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«Ξέφραγκο αμπέλι»
ο κάμπος μας

  Σε έναν κάμπο σαν το δικό μας που η παραβατικότητα 
είναι κάτι δεδομένο δεν είναι δυνατό να μην υπάρχει 
καμία πρόβλεψη και προστασία της περιουσίας των 
αγροτών. Τα πρόσφατα κρούσματα που αναδεικνύει το 
κύριο θέμα μας, με τις οργανωμένες και εκτεταμένες 
κλοπές δέντρων καρυδιάς σε όλο το νομό, έρχονται 
απλώς να μας θυμήσουν ότι ο κάμπος μας κοινώς είναι 
ένα «ξέφραγκο αμπέλι». Διαχρονικά από την ουσιαστική 
κατάργηση της αγροφυλακής, κανένας δεν αισθάνεται 
ασφαλής για το αγροτικό κεφάλαιο, την παραγωγή του, 
τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό του. Όλοι γνωρίζουμε 
περιστατικά κλοπών ακόμη και συσκευασμένων φρούτων 
μέσα από το χωράφι τους καλοκαιρινούς μήνες, αφού 
οι επιτήδειοι εκτός από ικανότητες έχουν και περίσσειο 
θράσος. Το ερώτημα που μένει αναπάντητο είναι σε ποιον 
θα απευθυνθούν οι ζημιωμένοι; Η Αστυνομία παραπέμπει 
στο Δασαρχείο και εκεί δηλώνουν ότι αδυνατούν λόγω 
έλλειψης χρημάτων! Με τόση σοβαρότητα αντιμετωπίζουμε 
μια μάστιγα, όπως είναι οι αγροτικές κλοπές και αφήνουμε 
χιλιάδες αγρότες να επενδύουν επάνω στην άμμο, αφού 
είναι έρμαια των επιτήδειων αρπακτικών του κάμπου. 
Για ποια ανάπτυξη να μιλήσουμε, όταν δεν μπορούμε 
ούτε τα κεκτημένα να διαφυλάξουμε; Ας μην συμβιβαστεί 
και βολευτεί κανείς με την ιδέα ότι τίποτα δεν μπορεί να 
γίνει. Μια τεράστια παραγωγική μηχανή, όπως είναι ο 
ημαθιώτικος κάμπος πρέπει να φυλάσσεται με περιπολίες, 
ενώ όταν υπάρχει συμβάν κλοπής να επιλαμβάνονται 
αμέσως και να ζητούν και την συνδρομή της Αστυνομίας. 
Αλλιώς δεν θα έχουμε κάμπο, αλλά ημαθιώτικη ζούγκλα!
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+ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ, Μαρτίνου Ρώμης,

Θεοχάρους, Αποστόλου

Όλεςοιχώρεςόλουτουκόσμουέχουνωςβασικήτρο-
φήκάποιοπροϊόν.

Στη χώρα μας έχουμε το σιτάρι, στην Κίνα το ρύζι
κ.ο.κ.

Ηαναφοράμουαυτή γίνεται εξαιτίας ενόςδημοσιεύ-
ματοςστις30Δεκεμβρίου1957στηνεφημερίδα«ΕΞΟΡ-
ΜΗΣΗ»τουαείμνηστουΤηλεφάνηΤ.Τριανταφυλλίδη.

Παραθέτωαυτούσιο το κείμενο τωνπαραπόνων του
σιταριού.

«Είμαι το σιτάρι κατάγομαι από τηνΠαλαιστίνη.Οι
πρόγονοίσαςμεέφερανεδώστηνωραίαχώρασαςστην
Ελλάδαδιάνατρέφωμετονκαρπόμουτονλαόνσας.

Ευδοκιμώπαντούκαιχωρίςπολλέςαπαιτήσεις.Μου
αρκείλίγοχώμα,λίγαλιπάσματαεάνθέλετεκαιέχετετην
οικονομικήδυνατότητακαιλίγονερό.

Μόλιςήλθακαιεγκαταστάθηκαστηχώρασαςπροσέ-
λαβαένανδούλο,υπηρέτηνόπωςσυνηθίζετεστηνχώρα
σαςτονκακόμοιροτονγεωργό,οοποίοςμευπηρετείπι-
στάκαιαφισιωμένακαιμεποτίζειμετονιδρώτατου.Και
εγώεφρόντιζακαιφροντίζωπάντοτεναφανώευγνώμων
καιστονυπηρέτηνμουκαισ’ολόκληροντονλαόν.

Πριν από τονπόλεμο, είχαμεγαλύτερηαξιοπρέπεια,
μουείχατεμεγάληστοργήκαιηζωήμουήτανχαρούμε-
νη.

Σταμαύραχρόνιατηςκατοχής,σαςυπηρέτησαπολύ
διότιτότετοξένοσιτάριπουερχότανστηνΕλλάδαλόγω
τουαποκλεισμούδενερχότανεστηχώρασας.Τότεεγώ
φέρθηκαανδρίκιακαιέσωσαστονΕλληνικόλαόαπότον
θάνατο.

Οπόλεμος όμως τελείωσε και μαζί με το τέλος του
πολέμου τελείωσε και η εκτίμησις τουΕλληνικού λαού
προςεμένα.

Κράτοςκαιλαόςτόσογρήγοραξεχάσατετοκαλόπου
σαςέκανακαιφανήκατεαγνώμονεςαπέναντίμου;

Δενφοβάσθεμήπωςεπανέλθειεκείνοτοφοβερό ’41
καιναπαύσειξανάναέρχεταιτοξένοσιτάρι;Καιτότετί
θέλετενακάνωκαιεγώμετησειράμου;Ναφανώαγνώ-
μωνόπωςκαιεσείς;Καιεπειδήεσυνήθισανακάνωπά-
ντατοκαλόκαιγιαναμηνμεαναγκάσετεναπροβώσε
αντίποινα,γιαναείμαστεεξηγημένοιλογικάκαινόμιμα.

ΖΗΤΩναμουδώσετετηναξίαμου.Καισαςερωτώό-
λουςσαςείτεΠρωθυπουργοίείσαστε,είτεΥπουργοί,είτε
αστοί,είτεοργανώσεις.

Μετιςπενταροδεκάρεςπουμουδίνετεεδώκαιτόσα
χρόνια μπορώ να ζήσω;Δεν σκέπτεσθε ότι θέλω την
σποράμου, τοαλώνισμάμου,και τόσεςάλλεςδουλειές
πουμόνονοφτωχόςυπηρέτηςμουογεωργόςταξέρει;
Απόαυτές τιςπενταροδεκάρες τί ναφάγωεγώκαι τί ν’
αφήσωστονφουκαρατζίκοτονγεωργότονυπηρέτημου
οοποίοςεργάζεταισκληράγιαναμεζήσει;

ΣΑΣΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΩγιατελευταίαφορά.Βάλτεκάτω
ταπράγματα, κάνετε καλά τους λογαριασμούς και απο-
δώσατεδικαιοσύνηδίδοντάςμουτηναξίαμου.Ειδάλλως
εάν ξανασυμβεί τοαντίθετο τότε θα εφαρμόσωαντίποι-
να  και εγώ και ο υπηρέτης μου.Έχωπολλούς,πάρα
πολλούςυπηρέτεςτουςοποίουςθαξεσηκώσωεναντίον
σαςφρόνιμα,λογικάκαινόμιμαδιότιέχωεμπιστοσύνησ’
αυτούςκαιείναιοιπιοφιλήσυχοικαινομοταγείςπολίτες
καιθαζητήσουνκαιτονκόποτονδικότουςκαιτηναξία
τηδικήμου».

Υ.Γ. Ύστερααπό εξήντα (60) χρόνια ταπαράπονα
τουσιταριούπαραμένουνταίδια.

Ποιοςθαφταίειεάνέρθεικάποιαώραναμαςεκδικη-
θεί;«ΟΥΜΗΓΕΝΟΙΤΟ».

ΑδάμΔ.Θεοδωρίδης
Αναγνώστης–Μετοχίτης

Η τιμητική των «Παιδιών 
της Άνοιξης»

Στις εκδηλώσεις για τον «3οΔρόμο21Μαθητών»
στοΜακροχώρισυμμετέχουν τα«Παιδιά τηςΆνοιξης»
γιατρίτησυνεχόμενηχρονιά,αλλάφέτοςαπότηθέση
του τιμώμενουπροσώπου.Οι διοργανωτές της εκδή-
λωσηςκάθεχρόνοτιμούνκαιένανδιαφορετικόφορέα,
έτσιφέτοςεπιλέχθηκανταΠαιδιάταοποίαευχαριστούν
πολύτουςδιοργανωτέςγιατηντιμητικήαυτήθέσηκαι
περιμένουν όλους κοντά τους για να στηρίξουν την
εκδήλωση!

Δέματααγάπης
για70οικογένειες

ΜίαακόμαδράσηαλληλεγγύηςεπέδειξεοΣύλλογος
ΚοινωνικήςΠαρέμβασης ‘’ΈΡΑΣΜΟΣ’’, απέναντι στην
κρίση που μαστίζει σήμερα πολλά νοικοκυριά στον
τόπομας.ΤηΜ.Τετάρτη,κυρίες-μέλητου‘’ΕΡΑΣΜΟΥ’’
μοίρασανδέματαμεείδηπρώτηςανάγκηςσε70οικο-
γένειεςπουδυσκολεύονταιναδιασφαλίσουνταβασικά
αγαθά,που για τουςπερισσότερους είναι αυτονόητα.
Οικονομικά αδύναμοι συμπολίτες μας, νεφροπαθείς,
καρκινοπαθείςκαιπολύτεκνεςοικογένειες,δέχτηκαντα
δώρα τουσυλλόγου,σε μίαπροσπάθεια ναβιώσουν
καιαυτοίέναΠάσχαμεόσοτοδυνατόνλιγότεραπρο-
βλήματα.

ΣτηΝάουσαγιατο
Ολοκαύτωμα,Φάμελλος
απότηνΚυβέρνηση
καιΒαρβιτσιώτης
απότηΝ.Δ.

Ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος
ΣωκράτηςΦάμελλος θα είναι ο εκπρόσωπος
της κυβέρνησης στις εκδηλώσεις τουΟλοκαυ-
τώματος στη Νάουσα, την ερχόμενη Κυριακή

τουΘωμά.ΘυμίζουμεακόμηότιεκπρόσωποςτηςΝέαςΔημοκρατίαςθαείναιοβουλευτήςΜιλτιάδηςΒαρβιτσιώτης,ενώ
εκπρόσωποςτηςΒουλήςοβουλευτήςΧρήστοςΑντωνίου.

Τοσιτάριμεπόνολέειτοπαράπονότου

Κάθε 

καρυδιάς 

καρύδι

οι αητονύχηδες

της

Ημαθίας

Ενημέρωσαν τον κόσμο 
μετά μουσικής

Ένανπρωτότυπο τρόπο για να ενημερώσουν
τον κόσμο και ναπροβάλουν την εκδήλωσή τους
στοΠολιτιστικό τους Κέντρο, διάλεξαν μέλη της
ΕυξείνουΛέσχης…Με λύρα, νταούλι και γκάϊντα
βγήκανστουςκεντρικούςδρόμουςτηςΒέροιαςκαι
μοίραζανφυλλάδιαγιατησημερινήσυνάντησηνε-
ολαίαςστις9.00τοβράδυστοΠανόραμα…

Καλάναπεράσουν,ανκαιείμαστεσίγουροιγι’αυτό!
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Κλειστή σήμερα η οδός Βλάχων Ηρωϊδων 
λόγω κατεδάφισης ετοιμόρροπων κτιρίων

Ο διευθυντής Διεύθυνσης Αστυνομίας Ημαθίας 
Χρ. Σιμούλης, αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή 
διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη 
των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και 
ασφάλεια του κοινού, κατά τη διάρκεια εργασιών 
κατεδάφισης επικινδύνως ετοιμόρροπων κτιρίων, επί 
της οδού Βλάχων Ηρωίδων 7,  σήμερα Παρασκευή 
13-04-2018, από τις  08:00΄ έως 15:00΄, έλαβε τα 
παρακάτω  μέτρα:

Την απαγόρευση κυκλοφορίας, όλων των οχημά-
των, επί της οδού Βλάχων Ηρωίδων από τη συμβολή 
της με την οδό Γρηγορίου Παλαμά έως τη συμβολή 
της με την οδό Κριτοπούλου (πάροδος Κρόνου), 
καθώς και την απαγόρευση στάσης και στάθμευσης 
επί του ανωτέρω τμήματος της οδού Βλάχων Ηρωί-
δων, προκειμένου στο σημείο να πραγματοποιηθεί η 
στάση φορτηγών οχημάτων και μηχανήματος  έργου, 
ώστε να εκτελεστούν οι εργασίες κατεδάφισης. 

Κατά τη διάρκεια αποκλεισμού του τμήματος της ανωτέρω οδού, η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται 
από παρακείμενες οδούς, σύμφωνα με υποδείξεις του Φορέα του δρόμου (Δήμου Βέροιας). 

 Οι ρυθμιστικές πινακίδες και λοιπές σημάνσεις θα τοποθετηθούν από τον ενδιαφερόμενο, με μέριμνα της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Βέροιας. 

  Οι παραβάτες της απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 458 του Π.Κ., 
και τις διατάξεις των άρθρων 4, 5, 52, 103, 104 και 105 του Ν.2696/1999 (Α-57) «Περί Κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυ-
κλοφορίας». 

Εκατοντάδες μικρές καρυδιές έκαναν φτερά 
από χωράφια της Ημαθίας τις τελευταίες εβδομάδες

Άγνωστοι δράστες  τις ξεριζώνουν, τις φορτώνουν και εξαφανίζονται…

Εκατοντάδες νεοφυτεμένα δεντράκια καρυδιάς έκαναν φτερά τις 
τελευταίες εβδομάδες, με αποκορύφωμα τη Μεγάλη Εβδομάδα πριν 
το Πάσχα, όπου οι παραγωγοί λόγω των ημερών ήταν πιο χαλαροί.

Το σχέδιο είναι συντονισμένο και οι δράστες χτυπούν στοχευμέ-
να τα δέντρα καρυδιάς τα οποία τα ξεριζώνουν, τα φορτώνουν και 
εξαφανίζονται, αφήνοντας πίσω τους γυμνά χωράφια και όχι μόνο 
δεντράκια καρυδιάς αλλά και διάφορες άλλες καλλιέργειες και φυτά.

Σύμφωνα με καταγγελίες στο «Λαό», στις περιοχές Μακροχω-
ρίου, Μελίκης, Προδρόμου κ.α., τουλάχιστον 10 αγρότες αυτές 
τις ημέρες έπεσαν θύματα κλοπής, με ολική σχεδόν απώλεια των 
δέντρων τους (60-100 ρίζες περίπου η κάθε καλλιέργεια). Μάλιστα 
κάποιοι είδαν τις καρυδιές τους για δεύτερη φορά να εξαφανίζονται 
από το χωράφι…

Το σχέδιο είναι απολύτως οργανωμένο και με ακρίβεια από την 
πλευρά των δραστών, οι οποίοι εντοπίζουν τα χωράφια αλλά και 
τις ποικιλίες των δέντρων και προχωρούν σε χρόνο ρεκόρ στην… 
αποψίλωσή τους, αφήνοντας πίσω τους ζημιές εκατοντάδων ευρώ 
στους ιδιοκτήτες, καθώς στις 100 π.χ. καρυδιές που οι περισσότε-
ροι παραγωγοί είχαν φυτεμένες, με κόστος το λιγότερο 10 ευρώ το 
δέντρο, η οικονομική χασούρα αγγίζει τα 1.000 ευρώ για τον καθέ-
να, μόνο από την αγορά τους.

Το δε ψυχικό κόστος, αυτό προφανώς και δεν κοστολογείται, 
προστιθέμενης και της απόγνωσης, από την καλλιεργητική περίοδο 
που έχει χαθεί.

Δεν είναι λίγοι, αυτοί που κατέφυγαν στην Αστυνομία, η οποία 
ωστόσο δεν έχει αρμοδιότητες επ’ αυτού, καθώς και στο Δασαρχείο 
όπου μετατάχθηκαν κάποιοι υπάλληλοι της παλιάς Αγροφυλακής, 

ως δασοφύλακες. Όμως ούτε αυτή η Υπηρεσία μπορεί να κάνει κάτι 
στο πρωινό της ωράριο, καθ’ ότι δεν υπάρχουν πιστώσεις για πε-
ραιτέρω μετακίνηση αυτών των δασοφυλάκων (καύσιμα, υπερωρίες 
κ.λ.π.), για περιπολίες σε αγροτικές και δασικές περιοχές.  Η όποια  
λειτουργία λοιπόν στην κατεύθυνση εντοπισμού και αναζήτησης 
των αητονύχηδων είναι περιορισμένη, παρ’ ότι το πρόβλημα των 
κλοπών στα χωράφια είναι πολύ μεγάλο και σχεδόν μηδενικές οι 
δυνατότητες διερεύνησης των πολλών περιστατικών που καταγγέλ-
λονται ή καταγράφονται.
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ΠΙΤΕΡ ΡΑΜΠΙΤ   (ΜΕΤΑΓΛ.) 
Προβολές: Μόνο Πέμπτη 12/4– Παρα-

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

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

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

GAME NIGHT 
Προβολές:  Κάθε μέρα στις : 19.15 και 

21.30   

 Σκηνοθεσία: ΤΖΟΝ ΦΡΑΝΣΙΣ ΝΤΕΙΛΙ

Σενάριο: ΜΑΡΚ ΠΕΡΕΖ
Ηθοποιοί: ΤΖΕΪΣΟΝ ΜΠΕΪΤΜΑΝ , ΡΕΪ-

ΤΣΕΛ ΜΑΚΑΝΤΑΜΣ

ΕΝΑ ΗΣΥΧΟ ΜΕΡΟΣ - A QUIET PLACE      
(ΕΜΙΛΙ ΜΠΛΑΝΤ)

Σενάριο: ΜΠΡΑΪΑΝ ΒΟΝΤΣ  
Σκηνοθεσία: ΤΖΟΝ ΚΡΑΖΙΝΣΚΙ

Ηθοποιοί: ΕΜΙΛΙ ΜΠΛΑΝΤ, ΤΖΟΝ ΚΡΑΖΙΝ-
ΣΚΙ

Προβολές: Κάθε μέρα στις : 19.15 και 
21.45    

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

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

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

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Ευεργέτες και δωρητές της Βέροιας
Αναστάσιος Κάππος

Έρευνα - επιμέλεια
Μάκης Δημητράκης

Στη σειρά των μεγάλων ευεργετών της Βέροιας που άρχισε να πα-
ρουσιάζει ο ΛΑΟΣ, σειρά έχει σήμερα ο Αναστάσιος Κάππος.

Γεννήθηκε το 1870 από φτωχούς και ενάρετους γονείς στο χωριό 
Κηπουρό της επαρχίας Χειμμάρας της Βορείου Ηπείρου.

Από μικρός είχε κλίση στα γράμματα και την επαγγελματική ερ-
γασία γι’ αυτό μόλις τελείωσε το σχολαρχείο έφυγε για τις Ηνωμένες 
Πολιτείες της Αμερικής όπου εργάστηκε σκληρά σε βυρσοδεψείο. 

Επέστρεψε όμως 
στην Ελλάδα και λίγο αργότερα εργάσθηκε 
ως Γραμματοδιδάσκαλος στη Μαγνησία 
της Μ. Ασίας. Πάντα όμως ήθελε να σπου-
δάσει γι’ αυτό μόλις απέκτησε αρκετά χρή-
ματα πήγε στην Αθήνα όπου σπούδασε 
νομικά.

Το 1912, δικηγόρος πια εγκαταστάθηκε 
στη Βέροια λίγο μετά την απελευθέρωσή 
της από τους Τούρκους. Σύντομα «επιβλή-
θηκε» στη βεροιώτικη κοινωνία και σαν 
επιστήμονας και καλός πατριώτης αλλά 
κυρίως σαν καλός άνθρωπος κερδίζοντας 
τη συμπάθεια και την αγάπη των Βεροιω-
τάδων.

Παράλληλα με το δικηγορικό του έργο 
δημοσίευσε πολλά άρθρα σε εφημερίδες 
και περιοδικά ενώ εκφώνησε πανηγυρικούς 
λόγους κατά τις εθνικές γιορτές.

Πέθανε στη Βέροια στις 10 Οκτωβρίου 
1947 και κληροδότησε στο Δήμο Βέροιας, 
στη μνήμη του γιου του, την περιουσία του 
και συγκεκριμένα: α) τρία καταστήματα στο 
κέντρο της πόλης 
(οδός Π. Τσαλδά-
ρη), β) ένα σπίτι 
στην οδό Βικέλα 
που κατεδαφίστη-
κε και κτίστηκε κτί-
ριο στο οποίο στε-
γάζονται υπηρεσί-
ες του Δήμου και 
γ) δύο χωράφια 
στην αγροτική πε-
ριοχή Μελίκης συ-
νολικής έκτασης 
37 στρεμμάτων. 
Δώρισε ακόμη: 
στο Δικηγορικό 
Σύλλογο Βέροιας 
τη βιβλιοθήκη του 
και τα έπιπλα του 
γραφείου του. Σε 
φιλανθρωπικά ι-
δρύματα σεβαστά 
χρηματικά ποσά 
και στον Παιδικό 
Σταθμό Βέροιας 
την επίπλωση.

Η σύζυγός του 
Αικατερίνη Κάπ-
που το γένος Μα-
νιόπουλου γεννή-
θηκε στη Βέροια 
και το 1903 πήρε 
το δίπλωμα της 
δασκάλας. Διορί-
στηκε και δίδαξε 
στο Μελέτειο Δη-
μοτ ικό Σχολε ίο 
Βέροιας (σημερι-
νό 2ο Δημοτικό) 
ενώ διετέλεσε και 
μέλος του Δ.Σ. 
της Φιλοπτώχου 
Αδελφότητας Κυ-
ριών Βέροιας. Πέ-
θανε στις 17 Φε-
βρουαρίου 1954.

Κάθε χρόνο η 
διαχειριστική επιτροπή Κληροδοτήματος Αναστασίου και Αικατερίνης Κάππου διαθέτει σεβαστά 
ποσά σε φιλανθρωπικά ιδρύματα της πόλης ενώ ταυτόχρονα βραβεύει αριστούχους μαθητές της 
Βέροιας. Η επιτροπή είναι τριμελής και απαρτίζεται από τους εκάστοτε: Πρόεδρο Πρωοτοδικών, 
Δήμαρχο Βέροιας και τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας.

Ο Δήμος Βέροιας αναγνωρίζοντας τη μεγάλη προσφορά του ζεύγους Κάππου έδωσε το όνο-
μά τους σε οδό στην αγορά της πόλης.

Έκθεση του Νεοκλή Κουρουζίδη στη «Στέγη»
Έκθεση ζωγραφικής και πυροτεχνίας του Νεοκλή Κουρουζίδη, θα λειτουργήσει από 17-20 Απριλίου στην 

Αντωνιάδειο Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών.
Τα θέματα της έκθεσης είναι:
-Ζώα και πτηνά υδρόβια, εδάφους αέρος που ζουν στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες του πλανήτη μας.
-Λουλούδια σε ανθοδοχεία.
-Διατηρητέα σπίτια -Εικόνες της ορθοδοξίας
-Λεύκωμα του 1821 -Πυρογραφία - χαλκογραφία

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

Η  παράσταση Ιστορία του Ελληνικού Έθνους –Αλλιώς, 
πρωτοπαρουσιάστηκε στο φεστιβάλ stand-up comedy στο 
Gazarte, τον Μάιο του 2017 σε μια sold out παράσταση κι έ-
πειτα ξεκίνησε την πορεία της, τον Οκτώβριο στη Θεσσαλο-
νίκη (θ. Αθήναιον) κι από κει και μετά, παίζεται αδιαλείπτως 
στην Αθήνα, στο μικρό Παλλάς μέχρι σήμερα. Παράλληλα 
παίχτηκε σε Κομοτηνή, Ορεστιάδα, Αλεξανδρούπολη, Δρά-
μα, Κω, Άρτα, Ηγουμενίτσα και Ιωάννινα, κάνοντας συνεχό-
μενα sold out. 

Ο Σίλας Σεραφείμ αναφέρει: «Ξεκίνησα να γράφω την 
Ιστορία του Ελληνικού Έθνους –Αλλιώς, σαν μια παράστα-
ση stand-up comedy. Με χιουμοριστικό και σατιρικό τρόπο 
ώστε να δούμε μ άλλο μάτι την Ιστορία μας. Το αποτέλεσμα, 
είναι μια παράσταση που αφηγείται την ιστορία μας κανονι-
κά. Το «αλλιώς» τελικά, είναι η πραγματική Ιστορία που δεν 
μαθαίνουμε γιατί διδασκόμαστε μυθιστορία κι αυτή χρησιμο-
ποιούμε ως πηγή Δικαίου. Μαθαίνουμε μόνο τις χρυσές σε-
λίδες της Ιστορίας μας, με αποτέλεσμα να διαμορφώνουμε 
μια στρεβλή αντίληψη κι έτσι δεν μπορούμε να κατανοήσου-
με τις συνεχείς ήττες. 

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

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

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

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

Προπώληση εισιτηρίων για τη «Δράκαινα» 
του Μπόγρη στο Δημοτικό Θέατρο Πλατέος

Η ΚΕΔΑ ενημερώνει ότι η προπώληση εισιτηρίων για τη θεατρική παράσταση ‘’Η ΔΡΑΚΑΙΝΑ’’ του Δημή-
τρη Μπόγρη  σε σκηνοθεσία Οδυσσέα Γωνιάδη που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Θέατρο Πλατέος 
το Σάββατο 21 Απριλίου  στις 20:00 και την Κυριακή 22 Απριλίου στις 18:00 & στις 20:30 θα γίνεται από τα 
γραφεία της επιχείρησης (Δημοτικό Κολυμβητήριο)  και από το βιβλιοπωλέιο ‘’κύτταρο’’ μέχρι την Παρασκευή 
20 Απριλίου Τα εναπομείναντα εισιτήρια θα πωλούνται πριν τις παραστάσεις από το ταμείο του θεάτρου. Υ-
πευνθυμίζεται ότι η είσοδος επιτρέπεται μόνο στους κατόχουν εισιτηρίων.

Τιμή εισιτηρίου 3 ευρώ.



Ένα σημείο εξαιρετικής επικινδυνότητας  είναι  η στροφή στην έξοδο του Άλσους Παπάγου, η οδός Φιλιππουπόλεως, όπου μόνο τον τελευταίο 
ενάμιση χρόνο έχουν προκληθεί 3 ατυχήματα. Το τελευταίο συνέβη πριν 2 μήνες, όταν κατερχόμενο αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε τρία σταθμευμέ-
να αυτοκίνητα στη μια πλευρά του δρόμου και στη συνέχεια, με τη φόρα που είχε εκτινάχθηκε απέναντι και έπεσε σε άλλα δύο σταθμευμένα οχή-
ματα(φωτο). Από πραγματικό θαύμα δεν υπήρξε ούτε θύμα, ούτε σοβαρός τραυματισμός, παρά μόνο σοβαρές, όπως μπορείτε να διαπιστώσετε 
και από τις φωτογραφίες, υλικές ζημιές. 

Όπως δήλωσαν στο «ΛΑΟ» κάτοικοι της περιοχής φοβούνται να κυκλοφορή-
σουν στον συγκεκριμένο δρόμο, ενώ η απότομη στροφή σε συνδυασμό με την 
μεγάλη κατηφέρεια, τον καθιστούν πραγματική παγίδα. Επίσης πρέπει να ελεγ-
χθεί και η επάρκεια του φωτισμού, αφού έχουμε παράπονα για έλλειψη επαρκούς 
φωτισμού στο συγκεκριμένο σημείο. Ας μεριμνήσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες και 
η Τροχαία, προκειμένου με ειδικές φωτοσημάνσεις να προειδοποιούνται οι διερ-
χόμενοι οδηγοί και να δείχνουν την μέγιστη δυνατή προσοχή. Διότι μέχρι στιγμής 
είμαστε τυχεροί που δεν έχει συμβεί κάτι χειρότερο…

Αξίζει να σημειωθεί ότι ενόψει των καλοκαιρινών εκδηλώσεων - θεατρικών 
παραστάσεων και 

συναυλιών στο α-
νοιχτό θέατρο του 
Άλσους το σημείο 
αυτό θα πρέπει να 
προσεχθεί ιδιαίτερα 
και έγκαιρα διότι η 
κίνηση των αυτο-
κινήτων τις ημέρες 
των εκδηλώσεων 
είναι πολύ μεγάλη.

www.laosnews.gr 5ΠΕΜΠΤΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018  

ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ

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

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

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

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

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

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

Το Δ.Σ.

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

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

Ο ΠΙΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙ-
ΟΣ του Παύλου και της Άννας, το 
γένος Διβοπούλου, που γεννήθηκε 
στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας και κα-
τοικεί στην Καψόχωρα Ημαθίας και 
η ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ του 
Στυλιανού και της Σουλτάνας, το 

γένος Μαρτίκα, που γεννήθηκε και κατοικεί στη 
Βέροια, πρόκειται να παντρευτούν με πολιτικό 
γάμο που θα γίνει στο Δημαρχείο Αλεξάνδρειας 
Ημαθίας.

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

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

Ο ΒΑΡΥΤΙΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
του Θεοδώρου και της Σοφίας, το 
γένος Πασχαλίδη, που γεννήθη-
κε στη Θεσ/νίκη και κατοικεί στη 
Βέροια και η ΚΟΤΙΝΙ ΕΚATIRINI 
του Κρίστο και της Αναστασίας, 

το γένος Κιαζόλι, που γεννήθηκε στην Κορυτσά 
Αλβανίας και κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται να πα-
ντρευτούν με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον 
Ιερό Ναό Αγ. Αναργύρων Βέροιας.

Σημείο υψηλού κινδύνου η στροφή 
του Άλσους Παπάγου στη Βέροια

Συχνά ατυχήματα, ελλειπής φωτισμός και σήμανση



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

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

Την Κυριακή του Θωμά 15 Απριλίου το πρωί θα 
συμμετάσχει στο Πολυαρχιερατικό Συλλείτουργο στον 
Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Μεταμορφώσεως Ναούσης. 
Στο τέλος θα τελέσει Δοξολογία και θα κατευθυνθεί στο 
«Χώρο Θυσίας» όπου θα τελέσει επιμνημόσυνη δέηση 
για τους σφαγιασθέντες ήρωες της πόλης κατα την ε-
πανάσταση του 1822.

Ανακοίνωση
 Ανακοινώνουμε στους αγαπητούς  Συγγενείς και 
Φίλους του Γηροκομείου Βέροιας, ότι οι ώρες επι-
σκεπτηρίου  για τους Τροφίμους του Ιδρύματος, 
είναι από τις 10.00-12.00 και 16.00-18.00.  τηλ.επι-
κοιν. 6979221680.           

Εκ της Δ/νσεως 
 του Γηροκομείου Βέροιας
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ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ  
ΒΕΡΟΙΑΣ     

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΡΟΙΑΣ, ΝΑΟΥΣΗΣ ΚΑΙ 
ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΔΟΒΡΑ
ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ 

ΕΠΙ ΤΗ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ

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

Παρασκευή 13 Απριλίου το πρωί
Αρχιερατική Θεία Λειτουργία

Αγιασμός στην Φιάλη Αγιασμού της Μονής

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ 
ΒΕΡΟΙΑΣ, ΝΑΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Ἡ ἡρωϊκή πόλη μας, ἡ Νά-

ουσα, καυχᾶται γιά τούς ἀγῶνες 
καί τήν προσφορά της γιά τήν 
ἐλευθερία. Ἥρωες καί ἀγωνιστές 
Ναουσαίοι θυσιάστηκαν γιά τοῦ 
Χριστοῦ τήν πίστη τήν Ἁγία καί 
τῆς πατρίδος τήν ἐλευθερία στήν 
ἐπανάσταση τοῦ 1822 καί ἔπε-
σαν μαχόμενοι στό Ὁλοκαύτωμα 
τῆς πόλης. Ἡ ἡρωϊκή Νάουσα 
καυχάται ὅμως γιατί ἔχει καί τό 
μοναδικό προνόμιο να πλουτεῖ 
1300 Ναουσαίους Ἁγίους Νεο-
μάρτυρες πού προτίμησαν τόν 
θάνατο ἀπό τόν ἐξισλαμισμό με-
τά τήν κατάληψη τῆς πόλης. 

Ὅλους αὐτούς τούς ἥρωες 
καί τούς Ἁγίους σᾶς καλῶ νά 
τιμήσουμε χρεωστικῶς, συμμε-
τέχοντας ὅλοι μας στόν πανηγυ-
ρικό Ἑσπερινό τῆς μνήμης τους 
πού θα τελεστεῖ τό Σάββατο 14 
Ἀπριλίου καί ὥρα 6:00 τό ἀπό-
γευμα στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Μηνᾶ καί στήν πάνδημη Λιτανεία πού θά ἀκο-
λουθήσει καί θά κατευθυνθεῖ ἀπό τό Ναό στό Χῶρο Μαρτυρίου, στό Κιόσκι, μέ τή 
συμμετοχή τῶν ἀρχῶν, ὅλων τῶν φορέων καί συλλόγων τῆς πόλης.

Ἡ παρουσία ὅλων τῶν Ναουσαίων στή μνήμη τῶν προγόνων μας, πού ἀγωνί-
στηκαν γιά τή δική μας ἐλευθερία, εἶναι ἐπιβεβλημένη. 

Μετ’ εὐχῶν ἐν Κυρίῳ
Ὁ Μητροπολίτης

† Ὁ Βεροίας, Ναούσης καὶ Καμπανίας Παντελεήμων

Η Κίνηση του Μητροπολίτη

KHΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Πέμπτη 12 

Απριλίου 2018 από τον Ιερό 
Ναό Υπαπαντής Βέροιας η 
Αναστασία Αν. Βαφείδου σε 
ηλικία 86 ετών. 

KHΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Παρα-

σκευή 13 Απριλίου 2018 στις 
11.00 π.μ. από τον Ιερό Ναό 
Αγ. Αθανασίου (Κοιμητήρια) 
Βέροιας η Αναστασία Κο-
τσάλου σε ηλικία 84 ετών.

Από Ψυχολόγο και Λογοθεραπεύτρια 
στελεχώθηκε το Γραφείο Ιατρικής-Ψυχοκοινωνικής 

Στήριξης και Δημοτικού Ιατρείου
Το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης Εθελοντισμού και Υγείας του 

Ν.Π. ΚΑΠΑ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ σας ενημερώνει ότι το Γραφείο Ιατρικής-Ψυχο-
κοινωνικής Στήριξης και Δημοτικού Ιατρείου έχει στελεχωθεί από Ψυχολόγο και 
Λογοθεραπεύτρια . 

Απευθύνεται σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες ΔΩΡΕΑΝ στα πλαίσια της προα-
γωγής ψυχικής υγείας και την διασφάλιση της καλύτερης ποιότητας ζωής .

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
• Συνεργασία με υπηρεσίες και φορείς του Δήμου Βέροιας (κοινωνική αλληλεγ-

γύη, Βοήθεια στο σπίτι )
• Συνεργασία με κοινωνικούς φορείς της τοπικής κοινότητας.
• Ψυχολογική υποστήριξη και συμβουλευτική σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες 

 
• Συνεργασία με τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου για ένταξη παιδιών με 

δυσκολίες (διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές ,νοητική υστέρηση )
• Ψυχοεκπαίδευση σε ομάδες γονέων με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές .
• Συνεδρίες Λογοθεραπείας με σκοπό την πρόληψη και θεραπεία των δυσκολι-

ών του λόγου, της φωνής και της επικοινωνίας, σε παιδιά και εφήβους .
Η ψυχολόγος Σουρμελίδου Ζωγραφούλα και η Λογοθεραπεύτρια Λιάκου Ελένη 

δέχονται καθημερινά με προγραμματισμένα ραντεβού από Δευτέρα έως Πέμπτη 
και ώρες 8.30π.μ. – 14.00μ.μ.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 2331062532
Διεύθυνση: Επικούρου(Εργατικές Κατοικίες).    



Tακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Βέροιας θα γίνει στις τη Δευτέρα 16-
4-2018  στις 6.00 μ.μ. με τα παρακάτω θέματα 
ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση ή μη επιβολής διοικητικής 
κύρωσης του άρθρου 8 του Ν.2946/2001 στην 
εταιρία «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Σ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Ε.»

ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση ή μη επιβολής διοικητικής 
κύρωσης του άρθρου 8 του Ν.2946/2001 στην 
εταιρία «ΙΦ. ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ-Θ.Γ. ΒΛΑΧΟΓΙΑΝ-
ΝΗΣ Ο.Ε.»

ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση ή μη α) συμμετοχής του 
Δήμου στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στον 
άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστι-
κές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων» 
στην πράξη με τίτλο «Επισκευή, συντήρηση σχο-
λικών κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δρά-
σεις» και β) εξουσιοδότησης του Δημάρχου.

ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση ή μη α) συμμετοχής του 
Δήμου στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στον 
άξονα προτεραιότητας «Η τοπική ανάπτυξη και 
η προστασία του περιβάλλοντος» στην πράξη με 
τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και συ-
νοδευτικού εξοπλισμού», β) εξουσιοδότησης του 
Δημάρχου.

ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση ή μη τροποποίησης της 
υπ’ αριθ. 177/2018 απόφασης του Δ.Σ., περί 
έγκρισης α) αποδοχής της  χρηματοδότησης της 
πράξης με τίτλο «Προμήθεια-τοποθέτηση εξοπλι-
σμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των 
Δήμων της χώρας» στον άξονα προτεραιότη-
τας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και 
δραστηριότητες των Δήμων» του προγράμματος 
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», β) υποβολής πρότασης και γ) 
εξουσιοδότησης του Δημάρχου.

ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση ή μη α) δέσμευσης 
του Δ.Σ. για εγγραφή στους προϋπολογισμούς 
του Δήμου ετών 2018 και 2019 πίστωσης για την 
κάλυψη της δαπάνης «Διάθεση σύμμικτων αστι-
κών στερεών αποβλήτων του Δ. Βέροιας για το 
χρονικό διάστημα από 24-5-2018 ως 23/5/2019», 
β) σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δ. 
Βέροιας, Ανώνυμης Εταιρείας Διαχείρισης Απορ-
ριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας (ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.) 
και Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρι-
σης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας 
(Περιφερειακός ΦοΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας), 
γ) ορισμού εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του 
στην Επιτροπή Παρακολούθησης και δ) εξουσι-
οδότησης του Δημάρχου για υπογραφή της Προ-
γραμματικής Σύμβασης.

ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 4/2018 
απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμι-
ας Εκπαίδευσης επί του απολογισμού της, έτους 
2017

ΘΕΜΑ 8ο : Έγκριση ή μη δημιουργίας νέων 
θέσεων ταφής στο Κοιμητήριο της πόλης Βέροιας

ΘΕΜΑ 9ο : Επί εισήγησης της Ο.Ε. για την 
αναμόρφωση (4η) προϋπολογισμού και ετησίου 

προγράμματος δράσης Δ.Βέ-
ροιας, έτους 2018.

ΘΕΜΑ 10ο : Επί αιτή-
ματος του Β.Γαλάνη για την 
πρόωρη λύση της μίσθωσης 
του Δημοτικού Καταστήματος 
της Τ.Κ. Άμμου.

ΘΕΜΑ 11ο : Έγκριση ή 
μη διενέργειας της προμή-
θειας α) ειδών τροφίμων και 
β) γάλακτος για το δικαιούχο 
προσωπικό, για τη λειτουρ-
γία δομών του Δήμου και των 
Νομικών του Προσώπων, για 
τα έτη 2019-2020.

ΘΕΜΑ 12ο : Διαπίστωση 
υπέρ της αναγκαιότητας πρό-
σληψης εποχιακού προσωπι-
κού για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων αναγκών 
έτους 2018 της Δ/νσης Περιβάλλοντος – Καθαριό-
τητας – Πολιτικής Προστασίας

ΘΕΜΑ 13ο : Επιλογή εποχιακού προσωπικού 
για πρόσληψή τους ως υδρονομείς άρδευσης σε 
Τ.Κ. του Δήμου.

ΘΕΜΑ 14ο : Έγκριση ή μη κίνησης της διαδι-
κασίας εκμίσθωσης του υπ’ αριθ. 194 αγροτεμαχί-
ου της Τ.Κ. Άμμου

ΘΕΜΑ 15ο : Έγκριση ή μη διάθεσης πίστω-
σης για την κάλυψη δαπάνης, στο πλαίσιο συνδι-
οργάνωσης με την Ελληνική Εταιρία Βιολογικών 
Επιστημών του ετησίου πανελλαδικού συνεδρίου 
της

ΘΕΜΑ 16ο : Έγκριση ή μη διάθεσης πίστω-
σης για την κάλυψη δαπάνης, στο πλαίσιο συν-
διοργάνωσης των εκστρατειών ECOMOBILITY & 
FREE MOBILITY

ΘΕΜΑ 17ο : Ορισμός μελών και συγκρότηση 
της επιτροπής διεξαγωγής ηλεκτρονικών κληρώ-
σεων μέσω μητρώου μελών επιτροπών διαδικα-
σιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, με-
λετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών 
επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.)

ΘΕΜΑ 18ο : Ορισμός μελών επιτροπής πα-
ραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «Διάνοιξη 
οδών Δ.Ε. Απ.Παύλου (Περιοχή επέκτασης Μα-
κροχωρίου)»

ΘΕΜΑ 19ο : Έγκριση ή μη διενέργειας της 
δαπάνης για την εκτέλεση του έργου «Συντήρη-
ση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων Δ.Ε. 
Βέροιας»

ΘΕΜΑ 20ο : Έγκριση ή μη διενέργειας της δα-
πάνης για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση ο-
δών Δ.Ε. Απ. Παύλου, Δ.Ε. Βεργίνας, Δ.Ε. Δοβρά 
και Δ.Ε. Μακεδονίδος»

ΘΕΜΑ 21ο : Έγκριση ή μη μελέτης και καθορι-
σμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Εργασίες για 
την υγρομόνωση δώματος Α΄ στάθμης Δημοτικής 
Αγοράς»

ΘΕΜΑ 22ο : Έγκριση ή μη μελέτης και καθο-
ρισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου 
«Συντήρηση οδών Δ.Ε. Απ. Παύλου, 
Δ.Ε. Βεργίνας, Δ.Ε. Δοβρά και Δ.Ε. 
Μακεδονίδος»

ΘΕΜΑ 23ο : Έγκριση ή μη γενικής 
παράτασης της προθεσμίας περαίω-
σης του έργου «Κατασκευή Βρεφονη-
πιακού Σταθμού Κυψέλης».

ΘΕΜΑ 24ο : Έγκριση ή μη γενικής 
παράτασης της προθεσμίας περαί-
ωσης του έργου «Ανάδειξη οικισμού 
Σελίου»

ΘΕΜΑ 25ο : Έγκριση ή μη α) 4ου Α.Π.Ε. (τε-
λικού-τακτοποιητικού) και β) διάθεσης του ποσού 
της αναθεώρησης και των υπολειπομένων απρο-
βλέπτων δαπανών  του έργου «Ολοκληρωμένο 
σχέδιο αναβάθμισης αστικού τοπίου στη Βέροια»

ΘΕΜΑ 26ο : Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε., 1ου 
Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. και διάθεσης των απροβλέπτων δα-
πανών και διαχείρισης της επί-έλασσον δαπάνης 
του έργου «Αντικατάσταση στέγης 8ου Νηπιαγω-
γείου Βέροιας».

ΘΕΜΑ 27ο : Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε., 1ου 
Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. και διάθεσης των απροβλέπτων δα-
πανών και διαχείρισης της επί-έλασσον δαπάνης 
του έργου «Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δ.Ε. 
Αποστόλου Παύλου για την πιστοποίησή τους»

ΘΕΜΑ 28ο : Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε., 1ου 
Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. και διάθεσης των απροβλέπτων δα-
πανών και διαχείρισης της επί-έλασσον δαπάνης 
του έργου «Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δ.Ε. 
Μακεδονίδος για την πιστοποίησή τους»

ΘΕΜΑ 29ο : Έγκριση ή μη πρωτοκόλλων ορι-
στικής παραλαβής της υπηρεσίας «Αντιμετώπιση 
εκτάκτων και επικίνδυνων καταστάσεων».

ΘΕΜΑ 30ο : Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου ορι-
στικής παραλαβής του 5ου τμήματος της υπηρε-
σίας «Γεωχωρική αποτύπωση δικτύου οδικού και 
αστικού φωτισμού Δήμου Βέροιας».

ΘΕΜΑ 31ο : Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου ορι-
στικής παραλαβής τμήματος (Β΄ Φάσης) της υπη-
ρεσίας «Παροχή υπηρεσιών στον Δήμο Βέροιας 
για τη συμμετοχή του στην Ευρωπαϊκή 
Πρωτοβουλία «Σύμφωνο Δημάρχων για 
το Κλίμα και την Ενέργεια»: Απογραφή 
Εκπομπών Αναφοράς (ΑΕΑ) και Σχέδιο 
Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το 
Κλίμα (ΣΔΑΕΚ)»

ΘΕΜΑ 32ο : Έγκριση ή μη πρωτο-
κόλλου οριστικής παραλαβής της υπη-
ρεσίας «Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλι-
οδετήσεις (Δημιουργία και εκτύπωση 
αυτοκόλλητων σήμανσης κάδων απορ-
ριμμάτων)».

ΘΕΜΑ 33ο : Έγκριση ή μη πρωτο-
κόλλου οριστικής παραλαβής της υπη-
ρεσίας «Συντήρηση και επισκευή φωτο-
τυπικών και λοιπών μηχανημάτων».

ΘΕΜΑ 34ο : Έγκριση ή μη πρωτο-
κόλλου οριστικής παραλαβής της υπη-
ρεσίας «Φιλοξενία ιστοσελίδων Δήμου» 
για το χρονικό διάστημα από 1/9/2017 
ως 31/12/2017

ΘΕΜΑ 35ο : Έγκριση ή μη πρωτο-
κόλλου οριστικής παραλαβής της υπη-
ρεσίας «Υλοτόμηση δέντρων σε κοινό-

χρηστους χώρους 
με γερανοφόρο 
όχημα»

ΘΕΜΑ 
36ο : Έγκριση ή 
μη 1ου πρωτο-
κόλλου οριστικής 
παραλαβής της 
υπηρεσίας «Υ-
πηρεσία ταφής, 
εκταφής, κλπ στα 
Δημοτικά Κοιμη-
τήρια Βέροιας».

Θ Ε Μ Α  3 7 ο 
: Έγκριση ή μη 
πρωτοκόλλου πα-
ραλαβής της υπη-

ρεσίας φύλαξης του χώρου στέγασης του Κέντρου 
Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων 
Βίας Δήμου Βέροιας

ΘΕΜΑ 38ο : Έγκριση ή μη α) κοπής ενός ατό-
μου μουριάς και β) φύτευσης τεσσάρων νεαρών 
δενδρυλλίων επί της οδού Βερμίου (πλησίον του 
Ι.Ν. Αγίου Αντωνίου)

ΘΕΜΑ 39ο : Έγκριση ή μη πραγματοποίησης 
πρακτικής άσκησης καταρτιζόμενης του Δημόσιου 
Ι.Ε.Κ. Βέροιας

ΘΕΜΑ 40ο : Έγκριση διαγραφής βεβαιωθέ-
ντος ποσού του Σ.Καρασαββίδη από χρηματικό 
κατάλογο παρελθόντος έτους

ΘΕΜΑ 41ο : Έγκριση ή μη διαγραφής προ-
στίμου Κ.Ο.Κ. της Ο.Γιαννακοπούλου από βεβαι-
ωτικό κατάλογο παρελθόντος έτους και σύνταξης 
νέου χρηματικού καταλόγου

ΘΕΜΑ 42ο : Έγκριση ή μη α) μετακίνησης, β) 
εξόδων μετάβασης Δημάρχου και αντιδημάρχου 
οικονομικών σε Ιωάννινα και Φιλιππιάδα, γ) εξου-
σιοδότησης του αντιδημάρχου οικονομικών και δ) 
ψήφισης της πίστωσης.

ΘΕΜΑ 43ο : Έγκριση ή μη α) προγράμματος 
εκδηλώσεων μνήμης και απόδοσης τιμής στους 
εκτελεσθέντες από τους Γερμανούς και τους συ-
νεργάτες τους πατριωτών της Τ.Κ. Πατρίδας, β) 
δαπάνης και γ) εξουσιοδότησης του αντιδημάρ-
χου οικονομικών

ΘΕΜΑ 44ο : Έγκριση ή μη α) παραχώρησης 
της αίθουσας συνεδριάσεων του Δ.Σ. στο Τμήμα 
Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών του Υδροβιολο-
γικού Σταθμού Πέλλας, β) συνδιοργάνωσης του 
Δ.Βέροιας με το Τμήμα Ανάπτυξης Υδατοκαλλι-
εργειών του Υδροβιολογικού Σταθμού Πέλλας 
ημερίδας για την άγρια πέστροφα του ποταμού 
Τριποτάμου, γ) δαπάνης και δ) εξουσιοδότησης 
του αντιδημάρχου οικονομικών

ΘΕΜΑ 45ο : Επί αιτήματος της Αθλητικής Έ-
νωσης Σωματείων Γυμναστικής Βορείου Ελλάδος 
για την παραχώρηση της χρήσης της αίθουσας 
συνεδριάσεων του Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 46ο : Επί αιτήματος του Φιλανθρω-
πικού Μη Κερδοσκοπικού Συλλόγου Γονέων και 
κηδεμόνων ΑμεΑ Ν.Ημαθίας για την παραχώρηση 
της χρήσης της Πλατείας Δημαρχείου

ΘΕΜΑ 47ο : Επί αιτήματος της «Σχολής 
Χορού Σοφία Αντωνιάδου» για την παραχώρηση 
της χρήσης δημοτικού χώρου.
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Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας 



Ο Καθηγητής 
Αστροφυσικής και ερευνητής 

της ΝΑSΑ 
Θανάσης Οικονόμου 

στο ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΟ ΙΔΕΩΝ 
της Βέροιας

Στο  πλα ίσ ιο 
των εορτασμών 
των 100 χρόνων 
από την ίδρυση 
της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ,  το 
Παράρτημα Ημα-
θίας της ΕΛΛΗΝΙ-
ΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙ-
ΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
και το ΕΚΚΟΚΚΙ-
ΣΤΗΡΙΟ ΙΔΕΩΝ, 
υποδέχονται έναν 
σύγχρονο ερευ-
νητή των άστρων, 
μ ια  παγκόσμια 
προσωπικότητα 
των διαστημικών 
ε ξ ερευ ν ήσεων , 
τον Καθηγητή Α-
στροφυσικής στο 
Πανεπιστήμιο του 
Σικάγο και ερευνη-
τή της ΝΑSΑ,  Θα-
νάση Οικονόμου ο 
οποίος θα  μιλήσει 
για το πολύπλευρο και σπάνιο έργο του. 

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

Μπορεί το 2035, οπότε η ΝΑSA υπολογίζει ότι θα καταφέρει να πραγματοποιήσει την 
πρώτη επανδρωμένη 
πτήση στον Αρη, να εί-
ναι ακόμη μακριά, όμως 
ο πλανήτης, έχει αρχίσει 
ήδη να αποκτά κάτι α-
πό Ελλάδα, καθώς αρ-
κετές από τις περιοχές 
του, ο κ. Οικονόμου τις 
βαφτίζει επίσημα από 
το 2005 με ελληνικά ο-
νόματα, «Kalambaka», 
« K a l a v r i t a » , 
«Kypourio», «Ziakas» 
και «Ochi» στο διάστη-
μα…

Ο Καθηγητής Θανά-
σης Οικονόμου, το παιδί 
από τα Γρεβενά με α-
γάπη για τα μαθηματικά 

και την φυσική, που 
φεύγει από την πα-
τρίδα του σε πολύ  
δύσκολες εποχές 
και φτάνει να είναι 
σήμερα ένας από 
τους 4 «σοφούς της 
NASA» θα είναι μαζί 
μας το Σάββατο 14 
Απριλίου στις 7.00 
μ.μ. στο ΕΚΚΟΚΚΙ-
ΣΤΗΡΙΟ ΙΔΕΩΝ.

Στην ίδια εκδή-
λωση θα τιμηθεί για 
το μεγάλο έργο του 
και ο Καθηγητής 
Μαθηματικός και 
μέλος του Δ.Σ. της 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΑ-
ΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙ-
ΡΕΙΑΣ κύριος Γιάν-
νης Κερασαρίδης 
ο οποίος και θα μι-
λήσει για το «ΦΡΟ-
ΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ 
ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ».

 Συνδιοργάνω-
ση: ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙ-
ΑΣ  Η είσοδος είναι 
ελεύθερη

8 www.laosnews.gr ΠΕΜΠΤΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018  

“Εθνογραφία και Ποίηση’’ 
Εκδήλωση του Ποιητικού Πυρήνα 

με τον Βασίλη Νιτσιάκο
Το Σάββατο 14 Απριλίου 2018, στις 8 το απόγευμα

Ο Ποιητικός Πυρήνας παρουσιάζει τον 
Καθηγητή Κοινωνικής Λαογραφίας του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Βασίλη Νιτσι-
άκο με θέμα εκδήλωσης ΄’Εθνογραφία και 
Ποίηση’’.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο 
καφέ ‘’εκτός χάρτη’’ της papatzikou art-
gallery.

Ο Βασίλης Νιτσιάκος είναι Καθηγητής 
της Κοινωνικής Λαογραφίας στο Τμήμα 
Ιστορίας και Αρχαιολογίας του πανεπι-
στημίου Ιωαννίνων. Πραγματοποίησε 
μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα των 
Folklife studies στο Πανεπιστήμιο του 
Leeds και διδακτορική διατριβή στην Κοι-
νωνική Ανθρωπολογία στο Πανεπιστήμιο 
του Cambridge. Από το 1989 είναι μέλος 
ΔΕΠ στο τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολο-
γίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Το 
ερευνητικό και συγγραφικό του έργο ε-
στιάζεται σε ζητήματα κοινωνικών μετα-
σχηματισμών των παραδοσιακών δομών, 
συγκρότησης και χρήσης του ‘παραδοσια-
κού’ πολιτισμού, διαλόγου της λαογραφίας 
με άλλες επιστήμες, καταγραφής και μελέτης του μουσικού πολιτισμού, ενώ στην τρέχουσα δεκαετία εστιάζει το ενδιαφέ-
ρον του σε θέματα μετανάστευσης, ταυτοτήτων και εθνογραφίας συνοριακών περιοχών στα Ελληνο-αλβανικά σύνορα. 

Συγχαρητήριο
Η Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. του Λυκείου των Ελλη-

νίδων Βεροιας συγχαίρουν θερμά τη χορεύτρια του Λυκείου 
Αλεξιάδου Αννα για τις διακρίσεις που ειχε το Σαββατοκύρια-
κο 31 Μαρτίου και 1 Απριλίου 2018 στο Περιφερειακό Πρωτά-
θλημα στα Κουφάλια και στο 1ο Προπαιδικό Ατομικό Πρωτά-
θλημα στο Μακροχώρι όπου συμμετείχε ο Όμιλος Αντισφαί-
ρισης Βέροιας. Στο Περιφερειακό Πρωτάθλημα στα Κουφάλια 
ξεχώρισε η ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑ η οποία ανέβηκε στο βάθρο 
κατακτώντας την 1η θέση στην κατηγορία των κοριτσιών κάτω 
των 13 ετών και επίσης την 1η θέση στην κατηγορία άνω των 
13 ετών. Της ευχομαστε ολοψυχα να έχει πάντα επιτυχίες στη 
ζωή της.

Το Δ.Σ. 

Δωρεάν Tech Talent School
 για ψηφιακές δεξιότητες, τον Απρίλιο 

στη Δημόσια Βιβλιοθήκης Βέροιας 
Το Tech Talent School  , το δωρεάν πρόγραμμα για ψηφιακές δεξιότητες, 

συνεχίζει δυναμικά τον Απρίλιο, με μαθήματα που έχουν στόχο να φέρουν 
περισσότερους νέους και νέες πιο κοντά στο ψηφιακό μέλλον της εργασίας, 
ενώ επεκτείνεται σε μία ακόμη πόλη. Από τις 16 Απριλίου, οι κάτοικοι της 
Βέροιας θα έχουν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν στις νέες τεχνολογίες!  Το 
πρόγραμμα πραγματοποιείται με την υποστήριξη της «Microsoft Ελλάδος» 
με σκοπό τη δημιουργία ίσων ευκαιριών για όλους, αλλά και το Alumni 
Engagement Innovation Fund(AEIF) του Υπουργείου Εξωτερικών των 
Η.Π.Α. που στηρίζει και χρηματοδοτεί ιδέες για εκπαιδευτικά προγράμματα 
σε όλο τον κόσμο.

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

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στους χώρους του Veria Tech Lab της πρότυπης Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης 
Βέροιας, που έχει σημαντικό ιστορικό δράσεων γύρω από την πρόσβαση στη γνώση και τη διάδοση νέων τεχνολογιών, 
ενώ έχει βραβευθεί από το Ίδρυμα Bill & Melinda Gates. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν βρουν περισσότερες πληροφορίες 
για το πρόγραμμα και τα σεμινάρια και να δηλώσουν συμμετοχή στο http://techtalentschool.gr/μαθήματα/veroia



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

Για 3η  συνεχόμενη χρονιά η Εύξεινος Λέσχη 
Χαρίεσσας διατηρώντας την πολιτιστική κληρο-
νομιά ως βασικό στοιχείο της εθνικής ταυτότητας 
των Ποντίων, διοργανώνει την Κυριακή του Θω-
μά στις 6.00μ.μ το «Ταφικό Έθιμο». Ξεριζωμένοι 

από τις πατρογονικές τους εστίες στον 
ιστορικό Πόντο, με τις υπεράνθρωπες 
προσπάθειες για επιβίωση, δεν λησμό-
νησαν ούτε στιγμή, ως ιερή παρακατα-
θήκη, την τιμή στους νεκρούς τους, το 
«Ταφικό Έθιμο» διασώζεται από την 
αρχαιότητα και συνεχίζεται μέσα στη 
χριστιανική πίστη. 
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Πρόγραμμα ευαισθητοποίησης 
και ενδυνάμωσης μαθητών και 

μαθητριών στα έμφυλα στερεότυπα, 
τις προκαταλήψεις και τις μορφές 

της βίας μέσω βιωματικής εκπαίδευσης
Το επιστημονικό προσω-

πικό του Κέντρου Συμβου-
λευτικής Υποστήριξης Γυ-
ναικών του Δήμου Βέροιας, 
κατόπιν έγκρισης από το 
Υπουργείο Παιδείας, υλο-
ποίησε, κατά το σχολικό έ-
τος 2017-2018, πρόγραμμα 
ευαισθητοποίησης και ενδυ-
νάμωσης στα έμφυλα στε-
ρεότυπα, τις προκαταλήψεις 
και τη βία σε συνεργασία με 
τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης Ημαθίας. 

Τα βιωματικά εργαστή-
ρια, στα οποία συμμετείχαν 
μαθητές και μαθήτριες Ε’ και 
ΣΤ’ Δημοτικού, περιελάμβαναν 
μια σειρά ασκήσεων, οι οποίες 
είχαν ως σκοπό την εξοικείω-
ση τους με τα έμφυλα στερε-
ότυπα και τις προκαταλήψεις 
καθώς και την ενημέρωση και 
ευαισθητοποίηση τους σε θέ-
ματα βίας. Οι ασκήσεις βασί-
στηκαν στο εγχειρίδιο για την 
εκπαίδευση των παιδιών στα 
ανθρώπινα δικαιώματα Μικρή 
Πυξίδα (Compasito). 

Τα Δημοτικά σχολεία που 
επέλεξαν να υλοποιήσουν την 
εν λόγω βιωματική δράση ή-
ταν το 1ο, 3ο, 4ο, 5ο, 7ο, 9ο, 
16ο Βέροιας, το 2ο Δημοτικό 
Σχολείο Μακροχωρίου και τα 
Δημοτικά σχολεία Αγίας Βαρ-
βάρας, Πατρίδας και Σταυρού. 

Το επιστημονικό προσω-
πικό του Κέντρου Συμβουλευ-
τικής Υποστήριξης ευχαριστεί 
θερμά τους Διευθυντές των 
σχολικών μονάδων της Α’/θ-
μιας καθώς και την υπεύθυνη 
σχολικών δραστηριοτήτων κα. 
Αντωνιάδου για την άριστη 
συνεργασία και τη συμβολή 
τους στην εκπόνηση του προ-
γράμματος. 

Μέχρι τις 15 Μαΐου 
η έκθεση ζωγραφικής 

της Φωτεινής Χαμιδιελή
στο Βυζαντινό Μουσείο Βέροιας

Παρατείνεται έως και τις 15 Μαΐου 2018 η διάρκεια 
της περιοδικής έκθεσης ζωγραφικής της Φωτεινής 
Χαμιδιελή με τίτλο «Χρονογραμμή», η οποία εγκαινιά-
στηκε με μεγάλη επιτυχία στις 7 Φεβρουαρίου 2018 στο 
Βυζαντινό Μουσείο Βέροιας. 

Στην έκθεση παρουσιάζονται 43 έργα, τα οποία 
αφηγούνται ιστορίες και αναφέρονται σε αναμνήσεις 
της ζωγράφου. Η Φωτεινή Χαμιδιελή στην έκθεση της 
επιστρέφει στη θέαση του γυναικείου θέματος με μια 
εντυπωσιακή ειλικρίνεια και αμεσότητα: με όχημα και 
πρόσχημα το γυναικείο μοτίβο μας ταξιδεύει στον απο-
λεσθέντα παράδεισο των γυναικείων μορφών, μορφές 
οι οποίες πολλές φορές βρίσκονται σε θερμή συνύπαρ-
ξη με τη φύση. Ο αστικός χώρος, η τυποποίηση, η αλ-
λοτρίωση, το κατοικημένο από τον άνθρωπο σύμπαν, η 
σύγχρονη πολεοδομία και η ασφυξία της πολυκατοικίας 
ή του διαμερίσματος απουσιάζουν.

Η Χαμιδιελή, μοιάζει να αρπάζει την ευκαιρία και με 
ωραία παστέλ, ακουαρέλες και ακρυλικά επιθυμεί (βοηθούν σε αυτό και οι εξαιρετικά ισορροπη-
μένες, καλοζυγισμένες συνθέσεις της) να αποδώσει την ιδιαίτερη ψυχοσύνθεση της γυναικείας 
ύπαρξης: απρόσιτες ρομαντικές μορφές, ενίοτε στοχαστικές, άλλοτε με βαθύ παράπονο, βυθισμέ-
νες σε σκέψεις ή αναπολώντας τις αρετές του χρόνου, μελαγχολικές, ποιητικές και φιλόσοφες ταυ-
τοχρόνως, μια τάση σιωπής και «αειφυγίας» συγκροτούν τον υποβλητικό, εικαστικό της κόσμο”, 
όπως αναφέρει ο συγγραφέας Αντώνης Κάλφας. 

Επισημαίνεται ότι κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης έχουν τη δυνατότητα να οργανώσουν την επίσκεψη των τάξεων τους 
στο Μουσείο και να υλοποιήσουν εκπαιδευτικό πρόγραμμα, βασισμένο σε πακέτο εκπαιδευτικών 
δραστηριοτήτων, ειδικά σχεδιασμένων για την έκθεση, το οποίο έχει αποσταλεί ηλεκτρονικά σε 
όλες τις σχολικές μονάδες.

Σημειώνεται επίσης, ότι η παρουσίαση βιβλίου της εικαστικού με τίτλο «Παλεττῶν οἱ πλόες, 
σύγχρονοι Έλληνες ζωγράφοι, Τόμος Ι» θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της έκθεσης στο αμέ-
σως επόμενο χρονικό διάστημα.

 Η είσοδος στην έκθεση είναι ελεύθερη για το κοινό κατά τις ώρες λειτουργίας του Βυζαντινού 
Μουσείου Βέροιας: Τρίτη - Κυριακή 08:00 – 20:00,  Δευτέρα 12:00 - 20:00. 

Πληροφορίες: 
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας, 23310 29737,  efahma@culture.gr
Βυζαντινό Μουσείο Βέροιας, 23310 76100

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Το Ροταριανό Ίδρυμα (The Rotary 
Foundation) (www.rotary.org) σε συνεργασία 
με το Ινστιτούτο για την εκπαίδευση σε ζητή-
ματα υδάτων του Delft της Ολλανδίας (ΙΗΕ 

Delft Institute for Water Education) (https://www.un-ihe.org) προκηρύσσει πε-
ριορισμένο αριθμό υποτροφιών για μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Η στρατηγική συνεργασία μεταξύ του Ροταριανού Ιδρύματος (TRF) και του 
Ινστιτούτου για την Εκπαίδευση των Υδάτων (ΙΗΕ Delft) στοχεύει στην αντιμε-
τώπιση της παγκόσμιας κρίσης στον τομέα του ύδατος και της υγιεινής αυξάνο-
ντας τον αριθμό των υψηλής ειδίκευσης επαγγελματιών ικανών να μελετήσουν, 
να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν λύσεις σε προβλήματα σχετιζόμενα με το 
νερό και τις εγκαταστάσεις υγιεινής και αποχέτευσης σε αναπτυσσόμενες και 
αναδυόμενες χώρες. Μέσω αυτής της σύμπραξης, χορηγείται ετησίως περιορι-
σμένος αριθμός υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές στην πανεπιστημιού-
πολη ΙΗΕ του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης Υδάτων του Delft.

Οι υποψήφιοι πρέπει ήδη να έχουν γίνει δεκτοί σε ένα από τα επιλέξιμα 
18μηνα προγράμματα σπουδών Master of Science του Ινστιτούτου ΙΗΕ Delft 
και να υποβάλλουν την αίτηση τους μέσω ενός τοπικού ροταριανού ομίλου. Κα-
ταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης η 15” Ιουνίου 2018.

Για περισσότερες πληροφορίες στο κ. Νίκο Καλαϊτζή τηλ. 6949982165

Το Σάββατο 14 Απριλίου από τις «Αντιστίξεις»
«Δημοτικά 

τραγούδια της Νάουσας 
σε ήχο…άλλο»

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

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

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

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

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

είσοδο του Δημοτικού Θεάτρου πριν την έναρξη της συναυλίας.
Προσκλήσεις διατίθενται από την Τετάρτη 4 Απριλίου στο Δημαρχείο Νάουσας, στα τηλ. 23323 50338-50360-50375, email: 

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



ΑπότηνΕπιτροπήΠρωτ/τος&ΚυπέλλουτηςΈνωσης
γίνεται γνωστόότι ο αγώναςΚατάταξης για τηνανάδειξη
τουπρωταθλητήγιατηνΑ2ΕρασιτεχνικήΚατηγορία,μετα-
ξύ των ομάδωνΦΙΛΙΠΠΟΣΜΕΛΙΚΗΣ-ΑΟΜΑΡΙΝΑΣ,ορί-

σθηκε ναδιεξαχθεί τηνΚΥΡΙΑΚΉ15.04.2018καιώρα
16.30στογήπεδοΜΕΛΙΚΗΣ.

Σημειώνεται ότι στονπαραπάνωαγώναθα γίνει α-
πονομήΚυπέλλωνκαιμεταλλίωνκαιστιςδυοομάδες,-
γιατηνάνοδοτουςστηνΑ1ΕρασιτεχνικήΚατηγορία.

CMYKCMYK
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Έχεις πάθος με το μπάσκετ; 
Θέλεις παίξεις, να διασκε-
δάσεις αλλά και να γνωρί-

σεις μεγάλα ονόματα του χώρου; Η 
αντίστροφη μέτρηση για το «Veria 
Basketball Camp» ξεκίνησε! Για 
4η συνεχόμενη χρονιά το «Veria 
Basketball Camp» διοργανώνεται  στη 
πόλη της Βέροιας, από τον πρώην 
επαγγελματία διεθνή καλαθοσφαιριστή 
Κώστα Τσαρτσαρή. 

Αγόρια και κορίτσια ηλικίας 6 έως 17 ετών
απότις15έως20Ιουνίουθαέχουντηνευκαιρία,
υπότηνκαθοδήγησηέμπειρωνκαικαταξιωμένων
προπονητών,ναβιώσουνμίαμοναδικήεμπειρία,
νααγαπήσουν τοάθλημα της καλαθοσφαίρισης,
ναπαίξουν,ναβελτιώσουντιςαδυναμίεςτουςκαι
ναολοκληρωθούνωςαθλητέςκαιπαράλληλανα
αποκτήσουν γνώσεις γύρω από το άθλημα, να
πάρουνμαθήματαζωήςμέσααπότησυνεργασία,
την ομαδικότητα τηνπειθαρχία αλλάπάνω απ’
όλαναδιασκεδάσουν.

Συνδιοργανωτέςγιαμιαακόμηφοράτατμήμα-
ταμπάσκεττουΦιλίππουκαιτουΑ.Ο.ΚΒέροιας

Τοπρόγραμμα του «Veria Basketball Camp
2018»καθώςκαιλεπτομέρειεςγιατηνλειτουργία
τουθαπαρουσιαστούνσεσυνέντευξητύπουπου
θαδοθείστοΔημαρχείοΒέροιας τηνΔευτέρα16
Απριλίουστις 10:30από τονΚώσταΤσαρτσαρή
καιτουςσυνεργάτεςτου.

Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςκαικαθημερινή
ενημέρωση στην σελίδα του «Veria Basketball
Camp2018»στοfacebook(http://www.facebook.
com/veriacamp).

Καλούνται τα μέλη του ΓΑΣΒέροιας, και κάθεφίλαθλος τηςΒέροιας, τηνΤετάρτη 18
Απριλίου2018και7:30μ.μστηναίθουσατουπολυχώρουΕΛΗΑΣ,προκειμένουνασυζητή-
σουμετηνπροοπτικήτηςομάδαςτηςπόληςμας,καιτηςκαρδιάςμας,τηςΒασίλισσαςτου
Βορρά.

ΓιατοΔ.ΣΠαλαιμάχων
ΟΠρόεδροςΔ.Παπατζίκος

ΟΓεν.ΓραμματέαςΘ.Τρούπκος

Σύμβαση έργου που αφορά την ανα-
κατασκευή των δαπέδων των εξωτερικών
γηπέδωνκαλαθοσφαίρισης,χειροσφαίρισης
και αντισφαίρισης στοΕΑΚ, υπογράφτηκε
τηνΤετάρτη 11Απριλίου 2018 από τονΑ-
ντιδήμαρχοΤεχνικών τουΔήμουΒέροιας,
Αθανάσιο Σιδηρόπουλο, και το νόμιμο εκ-
πρόσωπο της «Κ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣΑΤΕΠΛΑ-
ΓΑΣ», ανάδοχο εργολάβο, κ. Κωνσταντίνο
Ιωαννίδη.

Πιοσυγκεκριμένα,τοέργοπεριλαμβάνει
τη διάστρωση, πάνω από το υφιστάμενο

δάπεδο,νέουτάπητααπόσυνθετικόυλικό,
κατάλληλου για εξωτερικούς χώρους, στα
γήπεδα καλαθοσφαίρισης, χειροσφαίρισης
και αντισφαίρισης τα οποία βρίσκονται δί-
πλααπό το κλειστό γυμναστήριοΔΑΚστο
Μακροχώρι. Η υλοποίηση του έργου ανα-
μένεται να συμβάλει σημαντικά στην ανα-
βάθμιση των συνθηκών προπόνησης και
εκγύμνασηςμεγάλουαριθμούαθλητών και
πολιτώνπουχρησιμοποιούντασυγκεκριμέ-
ναγήπεδα.

Το4ο«VeriaBasketballCamp»έρχεται
στις15Ιουνίουμετηνυπογραφή

τουΚώσταΤσαρτσαρή
Συνέντευξη τύπου 16 Απριλίου στο Δημαρχείο Βέροιας

Σύμβασηγιατηνανακατασκευή
τωνεξωτερικώνγηπέδωντου
ΔΑΚ“Δ.Βικέλας”υπέγραψε

οΔήμοςΒέροιας

Ανακοίνωση του Συλλόγου 
Παλαιμάχων ΓΑΣ και ΠΑΕ Βέροιας

Τη Κυριακή ο αγώνας Κατάταξης για την 
ανάδειξη του πρωταθλητή για την Α2 
Ερασιτεχνική



Άλλη μια επιτυχημένη διοργάνωση, 
στη μνήμη των 21 μαθητών που 
χάθηκαν στο πολύνεκρο τροχαίο 

των Τεμπών τον Απρίλιο του 2003, είναι 
έτοιμος να  διοργανώσει  ο Σύλλογος Ντό-
πιων Μακροχωρίου και οι συνεργαζόμενοι 
με αυτόν φορείς. Ο αγώνας είναι ο τρίτος 
και θα διεξαχθεί  την Κυριακή 15 Απρι-
λίου 2018, στο Μακροχώρι, ενώ φέτος, 
εκτός από τον αγώνα θα διοργανωθεί 
την προηγούμενη ημέρα, ημερίδα για την 
οδική ασφάλεια στην Βέροια στην Πλατεία 
Δημαρχείου.

Οπρόεδρος τουΚΑΠΑΒέροιας, ΣτέργιοςΔιαμάντης,
τόνισε ότι ο δήμοςΒέροιας και τοΚΑΠΑθα είναι πάντα
δίπλασετέτοιεςεκδηλώσειςενώμίλησεμεβεβαιότητακαι
γιατηνεπιτυχίακαιτηςφετινήςδιοργάνωσης.

Ο υποδιοικητής τηςΤροχαίαςΒέροιας ΙωσήφΠαρού-
τογλου υπογράμμισε ότι έχει οργανωθεί κυκλοφοριακή
μελέτη για ένανασφαλήαγώνα και για να έχουνχώροοι
αθλητέςνατρέξουν.

Οι ΒασίληςΤσιάρας και Γιάννης Καραγιάννης, πρόε-
δροςκαι γραμματέας τουΣυλλόγουΔρομέωνΒέροιας,
δήλωσανότικαιφέτοςοσύλλογοςανταποκρίθηκεστο
κάλεσμακαιθαείναιστηνδιοργάνωση.Σημείωσανότι
φέτος τοστήσιμο τουαγώναθα είναι επαγγελματικού
επιπέδου, με ηλεκτρονική χρονομέτρηση και χωρίς
κόστοςσυμμετοχής,ενώοισυμμετοχέςγιατηνμεγάλο
αγώνα(7,7χλμ)άγγιξαντις370.

ΗΚατερίναΓιοβανοπούλου,πρόεδροςτωνΠαιδιών
τηςΆνοιξης, είπεότιοσύλλογοςθασυμμετάσχειστην
διοργάνωσηκαιαναφέρθηκεστηνδράσηκαιστουςστό-
χουςτουΣυλλόγου.

ΟΧρήστοςΜυλωνάς, μέλος του συλλόγου «Φίλοι
τουΚλασσικούΑυτοκινήτου»σημείωσεότιστηνπλατεία
Δημαρχείου,τοΣάββατοκαικατάτηνδιάρκειατηςημε-
ρίδας,θαυπάρχειέκθεσηκλασσικούαυτοκινήτου.

ΟΧάρηςΠαπαδόπουλος, πρόεδρος τηςΜηχανο-
κίνητηςΑθλητικήςΟμάδας, υπογράμμισε ότι μέλη του
συλλόγουμεμηχανέςθασυνοδεύουντουςδρόμειςκαι
θακάνουνφωτογράφησητουαγώνα.

ΟΒασίλης Ελευθεριάδης, υπεύθυνος των εθελο-
ντών,τόνισεότιοιεθελοντέςείναιέτοιμοιναανταπεξέλ-
θουνστιςανάγκεςτηςδιοργάνωσης.

Στηνδιοργάνωση,θαυπάρχουνκαιμέλητουΣυλλό-
γουΕθελοντώνΔοτώνΜυελού τωνΟστώνΧαρίεσσας
που θα ενημερώνουν το κοινό για την αποστολή του
συλλόγουκαιφυσικάθαγράφουννέουςεθελοντέςδό-
τες.

Επίσης,τοΣάββατο,στηνπλατείαΔημαρχείουΒέροιας,
θαυπάρχειπροσομοιωτής,οοποίοςθαδίνει τηνδυνατό-
τηταστο κοινό ναδιαπιστώσει τηνσοβαρότητα ενός τρο-
χαίουατυχήματος.

Οαγώναςκαιηημερίδα
Αναφορικάμετοναγώνα,τηνΚυριακήθαπραγματοποι-

ηθούνοιεξήςκούρσες:
7.700μ.ηλικίας16ετώνκαιάνω
3.000μ. αγώναςΠεριπατητικόςΔρόμοςΥγείαςηλικίας

16ετώνκαιάνω.
2.000μ.αγώναςΓυμνασίων
1.000μ.αγώναςΔημοτικών
ΑγώναςΑΜΕΑ250μ.
Το Σάββατο, στην ημερίδα για την οδική κυκλοφορία

πουθαπραγματοποιηθείστις 14Απριλίου 2018 καιώρα
10.30πμ (μία ημέραπριν τον αγώνα δρόμου), στο καφέ
Cinema,θαμιλήσουνοι:

-ΑναστάσιοςΜαρκουΐζος(Ιαβέρης),οδηγόςαγώνων
-ΠροφυλλίδηςΒασίλειος, ΠολιτικόςΜηχανικόςΑΠΘ,

Συγκοινωνιολόγος(DEA)καιΔιδάκτοραςτουΠολυτεχνείου
τωνΠαρισίων (EcoleNationale desPonts etChaussees)
καιΠτυχιούχοςτηςΝομικήςΣχολήςΑΠΘ

-ΠαρούτογλουΙωσήφ,ΑστυνόμοςΒ’ΥποδιοικητήςΤρο-
χαίαςΒέροιας

CMYKCMYK
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Ο Σύλλογος δρομέων 
Βέροιας και το Νομι-
κό πρόσωπο Κ.Α.Π.Α. 

του Δήμου Βέροιας 
ανακοινώνουν  την 
ημερομηνία διεξαγω-
γής του 8oυ  αγώνα 
ορεινού τρεξίματος 
Ξηρολιβάδου 14χλμ , 
την Κυριακή 15 Ιουλί-
ου 2018.

Το Ξηρολίβαδο αντίθετα
με την ονομασία του είναι
ένα καταπράσινο λιβάδι σε
υψόμετρο 1230 μέτραπερι-
τριγυρισμένο από υπεραιω-
νόβιαμαυρόπευκακαι οξιές.
ΒρίσκετεστοΒέρμιοσεαπό-
σταση 18 χιλιομέτρων από
τηΒέροια.

Οαγώνας είναι 14 χιλιό-
μετραμέσασε δασικήπερι-
οχήσεπανέμορφοτοπίο,με
μικρές αυξομειώσεις ανηφό-
ρας & κατηφόρας αλλά και
σε πολλά σημεία με μονο-
πάτιαπου ξεκουράζουν τον
δρομέα χωρίς μεγάλες η και
καθόλου κλίσεις (Ο γρηγο-
ρότερος και ευκολότερος ο-
ρεινός αγώναςμε υψόμετρο

πάνωαπό1230μ,στηνΕλλάδα).
Ηπροκήρυξητουαγώνακαιηηλεκτρο-

νική διεύθυνση εγγραφών  θα ανακοινω-
θούνστοεπόμενοδιάστημα.

8ος αγώνας ορεινού τρεξίματος 
Ξηρολιβάδου 14χλμ.

Κυριακή 15 Ιουλίου 2018

Όλαέτοιμαγιατον3οΔρόμο
21Μαθητών

Συνέντευξη τύπου δηλώσεις διοργανωτών

Πέφτειηαυλαίαστηνκανονικήδιάρκεια
τηςΒΕΚΑΣΚΕΜγιατουςΑετούςΒέροιας

Ολοκληρώνεται τοΣάββατο (14/4) η κανονική διάρκεια τηςΒΕΚΑΣΚΕΜκαι οιΑετοί
ΒέροιαςυποδέχονταιστοΔΑΚ«Βικέλας»(18.00)τονΦίλιπποΝέαςΠέλλας.Ηομάδατου
ΝτάνηΤυριακίδη,έπειτααπότηναπαραίτητηξεκούρασηλόγωτωνεορτώντουΠάσχα,ε-
πέστρεψεστιςπροπονήσειςενόψειτουτελευταίουπαιχνίδιτηςσεζόν,κόντρασεμιαομάδα
πουίσωςβρεθείστοδρόμοτηςσταplayoff.Οσύλλογοςαπότονγειτονικόνομόβρίσκεται
στηντρίτηθέσημε39βαθμούςκαιεκτόςσυγκλονιστικούαπροόπτου,θαβρίσκεταιεκείκαι
μετάτοπέραςτης22ηςαγωνιστικήςμιαςκαιοισόβαθμοςτηςΓΑΣΠΠάνθηρες(πλεονεκτεί
σταμεταξύτουςπαιχνίδια)αγωνίζεταιμετονουραγόΜέγαΑλέξανδροΛεπτοκαριάς.

ΟιΑετοίολοκληρώνουντηνΠέμπτητηνπροετοιμασίατους,μεμοναδικόπρόβληματον
τραυματίαΓιώργοΠάππου,οοποίοςόμωςνιώθειπολύκαλύτερακαιαναμένεταινατεθεί
στηδιάθεσητουπροπονητή.

Νασημειώσουμεπωςη ομάδα τηςΗμαθίας θααντιμετωπίσει μεπλεονέκτημα έδρας
σταplay off τον τέταρτο τηςβαθμολογίαςΑΟΚΓουμένισσας (δεν έχουνοριστεί ακόμηοι
ημερομηνίες),καιηομάδαπουθακάνειδύονίκες,περνάστοντελικότουπρωταθλήματος
καιταυτόχρονακερδίζειτηνάνοδοτηςστηνΑΕΚΑΣΚΕΜτηςνέαςπεριόδου.

Αναλυτικάτοπρόγραμματηςτελευταίαςαγωνιστικής:
ΑετοίΒέροιας–ΦίλιπποςΝέαςΠέλλας
ΆθλοςΑλεξάνδρειας–ΚούπαΚιλκίς
Eργόναθλος-ΑΣΚολινδρού
ΑτρόμητοιΝέαςΣάντας–ΑΟΚΓουμένισσας
ΓΑΣΒαφύρας–ΑΚΕΠιερίας
ΓΑΣΠΠάνθηρες–ΜέγαςΑλέξανδροςΛεπτοκαριάς(20.00)
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Με την ολοκλήρω-
ση του πρωτα-
θλήματος της Α2 

κατηγορίας ΕΠΣ Ημαθί-
ας, η Διοίκηση του Αγρο-
τικού Αστέρα παρουσία 
του Προέδρου Αθανάσι-
ου Ταραλά και του Τεχνι-
κού Διευθυντή Κων/νου 
Πουλασουχίδη, παρέθε-
σε γεύμα στην ανδρική 
ομάδα, για την άνοδο της 
στην Α’ κατηγορία, στην 
ταβέρνα «ΜΕΖΕΔΟΚΑ-
ΜΩΜΑΤΑ» το βράδυ της 
Τετάρτης 11/4/2018. 

ΟΠρόεδρος τουΑγροτικού
Αστέρα ευχαρίστησεόλους τους
παίκτες και τονπροπονητήΚώ-
σταΜουρτζίλα, για τηνπορεία
της ανδρικής ομάδας στηνΑ2
κατηγορία και τους ευχήθηκεα-
νάλογηπορείαστηνΑ’κατηγορία
ΕΠΣΗμαθίας,πουθααγωνίζε-
ται την επόμενηαγωνιστικήπε-
ρίοδο.Εκτόςαπόταεδέσματαη
Διοίκησημετουςπαίκτεςκαιτον
προπονητήαπόλαυσαντηνανα-
μέτρησητουChampion’sLeague
μεταξύ της ΡεάλΜαδρίτης και
τηςΓιουβέντους.ΗΔιοίκησητου
ΑγροτικούΑστέραευχαριστείτην
ταβέρνα «ΜΕΖΕΔΟΚΑΜΩΜΑ-
ΤΑ»γιατηνάψογηεξυπηρέτηση
πουπαρείχε.

Η Πυλαία 
έκανε 
την 

απόλυτη ανα-
τροπή, νίκησε 
στο κατάμε-
στο Φιλίππειο 
τον Φίλιππο 
Βέροιας με 
16-19 και 
χρειάζεται ένα 
βαθμό αύριο απέναντι στον Φοίβο 
Συκεών για να στεφθεί πρωταθλή-
τρια στο πανελλήνιο πρωτάθλημα 
εφήβων.

Οαγώναςήτανγιαγεράνεύρακαιείχεταπά-
ντα.Δυνατέςφάσεις, ένταση, τραυματισμούς εκα-
τέρωθενκαιπολύπάθος.

Με την κερκίδα ναδίνειώθησηαπό τοπρώτο
λεπτό,οιπαίκτεςτουΤάσουΧατζηπαρασίδηκατέ-
θεσανψυχήστην άμυνα και μπλόκαραν τα ατού
τηςΠυλαίαςστοπρώτομέρος.Σεσυνδυασμόμε
τις επεμβάσεις του Καλλιαρίδη και ουσιαστικές
επιθετικέςεπιλογέςοιγηπεδούχοιμεένασερί5-0
πήραν προβάδισμα πέντε τερμάτων (11-6) στο
τέλοςτουπρώτουμέρουςκαιανέβασαντηδιαφο-
ράσταέξιγκολ(12-6)στοξεκίνηματουδεύτερου.
Απώλεια για τηνΠυλαίαήτανοΒακουφάρηςπου
τραυματίστηκε στο 21ο λεπτό  στη μύτη και δεν
μπόρεσενασυνεχίσει.

Από το 12-6 και έπειτα η εικόνα του αγώνα
άλλαξεκαισεαυτόσυντέλεσεκαιοτραυματισμός
τουΤριανταφυλλίδη (ηπρώτη εκτίμησηαναφέρει
διάστρεμμα)πουέμεινεγιαδεκαπέντελεπτάεκτός
αγώνα. ΟΦίλιππος βραχυκύκλωσε, έμεινε για
περισσότερααπό15 λεπτά καθηλωμένοςστα 15
γκολκαιηΠυλαίαμε τονΚουκμίσηναδείχνει και
πάλι την αξία τουπασάροντας και σκοράροντας
καιπαράτηναποβολήτουπροπονητήτηςΠάνου
Γούσιου στο 49’ για διαμαρτυρία έφερε ταπάνω
κάτωστον αγώνα και κατάφερε ναπροηγηθεί με
15-17στο 56:30 και νασφραγίσει τη νίκη της με
δύοακόμηαναπάντηταγκολ (15-19)!ΟΦίλιππος
τομόνοπουκατάφερεήτανναμειώσειστοτελικό
16-19.

Ταπεντάλεπτα:1-1,4-3,6-6,8-6,9-6,11-6(η-
μχ),12-6,13-9,15-13,15-15,15-17,16-19.

Φίλιππος (Χατζηπαρασίδης): Καλλιαρίδης,
Στεργιόπουλος,Τζίμπουλας2,Γραμματικόπουλος,
ΕλευθεριάδηςΧρ., Τριανταφυλλίδης 2,Παπαδό-
πουλος 1, Ελευθεριάδης Γ. 2, Ρίζος 1, Σαράφης
Π.Σ. 3,Παπαγιάννης, Κουκουτσίδης 3, Σαράφης
Κ.Σ.2,Τζωρτζίνης,Ταραμονλής,Φιλόσογλου.

ΑΕΣΧΠυλαίας (Γούσιος): Νικολαΐδης, Σουλ-
τάρης,Λασκαρούδης 2, Τσαχουρίδης, Ελέτα 5,
Βακουφάρης, Κουκμίσης Ν. 5, ΚουκμίσηςΚ. 1,
Τοκατζόγλου,Πετρίδης 5, Βιολιτζής,Μπουλταδά-

κης 1,Αλεξανδρίδης, Χουζούρης, Κολυμπάρης,
Καλαφάτης.

Διαιτητές: Κινατζίδης –Φωτακίδης.Δίλεπτα: 8
–7.Κόκκινη:Γούσιος(49:10γιαέντονηδιαμαρτυ-
ρία).Πέναλτι:3/3–2/3

ΤΟΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΥFINAL-8
Τααποτελέσματατης1ηςημέρας

ΦίλιπποςΒέροιας–ΆρηςΝίκαιας............ 27-26
Δούκας-Φοίβος.......................................19-22
ΑΟΚοζάνης-ΧΑΝΘ................................. 20-27
ΑΕΣΧΠυλαίας–Ολυμπιακός.................. 30-23

Τααποτελέσματατης2ηςημέρας
Δούκας–ΆρηςΝίκαιας............................ 19-16
Φίλιππος-Φοίβος.................................... 22-23
ΑΕΣΧΠυλαίας-ΧΑΝΘ............................. 27-24
ΑΟΚοζάνης-Ολυμπιακός....................... 18-26
Δούκας-Φίλιππος....................................20-24
Φοίβος-ΆρηςΝ.......................................16-22
ΑΕΣΧΠυλαίας-ΑΟΚοζάνης.................... 32-25
Ολυμπιακός–ΧΑΝΘ............................... 38-29

Ηβαθμολογία
Α’όμιλος:ΦοίβοςΣυκεών4 (61-63),Φίλιππος

Βέροιας 4 (73-69),ΑΣΕΔούκα 2 (58-62),Άρης
Νίκαιας2(64-60)

Β’όμιλος:ΑΕΣΧΠυλαίας6(89-72),Ολυμπια-
κόςΣΦΠ4(87-77),ΧΑΝΘ2(80-85),ΑΟΚοζάνης
0(63-85)

Τααποτελέσματατης3ηςημέρας
ΑΣΕΔούκα-ΑΟΚοζάνης.......................... 38-19
ΆρηςΝίκαιας–ΧΑΝΘ............................. 29-27
ΦοίβοςΣυκεών–Ολυμπιακός................ 25-30
ΦίλιπποςΒέροιας–ΑΕΣΧΠυλαίας......... 16-19

Βαθμολογίαομίλου1-4:ΑΕΣΧΠυλαίας4(49-
39),Ολυμπιακός2(53-55),ΦοίβοςΣυκεών2(48-
52),ΦίλιπποςΒέροιας0(38-42).

Βαθμολογίαομίλου5-8:ΑΣΕΔούκα4(57-35),
ΆρηςΝίκαιας2(45-46),ΧΑΝΘ2(54-49),ΑΟΚοζά-
νης0(39-65).

Τοπρόγραμματηςτέταρτηςημέρας(Φιλίππειο)
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08:30:ΆρηςΝίκαιας–ΑΟΚοζάνης
10:15:ΑΣΕΔούκα–ΧΑΝΘ
12:00:ΦίλιπποςΒέροιας–Ολυμπιακός
13:45:ΦοίβοςΣυκεών–ΑΕΣΧΠυλαίας

Τραπέζι στην ανδρική ομάδα
του Αγρ. Αστέρα για την άνοδο στην Α1

Οκτάωρη εκδίκαση για το ΠΑΟΚ-ΑΕΚ, 
μετά τη Δευτέρα η απόφαση

ΜετάαπόοκτώώρεςολοκληρώθηκεηεκδίκασητηςέφεσηςτουΠΑΟΚγιατηνπρωτόδικηαπόφασηγια
τοματςμετηνΑΕΚ.ΤιυποστήριξεηομάδατηςΘεσσαλονίκηςκαιτιαπάντησανοι«κιτρινόμαυροι».Οιστιγ-
μέςέντασηςκαιοιδιάλογοι.ΌλοτορεπορτάζστοSport24.gr.Μετάαπόμιαεκδίκαση...Οδύσσειαπουκρά-
τησεσχεδόνοκτώώρεςκαθώςξεκίνησεστις6:00τοαπόγευματηςΤετάρτηςκαιολοκληρώθηκεδέκαλεπτά
πριντις2:00ταξημερώματατηςΠέμπτηςολοκληρώθηκεηεκδίκασητηςέφεσηςτουΠΑΟΚγιατηνπρωτόδι-
κηαπόφασητουντέρμπιμετηνΑΕΚ.ΜιαεκδίκασηπουέγινεεκδικάστηκεκανονικάαπότονΔημήτρηΣκου-
τέρη καθώς τοαίτημα τηςΑΕΚγια εξαίρεση τουαπορρίφθηκεομόφωνα ενώστηνδιάρκεια τηςοκτάωρης
συνεδρίασηςυπήρξαναρκετέςστιγμέςεντάσεωνανάμεσαστιςδυοπλευρές.

ΟΠΑΟΚαπότηνπλευράτουπροσπάθησεναισχυριστείότιοδιαιτητήςΚομίνηςσφύριξεγιαναεπιστρέ-
ψουνοιδυοομάδεςστοναγωνιστικόχώροκαιηΑΕΚαρνήθηκεκαιαπότηνπλευράτουςοι«κιτρινόμαυροι»
επέμεινανστοκλίματρομοκρατίαςπουεπικράτησεμετάτηνείσοδοτουΙβάνΣαββίδημετοόπλοστοναγω-
νιστικόχώρο.ΜάλισταοιδυοΠΑΕπήρανδιορίανακαταθέσουνυπομνήματαμέχριτηνΔευτέρα(16/4)στις
2:00τομεσημέρι,κάτιτοοποίοσημαίνειπωςηαπόφασηθαβγεισίγουρααπότηνΔευτέρακαιμετά.

ΟΠΑΟΚεκπροσωπήθηκενομικάστηνεκδίκασητηςέφεσηςαπότουςΛάκηΣημαιφορίδη,ΛάμπροΜπίρ-
δα,ΑχιλλέαΜαυρομάτη,ενώτο«παρών»έδωσεουπεύθυνοςεπικοινωνίας,ΚυριάκοςΚυριάκος,οαντιπρόε-
δροςκαιδιευθύνωνσύμβουλος,ΜάκηςΓκαγκάτσης,καιοteammanager,ΠαντελήςΚωνσταντινίδης.

ΗΑΕΚ,μετησειράτης,εκπροσωπήθηκεαπότηνπροϊστάμενητουνομικούτμήματος,ΈλληΡίζου,ο
1οςαντιπρόεδροςκαιδιευθύνωνσύμβουλος,ΜηνάςΛυσάνδρου,καιουπεύθυνοςεπικοινωνίας,Ανδρέας
Δημάτος.

Χάντμπολ
ΔενάντεξεοΦίλιππος,έχασε16-19

απότηνΠυλαία!
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Γ. Ραγκούσης: Το Κίνημα Αλλαγής 
να ξεκαθαρίσει αν ανήκουμε στον

 προοδευτικό ή στον συντηρητικό χώρο
Τη διαφωνία του στο 

ενδεχόμενο συνεργασίας 
μετεκλογικά του Κινήμα-
τος Αλλαγής με τη ΝΔ, 
επανέλαβε,  μ ιλώντας 
στην τηλεόραση της ΕΡΤ, 
ο πρώην υπουργός και 
στέλεχος του Κινήματος 
Αλλαγής, Γιάννης Ρα-
γκούσης, ξεκαθαρίζοντας 
ταυτόχρονα ότι πρόκειται 
για προσωπική άποψη.

«Μη νομίζετε ότι το 
λέω μόνο για τον κ. Μη-
τσοτάκη, και μετά το 2012 
είχα πει δεν πρόκειται να 
συμμετέχω σε κυβέρνηση 
Σαμαρά», προσέθεσε.

Ο κ. Ραγκούσης υπεραμύνθηκε της διαφοροποίησης του από τη θέση περί «ίσων αποστάσεων» 
που «διακινείται» στο Κίνημα, ότι μετά τις εκλογές θα αποφασιστεί ενδεχόμενη συνεργασία, επισημαί-
νοντας «δεν έχουμε δικαίωμα να είμαστε κάτι σαν kinder έκπληξη, και να πούμε στους πολίτες ανοίξ-
τε να δείτε τι ψηφίσατε».

Όπως είπε ο πρώην υπουργός «μόνον δύο είναι οι κατευθύνσεις. Ή θα ανήκουμε στον προοδευ-
τικό χώρο, άρα θα αποκλείουμε τη συνεργασία με τη ΝΔ ή θα ανήκουμε στον συντηρητικό χώρο. Δεν 
υπάρχει άλλη επιλογή. Το Κίνημα Αλλαγής οφείλει να ξεκαθαρίσει τη θέση του».

Παράλληλα ο κ. Ραγκούσης επέκρινε τον Ευάγγελο Βενιζέλο για τη συνεργασία ΝΔ- ΠΑΣΟΚ μετά το 
2012. «Ο κ. Σαμαράς διορίστηκε πρωθυπουργός ερήμην του ΠΑΣΟΚ, χωρίς να συγκληθεί ούτε ένα όργανο 
του κόμματος, μόνο με τη σύμφωνη γνώμη του κ. Βενιζέλου» είπε, συμπληρώνοντας γι αυτό «κατανοώ την 
παρέμβαση Σαμαρά προς την πλευρά Βενιζέλου».

Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ

«Η Ευρωπαϊκή Επιτρο-
πή συνεχίζει και θα συνε-
χίσει να στηρίζει την Ελλά-
δα στο προσφυγικό ζήτημα 
παρέχοντας οικονομική και 
τεχνική υποστήριξη. Οι προ-
κλήσεις προς την Ελλάδα 
είναι κοινές μας προκλή-
σεις, είναι ευρωπαϊκές μας 
προκλήσεις», επισήμανε ο 
Ευρωπαίος επίτροπος Με-
τανάστευσης, Εσωτερικών 
Υποθέσεων και Ιθαγένειας, 
Δημήτρης Αβραμόπουλος, 
κατά την επίσκεψή του σε δι-
αμερίσματα φιλοξενίας προ-
σφύγων στη Λιβαδειά καθώς 
και στο κέντρο φιλοξενίας 
στη Ριτσώνα. Ο κ. Αβραμό-
πουλος, συνοδευόμενος α-
πό τον υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, Δη-
μήτρη Βίτσα, τη δήμαρχο Λιβαδειάς, Γιώτα Πού-
λου και τον επικεφαλής της Ύπατης Αρμοστεία, 
Φιλίπ Λε Κλερκ, επισκέφθηκε διαμερίσματα όπου 
μένουν οικογένειες προσφύγων, συνομίλησε μαζί 
τους και τους διαβεβαίωσε ότι «θα έχουν τη στή-
ριξή τους».

Ο κ. Αβραμόπουλος, στη συνέχεια, μεταβαίνο-
ντας στη Ριτσώνα υπογράμμισε ότι «το πρόγραμ-
μα παροχής ενοικιαζόμενων καταλυμάτων είναι 
αμοιβαία επωφελές για όσους ζητούν προστα-
σία αλλά και για τις τοπικές κοινωνίες. Για τους 
πρόσφυγες και μετανάστες είναι ένας τρόπος να 
ενσωματωθούν καλύτερα κι αποτελεσματικότερα 
στην κοινωνία. Για τις τοπικές κοινωνίες αυτό με-
ταφράζεται σε βοήθεια για τις τοπικές οικονομίες 
τα οικογενειακά καταστήματα και τους παρόχους 
υπηρεσιών. Θέλει τόλμη κι ευαισθησία από πλευ-
ράς δημάρχων να αντιμετωπίσουν τις φωνές 
λαϊκισμού και της ξενοφοβίας. Τους αξίζει δημό-
σιος έπαινος και, μέσω αυτών, κι ευχαριστίες για 
όλο τον ελληνικό λαό που έχει επιδείξει από την 
πρώτη στιγμή μία στάση ανθρωπιάς που εκφρά-
ζει στο ακέραιο τον ελληνικό και τον ευρωπαϊκό 

πολιτισμό».
Ακόμη ο Ευρωπαίος επίτροπος σημείωσε ότι 

«η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει οικονομική και 
τεχνική υποστήριξη στην Ελλάδα καθώς έχουν 
διατεθεί συνολικά περισσότερα από 1,5 δισ. ευ-
ρώ. Το πρόγραμμα μετεγκατάστασης έκτακτης 
ανάγκης ολοκληρώθηκε στις 31 Μαρτίου. Στο 
πλαίσιο του προγράμματος μεταφέρθηκαν συνο-
λικά 21.999 άτομα συμπεριλαμβανομένων 546 
ασυνόδευτων ανηλίκων. Η συνεργασία με τις 
ελληνικές αρχές ήταν εξαιρετική όπως επίσης κι 
η εκτέλεση των καθηκόντων τους ήταν αποτελε-
σματική, ιδίως της υπηρεσίας ασύλου καθώς επί-
σης και των στελεχών του Διεθνούς Οργανισμού 
Μετανάστευσης, της Ύπατης Αρμοστείας και του 
ΚΕΕΛΠΝΟ». Στη συνέχεια ο κ. Αβραμόπουλος 
ανέφερε για ακόμη μία φορά ότι «η ΕΕ πρέπει 
να συνεχίσει να δείχνει αλληλεγγύη προς την 
Ελλάδα και την Ιταλία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
θα συνεχίσει να παρέχει οικονομική και πρακτική 
στήριξη στα κράτη-μέλη που θα συνεχίσουν τις 
μετεγκαταστάσεις», ενώ παράλληλα τόνισε την 
ιδιαίτερη προσπάθεια που έχει γίνει «για την α-
ποτελεσματική καταπολέμηση των εγκληματικών 
δικτύων των διακινητών».

Σκληρή επίθεση στην κυβέρ-
νηση για όλα τα ανοικτά μέτωπα 
από τα ελληνοτουρκικά και το ο-
νοματολογικό της πΓΔΜ μέχρι την 
οικονομία, εξαπέλυσε ο πρόεδρος 
της ΝΔ, Κυριάκος Μητσοτάκης μι-
λώντας στους ανταποκρικές ξέ-
νου Τύπου.

Για το θέμα της ονομασίας της 
πΓΔΜ επανέλαβε την κριτική του 
ότι η κυβέρνηση εκφράζεται με 
δύο γραμμές, αφού ο κυβερνη-
τικός εταίρος δεν συμφωνεί σε 
λύση που να περιέχει τον όρο 
Μακεδονία και πως ο κ. Τσίπρας 
λειτουργεί σαν επικεφαλής του 
ΣΥΡΙΖΑ και όχι ενιαίας κοινοβουλευτικής πλειο-
ψηφίας. Όπως είπε, εφόσον υπάρξει λύση, όπως 
και στα ζητήματα που αφορούν τα μνημόνια, οι 
διεθνείς συμφωνίες δεσμεύουν τη χώρα. «Θα 
εκφράσουμε την εντονότατη διαφωνία μας στη 
Βουλή σε περίπτωση που η συμφωνία έρθει, 
όπως τουλάχιστον φαίνεται σήμερα χωρίς -αν 
κρίνω από τις όποιες διαρροές- να είναι μία ενιαία 
συνολική και οριστική λύση που να θέτει ως προ-
απαιτούμενο τη συνταγματική αναθεώρηση στη 
γείτονα χώρα και την αντιμετώπιση ζητημάτων 
εθνότητας και αλυτρωτισμού» ανέφερε.

Για τα ελληνοτουρκικά
Για τις τουρκικές προκλήσεις και την περίπτω-

ση μίας σύγκρουσης, ο πρόεδρος της ΝΔ σημεί-
ωσε ότι ο δημόσιος διάλογος γύρω από ένα εν-
δεχόμενο θερμό επεισόδιο δεν εξυπηρετεί αυτήν 
τη στιγμή τους εθνικούς σκοπούς. «Προφανώς, 
όταν υπάρχει αμοιβαία ένταση, ο κίνδυνος ενός 
ατυχήματος αυξάνεται» τόνισε και πρόσθεσε ότι 
«είναι απαραίτητο να υπάρχει μία συμφωνημένη 
και γρήγορη οριζόντια αποκλιμάκωση» που να 
ξεκινήσει από την Τουρκία, η οποία θα πρέπει 
να εγκαταλείψει τις αναθεωρητικές προσεγγίσεις 
στη Συμφωνία της Λωζάνης. Όπως επισήμανε, 
απαραίτητη και αυτονόητη κίνηση καλής θέλησης 
της Τουρκίας είναι να αντιμετωπίσει το ζήτημα 
των δύο αξιωματικών, που εξακολουθούν να εί-
ναι φυλακισμένοι σε τουρκικές φυλακές υψίστης 
ασφαλείας.

Συνέστησε, δε, χαμηλότερους τόνους, υπο-
γραμμίζοντας: «Είμαι φανατικός εχθρός της λο-
γικής ότι για να κερδίσουμε πέντε ψήφους πα-
ραπάνω ανεβάζουμε τους τόνους και τονώνουμε 
τα εθνικιστικά ένστικτα, είτε αυτό γίνεται στην 
Τουρκία, είτε αυτό γίνεται στην Ελλάδα».

Εξαπέλυσε, όμως, επίθεση στην κυβέρνηση 
και στον υπουργό Εθνικής Άμυνας, Πάνο Καμ-
μένο, και την κατηγόρησε για «αφόρητη κυβερ-
νητική διγλωσσία σήμερα στα θέματα εξωτερικής 
πολιτικής» που δημιουργεί μείζον εθνικό ζήτημα 
στη χώρα. «Είναι ένα ζήτημα, το οποίο το είδαμε 
στα Σκόπια. Το βλέπουμε διαρκώς στα ελληνο-
τουρκικά. Και ο κύριος Τσίπρας, ως αδύναμος 
πρωθυπουργός, αναγκάζεται να κρατήσει τον 
κύριο Καμμένο στο υπουργείο αυτό, προκειμένου 
να κρατήσει την κυβερνητική του πλειοψηφία. Το 
κόστος, όμως, για τη χώρα είναι πάρα πολύ με-
γάλο. Διότι σήμερα δεν υπάρχει ένα ενιαίο κέντρο 
εξωτερικής πολιτικής. Άλλα λέει το υπουργείο 
Εθνικής Άμυνας, άλλα λέει το Μαξίμου. Γίνεται 
εξωτερική πολιτική με non-paper, αστεία πράγ-
ματα. Και η εικόνα την οποία εκπέμπει η χώρα 
δεν είναι μία εικόνα σοβαρότητας» εξήγησε ο κ. 
Μητσοτάκης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η αντιμετώπιση της 
Τουρκίας «απαιτεί, αν μη τι άλλο, σοβαρότητα, 
υπευθυνότητα, περισυλλογή, αυτοπεποίθηση και 
προβολή μίας ισχύος, όχι απλά αποτρεπτικής, 
αλλά η οποία θα απορρέει και από τη συνολική 
εικόνα της χώρας».

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης 
άσκησε κριτική για την πρόσφατη επίσκεψη του 
Τούρκου Προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, γιατί 
δεν ήταν κατάλληλα προετοιμασμένη ώστε να 
είναι επιτυχημένη: «Κρίνοντας εκ του αποτελέ-
σματος η επίσκεψη απέτυχε. Τώρα, γιατί απέτυχε 
μπορούμε να το συζητήσουμε. Σίγουρα όμως 
ήταν μία επίσκεψη η οποία δεν ήταν καλά προε-
τοιμασμένη».

Για την πορεία της Νέας Δημοκρατίας
«Η Νέα Δημοκρατία είναι σήμερα η μόνη α-

ξιόπιστη πολιτική δύναμη, η οποία μπορεί να 
οδηγήσει τον τόπο στην έξοδο από την κρίση» 
δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης, σημειώνοντας πως 
όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι προηγείται 
στα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά. «Το 
80% των Ελλήνων θεωρούν ότι η χώρα πηγαίνει 
στη λάθος κατεύθυνση, ότι δεν υπάρχει καμία 
εμπιστοσύνη σήμερα σε αυτήν την κυβέρνηση 
ότι μπορεί να μας οδηγήσει σε καλύτερες μέρες. 
Η ΝΔ είναι η μόνη πολιτική δύναμη, η οποία έχει 
σχέδιο για το τι θα γίνει μετά τη λήξη του τρίτου 
προγράμματος» πρόσθεσε.

Για το σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας και τη 
στάση των θεσμών

Αναφερόμενος στο δικό του σχέδιο για την 
επόμενη ημέρα, ο αρχηγός της ΝΔ είπε ότι «εάν 
είναι το σωστό σχέδιο για την Ελλάδα και για 
τους Έλληνες, θα είναι ένα σχέδιο το οποίο θα 
βρει και τη σύμφωνη γνώμη των θεσμών. Οι 
παράμετροι είναι πάρα πολύ ξεκάθαρες: Πρώτη 
προτεραιότητα του σχεδίου μας είναι η δημιουρ-
γία δουλειών μέσα από την προσέλκυση επεν-
δύσεων... Θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα δυνατά 
χρηματοδοτικά εργαλεία, ξεκινώντας από ένα 
επενδυτικό σχέδιο ιδιωτικοποιήσεων με συγκεκρι-
μένη άποψη για τις εταιρείες τις οποίες διαχειρίζε-
ται σήμερα το ΤΑΙΠΕΔ και το Υπερταμείο».

Ο κ. Μητσοτάκης κάλεσε την κυβέρνηση «αν 
τολμά, να δώσει στη δημοσιότητα το αναπτυ-
ξιακότης σχέδιο που έχει υποβάλλει στους θε-
σμούς», τονίζοντας ότι «η ΝΔ δεν πρόκειται να 
δεσμευθεί από ένα αναπτυξιακό σχέδιο, το οποίο 
θα ανακυκλώνει ιδεοληψίες μίας άλλης εποχής».

Ακόμη, υποστήριξε ότι θα συζητήσει με τους 
εταίρους τούς σκληρούς δημοσιονομικούς πε-
ριορισμούς που μας έχει επιβάλλει η κυβέρνη-
ση Τσίπρα, δηλαδή το πλεόνασμα του 3,5%, 
επισήμανε, όμως, ότι αυτό θα γίνει αφού πρώτα 
ανακτήσει την απαραίτηση αξιοπιστία της χώρας 
και της κυβέρνησης. Για τον δανεισμό από τις 
αγορές είπε ότι σήμερα το δεκαετές ομόλογο εί-
ναι περίπου στο 4 και της Πορτογαλίας είναι στο 
1,80. «Δεν έχω δει καμία ένδειξη ότι οι αγορές 
σήμερα εμπιστεύονται αυτή την κυβέρνηση, να 
αποκλιμακώσει τα επιτόκια τόσο ώστε η χώρα 
να μπορεί να δανείζεται με ένα λογικό κόστος» 
υπογράμμισε.

Για τις μεταναστευτικές ροές, ο αρχηγός της 
αξιωματικής αντιπολίτευσης ανέφερε ότι έχουμε 
και εμείς ένα δικό μας εσωτερικό μερίδιο ευθύνης 
για την κατάσταση η οποία επικρατεί σήμερα στα 
νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. «Είναι αδιανόητο 
η χώρα να έχει πάρει τόσα κονδύλια από την Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση και τα κέντρα υποδοχής να βρί-
σκονται σε αυτή την κατάσταση» συμπλήρωσε.

Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης έκανε εκτεταμένη α-
ναφορά στο σχέδιό του για το Δημόσιο: Όπως 
σημείωσε, η ριζική ανασυγκρότηση του δημο-
σίου τομέα είναι απαραίτητη προϋπόθεση για 
να εφαρμοστεί οποιαδήποτε πραγματική μεταρ-
ρύθμιση στη χώρα μας. «Θέλω, λοιπόν, να είμαι 
για άλλη μία φορά ξεκάθαρος: Στο σχέδιό μας 
δεν υπάρχουν απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων, 
υπάρχει αξιολόγηση δημοσίων υπαλλήλων και 
ουσιαστική αναδιάταξη των δομών τού Δημοσί-
ου, έτσι ώστε το δημόσιο να έχει ένα μικρότερο 
λειτουργικό αποτύπωμα, όπως είχε γίνει επί των 
ημερών μου» κατέληξε.

Επίθεση Μητσοτάκη 
στην Κυβέρνηση για ελληνοτουρκικά, 

σκοπιανό και οικονομία

Δ. Αβραμόπουλος: Η Κομισιόν 
θα συνεχίσει να στηρίζει 

την Ελλάδα στο προσφυγικό 
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 

Απρίλιος 2018 
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκα-

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

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

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

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Φαρμακεία
Παρασκευή 13-4-2018

13:30-17:30 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΣΟΦΙΑ& ΣΙΑΟ.Ε. ΠΙΕΡΙΩΝ 7
(απέναντιαπόβενζινάδικοΓαλά-
νη)23310-73324

21:00-01:00+διαν.ΝΕΔΕΛ-
ΚΟΥ(ΟΥΤΑ)ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΜΟΡΑ-
ΒΑ1(δίπλαστοΙΚΑ)23310-66649

Στοπλαίσιο τηςΔομήςΔια ΒίουΜάθησης του
Α.Π.Θ. υλοποιείται κατά το τρέχονακαδημαϊκό έτος
2017-2018ΣεμινάριοΚατάρτισης καιΕπιμόρφωσης
Διατμηματικό (στοοποίοσυμμετέχουνωςεισηγητές
μέλη τωνΤμημάτων τουΦαρμακευτικού, Χημικού,
της Ιατρικής τουΑΠΘκαι τουΕΛΓΟΔΗΜΗΤΡΑ)με
τίτλο  «ΠαρασκευήΚαλλυντικώνΣκευασμάτων και
Σαπώνων».

Στόχοςαυτού τουπρογράμματος είναι η εξοικεί-
ωση των ενδιαφερομένων  στον κλάδο τηςΚοσμε-
τολογίας προσφέροντάς τους αφενός τις βασικές
αλλά και τις προχωρημένες έννοιες και τεχνικές,
καθώς και η απόκτηση της απαραίτητης εμπειρίας
και τεχνογνωσίας,ώστε να αναπτύξουν και νασυ-
μπληρώσουνταυτόχρονατιςεπιστημονικέςγνώσεις
τους και κυρίως τιςπρακτικές τουςδεξιότητεςστον
τομέα τηςπαρασκευήςΚαλλυντικώνσκευασμάτων.
ΤοΠρόγραμμααυτόαναμένεται να δημιουργήσει ι-
διαίτεραειδικευμένουςαποφοίτους,μεδημιουργικές,
καινοτόμεςκαιεπιχειρηματικέςδεξιότητες.

Για την παρασκευή ΚαλλυντικώνΜορφών δεν
αρκεί μόνον η απόκτηση θεωρητικών γνώσεων,
αλλάείναιαπαραίτητηκαιησυνεχήςεξάσκησηώστε
να επιτυγχάνεται το επιθυμητό επίπεδο δεξιότη-
τας στην παρασκευή τους. Γίνεται δε περισσότε-
ρο αισθητή αυτή η απαίτησηστους επαγγελματίες
Φαρμακοποιούς που διατηρούνΦαρμακείο και οι
οποίοιυποχρεούνταιπλέονεκτωνπεριστάσεωννα
αλλάξουντοεπιχειρηματικότουςμοντέλοπαρασκευ-
άζονταςκαιδιαθέτονταςκαλλυντικάσκευάσματαπα-
ραγόμενα«εξιδίων»μεαποτέλεσμανααποκτήσουν
συγκριτικό πλεονέκτημα και να μετατρέψουν την
κρίσησεευκαιρία.

 ΤοπροτεινόμενοΠρόγραμμαΕπιμόρφωσης /
Κατάρτισηςθαενθαρρύνειτουςσυμμετέχοντεςστην
παρασκευήκαλλυντικώνσκευασμάτων,μεαναφορά
καισταφυσικάκαλλυντικά,  καιθα τουςπροσφέρει
τιςδυνατότητεςκαιδεξιότητεςναυλοποιήσουνήκαι
να αναπτύξουν νέες συνταγές καλλυντικώνσκευα-
σμάτωνανάλογαμετιςανάγκες-απαιτήσειςκαιτις
χρήσειςγιατιςοποίεςπροορίζονται.

Πέραν των γνώσεωνπου αφορούν τις γενικές
αρχές ανατομίας, της φυσιολογίας του δέρματος,
τηςτρίχαςκλπ.επιπρόσθετοστοιχείοτουπρογράμ-
ματος,αποτελείηπαρουσίασητηςνομοθεσίαςπου

διέπει την έγκριση εγκατάστασης εργαστηρίουπα-
ρασκευήςκαλλυντικώνσκευασμάτων,τιςδιαδικασίες
ελέγχου και ενημέρωσης τουΕθνικούΟργανισμού
Φαρμάκων(ΕΟΦ),τηνπαραγωγή,τηδιακίνηση,την
πιστοποίηση των καλλυντικώνπροϊόντων, ενώ θα
δοθείέμφασηστηχρήσητωνπρώτωνυλώναποδε-
κτώνκαιμη(INCI),απότηνΕυρωπαϊκήΝομοθεσία
περίκαλλυντικών.

Ο κύκλος τωνΔιαλέξεων και κυρίως, του εξειδι-
κευμένου τμήματος της ΠρακτικήςΆσκησης, που
αποτελεί περίπου το 70%, τουΠρογράμματος θα
προσφέρειστουςσυμμετέχοντες(π.χ.στουςφαρμα-
κοποιούς, χημικούς) την επικαιροποίηση των γνώ-
σεώντουςσενέεςτεχνολογίεςπαρέχοντάςτουςπο-
λύτιμητεχνογνωσίακαιεμπειρίασεέναευρύφάσμα
διεργασιώνκαιδεξιοτήτωνπουσχετίζονταιάμεσαμε
τηνΚοσμετολογία.Παράλληλαστους νεοεισερχόμε-
νουςστον τομέαπαρασκευής καλλυντικών θα επι-
διώξει, να αναπτύξουν τις εφαρμοζόμενες τεχνικές
και δεξιότητές τους, να εμπλουτίσουν τιςπρακτικές
εφαρμογέςτουςμενέεςκαινααναπτύξουνεπιπλέ-
ον την ικανότητα νααναγνωρίζουν και να επιλύουν
προβλήματαστημορφοποίηση καλλυντικώνσκευα-
σμάτων.

Επιπρόσθετα, θα ενημερωθούν σχετικά με τις
απαιτήσειςγιατηδημιουργίαΜονάδωνΠαραγωγής
ΚαλλυντικώνΠροϊόντων,(πουαποτελούνεπιλέξιμες
δράσειςσεαρκετάχρηματοδοτικάπλαίσιαστήριξης),
καθώςκαιγιατιςΤάσειςτωνΑγορώνκαιτιχρειάζεται
γιατηνδιακίνησητωντελικώνπροϊόντωνστηνΕλλη-
νικήΑγορά.

ΤοΣεμινάριο γενικότερα απευθύνεται σε όσους
επιθυμούν να έρθουν σε επαφή σφαιρικά με τον
τομέατηςΚοσμετολογίας,αλλάκαιμετιςεπιμέρους
καλλυντικές μορφές (σαμπουάν, κρέμες –προσώ-
που,σώματος, ημέρας κλπ), αντηλιακά, αντιιδρωτι-
κά,μάσκες,αφρόλουτρα,κραγιόν,πούδρες,λοσιόν,
κρεμοσάπουνα,σαπούνιακλπ),πολύδεπερισσότε-
ρονααναπτύξουνπεραιτέρωτιςδεξιότητεςτουςστη
δημιουργία καλλυντικών σκευασμάτων, όπως σε:
Φαρμακοποιούς (φαρμακείου, βιομηχανίας, επιστη-
μονικούςσυνεργάτεςφαρμακευτικώνεταιρειώνκλπ),
ΒοηθούςΦαρμακείου,Χημικούς,ΑποφοίτουςΤΕΙ ή
και ΙΕΚ, Ιατρούς,Βιολόγους,ΧημικούςΜηχανικούς
κλπ.Πρόσθετα όμως και σε ευρύτερες κοινωνικές

ομάδες οι οποίες ενδιαφέρονται και θα ήθελαν να
εκπαιδευθούνστοπώςναπαρασκευάσουν«ταδικά
τους καλλυντικά».Εντυπωσιακήόμως είναι ηπρο-
σέλευση από απομακρυσμένεςπεριοχές διαμονής
στηνΕλλάδαόπωςΧανιά,Ρέθυμνο,Ηράκλειο,Κα-
λαμάτα,Πύλο,Αθήνα,Σίφνο,Χίο,Λειβαδιά,καβάλα,
Κοζάνη, Γιάννενα,Καβάλα,Κομοτηνή,Αλεξανδρού-
ποληκλπ.

ΑυτότοΠρόγραμματηςΔιαΒίουΜάθησηςείναι
αυτοχρηματοδοτούμενο,διάρκειας80ωρώνκαιέχει
κόστος750€ (σετρειςδόσεις των100Επροκατα-
βολή,350Εκαι300€).

Μετάαπόπολύπλευρεςπροτάσειςκαισυστάσεις
προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα σε εργαζόμε-
νουςναπαρακολουθήσουντοσεμινάριοταμαθήμα-
τακαι τηνΠρακτικήΆσκησηαποφασίστηκεναγίνει
αλλαγήστιςώρεςκαιημέρεςδιεξαγωγήςκαιέτσιτα
μαθήματαθαπραγματοποιούνταικάθεΣάββατοκαι
Κυριακήπρωί(9:00–14:00).

Οιενδιαφερόμενοικαλούνταινακαταθέσουντην
αίτησή τους μόνον ηλεκτρονικά στη δ/νση http://
diaviou.auth.gr/application_form_pksαπό την ιστο-
σελίδαhttp://www.seminariokallintikon.gr/.

Επειδή θα ληφθεί υπόψη και η σειρά προτε-
ραιότητας στην επιλογή των ενδιαφερομένων έχει
σημασία η ημερομηνία υποβολής της αίτησης και
κατάθεσηςτωνδικαιολογητικών.

Ηαίτησηθασυνοδεύεταιαπόταακόλουθαδικαι-
ολογητικά:

1.Σύντομο βιογραφικό σημείωμαστην ελληνική
γλώσσα

2.Πιστοποιητικόπροϋπηρεσίας(εάνυπάρχει)
3.ΤίτλοιΣπουδών(εάνυπάρχουν)
4.Πιστοποιητικό ΙσοτιμίαςΔ.Ο.Α.Τ.Α.Π./Δ.Ι.Κ.Α.Τ.

Σ.Α./Ι.Τ.Ε.γιαπτυχιούχουςεξωτερικού
5.Πιστοποιητικά τίτλου σπουδών ξένων γλωσ-

σών(εάνυπάρχουν)

Γιαπερισσότερεςπληροφορίες οι ενδιαφερόμε-
νοι μπορούν να επικοινωνούνμε τονΕπιστημονικά
Υπεύθυνο του προγράμματος Σταύρο Κατσιώτη
stakat@pharm.auth.gr, καθώς και με τη Χ. Γαβρι-
έλη gabrieli@pharm.auth.gr, Τηλ. Επικοινωνίας:
2310.997644,6976452714,κατάτιςεργάσιμεςημέ-
ρεςκαιώρες.

Σεμινάριαπαρασκευήςκαλλυντικώνπροϊόντωνκαι
σαπώνωναπότηδομή«διαβίουμάθησης»τουΑ.Π.Θ.



ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρι-
σμα2ουορόφουχωρίς
ασανσέρ, 85 τ.μ., με
2ΔΣΚ, ανακαινισμένο,
περιοχή Κυριώτισσας,
29.500 ευρώ. Τηλ.:
6945122583.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οροφο-
διαμέρισμα 110 τ.μ.
καθαρά στη Νάουσα,
Νικομηδείας4στον2ο
όροφο.Τηλ.επικοινω-
νίας:6937111143.

ΝΑΟΥΣΑ  κέντρο
(Βενιζέλου &Μπιγκά-
νου γωνία) πωλείται
οροφοδιαμέρισμα 1ου
ορόφου διώροφης οι-
κοδομής 87 τ.μ., αυ-
τόνομη  θέρμανση ,
ηλεκτρ.  τέντες στα
μπαλκόνια. Τιμή συ-
ζητήσιμη. Τηλ.: 6979

464317.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ από ιδι-

ώτη καινούργιο κατά-
στημα45τ.μ.στηνοδό
Κεντρικής τηςΒέροιας,
δίπλα στο Επιμελητή-
ριο, μεπατάρι 30 τ.μ.,
αυτόνομη θέρμανση
καιθέσηπάρκιγκ.Τηλ.:
6936870915.
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ  ε-
π ι χ ε ί ρηση  κα -
φέ-μπαρ επί της
οδούΕληάςπλή-
ρως εξοπλισμέ-
νη. Τηλ. :  6945
013461.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χω-
ράφι 10.300 τ.μ.
στο Μακροχώρι,
τοποθεσία «Βάλ-
τος»κοντάστοΑ-
ντλιοστάσιο.Τηλ.:
2331024097.

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

ΕΥΚΑΙΡΙΑ, Γεωργια-
νοί πωλείται οικόπεδο 2

στρ., σε πολύωραία πε-
ριοχή, μόνο 42.000 ευρώ.
Υπάρχειπερίφραξημετοί-
χο στο μισό, ωραία θέα,
άφθονο πόσιμο νερό και
ευφορότατο έδαφος.Τηλ.:

6934662478.
ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο

800τ.μ.στοΜακροχώ-
ρι,άρτιο,οικοδομήσιμο,
σεπολύκαλήκεντρική
περιοχή.Πληροφορίες
στο τηλ.:6936711661
&2331026609.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπε-
δο500τ.μ.στηΜελί-
κη (πλησίον Κονάκι).
Τιμή λογική. Πληρ.
τηλ.:6970862964.

ΣΤΟ ΜΑΥΡΟΔΕΝ-
ΔΡΙ 12 στρέμματα με
μονοκατοικίαημιτελή.Τι-
μήεξαιρετική50.000ευ-
ρώ.Τηλ.:6973735020.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 3 οι-
κόπεδο από 400 τ.μ.
το καθένα, μεμονω-
μένα ή όλα μαζί, στη
Ραχιά,στο κέντρο του
χωριού, πίσω από το
σχολείο. Τηλ.: 23310
20051&6942779696
κ.Αγγελική.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι
10 στρέμματα με δέ-
ντρα(ροδακινιές)στον
5ο χρόνο, στηνπερι-
οχή της Μέσης, 500
μέτρα από το χωριό.
Τηλ. επικοινωνίας:
6971629160.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ENOIKIAZETAIμο-

νοκατοικία στηΡαχιά.
Πληροφορίες κ. Σου-
κιούρογλουΜπάμπης.
Τηλ.  επικοινωνίας:
6947150807.

ΚΑΛΛΙΘΕΑ, Ιουστι-
νιανού11, ενοικιάζεται
διαμέρισμα90τ.μ.,3ος
όρ., αυτόνομη θέρ-
μανση με μπαλκόνια
γύρω-γύρω, υπέροχη
θέα.Τηλ.:6974637671
&6978644381.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δι-
αμέρισμα 60 τ.μ. ΣΚ-
ΔWC,στηνοδόΜ.Αλε-
ξάνδρου42 (δίπλαστο
Κηροπλαστείο) 2ος ό-
ροφος,μεκεντρικήθέρ-
μανσημεωρομετρητή,
πλήρωςανακαινισμένο.
Τιμή230 ευρώ.Πληρ.
τηλ.:6976555454.

ΠΑΤΡΙΔΑ στο δρό-
μο προςΑγ. Γεώργιο
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ:α)δι-
αμέρισμα100 τ.μ.,1ος
όρ.,κεντρικήθέρμανση,
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ73τμΑΝΑΚΑΙ-
ΝΙΣΜΕΝΟ2ΔΣΚΧΛΚ.ΚΕΝΤΡΟ€30.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ105τμΑΝΑΚΑΙ-
ΝΙΣΜΕΝΟ2ΔΣΚΧΛΚΑΠΟΘΗΚΗ,ΑΤΟΜ.
ΛΕΒΗΤΑ,ΗΛΙΑΚΟ,ΤΖΑΚΙ,ΘΕΑ,ΑΝΑΚΑΙ-
ΝΙΣΜΕΝΟ.ΤΙΜΗΕΥΚΑΙΡΙΑΣΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ87 τμ 3ΔΣΚ-
ΧΛΚ.1ΟςΟΡΟΦΟΣΚΕΝΤΡΟ€35.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ90 τμ 3ΔΣΚ-
ΧΛΚ.2ΟςΟΡΟΦΟΣΚΑΛΛΙΘΕΑ€35.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 87τ 3ος 2Δ-
ΣΚΧΛΚ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΛΟΥΞΠΛΗΣΙ-
ΟΝΠΙΕΡΙΩΝ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 105 τ.μ.3ος-
3ΔΣΚΧΛΚΔΙΑΜΠΕΡΕΣΑΤ.ΘΕΡΜΑΝ-
ΣΗ,ΘΕΑ,ΠΑΡΚΙΝ,ΠΑΠΑΓΟΥ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 145τ.μ.4ος
3ΔΣΤΚΧΛΚCWΛΟΥΞΤΖΑΚΙΑΤ.ΘΕΡ-
ΜΑΝΣΗ,ΘΕΣΗΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ.ΘΕΑ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙAΜΕΡΙΣΜΑ 60τ.μ.1ΔΣΚ-
ΧΛΚΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗΠΛΗΣΙΟΝΑΣΤΙΚΑ.
ΠΩΝΟΥΝΤΑΙ:2 ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ1ΔΚ-
ΧΛΚ1οςκαι2ος15.000€ΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ155τ.μ.3Δ-
ΣΤΚΧΛΚWCΛΟΥΞ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 130τ.μ.3ος
ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 150τ.μ.Ε-
ΝΤΟΣ 1ΣΤΡ. ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΟΥΠΕΡ
ΛΟΥΞΡΑΧΙΑ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 50τ.μ.2ος
ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗΚΕΝΤΡΟ-ΑΠΟΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ85 τ.μ.2ΔΣΚ-
ΧΛΚ2οςΤΣΕΡΜΕΝΙ40.000€
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ35τ.μ.ΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΟΙΚΟΠΕΔΟ840τ.μ.ΠΑΠΑΚΙΑ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΟΙΚΟΠΕΔΟ145τ.μ.ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΟΙΚΟΠΕΔΟ209τ.μ.ΠΑΠΑΓΟΥ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΧΩΡΑΦΙ4200τ.μ.ΠΑΝΟΡΑΜΑ.

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700
τμ.μεκτίσμαδυόροφοσε τιμή
ευκαιρίας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφιποτιστι-
κό11στρέμματαστηΜελίκη(πε-

ριοχήΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα

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

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

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙαποθήκηκοντάστκάντρο220τ.μ.,50.000ευρώ.

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

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

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

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

Προσφορά της εβδομάδας
-ΕΥΚΑΙΡΙΑπωλείται οικοδομή επί τηςΘεσσαλο-

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

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

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

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

ντρο40τ.μ.Τιμή19.000ευρώ

www.mesitikoveria.gr

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

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

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

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κύ-
ριος ή κυρία άνω
των 25 ετών με
άνεση λόγου και
ευχέρεια στις δη-
μόσιεςσχέσεις να
αναλάβει εταιρία
στο Νομό. Τηλ.:
6934888738.
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ηλιακό,β)κατάστημαισόγειο
100τ.μ.,μεγάλαμπαλκόνια
καιπροαύλιο.Τηλ.: 23310
71554&6971706894.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΑΠΟΘΗΚΕΣ-

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ-
ΓΡΑΦΕΙΑ-
ΓΚΑΡΑΖ-
ΧΩΡΑΦΙΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μαγαζί στην
οδόΣταδίου67 τ.μ.με έξ-
τραεξωτερικόχώροσετιμή
μεγάλης ευκαιρίας 30.000
ευρώ.Τηλ.:6973735020.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός με

ΠΕ1, Γ΄ καιΕ΄ κατηγορίας
δίπλωμα έως 35 ετών για
μεταφορική εταιρία με διά-
φορα. Ώρες επικοινωνίας
9.00 π.μ. έως 13.00 μ.μ.
Τηλ.:2331501442.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για
εργασίαωςσερβιτόρα για
καφενείο sport-καφέ στη
Βέροια γιαπρωινή ή απο-
γευματινή εργασία. Τηλ.:
6986766900.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία ελλη-
νίδα για εργασίαπρωινού
8ώρου σε καφέ-ουζερί.
Τηλ.:6971831074.

ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ζητά πωλητή ή πωλήτρια
με δίπλωμα οδήγησης για
μόνιμη απασχόληση στον
Νομό Ημαθίας και στους

όμορουςΝομούς. Βιογρα-
φικά: info@staboulis.com.
Τηλ.2332026904

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος
με δίπλωμα οδήγησης
κατηγορίας Β΄ σε κατά-
στημα ενοικιάσεως αυτο-
κινήτων (γνώσεις πλυ-
ντηρίου αυτοκινήτων) στη
Ζάκυνθο για τη σεζόν 1
Μαΐου έως 31 Οκτωβρί-
ου. Τηλ.: 6945 704344.
  ΑΠΟΕΤΑΙΡΙΑ ταχυμετα-
φορών ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός
με εμπειρία σε μεταφορι-
κή-κούριεργια τοΝ.Ημαθί-
ας.Αποστολήβιογραφικών:
ouzounidisp@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για τη
φύλαξηκαιπεριποίησηγε-
ρόντουμεπρόβλημαόρα-

σης.Τηλ.: 25176 και 6998
027956.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ:βοηθόςμά-
γειρακαάτομαγια τηνκου-
ζινασεγνωστήταβέρναστη
Βέροια.Τηλ.: 2331070846
μετάτις10.00π.μ.

ΑΠΟ ΤΟ ΨΗΤΟΠΩ-
ΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΗΣ ζητούνται
κοπέλες για εργασία.Τηλ.:
6984472747,κοςΓιώργος.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ προσφέρει ερ-

γασία καθαρισμούσπιτιών
καθώς φροντίδα μικρών
παιδιών και ηλικιωμένων.
Τηλ.:6984095883.

ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ με γνώ-
σειςκαικηπουρικήςζητάα-
νάλογηεργασία.Τηλ.:6974

599047.
ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη

φύλαξηκαιπεριποίησηηλι-
κιωμένωνσε24ωρηβάση.
Τηλ.:6993678697.

ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ  κυρία
μονογονικής οικογένειας,
ζητάει εργασία, γιαφύλαξη
ηλικιωμένωνκαικαθαρισμό
σπιτιών. Τηλέφωνο: 6999
262565.

ΚΥΡΙΑζητείεργασίαγια
φύλαξη μωρού ή καθαρί-
στριασεσπίτικαιγραφεία.
Τηλ. επικοινωνίας: 23310
73642.

ΚΥΡΙΑαναλαμβάνειτην
φροντίδα ηλικιωμένων &
καθαρισμα σπιτιών, γρα-
φείων και σκάλες. Τηλ.:
6946479828.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:23841 -ΩΡΟΛΟΙΚέντροΕΝΟΙΚΙ-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.24304ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοικία

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

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

330€,Πληροφορίες μόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 24292 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 23705 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:24009-ΠΙΕΡΙΩΝπερίπουστημέ-

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:14333-ΣτόΤΣΕΡΜΕΝΙΠΩΛΕΙΤΑΙ

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

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

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΤΡΙΛΟΦΟΣ,Πωλούνται σήμερα2 με-

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

Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ13851ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ,στοπάνωΜα-

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

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ.13803ΚΕΝΤΡΟ,ΚοντάσταΚΤΕΛ

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

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

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ13801ΜΙΚΡΗΣΑΝΤΑ,πωλείταια-

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

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

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ. 13793ΜΕΤΟΧΙ ,Οικόπεδο 529

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

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

Κωδ.13787ΤΡΙΛΟΦΟΣ,Οικόπεδο1.820

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

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

ΠΩΛΗΣΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Κωδ.105120ΚΕΝΤΡΟ,ΠωλείταιΕπιχεί-

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

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

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣΓΙΑΤΟΛΜΗΡΟΥΣ
Κωδ.13833 ΚΕΝΤΡΟ, Μητροπόλεως

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

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

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

www.laosnews.gr

Ταπαραπάνωαποτελούνμέροςτουχαρτοφυλακίουμας

Γιαναταδείτεόλαμπείτεστοwww.mesitiki.www.mesitiki.gr

ΟΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣΒΕΡΟΙΑΣ VENUS
GROWERSΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙΠΩΣΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ

ΓΙΑΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣΧΕΙΡΙΣΤΩΝΚΛΑΡΚ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ:
-Άδειαχειριστήμηχανημάτωνέργουδεύτερηςειδικότηταςή
-Άδειαβοηθούχειριστήμηχανημάτωνέργου
Πληροφορίεςστοτηλέφωνο:2331023311,εσωτερικό

141και123
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ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κρεβατάκι ΒΕΒΕ

σε άσπρο χρώμα, με στρώμα
και υφασματάκιαπροστατευτικά,
σχεδόναχρησιμοποίητο.Τιμήευ-
καιρίας150,00ευρώ.Τηλ.:6977
430658.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χωρίς υ-

ποχρεώσεις ΖΗΤΑΕΙ σοβαρή
σχέση.Τηλ.:6984040769.

ΕΥΚΑΤΑΣΤΑΤΟΣ κύριος 50
ετώνψάχνει εμφανίσιμη κυρία
ως 50 ετών για γνωριμία.Τηλ.:

6972371446.
ΚΥΡΙΟΣ 72 ετών ζητεί κυρια

από50ετώνέως70γιασοβαρή
σχέση.Τηλ.:6989007541.

42ΧΡΟΝΟΣ εμφανίσιμος με
ανώτερημόρφωση ζητεί γνωρι-
μίαμεκοπέλαευχαρίστουχαρα-
κτήρα.Τηλ.:6942274316.

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

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

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

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

www.laosnews.gr

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΦοιτητικεςΓκαρσ.Στοκεντρο.
ΛΑΔΟΜΥΛΟΙΜονοκατοικια65τ.μμεοικοπεδο200τ,μ
50000€
ΙΚΑ95τ.μΑ.ΘΚοπλαμ,ασανσερ,ρετιρε43000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙανω,οικόπεδο.600τ,μ24000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣκαιν.4ος120τ.μμεparkigk,Α.Θ3ΔΣΚ
τζακιαναμ.140000€
ΠΑΥΣΑΝΙΟΥοικ.375τ,μμεπαλιακατοικια28000
ΚΕΝΤΡΟ95τ.μ,2ΔΣΚτου200380000€
ΚΕΝΤΡΟ120τ.μ2ΔΣ-ΚΘέα,αποθ.Α.Θανακαιν.75000€
ΜΕΖΟΝΕΤΤΑμεΘεα,Α.Θ,τζακιπαρκιγκ,150τ.μ3ΔΣΚ
wc130000€
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝΣτουντιο-Γραφειο30τ.μμεθεα,προσο-
ψηςΕυκαιρία10000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙΜονοκατοικια68τ.μτου75΄μεοικοπ.270
μετρα30000€
EΛΗΑ1ΔΚουζινακιWC38τ.μευχαριστο,10000€
ΟΙΚΟΠΕΔΟ380Τ.Μκεντροσ.δ1,2καλητιμη
KΥΡΙΩΤΙΣΣΑ2οςχωριςασανσερανακαινισμενο85τ.μ
πολυομορφο29000€
ΗΡΑΚΛΕΟΥΣκαινουριομεθεα,3ος92τ.μ+γκαραζ,Α.Θ85000€
N.ΠΡΟΔΡΟΜΟΣΜον/κιαημιτεληςμε3ΔΣΚ+900τ.μ
οικοπεδο0100€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑΜονοκατοικιαδιατηρητεασεοικοπεδο190
τ.μ70000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝεπιπλωμενοστουντιο240€όλαπληρωμενα
Π.ΜΕΛΑ3ος.3ΔΣΚ2WCΑ.Θπανελ,καλό300€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ4ος1ΔΣ-ΚWCΚ.Θ170€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ1ΔΣΚ4oςΘερμ/τεςμεθεα170€
Π.ΜΕΛΑ2ΔΣΚΑ.ΘΚοπλαμ,μωσαικο-ξυλο220€
ΠΑΠΑΓΟΥ1ΔΣΚΑ.Θχωριςκοιν.ισογειοκαι3ος120€
ΠΑΠΑΚΙΑ80τ.μ2ΔΣΚΑ.Θ.1οςανακαινις.2017-250€
ΚΕΝΤΡΟ2ΔΣΚ.Α.Θ.ΡΕΤΙΡΕΚοπλαμ,260€
ΚΕΝΤΡΟ3ΔΣ-ΚουζιναχωρισταΑ.Θ,Κοπλαμ280€
ΑΓ.ΠΑΤΑΠΙΟ25ετιαςδιαμπερεςμε3ΔΣΚΩρ/ση300€
ΚΕΝΤΡΟ2ΔΣΚΘέα,Κοπλαμ,θωρακ.Θερμ/τεςΑ/C
280€
ΚΕΝΤΡΟ3ΔΣ/ΚΑ.Θεπιπλωμενο400€
ΩΡΟΛΟΙ2ΔΣΚΑ.Θκοπλαμ,επιπλωμενο250€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΠΕΡ/ΚΗΒεροιαςΦιλέτο16στρ.πανωστηνάσφ.σ.δ0216€

ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ8500τ.μμεΠομόναστηνασφ3000τοστρέμμα
ΕΡΓΟΧΩΡΙ10500τ.μαγροοικοπεδοΕυκαιρια25000€
ΑΓΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣκονταστουΤσεσμελη19στρ.μεεπι-
τραπεζια,μετοχήΠομόναςκμπεκακια2800€τοστρεμμα
ΤΕΛΩΝΕΙΟΒιομηχανικηαποθηκηκαιμεταλικοστεγα-
στρο200τ.μεντοςγηπεδου1500τ.μ30000€
Π.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ10στρεμ.μεπομωνα+ροδακ.25000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣκτημα21στρ.μεβιομηχανικατα8στρ
42000€
ΑΣΩΜΑΤΑ5στρ.αρτιομεΘέα25.000€ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΣΥΚΙΕΣπανωαπό66΄35στρεμ.70000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣδιπλαστοχωριομπαξες3στρ.10000€
ΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ6500τ.μ.κονταστοχωριο30.000€ΤΩΡΑ
24000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ10στρ20000€-ΣΤΑΥΡΟΣ15στρ.45000€
ΜΟΝΟΣΠΙΤΑθεσηΤουμπα,4στρ4000€
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ.10στρ,πανωστηνασφαλτοκονταστην
Πατριδα.

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣχωροςπροσοψη,400+400τ.μ700€
ΙΑΤΡΕΙΟδιχωροκονταστηνΒενιζελου250€
ΚΤΕΛ,καταστημα60τ.μ+60υπογειο5€
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΓΡΑΦΕΙΟεναςχωρος+wc80€
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟπρωηνΚεντρο65τ.μ350€
ΑΠΟΘΗΚΗισόγειαεπιτηςΑνοίξεως180τ.μ200€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΓραφειο50τ.μΛουξπρό-
σοψη300€
ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙΔιώροφοΝεοκλασικόκεντρογιαΚαφε-Ρε-
στωράν
ΠΩΛΕΙΤΑΙστονΠΡΟΜΗΘΕΑυπογειααποθηκη80Τ.μ
7000€
ΩΡΟΛΟΙκΑγ.ΚυριακηΘεσηΓκαραζκλειστο,ενοικιο30€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕπαγγελματικοςχωρος100τ.μ200€
ΚΑΤΩΑΠΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣΧΩΡΟΣ
1300τ.μ
Γιαδιαλογητηριοηπαρομοιεςχρησεις,μεψυκτικουςθαλαμους..

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

Τηλ.: 6979 159954.

ΧΑΡΙΖΕΤΑΙ
ΟΕυριπίδης ενός έτους περίπου,10

κιλάκια, υγιέστατος, στειρωμένος και τσι-
παρισμένος.

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

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

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΗΕπιχείρηση αγροτικώνπροϊόντων «ΑΓΡΟΤΙΚΗΕΙ-

ΣΑΓΩΓΙΚΗ-ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ»στονΑγ.ΓεώργιοΒέροιαςεν-
διαφέρεταιγιατηνκάλυψητωνπιοκάτωθέσεων:

-Χειριστήκλαρκγιατηθερινήπερίοδο.
Υποβολή δικαιολογητικών: athinasmpc@gmail.com ή

στοfax2331051094.
Τηλέφωνοεπικοινωνίας:2331051093

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

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

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

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

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

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

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

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

Τογραφείομαςβρίσκεται:ΑγίουΑντωνίου1
στονπρώτοόροφο

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

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

Ζητούνται ακίνητα προς πώληση - ενοικίαση

www.laosnews.gr

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ 
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ (ΕΥΚΑΙΡΙΑ)

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

νατότηταναεπεξεργαστούνταεσπεριδοειδήκαιμε
φύλλακαινακηρωθούν100%.Τηλ.:2331021063.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Πωλείτα ι  κομπλέ

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

ΖΗΤΗΣΗΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΗΕταιρεία «TSIFLIDIS SECURITY» ζη-

τάει γιαΆμεσηΠρόσληψη άτομα (γυναίκες
ή άνδρες) μεΆδειαΕργασίαςΠροσωπικού
Ασφαλείας για μόνιμη απασχόληση.Απα-
ραίτηταπροσόνταείναι:όρεξηγιαδουλειά,
δίπλωμααυτοκινήτουκαισυνεργασίαμετην
εταιρεία για εξέλιξη . Βιογραφικά και συνέ-
ντευξησταγραφείατηςεταιρείας,Θεσσαλο-
νίκης45-Βέροια59131.Τηλ.:2331027102.



Τριήμερο πέν-
θος στις Ένοπλες 
Δυνάμεις για τον 
ήρωα Σμηναγό (Ι) 
Γεώργιο Μπαλτα-
δώρο που έπεσε 
υπέρ πίστεως και 
πατρίδος, κηρύ-
χθηκε χθες με ε-
ντολή του Υπουρ-
γού Εθνικής Άμυ-
νας Πάνου Καμμέ-
νου, ο οποίος  με 
ανάρτηση του στο 
λογαριασμό του 
στο Twitter επιβε-
βαίωσε λίγη ώρα 
μετα την πτώση, 
το θάνατο του Έλ-
ληνα πιλότου του 
οποίου το μαχη-
τικό αεροσκάφος 
Mirage2000-5 κατέπεσε χθες το μεσημέρι 9 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά της Σκύρου. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, το Μιράζ 2000-5 ήταν το ένα από τα δύο μαχητικά αυτού του τύπου που 
είχε απογειωθεί για να αναχαιτίσει τουρκικά μαχητικά που είχαν εισέλθει στο FIR Αθηνών, και μετά την 

αναχαίτιση επέστρεφε στο στρατιωτικό 
αεροδρόμιο του νησιού όταν χάθηκε το 

στίγμα του.
Συγκεκριμένα ο ΥΕΘΑ γράφει στην ανάρτη-

ση του: «Ένας Έλληνας πιλότος στο πάνθεον 
των Ηρώων. Έπεσε υπέρ πίστεως και Πατρί-
δος μαχόμενος για την προάσπιση της Εθνικής 
κυριαρχίας και της εδαφικής μας ακεραιτότητας. 
Η Πατρίδα θρηνούσα υποκλίνεται. Θερμά συλ-
λυπητήρια στην οικογένεια του και σε όλα τα 
στελέχη της ΠΑ»

Νεκρός είναι ο σμηναγός Γεώργιος Μπαλ-
ταδώρος, γεννημένος το 1984, σύζυγος και 
πατέρας 2 παιδιών.

 Η ανακοίνωση της Πολεμικής Αεροπορί-
ας αναφέρει:

«Την Πέμπτη 12 Απριλίου 2018 και ώρα 
12:15, μονοθέσιο αεροσκάφος M2000-5 της 
114ΠΜ/331Μ, στην φάση προσέγγισης για 
προσγείωση μετά ολοκλήρωση επιχειρησιακής 
αποστολής και σε απόσταση εννέα (9) ναυτικά 
μίλια βορειοανατολικά της Νήσου Σκύρου, προσέκρουσε στη θάλασσα με συνέπεια το θανάσιμο τραυ-
ματισμό του κυβερνήτη του αεροσκάφους Σμηναγού (Ι) Γεώργιου Μπαλταδώρου.

Συγκροτήθηκε αρμόδια επιτροπή για την διερεύνηση του δυστυχήματος».
 Δεν μπορούν να το πιστέψουν

Βαθιά θλίψη και οδύνη σκόρπισε το μεσημέρι της Πέμπτης στη μικρή κοινωνία του τόπου κατα-
γωγής του,  στο Μορφοβούνι Καρδίτσας η είδηση του θανάτου του 34χρονου σμηναγού, Γεώργιου 
Μπαλταδώρου. Ο κυβερνήτης του μονοθέσιου αεροσκάφος M2000-5 της 114ΠΜ/331Μ, καταγόταν από 
το μικρό χωριό της Καρδίτσας, το οποίο βυθίστηκε στο πένθος από τον απρόσμενο χαμό του. Απαρη-

γόρητη η οικογένεια του  κυβερνήτη δεν μπορούν να πιστέψουν ότι ο άνθρωπός τους δεν 
βρίσκεται στη ζωή, το άσχημο παιχνίδι της μοίρας που χτύπησε την οικογένεια και τον 
Γιώργο τους.

Φίλοι και συγγενείς μιλούν για ένα έμπειρο κυβερνήτη, έναν φιλότιμο και γελαστό νέο, 
που διακρινόταν για την αγάπη του για τα αεροπλάνα και την Πολεμική Αεροπορία.
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CMYK

P Τελικά μάς πήρε όλους 
η μπάλα...

P Ποιο νερό; Ο επόμενος 
παγκόσμιος πόλεμος θα γίνει για 
μια θέση στον τελικό του τσάμπι-
ονς λιγκ.

P Ενώ ο δικός μας εμφύ-
λιος για ψύλλου πήδημα.

P Εδώ θα σκοτωθούμε για 
το ποδόσφαιρο, τα εθνικά θέματα 
να περάσουν αβρόχοις ποσί;

P Στα τόσα χρόνια, είδα-
με προχθές μια ομάδα να προ-
κρίνεται με το εντός έδρας γκολ.

P Τρεις μέρες μετά, με χιλιάδες 
επαναλήψεις της φάσης, οι μισοί λένε 
ότι ήταν, κι οι άλλοι μισοί ότι δεν ήταν 
πέναλτι. Ο διαιτητής όμως δεν έπρεπε να 
λαθέψει σε ένα δευτερόλεπτο. Έλεος...

P Κι άρχισαν αίφνης να τα παίρ-
νουν και οι ξένοι διαιτητές. Έτσι, επει-
δή θα παίρνουν κάποιοι δικοί μας.

P Εξ ιδίων κρίνουμε αλλότρια...

P Αυτοί της Γιουβέντους γιατί 
διαμαρτύρονταν για το πέναλτι; Θα 

έπαιρνε πίσω το σφύριγμα ο διαιτη-
τής, για να διαμαρτύρονται μετά οι της 
Ρεάλ, να διακοπεί το ματς και μετά να 
γράψει ότι έδωσε πέναλτι στο φύλλο 
αγώνος; Πουθενά δεν γίνονται αυτά τα 
πράγματα.

P Να δείτε που οι Ιταλοί διαμαρ-

τύρονταν γιατί είχαν πρόσφατο το ΠΑ-
ΟΚ-ΑΕΚ.

P Σου λέει στη Σαλονίκη γιατί 
άλλαξαν απόφαση σε λίγες στιγμές 
διαιτητής και επόπτης;

P Το λες πια και δεδικασμένο.

P Εμένα δεν με νοιάζει για το α-
ποτέλεσμα των αγώνων. Βλέπω μπά-
λα μόνο και μόνο για να παραγγέλνω 
πίτσα από έξω.

P Κατά τα λοιπά μη ποδοσφαι-
ρικά. 22χρονος Αλγερινός χτύπησε και 
λήστεψε Σύρο στο κέντρο της Θεσσαλο-
νίκης. Εμείς οι Έλληνες, ενοχλούμε; Δεν 
ενοχλούμε...

P Πρέπει να είμαστε καλοί διαι-
τητές στη χώρα μας. Περνάμε απαρα-
τήρητοι.

P Οι καλύτερες παιδικές αναμνή-
σεις είναι αποτυπωμένες σε φωτογραφί-
ες. Ως δια μαγείας, τρώω σε όλες.

P Οι πράσινοι πασόκοι τελικά 
είναι με την κλιματική ή με την κινημα-
τική αλλαγή;

P Πάρτε τώρα μια ισχυρή δόση 
επί δύο, γιατί δεν πάμε καλά...

P Μετά από μια λεπτομερή εξέ-
ταση ο γιατρός λέει στον Γιωρίκα:

-Για να θεραπευτείς Γιωρίκα θα 
πρέπει να ελαττώσεις το κάπνισμα… 
ΠΡΟΣΕΧΕ, θα καπνίζεις ΜΟΝΟ δέκα 
τσιγάρα τη μέρα.

Έπειτα από δεκαπέντε μέρες ο Γιω-
ρίκας ξαναπάει στον γιατρό πιο χάλια 
από πριν…

-Μα γιατί; τον ρωτάει έκπληκτος ο 
γιατρός. Δεν σε ωφέλησε που κάπνι-
ζες μόνο δέκα τσιγάρα την ημέρα;

-Καθόλου γιατρέ μου. Ήμουν πιο 
καλά πριν που δεν κάπνιζα καθόλου!

P Και:

Ο γιατρός κάνει την καθιερωμένη επί-
σκεψη στον ασθενή του στο νοσοκομείο 
και του λέει:

-Κινδυνεύεις από παράλυση.
-Γενική παράλυση: ρωτάει έντρομος ο 

ασθενής.
-Όχι, μόνο από τη δεξιά πλευρά...
Ο άρρωστος κινείται κάτω από τα σκε-

πάσματα, χώνει το χέρι του στο εσώ-
ρουχό του και προσπαθεί να τραβήξει το 
μόριό του προς τα αριστερά.

-Μα τι κάνετε εκεί; ρωτάει ο γιατρός 
έκπληκτος.

-Σώζω ό,τι μπορώ γιατρέ μου!

K.Π.

Τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις για τον πιλότο  
Γεώργιο Μπαλταδώρο που έπεσε για την πατρίδα
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