩΝ Β’ αίθουσα
8. Σάββατο:   6:30 π.μ.  – 8:00 μ.    2ο   τμήμα    
 ( 6  -- 7  ετών  (Β’,  Γ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ) Δήμητρα Σταματίου
«ΣΒΟΥΡΕΣ»  ΧΩΡΟΣ ΠΡΟΒΩΝ Β’ αίθουσα
9. Σάββατο:  12:30 μ. – 2:30 μ.μ       4ο   τμήμα 
(12  – 15  ετών  (Α’ & Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  ) Πέτρος Μαλιάρας
«ΕΠΙ ΣΚΗΝΗΣ»  ΧΩΡΟΣ ΠΡΟΒΩΝ 
10. Σάββατο:   2:30 μ.μ.  –       4:30 μ.μ. 4ο τμήμα 
( 12  -   15   ετών (Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  )  Πέτρος Μαλιάρας
«ΣΤΙΧΟΜΥΘΙΑ» ΧΩΡΟΣ ΠΡΟΒΩΝ 
11. Σάββατο:   4:30 μ.μ.  – 7:30 μ.μ. 5ο   τμήμα (15  –  17  ετών 
(ΛΥΚΕΙΟ) Πέτρος Μαλιάρας «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» ΧΩΡΟΣ ΠΡΟΒΩΝ 
12. Σάββατο:   7:30 μ.μ.  –     10:30 μ.μ. 6ο   τμήμα (18 και  άνω ) 
Κωνσταντίνος  Αποστολίδης
«ΕΚΦΡΑΣΗ Γ’»  ΧΩΡΟΣ ΠΡΟΒΩΝ
13. Κυριακή:   10:00 π.μ.  – 1:00 μ.μ. 5ο   τμήμα
(15  –  17  ετών (ΛΥΚΕΙΟ)) Πέτρος Μαλιάρας
«ΠΡΩΤΗ ΠΡΑΞΗ» ΧΩΡΟΣ ΠΡΟΒΩΝ  
14. Κυριακή   1:00 μ.μ.  – 4:00 μ.μ. 5ο   τμήμα (15  –  17  ετών 
(ΛΥΚΕΙΟ) ) Πέτρος Μαλιάρας «ΟΝΕΙΡΟΠΟΛΟΙ» ΧΩΡΟΣ ΠΡΟΒΩΝ 
15. Σάββατο:  7:30 μ.μ.  – 10:30 μ.μ.  και    Κυριακή   
4:00 μ.μ.  –   7:00 μ.μ. 
6ο   τμήμα (18    και  άνω ) Πέτρος Μαλιάρας
«ΣΑΝΙΔΙ»      ΧΩΡΟΣ ΠΡΟΒΩΝ                                   
16. Δευτέρα :   4:00 μ.μ.  –    10:00 μ.μ.      6ο   τμήμα         
(18    και  άνω ) Κωνσταντίνος Αποστολίδης «ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ
 ΣΚΗΝΗ» ΧΩΡΟΣ ΠΡΟΒΩΝ
17.  Τρίτη 6: 00 μ.μ. –  9:00 μ.μ.  6ο  τμήμα  (18 και άνω) 
 Μάγδα Πένσου
«ΟΜΑΔΑ ΜΑΓΔΑΣ ΠΕΝΣΟΥ»   ΧΩΡΟΣ ΠΡΟΒΩΝ
18. Τετάρτη  :  6:00 μ.μ.  –       10:30 μ.μ.      6ο   τμήμα       
(18   και  άνω ) Κωνσταντίνος Αποστολίδης
        «ΕΚΦΡΑΣΗ Β’» ΧΩΡΟΣ ΠΡΟΒΩΝ
19. Πέμπτη  5: 00  μ.μ.  –        7:00 μ.μ.        7ο   τμήμα   
 (παιδιά)   Έλενα Χασιώτου - Μουδίρη
      «ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΠΑΙΔΙΩΝ»  ΧΩΡΟΣ ΠΡΟΒΩΝ
20. Πέμπτη  7: 00 μ.μ.  –      9:00 μ.μ.          7ο   τμήμα        
 (18   και  άνω ) Έλενα Χασιώτου - Μουδίρη
«ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΕΝΗΛΙΚΩΝ»   ΧΩΡΟΣ ΠΡΟΒΩΝ

Έναρξη μαθημάτων: Παρασκευή 5  Οκτωβρίου 2018
Εγγραφές από Δευτέρα 10.09 έως Δευτέρα 24.09.2018
Κόστος μηνιαίας συμμετοχής: 10 ευρώ, 20 ευρώ: «ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ 

ΣΚΗΝΗ» και «ΣΑΝΙΔΙ» και 15 ευρώ «ΕΚΦΡΑΣΗ Β’»
Πληροφορίες: γραφεία ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Βέροιας, 3ος όροφος Χώρου Τε-

χνών, 2331078140,42  

«Η Τέχνη του Θεάτρου εκ των έσω!» 

21 ομάδες και 370 μαθητές φέτος στα Τμήματα 
Θεατρικής Υποδομής του ΔΗΠΕΘΕ Βέροιας

-Έναρξη στις 5 Οκτωβρίου 2018, λήξη στις 30 Ιουνίου 2019



H ΑΝΑΣΑ η πρώτη Μη Κερδο-
σκοπική Οργάνωση για την 
υποστήριξη των ανθρώπων 

που πάσχουν από Διαταραχές Πρό-
σληψης Τροφής, γιορτάζει τα 10+1 
χρόνια προσφοράς της! Με μία 
μεγάλη εορταστική εκδήλωση στο 
Ζάππειο Μέγαρο, η ΑΝΑΣΑ θα γιορ-
τάσει τα 11 χρόνια λειτουργίας της 
και τα 10 χρόνια ύπαρξης & προ-
σφοράς του Κέντρου Ημέρας και 
θα πραγματοποιήσει μία επετειακή 
παρουσίαση του σημαντικού της 
έργου στην Ελλάδα. 

Η εορταστική εκδήλωσηθαπραγματοποι-
ηθεί την Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου 2018 στο
ΖάππειοΜέγαροκαιθαπεριλαμβάνει:

1)ΣυνέντευξηΤύπουστις12.00-13.30στο
πλαίσιοτηςοποίαςθαπραγματοποιηθεί:

 Παρουσίαση του έργου τηςΑΝΑΣΑς και
τουΚΗΑΝΑΣΑ,από:

-τηνΠρόεδροτηςΑΝΑΣΑς,ΖέταΔούκα
-τηνΑντιπρόεδροτηςΑΝΑΣΑς,ΕύαΣαλα-

μινίου,κλινικήψυχολόγο,B.Sc,M.Sc,Ph.d,C
Psycholκαι

-τηνΕπιστημονικάΥπεύθυνητουΚΗΑΝΑ-
ΣΑ,Μ.Κούντζα,ψυχίατρο,MD,Phd

Στην εκδήλωσηθαπαραστεί και θααπευ-
θύνειχαιρετισμό,ΕκπρόσωποςτουΥπουργεί-
ουΥγείας.

Συζήτησηυπότοντίτλο:«10+1χρόνιαπα-

ρουσίαςτηςΑΝΑΣΑςστηνΕλλάδα:Ησημασία
της συνεργασίας της με τις δημόσιες δομές
ψυχικήςυγείας»,μετησυμμετοχήτωνκκ:

-Βάρσου Ε., ΟμότιμηςΑν. Καθηγήτριας
ΨυχιατρικήςΠανεπιστημίουΑθηνών,

-ΓονιδάκηΦ.,Αν. ΚαθηγητήΨυχιατρικής
ΠανεπιστημίουΑθηνών, υπεύθυνουμονάδας
ΔΠΤ,Α’ΨυχιατρικήςΚλινικήςΠανεπιστημίου
Αθηνών,ΑιγινήτειοΝοσοκομείο,

-Μιχόπουλου Ι.,Αν.ΚαθηγητήΨυχιατρικής
ΠανεπιστημίουΑθηνών, υπεύθυνουμονάδας
ΔΠΤ,Β’ΨυχιατρικήςΚλινικήςΠανεπιστημίου
Αθηνών,ΝοσοκομείοΑττικόν

-Χαριτάκη Στ., Παιδοψυχίατρου, Επιμελή-
τριαςA’ΕΣΥ,ΠαιδοψυχιατρικήΚλινικήΠανε-
πιστημίουΑθηνών, ΝοσοκομείοΠαίδων «Η

ΑγίαΣοφία»
ΑνοικτόςΔιάλογοςμε το κοινόστις 15:00-

17:00, όπου τα μέλη της Κλινικής Ομάδας
τουΚέντρουΗμέραςΑΝΑΣΑ, θασυζητήσουν
καιθααπαντήσουνσταερωτήματακαιστους
προβληματισμούς του κόσμου για τα θέματα
τωνΔιαταραχώνΠρόσληψηςΤροφής.

Σκοπός της δράσης είναι νααποκτήσει το
κοινόμίαπλήρηκαιεπιστημονικάέγκυρηενη-
μέρωση,αναφορικάμετηφύσητωνσύνθετων
αυτώνδιαταραχών,ναγνωρίσειαπόκοντάτο
έργοκαιτουςανθρώπουςτηςΑΝΑΣΑςκαινα
ενημερωθεί σχετικά με ταπρογράμματα και
τις θεραπείεςπουπροσφέρονται, μέσω του
ΚέντρουΗμέρας.
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 

Σεπτέμβριος 2018 
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκατά

τοδιάστημααπό10-9-2018 μέχρι16-9-
2018 θαείναιτοεξής:Αυτόματοςτηλεφωνη-
τήςβλαβών:τηλ.2331021814.

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

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

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα ΤηλέφωναΦαρμακεία
Τετάρτη 12-9-2018

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

14:30-21:00ΜΑΤΑΤΗΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΚΑΡΑΚΩ-
ΣΤΗ18(μπροστάαπόπιάτσαταξί)23310-63102

19:00-21:00ΜΑΖΑΡΑΚΗΔΗΜ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΠΑ-
ΠΑΓΟΥ-ΔΙΠΛΑΣΤΟΓΕΝ.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ23310-23200

21:00-08:00 ΜΑΖΑΡΑΚΗΔΗΜ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΠΑΠΑΓΟΥ-ΔΙΠΛΑΣΤΟΓΕΝ.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ23310-
23200

ΕορταστικήεκδήλωσηστοΖάππειοΜέγαρο
γιατα10+1χρόνιαπροσφοράςτηςΑΝΑΣΑΣ

καιτουΚΗΑΝΑΣΑ



ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΚΑΤΩΜΑΚΡΟΧΩ-
ΡΙΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2δια-
μερίσματα, ισόγειο και

1οςόροφος,από70τ.μ.
και80 τ.μ.,μεαυλήκαι
ταδύομαζί,καλοριφέρι,
σκεπή, σε καλή κατά-
στασηκαιτιμήευκαιρίας
58.000ευρώκαι ταδύο
μαζί.Τηλ.:6974058284
&6973475239.

ΖΗΤΩ προς αγορά
κατοικία με 2 δωμά-
τια στο κέντρο μέχρι
«Παπάκια»,1ουή2ου
ορόφου, με ασανσέρ,
πουναχρίζειανακαίνι-
σημέχρι40.000ευρώ.
Τηλ.:6945122583.

ΕΡΓΟΧΩΡΙ πωλεί-

ται κατοικία 75 τ.μ. σε
οικόπεδο300 τ.μ.Τιμή
ευκαιρίας 24.000 ευ-
ρώ.Τηλ.: 6945122583
Euromesitiki.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ από ιδι-
ώτη καινούργιο κατά-
στημα45τ.μ.στηνοδό
Κεντρικής τηςΒέροιας,
δίπλα στο Επιμελητή-
ριο, με πατάρι 30 τ.μ.
(ενοικιασμένο). Τηλ.:
6936870915.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΙΔΕΤΑΙ  επ ιχε ί -

ρ η σ η  κ ε ρ δ ο φ ό ρ α
λόγω σύνταξης  σε
καλή τμή. Κάθε έλεγ-
χος δεκτός. Μεσιτι-
κό  ΣΤΟΧΟΣ.  Τηλ. :
23310 68080 & 6973
735020.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΕΝΟ ΙΚ Ι ΑΖΕΤΑ Ι
γκαρσονιέρα με δω-
μάτιο, κουζίνα, χολκαι
μπάνιοστον2οόροφο
οικοδομήςμεβεράντα,
ατομική θέρμανση,

κοντά στο Βυζαντινό
Μουσείο. Πληρ. τηλ.
6973 551477 κ.Δημή-
τρης.

ΑΝΟΙΞΕΩΣ52ενοι-

κιάζεται γκαρσονιέρα
1ος όροφος, ανακαι-
νισμένο, με θέα.Τηλ.:
23310 24817 & 6945
852826.
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Ε Υ Κ Α Ι Ρ Ι Α .
Πωλείται αγροτε-
μάχιο με δέντρα
7  ετών πυκνής
φύτευσης  στην
Παλιά Λυκογιάν-
νη .  Τηλ . :  6944
693222 κ. Άγγε-
λος.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΑ

ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΙ 
ΛΟΥΤΡΟ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙπαραθαλάσσια οικόπεδαστο
ΚαστρίΛουτρόσταΜεσάγγαλαΛάρισας (συ-
νεχόμεναστουςΝ.ΠόρουςΠιερίας) των 200
τ.μ., περιφραγμένα με δίκτυα νερού και 8με-
τρους δρόμους. Ευκολίες πληρωμής. Τηλ.:
6932240774.
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ΕΝΟ ΙΚ ΙΑΖΕΤΑ Ι
διαμέρισμα σε ιδιό-
κτητη οικοδομή, Ά-
ρεως 11, στη Βέροια
στον 3ο όροφο. Τρία
δωμάτια, σαλοκουζί-
να, μεγάλαμπαλκόνια
με θέα, θερμοηχομο-
νωτικά κουφώματα,
ασανσέρ, θέρμανση
με ογκομέτρηση (χα-
μηλό κόστος), θέση
στάθμευσης αυτοκινή-
τουστηνπιλοτή.Τηλ.:
6985013342ή23310
73935-6947007710.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙδια-
μπερές οροφοδιαμέρι-
σμα  2ουορόφουστη
Θεσ/νίκη επί τηςοδού
Π. Καραμανλή, 200μ.
από το Ιπποκράτειο,
120 τ.μ., αποτελούμε-
νο από τρία υπνοδω-
μάτια,σαλόνι, κουζίνα,
μπάνιο&W.C. Ιδανικό
γιαφοιτητές.Τηλ.:6936
585843.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙκυρίαέως
60ετών,γιαβοήθειαη-
λικιωμένου87ετώνως
εσωτερικήκαι γιαδου-
λειέςσπιτιού.Παρέχεται
διαμονή και διατροφή.
Μισθός συζητήσιμος.
Τηλ.:6949849305.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  ρεσε-
ψιονίστ άνδρας, με
γνώσειςΑγγλικών και
Η/Υ. Αποστολή βιο-
γραφικών στο email:
eliaver@otenet.gr ή
αυτοπροσώπως στη
ρεσεψιόν του ξενοδο-
χείου «ΒΙΛΛΑΕΛΙΑ»,
πρωινές ώρες 9.00
π.μ. -1.00μ.μ.στηδ/
νσηΕλιάς10,Βέροια.

ZHTEITAIφαρμακο-
ποιός(άντραςήγυναίκα)
ήβοηθόςφαρμακείουγια
φαρμακείοστοχωριόΞΕ-
ΧΑΣΜΈΝΗ ΗΜΑΘΙΑΣ
(Δήμος αντιγονιδων).
Αποστολή βιογραφικού
μεφωτογραφίαστοmail
ksexasmenipharm@
gmail.com.

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙαποθήκηκοντάστκάντρο220τ.μ.,50.000ευρώ.

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

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

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

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

Προσφορά της εβδομάδας
-ΕΥΚΑΙΡΙΑπωλείται οικοδομή επί τηςΘεσσαλο-

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

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

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

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

ντρο40τ.μ.Τιμή19.000ευρώ

www.mesitikoveria.gr

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

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

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

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

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

Κωδ: 23132 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γκαρσονιέραεπιπλωμένησυνολικήςεπιφά-
νειας32τ.μ.1οςΥπερυψωμένος.Αποτελεί-
ταιαπό1Υπνοδωμάτιο,Σαλόνι,Κουζίνακαι
Μπάνιο.Είναικατασκευασμένητο1972και
διαθέτειθέρμανσηΑτομικήμεκλιματιστικό,
έχειΚουφώματαΑλουμινίουμεδιπλάτζάμια
καιΑνελκυστήρα, έχειΗλ.Συσκευές,Τιμή:
180€.Επιθυμητήμόνο γυναίκαεκπαιδευ-
τικός.

Κωδ.12770Γκαρσονιέραωραιότατηστο
Πασακιόσκι κατασκευής του 1998με θέα
τονκάμπο37τ.μ. ,1δσκληθέρμανσητης
ανεξάρτητημε κλιματιστικό inverter και με
λίγα κοινόχρηστα , ενοίκιο180€.Αποκλει-
στικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπό την
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.13089Γκαρ/ραστοΦιλίππειοκο-
ντάμε1δσκλ,2οςορ.μεασανσέρ,κομπλέ
επιπλωμένη45 τ.μ. σε καλή κατάσταση ,
μεθωρακισμένηπόρταεισόδουκαιηλιακό
θερμοσίφωνα , καθώς καιπάρκινγκστην
πυλωτή,θέρμανσηατομικήμεκλιματιστικό
,ενοίκιο200€.

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

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

Κωδ: 23023 ΠΑΝΟΡΑΜΑ, Διαμέρι-
σμα80 τ.μ., ισόγειο , κομπλέ επιπλωμένο
, κατασκευή1995,2υ/δ, είναιδιαθέτειθέα
απρόσκοπτη, είναι άψογασυντηρημένο ,
με καινούργιααλουμινίου κουφώματα  με
διπλάτζάμια,αυτόνομηθέρμανσημεογκο-

μετρητές,πλήρωςεξοπλισμένο,μεανοιχτό
πάρκινγκ,σεγαλήνιοπεριβάλλονκαιχωρίς
κοινόχρηστα ,Υπόδειξημόνοσεσοβαρά
ενδιαφερόμενο,τοδεενοίκιοτου320€.

Κωδ.24103ΕΛΗΑ , επί τηςΕληάς ε-
νοικιάζεται διαμέρισμα80 τ.μ., κατασκευή
1976,2υ/δ,σαλόνι,μεκαινούργιακουζίνα,
2οςόροφος,ανακαινισμένομερικώς ,σε
καλήκατάσταση,σεοικοδομήπολυτελούς
κατασκευής,καινούργιασυνθετικάκουφώ-
ματαμε διπλά τζάμια, διαθέτει , κεντρική
θέρμανσηπετρελαίουπουλειτουργεί , με
ανελκυστήρακαινούργιο,240€,Αποκλειστι-
κήδιάθεσηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ
.Θαείναιελεύθεροαπό1/10/2018.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.12778ΑΝΩΜΑΚΡΟΧΩΡΙενοικιά-

ζεταικομπλέεπιπλωμένηγωνιακήΜονοκα-
τοικίαμε117τ.μ.,κατασκευή1994,διαθέτει
3 υ/δ, πολυτελούς κατασκευής , ατομική
θέρμανσηπετρελαίου,διαθέτειτζάκι,ηλια-
κό,BBQκαιαποθήκη,έχειμεγάλοκήπομε
δένδρα ,περιφραγμένο ,σεοικόπεδο800
τ.μ.επιτρέπονταικατοικίδια ,τιμή350€.Α-
ποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.12954ΕνοικιάζεταικοντάστηΒέ-

ροιαστάβλος500τ.μ.γιααποθηκευτικόχώ-
ρο,σεεξαιρετικάχαμηλήτιμή,μόνο100€.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 22832 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας15 τ.μ.Ημι-
ώροφοςΥπερυψωμένος.Αποτελείται από
1Χώρομεδικότου wc  .Είναικατασκευ-
ασμένο το 1976 και διαθέτει Κουφώματα

Αλουμινίουσυρόμενα,-Τιμή:100€.
Κωδ: 22838 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Γραφείοσυνολικής επιφάνειας25 τ.μ. 1ος
Υπερυψωμένος.Αποτελείταιαπό1Χώρο,
καιWC.Είναικατασκευασμένοτο1976και
διαθέτει θέρμανσηΑτομική -Πετρέλαιο, -
Τιμή:150€.

Κωδ. 22875 ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ, ά-
ριστοι χώροι γραφείων ανακαινισμένοι
πολυτελώς ,3χώροι75 τ.μ.,μεδικό τους
καινούργιοWC ,1οςόροφος, , η ευπρέ-
πεια τωνχώρωνδεδομένη ,δομημένηκα-
λωδίωσηπαντού , καινούργια συνθετικά
κουφώματα με διπλά τζάμια και μεπολύ
ακριβάυλικάδόμησης ,ατομικήθέρμανση
μεθερμοπομπούςηπροβολή τωνάριστη
τοδεμίσθωμα350€.Αποκλειστικήδιάθεση
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
κωδ.23130 ΚατάστημαστοΤσερμένι

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

Κωδ: 22955 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
κατάαποκλειστικότηταΚατάστημασυνολι-
κήςεπιφάνειας69 τ.μ. ισόγειο.Αποτελείται
από έναν ενιαίο χώρο. Είναι κατασκευα-
σμένο το1975καιδιαθέτειΚουφώματαΑ-
λουμινίουμε Διπλά τζάμια -Τιμή: 300€.
Τογραφείομαςδιαθέτει τηνΠΛΗΡΗΑΠΟ-
ΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

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

Κωδ. 22944ΕΡΓΟΧΩΡΙ, Κατάστημα
180 τ.μ., ισόγειο καιμε180 τ.μ. υπόγειο ,
γωνιακό, σπάνιο κατάστημα , εξαιρετικής
προβολήςκαιμεπολύμεγάληβιτρίνα,ευρί-
σκεταισεμοναδικόσημείοκαιπροσφέρεται
σετιμήπραγματικήςευκαιρίας,Αποκλειστι-
κήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ,ενοίκιο500€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.105283ΠΙΕΡΙΩΝ,στηναρχήκαι

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

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:115410 -ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΔια-

μέρισμασυνολικής επιφάνειας81 τ.μ.1ος
Υπερυψωμένος.Αποτελείταιαπό2Υπνο-
δωμάτια,Σαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιο .Είναι
κατασκευασμένοτο1979,διαθέτειανελκυ-
στήρακαιαποθήκη.Τιμή:50.000€.

Κωδ: 115695 - ΑΝΟΙΞΕΩΣ Κέντρο
ΠΩΛΕΙΤΑΙσχετικάκαινούργιοκαι ελάχιστα
χρησιμοποιημένο διαμέρισμα συνολικής
επιφάνειας90 τ.μ. διαμπερέςστον1οό-
ροφο.Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,Σα-
λοκουζίνα,Μπάνιο .Είναικατασκευασμένο
το 1992 και διαθέτει θέρμανσηΑυτόνομη
-Πετρελαίου,Τακουφώματατουκαινούργια
αλουμινίουσυρόμενακαιμεδιπλάτζάμια -
Τιμή:55.000€.

Κωδ:105028ΩΡΟΛΟΙ,Διαμέρισμα115
τ.μ.,μικτάκαι101τ.μ.καθ.κατασκευή75,3
υ/δ,3οςόροφος,βλέπεισεανοιχτωσιάκαι
χρήζεισυνολικήςανακαίνισης ,κουφώματα
με μονά τζάμια, καλόγουστο, ανεξάρτητη
μεγάληκουζίνα,ατομικήθέρμανσηπετρε-
λαίουκαιμεανελκυστήρα,αλλάκαιμεδύο
ντουλάπες,σεαμφιθεατρικήθέση,ευκαιρία
χωρίςαμφιβολία,σετιμήεκπληκτικάσυμφέ-
ρουσαμόνο50.000€ ,Αποκλειστικήδιάθε-
σηκαιυπόδειξημόνοαπό τηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.105017ΚΕΝΤΡ0ΒΕΡΟΙΑΣ,Πω-

λείται αυτοτελές κτίριο , διπλοκατοικία α-
ποτελούμενοαπό2γκαρσονιέρες50+50
τ.μ.,κατασκευή2006,με1υ/δσκλ,ημίαστο
ισόγειοκαιηάλληστον1οορ.νεοαναγειρό-
μενη ,σεεξαιρετικήκατάσταση,καινούργια
συνθετικά κουφώματαμεδιπλά τζάμια και
μεθωρακισμένεςπόρτες , διαθέτουνατο-
μικήθέρμανσηπετρελαίουκαιηλιακόθερ-
μοσίφωναηκάθεμία,γιαπολύαπαιτητικό
αγοραστή , όλομαζί από100.000€ τώρα
μόνο75.000€.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.13699ΒΕΡΓΙΝΑ,Ακίνητοπωλείται

επίτουδρόμουΒέροιας-Βεργίναςκαιαφορά
έκτασηαποτελούμενηαπόδύοαγροτεμάχιο
συνολικά15.000τ.μ.,καιμεδύοκτίσματα ,
αποθήκεςμεγάλεςχωρίς κολώνες.Τακτί-
σματακαταλαμβάνουνσυνολικά1.180τ.μ. ,
τιμήπώλησηςκατόπινεκτιμήσεωςόλαμαζί
120.000€.Πολύαξιόλογοακίνητοκαισετιμή
πραγματικήςευκαιρίας.Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:114902 -ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΠΩΛΕΙ-

ΤΑΙΓραφείοσυνολικής επιφάνειας33 τ.μ.
στον 1 ο όροφο.Αποτελείται από 1Χώ-
ρο,καιWC.Είναικατασκευασμένοτο1970
καιδιαθέτειΑνελκυστήρα -Τιμή:14.000€.
Τογραφείομαςδιαθέτει τηνΠΛΗΡΗΑΠΟ-
ΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

Κωδ:114901 -ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΚέντρο
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάαποκλειστικότηταΓραφείο
συνολικής επιφάνειας 45 τ.μ.στον1οό-
ροφο.Αποτελείται από1Χώρο, καιWC.
Είναικατασκευασμένοτο1970καιδιαθέτει
Ανελκυστήρα-Τιμή:21.000€.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ.105243Πωλείται το50% της ιδι-

οκτησίαςμουσε Ισόγειοκατάστημα35τ.μ.
καιμε1οορ.επίσης35τ.μ.επίτηςΚεντρι-
κήςστο εμπορικό κέντρο.Είναι μισθωμέ-
νο με 250€ το μήνα , τιμήπώλησηςστα
40.000€μόνο.Σπάνια ευκαιρία.Υπόδειξη
μόνοαπότηνΜεσιτικήΑκινήτωνσεσοβαρό
ενδιαφερόμενο.

Κωδ.105097ΦΑΝΑΡΙΑΚΥΠΡΟΥ,Κα-
τάστημα70τ.μ.,κατασκευή90,ενιαίοςχώ-
ρος , Ισόγειο,γωνιακό,κατάλληλογιαπολ-
λαπλέςχρήσεις,ευκαιρίαχωρίςαμφιβολία,
σεπολύ καλή τιμή,Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙ-
ΝΗΤΩΝ,τιμή20.000€.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ: 115728ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ περιοχή

Γαβριάλογαπωλείται αγροτεμάχιοσυνολι-
κήςεπιφάνειας9.750τ.μ.σεπολύκαλήτιμή
μόνο22.000€.Πληροφορίεςμόνοαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:115745 -ΣΤΟΣΑΑΚΤΡΙΛΟΦΟΥ
πριν τουΜπονάνουπωλείταιαγροτεμάχιο
με σύνδεσηστο δίκτυο υψηλήςπίεσης ,
συνολικής επιφάνειας 26.100 τ.μ. άδειο η
και μισθωμένο , με δική τουβάνα ,Τιμή:
58.000€.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ. 14457ΑΚΡΟΠΟΛΗ,Οικόπεδο

420τ.μ.,εκπληκτικήκαιανεμπόδιστηθέα,,
αμφιθεατρικόοικόπεδο,ελαφρώςεπικλινές
, σε μοναδική τοποθεσία, σε τιμήπραγ-
ματικής ευκαιρίας,πολύσπάνια ευκαιρία,
50.000€,ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ, Μόνοσοβαρέςπροτάσεις
θασυζητηθούν.

Κωδ: 14404 - ΠΑΝΟΡΑΜΑ χαμηλά
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟικόπεδοσυνολικής επιφάνειας
2.026 τ.μ. άρτιο και οικοδομήσιμο.Μόνο
30.000€.ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 14386 - ΠαλατίτσιαΠΩΛΕΙΤΑΙ
στηνείσοδοτουχωριούεντόςσχεδίουπό-
λεωςοικόπεδοάρτιοκαιοικοδομήσιμο ,με
μικρήκλίσησυνολικήςεπιφάνειας2226τ.μ.
Τιμήμόνο35.000€.ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

ΠΩΛΗΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.12957ΤΣΕΡΜΕΝΙ,κάτωαπό την

πλατείαπρος τον καταρράκτη ,πωλείται
κλειστόΠάρκινγκ16τ.μ.,μόνο7.000€.

ΠΩΛΗΣΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Κωδ.105386Μοναδικήευκαιρίαπωλεί-

ταιπλήρως εξοπλισμένη επιχείρηση κυλι-
κείο -αναψυκτήριο -καφέ ,πολύκοντάσε
σχολείο έτοιμη επιχείρησηκαιμεσταθερή
πελατεία70τ.μ.καιδυνατότηταχρήσειςχώ-
ρουέξω.τιμή30.000€.Γιακάποιονπουθέ-
λειναεργασθείπραγματικάκαινακερδίσει.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣΓΙΑΤΟΛΜΗΡΟΥΣ
Κωδ:22965 -ΣτηνΠλ.ΩρολογίουΕ-

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

Κωδ.14385ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑσεπολύχα-
μηλήτιμήπωλείταιοικόπεδογωνιακό1.538
τ.μ. μέσαστοσχέδιο τουχωριού20.000€
μόνο , ευκαιρία σπάνια.Διαθέτουμε την
ΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτου
αυτού.

Κωδ:14714-ΚέντροστηνΕληάκοντά,
μίαπολυτελώςανακαινισμένηΜονοκατοικία
συνολικήςεπιφάνειας95 τ.μ. ισόγεια.Απο-
τελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,Σαλοκουζίνα
καιΜπάνιο.Είναικατασκευασμένητο1978
καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομικήμεΠετρέλαιο,
Ανοιχτωσιά ,ΚουφώματαΣυνθετικά,Πόρ-
ταΘωρακισμένη,Τζάκι,A/C,Διπλά τζάμια,
Ηλιακό θερμοσίφωνα,Μπαλκόνια 15 τ.μ.
-Τιμή:82.000€.
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Γιαναταδείτεόλαμπείτεστοwww.mesitiki.www.mesitiki.gr

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

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

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

χριτις30/9/2018
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ28τ.μ.luxεπιπλωμένο170€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ30τ.μ.10ετίαςεπιπλωμένο200€
ΕΛΗΑ30τ.μ.μεμπαλκόνι140€
ΚΕΝΤΡΟ35τ.μ.επιπλωμένοκαλόA/C180€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ38τ.μ.επιπλωμένοκαλό170€
ΚΕΝΤΡΟ40τ.μ.καλό,A/C,ντουλάπες140€
ΕΛΗΑ45τ.μ.15ετίαςεπιπλωμένομεA/C190€
ΚΕΝΤΡΟ50τ.μ.luxεπιπλωμένοατομικόςλέβητας270€
ΡΟΛΟΪ60τ.μ.ντουλάπαατομικόςλέβητας160€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ60τ.μ.10ετιαςεπιπλωμένοατομικόςλέβη-
ταςθέαA/C250€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ75τ.μ.15ετίαςντουλάπεςκαλό200€
ΠΑΠΑΓΟΥ80τ.μ.12ετίαςατομικόςλέβηταςαποθήκη230€
ΡΟΛΟΪ80τ.μ.κόπλανκαλό180€
ΡΟΛΟΪ80τ.μ.ρετιρέτζάκιθέαατομικόςλέβητας200€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ80τ.μ.12ετίαςθέαπάρκινγκ250€
ΠΑΠΑΓΟΥ85τ.μ.τζάκιατομικόςλέβηταςκαλό250€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ90τ.μ.κόπλαν180€
ΚΕΝΤΡΟ95τ.μ.ανακαινισμένοντουλάπεςκαλό260€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ95τ.μ.15ετίαςατομικόςλέβηταςκλειστό
γκαράζ320€
ΚΕΝΤΡΟ100τ.μ.κόπλανατομικόςλέβητας200€
ΕΛΗΑ100τ.μ.επιπλωμένοκαλό350€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ110τ.μ.ευρύχωροκαλό200€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ115τ.μ.καλόντουλάπες280€
ΠΑΠΑΓΟΥ120τ.μ.ατομικόςλέβηταςπάρκινγκ220€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ130 τ.μ. τζάκιατομικόςλέβηταςπάρκινγκ
θέα350€
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ115τ.μ.8ετίαςμονοκατοικίατζάκιατομικός
λέβητας270€
ΝΑΟΥΣΑ190τ.μ.12ετίαςμονοκατοικίαlux300€
ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ200 τ.μ.μονοκατοικία επιπλωμένη τζάκι
θέα300€

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

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

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

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

www.laosnews.gr

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΦοιτητικεςΓκαρσ.Στοκεντρο.
ΑΝΟΙΞΕΩΣπολυτελεστατοδιαμερισμα100τ.μμεθεαγιαεκλεκτους
ΚΟΝΤΑστηνΑνοιξεως110τ.μμεκοπλαμ,πορταασφαλει-
ας,διαμπερεςμονο50000€
ΛΑΔΟΜΥΛΟΙΜονοκατοικια65τ.μμεοικοπεδο200τ,μ45000€
ΚΑΛΛΙΘΕΑισογειοδιαμερισματου82΄70τ.μ2ΔΣΚ20000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣκαιν.4ος120τ.μμεparkigk,Α.Θ3ΔΣΚ
τζακιαναμ.140000€
ΚΕΝΤΡΟ95τ.μ,2ΔΣΚτου200380000€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑανακαινισμενο2οςχ.ασαν.2ΔΣ-Κδιαμπε-
ρες32000€
ΜΕΖΟΝΕΤΤΑμεΘεα,Α.Θ,τζακιπαρκιγκ,150τ.μ3ΔΣΚ
wc130000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙΜονοκατοικια2ΔΣ-ΚWCτου75΄οικοπ.270
μετρα24000€
EΛΗΑ1ΔΚουζινακιWC38τ.μευχαριστο,10000€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ85τμ2οςπισωΥμ/πογειοστηνεισοδο,με
θεα17000€
ΠΑΤΡΙΔΑκατοικια100τ.μ+καταστημα100τ.μμεοικοπ.95000€
ΗΡΑΚΛΕΟΥΣκαινουριομεθεα,3ος92τ.μ+γκαραζ,Α.Θ85000€
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟμον/κιατου200675000[i]
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑΜονοκατοικιαδιατηρητεασεοικοπεδο190
τ.μ58000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
Π.ΜΕΛΑ3ος.3ΔΣΚ2WCΑ.Θπανελ,καλό300€
ΑΝΘΕΩΝμονοκατοιια55τ.μ2ΔΣΚΛχωριςθερμανση150€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ1ΔΣΚ4oςΘερμ/τεςμεθεα170€
ΚΕΝΤΡΟ1ΔΣ-Κκοπλαμ,θεα,Α.Θ4ος180€
ΠΑΠΑΓΟΥ1ΔΣΚΑ.ΘΚοπλαμΘεα,3ος150€
ΚΕΝΤΡΟ3ΔΣ/ΚΑ.Θεπιπλωμενο350€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ1Δ--ΚεπιπλωμενομεΑ/Cκαιθεα1ος150€
ΑΝΟΙΞΕΩΣεπιπλωμενο1ΔΣ-ΚΑ.ΘΘεα250€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ8500τ.μμεΠομόναστηνασφ3000το
στρέμμα
ΛΑΖΟΧΩΡΙ6,5στρ.μεροδακιναπρωιμα500€
ΛΑΖΟΧΩΡΙ40στρεμμεεπιτραπεζιακαιαχτινιδια3300τοστρεμμα

ΡΑΧΙΑ3300τ.μομορφο,μερευμακνερότρεχουμενο
13000€
ΑΓΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣκονταστουΤσεσμελη19στρ.μεεπι-
τραπεζια,μετοχήΠομόναςκμπεκακια2800€τοστρεμμα
Π.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ10στρεμ.μεπομόνα+ροδακ.25000€
ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑ12ΣΤΡμεακτ.+μπεκακια23000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣκτημα21στρ.μεβιομηχανικατα8στρ
42000€
ΑΣΩΜΑΤΑ5στρ.αρτιομεΘέα25.000€ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΣΥΚΙΕΣπανωαπό66΄35στρεμ.70000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣδιπλαστοχωριομπαξες3στρ.10000€
ΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ6500τ.μ.κονταστοχωριο30.000€ΤΩΡΑ
24000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ10στρ20000€-ΣΤΑΥΡΟΣ15στρ.45000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΙΑΤΡΕΙΟδιχωροκονταστηνΒενιζελου250€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥαρχή,καταστημα200τ.μισογειομονοσοβα-
ρεςπροτασεις
ΚΤΕΛ,καταστημα60τ.μ+60υπογειο5€
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΓΡΑΦΕΙΟεναςχωροςΤουαλεττακοινη
80€
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟπρωηνΚεντρο65τ.μ.350€
ΠΙΕΡΙΩΝ75τ.μ.μεπαταρι350€
ΠΕΡΙΦ/ΚΟΣκαταστ,75+75+70450€
ΑΠΟΘΗΚΗισόγειαεπιτηςΑνοίξεως180τ.μ200€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΓραφειο50τ.μΛουξ
πρόσοψη300€
ΑΠΟΘΗΚΗ1500τ.μκονταστιςΦλαμουριεςΕΝΟΙΚΙΑ-
ΖΕΤΑΙ
ΑΠΟΘΗΚΗ300Τ.ΜπροςΜακροχωρι250€

ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Πωλείται κομπλέ σύ-

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

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

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

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στονΠρομηθέα4ου

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

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

1.ΠτυχιούχοςΜηχανολόγοςήΗλεκτρολόγοςΑΕΙήΤΕΙ
2.ΑδειούχοςΨυκτικός
3.ΤεχνίτηςΗλεκτρολόγος
Επιθυμητήηπροϋπηρεσίασεβιομηχανικέςψυκτικέςεγκαταστά-

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα με σαλοκουζίνα,
υπνοδωμάτιο, μπάνιο, αποθήκη και μπαλκόνι με
τέντα, με ατομική θέρμανση,πλήρως επιπλωμένη
και εξοπλισμένη με όλες τις ηλεκτρικές συσκευές,
με aircondition και αποθηκευτικούς χώρους.Πολύ
κοντάστοκέντρο.Τηλ.επικοινωνίας:6974030013.

ΖΗΤΕΙΤΑΙσυνεργάτης,νέοςψυκτικόςήμηχανολόγοςγια
συνεργασίασεεπιχείρησηψυκτικώνκαιηλεκτρομηχανολο-
γικώνεργασιώνκαιπωλήσεων.Ηπροϋπρεσίακαιεμπειρία
μηαπαραίτητη.Τηλ.επικοινωνίας:2331062225.
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλήτρια για κα-
τάστημα,ηλικίαςμέχρι27ετών.
ΑΠοστολή βιογραφικών στο:
vehr2010@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ πωλήτριες για
κεντρικό κατάστημα ενδυμάτων
στηΒέροια.Τηλ.:6983679790.

ΖΗΤΕΙΤΑΙκυρία,χωρίςοικο-
γενειακέςήάλλεςυποχρεώσεις
γιαναεργασθείσεκουζίναεστι-
ατορίουστη Γερμανία.Μισθός,
ασφάλιση, διαμονή και διατρο-
φή.Τηλ.:6972816816.

ΗΕΤΑΙΡΙΑ Ολύμπια Γη με
έδρα τηνΑλεξάνδρεια αναζητά
για το υποκατάστημά της στο
Διαβατό εποχικό προσωπικό
εργάτες και εργάτριες για το
τμήμαπαραγωγής.Οι ενδιαφε-
ρόμενοι/ενδιαφερόμενες μπο-
ρούν να καταθέτουν αιτήσεις
στοΔιαβατό.Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας:2331041499.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ καμαριέρα σε ξε-
νοδοχείοτηςΒέροιαςμεγνώση

βασικώνΑγγλικών.Τηλ.: 6948
457059.

ΖΗΤΕΙΤΑΙάτομογιαdelivery
μεδικότουμηχανάκιγιατοψη-
τοπωλείοΓΙΑΝΝΗΣ.Τηλ.: 6984
472747κ.Γιώργος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙκοπέλαγιαεργασία
στο ψητοπωλείο «ΓΙΑΝΝΗΣ».
Τηλ.:6984472747κ.Γιώργος.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τηνπε-

ριποίηση και φροντίδα ηλικιω-
μένων, παιδιών, καθαριότητα
σπιτιών, γραφείων και σκάλες.
Τηλ.:6996592973.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τηνπε-
ριποίησηγερόντων, γιαπρωίή
γιααπόγευμα,καθαριότητασπι-
τιών, γραφείων, σκάλες. Τηλ.:
6946479828&6940679667.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
30ΧΡΟΝΟΣ Φιλόλογος με

φροντιστηριακήπείρακαιμεεξει-
δίκευσηστηνΈκθεσηπαραδίδει
ιδιαίτεραμαθήματασε μαθητές
Δημοτικού, Γυμνασίου,Λυκείο.
Τιμέςπολύπροσιτές.Τηλ.:6973
707829.

ΒΙΟΛΟΓΟΣπαραδίδει ιδιαίτε-
ραμαθήματαΒιολογίαςσεμαθη-
τέςΛυκείου.Τηλ.:6972334522.

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

ελληνικώνκαιαγγλικώνσεμα-
θητές δημοτικού και γυμνασί-
ου.Τιμέςπολύπροσιτές.Τηλ.
επικοινωνίας:6980973819.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΑΓΓΛΙΚΩΝ
μεπολυετήπείρακαι100%ε-
πιτυχία σε πτυχία παραδίδει
ιδιαίτερα μαθήματασεπροσι-
τές τιμές. Ειδικές τιμές σε μι-
κράγκρουπ-αδέρφια.Τηλ.επι-
κοινωνίας:6942924797.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ απόφοιτη
ΑΠΘ,μεμεταπτυχιακέςσπου-
δέςστηνΕιδικήΑγωγήκαιμα-
θησιακέςδυσκολίες,παραδίδει
μαθήματαΜαθηματικών,Φυ-
σικής & Χημείας σε μαθητές
Δημοτικού, Γυμνασίου,Λυκεί-
ου.Τηλ.:6978003217.

ΑΓΓΛΙΚΑ-ΙΤΑΛΙΚΑ, έμπει-
ρος καθηγητήςπαραδίδει ιδι-
αίτεραμαθήματαΑγγλικώνκαι
Ιταλικών. Τιμές φιλικές. Τηλ.:
6972307251.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ:πλήρεςφοιτη-

τικόδωμάτιολευκόμεστρώμα,
πλυντήριορούχων45άρι,διπλή
ντουλάπα,καναπέςπουγίνεται
διπλόκρεβάτι,γραφείομελευκό
τζάμιαμμοβολήκαισυρταριέρα
γραφείου.Τηλ.:6978335129.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κρεβάτι μονόμε
το στρώμα.Πληρ. τηλ.: 6973

777747.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙέπιπλαγραφειου,
σαλόνιSATOμπλε,4καρέκλες,τρα-

πέζι,τραπεζάκι,τραπέζιπτυσσόμενο συσκέψεων,ντουλάπαμεκλειδαριά

(κερασί),ντουλάπα-ράφια(μελί),κανα-

πέδες,όλασεάριστηκατάσταση.Τηλ.:

2331021210,Κιν.:6978004183.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΚΥΡΙΟΣ σοβαρός χωρίς υ-

ποχρεώσεις ζητά κυρία έως50

ετών για σοβαρήσχέση.Τηλ.:

6984040769.

ΚΥΡΙΟΣ ζητά για γνωρι-
μία κυρία από 50 έως 55 ε-

τώνγιασοβαρήσχέση.Τηλ.:

6974862936.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Διαμέρισμαανακαινισμένοπλήρως2ουορ.
80τ.μ.κέντροανοιχτωσιά42.000€
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
ΠεριοχήΜητρόπολης,38τ.μανακαινισμένομεa/c,βλέπει
ακάλυπτο,επιπλωμένο24000€(κωδΓΚ53)
ΙσόγειοστοβήματουΑποστόλουΠαύλου64τ.μ
2ΔΩΜΑΤΙΑ
Καλλιθέα83τ.μ2ΔΣΚΜκαινουργιο,ατομικήθέρμανση,-
μεγάληβεράντα,θέαστονκάμπο,65000€(κωδ2Δ140)
Προμηθέας, 94 τ.μ, 1ος ορ,2ΔΣΚΜ ,15ετίας,ελάχιστα
χρησιμοποιημένο,δυνατότης αυτόνομης θέρμανσης
57000€(κωδ2Δ134)
3ΔΩΜΑΤΙΑ
Πάνω από το πασα κιόσκι,μαιζονέτα,ισόγειο-1ος, 3Δ-
ΣΚ2,103 τμ, γίνονται και δύο διαμερίσματα, μπάνια,
άμεσηπρόσβασηστηναυλή, κλειστόπάρκινγκ,καινούρ-
γιο,95000€(κωδ3Δ86)
Πασα κιόσκι,100τ.μ ,3ΔΣΚ2 μπάνια, ωραία βερά-
ντα,70000€(δυνατότητααγοράςκλειστούπάρκινγκέξτρα)
(κωδ3Δ93)
ΠωλούνταιΔιαμερίσματαμε2δωμάτια:
•ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ2Δ97τμοροφοδιαμέρισμα,μεγάλοσαλό-
νι,κουζίνα,χολ,μεγ.μπάνιο,ΤΙΜΗΕΥΚΑΙΡΙΑΣ(2Δ143)
•ΡΟΛΟΙ 120τμ.2Δ, ανακαινισμένο,ΣΛ,Κ,WC, κόπλαν,
σίτες,ντουλαπες,ατομική(2Δ147)
ΠωλούνταιΔιαμερίσματαμε3-4δωμάτια:
•ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ117τμοροφοδιαμέρισμα,3Δ, μεγάλοσα-
λόνι,κουζίνα,μεγ.μπάνιο,ΤΙΜΗΕΥΚΑΙΡΙΑΣ(3δ98)
•ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ3Δσαλοκουζίνα, αποθήκη, ατομική θέρ-
μανση, κλειστόπαρκινγκ 25τ.μ. 2008 έτος κατασκευής
80.000€(3Δ47)
ΠωλούνταιΓκαρσονιέρες:
•ΚΕΝΤΡΟ γκαρσονιέρα 60τμ.δωμάτιο, ανακαινισμένο
μπάνιοκαικουζίνα,χολμεντουλάπα,a/c,κόπλαν,πόρτα
ασφαλίας,τιμή30.000€(ΓΚ52)
•ΚΕΝΤΡΟστούντιο28τ.μ.,τιμήευκαιρίας15.000€(ΓΚ34)
ΠωλούνταιΜονοκατοικίες:
•ΠΑΠΑΚΙΑ-ΡΟΛΟΙ2Δσαλόνι,κουζίνα,75τ.μ.,σε175τ.μ.,
ατομικήθέρμανση,και2αποθήκες50.000€(Μ148)
•ΚΕΝΤΡΟ 2Δ σαλόνι, κουζίνα, παρκινγκ, αποθήκη,
80τ.μ.,65.000€(Μ150)
ΠωλούνταιΗμιτελή:
•ΛΑΖΟΧΩΡΙ1200τμ.οικόπεδομεκτίσμαημιτελές45τ.μ.
55.000€(Η11)
•ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑ200τ.μ.κτίσμαστατούβλα,50τ.μ.υπόγειο,
50.000€(Η16)

ΠωλούνταιΧωραφοοικόπεδα:
Οικόπεδοκέντροευκαιρία125000€
Οικόπεδα, οικοπεδοχώραφα και χωράφια σε διάφορες
θέσειςκαιτιμές
ΠωλούνταιΜαγαζιά:
•ΚατάστημαΣΤΗΝΝ.Π.Ο.300τ.μ.(ΕΧ86)
•ΣΤΗΒΕΛΙΖΕΛΟΥ 120τ.μ. ισόγειο, και 120τ.μ. πατάρι
(ΕΧ87)
ΠωλούνταιΓραφεία:
Βενιζέλουλουξγραφείαλειτουργούνκαισανένα110000€
42τ.μ.μεθωρακισμένηκαινούργιακουφώματα28000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕνοικιάζονταιΔιαμερίσματαμε2δωμάτια:
Διαμέρισμα κέντρο 2 δωμ., σαλοκυζ. μπάνιο καινούρ.
ντουλάπαωρομέτρηση250€
Λουξ 3ΔΣΚ2μπ.Προμηθέα, ιδιαίτερα αξιόλογο γκαράζ
600€
ΕνοικιάζονταιΓκαρσονιέρες:
•ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑσαλοκουζίναμετζάκι,2a/c,μεγάλεςβε-
ράντες220€,περιοχήαστυνομίας.
•ΣτονΑγ.Αντώνηγκαρσονιέραεπιπλωμένη,δωμ,σαλόνι,
κουζίνα,καιν.κουφώματα,χωρίςθέρμανση150€(ΕΠ85)
ΕνοικιάζονταιΜονοκατοικίες:
•Βίλλα,επιπλωμένη,3Δσαλόνι,κουζίνα,2βεράντες,ατο-
μικήθέρμανση,τζάκι,κήπο,(ΕΠ66)
ΕνοικιάζονταιΓραφεία:
4χώροιεπίτηςΒενιζέλουλουξ370€
200τ.μ.επίτηςΜητροπόλεωςλουξ500€
ΕνοικιάζονταιΜαγαζιά:
•ΚΥΛΙΚΕΙΟστοποιο κεντρικόσημείο της αγοράς, έτοι-
μο,40τμ,wc,κουζίνα,αποθήκη,(Μ86)
•ΚΕΝΤΡΟ επαγγελματικός χώρος 50τμ, + 20τμπατάρι,
πλήρωςανακαινισμένο,χωρίςκοινόχρηστα,320€(Μ82)
Επιλεγμέναακίνητα
ΠΩΛΕΙΤΑΙ  διαμέρισμαστοΜακροχώρι, 85τμ, 2Δ,σαλο-
κουζίνα,μπάνιο,αποθήκη,θέσηπάρκινκ,60.000€(2Δ148)
ΠΩΛΕΙΤΑΙστοκέντροδιαμέρισμαήεπαγγ.Χώρος,79τμ,
2Δ,σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο,ατομικήθέρμανση, 40.000€
(2Δ145)

Τα ακίνητα είναι ενδεικτικά. Για περισσότερα
επικοινωνήστε μαζί μας.

Ζητούνται ακίνητα για αγορά
Το γραφείο μας βρίσκεται: Αγίου Αντωνίου 1 

στον πρώτο όροφο
Site: www.stoxosrealestate.gr

www.laosnews.gr

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

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ
Παραδίδονται ιδιαίτερα μα-

θήματα Γερμανικώνσεπαιδιά
Δημοτικού,Γυμνασίου,Λυκείου
καιενήλικες.Παρέχεταιβοηθη-
τικό υλικό.Τιμέςπολύπροσι-
τές.Τηλ.:6972119753.

ΔΑΣΚΑΛΑ, πτυχιούχοςΠαιδαγωγικούΑ.Π.Θ., κάτο-
χοςπτυχίουProficiencyκαιΣυστήματοςΓραφήςτυφλών
Braille, τελειόφοιτος τηςΕλληνικήςΝοηματικήςΓλώσσας
και φοιτήτριαΜεταπτυχιακού Προγράμματος Ειδικής
Αγωγής,παραδίδει ιδιαίτεραμαθήματασεπαιδιάΔημοτι-
κού(παιδιάμεπροβλήματαακοήςκαιμαθησιακέςδυσκο-
λίες).Τιμέςπροσιτές.Τηλ.Επικοινωνίας:6943908929.

ΕΜΠΟΡΙΚΗΕΤΑΙΡΙΑ
ζητά να προσλάβει 2
άνδρες από 25 έως 45
ετώνμε τα κάτωθιπρο-
σόντα:
1.Οδηγόμεδίπλωμα

Γ΄κατηγορίας
2. Αποθηκάριο με

γνώσειςχειριστήκλαρκ
Τηλ.:6947021868



Συζήτηση με θέμα «Ειδικά μέτρα για την Ελλάδα» 
ως προς την αξιολόγηση των έκτακτων χρηματοδο-
τικών αναγκών για την Ελλάδα στην περιφερειακή 
πολιτική, που συμφωνήθηκαν το 2015 και οδήγησαν 
στην επιτυχή ολοκλήρωση των έργων, πραγματο-
ποιήθηκε στο πλαίσιο της έναρξης των εργασιών της 
τρέχουσας ολομέλειας του Ευρωκοινοβουλίου στο 
Στρασβούργο.Η Επίτροπος, Κ. Κρέτσου, τόνισε πως 
τα μέτρα αυτά παρείχαν κρίσιμη ρευστότητα για την 
Ελλάδα, και καταβλήθηκε συνολικό ποσό 2 δισ. ευρώ 
στη χώρα το 2015 και το 2016. Αυτό περιλαμβάνει 
περίπου 1 δισ. ευρώ πρόσθετης προχρηματοδότησης 
για τα προγράμματα 2014-2020. Επιπλέον 1 δισ. 
ευρώ καταβλήθηκε ως συνέπεια της αύξησης του 
ποσοστού συγχρηματοδότησης σε 100% και της κα-
τάργησης του ανώτατου ορίου του 95% της συνολικής 
προκαταβολής και των ενδιάμεσων πληρωμών για 
την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013.

«Σε περιόδους σοβαρών προβλημάτων ρευστό-
τητας, τα μέτρα αυτά μείωσαν την επιβάρυνση του 
εθνικού προϋπολογισμού. Μείωσαν κατά περίπου 1 
δισ. ευρώ τα ποσά που απαιτούνταν για την εθνική 
συγχρηματοδότηση για την περίοδο 2007-2013.

Χάρη στην πρόσθετη ρευστότητα και στο γεγονός 
ότι τέθηκαν σε ειδικό λογαριασμό, η Ελλάδα ήταν σε 
θέση να ξαναρχίσει τις πληρωμές της στους δικαιού-
χους των συγχρηματοδοτούμενων έργων, οι οποίοι 
με τη σειρά τους επανέλαβαν τις εργασίες, δημιουρ-
γώντας έτσι νέες δαπάνες, οι οποίες στη συνέχεια θα 
μπορούσαν να πληρωθούν από την Επιτροπή», ανέ-
φερε η κ. Κρέτσου.«Σημειώνω με μεγάλη ικανοποίηση 
ότι η Ελλάδα κατόρθωσε να ολοκληρώσει το σημαντι-
κό έργο κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013 
στους τομείς των μεταφορών, της ψηφιακής υποδο-
μής, της επιχειρηματικότητας, του περιβάλλοντος και 
της κοινωνικής και υγειονομικής περίθαλψης », είπε 
χαρακτηριστικά.Η Κ.Κρέτσου σημείωσε ότι υπάρχει 
ομοφωνία στο γεγονός ότι η αναθεώρηση του Κανονι-
σμού για τις κοινές διατάξεις και τα ειδικά μέτρα στην 
Ελλάδα έχουν πετύχει το στόχο τους. «Επέτρεψαν 
στην Ελλάδα να αντιμετωπίσει ένα σοβαρό πρόβλη-
μα ρευστότητας εκείνη την εποχή και να ξαναρχίσει 
τις επενδύσεις στην πραγματική οικονομία - και όλα 
αυτά σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα.Η Ελλάδα 
ήταν το πρώτο κράτος που πέτυχε ποσοστό απορ-
ρόφησης 100% των διαθέσιμων κονδυλίων κατά την 

περίοδο προγραμματισμού 2007-2013 και 
είναι επίσης ένα από τα κράτη μέλη με τις 
καλύτερες επιδόσεις όσον αφορά την εφαρ-
μογή κατά την περίοδο προγραμματισμού 
2014-2020.

Η καλή πρόοδος μέχρι στιγμής πρέπει 
να αποτελέσει τον μοχλό για την Ελλάδα 
να συνεχίσει και να εντείνει ακόμη περισσό-

τερο τις προσπάθειες για τη δημιουργία μιας σειράς 
νέων ώριμων έργων, τα οποία θα μπορούσαν να 
δημιουργήσουν δαπάνες και να εξασφαλίσουν καλές 
επιδόσεις τα επόμενα χρόνια.

Η Επιτροπή παρέχει - και θα συνεχίσει να παρέχει 
- τεχνική υποστήριξη στις ελληνικές αρχές για τη διευ-
κόλυνση της διαχείρισης των κονδυλίων. Γενικότερα, 
νομίζω ότι τα ειδικά μέτρα υπέρ της Ελλάδας ενσω-
ματώνουν την ίδια την ουσία της πολιτικής συνοχής, 
δηλαδή την προάσπιση της αλληλεγγύης μεταξύ των 
κρατών μελών, έτσι ώστε οι περιφέρειες να αναπτύσ-
σονται από κοινού, υποστηρίζοντας τις επενδύσεις 
που ενισχύουν την ανάπτυξη για την τόνωση της 
οικονομίας, υπογράμμισε μεταξύ άλλων η επίτροπος.

Ο εισηγητής του ΕΚ, Πασκάλ Αριμόντ, σημείω-
σε, μεταξύ άλλων, ότι «στο πλαίσιο της μεγάλης ελ-
ληνικής χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης 
το 2015, η χώρα ήταν σε θέση να εξασφαλίσει την 
απαραίτητη συγχρηματοδότηση για τα έργα των δι-
αρθρωτικών Ταμείων. Έτσι πολλά έργα υποδομής, 
πολύ σημαντικά, που είχαν ήδη ξεκινήσει στην Ελλά-
δα. σταμάτησαν και ακόμη χειρότερα, σε περίπτωση 
που αυτά ολοκληρώνονταν την περίοδο 2007-13 η 
Ελλάδα θα έπρεπε να επιστρέψει σημαντικά ποσά 
στην ΕΕ, οπότε βρισκόμασταν αντιμέτωποι με το χει-
ρότερο σενάριο.Ως 
εκ τούτου, έπρεπε 
να δράσουμε γρή-
γορα, έξυπνα και 
στοχευμένα. Η Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή 

πρότεινε την τροποποίηση του Γενικού Κανονισμού 
των Διαρθρωτικών Ταμείων».

«Ως Κοινοβούλιο, έχουμε επανειλημμένα τονίσει 
ότι αυτά τα εργαλεία δεν μπορούν να είναι λευκές επι-
ταγές. Θα πρέπει να συνδέονται με την εφαρμογή και 
την ολοκλήρωση των σημαντικών αυτών έργων - αυτό 
στο πλαίσιο των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων η 
Ελλάδα έπρεπε να κάνει. Αυτό ακριβώς θέλαμε να βε-
βαιωθούμε με την παρούσα έκθεση, που δημοσιεύεται 
σήμερα. Παρακολουθήσαμε προσεκτικά ότι τα κεφά-
λαια, τα 2 δισ. ευρώ της ΕΕ, δαπανώνται και χρησι-
μοποιούνται αποτελεσματικά. Και η Ελλάδα έχει φέρει 
αποτελέσματα », είπε χαρακτηριστικά ο Πασκάλ Αρι-
μόντ διαπιστώνοντας, ότι «τα έργα περιφερειακής πο-
λιτικής βοήθησαν να αναπτυχθεί οικονομικά η χώρα, 
να καταπολεμηθούν τα υψηλά επίπεδα ανεργίας και 
να δημιουργηθούν προοπτικές για τους ανθρώπους. 
Αυτή ήταν μια πραγματική επιτυχία για την Ελλάδα».

Tέλος, ανέφερε ότι η απόφαση της ΕΕ να χορηγή-
σει στην Ελλάδα αυτή την ειδική βοήθεια ήταν η σω-
στή απόφαση, τονίζοντας ωστόσο, πως εξακολουθεί 
να είναι σαφές ότι η βοήθεια αυτή είναι και παραμένει 
μια ειδική περίπτωση. «Πρέπει όλοι να διασφαλίσουμε 
ότι αυτό δεν θα ξανασυμβεί, ούτε για την Ελλάδα ούτε 
για κανένα άλλο κράτος μέλος»
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P Με την ευκαιρία της έναρ-
ξης της νέας σχολικής χρονιάς, 
ένα μάθημα και από τη στήλη.

P Ο Steve Jobs λίγο πριν πε-
θάνει στα 56 του από καρκίνο στο 
πάγκρεας είπε στο κρεβάτι του νο-
σοκομείου:

«Έφτασα στη κορυφή του επιχει-
ρηματικού κόσμου. Στους άλλους, η 
ζωή μου είναι η επιτομή της επιτυχί-
ας. Αλλά, αυτή τη στιγμή, ξαπλωμέ-
νος άρρωστος σε ένα κρεβάτι, ανα-
πολώ τη ζωή μου και συνειδητοποιώ 
πως η φήμη, η αναγνώριση και ο 
πλούτος που για τόσα χρόνια περη-
φανευόμουν, έχουν ξεθωριάσει και 
δεν έχουν κάποια αξία μπροστά στον 
επερχόμενο θάνατο.

Μπορείς να προσλάβεις κάποιον 
να σου οδηγεί το αμάξι ή να σου 
κάνει λεφτά, αλλά δεν μπορείς να 
προσλάβεις κάποιον να υποστεί την 
αρρώστια για εσένα. 

Τα υλικά αγαθά μπορούν να βρε-
θούν. Αλλά υπάρχει κάτι που αν χα-
θεί, δεν μπορείς να το βρεις ξανά: Η 
ΖΩΗ.

P Όταν κάποιος μπει στο 
δωμάτιο για την εγχείρηση, κατα-
λαβαίνει πως υπάρχει ένα βιβλίο 
που δεν έχει τελειώσει να διαβά-
ζει: «Το βιβλίο της Υγιούς Ζωής».

Σε όποιο στάδιο της ζωής και 
να είσαι τώρα, θα φτάσει η ώρα 
που θα αντιμετωπίσεις τη στιγμή 
που κλείνει η «αυλαία» της ζωής.

P Εκτίμησε την αγάπη για την 
οικογένεια σου, για τον σύντροφό 
σου και τους φίλους σου..

Όσο μεγαλώνουμε συνήθως γινό-
μαστε σοφότεροι και σιγά σιγά κα-
ταλαβαίνουμε πως είτε φοράς ένα 
ρολόι 300€ είτε 30€, και τα δύο λένε 
την ίδια ώρα.

Είτε κρατάμε μια τσάντα 300€ είτε 
μια 30€, το ποσό που υπάρχει μέσα 
παραμένει το ίδιο.

Είτε οδηγούμε ένα αμάξι 150.000€ 
είτε ένα των 30.000€, ο δρόμος και η 
απόσταση παραμένει η ίδια και έχου-
με τον ίδιο δρόμο να διασχίσουμε. 

Είτε το σπίτι που ζούμε είναι 100 
τετραγωνικά είτε 1.000, η μοναξιά 
είναι η ίδια.

P Θα καταλάβετε ότι η ε-
σωτερική ευτυχία σας δεν προ-
έρχεται από τα υλικά αγαθά του 
κόσμου

Είτε ταξιδεύετε πρώτη θέση είτε 
οικονομική, αν το αεροπλάνο πέ-
σει, θα πέσετε κι εσείς μαζί.

P Γι’ αυτό, ελπίζω να καταλά-
βετε ότι όταν έχετε φίλους, κολλη-
τούς  παλιούς γνωστούς, αδερφούς, 
αδερφές που μπορείτε να μιλήσετε, 
να γελάσετε μαζί, να τραγουδήσετε 
μαζί, κλπ., αυτό είναι πραγματική 
ευτυχία!

P Πέντε αδιαμφισβήτητα 
στοιχεία της ζωής:

1. Μη μαθαίνετε τα παιδιά σας 
να είναι πλούσια. Μάθετε τα να εί-
ναι ευτυχισμένα. Ώστε όταν μεγα-
λώσουν να ξέρουν την ΑΞΙΑ των 
πραγμάτων και όχι την τιμή τους.

2. Να τρως τη τροφή σαν τα 
«φάρμακά» σου. Αλλιώς θα χρειά-
ζεται να τρως τα φάρμακα σαν την 
τροφή σου.

3. Αυτός που σε αγαπάει, δεν 

θα σε αφήσει ποτέ για κάποιον 
άλλον. Ακόμα και αν υπάρχουν 
100 λόγοι να σε παρατήσει, θα 
βρει ΕΝΑΝ λόγο για να μείνει.

4. Υπάρχει διάφορα στο να εί-
σαι άνθρωπος με το να φέρεσαι 
ανθρώπινα. Λίγοι το καταλαβαί-
νουν.

5. Σε αγαπάνε όταν γεννιέσαι. 
Θα σε αγαπάνε και όταν πεθάνεις. 
Ενδιάμεσα πρέπει να τα καταφέ-
ρεις.

Υ.Γ.: Αν θες να πας γρήγορα, 

περπάτα μόνος σου. Αλλά αν θες 
να πας μακριά, περπάτα με πα-
ρέα.

P Οι 6 καλύτεροι γιατροί στον 
κόσμο:

1. Ήλιος
2. Ξεκούραση
3. Άσκηση
4. Υγιεινή διατροφή
5. Φίλοι
6. Εμπιστοσύνη στον εαυτό μας

Κ.Π.

Συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη χορήγηση ειδικής βοήθειας στη Ελλάδα 
για την κάλυψη έκτακτων χρηματοδοτικών αναγκών στην περιφερειακή πολιτική
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