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Τι άπιστοι Θωμάδες
που γίναμε…

   Διαβάζουμε την ανακοίνωση της αρμόδιας υπηρεσίας, 
ότι από τις 3 Μαΐου ξεκίνησε η πρώτη Τ.ΟΜ.Υ. στη 
Βέροια με υπηρεσίες οικογενειακών γιατρών για τους 
εγγεγραμμένους πολίτες…και δεν μπορούμε να το 
πιστέψουμε!!! «Γενικοί ιατροί και παιδίατρος, θα τους 
εξετάζουν δωρεάν, θα κρατούν ιατρικό φάκελο – ιστορικό, 
θα συνταγογραφούν, θα παραπέμπουν για εξετάσεις ή 
σε γιατρό ειδικότητας και θα υλοποιούν δράσεις στην 
κοινότητα (εμβολιασμούς κ.λπ)». Μας μπερδεύει λίγο 
το «θα» που χρησιμοποιείται στην ανακοίνωση, εφόσον 
η δομή λειτουργεί ήδη από τις 3 Μαΐου, επομένως δεν 
θα πρέπει να μιλούμε για θα…Πόσο άπιστους Θωμάδες 
μας έχουν κάνει διαχρονικά οι κυβερνήσεις, αφού όταν 
ανακοινώνεται κάτι τόσο θετικό, δυσκολευόμαστε να το 
πιστέψουμε! Είναι μια δομή στα πρότυπα των υγειονομικά 
προηγμένων χωρών της Ευρώπης και θα δώσει ανάσα 
στο δικό μας πολύπαθο σύστημα υγείας. Απομένει να 
διαπιστώσουμε και την ουσιαστική λειτουργία της αλλά 
και την αποτελεσματικότητα του εγχειρήματος... Αρκεί 
να μην καθυστερήσει πολύ, να μπει το νερό στ’ 
αυλάκι ...
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Επανεκλέχθηκε επαξίως!
Εκτός από τον

Σύνδεσμο Εφέδρων
ΑξιωματικώνΗμαθί-
ας στον οποίο είναι
εδώκαι χρόνιαΠρό-
εδρος,οκ.Χρήστος
Φράγκος  επανε-
κλέχθηκε και  στο
κεντρικό Δ.Σ., της
Ανωτάτης Πανελλή-
νιας Ομοσπονδίας
ΕφέδρωνΑξιωματι-
κώνστιςπρόσφατες
εκλογέςτους.

Η αρμοδιότητά
του μάλιστα, έχει να
κάνει με τηθέση του
τομεάρχη Κεντρικής
Μακεδονίας. Και βέ-
βαιαδέχθηκετασυγ-
χαρητήρια των συ-
ναδέλφων του, αφού
όπωςαποδεικνύεται,
είναι «σταθερήαξία»
για τον Σύνδεσμο.
Καισεανώτερα!

Για την ομαλή και εύρυθμη κυκλοφορία των οχημά-
των, τηνπρόληψη των τροχαίωνατυχημάτων, την εξυ-
πηρέτησηκαιασφάλειατουκοινού,κατάτηδιάρκειατέ-
λεσηςτου1ουΑγώναΟρεινούΤρεξίματος«ΜΝΗΜΗΣ&
ΘΥΣΙΑΣ»στοΔημοτικόΔιαμέρισμαΚαστανιάςΗμαθίας,
τηνΚυριακή13Μαΐου(11:00΄έως14:00΄)πουδιοργα-
νώνειοΜορφωτικόςΣύλλογοςΒέροιας«ΗΚΑΛΛΙΘΕΑ»,
σεσυνεργασίαμετοΚΑΠΑΔήμουΒέροιας/ΤμήμαΑθλη-
τισμού,υπότηναιγίδατηςΙεράςΜητροπόλεωςΒεροίας,
ΝαούσηςκαιΚαμπανίας,ηΔιεύθυνσηΑστυνομίαςΗμα-
θίαςαποφάσισεταπαρακάτωκυκλοφοριακάμέτρα:

-Τηναπαγόρευση της κυκλοφορίας,πάσηςφύσεως
οχημάτων, καθώς και τη στάση και στάθμευση αυτών,
όπουαυτήεπιτρέπεται,από10:50΄έως11:30΄,στηνοδό
Παναγία Σουμελά, από το ύψος διασταύρωσης «ΓΡΑ-
ΓΡΟΥ» έως τηνΠλατεία-Περίβολο της ΙεράςΜονής.Η
κυκλοφορία των οχημάτων με κατεύθυνση την τοπική
κοινότηταΚαστανιάς,καθώςκαιτηνΙεράΜονήΠαναγίας
Σουμελά,θαδιεξάγεταιμέσωτηςΠαλαιάςΕθνικήςΟδού
Βέροιας–Κοζάνης,απόδιασταύρωση«ΓΚΕΚΑ».

-Τηναπαγόρευση της κυκλοφορίας,πάσηςφύσεως
οχημάτων, καθώς και τη στάση και στάθμευση αυτών,

όπουαυτήεπιτρέπεται,από10:50΄έωςτηνολοκλήρωση
 τουαγώνα,  (πιθανήώραολοκλήρωσηςη 14:00΄),

απότην ΙεράΜονήΠαναγίαςΣουμελάπροςτηντοπική
κοινότηταΚαστανιάς,από τοάγαλμα τουΥψηλάντη (εί-
σοδογιατηνπλατείατηςΙεράςΜονής),έωςτησυμβολή
της οδού με την ασφάλτινη ατραπό, σημείο στο οποίο
οι διαγωνιζόμενοι θα εισέρχονταιστηνάσφαλτοαπό τα
δασικάμονοπάτια,περίπου1χλμπριντοντερματισμό.

Η κυκλοφορία των οχημάτωνπρος την ΙεράΜονή
Παναγίας Σουμελά θα γίνεται από την ασφάλτινη α-
τραπό,που οδηγεί απευθείας στηνΠλατεία της Ιεράς
Μονής.

--Τηναπαγόρευσητηςστάσηςκαιστάθμευσης,όλων
των οχημάτων, από 10:50΄ έως 14:00΄, στο τμήμα της
Πλατείας που βρίσκεται εντός του κυρίως χώρου της
ΙεράςΜονής.

Η κυκλοφορία των οχημάτων, κατά τιςώρες απα-
γόρευσης στις παραπάνω οδούς, θα διεξάγεται μέσω
παρακαμπτήριων οδών, ακολουθώντας τις πινακίδες
σήμανσης και τις υποδείξεις τωνστατικών τροχονόμων
καιτωνεθελοντώντηςδιοργανώτριαςαρχής,καθώςκαι
εθελοντώντηςΛέσχηςΜοτοσικλετιστώνΒέροιας

Γραμματέας στον Τομέα της Αυτοδιοίκησης
του “Κινήματος Αλλαγής” ο Άγγελος Τόλκας

Ανακοινώθηκανοι τομείςκαι ταθεματικά
δίκτυα τουΚινήματοςΑλλαγής,στοπλαίσιο
της οργανωτικής συγκρότησης του κόμμα-
τος.Εκτόςαπό τονΤομέαΕπικοινωνίαςκαι
τονΤομέαΨηφιακούΚόμματος,συγκροτού-
νται με αναλογική εκπροσώπηση επιπλέον
28ΤομείςΠολιτικής και 8ΘεματικάΔίκτυα
που θα αποτελέσουν τον κινητήριο μοχλό
τηςπολιτικής δράσης του νέου ενιαίουφο-
ρέα.

Ενδιαφέρον για την Ημαθία έχει και η
εκλογήτουΆγγελουΤόλκα, ωςΓραμματέας
στονΤομέα τηςΑυτοδιοίκησης τουΚινήμα-
τοςΑλλαγής,μεαναπληρωτήΓραμματέατον
ΛάμπροΜίχο

Γιατί,σαντηΧαλκιδικήδενέχει!
Η«ΓαλάζιαΣημαία»σύμφωναμετηνΕλληνικήΕταιρίαΠροστασί-

ας τηςΦύσης(ΕΕΠΦ), εθνικόχειριστή τουπρογράμματοςστηχώρα
μας,αποτελείτοπλέοναναγνωρίσιμοκαιδιαδεδομένοδιεθνώςοικο-
λογικόσύμβολοποιότηταςστονκόσμο.

Στοσύνολο των47 χωρώνπουσυμμετέχουνστοπρόγραμμα, η
Ελλάδακατείχετο12%τωνσυνολικώνβραβεύσεων.ΠρώτηστηνΕλ-
λάδααναδείχθηκεκαιφέτος,με89σημαίεςηΠεριφερειακήΕνότητα
Χαλκιδικής.

Ηδιεθνήςεπιτροπήβράβευσεφέτος3.687ακτές,679μαρίνεςκαι
55σκάφηαειφόρουτουρισμούσεόλοτονκόσμο.Όσοναφοράτακρι-
τήριατουπρογράμματος,αυτάαφορούνστηνκαθαριότηταθάλασσας
και ακτής,στηνοργάνωσηακτής,στηνασφάλεια επισκεπτών,στην
προστασίατηςφύσηςκαιστηνπεριβαλλοντικήευαισθητοποίηση.

Το σύμβολο ποιότητας απονέμεται από το 1987, σε ακτές και
μαρίνες οι οποίεςπληρούν τις αυστηρέςπροϋποθέσεις βράβευσης.

Απαραίτητηπροϋπόθεσηγιατηβράβευσημίαςακτήςμετη«ΓαλάζιαΣημαία»,είναιηποιότηταυδάτωνσεαυτήνναείναι
«εξαιρετική».Ενώκαμίαάλληδιαβάθμισητηςποιότητας,ακόμακαι«καλή»,δενείναιαποδεκτήαπότοπρόγραμμα.Η
βράβευσηέχειδιάρκειαενόςέτους.

ΣτηΒέροιαηπρώτηΤΟΜΥμεπαράλληληεξέταση
καιεγγραφήπολιτών

ΗπρώτηΤΟΜΥ (ΤοπικήΟμά-
δαΥγείας) άρχισε νασυγκροτείται
απότηνπερασμένηεβδομάδαστη
Βέροια, στο κτίριο τουπρώην ΙΚΑ
για την παροχή υπηρεσιών προς
τους ασφαλισμένουςπολίτες, από
οικογενειακούςγιατρούς,πουθαε-
ξετάζουνδωρεάντουςεγγεγραμμέ-
νους, θα κρατούνπροσωπικόφά-
κελομε το ιστορικό τουασθενούς,
θασυνταγογραφούν και θαπαρα-
πέμπουν για εξέταση ή σε γιατρό
ειδικότηταςτουςπολίτες.

Όλα όμως τα καινούργια, από
κάπου ξεκινούν…Έτσι οι ασθενείς
θαπρέπειπρώτανακαταγραφούν,
παράλληλαμετηνεξέτασηπουθα
κάνουν μετά απόραντεβού και να
επιλέξουν τον οικογενειακό γιατρό
πουπροτιμούν, μεταξύ των υπη-

ρετούντωνστηνΤΟΜΥΒέροιας.Ητοπικήομάδααπευθύνεταισε12.000κατοίκους (πληθυσμιακά)καιπροςτοπαρόν
είναιστελεχωμένημεπαιδίατρο,4γενικούςγιατρούς,2νοσηλευτέςκαι2διοικητικούς.Οπότε,τιςημέρεςαυτέςηΤΟΜΥ
Βέροιαςκάνειταπρώτατηςβήματα,μεπαράλληληεξέτασηκαικαταγραφή–εγγραφήπολιτώνσεομάδεςοικογενειακής
ιατρικής.

Προσοχή, κυκλοφοριακά μέτρα  για τον 1ο Αγώνα 
Ορεινού Τρεξίματος «Μνήμης & Θυσίας» την Κυριακή 

στην Καστανιά

ΧρόνιαΠολλάμανούλες
ΓιορτήτηςμητέραςτηνΚυριακή13Μαΐουκαιηζωήγιορ-

τάζει διότι οι μάνες δίνουν ζωή και αξίζουν το λιγότερο ένα
χαμόγελοκιέναευχαριστώαπ’όλους.Μετονδικότουςτρόπο
θαδιορτάσουντηνημέρατηςμητέρας,ταπαιδιάτωνπαιδικών
δημοτικώνσταθμώνστοΔημαρχείοτηςΒέροιαςαπότις10.30
έωςτη1.30μ.μ...,μεπαχνίδι,χορόκαιχειροποίηταδωράκια.

ΧρόνιαΠολλά!
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Υπέγραψε ο Δήμος Βέροιας με τον εργολάβο

Σύμβαση για την αξιοποίηση 
δημοτικού οικοπέδου κάτω από την πλατεία Εληάς 

-Ένα τμήμα του πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως χώρος στάθμευσης
Σύμβαση έργου με τίτλο «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ Ο.Τ. 316» υπογράφτηκε, την Πέμπτη 10 Μαΐου 2018, μεταξύ του Αντιδημάρχου Τεχνικών του Δήμου 

Βέροιας, Αθανάσιου Σιδηρόπουλου, και του εκπροσώπου της αναδόχου εταιρίας «Αφοί Σιουραντάνη ΟΤΕ». 
Το έργο αφορά εργασίες που κρίνονται αναγκαίες για την ασφαλή χρήση του Δημοτικού Οικοπέδου αλλά και τον έλεγχο στην προσβασιμότητα σε αυτό. Το δημοτικό οικόπεδο Ο.Τ. 316 βρίσκεται στη λεω-

φόρο Στρατού κάτω από την πλατεία της Εληάς και ένα τμήμα του πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως χώρος στάθμευσης.

Κάτοικοι  του εμπορικού κέντρου της Βέροιας 
επισκέφθηκαν τη  Δημοτική Αστυνομία, την περα-
σμένη Τετάρτη 9 Μαΐου, με παρόντες και  ιδιοκτή-
τες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, 
για  την χρήση πεζοδρομίων και πεζοδρόμων της 
περιοχής. Την συνάντηση και την συζήτηση, συντό-
νισε ο πολιτικός προϊστάμενος της Υπηρεσίας κ. 
Λεωνίδας Ακριβόπουλος, ο οποίος εξέφρασε την α-
ναγκαιότητα πιστής εφαρμογής των διατάξεων που 
ορίζουν τα της χρήσεως των κοινόχρηστων χώρων 
καθώς και την επιθυμία να υπάρξει έμπρακτη συ-
νεργασία όλων των μερών προς τον επιδιωκόμενο 
σκοπό της περαιτέρω βελτίωσης των συνθηκών 
διαβίωσης.

 Οι προϊστάμενοι της υπηρεσίας, κ. Χαράλαμπος 
Καπουρτίδης και κ. Ελένη Σακιαβάρα, ενημέρωσαν 
λεπτομερώς τους παρευρισκόμενους για το νέο και 
αυστηροποιημένο νομοθετικό πλαίσιο που αφορά 
την χρήση κοινοχρήστων χώρων (πεζοδρομίων-πεζοδρόμων). Κατέστη σαφές ότι η κείμενη νομοθεσία πρέπει να εφαρμοσθεί ώστε τα πεζοδρόμια και οι πεζόδρομοι να είναι αδιαλείπτως προσπελάσιμοι από 
τους διερχόμενους πολίτες, τα αυτοκίνητα άμεσης ανάγκης (ασθενοφόρα, πυροσβεστικά οχήματα, περιπολικά) καθώς και τα οχήματα που διαθέτουν ειδική κάρτα εισόδου-διέλευσης (κατοίκων και φορτηγά τρο-
φοδοσίας) κατά τις ώρες που το δικαιούνται.  

Ακολούθησε τοποθέτηση επί του θέματος του προέδρου του σωματείου των ΚΥΕ, κ. Κώστα Σαμανίδη και συζήτηση – διατύπωση προβληματισμών, όπου καθένας από τους παρόντες κατέθεσε την άποψη 
του ενώ τέθηκαν ερωτήματα τα οποία απαντήθηκαν. Προέκυψε δε από το σύνολο των τοποθετήσεων των παρευρισκομένων ότι είναι επιθυμητή η αρμονική συνεργασία όλων των πολιτών, καταστηματαρχών, 
επαγγελματιών κλπ,  ώστε τα καθημερινά προβλήματα που προκύπτουν εν τοις πράγμασι να επιλύονται άμεσα και με τον πλέον δόκιμο τρόπο.

       (Το τηλέφωνο επικοινωνίας με την Υπηρεσία είναι το 2331350610, διαθέσιμο προς τους δημότες για οποιαδήποτε διευκρίνιση – επισήμανση επί του θέματος).

 Μαζική συμμετοχή στις εσωκομματικές κάλπες την Κυριακή 
μετά την επιτυχία των εγγραφών μελών, επιδιώκει η ΝΔ καθώς θα 
επαυξηθεί το σήμα συσπείρωσης και νίκης. Σχεδόν 30.000 (27.796) 
προσήλθαν και απέκτησαν για πρώτη φορά την κάρτα μέλους του 
κόμματος αυξάνοντας τον αριθμό των μελών στους 155.355. Για την 
ηγεσία της ΝΔ το τελικό αποτέλεσμα των εγγραφών καταδεικνύει 
την δυναμική που υπάρχει αφού διαπιστώνεται ενεργοποίηση πο-
λιτών που δεν είχαν ενταχθεί στο παρελθόν στον κομματικό μηχα-
νισμό. 

Όπως  δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης «η πρωτοβουλία αυτή 
είναι προφανές ότι δεν αφορά μόνον τη Νέα Δημοκρατία. Αποτελεί 
μια τολμηρή πολιτική επιλογή, καθώς σηματοδοτεί το άνοιγμα που 
οφείλουν να κάνουν όλα τα κόμματα σήμερα στην κοινωνία, προ-
κειμένου να ανακτήσουν την εμπιστοσύνη της. Πολλοί πριν από 30 
μήνες όταν ανέλαβα την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας μου έλεγαν 
οι ιδέες αυτές θα μείνουν μόνον στη θεωρία. Αποδείξαμε στην πρά-
ξη ότι το αίτημα για ανανέωση σε πρόσωπα, ιδέες και οργανωτικές 
δομές είναι ισχυρότερο από οποιαδήποτε δύναμη αντίστασης».

Έτσι, σε μια εποχή απαξίωσης της πολιτικής και πολιτικού 
bullying από το κυβερνών κόμμα στους πολιτικούς αντιπάλους σε 
κεντρικό και τοπικό επίπεδο, η αυξημένη συμμετοχή αποκτά μεγα-
λύτερη αξία.  “Η Νέα Δημοκρατία σήμερα αποτελεί το κόμμα με την 
-αναλογικά- ισχυρότερη βάση ενεργών μελών όχι μόνο μεταξύ των 

ελληνικών, αλλά και όλων των ευρωπαϊκών κεντροδεξιών κομμά-
των” σημειώνει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης,.     

Μετά τις εσωκομματικές κάλπες που θα στηθούν την Κυριακή σε 
339 σημεία της χώρας, το στοίχημα για την Πειραιώς είναι η ενερ-
γοποίηση όλων των στελεχών και των μελών ώστε να μεταδοθεί το 
μήνυμα και να διεισδύσει η πολιτική της ΝΔ σε όλο και περισσότε-
ρους χώρους.   

Όπως φαίνεται η δυναμική της ΝΔ συσπειρώνει τα στελέχη και 
είναι από τις λίγες φορές που ο εκλογικός αγώνας για την ηγεσία 

των 66 ΝΟΔΕ δεν προκαλεί εσωστρέφεια και άγονες συγκρούσεις. 
Στην Πειραιώς εκτιμούν ότι η ανανέωση των μελών των προεδρείων 
στις τοπικές οργανώσεις του κόμματος θα είναι εντυπωσιακή και 
μπορεί να ξεπεράσει το 50%, μεταφέροντας το  σήμα της ανανέω-
σης που επιδιώκει και για τα ψηφοδέλτια ο Κυριάκος Μητσοτάκης 
και στις τοπικές κοινωνίες. Άλλωστε, είναι σημαντικό πως πάνω 
από το 50% των μελών ανήκει στην δυναμική ηλικιακή ομάδα 25-54 
με τοις γυναίκες να αγγίζουν το 35%. 

Από την Πειραιώς σημειώνουν πως κάθε μέλος κατέβαλλε την 
συνδρομή των 12 ευρώ ενώ υπενθυμίζουν πως τα καταστατικό του 
κόμματος πλέον απαγορεύει τον δανεισμό.

Ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, 
θα ψηφίσει την Κυριακή σε εκλογικό κέντρο στο Περιστέρι. 

Πού θα στηθούν οι κάλπες στην Ημαθία
Οι χώροι διεξαγωγής των εκλογών στις έδρες των 3 Δημο-

τικών Τοπικών Οργανώσεων είναι: 
1. ΔΗΜ.Τ.Ο Βέροιας: Γραφείο ΝΟ.Δ.Ε  (Πλ. Δικαστηρίων 

12, 1ος όροφος) 
2. ΔΗΜ.Τ.Ο Νάουσας: ΚΕΠ (Κτίριο Χρήστος Λαναράς) 
3. ΔΗΜ.Τ.Ο Αλεξάνδρειας : Γραφείο ΔΗΜ.Τ.Ο (Εθνικής 

Αντιστάσεως 48) 

Στις εσωκομματικές κάλπες της Κυριακής
Με νέα μέλη, ρεκόρ εγγραφών και ανανέωση των κομματικών 

οργανώσεων, η Ν.Δ. επιδιώκει αυξημένη συμμετοχή και συσπείρωση νίκης
-Στοίχημα, η ενεργοποίηση όλων, ώστε να διεισδύσει η πολιτική της ΝΔ σε όλο και περισσότερους χώρους  

Πεζοδρόμια και οι πεζόδρομοι πρέπει να είναι προσπελάσιμοι, 
για πεζούς, κατοίκους, οχήματα πρώτης ανάγκη και τροφοδοσία

-Τονίστηκε στη συνάντηση κατοίκων του εμπορικού κέντρου, με ιδιοκτήτες καφέ στα γραφεία της Δημοτικής Αστυνομίας Βέροιας
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     Στα πλαίσια της ε-
πικείμενης συνταγματικής 
αναθεώρησης έχει εκ νέου, 
μεταξύ των άλλων, με ιδι-
αίτερη επίταση ανακινηθεί 
το ζήτημα του χωρισμού 
Κράτους – Εκκλησίας. Προ-
καλεί πράγματι ερωτηματι-
κά και αμηχανία η ανάγκη 
που επιβάλει να τεθεί επί 
τάπητος ένα τέτοιο κρίσιμο 

και ακανθώδες ζήτημα και μάλιστα σε μια χρονική 
συγκυρία που η πατρίδα μας βρίσκεται αντιμέτωπη 
με πολύ σοβαρότερα, κυρίως οικονομικής και εθνικής 
φύσεως προβλήματα, που δεν θα ήταν υπερβολή να 
υποστηρίξουμε ότι θέτουν εν αμφιβολία τη διατήρηση 
της κοινωνικής συνοχής, καθώς και την εδαφική ακε-
ραιτότητα της Πατρίδας μας. 

     Η μόνη εξήγηση που μπορεί να δοθεί για την 
ανακίνηση του θέματος αυτού είναι ότι συνιστά ούτε 
λίγο ούτε πολύ μετεκλογικές υλοποιήσεις προεκλο-
γικών εξαγγελιών, που προσφέρονται ως απτές α-
ποδείξεις επιβεβαίωσης τήρησης των υπεσχημένων, 
έστω και εάν η εφαρμογή τους παραπέμπεται εν τοις 
πράγμασι στις καλένδες και στην πράξη ελάχιστους 
αφορούν. Σε κάθε περίπτωση βολεύει η «από το 
πουθενά» επαναφορά στην επικαιρότητα ενός νο-
μικά περίπλοκου και δυσεπίλυτου προβλήματος, το 
οποίο αποτελεί προφανώς αναγκαίο κακό και εξυ-
πηρετεί επικοινωνιακούς και μόνο χειρισμούς, που 
επιβάλλουν τη διατήρησή του στην πρώτη γραμμή 
του ενδιαφέροντος.    

     Η Εκκλησία δεν έχει να φοβάται απολύτως τί-
ποτε από τον ενδεχόμενο χωρισμού από το Κράτος, 
όσο και εάν εκ πρώτης όψεως κάτι τέτοιο ακούγεται 
σοβαρό, κυρίως στον οικονομικό τομέα, και ικανό να 
προκαλέσει έντονες δυσλειτουργίες, που συνεπά-
γονται ανατροπή της δεδομένης και γνωστής μέχρι 
σήμερα καθεστηκυίας τάξης. Αντίθετα, έχοντας στην 
διάθεσή της χρόνο και κυρίως βούληση και διάθεση 
να οργανώσει το αύριο, έτσι ώστε να μην βρεθεί προ 
εκπλήξεων, μπορεί να προετοιμαστεί επαρκώς για 
την επόμενη ημέρα του χωρισμού από την Πολιτεία, 
όποτε και εάν αυτή πραγματοποιηθεί. 

     Η εκμετάλλευση της ιδιαίτερα αξιόλογης κινη-
τής και ακίνητης εκκλησιαστικής περιουσίας, η οποία 
μπορεί να μην ανέρχεται στα δυσθεώρητα ύψη που 
οι πολέμιοί της Εκκλησίας θέλουν να την παρου-
σιάζουν, ωστόσο δεν συνιστά επ’ ουδενί λόγο και 
αμελητέα ποσότητα, είναι το κλειδί για την αυριανή 
οικονομική επιβίωσή της, υπό την αναγκαία προϋπό-
θεση βέβαια η εκμετάλλευση αυτή να λάβει χώρα με 
καθαρά επιχειρηματική λογική και προσέγγιση. 

     Σκεφτείτε την εκ των πραγμάτων σταδιακή με-
τεξέλιξη της Εκκλησίας σε έναν οικονομικά αυτόνομο 
οργανισμό, που θα δραστηριοποιείται για παράδειγ-
μα στην εκπαίδευση, διατηρώντας σχολεία όλων των 

βαθμίδων και πανεπιστήμια, στην υγεία (νοσηλευτι-
κές μονάδες, μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων κλπ), 
στο χώρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης (τηλεό-
ραση, ραδιόφωνο, διαδίκτυο, εφημερίδες, περιοδι-
κά), στον κατασκευαστικό κλάδο, καθώς επίσης και 
στον τραπεζικό τομέα. Κατόπιν αυτού αναλογιστείτε 
την δύναμη και την απήχηση που θα αποκτήσει ο 
εκάστοτε αρχιεπίσκοπος και γενικότερα η Εκκλησία, 
στοιχεία που ειλικρινά αμφιβάλω αν έχουν συνεκτιμη-
θεί από τους υποστηρικτές του χωρισμού, οι οποίοι 
μάλλον ορέγονται μια Εκκλησία αδύναμη και φτωχή, 
έρμαιο στις επιθυμίες των εκάστοτε κυβερνώντων. 

     Κομβική βέβαια παράμετρος για την επίτευξη 
των παραπάνω αποτελεί η στελέχωση των οικονομι-
κών υπηρεσιών της Εκκλησίας από εξειδικευμένους 
και έμπειρους από την αγορά επαγγελματίες, στους 
οποίους θα τεθούν συγκεκριμένοι στόχοι οικονομικής 
βιωσιμότητας και αποτελεσματικότητας. Φυσικά ο 
σκοπός δεν είναι ψυχρά κερδοσκοπικός, άλλωστε 
είναι προφανές ότι δεν πρόκειται για μία κεφαλαι-
ουχική εταιρία, αλλά πρωτίστως για έναν πνευμα-
τικό – φιλανθρωπικό οργανισμό, που είναι ανάγκη 
να επιτύχει την οικονομική του αυτάρκεια, ώστε να 
καταφέρει να υλοποιήσει τους σκοπούς του και να 
εξασφαλίσει την αυριανή του ύπαρξη και ωφέλιμη 
πορεία προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. 

     Ακόμη και εάν υλοποιηθούν οι κυβερνητικές 
εξαγγελίες και ξεκινήσει ο διάλογος και οι διεργα-
σίες για τον χωρισμό Κράτους – Εκκλησίας, που 
απαιτούν χρονοβόρες διαβουλεύσεις για την επίλυση 
πολύπλοκων οικονομικών, νομικών και πνευματικών 
παραμέτρων του όλου προβλήματος, η Εκκλησία ο-
φείλει και είναι ανάγκη να βρει τρόπο να συνεχίσει το 
ευρύτατο και πολυεπίπεδο φιλανθρωπικό της έργο, 
πόσω μάλλον σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη χρονική συ-
γκυρία που η πατρίδα μας αντιμετωπίζει μία οικονο-
μική κρίση μεγάλων πλέον διαστάσεων, σημαίνοντα 
ρόλο στην αντιμετώπιση της οποίας διαδραματίζει η 
Εκκλησία. Και αυτό φυσικά συμβαίνει με τις ευλογίες 
της Πολιτείας, η οποία βολεύεται από το γεγονός ότι 
ένας άλλος φορέας έχει αναλάβει τις δικές της ευθύ-
νες και υποκαθιστά τον δικό της ρόλο. 

      Συμπερασματικά, το ενδεχόμενο ενός χω-
ρισμού Κράτους – Εκκλησίας και η αναπόφευκτη 
συνέπεια να παύσει η κρατική μισθοδοσία των ιερέ-
ων, με άμεσο επακόλουθο αυτή να επιβαρύνει την 
ίδια την Εκκλησία δεν πρέπει σε καμία περίπτωση 
να φοβίζει. Η Εκκλησία είναι ένας Θεανθρώπινος 
οργανισμός με απαρασάλευτη πορεία δύο χιλιάδων 
και πλέον ετών, που θα συνεχίσει να πορεύεται τον 
δρόμο της στηριζόμενη τόσο στην ορθή και συνετή 
αξιοποίηση των περιουσιακών της στοιχείων, όσο 
και στην πλειάδα των εθελοντών που προσφέρουν 
με αγάπη στις ποικίλες φιλανθρωπικές, πνευματικές, 
κατηχητικές, προνοιακές δράσεις της. 

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

ΧΩΡΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΟΥΣ – ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 
(μία κατ’ επίφαση εκκρεμότητα, 

που εξυπηρετεί να υφίσταται στην επικαιρότητα)
Γράφει ο Χρήστος Α. Αποστολίδης*

Μια εβραϊκή παροιμία λέει πως «ο Θεός δεν μπορούσε να είναι παντού, οπότε  δημιούργησε 
τις μητέρες». Η μητέρα είναι το πιο ιερό πρόσωπο κάθε πολιτισμού, κάθε λαού και κάθε θρησκεί-
ας, επειδή είναι εκείνη που δημιουργεί τη ζωή και δίνει ανάσα και μορφή στην εξέλιξή της. Είναι 
το σύμβολο της στοργής, της προστασίας και της φροντίδας, το πρωταρχικό αντικείμενο αγάπης 
στη ζωή καθενός. Η μητέρα είναι η αρχή της ύπαρξης, ο πρώτος και σπουδαιότερος συναισθη-
ματικός δεσμός που χαρτογραφεί τον τρόπο με τον οποίο θα διαμορφωθούν όλες οι μεταγενέστε-
ρες διαπροσωπικές σχέσεις. Ο ρόλος της στη ζωή μας είναι πολλαπλός και πολυσύνθετος και τα 
ίχνη που αφήνει στην ψυχική μας ανάπτυξη μένουν ανεξίτηλα για πάντα.

 Η μητέρα – αγκαλιά, εκείνη που προσφέρει το σώμα της στο βωμό της γέννησης και 
μας καλωσορίζει στον κόσμο, κρατώντας μας σφικτά στην αγκαλιά της, για να μας προστατέψει 
από κάθε είδους απειλή. Που παρέχει ένα ασφαλές, σταθερό και προβλέψιμο περιβάλλον και 
διατηρεί με συνέπεια και συνέχεια μια σχέση αγάπης και φροντίδας. 

Η μητέρα – καθρέφτης, μέσα στο βλέμμα της καθρεφτίζεσαι και αρχίζεις να διαμορφώνεις μια 
εικόνα εαυτού, δηλ δημιουργείς το πλαίσιο μιας θεμελιώδους αίσθησης αξίας για αυτό που είσαι, 
και εμπιστοσύνης για αυτά που μπορείς να καταφέρεις. Το καθρέφτισμα στα μάτια της μητέρας 
είναι η πρώτη μορφή επικοινωνίας, μέσω του συναισθηματικού συντονισμού, της διαισθητικής 
κατανόησης του άλλου που υπερβαίνει τους στενούς περιορισμούς της γλώσσας.   

Η μητέρα – βράχος, εκείνη που έχει την ικανότητα να επιβάλλεται στις παρορμήσεις της και να 
ρυθμίζει τα συναισθήματά της. Που διαχωρίζει με σαφήνεια τις ανάγκες του παιδιού της, φυσικές 
και συναισθηματικές, από τις δικές της. Που αντιλαμβάνεται, χωρίς λόγια, τι είναι σημαντικό για 
το παιδί της και βάζει σε προτεραιότητα την ευτυχία του.

Η μητέρα – καθοδηγητής, εκείνη που αναγνωρίζει ότι καλείται να επιτελέσει το ύψιστο έργο 
να προετοιμάσει το παιδί της για να κάνει το επόμενο βήμα του στον έξω κόσμο. Που του δίνει 
τα ψυχικά εφόδια να σταθεί στα πόδια του και να παλέψει για τα όνειρά του. Που διδάσκει αυτο-
σεβασμό και όρια που θα το βοηθήσουν να καλλιεργεί και να διατηρεί υγιείς κοινωνικές σχέσεις. 

Η μητέρα – συνοδοιπόρος, που περπατά πλάι στο παιδί της με σεβασμό και αποδοχή για το 
δρόμο που εκείνο επέλεξε, και απλώνει το χέρι, όταν εκείνο ζητήσει υποστήριξη. Χωρίς όρους και 
προϋποθέσεις, χωρίς ανταμοιβή. Με γνήσιο ενδιαφέρον και ευαισθησία που γεννιέται από την 
ανάγκη να τροφοδοτώ και να δίνω πνοή στο δημιούργημά μου. 

Η Μητέρα… πλάσμα μοναδικό και ανεπανάληπτο και η σχέση μαζί της αναντικατάστατη. Η 
μορφή της χορεύει στα μονοπάτια της μνήμης και η φωνή της ντύνει με μουσική τις πιο γλυκές 
αναμνήσεις. Κατοικεί στον πυρήνα μας και μας τυλίγει η αύρα της, όσα χρόνια και αν περάσουν. 
Θα είναι εδώ, σε κάθε «εδώ», για πάντα. 

Έκφραση της Ψυχής 
ως σύμμαχος της Υγείας…

« Μητέρα: Το σύμβολο 
της παντοτινής αγάπης….»

Της Χρύσας Μπέκα, Ψυχολόγου – ψυχοθεραπεύτριας

ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ 

Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

«Ο Θεός κάλεσε τον πιο αγαπη-
μένο Του άγγελο και του παρουσίασε 
ένα πρότυπο μητέρας. Στον άγγελο 
δεν άρεσε αυτό που είδε.

-Εργαστήκατε πολύ, Κύριε, δεν ξέ-
ρετε πλέον τι κάνετε, είπε ο άγγελος. 
Κοιτάξτε! Φιλί ειδικό, που θεραπεύει 
όλες τις αρρώστιες, έξι ζευγάρια χέρια 
για να μαγειρεύει, να πλένει, να σι-
δερώνει, να φροντίζει, να ελέγχει, να 
καθαρίζει. Δε θα δουλέψει!

-Το πρόβλημα δεν είναι τα χέρια, 
αντέτεινε ο Θεός. Είναι τα τρία ζευγά-
ρια μάτια που χρειάστηκε να βάλω: 
ένα για να βλέπει το παιδί της πίσω 
από κλειστές πόρτες και να το προ-
στατεύει από ανοιχτά παράθυρα, ένα 
άλλο για να το κοιτάζει με αυστηρότη-
τα όταν πρέπει να του μάθει κάτι ου-
σιώδες και το τρίτο για να του δείχνει 
διαρκώς τρυφερότητα και αγάπη, όση 
δουλειά κι αν έχει εκείνη!

Ο άγγελος εξέτασε το πρότυπο 
της μητέρας πιο προσεχτικά.

-Κι αυτό τι είναι;
-Ένας μηχανισμός φυτοθεραπεί-

ας. Δε θα έχει χρόνο να αρρωσταίνει, 
θα πρέπει να ασχολείται με το σύζυγο 
της, με τα παιδιά, με το σπίτι.

-Νομίζω ότι πρέπει να ξεκουρα-
στείτε λίγο, Κύριε, είπε ο άγγελος. Και 
να επιστρέψετε στο κλασικό πρότυπο με τα δυο 
χέρια, τα δυο μάτια κλπ.

Ο Θεός συμφώνησε με τον άγγελο. Αφού 
ξεκουράστηκε, μεταμόρφωσε τη μητέρα σε κανο-
νική γυναίκα. Εξομολογήθηκε όμως στον άγγελο:

-Χρειάστηκε να της δώσω μια τόσο δυνατή 
θέληση, ώστε να νομίζει ότι θα έχει έξι χέρια, τρία 
ζευγάρια μάτια και ικανότητα αυτοθεραπείας. Αλ-
λιώς δε θα καταφέρει να εκπληρώσει το καθήκον 
της.

Ο άγγελος την εξέτασε από κοντά. Κατά τη 
γνώμη του, αυτή τη φορά ο Θεός είχε επιτύχει. 
Ξαφνικά όμως πρόσεξε ένα λάθος:

-Αδειάζει. Αναρωτιέμαι, Κύριε, μήπως βάλατε 
ξανά υπερβολικά πολλά πράγματα σ’ αυτό το 

πρότυπο μητέρας.
-Δεν αδειάζει. Αυτό ονομάζεται δάκρυ.
-Και σε τι χρησιμεύει;
-Για να δείχνει χαρά, λύπη, απογοήτευση, πό-

νο, θυμό, ενθουσιασμό.
-Κύριε, είστε μεγαλοφυΐα! αναφώνησε ο άγ-

γελος. Ακριβώς αυτό ήταν που έλειπε για να 
συμπληρωθεί το πρότυπο.

Ο Θεός πρόσθεσε με ύφος μελαγχολικό:
-Δεν το έβαλα εγώ. Όταν συναρμολόγησα όλα 

τα μέρη, το δάκρυ εμφανίστηκε από μόνο του.
Ο άγγελος συγχάρηκε πάλι τον Παντοδύναμο 

κι έτσι δημιουργηθήκαν οι μητέρες…»  
     

Paulo Coelho
«Και ο Θεός έπλασε τη Μητέρα…»

ΕΚΔΙΚΗΤΕΣ: Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΗΣ ΑΙΩΝΙΟΤΗΤΑΣ - 
AVENGERS: INFINITY WAR

Συνεχίζουν για 3η εβδομάδα
Προβολές:  Πέμπτη – Κυριακή – Δευτέρα – Τρίτη στις 

20.30   (εκτός Τετάρτη)
Προβολές:  Παρασκευή – Σάββατο στις 19.00 και 22.00   
Σε 3D προβολή μόνο την Παρασκευή 11/5 στις 22.00 

και το Σάββατο 12/5 στις 19.00
Πρωταγωνιστούν οι: Ρόμπερτ Ντάουνι Τζ., Κρις Έ-

βανς, Μαρκ Ράφαλο, Σκάρλετ Γιόχανσον, Κρις Χέμσγου-
ορθ, Τομ Χίντλστον, Άντονι Μακί, Πολ Μπέτανι, Ελίζαμπεθ 
Όλσον, Τζέρεμι Ρένερ, Τσάντγουικ Μπόσμαν, Σεμπάστιαν 
Σταν, Ντον Τσιντλ, Κρις Πρατ, Ντέιβ Μπαουτίστα, Ζόι 
Σαλντάνα, Πομ Κλέμεντιφ, Μπένεντικτ Κάμπερμπατς, 
Μπένεντικτ Γουόνγκ, Σον Γκαν, Τομ Χόλνατ, Τζος Μπρό-
λιν και Πολ Ραντ.Σκηνοθεσία:  ΑΝΤΟΝΙ & ΤΖΟ ΡΟΥΣΟ

Σενάριο: ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ ΜΑΡΚΟΥΣ & ΣΤΙΒΕΝ ΜακΦΙΛΙ
Ηθοποιοί: ΝΤΟΝ ΤΣΙΝΤΛ, ΓΚΟΥΙΝΕΘ ΠΑΛΤΡΟΟΥ, ΠΟΛ 

ΜΠΕΤΑΝΙ, ΓΟΥΙΛΙΑΜ ΧΑΡΤ, ΣΚΑΡΛΕΤ ΓΙΟΧΑΝΣΟΝ, ΚΡΙΣ 
ΕΒΑΝΣ, ΡΟΜΠΕΡΤ ΝΤΑΟΥΝΙ ΤΖΟΥΝΙΟΡ, ΑΝΤΟΝΙ ΜΑΚΙ, 
ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ ΣΤΑΝ, ΤΖΟΣ ΜΠΡΟΛΙΝ, ΤΖΕΡΕΜΙ ΡΕΝΕΡ, 
ΚΡΙΣ ΧΕΜΣΓΟΥΟΡΘ, ΚΡΙΣ ΠΡΑΤ, ΜΠΕΝΕΝΤΙΚΤ ΚΑΜΠΕΡ-
ΜΠΑΤΣ, ΜΠΕΝΙΣΙΟ ΝΤΕΛ ΤΟΡΟ, ΕΛΙΖΑΜΠΕΘ ΟΛΣΕΝ, 
ΤΟΜ ΧΙΝΤΛΕΣΤΟΝ, ΑΝΤΟΝΙ & ΤΖΟ ΡΟΥΣΟ, ΤΟΜ ΧΟ-
ΛΑΝΤ, ΚΑΡΕΝ ΤΖΙΛΑΝ, ΖΟΪ ΣΑΛΝΤΑΝΑ, ΜΑΡΚ ΡΑΦΑΛΟ, 

ΤΣΑΝΤΓΟΥΙΚ ΜΠΟΟΥΖΜΑΝ, ΝΤΕΪΒ ΜΠΑΟΥΤΙΣΤΑ, ΠΟΜ 
ΚΛΕΜΕΝΤΙΕΦ

ΘΑΡΡΟΣ Ή ΑΛΗΘΕΙΑ
TRUTH OR DARE
Σκηνοθεσία: ΤΖΕΦ ΓΟΥΑΝΤΛΟΟΥ
Σενάριο: ΤΖΙΛΙΑΝ ΤΖΕΪΚΟΜΠΣ
Ηθοποιοί: ΛΟΥΣΙ ΧΕΪΛ, ΤΑΪΛΕΡ ΠΟΖΕΪ, ΝΟΛΑΝ ΤΖΕ-

ΡΑΡΝΤ ΦΑΝΚ, ΣΟΦΙΑ ΤΕΪΛΟΡ ΑΛ
 Προβολές:  Πέμπτη – Δευτέρα – Τρίτη – Τετάρτη  στις 

21.00 Προβολές:  Παρασκευή – Σάββατο – Κυριακή  στις  
19.30 και 21.45  

Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλο το πρό-
γραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ παρακάτω:  http://
www.cinestar.gr  http://www.facebook.com/cinestarveria 

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     10/5/18 - 16/5/18

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373



Ο Τομεάρχης Οικονομικών της Νέας Δημοκρατίας, βου-
λευτής Φθιώτιδας, κ. Χρήστος Σταϊκούρας, μαζί με τους 
Αναπληρωτές Τομεάρχες Οικονομικών, βουλευτή Ημαθίας, 
κ. Απόστολο Βεσυρόπουλο, και βουλευτή Επικρατείας, κ. 
Θεόδωρο Φορτσάκη, πραγματοποίησαν χθες, Πέμπτη 10 
Μαΐου, επίσκεψη στα γραφεία του Ιδρύματος Οικονομικών & 
Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ).

Στη συνάντηση εργασίας, που είχαν με το Γενικό Διευ-
θυντή, Καθηγητή κ. Νίκο Βέττα, και ερευνητικά στελέχη του 
Ιδρύματος, συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την τρέχουσα 
κατάσταση και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, μέ-
σα από το πρίσμα πρόσφατων και τρεχουσών μελετών που 
εκπονούνται στο Ίδρυμα. Κεντρική θέση στη συζήτηση έλαβε 
η αναγκαιότητα προώθησης πολιτικών στο πλαίσιο μιας 
ολοκληρωμένης στρατηγικής για την παραγωγική ανασυ-
γκρότηση της χώρας, προσανατολισμένης στις ιδιωτικές 
επενδύσεις και τις εξαγωγές εμπορεύσιμων αγαθών και 
υπηρεσιών, με στόχο την επίτευξη υψηλών και διατηρήσι-
μων ρυθμών οικονομικής μεγέθυνσης, τη δημιουργία νέ-
ων και ποιοτικών θέσεων απασχόλησης και την ενίσχυση 
της κοινωνικής συνοχής. Σχετικές πολιτικές είναι:

-- Η αλλαγή του μίγματος δημοσιονομικής πολιτικής, 
με την απλοποίηση και σταθεροποίηση της φορολογικής 
νομοθεσίας και τη σταδιακή μείωση των φορολογικών συ-
ντελεστών νοικοκυριών και επιχειρήσεων. 

-- Η επέκταση των ηλεκτρονικών συναλλαγών και η α-
ντιμετώπιση του προβλήματος της φοροδιαφυγής και της 
παραοικονομίας.

-- Η βελτίωση των συνθηκών παροχής ρευστότητας 
στην οικονομία και η ανάγκη ενίσχυσης εναλλακτικών 
μορφών χρηματοδότησης (π.χ. κεφαλαιαγορές).

--Η υλοποίηση μεταρρυθμίσεων που θα βελτιώσουν 
τη διαρθρωτική ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και θα 
οδηγήσουν στην υλοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων. Με 
ένα κατάλληλο ρυθμιστικό πλαίσιο, με την απελευθέρωση 
των αγορών αγαθών και υπηρεσιών ώστε να ενισχυθεί ο 
ανταγωνισµός, με την αναβάθμιση της αποτελεσματικό-
τητας της δημόσιας διοίκησης και την αναμόρφωση του 
ρόλου και τη βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρει 

το Κράτος. Οι επικεφαλής του Τομέα Οικονομικών της Νέας 
Δημοκρατίας θα συνεχίσουν τη συστηματική συνεργασία με 
τις διοικήσεις των φορέων της οικονομίας σε μια προσπάθεια 
διαμόρφωσης στρατηγικής και πέραν των Μνημονίων για την 
ανάταξη της οικονομίας, της κοινωνίας και της χώρας.

Γράφει η 
Νανά Παπαϊωάννου                  
Φιλόλογος- 
λογοτέχνις

  Είναι κι αυτή μια Κίρκη, 
η εξουσία. Όταν, με το μα-
γικό της ραβδί, μεταλλάσ-

σει ανθρώπινες συνειδήσεις, διασαλεύει τα 
κοινωνικά θεμέλια, συσκοτίζει τις φρένες και 
οδηγεί στην απώλεια. Όταν απεμπολεί παρα-
δεδομένες αρχές και αξίες, καταπατά απαρά-
γραπτους ηθικούς κανόνες και καταργεί την 
ελεύθερη σκέψη. Όταν επιδιώκει ανενεργούς 
πολίτες, μη συνειδητοποιημένους, όταν στερεί 
το όραμα από τους νέους για ένα καλύτερο 
«αύριο». Όταν αποσκοπεί σε «φάρμες» άβου-
λων όντων, ( «Η φάρμα των ζώων», Τζορτζ 
Όργουελ), γίνεται υπερφίαλη και εγωκεντρική, 
«αποφασίζει και διατάσσει», καταργώντας δη-
μοκρατικούς θεσμούς, τον νόμο του δικαίου.

  Η μάγισσα Κίρκη (εξουσία) επιλέγει ως 
όργανά της ανθρώπους επιρρεπείς στις υλι-
κές απολαύσεις, άπληστους, ιδιοτελείς, κε-
νούς πνευματικά, ακαλλιέργητους ψυχικά. 

Τους κρατά αιχμάλωτους, με άνομες 
«συναλλαγματικές», καταργεί την προσω-
πικότητά τους, αχρηστεύει την υπόστασή 
τους και τους μετατρέπει σε απρόσωπα όντα 
(«unperson»). Τους χρησιμοποιεί ως υποχεί-
ρια, τους υποχρεώνει σε δουλική υποταγή 
(σύντροφοι του Οδυσσέα), ευτελίζει και κα-
ταργεί τη σκέψη τους. 

   Τους κρατά «μαντρωμένους», ταϊζοντάς 
τους «επιλεκτική» τροφή, απενεργοποιώντας 
το λεξιλόγιό τους, υποχρεώνοντάς τους να 
διαστρεβλώνουν την αλήθεια, πολτοποιώ-
ντας έννοιες, με τη «γλωσσοκάθαρση» που 
τους επιβάλλει, τους στερεί από την ευθύβο-
λη, κριτική σκέψη. 

  Τους μυεί στα μυστικά της «ήσσονος»-
προσπάθειας, την οποία αναγάγει ως αρχή 
στη διαμόρφωση και διοργάνωση του κοι-
νωνικού ιστού, τους οδηγεί σε πλήρη πνευ-
ματική ένδεια. Έχει σύμμαχό της την ανθρω-
ποκτόνα και «έξυπνη» τεχνολογία, που με 
τον λεξικό μινιμαλισμό, τους σύγχρονους τε-
χνολογικούς όρους και την εύκολη αποδοχή 
της, έχει δημιουργήσει μια κατασκευασμένη 
«εικονική» πραγματικότητα, ξένη προς την 

αλήθεια, απόμακρη από το 
γνήσιο και ουσιώδες. 

  Με το σκοτεινό της 
πρόσωπο, η μάγισσα Κίρ-
κη (εξουσία) δημιουργεί έ-
να καθεστώς τρόμου, ναρ-
κοθετεί τις διαφορετικές 
επιλογές και είναι αμείλικτη 
απέναντι στους «αντιφρο-
νούντες». 

   Απέναντί της, ο με-
γάλος επικός ποιητής, ο 
Όμηρος (β’ μισό του 8ου 
π.Χ αιώνα),  ο υμνητής της 
αρετής, των γενναίων και 
τολμηρών αποφάσεων, 
του αγωνιστικού πνεύμα-
τος, της οικογενειακής 
εστίας και της συζυγι-
κής πίστης, όρθωσε 
τον ήρωά του Οδυσ-
σέα.  Έναν ήρωα που 
παλεύει με «θεούς και 
δαίμονες», προκειμέ-
νου να πετύχει τους 
στόχους του, διακατέχε-
ται από ευγενή αισθή-
ματα (συνάντηση με τη 
Ναυσικά), σέβεται και 
τιμά το θείο, χρησιμο-
ποιεί τη λογική, αγω-
νίζεται για το νόμο του 
δικαίου (σύγκρουση με 
επίδοξους κι άνομους 
μνηστήρες). Ναυαγός 
παλεύει με θεόρατα 
κύματα, με ποικίλες 
δυσκολίες, για ν’ αντι-
κρίσει, μετά από είκοσι 
χρόνια, την αγαπημένη 
του Ιθάκη, ν’ αγκαλιά-
σει τα προσφιλή και 
πολυαγαπημένα του 
πρόσωπα. 

  Δυστυχώς, φυλ-
λορροούν, σήμερα, τα 
ομηρικά έπη, και όχι 
μόνον, από τη διδα-
κτέα σχολική ύλη, ί-
σως, γιατί διδάσκουν 
ήθος και αξίες, προ-
βάλλουν το ελεύθερο 
και αγωνιστικό φρόνη-
μα, την αγάπη για την 
Πατρίδα, την ευγενή 
άμιλλα, τη σώφρονα 
συμπεριφορά, την ψυ-
χική καλλιέργεια.

Η σύγχρονη μά-
γισσα Κίρκη, εγκλωβι-
σμένη στο υποχθόνιο 
σχέδιο της αποχαύ-
νωσης των μαζών και 
του ευτελισμού της 
ανθρώπινης προσω-
πικότητας, πολεμά 
αξίες και ιδανικά, κα-
ταργεί τους φυσικούς 
νόμους, ασεβεί απέ-
ναντι στον Δημιουργό 
του κόσμου.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ                                                      
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ
& ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

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

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ανακοινώνεται ότι η ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσε-

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

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

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ   ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ   ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ                                                                 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
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Βέροια  11-5-2018                                                           
Αριθ.Πρωτ.:  τ.τ. 13137

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Για  την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. 
Ο Δήμος Βέροιας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει με σύμ-

βαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δύο (2) 
άτομα για την κάλυψη πρόσκαιρων αναγκών λειτουργίας των 
υπηρεσιών του, ύστερα από την αρ. 225/2018 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας (αρ. πρωτ. 3487/30-4-2018 
έγκριση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης) 
και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του ν.3584/2007 
(ΦΕΚ 143/Α΄/28-6-07), των αριθ. 31575/13-9-99 και 2447/15-
1-2003 εγκυκλίων ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. για τις εξής ειδικότητες, με τα 
αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική 
διάρκεια:

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 
ετών και να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 169 του 
ν.3584/07.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα 
γραφεία της υπηρεσίας μας, στην οδό Μητροπόλεως 46 και ει-
δικότερα στο Γραφείο Προσωπικού  (αριθ. Γραφείου: 11) εντός 
προθεσμίας πέντε (5) ημερών, που αρχίζει από την επόμενη 
ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές 
εφημερίδες (δηλ. από 14-5-2018 έως 18-5-2018).

Η ανωτέρω ανακοίνωση έχει αναρτηθεί ολόκληρη στη 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ:ΨΛ4ΙΩ9Ο-Ψ40) και στον πίνακα ανακοι-
νώσεων του Δήμου Βέροιας, από όπου οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να πληροφορούνται για τα κατά νόμο τυπικά 
προσόντα κατάληψης των θέσεων και τα απαιτούμενα δι-
καιολογητικά που πρέπει να υποβάλουν.                             

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

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

Ο ΜΕΛΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ του 
Γεωργίου και της Χρηστούλας, 
το γένος Καλαμβόκα, που γεν-
νήθηκε στη Βέροια και κατοικεί 
στην Αγ.Βαρβάρα Βέροιας και η 
ΤΣΕΚΕΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του Τρι-
αντάφυλλου και της Βασιλικής, 

το γένος Γκίνου, που γεννήθηκε και κατοικεί στη 
Βέροια, πρόκειται να παντρευτούν με θρησκευτικό 
γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό Παναγίας Περι-
βλέπτου Βέροιας.

Είναι κι αυτή μια Κίρκη Με την τον Γενικό διευθυντή και στελέχη του 
ΙΟΒΕ συναντήθηκαν Σταϊκούρας, Βεσυρόπουλος 

και Φορτσάκης
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Εκδρομή 
του ΚΑΠΗ 
Βέροιας

Tο Ν.Π. ΚΑΠΗ 
Δήμου Βέροιας δι-
οργανώνει την Πα-
ρασκευή 18 Μαΐου 
2018  μονοήμερη 
εκδρομή με προορι-
σμούς Πέλλα - Γιαν-
νιτσά - Εδεσσα. Α-
ναχώρηση 9.00 π.μ. 
(σημείο συγκέντρω-
σης Εληά).

Τιμή εισιτηρίου 7 
ευρώ.

Τα μέλη που ενδι-
αφέρονται μπορούν 
να απευθυνθούν στα 
κατά τόπους ΚΑΠΗ.

ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ  
ΒΕΡΟΙΑΣ     

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Όσοι Συμπολίτες μας 
έχουν φάρμακα που δεν 
χρειάζονται, μπορούν να 
τα  προσφέρουν για το 
Γηροκομείο Βέροιας στο 
υπόγειο της  Δημοτικής 
Αγοράς  καθημερινά 
από 11.00 έως 13.00.    
Το Δ.Σ. Αδελφάτου Γη-
ροκομείου Βέροιας Tηλ.
επικ. 6980 683443.

ΣΧΟΛΗ 
ΓΟΝΕΩΝ

Τὴν Κυριακὴ 13 
Μαΐου 2018 στὶς 7 τὸ 
ἀπόγευμα στὸ Πνευ-
ματικὸ Κέντρο τῆς 
Ἱερᾶς μας Μητροπό-
λεως (Βενιζέλου 29, 
1ος ὄροφος) ὁμιλή-
τρια  στή  «Σχολή 
Γονέων» τῆς Ἱερᾶς 
Μητροπόλεως μας 
θὰ εἶναι ἡ κ. Ράπτη 
Μαρία, καθηγήτρια 
παιδαγωγικῶν τῆς 
Ἀνωτάτης Ἐκκλησι-
αστικῆς Ἀκαδημίας 
Βελλᾶ, ἡ  ὁποία θά 
ἀναπτύξῃ τὸ θέμα: 

«Ἡ συμβολή τῆς 
ο ἰκογένε ιας  στήν 
ἀνάπτυξη τῆς αὐτο-
εκτίμησης τοῦ παιδι-
οῦ».

Εἴσοδος ἐλεύθερη

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 13 

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

ΚΩΝ/ΝΟΥ ΔΗΜ.
ΚΑΡΑΤΖΙΟΥΛΑ

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

Η σύζυγος, Τα τέκνα, 
Τα εγγόνια,Τα ανήψια, 

Οι λοιποί συγγενείς
Δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού

ETHΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 12 

Mαΐου 2018 στον Ιερό Ναό Αγ. 
Αναργύρων Βέροιας ΕΤΗΣΙΟ 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανά-
παυση της ψυχής της πολυ-
αγαπημένης μας μητέρας και 
γιαγιάς

ΛΥΓΕΡΗΣ ΧΡ.
ΟΥΚΟΥΜΟΥΣ

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,Τα δισέγγονα, 

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

40NΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 13 

Μαΐου 2018 στον Ιερό Ναό 
Kοιμήσεως της Θεοτόκου Επι-
σκοπής Αλεξανδρείας 40ΝΘΗ-
ΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την 
ανάπαυση της ψυχής της πο-
λυαγαπημένης μας συζύγου, 
μητέρας και γιαγιάς

ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ ΧΑΡ.
ΚΑΤΡΑΝΑ

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

Ο σύζυγος, 
Τα παιδιά, Τα εγγόνια

Τα αδέρφια, 
Οι λοιποί συγγενείς

Δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 13 

Μαΐου 2018 στον Ιερό Ναό 
Αγ. Αντωνίου Βέροιας ΕΤΗ-
ΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την 
ανάπαυση της ψυχής του πο-
λυαγαπημένου μας συζύγου, 
πατέρα, παππού, αδελφού και 
θείου

ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΕΩΡ.
ΠΙΤΟΥΛΙΑ

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

Η σύζυγος, 
Τα τέκνα, Τα εγγόνια

Τα αδέρφια,
 Τα ανήψια, 

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι
Δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα της ΕΛΙΑΣ

TΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 13 

Μαΐου 2018 στον Ιερό Ναό 
Μητροπόλεως Βέροιας ΤΡΙ-
ΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την 
ανάπαυση της ψυχής της πο-
λυαγαπημένης μας συζύγου, 
μητέρας, γιαγιάς, αδελφής και 
θείας

ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΠΑΝ.
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ

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

Ο σύζυγος, Τα παιδιά, Τα εγγόνια
Τα αδέλφια, Τα ανήψια 

Οι λοιποί συγγενείς 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΠΑΝ. ΕΝ. ΓΟΝΕΩΝ «Η ΧΡ. ΑΓΩΓΗ»
(Γ.Ε.Χ.Α.) ΤΜΗΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Την Κυριακή 13 Μαΐου 2018 και ώρα 11.30 π.μ. 

στην αίθουσά μας, Αντ. Καμάρα 25, οι Σύλλογοί 
μας, θα έχουν ομιλία με θέμα: «Ατενίζοντας τον 
Ουρανό». Ομιλητής: ο κ. Μάριος Δομουχτσής, Φι-
λόλογος-Θεολόγος-Ιεροκήρυκας. Σας καλούμε να 
προσέλθετε.

Με τιμή
Τα Διοικ. Συμβούλια

ΙΕΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓ. 
ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ
Θα τελεσθεί την Τρίτη 15 Μαΐου στις 9.00 μ.μ. στον 

Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Βέροιας επί τη εορτή της απο-
δόσεως του Πάσχα, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτου μας.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓ.  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ  ΒΕΡΟΙΑΣ

ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ
Την Τρίτη 15 Μαΐου 2018 στον Ιερό Ναό Αγ. Πα-

ρασκευής Βέροιας και ώρα 9.00 μ.μ. -12.30 μ.μ. θα 
τελεσθεί ιερά αγρυπνία επί τη εορτή αποδόσεως του 
Πάσχα.

H κίνηση 
του Μητροπολίτη

Ο Σεβασμιώτατος Μητρο-
πολίτης Βεροίας, Ναούσης και 
Καμπανίας κ. Παντελεήμων:

Την Κυριακή 13 Μαΐου το 
πρωί θα λάβει μέρος στην Πο-
λυαρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία 
στην Φλώρινα.

Την Δευτέρα 14 Μαΐου το 
πρωί θα ιερουργήσει στην Συ-
κιά επί τη εορτή του Αγίου Θε-
ράποντος.

Την Τρίτη 15 Μαΐου στις 
6:00μ.μ. θα χοροστατήσει στον 
εσπερινό και στην παράκληση 
του Αγίου Λουκά του ιατρού αρ-
χιεπ. Συμφερουπόλεως (στον 
υπό κατασκευή ναό του) στην 
Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βε-
ροίας.

Την Τρίτη 15 Μαΐου στις 
9:00μ.μ. θα τελέσει Ιερά Αγρυπνία επί τη εορτή της Απο-
δόσεως του Πάσχα στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίων 
Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Βεροίας.

Την Τετάρτη 16 Μαΐου στις 7:00μ.μ. θα χοροστατήσει 
στον Πανηγυρικό Εσπερινό στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό 
Αναλήψεως του Σωτήρος και Αγίου Νεκταρίου Βεροίας.

Την Τετάρτη 16 Μαΐου στις 9:00μ.μ. θα τελέσει Ιερά 
Αγρυπνία επί τη εορτή της Αναλήψεως του Σωτήρος στην 
Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας.

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Σάββατο 

12 Μαΐου 2018 στις 11.00 π.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγ. Παρασκευ-
ής Πατρίδας ο Γεώργιος Φου-
ντουκίδης σε ηλικία 84 ετών.

Γραφείο Τελετών
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ



Του Ιερέως:
Παναγιώτου
Σ. Χαλκιά

Ως μνημόσυνο, φίλοι 
αναγνώστες, ας ανάψου-
με ένα κεράκι στη μνήμη 
κάποιων προσώπων σε-
βαστών, αγίων και ιερών, 
που έχουν ταξιδέψει από 
καιρό στον ολόδροσο κή-

πο του Θεού, μα ουδέποτε απομακρύνθηκαν απ’ 
το ζεστότερο μέρος της καρδιάς μας.

Πρόκειται για τις γιαγιές μας, τις άσαρκες, τις 
σκελετωμένες, τις κυρούλες με το γλυκό μα κι 
αυστηρό, αν χρειαζόταν, πρόσωπο.

Ολόιδιες Παναγίες, λες και ξεκόλλησαν από 
κάποιο βυζαντινό εικονοστάσι κι ήρθαν για να 
σταθούνε δίπλα μας, σαν ήμασταν μικρούλια, για 
να μας οδηγήσουν στη ζωή.

Είναι εκείνες οι ψυχούλες που έζησαν σαν 
είλωτες του καθήκοντος, μα στάθηκαν βασίλισσες 
του φτωχικού τους. Γι’ αυτό και τις τοποθετήσαμε 
στο ψηλότερο θρόνο της καρδιάς μας.

Οι άγιες μορφές τους ήταν η ενσάρκωση της 
απέραντης αγάπης, τις αστείρευτης προσφοράς, 
της απαράμιλλης θυσίας. Ήταν οι ηρωίδες της 
ζωής μας και οι μάρτυρές της. Ήρθανε τα βά-
σανα, έζησαν με λαχτάρες κι αγωνίες κι έφυγαν 
ευτυχισμένες μέσα στη δυστυχία τους, γιατί επι-
τέλεσαν στο ακέραιο το σκοπό που τους έταξε ο 
Θεός.

Ευλογούμε τις ιερές μορφές τους. Υποκλινό-
μαστε μπροστά στα σκεβρωμένα κορμιά, που ο 
χρόνος και ο κόπος τα έκαμε να μη δύνανται «να 
ανακύψουν εις το παντελές». Στο βαθιά ρυτιδω-
μένο πρόσωπό τους ακτινοβολούσε η αγάπη και 
η ικανοποίηση, γιατί γίνονταν ωφέλιμες. Τα μαρα-
μένα χείλη τους ήταν πηγή ευχών και ευλογιών. 
Στη θολωμένη ματιά τους διέκρινε κανείς την 
προθυμία και τη θέληση για θυσία.

Τα ροζιασμένα χέρια τους, απ’ την πολύχρο-
νη βιοπάλη, απλώνονταν να αγκαλιάσουν, να 
προστατέψουν και να βοηθήσουν, ποτέ για να 
ζητήσουν ή να αδικήσουν. Το χιλιομπαλωμένο 
φουστάνι τους ήταν στήριγμα και καταφυγή μας. 
Στην τσέπη της ποδιάς τους κάτι θα έκρυβαν να 
μας «ξεγελάσουν». Κι όταν άνοιγαν την κασέλα 
τους, το μοναδικό προσωπικό τους αντικείμενο 
μέσα στο σπίτι, τις τριγυρίζαμε, γιατί γνωρίζαμε 
πως κάτι θα έκρυβαν σ’ αυτή να μας γλυκάνουν!

Έζησαν δίσεκτους καιρούς. Πολέμους, Κατο-
χή, Εμφύλιο, εκπατρισμούς. Αγώνας και αγωνία 
τους η επιβίωση, όχι των εαυτών τους μα των 
παιδιών τους και των παιδιών των 
παιδιών τους. Μας μάζευαν σαν τα 
κλωσόπουλα κάτω απ’ τις στοργι-
κές φτερούγες τους, γιατί οι μανάδες 
και οι πατεράδες μας έτρεχαν για 
να εξοικονομήσουν τα προς το ζην. 
Κι αυτές, πέρα από το να μας φρο-
ντίζουν, μας δασκάλευαν, μας ορ-
μήνευαν πώς πρέπει να φερόμαστε 
στην κοινωνία.

Εκεί, πλάϊ στη φωτιά και στον ί-
σκιο της κληματαριάς, 
σαν άριστοι νηπιαγωγοί, 
στάλαζαν στην καρδιά 
μας τις αιώνιες αξίες της 
ζωής και σμίλευαν αγά-
λι-αγάλι τον χαρακτή-
ρα μας. Κι όλα αυτά με 
τον ιδανικότερο τρόπο, 
με το παραμύθι, με το 
παιχνίδι, με το τραγού-
δι, μα πάνω απ’ όλα με 
το παράδειγμα και την 
αγάπη τους. Η αγάπη, η 
αφοσίωση και το ένστικτο 
τις έκαναν, αν και αγράμ-
ματες γριούλες, άριστους 
δασκάλους και παιδαγω-
γούς.

Κι αναρωτιέμαι: Αλή-
θεια, από τούτα τα ση-
μερινά παιδιά, που ζουν 
μέσα στον πλούτο και την 
ξεγνοιασιά, που έχουν για 
γιαγιά τους την τηλεόρα-
ση, η οποία δεν έχει να 
διδάξει τίποτα πάρε α-
πό φόνους, πολέμους, 
αρπαγές ,  ληστε ί ες , 
ξετσιπωσιά και για γο-
νιούς κάποια αδιάφορη 
αλλοδαπή, τί κόσμος θα 
προκύψει; Τα σημάδια 
του, δυστυχώς, άρχισαν 
να προβάλλουν στον ο-
ρίζοντα.

Τι να πρωτοθαυμάσει 
κανείς σ’ εκείνες τις γε-
ρόντισσες!

Την αντοχή στα α-
νελέητα χτυπήματα της 
μοίρας και της εποχής 
ή την ανεξάντλητη ενέρ-
γεια; Πού βρισκόταν, α-
λήθεια, τόση δύναμη σε 
τόσο ετοιμόρροπα κορ-
μιά; Τόση θέληση, τόση 
υπομονή, τόση επιμονή 
για προσφορά; Πρό-
σφεραν αγόγγυστα τα 
πάντα, και τη ζωή τους, 
αν χρειαζόταν, δίχως να 
ζητάνε τίποτα, χωρίς να 
αποβλέπουν σε κάτι. 
Μοναδική τους επιδίωξη 
η ευτυχία μας.

Κι όταν πια κουρασμένες έγειραν τα κορμιά 
τους ν’ αναπαυθούν κι έκλεισαν ευτυχισμένες τα 
μάτια τους, γιατί έφεραν εις πέρας το σκοπό για 
τον οποίο ήρθαν στη γη, αντίκρισαν -πρέπει ν’ α-
ντίκρισαν- το ιλαρό, τ’ ανέσπερο το φως της άγιας 
δόξας τ’ Ουράνιου Πατέρα.

Αιωνία τους η μνήμη.
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ΗΤΑΝ Τ` ΟΝΕΙΡΟ ΜΟΥ 
ΤΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΜΟΥ…

Στην αρχή πήγα σ` ένα φαρμακείο.
-Θα ήθελα ν` αγοράσω ένα ποδήλατο τους 
είπα.
-Μα εδώ είναι φαρμακείο μου είπαν.
-Εεε και;
Έφυγα.
Πήγα σ` ένα αρτοποιείο.
-Θέλω ν` αγοράσω ένα ποδήλατο τους είπα.
-Μα εδώ είναι  αρτοποιείο.
-Εεε και;
Έφυγα.
Πήγα στον σιδηροδρομικό σταθμό.
-Θέλω ν` αγοράσω ένα ποδήλατο τους είπα.
-Μα εδώ είναι σιδηροδρομικός 
σταθμός μου είπαν.
-Εεε και;
Έφυγα.
Πήγα στο ταχυδρομείο.
-Θέλω ν` αγοράσω ένα ποδήλατο τους είπα
-Και τι φταίμε εμείς μου είπανε.
Έφυγα.
Πήγα και σ` ένα γιατρό.
-Θέλω ν` αγοράσω ένα ποδήλατο του είπα.
-Και γω κάποτε ήθελα ν` αγοράσω την 
Μαδαγασκάρη μου είπε.
Έπειτα περπάταγα γύρω απ` ένα ποτάμι 
και σκεφτόμουν.
Αυτό που λένε 
ότι οι άνθρωποι άλλα λένε και άλλα 
εννοούν δεν ισχύει;
Κανείς τους δεν κατάλαβε πως δεν ήθελα 
ποδήλατο!
ΝΑ ΜΙΛΗΣΩ ΗΘΕΛΑ…..

Γιάννης Ναζλίδης

Επί τη εορτή της μητέρας
Οι Γιαγιές μας!

«Ας ανάψουμε γι’ αυτές ένα κεράκι…»

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

 email.mprilos@hotmail.com       23317 71918- Κιν. 697 9240324

ΑΠΩΛΕΙΑ
Ο κος ΚΟΥΠΙΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ έχασε την άδεια 

οδήγησης και το δίπλωμα τρακτέρ στην Πατρίδα 
Ημαθίας. Όποιος το βρει ας το παραδώσει στο 
πλησιέστερο Αστυνομικό Τμήμα.

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

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

Ο ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του 
Ιωάννη και της Δέσποινας, το γέ-
νος Ερεϊλιάδη, που γεννήθηκε 
στη Θεσ/νίκη και κατοικεί στη Βέ-
ροια και η ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του Θεοδώρου και 

της Πολυξένης, το γένος Κουτούλη, που γεννήθη-
κε και κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται να παντρευ-
τούν με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό 
Ναό Αγ. Αναργύρων Βέροιας.

Η γιαγιά μου η Διαμάντω 
η «ΠΟΝΗΡΑΙΝΑ»



Γράφει 
ο Παύλος
Πυρινός

ΜΕΡΟΣ Β΄

Βαθμοφόροι 
και Πρόσκοποι 
Βεροίας που 
πήραν μέρος 
στην  Εκπα ι -
δευτική Κατα-

σκήνωση Αρχηγών στη Γεωργική Σχολή 
Θεσσαλονίκης 1945

Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 172/3-6-1945 
εγκύκλιο του Περιφερειακού Εφόρου 
Θεσσαλονίκης γνωστοποιήθηκε στους 
Εφόρους Μακεδονίας-Θράκης ότι στη 
Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης θα λει-
τουργήσει Εκπαιδευτική Κατασκήνωση 
Αρχηγών από 8/6 έως 12/7/1945 σε τρεις 
περιόδους.

Την οργάνωση και λειτουργία της α-
νάλαβε ο βοηθός Γενικού Εφόρου Μακε-
δονίας Λίτσας Θεόδωρος, μαζί με επτά 
Άγγλους αρχηγούς εκπαιδευτές που δια-
τέθηκαν για το σκοπό αυτό από τις αγγλι-
κές στρατιωτικές αρχές.

Στην πρώτη περίοδο, πήραν μέρος οι:
1. Κατσαμάκας Αντώνιος, 2. Καζαντζί-

δης Κωνστ. και 3. Κόρτης Στέφανος.
Στη δεύτερη περίοδο πήραν μέρος οι:
1. Συρόπουλος Αθανάσιος, ενωμ.
2. Συρόπουλος Γεώργιος, προσκ.
3. Βουζουλίδης Κωνστ., προσκ.
4. Ταρνανίδης Κωνστ., προσκ.
5. Ηλιάδης Ιωακείμ, προσκ.
6. Κουσίδης Χρήστος, προσκ.
7. Κορδονίδης Παναγιώτης, προσκ.
8. Σιδάμου Ελευθέριος, προσκ.
9. Οικονόμου Αστέριος, προσκ.
10. Ζαχαριάδης Ευστράτιος, προσκ.
11. Χρηστουλάκης Αναστάσιος, προ-

σκ.
12. Τζιμτζίρης Νικόλαος, προσκ.
13. Χουβαρδάς Ευάγγελος, προσκ.
14. Γεωργιάδης Ιορδάνης, προσκ.
15. Ζησόπουλος Γεώργιος, προσκ.
16. Χατζόπουλος Αχιλλέας, προσκ.

17. Γκουλκουντίνας Βασ., προσκ.
18. Χρυσοχόου Δημήτριος, προσκ.
19. Αθανασιάδης Αθανάσιος, προσκ.

ΟΙ ΠΡΟΣΚΟΠΟΙ ΠΟΥ 
ΠΗΡΑΝ ΜΕΡΟΣ ΣΤΗΝ ΕΚΔΡΟΜΗ 

ΤΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 15-4-1945
Στις 15-4-1945, η Τοπική Εφορεία Βε-

ροίας πραγματοποίησε ημερήσια εκδρο-
μή στη Νάουσα για να τονώσει το προ-
σκοπικό φρόνημα των Ναουσαίων και να 
επανιδρύσει νέες προσκοπικές ομάδες 
στη Νάουσα και σε άλλα χωριά.

Στην εκδρομή αυτή πήραν μέρος 55 
πρόσκοποι, μεταξύ των οποίων ήταν:

1. Κόρτης Στέφανος
2. Συρόπουλος Αθανάσιος
3. Ταϊγανίδης Ιωάννης
4. Νουσιόπουλος Βασίλειος
5. Βαφείδης Θωμάς
6. Τσικερδάνος Αντώνιος
7. Γεωργιάδης Ιορδάνης
8. Μαρμαράς Μιχάλης
9. Χουβαρδάς Ευάγγελος
10. Κορδονίδης Παναγιώτης
11. Τσαλέρας Γεώργιος
12. Μήτσιου Χρήστος
13. Βαφείδης Δημήτριος και άλλοι

Η ΠΡΩΤΗ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗ 
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΣΤΑΝΙΑ

 (5-7-45 έως 17-8-45)
Ο Δημήτριος Παπαδόπουλος, τοπι-

κός έφορος Προσκόπων Βεροίας, με την 
υπ’ αριθμ. 26/2-7-1945 ημερήσια διαταγή 
του, αποφάσισε να λειτουργήσει θερινή 
προσκοπική κατασκήνωση στην Καστα-
νιά «προς εκπλήρωσιν και επίτευξιν του 
σκοπού του προσκοπισμού».

Ακόμη, η τοπική εφορεία προς εκπλή-
ρωσις και της κοινωνικής της αποστολής 
αποφάσισε να συμπεριλάβει εις την κατα-
σκήνωσίν της τελείως δωρεάν και 70-100 
πτωχά και άπορα παιδιά της πόλεώς μας, 
μη προσκόπους, δια την βελτίωσιν της 
υγείας των».

Στην κατασκήνωση πήραν μέρος 
οι εξής:
Διοικητής: Παπαδόπουλος Δημήτριος
Βοηθός Διοικητή: Κουϊκόγλου Ιορδά-

νης
Διαχειριστής: Βλαχόπουλος Ιωάννης
Αποθηκάριος: Αβραμίδης Μιχαήλ
1η ομάδα
Διοικητής: Κουϊκόγλου Ιορδάνης,
 αρχηγός
1η Ενωμοτία
Ενωμ.: Χατζηδημητρίου Κ.
Υπενωμ.: Χατζόπουλος Αχ.
Πρόσκοποι: 11
2η Ενωμοτία
Ενωμ.: Βουζουλίδης Κ., πρόσκ.
Υπενωμ.: Θεοφάνης Αχ., πρόσκ.
Πρόσκοποι: 10
3η Ενωμοτία
Ενωμ.: Ταρνανίδης Κ., πρόσκ.
Υπενωμ.: Ζαγγαρέτος Δ., πρόσκ.
Πρόσκοποι: 10
2η ομάδα
Διοικητής: Ζαφάρας Ορέστης, 
υπαρχηγός
1η Ενωμοτία
Ενωμ.: Ηλιάδης Ιωακείμ, πρόσκ.
Υπενωμ.: Χουβαρδάς Ευάγ., πρόσκ.
Πρόσκοποι: 9
2η Ενωμοτία
Ενωμ.: Φελλόπουλος Αν., πρόσκ.
Υπενωμ.: Κουσίδης Χρ., πρόσκ.
Πρόσκοποι: 9
3η Ενωμοτία
Ενωμ.: Κορδονίδης Παναγ., πρόσκ.
Υπενωμ.: Χρυσοστόμου Δημ., πρόσκ.
Πρόσκοποι: 8
3η ομάδα
Διοικητής: Προσωρινά ο 
υπαρχηγός Βλαχόπουλος Ιωάννης
1η Ενωμοτία
Ενωμ.: Νικολαΐδης Νικ., πρόσκ.
Υπενωμ.: Ταϊγανίδης Κ., πρόσκ.
Πρόσκοποι: 10
2η Ενωμοτία
Ενωμ.: Συρόπουλος Αθ., πρόσκ.
Υπενωμ.: Συρόπουλος Γ., πρόσκ.
Πρόσκοποι: 8
3η Ενωμοτία
Ενωμ.: Παπαγεωργίου Κ., πρόσκ.
Υπενωμ.: Νουσιόπουλος Β., πρόσκ.
Πρόσκοποι: 10
ΑΓΕΛΗ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ
Ακέλας: Κόρτης Στέφανος, 

Πρόσκοπος Β΄

1η Ενωμοτία
Ενωμ.: Νικολαΐδς Στυλ., Λυκόπ.
Υπενωμ.: Χ΄΄Μάμογλου Μερκ., 
Λυκόπ.
Λυκόπουλα: 8
2η Ενωμοτία
Ενωμ.: Σαρηκωστής Δ., Λυκόπ.
Υπενωμ.: Χιονίδης Γ., Λυκόπ.
Λυκόπουλα: 8
3η Ενωμοτία
Ενωμ.: Αζαριά Ισαάκ, Λυκόπ.
Υπενωμ.: Γαβριηλίδης Χαρ., Λυκόπ.
Λυκόπουλα: 7
Ακόμη, πήραν μέρος, λίγο αργότε-

ρα, στην κατα-
σκήνωση άλλοι 
22 πρόσκοποι 
και λυκόπουλα 
και μη πρόσκο-
ποι, μια παιδική 
ομάδα αγοριών 
από 40 άτομα με 
αρχηγό την Ανα-
στασία Παπαδο-
πούλου και μία 

παιδική ομάδα κοριτσιών που αποτελείτο 
από 30 κορίτσια, με αρχηγό τον Φιλοξένη 
Βλαχόπουλο.

Κατά τη θερινή αυτή κατασκήνωση 
οραγματοποιήθκαν δύο ημερήσιες εκδρο-
μές, μία στον Πολύμυλο Κοζάνης και η 
άλλη στα Καλύβια Κατσαρού.

Στη δεύτερη πήραν μέρος το Λυκό-
πουλα και οι παιδικές ομάδες συσσιτίων.

ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΒΟΗΘΗΣΑΝ ΟΙΚΟΝΟ-
ΜΙΚΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΟΥ 1945

1. Αιμίλιος Βέγκερ, εντεταλμένος του 
Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού στην Ελλάδα

2. Η Αγγλική Ταξιαρχία, με έδρα τη Βέ-
ροια (παραχώρησε τα απαραίτητα για μία 
κατασκήνωση μεταφορικά μέσα)

3. Αδελφοί Εμ. Βλαχογιάννη
4. Δημήτριος Παπαγάλος, υφασματέ-

μπορος
5. Νικόλαος Χατζηνικολάκης
6. Ματθαίος Νιτσιώτας, διευθυντής 

εργοστασίου «Βέρμιον», και
7. Πρόδρομος Ουσουλτζόγλου
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ΤΡΙΤΗ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1945-1950
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ (1912-1971)

ΑΔΑ: ΩΚΔΝΩ9Ο-ΝΧΔ      
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΣΤΟ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ                                                                            
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ                                      
Τμήμα: Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας  
Πληρ.: Β. Καραγκιόζογλου
Τηλ.:  23313-50611 FAX:  2331021777

Βέροια  8-05-2018     
Αρ. πρωτ: 12734

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε φανερή προφορική πλειοδο-
τική δημοπρασία η εκμίσθωση  του υπ΄ αρ. 31 καταστήματος 
(Β΄Στάθμη) εμβαδού Ε=16,10 τ.μ. στη Δημοτική Αγορά Βέροιας.

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στις 22 Μαϊου  2018, ημέρα 
Τρίτη, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βέροι-
ας, ενώπιον  της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας δημοπρασι-
ών, που ορίστηκε με την αριθ. 6/2018 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου και σύμφωνα με τους  όρους που καταρτίστηκαν 
με την αριθ. 252/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
του Δήμου Βέροιας και ώρα:  10:00 –11:00.

Ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς μηνιαίου μισθώματος 
ορίζεται το ποσό  των 72,45€.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν τα δικαιο-
λογητικά που μνημονεύονται στο άρθρο 6 της Λεπτομερούς 
διακήρυξης.

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται για δώδεκα (12) χρόνια.
Περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στη Διαύγεια, θα 

δημοσιευθεί  σε δυο ημερήσιες και μία εβδομαδιαία εφημερί-
δα του Νομού. Η περίληψη και η λεπτομερής διακήρυξη θα 
αναρτηθούν στην  επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Βέροιας 
www.veria.gr και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου 
Βέροιας.  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της 
λεπτομερούς διακήρυξης από το τμήμα Αξιοποίησης Δημοτικής 
Περιουσίας του Δήμου, στη διεύθυνση Βικέλα 4, γραφείο 7, 3ος 
όροφος και στα τηλ. 2331350611-621-589  κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ



Γράφει ο 
Θωμάς Γαβριηλίδης

Ο ΑΞΙΟΛΥΠΗΤΟΣ
1. Ήμουν κάποτε νέος, 
αλλά ήμουν φτωχός,
2. τώρα που γίνομαι γέρος
, είμαι πλούσιος.
3. Αχ! Είμαι ο μόνος 
απ’ όλους τους ανθρώπους
4. για λύπηση και στις
 δύο φάσεις 
της ζωής μου,
5 επειδή, τότε που 
μπορούσα
 να τα χρησιμοποιώ,
6. δεν είχα τίποτε,
7. ενώ τώρα που δε μπορώ 
να τα χρησιμοποιήσω,
8. τώρα έχω πολλά.

ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 
Ε.Α. ΙΧ, 138
1. Ην νέος αλλά πένης, 
νυν γηρών
 πλούσιος ειμί,
2. ω! μόνος εκ πάντων

 οικτρός 
εν αμφοτέροις,
3. ος τότε μεν χρήσθαι 
δυνάμην, 
οπότ’ ουδέ εν είχον,
4. νυν δ’ οπότε χρήσθαι 
μη δύναμαι, 
τοτ’ έχω.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ – ΣΧΟΛΙΑ
Ο άγνωστος ποιητής του ε-

πιγράμματος Ε.Α. ΙΧ, 138 πα-
ραπονιέται για το άσχημο παι-
χνίδι που του έπαιξε στη ζωή 
του η Τύχη.

Όταν ήταν νέος και υγι-
ής και μπορούσε να φάει και 
να πιει και να γλεντήσει, ήταν 
φτωχός και δεν είχε τα χρή-
ματα που του χρειάζονταν, ε-
νώ είχε πάνω από το κεφάλι 
του τον Δημοσθένη να του λέει 
«Δει δη χρημάτων, ω άνδρες 
Αθηναίοι, και άνευ τούτων 
ουδέν εστί γενέσθαι των δεό-
ντων» (Χωρίς χρήμα δεν γίνε-
ται τίποτε!).

Κι ενώ τότε, που σαν νέος 
θα μπορούσε να το χαίρεται 
το χρήμα, «δεν είχε μία», όταν 
έγινε γέρος, με όλα τα κουσού-
ρια που συνοδεύουν τα γερά-
ματα, έγινε πλούσιος!

Έπαθε δηλαδή ο αρχαίος 
μας πρόγονος αυτό που πριν 
από μερικά χρόνια, πριν μας 
βρει η οικονομική κρίση, άκουα 

να λένε συχνά-πυκνά 
κάποιοι συνομήλικοί 
μου! «όταν είχα δόντια 
και μπορούσα να αλέ-
θω, δεν είχα δεκάρα, 
τώρα, που δεν έχω δό-

ντια, το πορτοφόλι μου είναι 
γεμάτο».

ΕΧΕΙ ΔΙΚΙΟ ΑΛΛΑ…
Έχει δίκιο ο ανώνυμος αρ-

χαίος επιγραμματοποιός μας 
να παραπονιέται για την ανά-
ποδη τύχη του, αλλά όχι και να 
νομίζει πως είναι και ο μόνος 
που του συνέβη αυτό, εκτός 
κι αν το λέει κάνοντας χρήση 
του λογοτεχνικού σχήματος της 
υπερβολής, για να δώσει έμ-
φαση στα γραφόμενά του, ή 
παρασυρμένος από το ανθρώ-
πινο γνώρισμα της δραματο-
ποίησης των περιπετειών για 
δημιουργία εντυπώσεων.

Εκατομμύρια άνθρωποι 
γεννιούνται μέσα στη φτώχεια 
κάθε μέρα στον πλανήτη μας, 
επειδή κάποιοι λίγοι πλεονέ-
κτες, άπληστοι-αχόρταγοι, α-
δίσταχτοι τα θέλουν όλα δικά 
τους, και μόνο χάρη στην πα-
ρέμβαση της θεάς Τύχης ένα 
μικρό μέρος του πλούτου της 
γης γλιτώνει απ’ τα αρπακτι-
κά χέρια των κορακιών για να 
μοιραστεί στους αδικημένους 
αυτού του κόσμου.

Είναι οπωσδήποτε όχι μι-
κρή η εύνοια της θεάς Τύχης το 
να αποκτήσει κάποιος πλούτο 
έστω και στα γεράματα, αν αυ-
τό του εξασφαλίσει αξιοπρε-
πή τα τέλη της ζωής του και 
του δώσει την ευκαιρία να βο-
ηθήσει και κάποιους άλλους 
συνανθρώπους του, που «η 
άπονη ζωή» επιμένει να τους 
κυνηγάει…

Ο θόρυβος 
είναι κάτι που 
έχουμε συνη-
θίσει στην κα-
θημερινότητά 
μας, έχοντας 
αποκτήσει και 

την ικανότητα πολλές φορές απλά 
να τον αγνοούμε. Ακόμα όμως κι 
αν ζούμε μέσα σε «δυνατά ντε-
σιμπέλ «, μπορούμε να βρούμε 
στιγμές σιωπής. Μπορούμε να 
παρατηρήσουμε διαισθητικά ότι η 
σιωπή, επανεκκινεί την ικανότητά 
μας να σκεφτόμαστε και μας προ-
σφέρει ένα βαθύ αίσθημα ειρήνης. 
Μας επιτρέπει να γνωρίσουμε τις 
βαθύτερες αλήθειες μας.

Τι άλλο όμως συμβαίνει σε εμάς 
όταν κάνουμε ένα διάλειμμα από 
τους εκκωφαντικούς ήχους της 
σύγχρονης ζωής; Οι επιστήμονες 
έχουν μελετήσει τις συνέπειες της 
σιωπής στον εγκέφαλο για αρκετές 
δεκαετίες, με μελέτες πρωταρχικής 
σημασίας αν θέλουμε να κατανοή-
σουμε πόσο ζωτική είναι η σιωπή 
για έναν άνθρωπο.

Μια μελέτη που δημοσιεύθηκε 
στο περιοδικό “Εγκέφαλος, Δομή 
και Λειτουργία”, παρατηρήθηκαν 
ποντίκια υπό την επίδραση του θο-
ρύβου και της σιωπής. Στο τέλος 
της έρευνας, οι ποντικοί που εκτέθηκαν σε δύο 
ώρες πλήρους σιωπής καθημερινά, ανέπτυξαν μια 
παράξενη παρενέργεια. Άρχισαν να αναπτύσσουν 
ολοκαίνουργια κύτταρα στον ιππόκαμπο του εγκε-
φάλου, την περιοχή που συνδέεται με τη διατήρηση 
της μνήμης και την επεξεργασία των συναισθημά-
των. Αν και η δημιουργία νέων εγκεφαλικών κυττά-
ρων δεν μεταφράζονται πάντοτε άμεσα σε καλύτε-
ρη υγεία, ένας από τους ερευνητές, ο Imke Kirste, 
αναφέρει. “Είδαμε ότι η σιωπή βοηθά πραγματικά 
τα νέα κύτταρα που δημιουργούνται να διαφορο-
ποιηθούν σε νευρώνες και να ενσωματωθούν στο 
σύστημα”.

Μια άλλη σημαντική μελέτη που δημοσιεύθηκε 
στο JAMA, υποστηρίζει ότι ο εγκέφαλος επεξερ-
γάζεται τις πληροφορίες πολύ διαφορετικά όταν 
του επιτρέπουμε να παραμείνει σιωπηλός. Όταν ο 
εγκέφαλος είναι σε κατάσταση ηρεμίας, δηλαδή δεν 
εκτίθεται σε νέα ερεθίσματα μέσω του ήχου, μπορεί 

να πάρει τόσο εσωτερικές πληροφορίες (μαθησι-
ακές λειτουργίες) όσο και να τις ενσωματώνει πιο 
εύκολα με τα εξωτερικά ερεθίσματα. Με άλλα λό-
για, αντί να αντιδράσουμε στα εξωτερικά ερεθίσμα-
τα, συμπεριλαμβανομένων των πραγμάτων που 
κανονικά θα μας προκαλούσαν να συμπεριφερ-
θούμε με με λιγότερο συνειδητό τρόπο, μπορούμε 
να αποφασίσουμε γρηγορότερα και πιο αποτελε-
σματικά, πώς να ενσωματώσουμε νέες εμπειρίες,  
περιστάσεις και επαφές με νέους ανθρώπους.

Παρόλο που δεν μπορούμε να επιβάλλουμε ένα 
ήσυχο περιβάλλον στο μυαλό μας και να ηρεμούμε 
πάντα τις προσωπικές μας σκέψεις, φαίνεται ότι 
ένα σιωπηλό εξωτερικό περιβάλλον επιτρέπει τη 
δημιουργία του περίφημου “κενού” στη σκέψη μας, 
που οι Τάοϊς και οι Βουδιστές έχουν υπαινιχθεί. 
Αυτό το χάσμα είναι ένα χωριστό δευτερόλεπτο 
ηρεμίας που μας επιτρέπει να επιλέγουμε την αντί-
δρασή μας στον κόσμο.

 Πολλές μελέτες που μετρούσαν τις μεταβολές 
του καρδιακού ρυθμού, των αναπνευστι-
κών επιπέδων, των επιπέδων διοξειδίου 
του άνθρακα, της ροής της εγκεφαλικής 
αρτηρίας και άλλων συγκεκριμένων φυ-
σικών μεταβολών, διαπίστωσαν ότι μόνο 
λίγα λεπτά σιωπής αλλάζουν τον τρόπο με 
τον οποίο ο οργανισμός μας ανταποκρίνε-
ται στον κόσμο.

Προκαταρκτικές μελέτες δείχνουν ακό-
μη ότι η σιωπή μπορεί να μας βοηθήσει 
να ξεπεράσουμε το παιδικό τραύμα, το 
PTSD και άλλες σοβαρές καταστάσεις της 
καρδιάς και του νου. Η αμυγδαλή, που 
σχετίζεται με το σχηματισμό μνήμης και το 
συναίσθημα, ενεργοποιείται όταν ακούμε 
«θόρυβο» που οδηγεί στην απελευθέρω-
ση των ορμονών του στρες. Αντίθετα, η 
σιωπή ενεργοποιεί την απελευθέρωση της 
ωκυτοκίνης και της σεροτονίνης, τις ορμό-
νες που μειώνουν το στρες.

Ποιος καλύτερος τρόπος να δεις τον 
κόσμο όπως είναι πραγματικά και όχι ό-
πως το φανταζόμαστε εσφαλμένα πολλές 
φορές; Παίρνοντας μια καθημερινή δόση 
σιωπής, απελευθερώνοντας την ένταση 
από το σώμα και τον εγκέφαλο. Ακόμη και 
δυο λεπτά είναι αρκετά.

Η σιωπή ίσως και να είναι πολύ πιο 
σημαντική από όσο είχαμε μέχρι τώρα στο 
μυαλό μας. Χαρίστε λοιπόν στον εαυτό 
σας δυο λεπτά ησυχίας κάθε μέρα.
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THE SOUND OF SILENCE
Γράφει η Ευδοξία Δαβόρα 
μουσικοπαιδαγωγός- μουσικοθεραπεύτρια

www.sonatal.gr

ΦΤΩΧΟΣ ΣΤΑ ΝΙΑΤΑ, 
ΠΛΟΥΣΙΟΣ ΣΤΑ ΓΕΡΑΜΑΤΑ

 ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
 Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπι-

κός  Σύλλογος Φίλων   Κέντρου Μέρι-
μνας Ατόμων  Ειδικών Δεξιοτήτων  Δ. 
Βέροιας ευχαριστεί θερμά όλους όσους 
βοήθησαν στην πραγματοποίηση του 
καλοκαιρινού γεύματος για την λήξη 
των μαθημάτων στο «ΠΑΛΙΟ ΠΟΔΗ-
ΛΑΤΟ» της Ραχιάς.

1. Τα Αστικά ΚΤΕΛ Βέροιας, τον 
Πρόεδρο & τους Μετόχους για την δω-
ρεά μεταφορά των παιδιών & του προ-
σωπικού προς & από την Ραχιά

2. Τους ιδιοκτήτες του αναψυκτη-
ρίου «ΤΟ ΠΑΛΙΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ» στην 
Ραχιά  Ημαθίας  

3. Την επιχείρηση «ΑΛΕΞΑΝΔΡΙ-
ΔΗΣ» για την δωρεά προϊόντων του 
για το γεύμα των παιδιών 

4. Την επιχείρηση «ΜΠΟΥΤΖΟ-
ΛΑΣ» για την κρέατος

5. Τον κ.  Στέφανο Αποστολίδης της 
επιχείρησης TASTY FRUIST για την 
προϊόντων για το γεύμα των παιδιών 

6. Την επιχείρηση ΜΠΟΥΣΜΑΛΗΣ  
στην Βέροια για την δωρεά προϊόντων 
τους για το πρωινό γεύμα των παιδιών 

7. Τον κ. Αντώνη Νούσια για την 
δωρεά προϊόντων του για το πρωινό 
γεύμα των παιδιών

8. Τις  κ. Ρηνούλα Μουστάκα & 
Στέλλα Δαμιανίδου για την δωρεά γλυ-
κού 

Τέλος ευχαριστούμε όλους όσους 
μας προσέγγισαν με ευαισθησία μας 
πρόσφεραν απλόχερα αγάπη και μοι-
ράστηκαν μαζί μας δυσάρεστες ή ευ-
χάριστες στιγμές.

Ευχαριστούμε τους εθελοντές και 
το προσωπικό που έδωσαν για μια 
ακόμη χρονιά τις υπηρεσίες τους.

Ευχαριστούμε τον Δήμαρχο Βέροι-
ας και τους Αντιδημάρχους που στάθη-
καν στο πλευρό μας 

Και πάνω από όλους τον Σεβασμι-
ώτατο Μητροπολίτη μας και Πατέρα 
της Μέριμνας που η ευλογία του μας 
ζεσταίνει & η συμβουλή του  μας κα-
θοδηγεί 

 Η Πρόεδρος του Συλλόγου και 
Εθελόντρια Διευθύντρια

 Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

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

Ο XATΣΙΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
του Μιχαήλ και της Κωνστα-
ντινιάς, το γένος Μπατσή, που 
γεννήθηκε στην Κοζάνη και κα-
τοικεί στη Βέροια και η ΛΙΑΚΟΥ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Αντωνίου και της 
Μαρίας, το γένος Μπαλτζή, που 

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



Δυο προγραμματι-
κές συμβάσεις που 
αφορούν έργα βελ-

τίωσης αθλητικών εγκα-
ταστάσεων στις Τοπικές 
Κοινότητες Αγίας Βαρβάρας 
και Ράχης υπογράφτη-
καν την Πέμπτη 10 Μαΐου 
2018, μεταξύ του Δημάρ-
χου Βέροιας, Κωνσταντί-
νου Βοργιαζίδη, και του 
Υφυπουργού Πολιτισμού 
και Αθλητισμού, Γιώργου 
Βασιλειάδη, παρουσία των 
βουλευτών Ημαθίας, Χρή-
στου Αντωνίου, Φρόσως 
Καρασαρλίδου και Γιώργου 
Ουρσουζίδη.

Πιο συγκεκριμένα, τα έργα αφο-
ρούν τηνανακατασκευή του δαπέδου
του γηπέδου αντισφαίρισης τηςΤ.Κ.
Ράχης και τη βελτίωση του γηπέδου
ποδοσφαίρου τηςΤ.Κ.Αγίας Βαρβά-
ρας.Ταδυοέργαμετηνολοκλήρωσή
τους αναμένεται να αναβαθμίσουν το
δίκτυο αθλητικών εγκαταστάσεων του
ΔήμουΒέροιας, βελτιώνοντας σημα-
ντικά τις συνθήκεςπροπόνησης των
αθλητώνκαιτωνδημοτώνπουχρησι-
μοποιούντουςσυγκεκριμένουςαθλητι-
κούςχώρους.

Με επιτυχία διεξήχθη ο 1ος Δρό-
μος Ειρήνης την Κυριακή 6 
Μαΐου με τη συμμετοχή αθλη-

τών όλων των ηλικιών. Οι αθλητές 
διένυσαν αποστάσεις 1.000 και 5.000 
μέτρων αντίστοιχα με ενθουσιασμό 
και ευγενή άμιλλα.

Σεόλουςτουςσυμμετέχοντεςδόθηκανδιπλώμα-
τα και μετάλλια συμμετοχής και απονεμήθηκαν με-
τάλλιαστους τρεις (3)πρώτουςκαθώςκαι κύπελλα
στουςπρώτουςτωνσχετικώνκατηγοριών.

Γιατησυμβολήτουςστηνεπιτυχήδιεξαγωγήτων
αγώνωνοΔήμοςΗρωικήςΠόληςΝάουσαςεκφράζει
τις θερμές του ευχαριστίες στοΑστυνομικόΤμήμα
Νάουσας,στονιατρόκ.ΚυριάκοΓατουρτζίδη,στους
ΠολιτιστικούςΣυλλόγουςΆγιοςΧριστόφοροςΠολυ-
πλατάνου,ΕύξεινοςΛέσχηΕιρηνούπολης,Ποντιακά
ΝιάταΖερβοχωρίου,ΣύλλογοςΚάμπουΑγγελοχωρί-
ου,στον τ.ΔήμαρχοΕιρηνούπολης κ.ΜωυσήΜω-
υσίδη,στοναθλητικόΣύλλογοΣ.Ε.Β.Α.Σ.Νάουσας,
στονκ.ΑντώνηΜπόλαεκμέρουςτηςΓ.Ε.Νάουσας

και στους δεκάδες εθελοντέςπουσυμμετείχανστη
διάρκειατουαγώνα.

Τα αναλυτικά επίσημα αποτελέσματα του 1ου
ΔρόμουΕιρήνηςέχουνωςεξής:

ΔΙΑΔΡΟΜΗ1.000μ.
ΑΓΟΡΙΑ1:ΛΟΥΚΑΣΤΗΛΚΕΡΙΔΗΣ
2:ΓΙΩΡΓΟΣΤΣΑΛΜΠΟΥΡΗΣ
3:ΒΑΓΓΕΛΗΣΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ
ΚΟΡΙΤΣΙΑ1:ΝΙΚΟΛΕΤΑΟΣΛΑΝΙΔΟΥ
2:ΡΟΒΕΝΑΣΟΛΑΚΟΥ
3:ΜΑΡΙΑΓΑΪΤΑΝΙΔΟΥ
ΔΙΑΔΡΟΜΗ5.000Μ.
ΑΝΔΡΕΣ (ΓΕΝΙΚΗ) 1:ΑΜΒΡΟΣΙΟΣΔΗΜΗΤΡΙ-

ΑΔΗΣ
2:ΧΡΗΣΤΟΣΧΑΣΑΠΗΣ
3:ΓΙΑΝΝΗΣΚΟΣΜΑΡΙΚΟΣ
ΓΥΝΑΙΚΕΣ(ΓΕΝΙΚΗ)1:ΟΛΙΝΑΜΠΑΞΕΒΑΝΟY
2:ΦΩΤΕΙΝΗΗΛΙΑΔΟΥ
3:ΕΦΗΠΑΠΑΤΑΡΚΑ
ΑΝΔΡΕΣ(13-18)1:ΓΙΑΝΝΗΣΚΟΣΜΑΡΙΚΟΣ
2:ΜΑΡΙΟΣΜΠΑΞΕΒΑΝΟΣ
3:ΓΙΩΡΓΟΣΤΖΟΥΒΑΡΑΣ
ΑΝΔΡΕΣ(19-34)1:ΧΡΗΣΤΟΣΚΟΤΖΙΑΜΠΑΣΗΣ
2:ΑΘΑΝΑΣΙΟΣΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ

3:ΔΗΜΗΤΡΗΣΔΑΓΓΑΣ
ΑΝΔΡΕΣ (35-44) 1:ΑΡΓΥΡΗΣΓΚΙΟΡ-

ΣΟΣ
2:ΦΙΛΙΠΠΟΣΜΠΑΞΕΒΑΝΟΣ
3:ΑΡΗΣΚΕΡΑΜΙΔΗΣ
ΑΝΔΡΕΣ (45-54) 1:ΑΜΒΡΟΣΙΟΣΔΗ-

ΜΗΤΡΙΑΔΗΣ
2:ΧΡΗΣΤΟΣΧΑΣΑΠΗΣ
3:ΣΤΑΥΡΟΣΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
ΑΝΔΡΕΣ (55-64) 1: ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΠΑ-

ΠΟΥΤΣΗΣ
2:ΘΩΜΑΣΜΗΤΣΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΔΡΕΣ (65+) 1: ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑ-

ΓΙΑΝΝΗΣ
2:ΗΛΙΑΣΣΓΟΥΡΟΣ
3:ΘΩΜΑΣΦΡΑΓΓΗΣ
ΓΥΝΑΙΚΕΣ (13-18) 1:ΟΛΙΝΑΜΠΑΞΕ-

ΒΑΝΟY
2:ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ
3:ΜΑΡΙΑΓΑΪΤΑΝΙΔΟΥ
ΓΥΝΑΙΚΕΣ(19-34)1:ΦΩΤΕΙΝΗΗΛΙΑΔΟΥ
2:ΣΟΦΙΑΤΡΙΦΤΑΝΙΔΟΥ
ΓΥΝΑΙΚΕΣ(35-44)1:ΕΦΗΠΑΠΑΤΑΡΚΑ
2:ΕΙΡΗΝΗΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ
3:ΑΓΓΕΛΙΚΗΚΟΥΜΠΙΤΣΑ
ΓΥΝΑΙΚΕΣ (45-54) 1: ΕΛΕΝΗ ΜΑ-

ΝΤΣΟΥ
ΓΥΝΑΙΚΕΣ (55-64)1:ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΙ-

ΑΓΚΟΥ
ΓΥΝΑΙΚΕΣ(65+)1:ΜΑΡΙΑΝΤΕΝΤΟΥ
2:ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΝΤΕΝΤΟΥ

CMYK
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Πραγματοποιήθηκε η κλήρω-
ση της επόμενης φάσης του 
Κυπέλλου Ερασιτεχνών. Η 

ομάδα του Μ. Αλέξανδρου τρικάλων 
θα αντιμετωπίσει την ισχυρή Νίκη 
Βόλου σε ουδέτερο γήπεδο  Πλέον, 
οι αγώνες θα πραγματοποιούνται σε 

ουδέτερες έδρες. Η κληρωτίδα ανέδει-
ξε τα εξής ζευγάρια:

•Κηφισιά–ΝέοςΑμφίλοχος
•ΟΦΙεράπετρας–ΑΟΚαβάλα
• Νίκη Βόλου –ΜέγαςΑλέξανδρος Τρικάλων

Ημαθίας
•Παναρκαδικός–ΘύελλαΡαφήναςήΠανσαμια-

κός(13/5,ηαναμέτρηση).

Ανακοινώθηκαν 
από την ΚΕΔ/
ΕΠΟ οι διαιτητές 

που θα διευθύνουν τις 
αναμετρήσεις της 31ης 
αγωνιστικής της Football 
League. Αναλυτικά οι 
ορισμοί:

Εργοτέλης – Πανσερραϊκός
(12/5, 17:00, ΕΡΤ3): Πανυτσίδης
(Κοζάνης), Καραθανάσης (Αν.Ατ-
τικής), Οικονόμου (Δυτ.Αττικής),
Τσαγκαράκης(Χανίων).

ΑΟΧ Κισσαμικός –Απόλλων Πόντου (13/5,
15:00): Σωτηριάδης (Λασιθίου),Πάγκαλος (Λασι-
θίου), Παπαδάκης (Ηρακλείου), Κουναλάκης (Η-
ρακλείου).

Καραϊσκάκης–ΟΦΗ(13/5,15:30):Καρατέρπος
(Κοζάνης), Νταλούκας (Τρικάλων), Καλαμπόκης
(Αιτωλοακαρνανίας),Πουλημάς(Κέρκυρας).

Τρίκαλα –Αιγινιακός (13/5, 17:00):Μακρυπό-
δης (Αχαΐας), Μεσσήνης (Αχαΐας), Κακαφώνης
(Αχαΐας),Τεβεκέλης(Μακεδονίας).

Απόλλων Λάρισας – Παναιγιάλειος (13/5,
17:00): Ρούσης (Θεσσαλίας),Λεωνίδας (Τρικά-
λων),Στεφανής(Καρδίτσας),Βρέσκας(Πιερίας).

Καλλιθέα – Αναγέννηση Καρδίτσας (13/5,
17:00, ΕΡΤWeb): Σελίμος (Λακωνίας), Τριαντα-
φύλλου (Αρκαδίας),Φίλος (Βοιωτίας),Λάμπρου
(Εύβοιας).

Παναχαϊκή–Σπάρτη(13/5,17:00,ΕΡΤ3):Κουκούλας
(Λέσβου),Καραλής(Ηλείας),Τσιλίκας(Αιτωλοακαρνανί-
ας),Αντωνίου(Αθηνών).

Κύπελλο ερασιτεχνών
ΝίκηΒόλου-Μ.ΑλέξανδροςΤρικάλων

Οι διαιτητές και το πρόγραμμα
της 31ης αγωνιστικής
στην football leauge

Επιτυχημένος ο «1ος Δρόμος Ειρήνης» 
Τα αποτελέσματα του αγώνα

Συμβάσειςγια
τηβελτίωση
αθλητικών

εγκαταστάσεων
υπέγραψε
οΔήμαρχος
Βέροιας



Οι διαιτητές των αγώνων πλεί οφς 
12&13/5/2018

Πρόγραμμααγώνωντης12.05.2018
Α1Ερασιτεχνική(ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ)(Play-Offηαγωνιστική)
ΓήπεδοΑγκαθιάς17.00ΝΙΚΗΑΓΚΑΘΙΑΣ-Μ.ΑΛΕΞ.ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ

Διαιτητής ο κ. Παυλίδης και
βοηθοί  οι κ.κ Παπαδάκης και
Ιασωνίδης

Πρόγραμμα Αγώνων της
13.5.2018

Α1Ερασιτεχνική  (ΠΡΩΤΑ-
ΘΛΗΜΑ)(Play-Off η αγωνιστι-
κή)

Γήπεδο Αλεξ/ρειας  17.00
ΠΑΟΚΑΛΕΞ/ΕΙΑΣ-ΓΑΣΡΟΔΟ-
ΧΩΡΙΟΥ

Διαιτητής ο κ. Μελτζανίδης
και βοηθοί οι κ.κΠαρασίου και
Χαλατζιούκας

Στο ΔΑΚ Δ. Βικέλας θα υποδε-
χθεί την Κυριακή στις 5 μ.μ ο 
ΑΟΚ Βέροιας την ΓΕ Αγρινίου 

με μοναδικό στόχο την νίκη και την 
παραμονή στην κατηγορία. Αντίθετα 
οι φιλοξενούμενοι  έχουν υποβιβα-
στεί στο τοπικό πρωτάθλημα Αγρι-
νίου.

Η25ηαγωνιστική(13/5)
ΝικόποληΠρέβεζας-ΦίλιπποςΒέροιας
ΠρωτέαςΓρεβενών-ΝίκηΒόλου
Ιωνικός-ΙκαροιΤρικάλων
Ζέφυρος-ΕύαθλοςΠολυκάστρου
ΑΟΚΒέροιας-ΓΕΑγρινίου
ΑΠΣΠτολεμαΐδα-ΑΓΣΙωαννίνων
Ρεπό:ΦαίακαςΚέρκυρας

Ηβαθμολογία:
1.ΦίλιπποςΒέροιας....................................41(19-3)*
2.ΦαίακαςΚέρκυρας................................... 40(17-6)

.....................................................................................
3.ΝίκηΒόλου..............................................37(15-7)*
4.ΠρωτέαςΓρεβενών..................................35(13-9)*
5.Ζέφυρος.................................................34(12-10)*
6.Εύαθλος................................................. 33(11-11)*
7.ΝικόποληΠρέβεζας............................... 33(11-11)*
8.ΑΓΣΙ........................................................ 33(10-13)
9.ΑΟΚΒέροιας......................................... 32(10-12)*
10.ΊκαροιΤρικάλων..................................32(10-12)*
.....................................................................................
11.ΙωνικόςΙωνίας........................................31(9-13)*
12.ΓΕΑγρινίου............................................26(4-18)*
13.Πτολεμαΐδα............................................ 25(3-19)*
(*)Έχουνδώσειτορεπότους
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ΣτηΣλοβενία θαβρεθούν το καλοκαίρι οι
διεθνείς διαιτητέςΜπέτμαν καιΤζαφερόπου-
λος, ύστερα από την επιλογή τους από την
ΕυρωπαϊκήΟμοσπονδία, για να διευθύνουν
αγώνεςστοEuroM20,πουθαπραγματοποι-
ηθείαπότις19έωςτις29Ιουλίου2018,μετη
συμμετοχή16ομάδων.

Πρόκειται για τηνπέμπτηπαρουσία των
διεθνώνμαςδιαιτητών,σετελικήφάσημεγά-
ληςδιοργάνωσηςύστερααπό τοΠαγκόσμιο

ανδρώνU21 το2011στηΘεσσαλονίκη,Πα-
γκόσμιογυναικώνU18τοκαλοκαίριτου2012
στοΜαυροβούνιοΠαγκόσμιο γυναικώνU20
το 2014στηνΚροατία και τοΠαγκόσμιοαν-
δρώνU19το2015στηΡωσία.

Ο«Λαός»συγχαίρει τονΒεροιώτηδιαιτη-
τήΜιχάληΤζαφερόπουλογιατηνΕυρωπαϊκή
τουαναγνώρισηκαιεύχεταικαλήεπιτυχίασε
μίαακόμηυψηλούεπιπέδουδιοργάνωση.

Στην Πρέβεζα ταξιδεύει η ανδρική 
ομάδα του Φιλίππου Βέροιας όπου 
την Κυριακή 13 Μαϊου θα αντιμετω-

πίσει την τοπική Νικόπολη στην προ-τε-
λευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος. Η 
ομάδα του Δημήτρη Γκίμα προετοιμάστηκε 
κατάλληλα για το παιχνίδι το οποίο θα ξεκι-
νήσει στις 17:00 ενώ διαιτητές ορίστηκαν οι 
κ.κ Λελούδας και Κοντογιάννης.

ΟΔημήτρηςΓκίμαςδήλωσεστοfilipposbc.gr
:«Έχονταςπετύχειαπόλυτατουςστόχουςμαςγιαφέτος

εχουμε μπροστά μας ένα διαδικαστικού χαρακτήρα εκτός
έδραςπαιχνίδι σε μια δυνατή έδρααπέναντι σε μια καλή
ομάδα. Στοπαιχνίδι αυτόπρέπει απο τη μια να βρούμε
κίνητροέπειτααπομιαμεγάληνίκηπουσφράγισετοπρω-
τάθλημακαιαποτηνάλληναδώσουμεχρόνοσυμμετοχής
σεόλουςτουςνεαρούςαθλητέςμας.

Στομέτροτουδυνατούθαπροσπαθήσουμενακαταφέ-
ρουμεκαιτουςδυοστόχουςαπότηστιγμήμάλισταπουτο
παιχνίδι δεν διαταράσσει καμία ισσροπίαστην αξιοπιστία
τουπρωταθλήματος«

Χάντμπολ

ΣτοEuroM20στηΣλοβενία
θασφυρίξουν

οιΤζαφερόπουλος-Μπέτμαν

Μπάσκετ Γ’ εθνική
Στην Πρέβεζα την Κυριακή ο Φίλιππος

Στη φωτό οι δύο Έλληνες καταξιωμένοι διαιτητές χάντμπολ
Μπέτμαν και Τζαφερόπουλος σε παλαιότερη διοργάνωση

Μπάσκετ Γ’ Εθνικής
ΤηνΓΕΑγρινίουυποδέχεταιτηνΚυριακή

οΑΟΚΒέροιας



Γράφει ο  
Κώστας Μίζας
Επιμελητής 
Ανηλίκων Βέροιας

                                                                        
“Μή ζείς σε αυτήν εδώ 
τή γή

                                                                          
σάν ένοικος

                                                
ή στη φύση

                                                                          
σαν παραθεριστής

                                                                          
ζήσε σε αυτόν τον κόσμο

                                                                          
σάν νά ήταν τό σπίτι τού πατέρα σου

                                                                          
πίστεψε στό στάρι στή θάλασσα στή γή

                                                                          
αλλά κυρίως στόν άνθρωπο.”

                                                                          
ΝΑΖΙΜ  ΧΙΚΜΕΤ          

Τον έχω ξαναδεί. Στο ίδιο σημείο. Ψηλός. Άγριο 
πρόσωπο με γένια. Απροσδιόριστη ηλικία. Ση-
κώνεται από το πεζοδρόμιο με αργές κινήσεις, με 
ένα ξάφνιασμα στο βλέμμα,σαν να είδε τον εαυτό 
του σε κακό όνειρο. Διπλώνει τις κουβέρτες με τις 
οποίες σκεπάστηκε το βράδυ. Λίγα κέρματα είναι 
αφημένα δίπλα του. Τον πλησιάζω αμήχανα. Δεν 
έχω κάτι να πω που να μην ακουστεί ψεύτικο. 

Δεν δείχνει να τον ενοχλεί η παρουσία μου. Τον 
ρωτάω αν θέλει κάτι. Τα λόγια μου ηχούν τόσο 
σιγανά, που δεν είμαι σίγουρος αν με άκουσε. Σω-
παίνει. Αποφεύγει να με κοιτάξει. Νιώθω ανήμπο-
ρος να σπάσω τη σιωπή. Στεκόμαστε ακίνητοι. Μία 
αφύσικη χορογραφία. Δύο φιγούρες δύσκαμπτες. 
Χωρίς σενάριο.

Παρατηρώ την κίνηση στον δρόμο. Δύο νεαρές 
καλοντυμένες περνάνε βιαστικά κρατώντας σακού-
λες με ψώνια. Αποφεύγουν να μας κοιτάξουν. Πε-
ραστικοί που μιλούν στα κινητά. Οχι μεταξύ τους. 
Σε ένα διαρκές πηγαινέλα.(Γιατί βιάζονται όλοι?). 
Σε κάποιο μπαλκόνι απέναντι μία νεαρή γυναίκα 
κοιτάζει προς το μέρος μου. Από μέσα ακούγεται 
κλάμα μωρού. Το μαλώνει και μπαίνει βιαστικά 
μέσα. 

Δεν ξέρω πόση ώρα περνάει. Τί σκέ-
ψεις να περνούν άραγε από το μυαλό 
του? Ποιά είναι η πραγματική φύση του 
ενδιαφέροντός μου? Κάνει μία κίνηση με 
το δεξί του χέρι σαν να θέλει να διορθώσει 
τα μαλλιά του. Η κίνηση μένει στη μέση. 
Σαν να καταλαβαίνει ότι δεν έχει νόημα. 
Στιγμές που όλα είναι θολά,το περίγραμ-
μα των πραγμάτων,τα συναισθήματα, οι 
προθέσεις του άλλου,οι δικές μας. Αυτή 
η ασάφεια γίνεται ένα ρευστό υλικό ,που 
περνάει στο σώμα προκαλώντας ένα πα-
ροδικό αίσθημα ιλίγγου.

          Κάποια στιγμή το βλέμμα του 
ζωηρεύει. Σαν να θυμήθηκε κάτι. Σηκώνε-
ται και κατευθύνεται δίπλα. Μπαίνει στην 
αυλή της εκκλησίας, που μόλις διακρίνεται 
ανάμεσα στις πολυκατοικίες. Κόβει λίγες 
ώριμες ντομάτες. Επιστρέφει σε λίγο. Δεί-
χνει πολύ αδύναμος. Δίνει την εντύπωση 
πως δεν θα καταφέρει να διανύσει όλη 
την απόσταση μέχρι το μέρος μου. Μου 
τις προσφέρει. Πρώτη φορά με κοιτάζει 
στα μάτια. Τον ευχαριστώ με το βλέμμα. 
Ενώ απομακρύνομαι προλαβαίνω να δω 
μια φευγαλέα  έκφραση  ανακτημένης  α-
ξιοπρέπειας στο πρόσωπό του.

Βαδίζω στον έρημο δρόμο. Έχει νυ-
χτώσει ήδη. Τα σύννεφα στον ουρανό  
άρχισαν να πυκνώνουν.

ΥΓ. Θα ήθελα ,κλείνοντας, να επανέλ-
θω στην αγαπημένη συνήθεια αυτής της 
στήλης, προτείνοντας στην αρχή δίσκους 
μουσικής και στη συνέχεια μερικά  βιβλία.

  LUIS  BORDA  ----------El  alba
PERRY  BLAKE  ------Broken  statues
KENNY  BURREL  ------Midnight  blue
MERCEDES  SOSA -------Al  despertar
CAMEL----------------The  snow  goose
S U S A N A 

BACA--------Eco 
de  sombras

N U C C I O  
ORDINE-------Οι  
κλασικοί στη ζωή 
μας

J E A N   
AMERY----------
-Πέρα από την 
ενοχή και την εξι-
λέωση

ΚΙΚΗ    ΔΗ-
ΜΟΥΛΑ-- - - - -Ε -
κτός  σχεδίου

ΝΙΚΟΣ  ΠΑΠΑ-
ΤΑΚΗΣ ----Ολοι οι 
δρόμοι προς την 
απόγνωση

Κ Ω Σ Τ Η Σ  
ΠΑΠΑΓ ΙΩΡΓΗ -
Σ---Περί  μνήμης

ΤΖΟΝ  ΓΟΥ-
ΟΚΕΡ-----Τέχνη  
και  ΜΜΕ.
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Έντονες αντιδράσεις 
έχει προκαλέσει η πρό-
σφατη εγκύκλιος του Υ-
πουργείου Οικονομικών, 
σύμφωνα με την οποία 
τα Δημόσια  Νοσοκομεία  
εξαιρούνται  των μέχρι 
τώρα υποχρεώσεων, 
να  αποζημιώνουν  τους 
ασθενείς που παρουσιά-
ζουν επιπλοκές κατά τη δι-
άρκεια της νοσηλείας τους 
και η όλη υποχρέωση των 

αποζημιώσεων θα  καταλογίζεται  στους ιατρούς 
που υπηρετούν  στο ΕΣΥ.

Βάσει αυτής της εγκυκλίου, οι  επιδικασμένες 
ήδη αστικές αποζημιώσεις σε βάρος των νο-
σοκομείων του ΕΣΥ που είχαν μέχρι τώρα την  
ευθύνη, θα καταλογιστούν στους  ιατρούς  για να 
μη επιβαρυνθούν  οι προϋπολογισμοί  των δημο-
σίων νοσηλευτικών ιδρυμάτων.

Με την συγκεκριμένη εγκύκλιο επανέρχεται  
μια σκανδαλώδης κατάσταση που εκδηλώνονταν 
με ιδιαίτερη ένταση τα προηγούμενα χρόνια, στην 
οποία εμπλέκονταν με απροκάλυπτο τρόπο ιδιω-
τικές ασφαλιστικές εταιρείες, που έβλεπαν τους ι-
ατρούς, ως μία εν δυνάμει αγορά ασφαλισμένων.

Εξαιτίας της νέας απόφασης του Υπουργείου 
Οικονομικών, οι ασφαλιστικές εταιρίες εντατικο-
ποιούν ήδη τις ενέργειές τους, με στόχο να αυ-
ξήσουν τις πωλήσεις τους και να επωφεληθούν 
από τις αυξημένες ανάγκες, στις οποίες καλού-
νται να ανταπεξέλθουν οι ιατροί,  τους οποίους 
προσεγγίζουν  προτείνοντάς τους  ιδιωτικά ασφα-
λιστήρια συμβόλαια  για αστική κάλυψη  επαγγελ-
ματικής ευθύνης.

Επισημαίνεται ότι η επαγγελματική ευθύνη 
των ιατρών, αφορά συχνότερα τις χειρουργικές 
ειδικότητες, λιγότερο συχνά στις παθολογικές ει-
δικότητες και ακόμα πιο λίγο στις εργαστηριακές 
ειδικότητες. 

Είναι γνωστό ότι στη χώρα μας, δεν υπάρχει 
δημόσια ασφαλιστική κάλυψη των ιατρών για την 
επαγγελματική ευθύνη. 

Αυτή την δημόσια ασφαλιστική ανεπάρκεια, ε-
πιχειρούν να καλύψουν οι ιδιωτικές ασφαλιστικές 
εταιρίες, με ατομικά συμβόλαια που προτείνονται 
στους ιατρούς, των οποίων η  δραστηριότητα 
έχει υψηλό κλινικό κίνδυνο και επομένως μεγάλη 
επαγγελματική ευθύνη.

Τα προηγούμενα χρόνια  δραστηριοποιού-
νταν σε όλη την Ελλάδα  δικηγορικές εταιρείες, 
οι οποίες  αναζητούσαν περιπτώσεις ασθενών 
που παρουσίαζαν επιπλοκές κατά τη διάρκεια της 
κλινικής τους αντιμετώπισης. Στην συνέχεια  προ-
τείνονταν στους ασθενείς να κάνουν μηνύσεις 
εναντίον των ιατρών που τους περιέθαλψαν. 

Σημαντικό μέρος από τα  χρηματικά ποσά, τα 
οποία καταδικάζονταν να πληρώσουν οι ιατροί, 
εισέπρατταν οι ίδιες δικηγορικές εταιρίες . 

Δεν ήταν σπάνιο το φαινόμενο, δικηγορικές 

εταιρίες να συνεργάζονται με ασφαλιστικές εται-
ρίες, με σκοπό οι ιατροί  να αποδέχονται συμβό-
λαια κάλυψης της ιατρικής επαγγελματικής ευθύ-
νης, ώστε να αποφεύγονται μελλοντικές μηνύσεις 
εναντίον τους.

Εκείνη την περίοδο  ορισμένα Δημόσια Νοσο-
κομεία εκδήλωσαν την πρόθεση, να συνάψουν ο-
μαδικά ασφαλιστήρια συμβόλαια επαγγελματικής 
ευθύνης για τους γιατρούς που εργάζονται σε αυ-
τά, αλλά με πληρωμή των δαπανών ασφάλισης 
από τους ίδιους τους ιατρούς. 

Εκ μέρους των ιατρικών φορέων  ζητήθηκε  
να καλυφθεί ασφαλιστικά από τα  νοσοκομεία, η 
επαγγελματική ιατρική ευθύνη των γιατρών που 
απασχολούνται σε αυτά. 

Μέχρι σήμερα αυτό το αίτημα δεν έχει γίνει 
αποδεκτό και έτσι κάθε νοσοκομειακός ιατρός, 
προκειμένου να είναι ασφαλιστικά καλυμμένος 
για την επαγγελματική ευθύνη κατά την άσκηση 
του κλινικού έργου, πρέπει να ασφαλίζεται προ-
σωπικά. 

Η αναζωπύρωση εκείνου του κλίματος με ε-
παπειλούμενες μαζικές αγωγές εις βάρος των 
νοσοκομειακών ιατρών, από εξειδικευμένα στο 
αντικείμενο δικηγορικά γραφεία, αναμένεται να 
έχει σημαντικές συνέπειες για την ασφαλή ά-
σκηση της ιατρικής, με σαφείς επιδημιολογικές  
επιπτώσεις.

Η δραματική μείωση των μισθών των ιατρών, 
συνεπεία των δημοσιονομικών μέτρων που πλήτ-
τουν και την Υγεία, δεν επιτρέπει στους περισσό-
τερους να καλύπτουν την πληρωμή των ασφαλί-
στρων και πολύ περισσότερο των αποζημιώσε-
ων, σε περίπτωση που καταδικαστούν  από τα 
αρμόδια δικαστήρια, καθ ην στιγμή   οι συνθήκες 
που επικρατούν στα δημόσια νοσοκομεία της 
χώρας και οι ελλείψεις που υπάρχουν, διαδραμα-
τίζουν  καθοριστικό ρόλο στο απευχόμενο ενδε-
χόμενο  κλινικών συμβάντων. 

Επομένως, προκειμένου οι ιατροί να διασφα-
λίσουν όσον είναι δυνατόν την προσωπική επαγ-
γελματική και φυσική τους υπόσταση, είναι ανα-
μενόμενο να επιλέγουν τη λεγόμενη «αμυντική ια-
τρική», αποφεύγοντας τις χειρουργικές θεραπείες 
και να περιορίζονται σε πιο συντηρητικές αγωγές. 

Είναι αναμενόμενο ότι τα επιδημιολογικά στοι-
χεία που θα προκύψουν από αυτή την κατάστα-
ση, θα αναδείξουν την  περαιτέρω δραματική μεί-
ωση της ποιότητας της περίθαλψης, με δυσμενείς 
επιπτώσεις για τη δημόσια υγεία. 

Για να αποτραπούν αυτές οι δυσμενείς εξελί-
ξεις για την περίθαλψη των πολιτών, είναι ανα-
γκαίο να αποσυρθεί άμεσα η προκλητική εγκύ-
κλιος  του Υπουργείου Οικονομικών και να θε-
σπιστεί η εκ μέρους των Δημοσίων Νοσοκομείων 
ομαδική ασφάλιση αστικής ευθύνης όλων των  
ιατρών  που εργάζονται σε αυτά .

Η υγεία των πολιτών και η ποιότητα της πε-
ρίθαλψης δεν μπορεί να περιφρονούνται απρο-
κάλυπτα, χάριν ανάλγητων λογιστικών υπολογι-
σμών.

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ  ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ 
«ΑΜΥΝΤΙΚΗ» ΙΑΤΡΙΚΗ

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΟ

Γράφει ο 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΒΑΣΙΑΔΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΪΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΙΑΣ 30 Τ.Κ. 59200   ΝΑΟΥΣΑ
Τηλέφωνο:  2332350367, 233235050328
Fax    :  2332024260
E-mail : vatantzi@naoussa.gr,lapavitsas@naoussa.gr
Αρ. Πρωτ: 9121/11-5-2018

  Περίληψη διακήρυξης δημόσιου 
ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού

   Προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό  
με αντικείμενο της σύμβασης  την  προμήθεια και τοποθέτηση 
εξωτερικών κουφωμάτων σε σχολικά κτίρια του Δήμου Ηρωικής 
Πόλης Νάουσας. CPV 44221000-5

Τα σχολικά κτίρια στα οποία θα γίνει αντικατάσταση των 
εξωτερικών κουφωμάτων είναι : α) Το 1ο-2ο Δημοτικό σχολείο 
Νάουσας β) Το Γενικό Λύκειο Νάουσας γ) Το «Λάππειο» 1ο 
Γυμνάσιο Νάουσας δ) Το Γυμνάσιο Επισκοπής  και ε) Το Νη-
πιαγωγείο Επισκοπής. : (Α/Α 57500 συστήματος ΕΣΗΔΗΣ )

 Φορέας  υλοποίησης  της παρούσας σύμβασης είναι  ο Δή-
μος Η.Π. Νάουσας.   Η δαπάνη για τη σύμβαση βαρύνει την με 
Κ.Α. : 02.15.7135.013 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού 
του οικονομικού έτους 2018   του Φορέα .Χρηματοδότηση  πο-
σού  227.779,07 ευρώ  άρθρο 13 του  Ν2880/2001 και         ΣΑ-
ΤΑ 6.810,95  ευρώ  Τ.Π.2018. Προσφορές υποβάλλονται για 
ένα έως   δύο   τμήματα :

ΤΜΗΜΑ 1  : «ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ », εκτιμώμενης αξί-
ας 119.808,60 ανευ ΦΠΑ  

ΤΜΗΜΑ 2  : «ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ », εκτιμώμενης 
αξίας  69.376,90  ανευ  ΦΠΑ .

Ο μέγιστος αριθμός ΤΜΗΜΑΤΩΝ που μπορεί να ανατεθεί 
σε έναν προσφέροντα ορίζεται σε δύο. Η σύμβαση θα ανατεθεί 
με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 
προσφοράς, βάσει  τιμής . Η τιμή του προς προμήθεια υλικού 
δίνεται  σε ευρώ για την ομάδα   1 ανά τεμάχιο, ενώ για την 
ομάδα  2  ανά τετραγωνικό  .

 Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών  η 
Δευτέρα  14-5-2018   και ώρα 15.00μμ.

 Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών η 
Τετάρτη   6-6-2018  και ώρα 17.00μμ. 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την  
Tρίτη 12-6-2018  και ώρα 10.30 π.μ.

 Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό παρέχεται σε φυσικά 
ή νομικά πρόσωπα  σύμφωνα με το άρθρο 25,  Ν.4412/2016.

Οι ανωτέρω απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, 
χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής 
υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.
Σ.Η.Δ.Η.Σ.-Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολου-
θώντας τη σχετική διαδικασία εγγραφής.

 Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό 
πρέπει να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής 
υπέρ του Δήμου Νάουσας, ύψους 1% της προϋπολογισθείσης 
δαπάνης προ ΦΠΑ των προσφερόμενων ειδών.(αρθρο 2.2.2 
της διακήρυξης) Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον 
επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζη-
τάει η διακήρυξη(αρθρο 2.4.5 της διακήρυξης). Ο προμηθευτής 
στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση, θα κληθεί να καταθέσει προ 
της υπογραφής της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ 
του Δήμου ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συμ-
βατικής αξίας προ Φ.Π.Α. (άρθρο 4.1 της διακήρυξης)

Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται σε 180 ημέρες . O 
χρόνος ισχύος της προσφοράς ορίζεται σε   210  ημέρες.

Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται α-
ναρτημένα στο www naoussa.gr, όπου παρέχεται ελεύθερη, ά-
μεση και πλήρης πρόσβαση από την ημερομηνία δημοσίευσης 
στον Ελληνικό Τύπο, καθώς και στη Διαδικτυακή πύλη www.
promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Το βιβλιοπωλείο «Γωνιά του βιβλί-
ου», το Ωδείο Δημητρίου και οι εκδό-
σεις Παπαδόπουλος σας προσκαλούν 
στην παρουσίαση του παραμυθιού της 
Ημαθιώτισσας Σοφίας Τσιάμη «Στάσου 
στο μπόι σου», η οποία θα πραγμα-
τοποιηθεί σήμερα  Σάββατο 12 Μαΐου 
2018 στις 12μμ, στην αίθουσα εκδη-
λώσεων της Δημόσιας Κεντρικής Βι-
βλιοθήκης της Βέροιας.

Η παρουσίαση περιλαμβάνει αφή-
γηση του παραμυθιού και θεατρικό 
δρώμενο, από τους μαθητές του Ω-
δείου.

Συντελεστές:
Σοφία Τσιάμη, αφήγηση
Χριστίνα Παντελίδου, αφήγηση, 

τραγούδι, ήχοι
Μίλτος Χαλαϊδόπουλος, ηλεκ. Κιθά-

ρα, τραγούδι
Μαρία Τζάρου, κυρία Ψηλή
Βέρα Παπαδίνα, κυρία Κοντή
Τριανταφυλλιά Τσέου, γάτα κ. Ψηλής
Μπουγκάρτσιτς Γεωργία, σκυλάκι 

κ. Κοντής
Δήμητρα Ζουπουρίδου, κλόουν
Στρατής Χατζόπουλος, θηριοδαμαστής
Γκότση Σοφία, ελέφαντας
Μάρα Κάμαλη, αγριόγατα
Δημητρίου Ειρήνη, λιοντάρι
Επιμέλεια, συντονισμός, κοστούμια: 

Παντελίδου Χριστίνα
Επιμέλεια μακιγιάζ: Τσιακάλου Τζέ-

νη

ΕΝΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ

Το νέο βιβλίο «Στάσου στο μπόι σου» της Σοφίας Τσιάμη 
παρουσιάζεται σήμερα στη Δημόσια Βιβλιοθήκη Βέροιας
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ΧΡΙΣΤΟΣ Α -
ΝΕΣΤΗ,

Φίλοι μου, κα-
λή σας ημέρα, 

σήμερα ε ίχα 
σκοπό να μην 
πληκτρολογήσω, 
για να τιμήσω έ-
τσι, την παρουσία 
της Καμίλας  (να 
κατεβαίνει  από 
αεροπλάνο ολό-

κληρη καμήλα!) στην πατρίδα μας, αλλά επειδή 
την εβδομάδα που πέρασε η ηλιθιότητα και η 
βλακεία ξεπεράσανε κάθε όριο, ταξιδεύουν με 
ταχύτητα φωτός πλέον, αποφάσισα και διέταξα 
τα δάκτυλά μου, αφού πρώτα τα έβαψα για να 
είμαι ιν, να γράψω μερικές γραμμούλες. 

Θα ξεκινήσουμε λοιπόν από το κόμμα της α-
ξιωματικής αντιπολίτευσης και τους λεγόμενους 
αναρχοφιλελεύθερους, τους φιλελέδες στην 
δημοτική, και ουχί φιλελεύθερους!

Για το θέμα της αναδοχής από ομόφυλα ζευ-
γάρια, η ΝΔ, αποφάσισε να πει όχι και θεώρησε 
ότι η εισήγηση πρέπει να γίνει από την κ. Μάρ-
κου, η οποία ήταν υπέρ του ναι!

Θα μπορούσα να πω, ότι δύο λαλούν και 
τρεις χορεύουν, αλλά για να μην κατηγορηθώ 
ως βλάχος από τον κ. Κωστόπουλο, δεν το 
κάνω!

Η αλήθεια είναι Κυριάκο, ότι σε καταλαβαί-
νω. 

Φοβήθηκες μήπως κάποιοι, το όχι για την 
αναδοχή από τα ομόφυλα ζευγάρια, το παρο-
μοιάσουν με το ΟΧΙ του Μεταξά και σε κατη-
γορήσουν ως φασίστα, και είπες να βάλεις και 
λίγο ναι!

Μάλιστα η εν λόγω βουλευτής, στην προ-
σπάθειά της να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγη-
τα, τόνισε, μεταξύ άλλων: «αυτό δεν σημαίνει 
ότι δεν υπάρχουν προσωπικές απόψεις και 
ευαισθησίες. Λειτουργώντας στο πλαίσιο της 
επιλογής του κόμματός μου για ψήφο κατά συ-
νείδηση, …»

Το θέμα κ. Μάρκου, είναι ότι στη διαδικασία 
δεν συμμετείχατε ως απλός βουλευτής, αλλά 
ως εισηγητής, σκοπός σας δηλαδή, να πείσετε 
για το όχι, ενώ εσείς θέλατε ναι.

Εάν είναι έτσι, όταν θα προτείνετε τις ιδιωτι-
κοποιήσεις, να βάλετε τον πρόεδρο του Κ.Κ.Ε 
να εισηγηθεί, που είναι και αγαπητός σε όλους. 

Και όταν είναι να μιλάτε για το ευρώ, να 
έχετε εισηγητή το Μαδούρο για να υποστηρίζει 
τη δραχμή! 

Τελικά μου φαίνεται ότι ο Αλέξης που άλλα-
ξε το όχι σε ναι, κατάφερε και σας επηρέασε 
όλους!

Και σα να μην έφτανε αυτό, η ΝΔ για να 
υποστηρίξει με σθένος το όχι, εμφανίσθηκε και 
η Ντόρα, για να μας πει, ότι «η Νέα Δημοκρατία 
είχε φέρει ένα τέτοιο νομοσχέδιο πριν από δύο 
χρόνια, με την κ. Κεραμέως, η οποία είχε κατα-
θέσει την πρόταση νόμου».

Και συνέχισε με βαρύγδουπες, ασήκωτες, 
ανακοινώσεις - δηλώσεις, όπως: «από εκεί και 
πέρα υπάρχουν και οι ευρωπαϊκοί νόμοι και 
τα δικαιώματα των ανθρώπων και σε θέματα 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα πρέπει ο καθένας 
να είναι πολύ προσεκτικός».

“Είχαμε πει ότι αργεί πάρα πολύ το θέμα 
της αναδοχής και της υιοθεσίας, ότι υπάρχουν 
μωρά σήμερα που έχουν κλείσει χρόνο και 
δεν έχουν δει το φως της ημέρας ... Έρχεται η 
κυβέρνηση δύο χρόνια μετά και το φέρνει. Καλά 
κάνει, γι αυτό και το ψηφίσαμε επί της αρχής»

Και επειδή αγαπητή Ντόρα, στην Ελληνική 
κοινωνία υπάρχουν και χοντροί, που σημαίνει 
ότι δεν τρώνε όλοι σανό, οι λεγόμενοι ευρωπαι-
κοί νόμοι, στην πλειοψηφία τους είναι αποτέλε-
σμα μιας οικονομικά ισχυρής ελίτ, που στόχο 
έχει τον έλεγχο των πάντων!

Και όταν αναφέρεστε στα δικαιώματα των 
ανθρώπων, δεν θα πρέπει να ξεχνάτε, ότι ο 
άνθρωπος έχει και δικαίωμα στο φαγητό και τη 
στέγη, δικαιώματα που οι φίλοι μας οι ισχυροί 
το έχουν ξεχάσει! 

Μιλάμε για ανθρώπινα δικαιώματα, όταν συ-
νάνθρωποί μας, ψάχνουν στα σκουπίδια!

Γιατί άραγε και εγώ να μην έχω το δικαίωμα 
να απολαμβάνω μία πολυτελή ζωή, όπως κά-
ποιοι άλλοι!

Πολλά μωρά δεν βλέπουν το φως της ημέ-
ρας, διότι δεν υπάρχουν γεννήσεις πλέον. 

Ποιο νέο ζευγάρι να αποκτήσει παιδιά, με τα 
εξακόσια ευρώ, που του δίνεις!

Ένας φιλελεύθερος πολιτικός, το πρώτο 
πράγμα που πρέπει να κάνει είναι να λέει την 
αλήθεια και μετά να σέβεται την άποψη της 
πλειοψηφίας.

Οφείλετε, λοιπόν να πείτε, ότι πλέον ο ευ-
ρωπαικός πολιτισμός, είναι τα διάφορα πάρτι 
από μουστακαλήδες με κολάν, και να ρωτήσετε 
εάν η ελληνική κοινωνία, επιθυμεί ένα τέτοιο 
πολιτισμό.

Δεν κατάλαβα δηλαδή, ποιος πολιτισμός 
υποστηρίζει, ότι θα πάω να φωτογραφηθώ με 
γόβα στιλέτο και μαγιό τάνγκα, δίπλα στον εύ-
ζωνα.

Ποιος πολιτισμός επιβάλλει να ξεφτιλίζονται 
όλα τα ιερά και τα όσια ενός λαού, του οποιου-
δήποτε λαού και αυτός να μην μπορεί να αντι-
δράσει επειδή υπάρχει ο αντιρατσιστικός νόμος!

Ο εύζωνας εκεί βρίσκεται για να αποδίδει 
καθημερινά τιμές, στον απλό άγνωστο Έλληνα 
που έδωσε τη ζωή του για να είναι ελεύθερος 
ο οποιοσδήποτε βουλευτής να λέει τη βλακεία 
του (δικαίωμά του!) και όχι για να λοιδορείται, 
από τον ή την οποιαδήποτε που επιθυμεί να 
προκαλεί!

Ξαφνικά όλοι, καταλάβατε ότι για όλα τα δει-
νά της ελληνικής κοινωνίας, φταίει ότι υπάρχει 
πατέρας και μάνα, με λίγα λόγια φταίει ο θεσμός 
της οικογένειας και δεν φταίνε οι γελοίες πολιτι-
κές που τόσα χρόνια εφαρμόζετε και που έχουν 
ως αρχή ότι τα πάντα αγοράζονται και πουλιού-
νται, όλα. Τα πάντα, αρχές, ιδέες, αξίες, …

Και για να καταλάβουμε καλύτερα πως 
«δουλεύει» ο δυτικός πολιτισμός πλέον, ή μάλ-
λον πως μας δουλεύει, γίνανε έρευνες λέει και η 
επιστημονική, ερευνητική βιβλιογραφία, ισχυρί-
ζεται ότι τα παιδιά των ομόφυλων οικογενειών, 
αναπτύσσονται και μεγαλώνουν το ίδιο καλά, 
ίσως και καλύτερα, από  ότι με τα ετερόφυλα 
ζευγάρια.

Με λίγα λόγια, γίνεται έρευνα θεωρητική 
πάντα, αφού θεωρητικό και το ερώτημα, κά-
νουν γκάλοπ και αποφασίζουν να κρύψουν την 
αλήθεια κάτω από το χαλί, μπορεί και κόκκινη 
μοκέτα! 

Δεν μας ενδιαφέρει η αλήθεια αλλά το θεα-
θήναι.

Απλά να θυμίσω ότι με μία παρόμοια έ-
ρευνα, μας προέκυψε και ο συνωστισμός της 
Σμύρνης!

Θα κλείσω με δύο προσωπικά παραδείγ-
ματα.

Έτυχε πριν από λίγο καιρό να βρεθώ σε μία 
εκδήλωση με την μικρή μου κόρη. 

Με πλησίασε κάποια κυρία, με κοίταξε κά-
πως, τελικά όντως είστε χοντρός, μου είπε. 
Πίστευα, συνέχισε, ότι γράφατε ψέματα, αλλά 
τελικά είστε πολύ μα πολύ χοντρός!

Εντάξει να με πει, χοντρούλη, ευσωμούλη, 
διακοσμημένο με λίπος, αλλά να με αποκαλέσει 
πολύ, πολύ χοντρό. Μου την έδωσε, ένιωσα 
κάπως. 

Να σε τραβήξω μία μηνυσάρα σκέφθηκα και 
τότε τα λέμε!

Η μικρή που κατάλαβε, ευθύς με ρώτησε. 
Μπαμπά πες μου πόσα κομμάτια ραβανί, 

έφαγες το βράδυ. Το τάπερ, ήταν άδειο το πρωί.
Σταμάτα να τρως, γίνε άνθρωπος και μετά 

οι μηνύσεις!
Το δεύτερο παράδειγμα, έρχεται από τον 

στρατό. 
Και εκεί η επιστημονική βιβλιογραφία, έχει 

εισάγει τα τέστ και τις ερωτήσεις!
Σε μεγάλη ηλικία, παρου-

σιάστηκα στο κέντρο της Κο-
ρίνθου και με αποκαλούσανε 
τσιφ, λόγω της ηλικίας. 

Όλοι με αγαπούσανε, με 
εξαίρεση τους Τούρκους!

Ένα πρωινό, ο λοχαγός 
μετά την πρωινή αναφορά, 
φώναξε γύρω στα έξι ονό-
ματα, και το δικό μου και μας 
είπε να πάμε στην άκρη.

Ξαφνικά όλοι αρχίσανε να 
μουρμουρίζουνε. Τι έκανε ο 
τσιφ!

Στην αρχή το αντιμετώπι-
σα με χιούμορ, αλλά όταν ο 
αρχιλοχίας, ψιθύρισε ότι θα 
μας πάνε στον ψυχίατρο, τα 
πράγματα άρχισαν να αλλά-
ζουν!

Ρε που μπλέξαμε με τους 
τρελούς, είπα από μέσα μου. 

Η κυρά Φωφώ φταίει, 
που με έλεγε μυρμιδόνα και 

θέλησα να παρουσιαστώ! 
Να τα αποτελέσματα, θα μας βγάλουν και 

ψυχοπαθείς!
Παρουσιάζομαι, πρώτος, χτυπάω προσοχή, 

στρατιώτης τεχνικού Βελέντζας Ιωάννης και ο 
ταγματάρχης, άρχισε να με κοιτά περίεργα.

Έπρεπε να εφαρμόσει, αυτά που λέγανε οι 
έρευνες και η δυτική βιβλιογραφία!

Καλά μου φαίνεσαι, μου είπε.
Δόξα τω Θεώ κ. ταγματάρχα, μία χαρά είμαι!
Ναι αλλά το κομπιούτερ, λέει άλλα. Κάτι δεν 

πάει καλά, μου είπε!
Δεν μου λες, συνέχισε, το τέστ με τις ερωτή-

σεις το απάντησες.
Στην αρχή δεν κατάλαβα, είχα ξεχάσει, μετά 

θυμήθηκα, ότι είχα συμμετοχή (φιλική) σε κά-
ποια αγωνίσματα, αρχικά ύψος, πέρασα κάτω 
από ένα σχοινί, μετά τρέξιμο, το είχα κάνει 
βάδην και μετά σφαίρα, θυμάμαι μία φωνή, α-
πομακρυνθείτε για να ρίξει ο χοντρός!

Στη συνέχεια ακολουθήσανε κάποια τέστ με 
ερωτήσεις. Τότε θυμήθηκα.

Λέγε, το συμπλήρωσες, ύψωσε φωνή ο 
ταγματάρχης.

Ποιο εκείνο με τις 600 και πλέον ερωτήσεις, 
είπα.

Ναι, λέγε!
Ξέρετε …, το συμπλήρωσα, δηλαδή για να 

είμαι ειλικρινής δεν το συμπλήρωσα.
Καλά λέει το κομπιούτερ, κάτι δεν πάει καλά. 
Τι θα πει το συμπλήρωσα και ταυτόχρονα 

δεν το συμπλήρωσα!
Να … ξέρετε να σας εξηγήσω. Το συμπλή-

ρωσα με την έννοια ότι έβαλα ναι και όχι, χωρίς 
σκέψη. 

Δηλαδή, να καταλάβω, τι έκανες, ρε με 
ποιον μπλέξαμε πρωί - πρωί.

Κύριε ταγματάρχα, είπα, η κάθε σελίδα είχε 
δύο στήλες από ερωτήσεις. 

Στην πρώτη απαντούσα με ναι και στη δεύ-
τερη στήλη με όχι. 

Μέσα σε 10 λεπτά είχα απαντήσει σε όλες 
τις ερωτήσεις, πάνω από εξακόσιες. 

Χαμόγελο απαλό, από τον ταγματάρχη ψυ-
χίατρο, γνωρίζεις μου είπε, ότι υπήρχαν ερω-
τήσεις επαναλαμβανόμενες, που σημαίνει ότι 
στην ίδια ερώτηση έχεις απαντήσει ταυτόχρονα 
και ναι και όχι. 

Τι θέλεις να κάνει ο υπολογιστής. Έβγαλε το 
αποτέλεσμα, ότι είσαι για δέσιμο!

Οι υπολογιστές κ. ταγματάρχα και η τεχνο-
λογία ταυτόχρονα, είναι για να μας διευκολύνει 
τη ζωή, όχι να αποφασίζει για μας!

Και αφού ξανά προσοχή, μεταβολή για να 
φύγω, ακούω, είσαι και εκπρόσωπος του Θεού 
στη γη. Όπα λέω, ο ντόκτορας δεν πάει καλά, 
μάλλον ψυχίατρο θέλει!

Ξέρεις ότι σε αυτή την ερώτηση που ήταν 
και διπλή, απάντησες ναι και τις δύο φορές!

Φίλοι μου, πρέπει να επιδιώκουμε την αλή-
θεια και όχι το φαίνεσθε.

Δηλαδή, θα μαζευτούνε εκατό πολίτες, θα 
δούνε ένα μουστακαλή, με δασύτριχο στήθος, 
να παρελαύνει με ρόζ φόρεμα και γαλάζιο στη-
θόδεσμο, θα πούνε ότι είναι όλα καλά και ωραία 
και θα πρέπει να χειροκροτήσουνε κιόλας! 

 Κυρίες και κύριοι, αναλογιστείτε σε τι κατά-
σταση βρισκόμαστε και λύστε κανά πρόβλημα, 
αλλιώς πάτε σαπέρα, και ας κατηγορηθώ για 
μπουρτζόβλαχος (μπουρζουαζία των βλάχων!).

ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ ΠΑΤΡΙΔΑ!

Του Ιωάννη Ιασ. Βελέντζα  Διπλ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΥΡΩ, ΨΗΦΙΖΩ ΔΡΑΧΜΗ !

Από μακρυά πουρχότανε έλαμπε ένα 
φώς.ηλεκτρισμένο,γαλαζοκίτρινο δεν μπό-
ραγε να πει.

Δεν στράβωνε,το δέχοταν χαρούμενα 
δεν ενοχλούσε,ξεσήκωνε μονάχα τον κό-
μο γύρω του ξυπνούσε.

Μέσα του μια φωνή να λέει : έρχομαι 
στο δρόμο βρίσκομαι για σένα,κι αυτός 
επάλευε να βρει ποιά ήτανε απ’όλες,δεν 
ξεχωρίζανε χαραχτηριστικά,στα πρόσωπα 
και στα κορμιά κι αναρωτιώταν.

Μέχρι που έφτανε πολύ κοντά σχεδόν 
ν’αγγίζουν τα κορμιά το ένα τ’άλλο,τότε το 
φως απλώνοταν αλλιώτικο κουκούλωνε τη 

νύχτα,του έρωτα φεγγοβολιά τώχε πει ,κι έτσι το καρτερεί ακόμα,κι όταν 
έρθει..

Δεν καρτερούσε άλλο τίποτα όταν φαινότανε από μονάχο,ξεσηκω-
νόταν σάρκα και ψυχή ανάβαν μέσα του φωτιές να λάμπουνε ως πέ-
ρα,κράταγε λίγη ώρα η χαρά και ύστερα σιγά σιγά σβηνόταν.

Τον άφηναν μετέωρο όπως και πριν σαν ήταν,είχαν φωτίσει μοναχά 
τούτο το λίγο,κι ύστερα κάθοταν να το αναπολεί κι ακόμα να το ψάχνει..

Φεγγοβολιά,μια στραφτερή ματιά που σκίζει τον αέρα διώχνει κάθε 
εμπόδιο στο τέλος της να φτάσει,δεν είναι εύκολο κάθε φορά να τη  γυ-
ρίζει πίσω,δε φεύγει έτσι απλά,ανάβοντας φωτιές τον ακουμπάει.

Δεν ήτανε οι σπίθες που πετούν τα δυό καλώδια σαν ακουμπάνε τώ-
να τάλλο,με το αντίθετο φορτίο του καθένα,φλόγα μεγάλη απ’την αρχή 
πετιότανε παντού,και πώς να μην καεί ολοκληρος κυτούσε πώς άλλη 
μια φορά να φυλαχτεί.

Φεγγοβολιά,σαν πυροτέχνημα μεγάλο,βεγγαλικό τού έρωτα ν’ανάβει 
ξαφνικά και ν’ανεβαίνει,τον ουρανό του όλο να γεμίζει όσο εκράταγε 
ακόμα η φωτιά,παράξενο το κάψιμο ετούτο δεν πονούσε,κι είχε ένα ά-
ρωμα  δικιά του μια μοσχοβολιά..

Ακούγονταν και κρότοι,σκάγανε οι παλιές οι θύμησες σκορπίζανε 
μικρά αποκαϊδια, και πέφτανε στη γη αργά,δεν ήτανε να τα μαζέψει,χα-
νόντανε παντοτεινά..

Αναρωτιότανε τι νάταν που καιγόταν και έτσι δυνατά φεγγοβο-
λούσε,όλοι γεννιόμαστε γυμνοί μα η ψυχή του καθενός μάς ντύνει με 
στολίδια ,κι εμείς σιγά σιγά τα καίμε εδώ κι εκεί φεγγοβολούν για λίγο κι 
ύστερα πέφτουνε σβηστά στη γη ξαναγυρνάνε πίσω.

Κάθε φορά θαρρούσε άκουγε μια μουσική καινούργια,την κάθε 
μια να να θέλει να προβάλλει,κι ότι δεν κάνανε εκείνες,τώκανε αυτός 
,συμπλήρωνε με τα συστατικά τους εκείνη τη λεπτόγραμμη θεά που λά-
τρευε από παιδί κι ακόμα αναζητούσε Φεγγοβολιά,το ρεύμα μεθυσμένο 
ξεχύνοταν παντού γύρευε όλα να τα κάψει,ώσπου στο τέλος καίγοταν 
αυτό το ίδιο και σβήνοταν το φως.

Φεγγοβολούσανε τα λυπημένα χείλια ολόκλειστα σφιγμένα πόρτες 
σφαλιστές , αμπαρωμένες δείχναν,εμπόδιο να μπει.

Φεγγοβολούσανε τα μάτια ολάνοιχτα τοξεύαν την επιθυμία,τη χαρά 
και την οργή,ανάλογα πώς αισθανόταν είχε πει.

Φεγγοβολούσαν όνειρα που ξάφνου ζωντανεύαν,χαρούμενες στιγ-
μές,με τρυφερότητα σαν χάδι,τα καλωσόριζε με τη σειρά καθένα,και τα 
ξεπροβοδούσε αλίμονο χαμένα,τα όνειρα ποτέ δεν κράταγαν πολύ 

Τα θάρρευε χεροπιαστά εδώ κοντά φτασμένα,τ’ακούμπαγε σχεδόν 
με την ψυχή ολάνοιχτη έτοιμη να χαρεί ,ν’απορροφήσει ετούτη την πο-
λύτιμη στιγμή,μ’όλο του το κορμί να τη βιώσει,μα δε γινόταν πάντοτε κι 
έμεναν αδειανά τα απλωμένα χέρια, να αποχαιρετούν ακόμα μια φορά 
την ευτυχία..

Από μακρυά πουρχόταν έλαμπε φως ηλεκτρισμίνο,γαλαζοκίτρινο 
δεν μπόραγε να πει,τον επλησίασε τόσες φορές που τώχε συνηθίσει 
δε φοβόταν,είχε ολόκληρος καεί και δεν του έμενε να χάσει τίποτ’άλλο..

Πεζοτράγουδα 
του Γιάννη Χαλόφτη

Φεγγοβολιά



Ολοκληρώθηκε προχθες το απόγευμα 
η πρώτη συνάντηση διαβούλευσης για 
την κατάρτιση της Εθνικής Στρατηγικής 
για τα Δάση, η οποία έλαβε χώρα σε 
παράλληλες συνεδριάσεις στο Υπουρ-
γείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και 
οργανώθηκε με βάση τον οδικό χάρτη 
που είχε ανακοινωθεί στις 18 Απριλίου 
2018, στην πρώτη συνεδρίαση της Ειδι-
κής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας του 
Περιβάλλοντος της Βουλής των Ελλήνων.

Στη συνάντηση αυτή προσκλήθηκαν φορείς
από όλο το φάσμα των ενδιαφερόμενων μερών
σεσχέσημε ταδασικάοικοσυστήματα, μεστόχο
μια πολυσυμμετοχική, πλουραλιστική και δημο-
κρατική διαδικασία.Η συζήτησηστη συνάντηση

διαβούλευσης ήταν βασισμένη σε διαδραστική
μεθοδολογία, όπου οι συμμετέχοντες είχαν την
ευκαιρίανακάνουναπευθείαςδομημένοδιάλογο,
χωρισμένοιαντίστοιχαμε τουςθεματικούςάξονες
τηςστρατηγικής,όπωςαυτοίανακοινώθηκανστις
18Απριλίου. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στον
θεματικόάξονατηςοικονομίαςτουδάσους,αφού
ωςαπώτεροςστόχοςτηςΕθνικήςΣτρατηγικήςγια
ταδάσηέχειτεθείτοναφτάσειστο1%ησυμβολή
τωνδασώνστοΑΕΠτηςχώρας.

Την έναρξη τηςδιαδικασίας έκανεηΠρόεδρος
τηςΕιδικήςΜόνιμηςΕπιτροπήςΠροστασίας του
Περιβάλλοντος τηςΒουλής τωνΕλλήνων, κ. Ιγ-
γλέζη, ευχαριστώντας τουςφορείς για τη μαζική
συμμετοχή τουςκαικαλώντας τουςνασυμβάλουν
μετιςαπόψειςτουςσεένανγόνιμοκαιεποικοδομη-
τικόδιάλογο.Ηκ.Ιγγλέζητόνισεότι«είναιηπρώτη
φοράπουηχώραθέλειναδιαμορφώσειΣτρατηγι-
κήκαιανοίγειτονδιάλογομετηνκοινωνίαμέσακαι
από τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες.Είναι μια
πρωτοβουλίαπουαντιμετωπίστηκεπολύθετικά
απόόλες τις κοινοβουλευτικέςπαρατάξεις,αλλά
καιαπό τηνκοινωνίαγενικότερα.Οιπροκλήσεις
που έχουμεμπροστάμας είναιπολλές.Ημεγα-
λύτερηόμωςείναιηδημιουργίαενόςστρατηγικού
σχεδιασμούπου θα είναι υλοποιήσιμος και θα
έχει απτάαποτελέσματα για τοπεριβάλλον, την
κοινωνία,τηνοικονομίακαιτηνεργασία».

ΟΑναπληρωτήςΥπουργόςΠεριβάλλοντος
και Ενέργειας Σωκράτης Φάμελλος ανέφερε
στην ομιλία του: «Όλοι όσοι συμμετέχουμεστη
σύνταξητηςστρατηγικήςπρέπεινατηνκάνουμε
ουσίακαιπράξη.Δύοείναιταστοιχείαπουπρέ-
πεινατηδιατρέχουν.Τοπρώτοείναιηπαραγω-
γή οικονομικούπροϊόντος και η εργασία, γιατί
αυτό είναι και το ζητούμενο για τη χώρα. Στην
Ελλάδαχρειαζόμαστεεργασία,μακροπρόθεσμη,
στοχευμένηκαιμεεπιστημονικήυπεραξία.Χρει-
άζεταιλοιπόννασυντάξουμεμιαεθνικήστρατη-
γικήηοποίαναπεριέχειόλαταπεδίασταοποία
μπορεί βιώσιμα και αειφόρα να αναπτυχθεί η
οικονομική λειτουργίαστα δάση, να επιστρέψει
ο πολίτης στο δάσος και ταπροϊόνταπου θα
παράγονταισεαυτόναείναιποικίλα.Τοδεύτερο
στοιχείοπουθαπρέπει να διατρέχει τη δασική
στρατηγικήδενείναιάλλοαπότηνκλιματικήαλ-
λαγή.Έχουμεπολύ καινούργια και διαφορετικά

πλέονφαινόμενα στη ζωή μας.Η έκφραση των
ακραίωνκλιματικώνφαινομένωνείναιδιαφορετική
τηφετινήχρονιά.Φέτοςξεκινήσαμεπολύνωρίςμε
πυρκαγιές,μεθερμούςνότιουςανέμους,μεχαμη-
λήυγρασίασταδάση,αλλάκαιμεακραίαπλημμυ-
ρικάκαιμεμεγάληραγδαιότηταφαινόμεναόπως
τοσημερινόστηΘεσσαλονίκη.Ηκλιματικήαλλαγή
λοιπόν είναι εδώ.Και η δασικήπολιτική μπορεί
νασυμβάλει στον μετριασμό των εκπομπών και
ναλάβειυπόψητιςαλλαγέςκαιναπροσαρμοστεί
σε αυτές. Για όλους τους παραπάνω λόγους η
χώρα στηρίζει πάραπολλά στη διατύπωση της
δασικής στρατηγικής. Πρόθεση τουΥπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι ηΕθνικήΔα-
σικήΣτρατηγικήνααναρτηθείγιαδιαβούλευσησε
δύομήνες».

Στησυνάντησηδιαβούλευσηςπαραβρέθηκαν:
ηΑντιπρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλί-
ου του ΕυρωπαϊκούΔασικού ΙνστιτούτουΦοί-
βηΚουντούρη, ο Γενικός ΓραμματέαςΠολιτικής
Προστασίας ΓιάννηςΚαπάκης, οι βουλευτές του
ΣΥΡΙΖΑΓ.ΑκριώτηςκαιΝ.Παπαδόπουλος,ηεκ-
πρόσωπος τουβουλευτή τηςΝΔΚώσταΣκρέκα,
οι Συντονιστές τωνΑποκεντρωμένωνΔιοικήσεων
Ηπείρου-ΔυτικήςΜακεδονίας, Θεσσαλίας-Στε-
ρεάςΕλλάδας, καιΑιγαίου, εκπρόσωποι τουΑ-
ναπληρωτήΥπουργούΑγροτικήςΑνάπτυξης και
Τροφίμων ΓιάννηΤσιρώνη και τουΥφυπουργού
ΥποδομώνκαιΜεταφορώνΝίκουΜαυραγάνη,κα-
θώς και εκπρόσωποι τωνΥπουργείωνΑγροτικής
Ανάπτυξης καιΤροφίμων,Εργασίας,Τουρισμού,
Οικονομίας καιΑνάπτυξης, τουΠυροσβεστικού
Σώματος,ΔιευθύνσεωνκαιΦορέωντουΥΠΕΝκαι
τουΥΠΑΑΤ,εκπρόσωποιτουΣυνήγορουτουΠο-
λίτη,τουΚέντρουΑνανεώσιμωνΠηγώνΕνέργειας
και της επιστημονικής και ακαδημαϊκής κοινότη-
τας, του ΓΕΩΤΕΕ, τωνσυνδικαλιστικώνφορέων
των δασικών υπαλλήλων, τωνΦορέωνΔιαχείρι-
σηςΠροστατευόμενωνΠεριοχών, τωνπεριβαλ-
λοντικώνΜΚΟ,τηςΚυνηγετικήςΣυνομοσπονδίας
Ελλάδαςκαιορειβατικώνσυλλόγων.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

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

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Φαρμακεία
Σάββατο 12-5-2018

08:00-14:30 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ 6 (πλατεία αστικών,διπλ. Στα
ΚΤΕΛ)23310-63620

08:00-14:30ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥΣΟΦΙΑ&ΣΙΑΟ.Ε.
ΠΙΕΡΙΩΝ7 (απέναντι από βενζινάδικο Γαλάνη)
23310-73324

08:00-14:30ΤΕΡΜΕNΤΖΗ&ΣΙΑΟ.Ε.ΕΔΕΣ-
ΣΗΣ ΚΑΙΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΩΝΙΑ 23310-
60279

14:30-21:00 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥΕΥΘΥΜΙΑ
ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ8(στενόΝ.Δημαρχείου)23310-
25669

19:00-01:00+διαν.ΜΠΟΥΛΑΣΙΚΗΣΑΝΑΣΤΑ-
ΣΙΟΣΚΕΝΤΡΙΚΗΣ117ΚΑΙΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
ΓΩΝΙΑ23310-60340

Κυριακή 13-5-2018
08:00-14:30ΝΕΔΕΛΚΟΥ (ΟΥΤΑ)ΑΙΚΑΤΕΡΙ-

ΝΗΜΟΡΑΒΑ1(δίπλαστοΙΚΑ)23310-66649
14:30-21:00ΤΣΙΑΜΗΤΡΟΥΑΘΗΝΑ,ΜΗΤΡΟ-

ΠΟΛΕΩΣ623310-22017
19:00-01:00+διαν.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι.ΑΝΑ-

ΣΤΑΣΙΟΣΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ3823310-29551

Δευτέρα 14-5-2018
14:30-21:00 ΓΚΡΕΖΙΟΥΔΗΜΗΤΡΑΠΙΝΔΟΥ

11(κάτωαπότααστικά)23310-23023
14:30-21:00ΚΟΥΠΑΤΣΙΑΡΗΜΑΡΙΑΒΙΚΕΛΑ

10-ΚΕΝΤΡΙΚΗΣΓΩΝΙΑ23310-28491
19:00-01:00 + διαν.ΜΑΖΑΡΑΚΗΔΗΜ.ΚΩΝ-

ΣΤΑΝΤΙΑΠΑΠΑΓΟΥ -ΔΙΠΛΑΣΤΟΓΕΝ.ΝΟΣΟ-
ΚΟΜΕΙΟ23310-23200
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διόροφηοι-
κοδομήαπό 80 τ.μ. & 70
τ.μ. διαμέρισμα, με αυλή
μπροστάκαιπίσω,σετιμή
ευκαιρίας και τα δύο μα-
ζί. Τηλ.: 6974 058284 &
0041794886874.

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

ΝΑΟΥΣΑ κέντρο (Βε-
νιζέλου & Μπιγκάνου
γωνία) πωλείται οροφο-
διαμέρισμα 1ου ορόφου
διώροφης οικοδομής 87
τ.μ., αυτόνομη θέρμανση,
ηλεκτρ. τέντες στα μπαλ-
κόνια. Τιμή συζητήσιμη.
Τηλ.:6979464317.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ από ιδιώτη
καινούργιο κατάστημα 45
τ.μ. στην οδό Κεντρικής
τηςΒέροιας,δίπλαστοΕ-
πιμελητήριο,μεπατάρι30
τ.μ., αυτόνομη θέρμανση
και θέση πάρκιγκ. Τηλ.:
6936870915.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΚΡΕΒΑΤΑΣ πωλείται
αγρός10.400τ.μ.πάνωσε
άσφαλτοσε τιμή ευκαιρίας
25.000 ευρώ. Τηλ.: 6945
122583Euromesitiki.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ, Γεωργιανοί
πωλείται οικόπεδο2στρ.,
σε πολύωραία περιοχή,
μόνο42.000ευρώ.Υπάρ-
χειπερίφραξημετοίχοστο
μισό,ωραία θέα, άφθονο
πόσιμο νερό και ευφορό-
τατο έδαφος. Τηλ.: 6934
662478.

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο800
τ.μ.στοΜακροχώρι,άρτιο,οι-
κοδομήσιμο,σεπολύκαλήκε-
ντρικήπεριοχή.Πληροφορίες
στοτηλ.:6936711661&23310
26609.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  ο ι κόπε -
δο 500 τ.μ. στη Μελίκη
(πλησίον Κονάκι). Τιμή
λογική.Πληρ. τηλ.: 6970
862964.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ3οικόπε-
δοαπό400τ.μ.τοκαθένα,
μεμονωμένα ή όλα μαζί,
στηΡαχιά,στοκέντροτου
χωριού,πίσωαπότοσχο-
λείο.Τηλ.: 2331020051&
6942779696κ.Αγγελική.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι 10
στρέμματαμεδέντρα(ροδα-
κινιές)στον5οχρόνο,στην
περιοχήτηςΜέσης,500μέ-

τρααπότοχωριό.Τηλ.επικοι-
νωνίας:6971629160.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΑΝΟΙΞΕΩΣ ενοικιάζε-
ται γκαρσονιέρα περίπου
37 τ.μ., πλήρως επιπλω-
μένη, 4ος όρ. Τηλ.: 6973
895858.

ΑΣΠΑΣΙΑΣ, πίσω από
4ο Γυμνάσιο, ενοικιάζεται
γκαρσονιέρα 47 τ.μ., ισό-
γειο, αυτόνομη θέρμανση.
Τηλ.:6973460587.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ για θε-

ρινή (και χειμερινή) σεζόν
εξοχική κατοικία στο Σέλι
εντός του χωριού, με εξαι-
ρετική θέα και αυλή, τζά-
κι, επιπλωμένη, δίχωρη
τηλ.6932493444.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μαγαζί
στον κεντρικό δρόμο του
Πλαταμώνα60 τ.μ. και 30
τ.μ. πατάρι. Τιμή ενοικί-
ου 450 ευρώ.Τηλ.: 6973
736714.
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ χω-
ράφι 10.300 τ.μ.
στο Μακροχώρι,
τοποθεσία «Βάλ-
τος»κοντάστοΑ-
ντλιοστάσιο.Τηλ.:
2331024097.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στηνΑλεξάνδρεια διαμέ-
ρισμα ρετιρέ 120 τ.μ. επί της οδούΝ.
Πλαστήρα, ανακαινισμένο, ατομική θέρ-
μανση,ενεργειακότζάκι,ηλιακόθερμοσί-
φωνα,εντοιχιζόμενεςηλεκτρικέςσυσκευ-
ές,κλειστόγκαράζκαικλιματισμόσετιμή
ευκαιρίας.Πληρ.στοτηλ.:6980919964.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 αγροτεμάχια σε
Σταυρό καιΜακροχώριονΗμαθίας.Το
πρώτοεκτωνδύοβρίσκεταιστηνπεριοχή
«Σοφολιό»εμβαδού14.750τ.μ.,αρδευτικό
και το δεύτερο στη θέση «Γαβριάλογα»
εμβαδού9.750τ.μ.Τιμήσυζητήσιμη.Πλη-
ροφορίεςκοΠαύλοτηλ.6932-425818.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ 

ΕΠΟΧΙΚΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
1.ΠρωτότυποΔελτίοΑστυνομικήςΤαυτότηταςκαι

μίαφωτοτυπία
2.Α.Φ.Μ. (σεφωτοτυπία του εκκαθαριστικού της

εφορίαςήτηςβεβαίωσηςαπόδοσης)
3.Αρ.Μητρώου ΙΚΑ (φωτοτυπία από ατομικό

λογαριασμό)
4.Α.Μ.Κ.Α.(σεφωτοτυπία)
5.ΕπικυρωμένοαντίγραφοΠιστοποιητικού υγείας εργαζομένωνσε

εργοστάσιαυγειονομικούενδιαφέροντος.
6.ΑριθμόλογαριασμούΤράπεζαςΠειραιώς(εφόσονυπάρχει)μεπρώ-

το το όνομα του εργαζόμενου (φωτοτυπία τηςσελίδαςπου αναγράφεται ο
λογαριασμός)

7.Αποδεικτικόδιεύθυνσηςκατοικίας(απόλογαριασμόΔΕΗήτηλεφωνίας)

ΕΠΙΠΛΕΟΝ:
ΓΙΑΤΟΥΣΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣΟΓΑ
-ΑσφαλιστικήενημερότηταΟΓΑ
ΓΙΑΤΟΥΣΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ:
-ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣάδειεςπαραμονήςκαιεργασίας
-ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ
ΓΙΑΤΟΥΣΧΕΙΡΙΣΤΕΣΚΛΑΡΚ:
-Άδειαχειριστήμηχανημάτωνέργουδεύτερηςειδικότητας

Πληροφορίεςστατηλέφωνα:2331023311,
2331070663εσωτερικό141και123
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ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙάτομογιαημια-
πασχόληση σε βενζινάδικο.
Τηλ.:2331024242.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ  κοπέλες
για εργασία καμαριέρας και
κουζίνας.Τηλ.: 6944460351
Vodafone, 6982 343481
What’sup&2331044471.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός για ερ-

γαστήριο κρεάτων.Τηλ.: 6984
472747κ.Γιώργος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ σερβιτόρος για
ελληνικόεστιατόριοστηΓερμα-
νία, γνώσεις Γερμανικώναπα-
ραίτητες.Τηλ.:0049754122160
&6949556977.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ εταιρια
με έδρα τηνΠάτραΖΗΤΑ1ά-
τομο για το τμήμαπωλήσεων
μεάριστη γνώσηΑγγλικών και

Η/Υκαιηλικίαμέχρι35 ε-
τών, δυνατότητα για ταξί-
διακαιδίπλωμαοδήγησης
για στελέχωση υποκατα-
στήματός τηςστηΒέροια.
Αποστολή βιογραφικών:
info@olimpias.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρο ά-
τομο γιαφανοποιείο στην
περιοχή της Νάουσας.
Πληρ. τηλ.: 23320 21380
&6977238931.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ καμαριέρα
σε ξενοδοχείο στη Βέ-
ροια, για μερική απασχό-
ληση, με γνώση βασικών
Αγγλικών. Τηλ.:  6948
457059.

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ εργάτες
από συσκευαστήριο τρο-
φίμων στο Μακροχώρι.
Τηλ.:2331070401.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπεύθυνος
φαρμακοποιός για φαρ-
μακείο τουδήμουΑλεξάν-
δρειας. Επιθυμητή η ε-
μπειρίασεανάλογηθέση.
Οι άντρες των αιτήσεων
θαπρέπει να έχουν ολο-
κληρώσει τιςστρατιωτικές
υποχρεώσεις.Αποστολή
βιογραφικού σημειώμα-
τος με φωτογραφία στο
e-mail: farmakeionew@
hotmail.com

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

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ηλεκτρολό-
γος και μηχανικός αυτοκι-
νήτων για συνεργείο στη
Βέροια.Πληρ. τηλ.:23310
71553&6936905040.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός με
ΠΕ1,Γ΄ καιΕ΄ κατηγορίας
δίπλωμα έως35 ετώνγια
μεταφορική εταιρίαμεδιά-
φορα.Ώρες επικοινωνίας
9.00π.μ. έως 13.00 μ.μ.
Τηλ.:2331501442.

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία ελλη-
νίδαγια εργασίαπρωινού
8ώρου σε καφέ-ουζερί.

Τηλ.:6971831074.
ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ζητάπωλητή ήπωλήτρια με
δίπλωμα οδήγησης για μό-
νιμη απασχόληση στονΝο-
μόΗμαθίας και στους όμο-
ρους Νομούς. Βιογραφικά:
info@staboulis.com. Τηλ.
2332026904.

ΑΠΟ ΤΟ ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ
ΓΙΑΝΝΗΣ ζητούνταικοπέ-
λεςγιαεργασία.Τηλ.:6984
472747,κοςΓιώργος.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ Ελληνίδα ζη-

τάει εργασία για οικιακή
βοηθός και για φύλαξη
ηλικιωμένων.Τηλ.: 6972
603154&6984722760.

ΚΥΡΙΑ  προσφέρε ι
εργασία καθαρισμούσπι-
τιών καθώςφροντίδα μι-

www.laosnews.gr

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700
τμ.μεκτίσμαδυόροφοσε τιμή
ευκαιρίας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφιποτιστι-
κό11στρέμματαστηΜελίκη(πε-

ριοχήΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα

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

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

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

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

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

του Σαββατοκύριακου

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
-ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ10στρέμματαστηΦυτειάσεπολύ καλή τοποθεσία
μόνο15.000ευρώ.
-ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμακοντάστοκέντρο110τ.μ.,3Υ/Δ,σαλοκοζίνα,
W.C.,τζάκι,γκαράζ,αποθήκη,καινούργιαοικοδομή130.000ευρώ.
-ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμαστοκέντρο105τ.μ.με3Υ/Δ,σαλόνι,κουζίνα,
W.C.,1οςόρ.,50.000ευρώ.
-ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμαεπίτηςΜητροπόλεως75τ.μ.,4οςόρ.,ασαν-
σέρ28.000ευρώ.
-ΠωλείταιστοκέντροτηςΘεσ/νίκηςκοντάστοΤουρκικόΠροξενείο
γωνιακό κατάστημα190 τ.μ. με 190 τ.μ.πατάρι, νοικιασμένο600
ευρώ.Τιμή75.000ευρώ.
-Πωλείταιοικόπεδο1.200τ.μ.στηΛευκόπετραεντόςοικισμού,τιμή
9.500ευρώ.
-Πωλείταιχωράφι3,5στρ.στηΛευκόπετρα.Τιμή3.800ευρώ.
-Πωλείταιγιαεπένδυση3στρ.προςΛαζοχώριπριντιςγραμμέςμε
πολύμεγάληπρόσοψηστονκεντρικόδρόμο.Τιμή60.000ευρώ.
-Πωλείταικατάστημα173τ.μ.Θεσ/νίκης110.000€
-Πωλείται μονοκατοικία 60 τ.μ. σε οικόπεδο 110 τ.μ. στο κέντρο
65.000€
-Πωλείται διαμέρισμα γωνιακόστηΝάουσα 65 τ.μ., 1ος όροφος,
2Υ/Δ,σαλόνι,κουζίνα,W.C.,σεπολύκαλήκατάστασηΠ.Δ.150Α
-Πωλείταιισόγειο50τ.μ.στηΝάουσα12.000€,χρίζειανακαίνισης
ΠΔ150Β
-Πωλείταικατάστημα150τ.μ.στηνΠλατείαΑγ.Αντωνίου120.000
€ΠΚ169
-Πωλείταικατάστημα148τ.μ.επίτηςΘεσσαλονίκης,120.000€ΠΚ
172
-ΠωλείταιχωράφιστοτρίτοπόδιΧαλκιδικής3.780τ.μ.πρώτοστη
θάλασσα,χτίζει90τ.μ.Τιμή100.000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφι5στρ.,κοντάστοΠ.Σκυλίτσι,ποτιστικό,10.000
ευρώ.
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 900 τ.μ., Ραχιά, περίφραξη, ρεύμα, νερό,
19.000ευρώ,ΠΟΙΚ77

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙαποθήκηκοντάστκάντρο220τ.μ.,50.000ευρώ.

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

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

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

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

Προσφορά της εβδομάδας
-ΕΥΚΑΙΡΙΑπωλείται οικοδομή επί τηςΘεσσαλο-

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

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

-ΠΩΛΕΙΤΑΙπλήρωςανακαινισμένοδιαμέρισμα60τ.μ.
με2ΔΣΚWC,ασανσέρ,πλατείαΚόρακα,τιμή29.000ευρώ.

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

ντρο40τ.μ.Τιμή19.000ευρώ

www.mesitikoveria.gr

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

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙσυνεργάτης,νέοςψυκτικόςήμηχανολόγος
γιασυνεργασίασε επιχείρησηψυκτικώνκαιηλεκτρομη-
χανολογικώνεργασιώνκαιπωλήσεων.Ηπροϋπρεσίακαι
εμπειρίαμηαπαραίτητη.Τηλ.επικοινωνίας:2331062225.
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κρώνπαιδιώνκαιηλικιωμένων.
Τηλ.:6984095883.

ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ  με  γνώ-
σεις και κηπουρικής ζητά α-
νάλογη εργασία. Τηλ.: 6974
599047.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τηφύ-
λαξη καιπεριποίησηηλικιωμέ-
νωνσε24ωρηβάση.Τηλ.:6993
678697.

ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ κυρία μο-
νογονικής οικογένειας, ζητάει
εργασία, για φύλαξη ηλικιω-
μένωνκαικαθαρισμόσπιτιών.
Τηλέφωνο:6999262565.

ΚΥΡΙΑζητείεργασίαγιαφύ-
λαξη μωρού ή καθαρίστρια σε
σπίτικαιγραφεία.Τηλ.επικοινω-
νίας:2331073642.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΤΣΕΡΜΕΝΙ, Γκαρσονιέρα33 τ.μ., επι-

πλωμένηκομπλέκαιμεηλεκτρικέςσυσκευές
,κατασκευή1975,1υ/δ,1οςόροφος,ανα-
καινισμένηκαικαλοδιατηρημένη,έχειατομική
θέρμανσημεηλεκτρ.σώματα,ενοίκιο150€.
Θαείναιελεύθεροαπό1/06/2018.

Κωδ:105722 -.ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γκαρσονιέρασυνολικής επιφάνειας45 τ.μ.
στον4οόροφο.ΑποτελείταιαπόΣαλόνι,Κου-
ζίνα,Μπάνιο .Ηκουζίνατηςείναικαινούργια
.Είναικατασκευασμένητο1970καιδιαθέτει
θέρμανσημεΘερμοπομπός,έχειπολύμεγάλη
βεράντακαιεξαιρετικήΘέα,ΚουφώματαΣυν-
θετικά,μεδιπλάτζάμια ,μεΑνελκυστήρακαι
A/C,αλλάκαιΗλιακόθερμοσίφωνα,Μπαλκό-
νια30τ.μ.-Τιμή:140€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕ-
ΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ

Κωδ.105811ΤΣΕΡΜΕΝΙ, επιπλωμένη
κομπλέ ισόγεια γκαρσονιέρα55 τ.μ. κατα-
σκευή ΄04αποτελούμενηαπόμίασαλονο-
κουζίνα,1υ/δκαιμπάνιο,μεπανοραμικήθέα,
σευπεράριστη κατάσταση, έχει καινούργια
αλουμινίουκουφώματαμεδιπλάτζάμια,κα-
τοικίαμεπολυτέλεια και ζεστασιά, άριστης
αρχιτεκτονικήςσχεδίασης,μεατομικήθέρ-
μανσηπετρελαίουκαιελάχιστακοινόχρηστα,
κέντροαπόκεντρο,μόνο220€.Πληροφορίες
αποκλειστικάστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.105833Γκαρσονιέραμεγάληστο
κέντροτηςΒέροιας65τ.μ.με1δσξεχωριστή
κουζίνακαιμπάνιο,3οςορ.σεκαλήκατάσταση
μερικώςανακαινισμένημεκεντρικήθέρμανση
πουλειτουργείάψογα,διαθέτειμεγάληβερά-
ντακαιμεπολύλογικόενοίκιοστα210€.

Κωδ.24320ΚΑΛΛΙΘΕΑ,Μεγάληγκαρ-
σονιέρακομπλέκαιπολυτελώςεπιπλωμένη
75τ.μ.,κατασκευή2005,1υ/δ,2οςόροφος
,σεεξαιρετικήκατάσταση,νεοαναγειρόμενη
καιμεσυνθετικάκουφώματακαιδιπλά τζά-
μια, επιμελημένης κατασκευής καισίγουρα
ιδανικόγιακατοικία,μεατομικήθέρμανσηκλι-
ματιστικόκαιυπέρυθρες,διαθέτειυδραυλικό
ανελκυστήρακαιμεέναπολύωραίομπάνιο,
ενεργειακήςκλάσηςΔκαιενοίκιο250€.Απο-
κλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 24268 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
κατάαποκλειστικότηταΔιαμέρισμασυνολικής
επιφάνειας80 τ.μ.στον3οόροφο.Αποτε-
λείταιαπό2Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,Κουζίνα,
Μπάνιο .Είναικατασκευασμένοτο1971και
διαθέτειθέρμανσηΑτομικήΠετρελαίου,Κου-
φώματαΑλουμινίουσυρόμενα,Ανελκυστήρα,
Τιμή:170€.Διαθέσιμοάμεσα.

Κωδ:105799-ΤΣΕΡΜΕΝΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙΔιαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας87τ.μ.
βρίσκεταιστον2οόροφο,έχει2υ/δ,σαλόνι,
κουζίνα,μπάνιο,μεατομικήθέρμανσηπε-
τρελαίου, κουφώματακαινούργιασυνθετικά
μεδιπλάτζάμια,ηλιόλουστοιχώροι,γωνιακό,
διαθέτειαποθήκη,τέντεςκαιείναιχωρίςανελ-
κυστήρα,ενοίκιομόνο230€.

Κωδ:24492-ΠΙΕΡΙΩΝΤΕΡΜΑΟροφο-

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

Κωδ:24394 -ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙΕΝΟΙΚΙΑ-
ΖΕΤΑΙΔιαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας105
τ.μ.Ημιώροφος.Αποτελείταιαπό3Υπνοδω-
μάτια,Σαλονοκουζίνα,Μπάνιο .Είναικατα-
σκευασμένο το1978καιδιαθέτειθέρμανση
Αυτόνομη-Πετρελαίου,ΚουφώματαΑλουμι-
νίου,ΑνοιχτόΠάρκινγκ,Διπλάτζάμια,Σκαλιά
εισόδου-Τιμή:200€.

Κωδ.105758ΑΓΙΑΚΥΡΙΑΚΗ,Διαμέρισμα
2ουορόφου105τ.μ.,με2υ/δ,σαλόνικουζίνα
ξεχωριστήκαιμπάνιο,διαθέτει τζάκι,ηλιακό
θερμοσίφωνα ,είναιάψογασυντηρημένοκαι
μεατομικήθέρμανσηπετρελαίου,χωρίςανελ-
κυστήρα,μεθωρακισμένηπόρτακαικοινόχρη-
σταελάχισταμόνο10€/μήνα,ενοίκιο230€.

Κωδ: 105854 -ΡΑΧΗΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΔιαμέρισμασανσεΜονοκατοικίασυνολικής
επιφάνειας 130 τ.μ. σε 1ο όροφο, άψογα
συντηρημένο, μεπολυτέλεια και ζεστασιά.
Αποτελείταιαπό3μεγάλαΥπνοδωμάτιαμε
εντοιχιζόμενες ντουλάπες, μια ωραιότατη
σαλοκουζίναμε τζάκικαι έναμπάνιο .Είναι
κομπλέεπιπλωμένομαζίμεηλεκτρικέςσυ-
σκευές.Διαθέτειατομικήθέρμανσηπετρελαί-
ου,συνθετικάκουφώματαμεδιπλάτζάμια,με
ανοιχτόπάρκινγκ,κοινόχρηστηαυλή,Σκαλιά
εισόδου-Τιμή:300€.Πληροφορίεςμόνοστην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:23483 -ΛευκόπετραΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

ΤΑΙνεόδμητηΜονοκατοικίακομπλέεπιπλω-
μένοσυνολικήςεπιφάνειας200 τ.μ.σεδύο
επίπεδα .Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,
Σαλόνι,Κουζίνα,1ΜπάνιοκαιWC.Είναικα-
τασκευασμένητο1998καιδιαθέτειθέρμαν-
σηΑτομική -Πετρέλαιο,ΑπεριόριστηΘέα,
ΚουφώματαΣυνθετικά,Πάρκινγκ,Αποθήκη
,Κήπο,Τζάκι,A/C,Συναγερμό,Έπιπλα,Ηλ.
Συσκευές,Διπλάτζάμια-Τιμή:280€.

Κωδ.24304ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοικία
230τ.μ.,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυοεπίπεδα
σεπεριφραγμένοοικόπεδοτων700τ.μ.,με
ανεξάρτητημεγάληαυλήκαιμευπόγειο40
τ.μ. ,κατασκευή1980.Αποτελείταιαπό2σα-
λόνια5υ/δ,μίαανεξάρτητημεγάληκουζίνα,
καιδύομπάνια,χωρίςθέρμανση,μεδυνατό-
τητατοποθέτησηςτζακιούήσόμπας(υπάρχει
καμινάδα),επιπλωμένη ,μεαποθήκηκαιμε
δύο ντουλάπες , έχει ηλεκτρικέςσυσκευές
αλλάκαιηλιακόθερμοσίφωνα,προσφέρεται
σετιμήπραγματικήςευκαιρίας ,350€. Πλη-
ροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:24228-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙστα

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

Κωδ: 24277 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
νεόδμητοΓραφείοσυνολικήςεπιφάνειας69
τ.μ.στον1οορ.Αποτελείταιαπό2Χώρους
μεκουζινάκικαιWC.Είναικατασκευασμένο
το2002 και διαθέτει θέρμανσηΑτομικήμε
πετρέλαιο,κουφώματακαινούργιασυνθετικά
καιπόρταθωρακισμένη,Τιμή:220€.Διαθέ-
τουμετηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτου
ακινήτουαυτού.

Κωδ: 24264 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
κατάμεγάλοανεξάρτητογραφείοσυνολικήςε-
πιφάνειας75τ.μ.στον1οόροφο.Αποτελείται
από3Χώρουςμεγάλους.Είναιανακαινισμέ-
νο το2017βαμμένοέτοιμοναλειτουργήσει
.Διαθέτει θέρμανσηΑτομικήμεΠετρέλαιο,
ΚουφώματαΣυνθετικάμεδιπλά τζάμια και
ΠόρταΘωρακισμένη.Μίσθωμα εξαιρετικά
χαμηλόμόνο250€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 24669 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

κατάαποκλειστικότηταανακαινισμένοΚατά-
στημασυνολικήςεπιφάνειας97 τ.μ. ισόγειο
λίγουπερυψωμένοαπό το έδαφος.Αποτε-
λείται από2Χώρους και έναWCμεγάλο.
Τιμή:350€.

Κωδ: 24637 -ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επί της
οδούΚεντρικήςκατάαποκλειστικότηταΚατά-
στημασυνολικήςεπιφάνειας100τ.μ. Ισόγειο
μεεπιπλέονπατάρικαιμεγάλουπόγειο.Είναι
κατασκευασμένο το1992καιδιατηρείταισε
καλήκατάσταση.Τιμή:μόνο250€.Διαθέ-
τουμετηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτου
ακινήτουαυτού.

Κωδ:24676 -ΕΛΗΑΚέντροΕΝΟΙΚΙΑ-
ΖΕΤΑΙκατάαποκλειστικότηταΚατάστημασυ-
νολικήςεπιφάνειας123τ.μ. ισόγειογιακάθε
χρήση εκτόςυγειονομικού ενδιαφέροντος .
Αποτελείταιαπό4Χώρους,καιWC.Διαθέτει
καιμίααποθήκη80τ.μ.,Τιμή:500€.

Κωδ:24675 -ΕΠΙΤΟΥΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ-
ΚΟΥΒΕΡΟΙΑΣΝΑΟΥΣΑΣΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
νεόδμητοΚατάστημαστεγασμένηςσυνολι-
κής επιφάνειας850 τ.μ.σιδηροκατασκευή,

ισόγειο γιαπολύαπαιτητικούςμισθωτές,σί-
γουραεκπληκτικόκαιξεχωριστόακίνητο,με
άριστηπροβολήκαισεοικόπεδο4.000 τ.μ.
Μηνιαίομίσθωμα1.500€.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ.105012ΒΙΛΑΒΙΚΕΛΑ,Γκαρσονιέρα

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

Κωδ.105015ΒΥΖ.ΜΟΥΣΕΙΟ,Διατίθεται
προςπώλησηολοκαίνουργια γκαρσονιέρα
68 τ.μ.,μόνογιαπολύσοβαρόαγοραστή .
έωςσήμεραακατοίκητη,πρόκειταιγιαακίνητο
ιδιαίτερης κατασκευής του10,με1υ/δμε
μίαπολύάνετησαλονοκουζίνακαιμεμπά-
νιοωραιότατο,1οςόροφος,πολύφωτεινή ,
διαθέτειθερμοπρόσοψη,ατομικήθέρμανση
πετρελαίουκαιθέσηστάθμευσης,συνθετικά
κουφώματαμεδιπλάενεργειακά τζάμιακαι
τιμήστις58.000€.

Κωδ:105021 -ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΔια-
μέρισμασυνολικής επιφάνειας97 τ.μ.στον
2οόροφο.Αποτελείταιαπό3Υπνοδωμάτια,
Σαλοκουζίνα,Μπάνιο.Είναικατασκευασμένο
το1979καιδιαθέτειθέρμανσηΘερμοσυσσω-
ρευτής,ΑπεριόριστηΘέα,ΚουφώματαΑλου-
μινίου,Ανελκυστήρα,Διπλάτζάμια,Μπαλκό-
νια20τ.μ.-Τιμή:64.000€.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
κωδ.23397Μονοκατοικία60 τ.μ.σπά-

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

Κωδ:24609ΡΑΧΗΠΩΛΕΙΤΑΙΜονοκα-
τοικίασυνολικήςεπιφάνειας95 τ.μ.Υπερυ-
ψωμένη,σεοικόπεδοσυνολικήςεπιφάνειας

1.270τ.μ.,άψογασυντηρημένη,υπερσύγχρο-
νηςκατασκευής,υψηλώνποιοτικάπροδια-
γραφών.Αποτελείται από3Υπνοδωμάτια,
Σαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιο,οι χώροι τουλει-
τουργικοί.Είναικατασκευασμένητο2007και
διαθέτειθέρμανσηΑτομικήΠετρελαίου,Ηλι-
ακόθερμοσίφωνα,BBQστηναυλήμεπολύ
ωραίοκιόσκι,Αποθήκη40τ.μ.,Κουφώματα
ΣυνθετικάμεΔιπλάτζάμια,σετιμήεκπληκτικά
συμφέρουσαμόνο110.000€.Υπόδειξημόνο
σεσοβαράενδιαφερόμενο.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 14101 -ΚΑΤΩΕΛΗΑΠΩΛΕΙΤΑΙ

κατάαποκλειστικότητα νεόδμητηαποθήκη
συνολικήςεπιφάνειας212τ.μ.και5μ.ύψος
ισόγειαμεεξαιρετικάεύκολη πρόσβαση.Α-
ποτελείταιαπόένανενιαίοχώρο,κατασκευής
το2004-Τιμή:60.000€.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:14598 - ΠΩΛΕΙΤΑΙΓραφείοπλη-

σίονΠλ.Ωρολογίουσυνολικήςεπιφάνειας33
τ.μ.1οςορ.Αποτελείταιαπό1Χώρο,.Είναι
κατασκευασμένοτο1974καιδιαθέτειΚουφώ-
ματαΑλουμινίουσυρόμενα,Σκαλιάεισόδου
-Τιμή:22.000€.

Κωδ.14614ΚΕΝΤΡ0, ευκαιρίαμεγάλη
κοντάσταΚΤΕΛπωλείταιεπαγγελματικήστέ-
γη,5χώρωνμε2WCσυνολικά110τ.μ.,1ος
όροφοςκαιμεεξαιρετικήπροβολή,κατάλληλο
γιαάπειρεςχρήσεις, εξαιρετικήπερίπτωση,
τιμήμόνο80.000€.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ.105243Πωλείται το50%της ιδιο-

κτησίαςμουσεΙσόγειοκατάστημα35τ.μ.και
με1οορ.επίσης35τ.μ.επίτηςΚεντρικήςστο
εμπορικόκέντρο.Είναιμισθωμένομε250€το
μήνα,τιμήπώλησηςστα40.000€μόνο.Σπά-
νιαευκαιρία.ΥπόδειξημόνοαπότηνΜεσιτική
Ακινήτων.

Κωδ.105097ΦΑΝΑΡΙΑΚΥΠΡΟΥ,Κατά-
στημα70τ.μ.,κατασκευή90,ενιαίοςχώρος,Ι-
σόγειο,γωνιακό,κατάλληλογιαπολλαπλέςχρή-
σεις,ευκαιρίαχωρίςαμφιβολία,σεπολύκαλή
τιμή,Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνο
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,τιμή20.000€.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ.22847ΑγροτεμάχιοστηνΠαλιάΛυ-

κογιάννη15,250τ.μ.τομισόμεροδάκινα12
ετώνκαιτομισόάδειο,μεδικήτουΠομώνα
καιμπεκάκιαπωλείταιστηντιμήτων33.000€
ευκαιρίαπρώτη.

Κωδ.24594Πωλείταιχωραφοοικόπεδο
στονΚρεβατάΒέροιαςμεγέθους16.125τ.μ.
κατάλληλογιαδόμησηκτιριακώνεγκαταστά-

σεων .Επιθυμητοίμόνοσοβαροίεπενδυτές.
Τιμήπώλησης260.000€.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ: 14248 - Μακροχώρι κοντά στο

πρώηνΔημαρχείοΟικόπεδομεμεγάληπρό-
σοψησεδρόμο,συνολικής επιφάνειας458
τ.μ.Τιμή:40.000€.

κωδ. 14299ΠΑΤΡΙΔΑ,Οικόπεδο 500
τ.μ.,καιμεημιτελέςκτίσμα,έχειάριστηπρο-
βολήκαικαλόπροσανατολισμό, εκπληκτικό
σίγουρακαιαξιόλογογιαεπένδυση,μίαπολύ
σπάνιαευκαιρίασετιμήπραγματικάχαμηλή,
μόνο55.000€,Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπό-
δειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:14352 -ΣτονΤρίλοφοΠΩΛΕΙΤΑΙ
Οικόπεδοσυνολικής επιφάνειας548 τ.μ. ε-
ντός σχεδίου πόλεως Τιμή χαμηλή μόνο
16.000€.ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙ-
ΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

Κωδ:14356 -ΣτοΠΑΝΟΡΑΜΑΠΩΛΕΙ-
ΤΑΙΟικόπεδοσυνολικήςεπιφάνειας700τ.μ.
σεπρονομιούχοθέση,μεθέαπροςτακάτω,
τιμή:115.000€.

Κωδ:14308-ΡάχηΠΩΛΕΙΤΑΙΟικόπεδο
επίπεδοσυνολικήςεπιφάνειας1119τ.μ.εντός
σχεδίουπόλεωςΤιμή:45.000€

κωδ.14284ΑΓΙΑΒΑΡΒΑΡΑ,Οικόπεδο
1.133τ.μ.,μεπαλιάκατοικία56τ.μ.καιαπο-
θήκη40τ.μ.εντόςσχεδίουπόληςκαιμενοτι-
οανατολικόπροσανατολισμό,προσφέρεταισε
πολύκαλήτιμή50.000€.

ΠΩΛΗΣΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Κωδ.105276ΣτηΒέροιαπωλείται επι-

χείρησηΠαιδότοποςμεπλήρηεξοπλισμόκαι
μεσυνολικήεπιφάνεια600τ.μ.Ηεπιχείρηση
είναισελειτουργίααποδεδειγμένακερδοφόρα
καιμεεξαιρετικάπολύκαλέςπροοπτικές.Η
τιμήπώλησηςείναι εξαιρετικάσυμφέρουσα,
στις50.000€.Θαγίνειυπόδειξημόνοσεπολύ
σοβαρόενδιαφερόμενο.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕ-
ΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣΓΙΑΤΟΛΜΗΡΟΥΣ
Κωδ:105019-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΔιαμέ-

ρισμασυνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.στον5ο
όροφο.Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,Σα-
λόνι,Κουζίνα,Μπάνιο.Είναικατασκευασμένο
το1964καιδιαθέτειθέρμανσηΘερμοπομπός,
ΑπεριόριστηΘέα,ΚουφώματαΑλουμινίου,
Ανελκυστήρα,A/C,Τέντες-Τιμή:50.000€.

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

www.laosnews.grτου Σαββατοκύριακου

Ταπαραπάνωαποτελούνμέροςτουχαρτοφυλακίουμας

Γιαναταδείτεόλαμπείτεστοwww.mesitiki.www.mesitiki.gr

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

ΧΕΙΡΙΣΤΩΝΚΛΑΡΚ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΔΙΚΑΙ-

ΟΛΟΓΗΤΙΚΟ:
-Άδειαχειριστήμηχανη-

μάτωνέργουδεύτερηςειδι-
κότηταςή
-Άδειαβοηθούχειριστή

μηχανημάτωνέργου
Πληροφορίεςστοτηλέφωνο:2331023311,

εσωτερικό141και123

ΗΑΛΜΗΑΒΕΕζητάγιατοεργοστάσιότης,στο5οχλμ
Αλεξάνδρειας–ΚρύαςΒρύσης:

1)ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Με γνώσεις Βιομηχανικών εγκαταστάσεων, Βιομη-

χανικού αυτοματισμού,πίνακες – κυκλώματα και γνώση
Αγγλικών.

2)ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗγιατοτμήμαπαραγωγής
Καιγιατιςδυοθέσειςαπαραίτητοτοενδιαφέρονγιατη

δουλειά και πνεύμα συνεργασίας.Ανάλογη εμπειρία θα
ληφθείυπόψη.

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

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

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

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

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

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

υγειονομικούενδιαφέροντος.
ΓΙΑΤΟΥΣΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣΤΟΥΟ.Γ.Α.:Ασφαλιστι-

κήενημερότηταΟ.Γ.Α.
ΓΙΑΤΟΥΣΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ:ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ
Τηλ.:2331039388,e-mail:karanikolas.antonios@gmail.com

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
Εργάτες-Εργάτριεςγιαμόνιμηεργασίασεσυ-

σκευαστήριοφρούτωνστονΑγ.ΓεώργιοΒέροιας
(πρώηνΑ.Σ.«ΗΔΗΜΗΤΡΑ»).Πληρ.τηλ.:23310
51500.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΓΡΑΦΕΙΟ στηνπεριοχή της
Νάουσας ζητείται βοηθός λογιστή με γνώσεις
μι-σθοδοσίας, λογιστικής για απλογραφικά βιβλία
καθώς επίσης και φορολογίας εισοδήματος φυ-
σι-κώνκαινομικώνπροσώπων.Θασυνεκτιμηθείη
γνώσηπρογραμμάτωντηςEpsilonNet.Απο-στολή
βιογραφικώνστο email: hr.officelog@gmail.com -
Τηλέφωνοεπικοινωνίας6984373735.
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ25τ.μ.11.500ευρώ
ΡΟΛΟΪ28 τ.μ.LUXανακαινισμένοκαι επιπλωμένο
19.000ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ35τ.μ.ανακαινισμένο11.500ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ40τ.μ.ανακαινισμένο17.000ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ45τ.μ.ανακαινισμένο26.000ευρώ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ50τ.μ.καλό34.000ευρώ
ΡΟΛΟΪ70τ.μ.16.500ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ72τ.μ.ρετιρέ18.000ευρώ
ΡΟΛΟΪ78τ.μ.9.500ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ40τ.μ.καλό20ετίας16.000ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ80τ.μ.ανακαινισμένο42.000ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ85τ.μ.καλό47.000ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ90τ.μ.καλόανακαινισμένο38.000ευρώ
ΠΙΕΡΙΩΝ100τ.μ.καινούργιο,θέα120.000ευρώ
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ110τ.μ.27.000ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ115τ.μ.καλό80.000ευρώ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ130τ.μ.τζάκι,θέα108.000ευρώ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑμεζονέτα140τ.μ.58.000ευρώ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ171τ.μ.μεζονέτακαινούργια140.000ευρώ

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

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

www.laosnews.gr

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΦοιτητικεςΓκαρσ.Στοκεντρο.
ΛΑΔΟΜΥΛΟΙΜονοκατοικια65τ.μμεοικοπεδο200τ,μ
50000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙανω,οικόπεδο.600τ,μ24000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣκαιν.4ος120τ.μμεparkigk,Α.Θ3ΔΣΚ
τζακιαναμ.140000€
ΚΕΝΤΡΟ95τ.μ,2ΔΣΚτου200380000€
ΜΕΖΟΝΕΤΤΑμεΘεα,Α.Θ,τζακιπαρκιγκ,150τ.μ3ΔΣΚ
wc130000€
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ30τ.μμεθεα,προσοψηςΕυκαιρία
10000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙΜονοκατοικια2ΔΣ-ΚWCτου75΄οικοπ.270
μετρα26000€
EΛΗΑ1ΔΚουζινακιWC38τ.μευχαριστο,10000€
ΠΑΤΡΙΔΑκατοικια100τ.μ+καταστημα100τ.μμεοικοπ.
95000€
ΟΙΚΟΠΕΔΟπαζαρι380Τ.Μκεντροσ.δ1,2καλητιμη
ΗΡΑΚΛΕΟΥΣκαινουριομεθεα,3ος92τ.μ+γκαραζ,Α.Θ
85000€
N.ΠΡΟΔΡΟΜΟΣΜον/κιαημιτεληςμε3ΔΣΚ+900τ.μ
οικοπεδο0100€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑΜονοκατοικιαδιατηρητεασεοικοπεδο190
τ.μ70000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝεπιπλωμενοστουντιο240€όλαπληρω-
μενα
Π.ΜΕΛΑ3ος.3ΔΣΚ2WCΑ.Θπανελ,καλό300€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟ1ΔΣΚμεΑ.Θ180€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ4ος1ΔΣ-ΚWCΚ.Θ170€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ1ΔΣΚ4oςΘερμ/τεςμεθεα170€
Π.ΜΕΛΑ2ΔΣΚΑ.ΘΚοπλαμ,μωσαικο-ξυλο220€
ΠΑΠΑΓΟΥ1ΔΣΚΑ.Θχωριςκοιν.ισογειοκαι3ος140€
ΠΑΠΑΚΙΑ80τ.μ2ΔΣΚΑ.Θ.1οςανακαινις.2017-250€
ΠΙΕΡΙΩΝ1Δ-ΣΚWCμεΑ.Θ.20ετίας180€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ15ετιας2ΔΣΚΩρ/ση250€
ΑΓ.ΠΑΤΑΠΙΟ20ετιαςδιαμπερεςμε3ΔΣΚΩρ/ση300€
ΚΕΝΤΡΟ3ΔΣ/ΚΑ.Θεπιπλωμενο350€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

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

ΑΓΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣκονταστουΤσεσμελη19στρ.μεεπι-
τραπεζια,μετοχήΠομόναςκμπεκακια2800€τοστρεμμα
ΤΕΛΩΝΕΙΟΒιομηχανικηαποθηκηκαιμεταλικοστεγα-
στρο200τ.μεντοςγηπεδου1500τ.μ30000€&κτήμα
10300τ.μ25000€
Π.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ10στρεμ.μεπομόνα+ροδακ.25000€
EIΡΗΝΟΥΠΟΛΗ40στρ.αρδευομενομεβανες,ρευμα
κενο80000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣκτημα21στρ.μεβιομηχανικατα8στρ
42000€
ΑΣΩΜΑΤΑ5στρ.αρτιομεΘέα25.000€ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΣΥΚΙΕΣπανωαπό66΄35στρεμ.70000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣδιπλαστοχωριομπαξες3στρ.10000€
ΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ6500τ.μ.κονταστοχωριο30.000€ΤΩΡΑ
24000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ10στρ20000€-ΣΤΑΥΡΟΣ15στρ.45000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΙΑΤΡΕΙΟδιχωροκονταστηνΒενιζελου250€
ΚΤΕΛ,καταστημα60τ.μ+60υπογειο5€
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΓΡΑΦΕΙΟεναςχωρος+wc80€
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟπρωηνΚεντρο65τ.μ350€
ΠΙΕΡΙΩΝ75τ.μμεπαταρι350€
ΔΙΠΛΑΣΤΗΝΨΑΡΟΠΟΥΛΑκαταστ,75+75+70500€
ΑΠΟΘΗΚΗισόγειαεπιτηςΑνοίξεως180τ.μ200€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΓραφειο50τ.μΛουξπρό-
σοψη300€
ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙΔιώροφοΝεοκλασικόκεντρογιαΚαφε-Ρεστωράν
ΠΩΛΕΙΤΑΙστονΠΡΟΜΗΘΕΑυπογειααποθηκη80τ.μ
7000€
ΩΡΟΛΟΙκΑγ.ΚυριακηΘεσηΓκαραζκλειστο,ενοικιο30€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕπαγγελματικοςχωρος100τ.μ200€
ΚΑΤΩΑΠΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣΧΩΡΟΣ
1300τ.μ
Γιαδιαλογητηριοηπαρομοιεςχρησεις,μεψυκτικουςθαλαμους..

του Σαββατοκύριακου

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

Δ/νση:ΤέρμαΡωσσοπροσφύγων(στις
ιδιόκτητεςεγκαταστάσειςτης)

ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ
Ότιγιατηνκαλοκαιρινήπερίοδο2018θα

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

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 23310 72700

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

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

ΤΟΥΟ.Γ.Α.
-ΔΙΠΛΩΜΑΒΟΗΘΟΥΉΧΕΙΡΙΣΤΗΚΛΑΡΚ.

ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ2332303100
ΤΜΗΜΑΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ:ΜΠΑΡΑΚΟΥΑΛΕΚΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΗΕΤΑΙΡΙΑ«TASTYFRUIT»ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ

ΣΤ.-ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣΒ.Ο.Ε.»
Ζητάειεργατικόπροσωπικόμεεμπειρίαστη

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

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

αριθμόςτραπεζικούλογαριασμούκαιπιστοποιητικόυγείας.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 23310 72700

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΖΗΤΕΙΤΑΙαρτεργάτηςγιαναεργαστείσεαρτοποιείο
Απαραίτηταπροσόντα!
-Ηλικίααπό22έως40ετών
-Πολύκαλέςεπικοινωνιακέςικανότητες
Επιθυμητήηπροϋπηρεσία και εκπλήρωσηστρατιωτικής

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

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

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΟΑγροτικός Συνεται-

ρισμός«ΗΦΑΙΣΤΟΣ» με
έδρα το Διαβατό ΖΗΤΑ
προσωπικό, εργάτες και
εργάτριεςπαραγωγήςμε
εμπειρίαστησυσκευασία
γιατιςεγκαταστάσειςστο
7,5 χλμ. Βέροιας-Νάου-
σας,καιοδηγόκλαρκκαι
οδηγόφορτηγού.Πληρο-
φορίες τηλέφωνα: 23310
44445&6909202921.
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ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ έπιπλασεά-

ριστηκατάστασησεεκπληκτική
τιμή:-Τραπεζαρίαμεέξι(6)κα-
ρέκλες,απόξύλοοξιάς,χρώμα
κερασι, τιμή260 ευρώ. -Τριθέ-
σιοςκαιδιθέσιοςκαναπέςχώμα
μωβ τμή 150 ευρώ. -Κρεβάτι
μονόμετοστρώμα.Τιμήευκαι-
ρίας για όλα400 ευρώ.Πληρ.
τηλ.:6973777747.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  σιδηροκατα-
σκευή 400 τ.μ. ΕΥΚΑΙΡΙΑ.
Τηλ.:6936168819.

ΠΩΛΕΙΤΑΙκρεβατάκιΒΕΒΕ
σε άσπρο χρώμα, με στρώμα

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

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ τηςΚλασικής

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

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χωρίς

υποχρεώσειςΖΗΤΑΕΙσοβαρή
σχέση.Τηλ.:6984040769.

ΕΥΚΑΤΑΣΤΑΤΟΣκύριος50
ετώνψάχνει εμφανίσιμη κυρία
ως50ετώνγιαγνωριμία.Τηλ.:
6972371446.

ΚΥΡΙΟΣ72ετώνζητείκυρια
από50ετώνέως70γιασοβαρή
σχέση.Τηλ.:6989007541.

42ΧΡΟΝΟΣεμφανίσιμοςμε
ανώτερημόρφωσηζητείγνωρι-
μία με κοπέλα ευχαρίστου χα-
ρακτήρα.Τηλ.:6942274316.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
ΠεριοχήΜητρόπολης,38 τ.μανακαινισμένομεa/c,
βλέπειακάλυπτο,επιπλωμένο24000€
(κωδΓΚ53)
ΙσόγειοστοβήματουΑποστόλουΠαύλου64τ.μ
1ΔΣΚΜχωρίςκοινόχρησταοικοδομής25000€
(κωδΓΚ48)
Κυριώτισσα36τ.μ2οςακάλυπτος9000€
(κωδΓΚ44)
Ρολοι,38τμ,βλέπεισεακάλυπτομεανοιχτωσιακαι
ήλιο,καινούργιακουφώματακαιτέντες,
επιπλωμένο,18000€(ΓΚ54)
2ΔΩΜΑΤΙΑ
Καλλιθέα83τ.μ2ΔΣΚΜκαινουργιο,ατομικήθέρμανση,-
μεγάληβεράντα,θέαστονκάμπο,65000€(κωδ2Δ140)
Προμηθέας,94τ.μ,1οςορ,2ΔΣΚΜ,15ετίας,ελά-
χισταχρησιμοποιημένο,δυνατότηςαυτόνομηςθέρ-
μανσης57000€(κωδ2Δ134)
Τσερμένι,70τ.μ1οςοροφος,2ΔΣΚΜ,5ετίας,air
Condicion,πυλωτή,αποθήκη,από60000τώρα
45000€(κωδ2Δ133)
ΚοντάστηνπλατείαΩρολογίου70τ.μ2ΔΣΚΜ,2ος
ανακαινισμένο,40000€(κωδ2Δ132)
Καλλιθέα125τ.μ,2ΔΣΚ2μπάνια,1οςοροφος,τιμή
80000€(κωδ2Δ130)
Προμηθέας,καινούργιαοικοδομή,ισόγειομεδικήτου
είσοδο,άριστηκατασκευή,μοντέρνο,φωτεινό,ευχάρι-
στο,2ΔΣΚΜ,πάρκινγκ,42000€(κωδ2Δ152)
Καινούργιαοικοδομήστοκέντρο,περιοχήΑγ.Αντωνί-
ου,93τ.μ3ος,ιδανικόγιαεπαγγελματικήχρήσηαλλά
καιγιακατοικία65000€(κωδ2Δ123)
ΠαράλληληστηνΠιερίων,92τ.μ2ΔΣΚΜ,ατομικήθέρ-
μανση,3οςορ.Πάρκινγκ,8ετίας,62000€(κωδ2Δ120)
Μητρόπολη,104τ.μ,2ΔΣΚΜ,τζάκι,ατομικήθέρμανση,
ηλιακός,3οςοροφος65000(κωδ2Δ109)
Τσερμένι ,100τ.μ,1ος,2ΔΣΚΜ,τζάκι,ηλιακός,τέντες,
ωρομετρηση,κουφωτήντουλάπα,πόρταασφαλείας
,θέα,ιδιωτικήκατασκευή,τιμήσυζητήσιμη(κωδ2Δ102)
Στοκέντρο,σεπεζόδρομο,75 τ.μ2οςορ,2ΔΣΚΜ,
βλέπειπίσω,χρήζειμερικήςανακαίνισης ,κατάλληλο
καιγιαεπαγγελματικηχρηση,τιμή
50000(κωδ2Δ125)
ΦανάριαΚύπρου,60 τ.μ ,2ος,2ΔΣΚΜ,ατομικήθέρ-
μανση,πάρκινγκ2θεσεις,οικοδομή10ετίας60000€
(κωδ2Δ85)
3ΔΩΜΑΤΙΑ
Πάνωαπό τοπασακιόσκι,μαιζονέτα,ισόγειο-1ος,
3ΔΣΚ2,103τμ,γίνονταικαιδύοδιαμερίσματα,μπάνια
,άμεσηπρόσβασηστηναυλή,κλειστόπάρκινγκ,και-
νούργιο,95000€(κωδ3Δ86)
Πασακιόσκι,100τ.μ ,3ΔΣΚ2μπάνια,ωραίαβερά-
ντα,70000€(δυνατότητααγοράςκλειστούπάρκινγκ
έξτρα)(κωδ3Δ93)
ΒήμαΑπ.Παύλου,3ΔΣΚΜ,4οςορ,σκεπή,μεανακαι-
νισμέναμπάνιο,κουζίνα,κουφώματα,
διαμπερές65000€(κωδ3Δ100)
ΠωλούνταιΔιαμερίσματαμε2δωμάτια:
•ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ2Δ97τμοροφοδιαμέρισμα,μεγάλο
σαλόνι,κουζίνα,χολ,μεγ.μπάνιο,ΤΙΜΗΕΥΚΑΙΡΙΑΣ
(2Δ143)
•ΡΟΛΟΙ120τμ.2Δ,ανακαινισμένο,ΣΛ,Κ,WC,κόπλαν,

σίτες,ντουλαπες,ατομική(2Δ147)
•ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ85τμ,2Δ,σαλοκουζίνα,WC,αποθήκη,
καινούριαπλακάκια60.000€(2Δ148)
•ΚΕΝΤΡΟ2Δπλήρωςανακαινισμένο,κόπλαν,πλακά-
κια62.000€(2Δ149)
•ΚΕΝΤΡΟ2Δσαλόνι,κουζίνα,2WC,χωνευτέςντου-
λάπεςκαισταδύοδωμάτια,100τ.μ.,air-condition,
πόρταασφαλείας,πάτωμαμεμάρμαρο, τέντεςκαι
ατομικήθέρμανσηδιαμπερές60.000€(2Δ135)
ΠωλούνταιΔιαμερίσματαμε3-4δωμάτια:
•ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ117τμοροφοδια-
μέρισμα,3Δ,μεγάλοσαλόνι, κουζίνα,μεγ.μπάνιο,
ΤΙΜΗΕΥΚΑΙΡΙΑΣ(3δ98)
•ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ3Δσαλοκουζίνα,αποθήκη,ατομική
θέρμανση,κλειστόπαρκινγκ25τ.μ.2008έτοςκατα-
σκευής80.000€(3Δ47)
•ΜΕΖΟΝΕΤΑκοντάστηνΜπαρμπούτα,3Δτζάκι,α-
τομικήθέρμανση,παρκινγκ,2WC,10ετών,105.000€
(3Δ79)
ΠωλούνταιΓκαρσονιέρες:
•ΚΕΝΤΡΟγκαρσονιέρα60τμ.δωμάτιο,ανακαινισμένο
μπάνιοκαικουζίνα,χολμεντουλάπα,a/c,κόπλαν,
πόρταασφαλίας,τιμή30.000€(ΓΚ52)
•ΚΕΝΤΡΟστούντιο28τ.μ.,τιμήευκαιρίας15.000€(ΓΚ34)
•ΚΕΝΤΡΟστηνΕλιά30τ.μ.15.000€(ΓΚ36)
•ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ1Δσαλόνι, κουζίνα,σεπολύκαλή
κατάσταση20.000€(ΓΚ30)
•ΠΑΠΑΚΙΑ1Δσαλόνι,κουζίνα64τ.μ. ισόγειο,χωρίς
κοινόχρηστα,25.000€(ΓΚ48)
•ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ1Δσαλοκουζίνα,ανακαινισμένο,και-
νούριακουφώματα,45τ.μ.,ατομικήθέρμανση,ανοι-
χτήθέσηπαρκινγκ,πρώτοςόροφος,35.000€(ΓΚ6)
ΠωλούνταιΜονοκατοικίες:
•ΠΑΠΑΚΙΑ-ΡΟΛΟΙ2Δσαλόνι, κουζίνα,75τ.μ.,σε
175τ.μ.,ατομικήθέρμανση,και2αποθήκες50.000€
(Μ148)
•ΚΕΝΤΡΟ2Δσαλόνι,κουζίνα,παρκινγκ,αποθήκη,
80τ.μ.,65.000€(Μ150)
•ΜΕΖΟΝΕΤΑστοκέντρο145τ.μ.οικόπεδο,60τ.μ.
οπάνωοπάνωόροφοςκαι62τ.μ.οκάτωόροφος,
80.000€(Μ43)
•ΡΟΛΟΙμεζονέτα,σαλοκουζίναμε τζάκιστονκάτω
όροφοκαι2Δμεμπάνιοστονεπάνωόροφο,ατομική
θέρμανση,πόρταασφαλείας,καινούριακουφώματα,
ανακαινισμένο,85τ.μ.κτίσμα,με2air-conditionκαι
κλειστόπαρκινγκ100.000€(Μ113)
•ΤΡΙΛΟΦΟΣμονοκατοικίαμεκήπο,2Δσαλόνι,κουζί-
να,340τ.μ.οικόπεδο,68τ.μ.κτίσμα,ατομικήθέρμαν-
ση,μεπαρκινγκ30.000€(Μ145)
ΠωλούνταιΗμιτελή:
•ΛΑΖΟΧΩΡΙ1200τμ.οικόπεδομεκτίσμαημιτελές
45τ.μ.55.000€(Η11)
•ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑ200τ.μ.κτίσμαστατούβλα,50τ.μ.υπό-

γειο,50.000€(Η16)
•ΒΕΡΓΙΝΑκτίσμαστατούβλα118τ.μ.με90τ.μ.και
1041τ.μ.οικόπεδο60.000€(Η20)
•ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ500μοικόπεδο,50τ.μ. ισόγειοκαι
50τ.μ.70.000€(Η8)
ΠωλούνταιΧωραφοοικόπεδα:
•Οικόπεδο16στρ.ΕΠΙΣΚΟΠΗστονκόμβοτηςΕγνα-
τίας(ΟΙΝ02)
•ΟικόπεδοστονΆΓΙΟΓΕΩΡΓΙΟΠΡΟΣΠΑΤΡΙΔΑ
5στρ.μεκτίσμα386τ.μ.50.000€(Χ474)
•ΟικόπεδοσταΑΣΩΜΑΤΑ1.200μμεθέα65.000€
(ΑΧ07)
•ΣτηνΑΓΙΑΒΑΡΒΑΡΑ4650μ,58μφάτσα,300μαπό
τηνάσφαλτο,χτίζει930τ.μ.36.000€(ΒΧ03)
ΠωλούνταιΜαγαζιά:
•ΚατάστημαΣΤΗΝΝ.Π.Ο.300τ.μ.(ΕΧ86)
•ΣΤΗΒΕΛΙΖΕΛΟΥ120τ.μ.ισόγειο,και120τ.μ.πατάρι
(ΕΧ87)
•ΣΤΟΚΕΝΤΡΟμαγαζί90τ.μ.,Νοικιασμένοαυτήντην
στιγμήστα800€σεπολύπροσιτήτιμή(ΕΧ85)
•ΚΕΝΤΡΙΚΟΤΑΤΟμαγαζί,85τ.μ,μεπατάρικαιυπό-
γειο(ΕΧ56)
•ΚΕΝΤΡΟμαγαζίμεσπίτιαπόπάνω60.000€(ΕΧ60)
ΠωλούνταιΓραφεία:
•ΣΤΟΚΕΝΤΡΟγραφείο4χώρων,πλήρωςανακαινι-
σμένο,62.000€(ΕΓ42)
•ΣΤΟΚΕΝΤΡΟΤΗΣΒΕΡΟΙΑΣ81τ.μ.60.000€(ΕΓ26)
•ΚΕΝΤΡΟ2χώροιμεWC30.000€(ΕΓ33)
•ΣΤΟΚΕΝΤΡΟπλήρωςανακαινισμένομε εύκολη
πρόσβαση, χωρίς κοινόχρηστα,65τ.μ.μεπατάρι
20τ.μ.50.000€(ΑΝΑ03)
•ΣΤΟΡΟΛΟΙγραφείο2χώροι75.000€(ΕΓ15)
ΠωλούνταιΓκαράζ:
•Γκαράζ,κλειστόΣΤΟΤΣΕΡΜΕΝΙ,100τμ.,10.000€
(900)

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕνοικιάζονταιΔιαμερίσματαμε2δωμάτια:
•ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙστοΠασακιόσκιδιαμέρισμα3ουορ.,
2δωμ.,σαλοκουζίνα,μπάνιο,a/c,ατομ.θέρμ.,πετρ.
μεγάληβεράνταμευπέροχηθέα,270€
•ΚΕΝΤΡΟ2Δ,ΣΛ,85τμ,καιν.κουζίνα,καιν.μπάνιο,
πλακάκια,κόπλαν,ντουλάπα,230€(2Δ82)
•ΓΑΛΑΞΙΑΣ2Δ,ΣΛΚ,85τμ,καιν.διαμερισμα,ατομική,
τζάκι,αποθήκη,280€(2Δ83)
•ΡΟΛΟΙ2Δσαλοκουζίναμπάνιο,μεηλεκτρικέςσυ-
σκευές,air-condition,ντουλάπαχωνευτή,και-
νούριακουφώματα190€(2Δ70)
•ΚΕΝΤΡΟ2Δσαλοκουζίναμπάνιοοροφοδι-
αμέρισμα,μεαυτόνομηθέρμανση,οικοδομή
2007,80τ.μ.κουφώματακόπλαν250€(2Δ72)
•ΚΕΝΤΡΟ2Δσαλόνικουζίνα,κουφωτέςντου-
λάπες,καινούριαπατώματα,καινούριαπόρτα,

μεγάλοιχώροι230€(2Δ52)
•ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ2Δσαλοκουζίνα,μπάνιο,μεγάληβερά-
ντα,διαμπερές,άριστηκατασκευή,μεθέσηπαρκινγκ,
θέα,καιτζάκι,280€(2Δ28)
•ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ2Δσαλοκουζίνα,μπάνιο,επιπλωμένο
ήμη,ντουλάπα,αυτόνομηθέρμανση,180€(2Δ38)
•ΡΟΛΟΙ2Δσαλόνι,κουζίνα,βεράντακαινούριαπόρ-
τα,καινούριακουφώματα,3οςόροφος,200€(2Δ41)
•ΚΕΝΤΡΟ2Δκαινούριακουζίνα,καινούριακουφώ-
ματα,θωρακισμένηπόρτα,βεράντα,θέα,ατομική
θέρμανση(2Δ60)
•ΚΕΝΤΡΟ2Δ2WC100τ.μ.,μεγάληβεράντα,τέντες,
ατομικήθέρμανσημεθερμοσυσσωρευτές,νυχτερινό
ρεύμα,διαμπερές220€(2Δ59)
ΕνοικιάζονταιΔιαμερίσματαμε3-4δωμάτια:
•ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΗμεζονέταμεσαλοκουζίνα,δύου-
πνοδωμ,άτια,μπάνιο,ατομ.θέρμανσηστοκέντρο,
περιοχήΩρολογίου.
•ΑΓ.ΑντώνιοςΠΛΗΡΩΣΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ3ΔΣΛΚ,
μπάνιο,εξαιρετικό,ατομική,ηλιακό400€(ΕΠ84)
•Μακροχώρι120τμ,3Δ,σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο,απο-
θήκη,τζακόσομπα,θερμοσυ.,200€(3Δ37)
•ΤΣΕΡΜΕΝΗ3Δ,ΣΛΚ,κόπλαν,πλακάκια,καιν.κου-
ζίνα,180€(3Δ35)
•ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ3Δ,οροφοδιαμ.109τμ,ΣΛΚ,αποθήκη,
πυλωτή,αυτόνομηθερμ.απεριόριστηθέα320€(3Δ36)
•ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙκαινούριο3ΔΣΛΚ,3κουφοτέςντου-
λάπες,ατομική,θέααπεριόριστη,5ος,παρκινκ280€
(3Δ34)
ΕνοικιάζονταιΓκαρσονιέρες:
•ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑσαλοκουζίναμετζάκι,2a/c,μεγάλες
βεράντες220€,περιοχήαστυνομίας.
•ΣτονΑγ.Αντώνηγκαρσονιέραεπιπλωμένη,δωμ,
σαλόνι,κουζίνα,καιν.κουφώματα,χωρίςθέρμανση
150€(ΕΠ85)
•ΠΑΠΑΚΙΑ γκαρσονιέρα, δωμάτιο, σαλοκουζίνα,
μπάνιο,a/c,θέσηπάρκινκ,λίγακοινόχρηστα,200€
(ΓΚ154)
•ΠΡΟΜΗΘΕΑΣγκαρσονιέρακαινούρια2013,60τμ,
λουξ,1Δ,σαλοκουζίνα,ωρομέτρηση,250€(ΓΚ143)
•ΡΟΛΟΙεπιπλωμένηγκαρσονιέρα,καινούριακουφώ-
ματα,διπλάτζάμια,ψυγείο,ηλεκτρικήκουζίνα,κρεβά-
τι,τραπέζι,ντουλάπα40τ.μ.150€(ΕΠ55)
•ΚΕΝΤΡΟ1Δσαλόνι,κουζίνα,μπάνιο,άνετοκαιευρύ-
χωρο,μεγάληκαινούριαντουλάπα,καινούριακουφώμα-
τα,καινούριαπλακάκια,90τ.μ.ατομικήθέρμανση,250€

(ΓΚ128)
ΕνοικιάζονταιΜονοκατοικίες:
•Βίλλα,επιπλωμένη,3Δσαλόνι,κουζίνα,2βεράντες,
ατομικήθέρμανση,τζάκι,κήπο,(ΕΠ66)
ΕνοικιάζονταιΓραφεία:
•ΚαινούριαΣΤΗΝΑΓΟΡΑ58τ.μμε2χώρους και
46τ.μ.έναςχώρος,καιταδύομεκουζίνακαιτουαλέτα
350€και260€(ΓΡ01)
•ΓΡΑΦΕΙΟστοκέντρο2χώροι, καινούριακουφώ-
ματα, καινούρια πατώματα, πόρτα ασφαλείας,
aircondition,250€(ΓΡ03)
•ΣΤΗΚΑΡΔΙΑΤΗΣΠΟΛΗΣ,55τ.μ,επαγγελματικός
χώροςμεπατάρι,χωρίςκοινόχρηστα,ανακαινισμένο
320€(ΓΡ06)
•ΚΕΝΤΡΙΚΟΤΑΤΟγραφείο,4χώροι,κουζίνα,τουαλέ-
τα,ανακαινισμένο,λούξ.(Μ13)
ΕνοικιάζονταιΜαγαζιά:
•ΚΥΛΙΚΕΙΟστοποιοκεντρικόσημείο τηςαγοράς,
έτοιμο,40τμ,wc,κουζίνα,αποθήκη,(Μ86)
•ΚΕΝΤΡΟεπαγγελματικόςχώρος50τμ,+20τμπατάρι,
πλήρωςανακαινισμένο,χωρίςκοινόχρηστα,320€(Μ82)
•ΣΤΟΚΕΝΤΡΟΤΗΣΑΓΟΡΑΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑ7τμ+
13τμβοηθητικόςχώρος,250€(Μ81)
•ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟΣ,κατάστημα,650τ.μσε10στροικό-
πεδο(Μ11)
•ΚΕΝΤΡΙΚΟμαγαζί70τ.μ.μεμεγάληβιτρίνα,καιαπο-
θηκευτικόχώρο,800€(Τ662)
•ΚΕΝΤΡΙΚΟμαγαζί30τ.μ.μεπατάρικαιείσοδοαπό
δύοπλευρέςιδανικόγιαοποιαδήποτεχρήση(Α301)
•ΚΕΝΤΡΙΚΟμαγαζίστηναγοράμεεξοπλισμόκαφετέ-
ριας,50τ.μ.καιπατάρι380€(Ζ101)
ΕνοικιάζονταιΑποθηκευτικήχώροι:
•ΓκαράζστοκέντροπεριοχήΚΤΕΛ-ΑΣΤΙΚΑ40€
•ΓκαράζστοκέντροπεριοχήΚΤΕΛ-ΑΣΤΙΚΑ50€
•ΚΕΝΤΡΙΚΗαποθήκη,110τ.μ.250€(ΑΠ1)
•ΚΕΝΤΡΙΚΗαποθήκη,60τ.μ,200€(ΑΠ2).
•ΚΕΝΤΡΟ,αποθήκη280τμ.+100τμ.,ηαυλήμεσκέ-
παστρο.(ΑΠ3).

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

Τογραφείομαςβρίσκεται:ΑγίουΑντωνίου1
στονπρώτοόροφο

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

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

Ζητούνται ακίνητα προς πώληση - ενοικίαση

www.laosnews.grτου Σαββατοκύριακου

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ 
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ (ΕΥΚΑΙΡΙΑ)

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

νατότηταναεπεξεργαστούνταεσπεριδοειδήκαιμε
φύλλακαινακηρωθούν100%.Τηλ.:2331021063.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Πωλείτα ι  κομπλέ

σύστημα λέβητα πέ-
λετ, μάρκαςTOPLING,
ισχύς30KW,ελαφρώς
μεταχειρισμένο,σεάρι-
στηκατάσταση,μαζίμε
δοχείοαδρανείας[μπά-
φερ] 500 litr για ακόμη
πιο οικονομική καύση,
σε τιμή ευκαιρίας.Τηλ.
6944997269.

ΜΕΣΗ 20/04/2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

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

ΕΠΙΠΛΕΟΝ:
ΓΙΑΤΟΥΣΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣΣΤΟΝΟΓΑ:
-ΑσφαλιστικήΕνημερότηταΟΓΑ

ΓΙΑΤΟΥΣΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ:
-ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣάδειεςπαραμονής&εργασίας
-Διαβατ΄΄ηριο

ΓΙΑΤΟΥΣΧΕΙΡΙΣΤΕΣ-ΒΟΗΘΟΥΣ:
ΆδειαχειριστήμηχανημάτωνΈργου-ΒεβαίωσηΑναγγελίας

ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 18 ΜΑΪΟΥ 2018
ΕΚ ΤΟΥ Δ.Σ. ΜΕΣΗΣ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ 
ΔΙΠΛΩΜΑ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

ΑΠΟ 23 ΕΤΩΝ ΚΑΙ 
ΑΝΩ. ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ 

ΘΑ ΛΗΦΘΕΙ ΥΠ’ ΟΨΙΝ. 
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ 

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 76.
ΠΛΗΡ. ΤΗΛ.: 23310 74443

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

ΔΕΥΤΕΡΑμεΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
9:30με13:30

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑΣΕΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ:
1)ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΤΑΥΤΟΤΗΤΑΗ΄ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ -ΑΔΕΙΑ

ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ-AΔΕΙΑΕΡΓΑΣΙΑΣ(ΓΙΑΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ)
2)ΠΡΟΣΦΑΤΟΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΕΦΟΡΙΑΣΗ΄ΒΕΒΑΙΩΣΗ

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

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣΣΥΝΔΡΟΜHΤΗΓΙΑΤΑΚΑΡΤΟΚΙΝΗΤΑ
7)ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥΥΓΕΙΑΣ
8)ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝΤΡΑΠΕΖHΣ(1oςΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ)

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



Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας, συ-
νεπής στο πρόγραμμα της εξωστρεφούς 
δράσης της, συμμετέχει και φέτος στον 
εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας Μουσεί-
ων. Την Παρασκευή, 18 Μαΐου 2018, οι 
υπεύθυνοι αρχαιολόγοι Αιγών, Βέροιας 
και Μίεζας θα υποδεχτούν με χαρά και θα 
ξεναγήσουν τους επισκέπτες του Δικτύου 
των Μουσείων Ημαθίας. 

Πρόγραμμα Ξεναγήσεων:
• Αρχαιολογικό Μουσείο Βέροιας. Τους 

επισκέπτες θα υποδεχτεί και θα ξεναγή-
σει ο αρχαιολόγος Ιωάννης Γραικός στις 
ώρες: 10:00-11:00 και 17:00-18:00. 

• Βυζαντινό Μουσείο Βέροιας. Τους ε-
πισκέπτες θα υποδεχτεί και θα ξεναγήσει η αρχαι-
ολόγος Μαρία Χειμωνοπούλου στις ώρες: 12:00-
13:00 και 19:00-20:00.

• Αρχαιολογικός Χώρος Μίεζας-Μακεδονικοί 
Τάφοι. Τους επισκέπτες θα υποδεχτεί και θα ξενα-
γήσει ο αρχαιολόγος Αλέξανδρος Χατζηιωαννίδης 
στις ώρες: 11:00-13:00 και 17:00-19:00.

• Αρχαιολογικός Χώρος Αιγών. Τους επισκέ-
πτες θα υποδεχτεί και θα ξεναγήσει στο αίθριο του 
Ανακτόρου των Αιγών (Νέο Κτήριο του Πολυκε-
ντρικού Μουσείου των Αιγών) η αρχαιολόγος Εύα 
Κοντογουλίδου, στις 12:00. 

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας με συνε-
πή και πρωτοπόρα παρουσία και στο διαδίκτυο, 
υλοποιεί μεγάλες ψηφιακές δράσεις, όπως το 
εικονικό μουσείο ‘’Μέγας Αλέξανδρος: από τις 
Αιγές στην Οικουμένη’’.  Συμμετέχει, επίσης, ως 

εταίρος μεταξύ των: The Research Executive 
Agency by the European Commission, Liverpool/
John Morres University, Εθνικό Κέντρο Έρευ-
νας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, Centre 
National de la Recherche Scientique (CNRS), 
Pix 4D, Archeologie Andennaise (Scladina Cave 
Archaeological Center), Vulcan UAV Ltd). στο ευ-
ρωπαϊκό πρόγραμμα  Horizon/DigiArt Project. Στο 
πλαίσιο αυτού του έργου και με αφορμή το θέμα 
της φετινής Διεθνούς Ημέρας Μουσείων θα γίνει 
η πρώτη πανηγυρική παρουσίαση του ψηφιακού 
παιχνιδιού ‘’Γίνε αναστηλωτής του Ανακτόρου 
των Αιγών’’, στο οποίο θα συμμετέχουν πιλοτικά 
εκπαιδευτικοί της α’ βάθμιας και β’ βάθμιας εκπαί-
δευσης, οι οποίοι, αφού ξεναγηθούν στο αίθριο 
του Ανακτόρου των Αιγών, θα δοκιμάσουν την νέα 
ψηφιακή εφαρμογή, με στόχο την ανατροφοδότη-
ση και την ευρύτερη διασπορά του πρωτοπορια-

κού εκπαιδευτικού προϊόντος. 
Η είσοδος στα Μουσεία και τους Αρ-

χαιολογικούς Χώρους, την Παρασκευή, 
18 Μαΐου 2018 είναι ελεύθερη για το 
κοινό.

Ένα ολοήμερο συνέδριο, 
ένας κύκλος ομιλιών με σκοπό 
να μεταδώσουν στους συμμε-
τέχοντες, αληθινές ιστορίες, 
παραδείγματα, προτάσεις και 
κυρίως νέες ιδέες και έμπνευ-
ση, διοργανώνεται από την ο-
μάδα της Βέροιας του ΤΕDx, 
αύριο Κυριακή στη «Στέγη». 
Για το «event», μίλησε στον 
ΑΚΟΥ 99.6, στη Σοφία Γκα-
γκούση, ο εκπρόσωπος της 
Ομάδας Θόδωρος Τσανά-
κας.

«Το μότο της TEDx είναι… 
ιδέες που αξίζει να μοιράζο-
νται. Και την Κυριακή θέλουμε να δώσουμε και 
στη Βέροια το μήνυμα ότι κοιτάμε το μέλλον 
με αισιοδοξία, μέσα από πραγματικά παρα-
δείγματα και νέες ιδέες, για να μπορέσουμε να 
εμπνευστούμε και να προχωρήσουμε μπροστά 
με λίγο περισσότερο χαμόγελο».

Ο τίτλος του συνεδρίου, είναι «το παρελθόν 
του μέλλοντός μας» και οι ομιλίες θα καλύψουν 
περισσότερο την πρόοδο παρά τις δυσκολίες 
που συναντάει κανείς, κυρίως σε τρεις τομείς: 
στο επιχειρείν, στην εκπαίδευση και στον πολιτι-
σμό. Ομιλητές θα είναι οι: Ολυμπία Πητσιάβα, 
Μαριανίνα Πάτσα, Άγγελος Ροδαφινός, Κα-
λίστρατος Γρηγοριάδης, Θωμάς Καραγιάν-
νης, Μιχάλης Βαφόπουλος, Θωμαή Αλεξίου, 
Δέσποινα Σουροβίκη και Νίκος Φαχατίδης.

Το ολοήμερο συνέδριο θα κλείσει με καλλι-
τεχνικά δρώμενα και ένα παρτάκι στο φουαγιέ 
της Στέγης, με ανταλλαγή απόψεων αλλά και 
μουσική από τοπικούς καλλιτέχνες και σχήματα 
(Ναυσικά Στάθη, Πέτρος & Χρύσα Φάκα, χορω-
δία του Ωδείου Φίλιππος, Μίμης Νικολόπουλος 

και Balsam blue).
«Το TEDx είναι ένας νέος δυναμικός θεσμός 

που άρχισε να ανεβαίνει και στην Ελλάδα, ο ο-
ποίος δεν αλλάζει τον τρόπο που σκεφτόμαστε, 
αλλά σίγουρα βοηθάει να δούμε με αισιοδοξία τα 
πράγματα και να γνωρίσουμε ανθρώπους που 
μπορεί να σκέφτονται λίγο διαφορετικά», λέει ο 
Θ. Τσανάκας.

Η συμμετοχή των ενδιαφερομένων, έχει ένα 
εισιτήριο που μπορεί κάποιος να προμηθευτεί 
από τα σημεία προπώλησης (ΚΕΚ Ακάδημος, 
TVLink, Βιβλιοπωλείο Πλατεία Ωρολογίου).

Στην οργανωτική ομάδα εργάζονται, εκτός 
από τον Θ. Τσανάκα οι: Μαρία Κυρίζογλου, Δέ-
σποινα Φάκα, Αντώνης Χατζηδημητρίου, Κώ-
στας Τροχόπουλος, Γιάννης ΖΙώρης, Νίκος Σα-
μανίδης και η Ροδούλα Παπαδάκη και μαζί τους 
στηρίζουν το πρότζεκτ και 20 περίπου εθελο-
ντές.

Σκοπός μας λένε είναι «να εδραιώσουμε ένα 
νέο δυναμικό θεσμό στην πόλη, ένα καθαρό 
TEDx το οποίο θα απολαμβάνουν όλοι οι συμ-
μετέχοντες».
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Την Παρασκευή 18 Μαΐου 2018
Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας 

συμμετέχει και φέτος στον εορτασμό 
της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων

-Πρόγραμμα δωρεάν ξενάγησης επισκεπτών σε Μουσεία του Νομού

Ολοήμερο συνέδριο-events αύριο Κυριακή 13 Μαΐου
Ιδέες που αξίζει 

να μοιράζονται από το TEDx 
της Βέροιας, στη «Στέγη»
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