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Τσουνάμι προσλήψεων…
που πάει το μυαλό μας; 

   Διαβάζουμε  για μπαράζ προκηρύξεων του ΑΣΕΠ αλλά 
και φορέων για μόνιμο και εποχικό προσωπικό σε φορείς 
όπως το υπ. Δικαιοσύνης, μουσεία, ΕΥΔΑΠ, ΔΕΔΔΗΕ, 
ΕΚΑΒ, Ανοικτό Πανεπιστήμιο, ΕΛΤΑ, δήμοι, ΔΕΗ κ.ά που 
έρχονται ως το καλοκαίρι. Με πρόχειρους υπολογισμούς 
ο αριθμός των θέσεων εργασίας, συνυπολογίζοντας και 
τα 8μηνα που ετοιμάζονται στου δήμους, ξεπερνά τις  
5.000! Και αναρωτιόμαστε τι έγινε ξαφνικά και θυμήθηκε 
η κυβέρνηση να προχωρήσει συγχρόνως και μαζικά 
σε προσλήψεις σε όλους τους φορείς; Εννοείται πως 
είναι καλοδεχούμενες ειδικά σε κάποιους τομείς που 
πάσχουν λόγω έλλειψης προσωπικού, αλλά έχουμε την 
εντύπωση ότι ίσως το timing και η σκοπιμότητα για την 
κυβέρνηση δεν είναι τόσο τυχαία… Χωρίς να εξετάσει 
κάποιες μετακινήσεις ή μετατάξεις και να διαχειριστεί το 
υπάρχον ανθρώπινο δυναμικό,  ετοιμάζεται να προχωρήσει 
σε μαζικές προσλήψεις. Μέσω ΑΣΕΠ, με απολύτως 
διαφανείς διαδικασίες, αλλά ξαφνικά μαζεμένες μέχρι το 
καλοκαίρι. Μήπως τελικά όλος ο κόσμος το έχει τούμπανο 
και η κυβέρνηση κρυφό καμάρι; Από κάθε πολιτική 
πλευρά διαρρέει ότι οι εκλογές είναι «κλειδωμένες» για 
το φθινόπωρο μετά την αυγουστιάτικη «έξοδο από το 
πρόγραμμα», που θα αποτελέσει απ’ότι φαίνεται τη 
«σημαία» της κυβερνητικής εκλογικής ρητορίας. Τώρα αν 
σε αυτό προσθέσουμε και μερικές χιλιάδες προσλήψεις, 
παλιά και δοκιμασμένη συνταγή, τότε καταλαβαίνουμε ότι 
όσα χρόνια και να περάσουν, όλα ίδια μένουν!

2 www.laosnews.gr 14-15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

ΑΔΕΣΜΕΥΤΗΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΝΟΜΟΥΗΜΑΘΙΑΣ

(τακτικόμέλοςΕ.Ι.Η.Ε.Ε.)

Ιδρυτής
+ΖΗΣΗΣΧ.ΠΑΤΣΙΚΑΣ

Ιδιοκτησία
ΠΑΤΣΙΚΑΣΕΚΔΟΤΙΚΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΒΕΡΟΙΑΣΕ.Ε.

Εκδότης-Δ/ντής
ΖΗΣΗΣΜΙΧ.ΠΑΤΣΙΚΑΣ

ΣύμβουλοςΈκδοσης
ΜΙΧΑΛΗΣΖ.ΠΑΤΣΙΚΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΑ
Βενιζέλου10,Βέροια
Τ.Κ.59132
ΤΗΛ.2331502603
KIN.6974030002
FAX2331502481
www.laosnews.gr
news@laosnews.gr
laosveroia@gmail.com

e-mailλογιστηρίου:
info@laosnews.gr

Συνδρομές
Ετήσιαιδιωτών
εσωτερικού100ευρώ+ΦΠΑ
Εξαμηνιαίαιδιωτών
εσωτερικού50ευρώ+ΦΠΑ
ΕτήσιαΔήμων,Περιφερειών,Τρα-
πεζών,Οργανισμών&εταιριώνΑ.Ε.
300ευρώ+ΦΠΑ

Δημοσιεύσειςανά
εκατοστόστήλης
Πλειστηριασμώνκαι
Διακηρύξεων5,00ευρώ.
ΙσολογισμώνΑ.Ε.-Ε.Π.Ε.5,00ευρώ.
ΔημοσιεύσειςΔημοσίου2,00ευρώ.
Ιδιωτικέςδημοσιεύσειςκατόπινσυ-
νεννόησης

Χειρόγραφα
δημοσιευμένα

ήόχι
δενεπιστρέφονται

ΛΑΟΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ10

59132
ΒΕΡΟΙΑ
ΗΜΑΘΙΑΣ

Κωδικός1801

τα
 λ

αϊ
κά

 μ
ας ΕΤΟΣ:

2018
Μήνας:4

Εβδομάδα:15

ΑνατολήΉλιου:05.51

ΔύσηΉλιου:19.00

104-261

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ

14-15
ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Αριστάρχου, Δημητρίου του εν Τριπόλει

του Σαββατοκύριακου

Πεζοδρόμιο;
Ποιο πεζοδρόμιο…

Ηφωτογραφίαμιλάειμόνητης…Ηπρόσβασηπλέονσεκε-
ντρικόπεζοδρόμιοσταΠαλατίτσιαείναιαδύνατηγιαπεζούς.Α-
πότημίατοκλειστόκαιανενεργόπερίπτεροκαιαπότηνάλλη
τοκαφάοτουΟΤΕ.Τίναπούμε…Ολόγοςύπαρξηςπεζοδρο-
μίου,καταργείταιαπόμόνοςτου.Μεμίαλέξη,δενυπάρχει!

ΑπότονΠαπαδόπουλοστονΚορωνά,τααδέσποτα
Αλλάζει χέρια η αρμοδιότητα που αφορά

τααδέσποτα τουΔήμουΒέροιας και από τον
ΑντιδήμαρχοΒασίληΠαπαδόπουλο,η«καυτή
πατάτα» των αδέσποτων, πάει στον αντιδή-
μαρχοΘεόφιλο Κορωνά, ο οποίος είχε την
αρμοδιότητα καιπριν δύο χρόνιαπερίπου.Ο
κ. Παπαδόπουλος παραμένει ωστόσο στην
5μελήΕπιτροπή διαχείρισης και συνεχίζει με
τα επίσηςαπαιτητικάαντικείμενα τωναρμοδι-
οτήτων τους, ενώο κ. Κορωνάς,ως νομικός
μπορείναείναιπιοκοντάστην«ερμηνεία»του
νέουνόμουγια τααδέσποτα,δενπαύειόμως
να έχει τηνβαριά εμπειρία τηςπροηγούμενης
θητείας,οπότε,προφανώςγνωρίζει τί τονπε-
ριμένει…Διότι,ηαλήθειαείναιπωςτααδέσπο-
τατηςΒέροιαςκαιόλωντωνΤοπικώνδιαμερι-
σμάτωναποτελούντονούμεροέναπρόβλημα
γιατοΔήμο…

Πολύ περισσότερα τα κρούσματα κλοπής δέντρων
και φυτών από τα χωράφια

Αρκετά τηλεφωνήματα δεχθήκαμε χθες, τα οποία
ανέβαζαν τοναριθμό τωναγροτώνπου έπεσανθύματα
κλοπήςδενδρυλλίων καιφυτών, από τα χωράφια τους,
εργαλείων,ακόμακαιολόκληρηςσοδειάςπουμόλιςείχαν
μαζέψει, από επιτείδιους που δρουν οργανωμένα και
στοχευμέναστιςαγροτικέςπεριοχές.Αφορμήτοχθεσινό
πρωτοσέλιδοτουΛΑΟΥγιαταεκατοντάδεςμικράδέντρα
καρυδιάςπουκάποια«σπείρα»ξερίζωσεκαιέκλεψεαπό
αρκετάχωράφιατηςΗμαθίας.

Μάλιστα,παλιόςκαι έμπειροςγεωπόνος (Δ.Στυλιανί-
δης)μαςείπεότιέναςαπλόςτρόποςπροστασίαςπουδιευ-
κολύνειίσωςτονεντοπισμότους,είναιναβάφουνοιπαρα-
γωγοίταδενδράκιατουςμεκόκκινημπογιάΝοβαρίλκαινα
βάψουνένασημάδιμεάλλοχρώμαγιαναταξεχωρίζουν.
Μεταφέρουμελοιπόνκιαυτήτηνπρότασηκαιελπίζουμενα
βρεθούνσύντομαλύσειςωςπροςτιςπεριπολίες.

Κατεδαφίστηκανχθεςταδύοεπικίνδυναετοιμόρροπα
τηςοδούΒλάχωνΗρωίδων

ΚατεδαφίστηκαντελικάχθεςδύοαπόταετοιμόρροπασπίτιατηςοδούΒλάχωνΗρωίδωντηςΒέροιας.Απότοπρωί
μηχανήματαάρχισανναγκρεμίζουνταετοιμόρροπαπουείχανγίνειπλέονεπικίνδυνακαιμέχριτομεσημέριμαζεύτη-
κανκαιταμπάζα.ΕπρόκειτογιαταπαλιάσπίτιατηςοικογένειαςΜπιζέτακαιΚουκουλίτσα,όπωςμαςείπανοιγείτονες,
ενώστονίδιοδρόμοαλλάκαισεάλλεςπεριοχέςτηςπαλιάςπόλης,υπάρχουνακόμητέτοιακτίσματασταοποίαέχουν
τοποθετηθείταμπέλεςπουπροειδοποιούντουςπεραστικούςότιπερνούντοδρόμομεδικήτουςευθύνη…

Μαύρη επέτειος χθες 13Απρι-
λίου της τραγωδίας σταΤέμπη το
2003, όπου  21 μαθητές από το
ΛύκειοΜακροχωρίου Ημαθίας έ-
χασαν τη ζωή τους, όταν νταλίκα
διεμβόλισετοτουριστικόλεωφορείο
στο οποίο επέβαιναν, κατά την ε-
πιστροφή τους από την εκδρομή
τουσχολείου.Έξι άτομα καταδικά-
στηκανγιατοδυστύχημαμεποινές
φυλάκισηςαπό4έως15χρόνια,τα
παιδιά όμως δεν γυρίζουνπίσω…
Κάθε χρόνο στοΜακροχώρι στη
μνήμητωνμαθητώνγίνονταισυγκι-
νητικέςεκδηλώσεις,όπωςκαιφέτος
αυτότοΣαββατοκύριακο…

Μια ενδιαφέρουσα και σχετική
εκδήλωσηθαγίνεισήμεραΣάββατο
στις10.30π.μ.στοΣΤΑΡτηςΒέροιαςόπουθαμιλήσει
για την οδηγικήσυμπεριφορά και τα τροχαία ατυχήμα-
τα ο γνωστός Ιαβέρης καθώς επίσης και οι:Βασίλης
Προφυλλίδης Συγκοινωνιολόγος και επισκέπτης καθη-
γητήςσεΠανεπιστήμιοτηςΓαλλίας,ουποδιοικητήςτης
ΤροχαίαςΒέροιας κ. Ι.Παρούτογλου και ο βεροιώτης
-κατάμία έννοια-ΔημήτρηςΚατσώχης, αντιπρόεδρος

του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων ο οποίος
είναιγιοςτουΠολιτικούΜηχανικούκαιαπότουςπαλαιό-
τερουςεργολάβουςδημοσίωνέργωντηςΒέροιαςΦώτη
Κατσώχη. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα έχει η εκδήλωση
πουθαγίνειστηνΠλατείαΔημαρχείουμετάτιςομιλίες
μεπροσομοιωτές ενός ατυχήματος, προσφορά της
HellasStronαπότοΙνστιτούτοΠαύλοςΜυλωνάς.

Μαύρη επέτειος χθες και σήμερα ομιλίες και εκδηλώσεις για 
τα τροχαία ατυχήματα στο ΣΤΑΡ και στην πλατεία Δημαρχείου



Χθες Παρασκευή 13 Απριλίου, της Διακαινησίμου, εορτή της Ζωοδόχου Πηγής, πανηγύρισε η Ιερά Μονή Παναγίας 
Δοβρά στη Βέροια, όπου τελέστηκε πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητρο-
πολίτου Βεροίας,Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμονος, που κήρυξε και τον θείο λόγο, παρουσία τοπικών Αρχών και 
πλήθους πιστών.

Μετά το τέλος της θείας Λειτουργίας τελέστηκε ο καθιερωμένος αγιασμός στο προαύλειο της Μονής, ενώ την παραμονή 
της εορτής τελέστηκε ο Πανηγυρικός Εσπερινός από τον Μητροπολίτη κ. Παντελεήμονος.

Οι αναπτυξιακές προτάσεις 
του κυβερνητικού προγράμμα-
τος της Ν.Δ. για την Ημαθία 
βρέθηκαν στο επίκεντρο της 
διευρυμένης ΝΟΔΕ Ημαθίας 
που έγινε το απόγευμα της 
Παρασκευής στο Αιγές Μέλα-
θρον, παρουσία του αντιπρο-
έδρου του κόμματος Κωστή 
Χατζηδάκη. Παραβρέθηκαν 
μεταξύ άλλων: ο βουλευτής Α-
πόστολος Βεσυρόπουλος, ο 
πρόεδρος της ΝΟΔΕ Ημαθί-
ας Παναγιώτης Παλπάνας, ο 
αντιπεριφερειάρχης Κώστας 
Καλαϊτζίδης, οι δήμαρχοι Αλε-
ξάνδρειας και Νάουσας Πα-
ναγιώτης Γκυρίνης και Νίκος 
Κουτσογιάννης, η περιφερεια-
κή σύμβουλος Νίκη Καρατζιού-
λα, οι πρώην βουλευτές Γεωργία Μπατσαρά και Μιχάλης Χαλκίδης, ο πολιτευτής Τάσος Μπαρτζώκας, τα μέλη του Μητρώου 
Στελεχών της Ν.Δ. Φώτης Κόβας, Φώτης Κουτσουπιάς, Όλγα Μοσχοπούλου, Προκόπης Μπίλης και Θόδωρος Σιδηρόπου-
λος, ο δημοτικός σύμβουλος Βέροιας Ζήσης Πατσίκας, ο πρόεδρος της τοπικής Νάουσας Σταύρος Ζάχος, μέλη της ΝΟΔΕ 
(Συρμούλα Τζίμα-Τόπη, Γιώργος Μπιλέκας, Νίκος Αγγέλου), ο συνεταιριστής Χρήστος Γιαννακάκης, η πρόεδρος του Εμπορι-
κού Συλλόγου Βέροιας Αθηνά Πλιάτσικα-Τσιπουρίδου, εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Ημαθίας ο Στέφανος Αποστολίδης, ο 
γιατρός Τάσος Βασιάδης κ.ά.
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Δικογραφία σε βάρος 
26χρονου για κλοπή

Από το Τμήμα Ασφάλειας Νάουσας σχηματίσθηκε δικο-
γραφία σε βάρος 26χρονου υπηκόου Αλβανίας, διότι όπως 
προέκυψε από την έρευνα, τον Οκτώβριο του 2013 παρα-
βίασε περίφραξη επιχείρησης σε περιοχή της Ημαθίας και 

αφαίρεσε επαγγελματικά εργαλεία αξίας 10.000 ευρώ, σύμφωνα με τη δήλωση 
του ιδιοκτήτη της επιχείρησης

Με τον Αντιπρόεδρο της Ν. Δ. Κωστή Χατζηδάκη 
θα συναντηθεί σήμερα ο Απόστολος Τζιτζικώστας
Συνάντηση με τον Αντιπρόεδρο της Νέας Δημο-

κρατίας Κωστή Χατζηδάκη θα έχει ο Περιφερειάρ-
χης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώ-
στας.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί σήμερα Σάβ-
βατο, στις 13.30’, στο γραφείο του Περιφερειάρχη, 
στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Β. Όλγας 
198, δεύτερος όροφος).

Μετά τη συνάντηση των κ.κ. Χατζηδάκη και 
Τζιτζικώστα, θα ακολουθήσει σύσκεψη με τους 13 
χωρικούς και θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες, με 
αντικείμενο τις αναπτυξιακές προτεραιότητες και 
προοπτικές της Κεντρικής Μακεδονίας. Η σύσκεψη 
θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συσκέψεων της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στον πρώτο 
όροφο του κτιρίου.

Για την εορτή της Ζωοδόχου Πηγής πανηγύρισε 
χθες η Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά

Στη Βέροια χθες ο Κωστής Χατζηδάκης για το 
αναπτυξιακό πρόγραμμα της Ν.Δ. 
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Τα Ιερά Ησυχαστή-
ρια είναι μοναστικά καθι-
δρύματα της Ορθόδοξης 
Εκκλησίας, με εκκλησια-
στικούς, κανονικούς και 
πνευματικούς σκοπούς 
ταυτόσημους προς εκεί-
νους των Ιερών Μονών. 
Η κυριότερη διαφορά των 

Ιερών Ησυχαστηρίων από τις Ιερές Μονές έγκειται 
στην ιδιότητα των πρώτων ως νομικών προσώπων 
ιδιωτικού δικαίου, σε αντίθεση προς τις Μονές, οι 
οποίες χαρακτηρίζονται ρητώς ως νομικά πρόσω-
πα δημοσίου δικαίου σύμφωνα με τον Καταστατικό 
Χάρτη της Εκκλησίας της Ελλάδος. Ειδικότερα στο 
νομοκανονικό καθεστώς των Ιερών Ησυχαστηρίων 
αναφέρεται το άρθρο 39 παρ. 10 του Ν. 590/1977 
«Περί του Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας 
της Ελλάδος», που ορίζει επί λέξει τα εξής: «Δια 
κανονιστικών αποφάσεων της Διαρκούς Ιεράς Συ-
νόδου, εγκρινόμενων υπό της Ιεράς Συνόδου της 
Ιεραρχίας και δημοσιευομένων δια της Εφημερίδος 
της Κυβερνήσεως, θεσπίζονται τα πλαίσια λειτουρ-
γίας των εν τη περιοχή της Εκκλησίας της Ελλάδος 
Ορθοδόξων Ησυχαστηρίων, άτινα ιδρύονται ως νο-
μικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου κατά τας κείμενας 
διατάξεις και λειτουργούν επί τη βάσει του ιδρυτι-
κού αυτών κανονισμού». 

Στο ίδιο άρθρο 39 του Καταστατικού Χάρτη της 
Εκκλησίας της Ελλάδος πέραν των Ιερών Ησυχα-
στηρίων, προβλέπονται και άλλοι τύποι Μονών, 
όπως:

1) οι Συνοδικές Σταυροπηγιακές Μονές, οι οποί-
ες τελούν υπό την πνευματική εποπτεία της Διαρ-
κούς Ιεράς Συνόδου.

2) οι Πατριαρχικές Σταυροπηγιακές Μονές 
(Βλαττάδων Θεσσαλονίκης, Αγίας Αναστασίας 
Φαρμακολύτριας Χαλκιδικής, Αγίου Ιωάννου του 
Θεολόγου Πάτμου), οι οποίες «ανήκουν» στο Οι-
κουμενικό Πατριαρχείο 

Από τα παραπάνω και μέσα από την ερμηνεία 
των σχετικών διατάξεων καθίσταται προφανές ότι 
είναι δεδομένη και σαφής η βούληση του νομοθέ-
τη να εντάξει όλους τους ανωτέρω τύπους μονα-
στικών καθιδρυμάτων (Μονές της Εκκλησίας της 
Ελλάδος- Συνοδικές Σταυροπηγιακές Μονές- Πα-
τριαρχικές Σταυροπηγιακές Μονές- Ιερά. Ησυχα-
στήρια) στο εννοιολογικό εύρος του νομοκανονικού 
όρου «Ιερές Μονές».

Το άρθ. 5 του Κανονισμού της Ιεράς Συνόδου 
της Εκκλησίας της Ελλάδος 39/1972 που τιτλο-
φορείται «Περί των εν Ελλάδι Ορθοδόξων Ιερών 
Μονών και των Ησυχαστηρίων» προβλέπει ότι 
ο σκοπός των Ιερών Ησυχαστηρίων «συμπίπτει  
προς τα εν τη παρ. β΄του άρθρου 1 του παρόντος 
Καταστατικού Κανονισμού διαλαμβανόμενα». Σύμ-
φωνα με τη διάταξη αυτή: «Σκοπός εκάστης Ιεράς 
Μονής, συμφώνως προς τας παραδόσεις της Ορ-
θοδόξου Εκκλησίας, είναι η εν κοινοβιακή πολιτεία 
αδιάλειπτος του εν Τριάδι Θεού δοξολογία, η δια 
λειτουργικών και κατ’ ιδίαν προσευχών, δια συνε-
χούς κατά Θεόν ασκήσεως και εν αγίαις διακονίαις 
νέκρωσις των παθών των εν αυτή ασκουμένων και 
η υπ’ αυτών τελεία βίωσις της κατά Θεόν εν Χριστώ 
Ιησού μυστικής ζωής, οδηγούσης εις ψυχικήν αυ-
τών σωτηρίαν και θέωσιν»

Ε ί ν α ι  σ υ ν ε -
πώς πρόδηλο εκ 
των ανωτέρω, ότι 
ο νομοθέτης αντι-
μετωπίζει τα Ιερά 
Ησυχαστήρια ως 
Ιερές Μονές, ονο-
μάζοντας μάλιστα 
ρητώς αυτά «Ιερές 
Μονές Ιδιωτικού Δι-
καίου», και ταυτίζο-
ντας το σκοπό τους 
με εκείνον των υ-
πολοίπων Ιερών 
Μονών.

Στην Εκκλησία 
της Ελλάδος ιδρύ-
θηκε ένας ικανός 
αριθμός Ιερών Η-

συχαστηρίων, ο συνολικός αριθμός των οποίων 
σήμερα πλησιάζει τα 30. Όλα τα Ιερά Ησυχαστήρια 
συστήθηκαν με συμβολαιογραφικές πράξεις, οι 
οποίες περιελάμβαναν και τον Οργανισμό τους, 
περιενδύθηκαν τη νομική μορφή του Ιδρύματος, α-
πέκτησαν νομική προσωπικότητα ιδιωτικού δικαίου, 
δυνάμει προεδρικών διαταγμάτων, υπήχθησαν στη 
εποπτεία του επιχωρίου τους Επισκόπου, ο οποί-
ος, μαζί με τη Διαρκή Ιερά Σύνοδο, ενέκριναν την 
ίδρυση και λειτουργία τους και λειτουργούν σήμερα 
ομαλά και απρόσκοπτα, τηρώντας τους περί μονα-
χισμού Ιερούς Κανόνες και Ιερές Παραδόσεις της 
Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας.

Την έκδοση του Κανονισμού 39/1972 ακολού-
θησε η ακύρωση του αρθ. 5 αυτού, από την υπ’ 
αριθμ. 866/1974 απόφαση της Ολομέλειας του 
Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία έκρινε ότι 
συνιστά συνταγματικώς ανεπίτρεπτο περιορισμό 
η με κανόνα δικαίου επιβολή υποχρεώσεως στους 
οποαδούς ορισμένης θρησκείας, που επιθυμούν 
να εκδηλώνουν την προς το θείο πίστη τους με 
προσευχές και συνεχή κατά Θεόν άσκηση σε Ιερά 
Ησυχαστήρια ή άλλους ανάλογους τόπους, να 
συστήσουν προηγουμένως ίδρυμα, σύμφωνα με 
τις περί ιδρυμάτων διατάξεις του Αστικού Κώδι-
κα. Εν τούτοις, το γεγονός αυτό δεν αλλάζει την 
ορθότητα των σχετικών με την έννοια, ουσία και 
αποστολή των Ιερών Ησυχαστηρίων σκέψεων, οι 
οποίες προηγήθηκαν, διότι η ως άνω απόφαση, 
επικαλούμενη ρητώς η ίδια λόγους ελευθερίας της 
λατρείας, έκρινε απλώς ότι είναι αντισυνταγματική 
η υποχρέωση όσων ιδρύουν Ιερά Ησυχαστήρια να 
συστήσουν οπωσδήποτε και προηγουμένως ίδρυ-
μα, μη θίγοντας βεβαίως την έννοια, το σκοπό και 
την ουσιαστική πνευματική αποστολή των Ιερών 
Ησυχαστηρίων, όπως αυτά καθορίζονται από τους 
Ιερούς Κανόνες της Εκκλησίας.

Επιπλέον, υποστηρίζεται και σωστά ότι η έκδο-
ση της παραπάνω απόφασης του Συμβουλίου της 
Επικρατείας είχε ως άμεσο επακόλουθο τη γενικό-
τερη θεσμική αναβάθμιση της σημασίας των ρυθ-
μιστικών διατάξεων των Οργανισμών των Ιερών Η-
συχαστηρίων. Αυτό άλλωστε, προτάσσεται από τη 
δικανική αιτιολογία της απόφασης που επικαλείται 
ρητά τη συνταγματική προστασία της θρησκευτικής 
ελευθερίας και ειδικώς της ελευθερίας της λατρείας, 
λόγοι οι οποίοι επιβάλλουν τον πλήρη σεβασμό της 
βουλήσεως των ιδρυτών κάθε Ιερού Ησυχαστη-
ρίου, όπως η βούληση τους αυτή αποτυπώθηκε 
ρητώς και με δεσμευτικό έναντι πάντων τρόπο στις 
διατάξεις του Οργανισμού-Εσωτερικού Κανονισμού 
του καθενός Ιερού Ηστχαστηρίου.

Συμπερασματικά, σύμφωνα με την υφιστάμενη 
νομοθεσία, τα Ιερά Ησυχαστήρια είναι μοναστικά 
καθιδρύματα, που ταυτίζονται, ως προς τους ε-
πιδιωκόμενους από αυτά πνευματικούς σκοπούς 
με εκείνους τους οποίους επιδιώκουν και οι Ιερές 
Μονές. Η κατάργηση του αρθ. 5 του Κανονισμού 
39/1972, δυνάμει της ΟλΣτΕ 866/1974, είχε ως 
συνέπεια το εν γένει καθεστώς που αφορά την ορ-
γάνωση, διοίκηση, λειτουργία, προσωπική και περι-
ουσιακή κατάσταση όσων εγκαταβιώνουν στα Ιερά 
Ησυχαστήρια, να ρυθμίζεται πλέον δεσμευτικά από 
τις διατάξεις των Οργανισμών τους και τους Ιερούς 
Κανόνες της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας.

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

To νομοκανονικό καθεστών 
των Ιερών Ησυχαστηρίων

Γράφει ο Χρήστος Α. Αποστολίδης*

Είμαστε οι σεναριογράφοι της ζωής μας. Οι εμπνευστές της ιστορίας που ζούμε, η οποία 
είναι η συνωμοτική έκφραση των βαθύτερων πεποιθήσεων και των κρυμμένων επιδιώξεων 
μας. Σκηνοθετούμε το έργο με βάση όλα εκείνα που θα θέλαμε να ζήσουμε ή που φοβόμα-
στε ότι θα συμβούν. Είμαστε πρωταγωνιστές που συμμετέχουν ενεργά στη δράση, επιλέγο-
ντας δώσουν νέα πνοή στην πλοκή της ιστορίας. Το «έργο» που βλέπουμε στις οθόνες του 
μυαλού μας είναι αποκλειστικά δική μας κατασκευή. Είμαστε συνένοχοι για όλα όσα διαδρα-
ματίζονται στη ζωή μας, επειδή συνειδητά ή ασυνείδητα επιλέξαμε να τα ζήσουμε. 

 Δημιουργούμε την προσωπική μας εμπειρία, καθώς αυτό που βιώνουμε είναι α-
ντανάκλαση των δικών μας επιλογών. Αν δεν μας αρέσει η δουλειά μας, είμαστε υπεύθυνοι 
που επιλέγουμε να παραμείνουμε. Αν είμαστε υπέρβαροι, έχουμε την ευθύνη της σωματι-
κής μας κατάστασης. Αν δεν είμαστε ικανοποιημένοι από τις διαπροσωπικές μας επαφές, 
είμαστε υπεύθυνοι που εξακολουθούμε να διατηρούμε τη δυναμική αυτών των σχέσεων. 
Αν είμαστε δυστυχείς, έχουμε μερίδιο ευθύνης για τις φυλακές που χτίσαμε γύρω μας. Τα 
συναισθήματα που νιώθουμε είναι αποτελέσματα των καταστάσεων που δημιουργούμε. 
Όποιες και αν είναι οι συγκυρίες, ό, τι και αν φέρει στο δρόμο μας η τύχη, οτιδήποτε και αν 
συμβεί που υπερβαίνει τις προσδοκίες μας και σε κάθε απρόβλεπτη ανατροπή της μοίρας, 
εξακολουθούμε να έχουμε την τελική ευθύνη του χειρισμού της κατάστασης. 

 Αυτή είναι η αλήθεια. Ωστόσο, είναι πολλοί εκείνοι που λανθασμένα επιλέγουν να 
αποποιηθούν το μερίδιο της ευθύνης που τους αναλογεί, και πάλι, επιλέγουν να μείνουν στο 
ρόλο του θύματος, ανασκευάζοντας την πραγματικότητα και διατηρώντας την ψευδαίσθηση 
ότι το σύμπαν συνωμοτεί εναντίον τους και οι άλλοι υπονομεύουν την ευτυχία τους. Η εμμο-
νή σε αυτό το μοτίβο σκέψης είναι αντιπαραγωγική και δεν οδηγεί σε καμία περίπτωση στην 
επιθυμητή αλλαγή της δυσάρεστης συνθήκης. Ο καθένας μας είναι πρωταγωνιστής της 
ζωής του και αναπόφευκτα δημιουργός του πεπρωμένου του. Αρκεί να αναλογιστεί πως η 
κινητήριος δύναμη της ζωής είναι η καθημερινές επιλογές και οι συνέπειες που τις συνοδεύ-
ουν, και να αναλάβει την αποκλειστική ευθύνη των αποφάσεων του. Άλλωστε η δυνατότητα 
να επιλέγουμε είναι η βάση της ελευθερίας που χαράζει νέους ορίζοντες, πάνω από τον 
σκοτεινό και επαναληπτικό βηματισμό της καθημερινότητας. 

Έκφραση της Ψυχής 
ως σύμμαχος της Υγείας…

«Ζω αυτό που επέλεξα να ζήσω…»
Της Χρύσας Μπέκα, Ψυχολόγου – ψυχοθεραπεύτριας

ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ 

Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

«Έχω τόσα πολλά προ-
βλήματα που δεν ξέρω α-
πό πού ν’ αρχίσω», είπε ο 
άντρας που μόλις είχε πα-
τήσει τα σαράντα, με μια 
έκφραση τέτοιας δυστυχίας 
στο πρόσωπό του που ήταν 
από μόνη της αρκετή από-
δειξη για τους ισχυρισμούς 
του.

 «Τίποτε δεν πάει 
καλά στη ζωή μου. Συνέχεια 
βρίσκω τον εαυτό μου μπερ-
δεμένο σε καταστροφικές 
σχέσεις, πρώτα με τον πα-
τέρα μου, έπειτα με τη γυναί-
κα μου και, από το διαζύγιό 
μου και μετά, με τους φίλους 
και τις ερωμένες μου. Ξέρω 
πως μάλλον προσελκύω λά-
θος ανθρώπους, αλλά πώς 
μπορώ να το σταματήσω; 
Ενώ έχω καταλάβει το πρό-
βλημά μου και ο Θεός ξέρει 
πόσο χρόνο έχω αφιερώσει σε θεραπεία, κα-
ταλήγω να σχετίζομαι πάντα με λάθος ανθρώ-
πους. Το ίδιο ισχύει και στη δουλειά μου. Ακό-
μα και τα παιδιά μου με κακομεταχειρίζονται. 
Ακόμα και ο σκύλος μου!»

 Ο άγιος γέροντας άκουγε με προσο-
χή τον άντρα που συνέχιζε με την ίδια διάθεση 
αυτολύπησης. Κατά τη διάρκεια μιας παύσης 
τον ρώτησε:

 «Πώς νιώθεις για το ύψος σου;»
 «Το ύψος μου; Δεν το σκέφτομαι 

καθόλου.» Συνοφρυώθηκε και έσφιξε τα χείλια 
του. «Το ύψος μου;» Το σκέφτηκε λιγάκι. «Μια 
χαρά είναι το ύψος μου. Γιατί;»

 «Γιατί όλους εμάς που δεν γεννη-
θήκαμε δέσμιοι της φτώχιας ή κάποιας αρρώ-
στιας», είπε ο άγιος γέροντας, «υπάρχει ορθά-
νοιχτος μπροστά μας ένας ολόκληρος κόσμος 
επιλογών. Έχω συλλογισθεί για καιρό πάνω 

σ’ αυτό το θέμα και τώρα καταλαβαίνω πως το 
μόνο πράγμα για το οποίο δεν έχουμε επιλογή 
στη ζωή μας είναι το μπόι μας.

 Αυτό είναι το μοναδικό πράγμα που 
είναι δεδομένο. Καταλήγουμε να παραπονιό-
μαστε για το μπόι μας και αυτό είναι όλο».

 «Θα ήταν πολύ ανόητο να παραπο-
νιέται κανείς για κάτι τέτοιο», είπε ο προσκυ-
νητής από τη θέση υπεροχής που του έδιναν 
όλα αυτά τα σοβαρά προβλήματα που είχε να 
αντιπαραθέσει.

 «Είναι πραγματικά πολύ ανόητο, α-
φού δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα για να 
το αλλάξουμε», χαμογέλασε ο Τζο.

 «Όχι όμως πιο ανόητο από το να 
παραπονιόμαστε για όλα εκείνα τα προβλήμα-
τα της ζωής μας που μπορούμε να επιλέξουμε 
να τα αλλάξουμε».

 Susan Trott
     «Ένας άγιος άνθρωπος»

ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ

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

Τριήμερη εκδρομή διοργανώνει η Περιηγητική Λέσχη Βέροιας με το εξής 
πρόγραμμα: 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 Θερ-
μοπύλες, 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.



Οι εκδηλώσεις για την 196ης Επέτειο του 
Ολοκαυτώματος της Νάουσας θα πραγμα-
τοποιηθούν σύμφωνα με το παρακάτω πρό-
γραμμα:

Σάββατο 14 Aπριλίου 2018 
• Ιερός Ναός Αγίου Μηνά, 18:00: Μέγας Πο-

λυαρχιερατικός Πανηγυρικός Εσπερινός της 
μνήμης των Αγίων Ναουσαίων Νεομαρτύρων 
και πάνδημη λιτανεία της ιεράς εικόνος των Νεο-
μαρτύρων με κατεύθυνση στο Χώρο Μαρτυρίου 
(Κιόσκι), όπου θα τελεστεί αρτοκλασία.

• Δημοτικό Θέατρο Νάουσας, 20:30: Επετεια-
κή Μουσική Συναυλία «Δημοτικά τραγούδια της 
Νάουσας σε ήχο... άλλο» με το μουσικό σύνολο 
«Αντιστίξεις».

Κυριακή 15 Aπριλίου 2018
• Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Μεταμορφώσε-

ως του Σωτήρος, 07:30: Όρθρος και 
Πολυαρχιερατικό Συλλείτουργο.

• Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Με-
ταμορφώσεως του Σωτήρος, 10:15: 
Πέρας προσέλευσης επισήμων.

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

• Χώρος Θυσίας, 11:15: Επιμνη-
μόσυνη δέηση. Ρίψη Στεφάνου στον 
ποταμό της Αράπιτσας από τον Εκ-
πρόσωπο της Κυβέρνησης και κατά-
θεση στεφάνων στο Χώρο Θυσίας. 
Τήρηση ενός λεπτού σιγής. Ανάκρου-
ση του Εθνικού Ύμνου. Εκφώνηση 
του Πανηγυρικού της Ημέρας από 
τον Καθηγητή του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας κ. Σπυρί-
δων Λίτσα. Αναπαρά-
σταση της θυσίας των 
γυναικών.

• Μνημείο των 1241 
Νεομαρτύρων στο Πλα-
κόστρωτο του πάρκου 
«Κιόσκι», 12:00: Κατά-
θεση στεφάνου από τον Δήμαρχο 
Η.Π. Νάουσας.

• Οδός Μ. Αλεξάνδρου, 12:30: 
Παρέλαση πολιτιστικών συλλόγων, 
μαθητών και στρατιωτικών τμημά-
των στο χώρο μπροστά από το Η-
ρώο της πόλης.

• Εστιατόριο «MARON» (πρώην 
«Κιόσκι») 13:15: Παράθεση επισή-
μου γεύματος εκ μέ-
ρους του Δημάρχου, 
κ. Νικολάου Κουτσο-
γιάννη. (είσοδος μό-
νο με προσκλήσεις).

• Πολυχώρος Πο-
λιτισμού «Χρήστος 
Λαναράς» (αίθου-
σα Βέτλανς), 18:30: 
Παρουσίαση του βι-
βλίου «ΝΑΟΥΣΑ-μια 
νέα πόλη».

• Πολυχώρος Πολιτισμού «Χρήστος Λανα-
ράς» (αίθουσα ΕΡΙΑ), 20:30: Ρεσιτάλ κιθάρας 
του Θάνου Μήτσαλα. 

Κυριακή 22 Aπριλίου 2017 
• Οδός Μ. Αλεξάνδρου, 10:30: «16ος Δρόμος 

Θυσίας». Αγώνας δρόμου αθλητών και πολιτών 
όλων των ηλικιών προς τιμή των Ηρωίδων του 
Ολοκαυτώματος.
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ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

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

Ο ΤΑΡΑΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
του Αθανασίου και της Φανής, το 
γένος Τσιάτση, που γεννήθηκε στη 
Βέροια και κατοικεί στην Αγ. Βαρ-
βάρα και η ΚΟΝΤΟΓΟΥΛΙΔΟΥ Ι-
ΦΙΓΕΝΕΙΑ του Νικολάου και της 

Παρθένας, το γένος Βασιλειάδου, που γεννήθηκε 
και κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται να παντρευτούν 
με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο Δημαρχείο Βέ-
ροιας.

Το πρόγραμμα της 196ης 
Επετείου του Ολοκαυτώματος 
της Νάουσας

ΑΔΑ: Ψ4Ψ4Ω9Ο-ΗΞΩ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ          
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ                                                               
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                    
ΤΜΗΜΑ : Διοικητικό                                                                   
ΓΡΑΦΕΙΟ : Προσωπικού
Ταχ. Δ/νση : Μητροπόλεως 46 
Πληροφορίες : Ε. Τσίλη                                              
Τηλέφωνο : 23313 50570 FAX : 23313 50515  

Βέροια     13-4-2018 
Αρ. Πρωτ.: 10488 
Αρ. Απόφ.:   1222 

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση-συμπλήρωση της αριθ. 
464/6882/28-2-2017 απόφασης Δημάρχου περί ορισμού 
Αντιδημάρχων και Αναπληρωτή Δημάρχου Βέροιας. 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο Δήμαρχος  Βέροιας 
Έχοντας  υπόψη 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 

Α΄/7-6-10) «Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 89 του Ν. 3463/2006 

(ΦΕΚ 114 Α΄/06) «Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 
3. Την αριθ. 464/6882/28-2-2017 απόφασή μας περί ορι-

σμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων Δημάρχου 
Βέροιας, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 Τροποποιούμε την αριθ. 464/6882/28-2-2017 απόφασή 

μας, αντικαθιστώντας τις παραγράφους Α2 και Α5, ως εξής: 
 «2. Στον Αντιδήμαρχο Κορωνά Θεόφιλο, στον οποίο πα-

ρέχεται αντιμισθία, αρμοδιότητες σχετικά με την Κοινωνική 
Προστασία, την Υγεία, τον Εθελοντισμό  και την Ποιότητα 
Ζωής, και Ζωικής Παραγωγής-Περίθαλψης & Προστασίας 
Αδέσποτων Ζώων, ως εξής :

• Τον σχεδιασμό και την εποπτεία Κοινωνικής Μέριμνας και 
το συντονισμό εφαρμογής προγραμμάτων Κοινωνικής Προστα-
σίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας. 

• Την ευθύνη συντονισμού δικτύωσης εθελοντικών φορέων.
• Την ευθύνη εφαρμογής προγραμμάτων Κοινωνικής Πρό-

νοιας, όπως αυτή απορρέει από την κείμενη νομοθεσία, προ-
κειμένου να διασφαλισθεί η Τοπική Υγεία και Πρόνοια με Αν-
θρώπινο Πρόσωπο. 

• Τον σχεδιασμό και την εποπτεία θεμάτων σχετικά με την 
ένταξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

• Την ευθύνη εφαρμογής προγραμμάτων εμβολιασμών. 
• Την ευθύνη εφαρμογής προγραμμάτων τήρησης κανόνων 

υγιεινής των δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων. 
• Τον σχεδιασμό και την εποπτεία θεμάτων σχετικά με την 

Ισότητα των δύο φύλων. 
• Την εποπτεία του Γραφείου Ζωικής Παραγωγής-Πε-

ρίθαλψης & Προστασίας Αδέσποτων Ζώων του Τμήματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανά-
πτυξης-Τουρισμού. 

 5. Στον Αντιδήμαρχο Παπαδόπουλο Βασίλειο, στον οποίο 
παρέχεται αντιμισθία, αρμοδιότητες σχετικά με θέματα Καθαρι-
ότητας-Ανακύκλωσης-ΠεριβάλλοντοςΠολιτικής Προστασί-
ας, ως εξής: 

Την εποπτεία (επίβλεψη, κατεύθυνση, έλεγχο) της Διεύθυν-
σης Περιβάλλοντος  - Καθαριότητας – Πολιτικής Προστασίας, 
τη μελέτη και εισήγηση προτάσεων για την αποτελεσματικότερη 
οργάνωση και λειτουργία της υπηρεσίας αυτής. Ειδικότερα : 

• Την εποπτεία της προσωρινής αποθήκευσης, συλλογής, 
μεταφόρτωσης - μεταφοράς και διάθεσης των σύμμεικτων αστι-
κών στερεών αποβλήτων του Δήμου. 

• Την εποπτεία της προσωρινής αποθήκευσης και συλλογής 
των ανακυκλώσιμων υλικών.

• Την προστασία και διαχείριση των Δημοτικών δασών. 
• Την εποπτεία του αστικού και περιαστικού πρασίνου. 
• Την παρακολούθηση λειτουργίας των λατομείων. 
• Την εποπτεία λειτουργίας των κοιμητηρίων. 
• Την εποπτεία του Γραφείου Εκτάκτων Αναγκών και Πολιτι-

κής Προστασίας .
• Την εποπτεία κίνησης & συντήρησης των οχημάτων και 

μηχανημάτων». 
 Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. 464/6882/28-2-2017 απόφασή 

μας. 
 Η παρούσα ισχύει από τις 16-4-2018. 
 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Όμιλος Προστασίας Παιδιού Βέροιας, ευχαριστεί 

θερμά
1) Τα αδέλφια, Ιωάννα, Δημοσθένη, Ingrid και Λιλίκα 

Καρατζόγλου προσφέρουν το ποσό των 400 ευρώ στη 
μνήμη του πολυαγαπημένου τους  αδερφόυ Κων/νου 
Καρατζόγλου.

2) Την κα. Κωνσταντία Μαζαράκη και τον κ. Αναστά-
σιο Σιμόπουλο για την ευγενική προσφορά, να διαθέ-
σουν χρηματικό ποσό υπέρ του Ομίλου αντί μπομπονιέ-
ρας για την βάφτιση του γιού τους Δημοσθένη. 

3) Τον κο. Παύλο Μπαλή  για τη δωρεά 50 ευρώ στη 
μνήμη των γονέων του.

4) Τις κυρίες Σ.Μ. και Δ.Μ. για τη δωρεά ποσότητας 
λαδιού.

Ομιλία 
για την 

Οικογένεια 
και το 
Παιδί

Ο  Ό μ ι λ ο ς 
Π ρ ο σ τ α σ ί α ς  
Παιδιού Βέροιας 
διοργανώνει εκ-
δήλωση – ομιλία 
με  θέμα 

« Ο ι κ ο γ έ -
νεια και Παιδί», 
την Τετάρτη 25 
Απριλίου στις 
6.00μ.μ.  Η εκ-
δ ή λ ω σ η  θ α 
πραγματοποι -
ηθεί στο  Πνευ-
ματικό Κέντρο 
«Παύλειος Λό-
γος» στην οδό 
Βενιζέλου 19 και 
κεντρική ομιλή-
τρια θα είναι η 
ψυχολόγος  κα 
Αλεξία  Στεργί-
ου.

Είσοδος ε -
λεύθερη 

Παράνομες εισαγωγές 
από εταιρεία στον 

Σχοινά Αλεξάνδρειας

Παράνομες εισαγωγές ζώντων αρνιών από τη Ρου-
μανία και εμπόριο ελληνικών και ρουμάνικων νωπών 
αμνών έκανε εταιρεία στον Σχοινά Αλεξάνδρειας, που 
επιπλέον την τελευταία διετία δεν είχε εκδώσει φορολο-
γικά παραστατικά συνολικής καθαρής αξίας 418.087 ευ-
ρώ. Από τη διασταύρωση των πιστοποιητικών ενδοκοι-
νοτικού εμπορίου και των τιμολογίων εισαγωγών από 
τη Ρουμανία, διαπιστώθηκε η εισαγωγή 5.740 αμνών, 
χωρίς παραστατικά. Για τις παραβάσεις έχει ενημερωθεί 
και η αρμόδια ΔΟΥ για τη συνέχιση του ελέγχου και την 
επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων.
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Το Σάββατο της Δια-
καινησίμου 14 Απριλίου 
στις 6:00 μ.μ. θα συμ-
μετάσχει στον Πολυαρ-
χιερατικό Πανηγυρικό 
Εσπερινό των Αγίων 
Ναουσαίων Νεομαρ-
τύρων στον Ιερό Ναό 
Αγίου Μηνά Ναούσης 
και εν συνεχεία θα προ-
εξάρχει της Πάνδημης 
Ιερής Λιτανείας  της 
Εικόνος των Αγίων Να-
ουσαίων Νεομαρτύρων 
στον «Χώρο Μαρτυρί-
ου» Κιόσκι.

Την Κυριακή του 
Θωμά 15 Απριλίου το 
πρωί θα συμμετάσχει 
στο Πολυαρχιερατικό Συλλείτουρ-
γο 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 ή-
ρωες της πόλης κατα την επανά-
σταση του 1822.

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.

Η Κίνηση του 
Μητροπολίτη

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).    

Βραδιά γευστικής
και μουσικής απόλαυσης 

με τον Δημήτρη 
Σταρόβα στο «Σείριο»
Ο Φιλανθρωπικός μη κερδοσκοπικός Σύλλογος Φί-

λων Κέντρου Μέριμνας Ατόμων Ειδικών Δεξιοτήτων Βέ-
ροιας, σε συνεργασία με την ομάδα ΑΜΕnAble Cooking 
σας προσκαλούν σε μια βραδιά γευστικής απόλαυσης, 
την Τρίτη 17 Απριλίου 2018 στις 8.00 μ.μ. στο κοσμι-
κό κέντρο «Σείριος» στο Μακροχώρι Ημαθίας. Μαζί 
μας ο Δημήτρης Σταόρβας και το μαγειρικό του ταλέντο.

Το πλήρες μενού επιμελούνται οι σεφ: Αντώνης Μου-
στάκας, Μαρίνος Χονδρολίδης και Χριστίνα Μάλλιου.

Στο γεύμα συμπεριλαμβάνονται το κρασί και τα ανα-
ψυκτικά.

Σας περιμένουμε για μια αξέχαστη βραδιά γευσιγνω-
σίας και μουσικής απόλαυσης. 

Στην τιμή της κάρας συμπεριλαμβάνεται κλήρωση 
πλούσιων δώρων.

Τιμή 15.00 ευρώ κατά άτομο.

Την Κυριακή 15 Απριλίου
Παρουσίαση του βιβλίου 
«Νάουσα, μια νέα πόλη»
στο πλαίσιο της 196ης 

Επετείου του Ολοκαυτώματος
Ο Δήμος Ηρωικής Πόλης Νάουσας στο πλαίσιο 

εορτασμού της 196ης Επετείου Ολοκαυτώματος 
παρουσιάζει το βιβλίο «Νάουσα, Μια Νέα Πόλη». 
Το βιβλίο αναφέρεται στην ιστορία της Ηρωικής 
Πόλης της Νάουσας και εκδόθηκε από το Ίδρυμα 
Χριστόφορου και Μαίρης Δημούλα. 

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 
15 Απριλίου 2018 και ώρα 18:30 το απόγευμα 
στον Πολυχώρο Πολιτισμού «Χρήστος Λαναράς» 
(αίθουσα Βέτλανς) και το βιβλίο θα παρουσιάσουν 
οι κ. Χρήστος Χέλμης, επικοινωνιολόγος, Τριαντά-
φυλλος Πετκανόπουλος, συγγραφέας του βιβλίου 
και η Δρ. Τζωρτζίνα Αθανασίου, Διδάκτωρ Γλωσ-
σολογίας του Πανεπιστημίου Paris IV-Sorbonne. Η 
είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

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 ντο-
πιολαλιά, 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, Ανα-
στάσης Στοΐδης: κλασική κιθάρα, Άκης Σταυρίδης: ακορντεόν, Λάκης Τζίμκας: μπάσο, Πασχάλης Καρβουνάρης: 
τρομπέτα, Πανάγιω Καραμούζη: κρουστά. Τραγουδούν: Μαρία Πέτκου, Κωνσταντίνος Μίσκος, Τρύφων Μπάι-
τσης, Μαρία Σταματίου

Δραματοποίηση κειμένων: Θεόδωρος Δόδης, Διάνα Σαμαρά, Τάκης Μπάιτσης Επιμέλεια κειμένων, ηλεκτρονι-
κού 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 πρό-

σκλησης 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 απο-
δεκτές.



Για δεύτερη συνεχόμενη χρο-
νιά η πιανίστα κ. Νατάσα Παύ-
λου, διοργανώνει την Τετάρτη 
18 Απριλίου 2018 στις 6 το α-
πόγευμα στην αίθουσα εκδηλώ-
σεων της Δημόσιας Βιβλιοθήκης 
της Βέροιας, μουσική εκδήλωση 
με έργα καταξιωμένων συνθε-
τών.

 Παράλληλα στον ίδιο χώρο 
θα λειτουργήσει έκθεση ζωγρα-
φικής και γλυπτικής

Στο μουσικό τμήμα της εκδή-
λωσης συμμετέχουν οι:

• Νατάσα Παύλου πιάνο.
• Δημήτρης Βαλαβάνης κιθά-

ρα

• Τηλεφάνης Τριανταφυλλί-
δης με τον Βασίλη Βαλαβάνη 
κιθάρα

 Έκθεση έργων ζωγραφικής 
των:

Βαλαβανίδου-Λέτσιου Εύα, 
Κασαμπαλή Βασιλική, Κοκοζί-
δου Άννα, Κωνσταντίνου Ανα-
στασία, Μπερτζίκη Ελένη, Του-
τουντζίδου Ιωάννα, Τσόλη Κων-
σταντίνα.

 Έκθεση έργων γλυπτικής 
του:

Λέτσιου Θανάση. Κατά τη δι-
άρκεια της εκδήλωσης θα προ-
βληθούν έργα του σε προτζέ-
κτορα.

 Προβολή ταινίας μικρού μή-
κους της:

Χριστίνας Δημητριάδου με 
θέμα την ενδοσχολική βία, στην 
οποία παίζουν μικροί μαθητές .

 Το αναλυτικό πρόγραμμα 
της εκδήλωσης μπορείτε να το 
δείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο 
http://www.veriart.gr/  

 Η είσοδος είναι ελεύθερη

Του Ιερέως:
Παναγιώτου
Σ. Χαλκιά

Η λέξη Πάσχα, φίλοι αναγνώστες, προέρχεται 
από την εβραϊκή “pasah”, που σημαίνει «διάβα-
ση». Οι Εβραίοι γιόρταζαν το Πάσχα εις ανάμνη-
ση της απελευθέρωσής τους από τους Αιγυπτί-
ους και της διάβασης της Ερυθράς θάλασσας.

Οι χριστιανοί γιορτάζουν την Ανάσταση του 
Σωτήρα και τη διάβαση από τον θάνατο στη ζωή. 

Η αντίστοιχη ελληνική λέξη για το Πάσχα είναι Λαμπρή, διότι η ημέρα 
της Ανάστασης του Χριστού είναι μέρα χαρμόσυνη.

Το Πάσχα είναι κινητή γιορτή και γιορτάζεται την πρώτη Κυριακή 
μετά την Πανσέληνο της εαρινής ισημερίας (δηλ. Κυριακή μετά την 
πανσέληνο του Μαρτίου).

Οι ημερομηνίες αυτές υπολογίζονται με το παλαιό ημερολόγιο (Γρη-
γοριανό), γιατί μ’ αυτό καθορίζεται η εαρινή ισημερία. Για να βρούμε τα 
όρια μέσα στα οποία γιορτάζεται το Πάσχα, σύμφωνα με το νέο ημερο-
λόγιο, προσθέτουμε 13 μέρες.

Έτσι, βρίσκουμε ότι οι ημερομηνίες του ορθόδοξου Πάσχα κυμαίνο-
νται από τις 4 Απριλίου έως τις 8 Μαΐου. Επειδή για τον καθορισμό του 
ορθόδοξου Πάσχα η εαρινή ισημερία υπολογίζεται με βάση το παλαιό 
ημερολόγιο, παλαιοημερολογίτες και νεοημερολογίτες γιορτάζουν το 
Πάσχα την ίδια μέρα. Αντίθετα, οι Ρωμαιοκαθολικοί και οι Προτεστά-
ντες καθορίζουν την εαρινή ισημερία με βάση το νέο ημερολόγιο και γι’ 
αυτό, συνήθως, γιορτάζουν το Πάσχα μια βδομάδα νωρίτερα από τους 
Ορθόδοξους.

Το Πάσχα συμβαίνει να γιορτάζεται ταυτόχρονα από τις Δυτικές εκ-
κλησίες και την Ορθόδοξη, όταν η πρώτη πανσέληνος μετά την εαρινή 
ισημερία πέφτει μετά την 28η Μαρτίου. Η Εκκλησία της Ελλάδος δέ-
χτηκε το νέο ημερολόγιο στις 10 Μαρτίου 1924, ακολουθώντας την ελ-
ληνική πολιτεία που το είχε αποδεχθεί το 1923, αλλά χωρίς μετακίνηση 
του Πάσχα και των κινητών εορτών, που εξακολουθούν να εξαρτώνται 
από το παλαιό ημερολόγιο.

Ο υπολογισμός της ημερομηνίας του Πάσχα, είναι ένα σύνθετο 
μαθηματικό θέμα. Παλαιότερα, την ημερομηνία του Πάσχα την υπολό-
γιζαν από ορισμένους πίνακες, τους περίφημους Πασχάλιους πίνακες. 
Σήμερα, την ημερομηνία του Πάσχα (ορθόδοξου και καθολικού), τη 
βρίσκουμε με ορισμένους μαθηματικούς τύπους.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ
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Προίκα... της μνήμης...
 

Ένα σπίτι ήταν που χάθηκε…
Το πήρε ο καιρός στις αποθήκες του
μακριά απ` τα δένδρα και τα νερά
μακριά από την μνήμη των γειτόνων
και τα κεντήματα των γυναικών.

Τι βραδιές!!!
Και τι πράσινα φύλλα!!
Και τι Άνοιξη;

Κι` έπειτα η γυναίκα στην αγκαλιά 
του μεσημεριού,
και οι ξεβαμμένες εξώπορτες 
που περίμεναν τον Ιούνιο
να φέρει  ειδήσεις της θάλασσας.

Ξυπόλυτος στο δρόμο για Εμμαούς 
μεταφέροντας τον διαμελισμό της 
ενάτης του Μπετόβεν
σκυμμένος στο αυτί της Ιστορίας
της ψιθυρίζω τα TI και τα ΠΩΣ
των συνοικεσίων των αισθημάτων.

Ένα σπίτι ήταν και χάθηκε.
Το πήρε ο καιρός μαζί με τα χρυσάνθεμα! 

Γιάννης Ναζλίδης

Καθορισμός της ορθόδοξου Πάσχα

Μουσική εκδήλωση και εκθέσεις ζωγραφικής και γλυπτικής 
στη Δημόσια Βιβλιοθήκη Βέροιας

Πρόσκληση 
του Λυκείου Ελληνίδων

To Λύκειο των Ελληνίδων – παράρτημα Βέροιας σας 
προσκαλεί στο 4ο Παιδικό Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χο-
ρών το Σάββατο 21 και την Κυριακή 22 Απριλίου 2018 
στις 12.00 το μεσημέρι στο Χώρο Τεχνών.

Η παρουσία σας θα μας τιμήσει.
Με τιμή το Δ.Σ.

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

Η  παράσταση Ιστορία του Ελληνικού 
Έθνους –Αλλιώς, πρωτοπαρουσιάστη-
κε στο φεστιβάλ stand-up comedy στο 
Gazarte, τον Μάιο του 2017 σε μια sold 
out παράσταση κι έπειτα ξεκίνησε την 
πορεία της, τον Οκτώβριο στη Θεσσα-
λονίκη (θ. Αθήναιον) κι από κει και μετά, 
παίζεται αδιαλείπτως στην Αθήνα, στο 
μικρό Παλλάς μέχρι σήμερα. Παράλληλα 
παίχτηκε σε Κομοτηνή, Ορεστιάδα, Αλε-
ξανδρούπολη, Δράμα, Κω, Άρτα, Ηγουμε-
νίτσα και Ιωάννινα, κάνοντας συνεχόμενα 
sold out. 

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

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

ΚινηματοΘέατρο ΣΤΑΡ (Μητροπόλεως 57, Βέροια)
Ώρα έναρξης: 21.30   Δευτέρα 16 Απριλίου Τιμή εισιτηρίου: Προπώληση 8 

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

Σημεία προπώλησης:ΚινηματοΘέατρο ΣΤΑΡ (Μητροπόλεως 57, 
τηλ,2331022373)
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ΓΙΟΡΤΑΖΟΝΤΑΙ ΤΑ 100 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ (1918-2018)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΔΗΣ (1903-1960) ΘΥΜΟΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ

Η συγκρότηση της Προσκοπικής Μουσικής και της 1ης Αγέλης Λυκοπούλων στην Τοπική Εφορεία Βεροίας
Γράφει ο 
Παύλος Πυρινός
Πρώην Τοπικός 
Έφορος

Α΄ Η ιδέα της συγκρότη-
σης Προσκοπικής Μουσικής 
άρχισε να ωριμάζει από το 
έτος 1935 και πραγματοποι-
ήθηκε στις 18-2-1936 με την 
Ημερήσια Διαταγή του Τοπι-
κού Εφόρου Γ. Γουδή.

Ημερήσια Διαταγή Τοπι-
κού Εφόρου 18-2-36

Συγκροτώ Προσκοπική Μουσική εκ Προσκόπων της 
Τοπικής Εφορείας με αρχιμουσικό τον Γεώργιο Χάϊτα, 
δεκανέα.

Ο Τοπικός Έφορος
Γ. Γουδής

Επειδή δεν βρήκα, στα αρχεία της Περιφέρειας και 
της Τοπικής Εφορείας, ποιοι πρόσκοποι συγκρότησαν 
την πρώτη προσκοπική μουσική, προσπάθησα:

α) να πληροφορηθώ για το θέμα αυτό από παλιούς 
προσκόπους (ήδη έχουν φύγει από την πρόσκαιρη αυτή 
ζωή), αν γνώριζαν ονόματα προσκόπων της πρώτης 
προσκοπικής Μουσικής (Μπάντας).

Ο παλιός πρόσκοπος (δεν υπάρχει σήμερα στη 
ζωή), Σταύρος Σαββόπουλος, που ήταν μέλος της προ-
σκοπικής Μουσικής Ομάδας, μου έδωσε τα εξής ονό-
ματα:

1. Δεληφώτη Ξενοφώντα
2. Σαββόπουλου Σταύρου
3. Καλινιώτη Αντωνίου
4. Τσικερδάνου Διογένη
5. Βαφείδου Αναστασίου
6. Βαφείδη Γεωργίου
7. Τσικερδάνου Αντωνίου
8. Νικολόπουλου Ορέστη
9. Κατσαμάκα Αντωνίου
10. Σίμου Μέρου
11. Τσοπανέλη Νίκου
12. Παντελίδη Μιχάλη
13. Αχτσή Ιωάννη
14. Σαρόγλου Ιωάννη
15. Φελλόπουλου Αναστάση
16. Γεωργιάδη Άρη
17. Πιτσιλού Θεοδώρου
18. Κούκου Κωνσταντίνου
19. Χριστόπουλου Γεωργίου
20. Μάτσου Ιωάννη
21. Τσιτινίδη Ιωάννη και
22. Λούρη Γεωργίου
β) Από φωτογραφίες της προσκοπικής Μουσικής, 

των ετών 1936 και 1937, έχουμε τα ονόματα:
1. Τσουλή Αντωνίου
2. Τσιτινίδη Ιωάννη
3. Γιαμά Παναγιώτη
4. Βλαχόπουλου Ιωάννη
5. Κάκκου 
6. Πέτσα Ιωάννη

7. Παναγιώτου Θεόδωρου
8. Σαββόπουλου Γιούλη
9. Σκουλίδη Φώτη
10. Βαφείδη Σταύρου
11. Τσικιερδάνου Αντωνίου
12. Γεωργιάδη Άρη
13. Θεοδωρίδη Παναγιώτου
14. Σαρόγλου Ιωάννη
15. Φελλόπουλου Αναστασίου
16. Λούρη
17. Ζώκου Θωμά
18. Αχτσή Ιωάννη
19. Μωϋσόγλου Πέτρου
20. Σύρπη Αναστασίου
21. Βλαχόπουλου Δημήτρη
22. Καζαντζίδη Δημητρίου
23. Πορφύρη
Οι ανωτέρω, πιθανόν και μερικοί άλλοι, αποτελού-

σαν μέλη της πρώτης Προσκοπικής Μουσικής ΟΜάδος.
γ) Βαθμοφόροι και Πρόσκοποι που παρακολούθη-

σαν τη δεύτερη σειρά μαθημάτων Μουσικής
Από 21-1-1938
1. Σταμάτης Ιωάννης
2. Καϊσερλής Κων/νος
3. Μπαζάκας ΑΘανάσιος
4. Τσοπανίδης Κων/νος
5. Γεωργιάδης Αριστοτέλης
6. Τσακύρογλου
7. Τσακνακόπουλος 
8. Παπαδόπουλος Ισαάκ
9. Καπετανάκης Γεώργιος
10. Θεοδωρίδης Αναστάσιος
11. Ζώκος
12. Δούκας
13. Τσίκας
14. Χαρισιάδης
15. Λαζόπουλος Νικόλαος
16. Σαρόγλου Ιωάννης
17. Νικολαΐδης
18. Κουγκουλιάνος
19. Καϊσερλόγλου
20. Σιμόπουλος Αναστάσιος
21. Χοχλιούρος Νικόλαος
22. Παντζής Γεώργιος
23. Γιαμάς
24. Σαββόπουλος Σταύρος
25 Λευκόπουλος Δημήτριος
26. Μωϋσόγλου Πέτρος

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΕΦΟΡΟΥ
Με την οποία αποία απενεμήθη το πτυχίον του 

Μουσικού
1-1-1937
1. «Επί τη ανατολή του νέου έτους 1937 απευθύνω 

εις πάντας τους αξιωματικούς, βαθμοφόρους, προσκό-
πους και λυκόπουλα, θερμάς ευχάς όπως διέλθουν το 
νέο έτος με υγεία και την εν πνεύματι χαράν επιτελέ-
σουν δε πάντες και κατ’ αυτό προόδους εις το προσκο-
πικόν των έργον.

ΙΙ. Προάγω… ΙΥ Απονέμω το πτυχίον του μουσικού 
εις τους κάτωθι:

1. Χαϊτα Ηρακλήν, Αρχηγό
2. Χρηστόπουλο Θεόδωρον, Υπαρχηγό
3. Μάρκο Στέργιον, Υπαρχ. Ενωμ.
4. Γαβριηλίδη Γεώργιον Υπαρχ. Ενωμ.
5. Βλαχόπουλο Ιωάννην Υπαρχ. Ενωμ.
6. Βαφείδη Σταύρον Ενωμ.
7. Τσουλή Αθανάσιον Ενωμ.
8. Χυτήρη Δημήτριον Υπενωμ.
9. Μαυρίδη Νικόλαον Υπενωμ.
10. Τσικερδάνο Ιορδάνην Υπενωμ.
11. Σαρόγλου Ιωάννην Υπενωμ.
12. Δεληφώτη Ξενοφώντα Υπενωμ.
Υ. Απονέμω το πτυχίο του σαλπικτού εις 

τους:
1. Γαβριηλίδην Γεώργιον, Υπαρχ. Ενωμ.
2. Γαλανομάτην Κων/νον, Ενωμ.
3. Χυτήρην Δημήτριον, Υπενωμ.
4. Δεληφώτη Ξενοφώντα, Υπενωμ.
ΥΙ. …
Ο Τοπικός Έφορος
Γ.Κ. Γουδής
Η πρώτη εμφάνιση της Προσκοπικής 

Μουσικής έγινε στις 23-6-1936, όταν επισκέ-
φθηκε τη Βέροια ο Βασιλεύς Γεώργιος Β΄. Η 
εμφάνισή της προκάλεσε τον ενθουσιασμό 
όλων και απέσπασε ανυπόκριτα χειροκρο-
τήματα.

Λάμπρυνε το Σώμα των Προσκόπων Βε-
ροίας και όλες τις εορταστικές εκδηλώσεις 
της πόλεώς μας.

Δυστυχώς, μετά την αναγκαστική διάλυση 
του προσκοπισμού (1939), μαζί με όλη την 
περιουσία της Τοπικής Εφορείας, παραδώ-
θηκαν και τα μουσικά όργανα στην Ε.Ο.Ν.

Έτσι έληξε η πρώτη περίοδος της Προ-

σκοπικής Μουσικής.

Β΄ Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ 1ης Αγέλης Λυκοπούλων 
στη Βέροια το 1936

Με την υπ’ αριθμ. 12-12-36 Ημερησία Διαταγή του 
Τοπικού Εφόρου, συγκροτήθηκε η 1η Αγέλη Λυκοπού-
λων, για πρώτη φορά, ως εξής:

Διοικητής: Κοντογεωργάκης Μιχαήλ, Λοχαγός, αρχη-
γός-εκπαιδευτής.

Βοηθοί: Δημάδης Οδυσσέας και Πλευράκης Βασίλει-
ος, υπαρχηγεύοντες

Υπενωμ. Σκούφιας Ηρακλής, Σαρόγλου Ιωάννης
Λυκόπ. Νικολαΐδης Θεόδωρος, Φελλόπουλος Ανα-

στάσιος
Πρόσκοποι: Σιδηρόπουλος Παναγιώτης, Κουσίδης 

Εμμανουήλ
Λυκόπουλα: Κόντογλου Ιωάννης, Θεοδωρίδης Νι-

κόλαος, Γεωργιάδης Αναστάσιος, Γεωργιάδης Στέργιος, 
Νιούσας Νικόλαος, Τζιμαράκας Αντώνιος, Κουσαής 
Σπύρος, Χριστουλάκης Λεωνίδας, Βαφείδης Θωμάς, 
Χουβαρδάς Εμμανουήλ, Καϊσερλόγλου Θεόδωρος, Ρα-
πτόπουλος Κων/νος, Γκουλγκουντίνας Γεώργιος, Παπα-
γεωργίου Νικόλαος, Σαρατόγλου Δημήτριος, Αντωνιάδης 
Χριστ., Κώνστας Αντώνης, Μιχαηλίδης Λάμπρος, Ορτα-
ντζόγλου, Καρατσώλης Γεώργιος, Πασχαλίδης Σάββας, 
Γεωργατζίκης

 Στην Αγέλη Λυκοπούλων, λίγο αργότερα, γράφτηκαν 
και οι:

1. Μπαζάκας Αθανάσιος
2. Τσαμπούρης Εμμανουήλ
3. Κατσώνης Νικόλαος
4. Δούκας Νικόλαος
5. Γεωργιάδης Γεώργιος
6. Τόσκας Ιωάννης
7. Ιωακειμίδης Κωνσταντίνος
8. Χοχλιούρου Ιωάνννης
9. Ζήσης Βασίλειος
10 Τσακνοκόπουλος Σωτήριος
11. Χατζηδημητρίου Βασίλειο
12. Πασχαλίδης Γεώργιος
13. Σχοινάς Γεώργιος

Γ΄ Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ 1936
α) Το πρώτο εξάμηνο η δύναμη της Τοπικής Εφο-

ρείας είχε, εκτός από τον Τοπικό Έφορο, Γ. Γουδή και 
τους εκπαιδευτές, Χρόνη Κωνσταντίνο, Κοντογεωργάκο 
Μιχάλη και Σιδέρη Βασίλειο, είχε σε τρεις ομάδες (βαθ-
μοφόροι, πρόσκοποι) 105 άτομα.

β) Στο τέλος του ιδίου έτους, οι ομάδες από τρεις 
έγιναν πέντε, εκτός από την πρώτη Αγέλη Λυκοπούλων.

Η δύναμη της Τοπικής Εφορείας ήταν:
1. Ομάδα 35
2. Ομάδα 27
3. Ομάδα 41

4. Ομάδα 40
5. Ομάδα 35
1η Αγέλη Λυκοπούλων 44
Σύνολο: 222

Οι Αξιωματικοί ήταν:
1. Γουδής Γεώργιος Τ. Έφορος
2. Κοντογεωργάκης Μιχαήλ, Αρχηγός
3. Σιδέρης Βασίλειος Αρχηγός
4. Κόντας Γεώργιος Αρχηγός
5. Φωτόπουλος Δημ. Αρχηγός
6. Χάϊτος Ηρακλής Αρχηγός
7. Παπαδόπουλος Δημήτριος Αρχηγός
8. Χατζηδημητρίου Δημήτριος Υπαρχηγός
9. Λυπηρίδης Κυριάκος Υπαρχηγός
10. Παυλίδης Γεώργιος Υπαρχηγός
11. Κουϊκόγλου Ιορδάνης Υπαρχηγός
12. Ζαφάρας Ορέστης Υπαρχηγός
13. Χριστόπουλος Θεόδωρος Υπαρχηγός
14. Περδίκης Αντώνιος Υπαρχηγός
15. Τσικής Κωνσταντίνος Υπαρχηγός
16. Δημάδης Οδυσσέας Υπαρχηγός

ΕΝΩΜΑΤΑΡΧΕΣ 1936
1. Γούναρης Ιωάννης
2. Μπούρας Αθανάσιος
3. Τσουλός Αθανάσιος
4. Πιτσιλής Θεόδωρος
5. Τσαρούχης Γεώργιος
6. Καλαϊτζής Ιωάννης
7. Βλαχόπουλος Ιωάννης
8. Μαργαρίτης Αντώνιος
9. Βαφείδης Σταύρος
10. Γαβριηλίδης Γεώργιος
11. Μουρατίδης Απόστολος
12. Σταμάτης Ιωάννης
13. Γαλανομάτης Κωνσταντίνος
14. Βαφείδης Γεώργιος και
15. Παναγιώτου Θεόδωρος

ΥΠΕΝΩΜΑΤΑΡΧΕΣ 1936
1. Δουλκαράκης Γεώργιος
2. Σαββόπουλος Αναστάσιος
3. Σκούφιας Ηρακλής
4. Γαλανούδης Ιωάννης
5. Χατζηδημητρίιου Δημ. του Απ.
6. Σκουλίδης Φώτιος
7. Τοπαλτζίκης Γεώργιος
8. Μαυρίδης Νικόλαος
9. Δεληφώτης Ξενοφών
10. Σαρόγλου Ιωάννης
11. Φυλακτός Αθανάσιος
12. Καρατζόγλου Αντώνιος και
13. Χυτήρης Δημήτριος



Το Δ.Σ. του Εμπορικού Συλλόγου Αλεξάνδρειας ενημερώνει ότι στο πλαίσιο των προσπαθειών της ΕΣΕΕ 
για την τόνωση της ανταγωνιστικότητας της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, θα θέλαμε να σας πληρο-
φορήσουμε για τη νέα πιλοτική δυνατότητα εκπαίδευσης των εμπόρων- καταστηματαρχών και υπαλλήλων 
τους, μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης «ΕΡΜΕΙΟΝ +» που ανέπτυξε το Κέντρο Ανάπτυ-
ξης Ελληνικού Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (ΚΑΕΛΕ) της ΕΣΕΕ.

Το Σύστημα Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης ΕΡΜΕΙΟΝ+  εντάχθηκε στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού έργου 
του Κέντρου Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας, στην προσπάθεια της ΕΣΕΕ και του 
ΚΑΕΛΕ να ανταποκριθούν με τον τρόπο αυτό στις σύγχρονες και αυξανόμενες ανάγκες των επιχειρήσεων 
και των εργαζομένων , για απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων μέσω εναλλακτικών προγραμμάτων εκπαί-
δευσης.

Η ανάπτυξη προγραμμάτων στηρίζεται:
• στην εμπειρία του Κέντρου Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας από πιλοτικά προ-

γράμματα, τα οποία αποτέλεσαν το εφαλτήριο της όλης δραστηριότητας,
• στην πρακτική εμπειρία ειδικευμένων επιστημόνων, καθώς και στελεχών της αγοράς, αλλά και
• στην άρτια και σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή της ΕΣΕΕ και του ΚΑΕΛΕ.
Όλα τα νέα προγράμματα που αναπτύσσονται, σχεδιάζονται με γνώμονα τις γνώσεις και τις δεξιότητες 

που ζητούνται στην αγορά εργασίας σε 
εθνικό και διεθνές επίπεδο και συμβάλ-
λουν στη δημιουργία, τόσο ενός δυναμι-
κού και ανταγωνιστικού επαγγελματικού 
προφίλ, όσο και στην αντιμετώπιση του 
ελλείμματος οριζοντίων δεξιοτήτων, η ο-
ποία έχει επισημανθεί σε Ευρωπαϊκό 
επίπεδο.

Το εκπαιδευτικό αντικείμενο που είναι 
διαθέσιμο για την υλοποίηση των μαθη-
μάτων, είναι «Η επικοινωνία μέσω του 
διαδικτύου και η χρησιμότητα των μέ-
σων κοινωνικής δικτύωσης για τη μικρή 
επιχείρηση» και αφορά ζητήματα που 
βρίσκονται στον επίκαιρο πυρήνα του 
επιχειρηματικού ενδιαφέροντος. Σταδια-
κά, σχεδιάζεται η προσθήκη και άλλων, 
εξίσου χρήσιμων εκπαιδευτικών αντικει-
μένων.

Καλούνται οι  έμποροι  καταστηματάρ-
χες και οι υπάλληλοί τους, να αξιοποιή-
σουν την νέα αυτή δυνατότητα και όσοι 
ενδιαφέρονται να δηλώσουν  συμμετοχή, 
να προσέλθουν  στα γραφεία του:

- ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΛΕ-
ΞΑΝΔΡΕΙΑΣ (Ν. Πλαστήρα 81- τηλ. 
2333025746) από Δευτέρα έως Παρα-
σκευή 9:00- 13:00

- ΚΑΕΛΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΤΕΙΑΣ     (Ν. 
Πλαστήρα 81- τηλ.  2333028010) . από 
Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00- 13:00 

Σύμφωνα με τον Πλάτω-
να, το είδος της μουσικής 
στην οποία εκτίθενται οι 
άνθρωποι κατά τη διάρκεια 
των πρώτων χρόνων ανά-
πτυξής τους, καθορίζει την 
ισορροπία των ψυχών τους. 

Ο Αριστοτέλης συμφώνησε λέγοντας: «Αν κά-
ποιος ακούσει τη λανθασμένη μουσική, θα γίνει 
το λάθος είδος ανθρώπου. Αντίθετα, αν ακούσει 
τη σωστή μουσική, τείνει να γίνει το σωστό είδος 
ανθρώπου. «

Εάν συγκεκριμένοι τύποι μουσικής έχουν ευ-
εργετική επίδραση 
στο μυαλό και στο 
σώμα, είναι λογι-
κό ότι οι επιδρά-
σεις από άλλους 
τύπους μουσικής 
μπορεί να είναι 
λιγότερο επιθυ-
μητές. Υπάρχουν 
πολλά θετικά στοι-
χεία για τη μουσι-
κή και τα τεράστια 
οφέλη που μπορεί 
να προκύψουν α-
πό τη μελέτη της. 
Από την άλλη πλευρά όμως, διαφορετικές με-
λέτες έχουν δείξει ότι ορισμένοι τύποι μουσικής, 
μπορούν να έχουν αρνητικές συνέπειες για το 
μυαλό και το σώμα. 

Η Dr Carol Torres αναφέρει ότι μια τεχνητή 
νεύρωση μπορεί να προκύψει από συνεχή έκ-
θεση σε βλαπτική μουσική, η οποία μπορεί να 
επηρεάσει το αυτόνομο νευρικό σύστημα και να 
διαταράξει ορισμένους από τους ρυθμούς του 
σώματος. Ένα ερευνητικό πρόγραμμα, που διε-
ξήχθη από τη νευρολόγο και φυσικό, διαιρούσε 
36 ποντίκια σε 3 ομάδες (Α, Β και Γ) και τους υ-
πέβαλε στη μουσική ως εξής: Την ομάδα A (καμία 
μουσική- ομάδα ελέγχου), την ομάδα Β (με αρμο-
νική μουσική που ακολούθησε τους φυσικούς , 
μελωδικούς νόμους της μουσικής) και την ομάδα 
Γ (στην οποία ακουγόταν δυσαρμονική μουσική 
που δεν ακολούθησε τους φυσικούς νόμους της 
μουσικής). Τα επίπεδα ντεσιμπέλ που παίζανε για 
τις ομάδες Β και Γ ήταν τα ίδια και οι τρεις ομάδες 
είχαν όμοιες εργαστηριακές συνθήκες εκτός από 
τις μουσικές διαφορές. Στο τέλος των δύο μηνών, 
οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι νευρώνες των 
ποντικών της ομάδας Γ υπέστησαν βλάβη και 

μπερδεύτηκαν. Οι νευρώνες των ποντικών στις 
ομάδες Α και Β ήταν φυσιολογικοί.

Είναι καλό να καταστήσω σαφές ότι η ιατρι-
κή επίδραση της μουσικής δεν πρέπει σε καμία 
περίπτωση να συμπίπτει με την αισθητική της 
αξία. Υπάρχει «κακή» μουσική (από την άποψη 
της τέχνης) που είναι αβλαβής και από την άλλη 
υπάρχει μουσική από μερικούς από τους καλύ-
τερους συνθέτες που μπορεί να είναι σίγουρα 
επιβλαβείς. Δεν είναι παράδοξο να δηλώνουμε 
ότι η μουσική επιβλαβούς χαρακτήρα, όσο πιο 
εκφραστική είναι αισθητικά τόσο πιο επικίνδυνη 
μπορεί να είναι. Ποια όμως μπορεί να θεωρείται 

καλή ή κακή μουσική;
Προκειμένου η μουσική να έχει θετικές επι-

δράσεις στο μυαλό και τον εγκέφαλο, πρέπει να 
είναι αρκετά σύνθετη ώστε να περιλαμβάνει τη 
δραστηριότητα του εγκεφάλου. Θα πρέπει να 
είναι σύγχρονη και να παράγει ηχητικά κύματα 
που είναι σε αρμονία με τον εσωτερικό ρυθμό 
του σώματος. Θα έπρεπε να παίζεται σε ένταση 
που μπορούν να δεχτούν τα αυτιά των ακροατών, 
για να έχουν οποιεσδήποτε καλές επιδράσεις στο 
ρυθμό και τη λειτουργία του σώματος και του νου.

Πολύ δυνατή μουσική, μπορεί να διαταράξει 
τη συμμετρία μεταξύ του δεξιού και του αριστερού 
ημισφαιρίου του εγκεφάλου. Η έντονη και μεγά-
λης διάρκειας μουσική, έχει ως αποτέλεσμα μια 
διαταραγμένη κατάσταση του νου. Η έκθεση σε 
σκληρή ή ενοχλητική μουσική σε νεαρή ηλικία, 
μπορεί να οδηγήσει σε μαθησιακές δυσκολίες και 
προβλήματα συμπεριφοράς στα παιδιά. Οι ηχητι-
κές δονήσεις που δρουν επάνω και διαμέσου του 
νευρικού συστήματος σοκάρουν τη ρυθμική ακο-
λουθία των μυών, που τους αναγκάζουν να συ-
στέλλονται και να θέτουν σε κίνηση τα χέρια, και 
τα πόδια. Σύμφωνα με μια μελέτη του Δρ. John 

Diamond, Αυστραλιανού ψυχιάτρου, 
οι μυς του σώματος είναι αδύναμοι 
όταν υποβάλλονται στο σταματημένο 
ανατρεπτικό ρυθμό, ή στη σκληρή 
ροκ/acid μουσική. Λέει επίσης ότι οι 
συνηθισμένες συχνότητες και οι ακα-
νόνιστοι ρυθμοί είναι επιβλαβείς για 
το μυαλό και το σώμα. Η ‘’διαφθορά’’ 
στη μουσική έχει αποδειχθεί ότι μει-
ώνει τα επίπεδα συγκράτησης του 
εγκεφάλου και οδηγεί σε επιθετικό-
τητα και υπερκινητικότητα. Η έντονη 
επανάληψη των μουσικών σχημάτων 
μπορεί να οδηγήσει σε αισθήματα 
θυμού και πλήξης.

Έτσι, οι επιπτώσεις που μπορεί 
να έχει η μουσική στο μυαλό μας ή 
στον εγκέφαλο εξαρτώνται σε μεγάλο 
βαθμό από το είδος της μουσικής 
που επιλέγουμε να ακούσουμε. Για 
να αντιμετωπίσουμε τις θετικές ψυχο-
λογικές επιπτώσεις της μουσικής, θα 
πρέπει να ακούμε μόνο ‘’καλή’’ μου-
σική. Ένας ήχος που προκαλεί την 
εσωτερική μας μελωδία, είναι ο ήχος 
που έχει τη δύναμη να δημιουργήσει 
ηρεμία. Αυτή πιστεύω είναι και η μα-
γεία της μουσικής!
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Γράφει η Ευδοξία Δαβόρα 
μουσικοπαιδαγωγός- μουσικοθεραπεύτρια

www.sonatal.gr

«Τα μυστικά του 
κήπου» από 
το Μουσικό 

Σχολείο Βέροιας

Το Μουσικό Σχολείο Βέροιας και 
ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμό-
νων σας προσκαλούν  στη συναυ-
λία του ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ  με τίτλο «Τα μυστι-
κά του κήπου» με αποσπάσματα 
από τον ομώνυμο δίσκο του Νίκου 
Κυπουργού   που θα λάβει χώρα 
στην   Αντωνιάδειο Στέγη Γραμμά-
των και Τεχνών  του Δήμου Βέροι-
ας , την Τετάρτη 18 Απριλίου 2018 
και ώρα 8.30 μ.μ. 

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 

 Ο ΣΟΦΨΥ Ημαθίας διοργανώνει  μια θεατρική 
παράσταση με τη θεατρική ομάδα των εκπαιδευτι-
κών του ΕΠΑΛ Βέροιας, την Παρασκευή 27 Απρι-
λίου 2018 και ώρα 9.00 το βράδυ στην Αντωνιά-
δειο Στέγη Γραμμάτων & Τεχνών του Δήμου Βέροι-
ας με το έργο «ΕΧΘΡΟΙ ΕΞ ΑΙΜΑΤΟΣ» του Αρκά.

  Η παράσταση είναι μια προσφορά των εκπαι-
δευτικών του ΕΠΑΛ Βέροιας για την οικονομική 
ενίσχυση του ΣΟΦΨΥ Ημαθίας. Τιμή πρόσκλησης 
5 €.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος  Η Γεν. Γραμματέας

Σαλιάγκας Γιώργος    Μαρία Ντέντου

 A` κύκλος δωρεάν μαθημάτων 
μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής 

εκπαίδευσης «ΕΡΜΕΙΟΝ +»
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Το πρώτο του  μετάλλιο σε 
πανελλήνιο πρωτάθλημα εφή-
βων κατέκτησε ο Ολυμπιακός, 

νικώντας σ’ ένα συγκλονιστικό αγώνα 
τον Φίλιππο Βέροιας με 26-27, στο 
κατάμεστο Φιλίππειο.Με ηγέτη και 
πάλι τον Βασίλη Λιόλιο και με γκολ 
του Λιάπη ένα λεπτό πριν το τέλος, 
οι ερυθρόλευκοι του Γιώργου Καρα-
σαββίδη εξασφάλισαν μετάλλιο στην 
τελική φάση της Βέροιας ξεχωρίζοντας 
για το πάθος και την αγωνιστικότητά 
τους.

Στον αντίποδα, ο λαβωμένοςΦίλιππος από
τουςτραυματισμούς,πάλεψεαπότηνπλευράτου
για να κατακτήσει το 17ο μετάλλιο της ιστορίας
τουστους εφήβους, όμως θα αρκεστεί στην τέ-
ταρτηθέσητηςδιοργάνωσης.

Το χρώμα τουμεταλλίου τουΟλυμπιακού (α-
σημένιοήχάλκινο)θακριθείαπότοαποτέλεσμα
τουτελευταίοαγώναμεταξύΠυλαίαςκαιΦοίβου,
με το ασημένιο να είναι σίγουροσεπερίπτωση
νίκηςτηςΠυλαίας.

Άτυχος για μία ακόμηφορά οΦίλιπποςπου
είχε εκτός τους καλύτερουςπαίκτες της ομάδας
(Μπαλτατζη,Τριανταφυλλίδηκαισήμερατραυμα-
τίστηκεκαιοΦιλόσογλου.

Στο43.20είχεξεφύγειμετρίαγκολ23-20αλλά
στηνσυνέχεια«έπεσε»πάνωστοντερματοφύλα-
κα τουΟλυμπιακούπου έκανε εκπληκτικέςαπο-
κρούσεις(πάνωαπό5τετ-α-τετενώστο59.33η
μπάλαβρήκεστοδοκάριενώτοσκορήταν26-27.
Όμως ήταν και αρκετά τα λάθηπου έκαναν οι
Βεροιώτεςμε πουλήματα τηςμπάλαςχωρίςμε-
γάληπίεση και γενικάδεν είχαν καλήψυχολογία
επηρεασμένοι ίσως και από την απουσία  των
συμπαικτώντους.ΔενπειράζειόμωςοΦίλιππος
είναιπολύ μεγάλοσωματείο και όλοιπρέπει να
ατενίζουντομέλλονμεαισιοδοξία

Τα πεντάλεπτα: 2-2, 6-5, 8-8, 10-12, 14-14,
17-16 (ημχ), 19-18, 23- 22  23-22, 23-23, 25-26
,26-27.

Φίλιππος (Χατζηπαρασίδης): Καλλιαρίδης,

Στεργιόπουλος,Τζίμπουλας3,Γραμματικόπουλος
2, Ελευθεριάδης, Τριανταφυλλίδης 2, Παπαδό-
πουλος,ΕλευθεριάδηςΓ.2,Ρίζος,ΣαράφηςΠ.Σ.
3,Παπαγιάννης,Κουκουτσίδης 7, ΣαράφηςΚ.Σ.
2,Τζωρτζίνης,Ταραμονλής,Φιλόσογλου5.

Ολυμπιακός(Καρασαββίδης):ΚιαρτζίδηςμΠα-
παντώνης1,Καίσαρης1,Μαραμαθάς5, Γιαννέ-
τος1,Σακάλογλου,ΛιάπηςΣ.2,ΛιάπηςΝ.4,Ζω-
γραφίδης,Σιδηρόπουλος,Λιόλιος7,Καραμπουρ-
νιώτης,Μάινας3,Μαντζώρος,Τζανίνος,Λόλας3.

Διαιτητές:Κινατζίδης–Φωτακίδης.Δίλεπτα:5-
4.Πέναλτι:2/2–4/4

ΠανάξιαπρωταθλήτριαηΠυλαία
Για πρώτη φορά στην ιστορία της ηΠυλαία

κατέκτησετοντίτλοστοπανελλήνιοπρωτάθλημα
εφήβων,καθώςνίκησεκαι τονΦοίβοΣυκεώνμε
25-28στοντελευταίοαγώνατηςδιοργάνωσης.

Για πρώτη φορά στην ιστορία της ηΠυλαία
κατέκτησετοντίτλοστοπανελλήνιοπρωτάθλημα
εφήβων,καθώςνίκησεκαι τονΦοίβοΣυκεώνμε
25-28στοντελευταίοαγώνατηςδιοργάνωσης.

ΈτσιηΠυλαίαφεύγειαπότηΒέροιαμετοχρυ-
σό,οΟλυμπιακόςμετοασημένιοκαιοΦοίβοςμε
τοχάλκινομετάλλιο.

Η τελικήκατάταξη: 1.Πυλαία, 2.Ολυμπια-
κός, 3ΦοίβοςΣυκεών, 4.ΦίλιπποςΒέροιας,
5.ΑΣΕΔούκα,6.ΆρηςΝίκαιας,7.ΧΑΝΘ,8.ΑΟ
Κοζάνης.

Ταπεντάλεπτα: 3-3, 8-6, 9-7, 11-10, 12-12,
14-14 (ημχ), 16-16, 17-18, 18-21, 20-23, 23-25,
25-28.

Φοίβος(Καρακεχαγιάς):Γιαγκούλας,Μεγγίδης,
Κομίτης,Μπόσκος4,Μανωλούδης,Παντικίδης5,
Παντελίδης1,Χατζής2,Σιγγιρίδης1,Αθανασιά-
δης1,Καρακεχαγιάς4,Μίγγας5,Μαρκατάτος1,
Μουταφίδης1,Άγιος.

Πυλαία (Γούσιος): Σουλτάρης,Λασκαρούδης
1,Τσαχουρίδης,ΚουκμίσηςΝ.10,Ελέτα2,Κουκ-
μίσηςΠ. 1,Τοκατζόγλου,Πετρίδης 8, Βιολιτζής,
Μπουλταδάκης4,Αλεξανδρίδης,Χουζούρης,Πα-
παγεωργίου 2,Κατέχης,Παπαδόπουλος,Παπα-
βλασόπουλος1.

Διαιτητές:Τζαφερόπουλος –Μαυρίδης.Δίλε-
πτα:3-5.Πέναλτι:2/3–2/2

Η τεχνική επιτροπή της διοργά-
νωσης ανέδειξε τους καλύτε-
ρους αθλητές του 38ου πανελ-

ληνίου πρωταθλήματος εφήβων, με 
τον τίτλο του πολυτιμότερου παίκτη 
να καταλήγει στον ηγέτη της πρωτα-
θλήτριας Πυλαίας, Νίκο Κουκμίση.
Οι αθλητές, εκτός από το έπαθλο των 
διοργανωτών, παρέλαβαν και από 
ένα ζευγάρι αθλητικά παπούτσια, 
προσφορά της εταιρίας Mizuno, που 
είναι και χορηγός της ΟΧΕ.

Αναλυτικάοιαθλητέςπουβραβεύτηκαν:
Πολυτιμότερος αθλητής (MVP):ΝίκοςΚουκμί-

σης(Πυλαία)
Καλύτεροςαμυντικός:ΔημήτρηςΤριανταφυλλί-

δης(ΦίλιπποςΒέροιας)
Τερματοφύλακας:ΠαναγιώτηςΚολλύρης (ΑΣΕ

Δούκα
Αριστερόεξτρέμ:ΓρηγόρηςΤζίμπουλας(Φίλιπ-

ποςΒέροιας)
Αριστερό ίντερ:ΘοδωρήςΜπόσκος (Φοίβος

Συκεών)
Πλέιμέικερ:ΒασίληςΛιόλιος(Ολυμπιακός)
Δεξί ίντερ:ΑντώνηςΚαρακεχαγιάς (ΦοίβοςΣυ-

κεών)
Δεξίεξτρέμ:ΝίκοςΜπουλταδάκης(Πυλαία)
Πίβοτ:ΝίκοςΛιάπης(Ολυμπιακός)

Χάντμπολ τελικοί Εφήβων

ΧωρίςμετάλλιοοΦίλιπποςέχασε
με26-27απότονΟλυμπιακό!

Πρωταθλήτρια η Πυλαία 28-25 τον Φοίβο

Αυτοίήτανοικαλύτεροι
Στην καλύτερη 7άδα Τζίμπουλας 

και Τριανταφυλλίδης του Φιλίππου

ΕιδικέςβραβεύσειςέγινανστονπρόεδροτουΚΑΠΑτουδήμουΒέροιας,ΣτέργιοΔιαμάντηκαιστονπα-
ρατηρητήδιαιτησίαςΧρήστοΖέρβαγιατηνπροσφοράτουςστοάθλημα

Η ώρα της επιβράβευσης
ΤιμήθηκανοιΣτέργιοςΔιαμάντης

καιΧρήστοςΖέρβας
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Με τον Άνθιμο Κελεπούρη του Φιλίπ-
που Βέροιας στη σύνθεσή της ανα-
χώρησε το πρωί της Παρασκευής η 

εθνική ομάδα βάδην για το Βαλκανικό Πρω-
τάθλημα που θα γίνει σήμερα Σάββατο στην 
πόλη Ζρένιανιν της Σερβίας. Η χώρα μας θα 
πάρει μέρος στη διοργάνωση συνολικά με 
επτά αθλητές και αθλήτριες όλων των κατη-

γοριών, οι οποίοι θα 
έχουν την ευκαιρία να 
διεκδικήσουν τη συμ-
μετοχή τους στις μεγά-
λες διοργανώσεις της 
κατηγορίας τους.

Αναλυτικάηομάδα
Άνδρες
20χλμ. βάδην Ανδρών:

Ζαχαρίας Τσαμουδάκης
(ΣΟΑΦωκιανόςΚαρδίτσας)

10χμλ. βάδηνΚ20: Γιώρ-
γοςΤζατζιμάκης(ΓΣΕλευθέ-
ριοςΒενιζέλος)

10χμλ. βάδηνΚ18:Άνθι-
μος Κελεπούρης (Φίλιππος
Βέροιας)

Γυναίκες
20χλμ. βάδην Γυναικών:

ΑντιγόνηΝτρισμπιώτη (ΣΟΑ
Φωκιανός Καρδίτσας), Πα-
ναγιώταΤσινοπούλου(Βέλος

Π.Φαλήρου)
10χλμ.βάδηνΚ20: ΚυριακήΦιλτισάκου (ΓΣΕλευθέριος

Βενιζέλος)
5χλμ.βάδηνK18:ΌλγαΦιάσκα (ΑΣΑθλοκίνησηΜυτιλή-

νης)

ΤηνομάδασυνοδεύεικαιοπροπονητήςτουΦιλίππουΒέ-
ροιαςΝίκοςΚελεπούρηςμεειδικότηταστοβάδηναφούπρο-
πονείεκτόςαπότονΆνθιμοΚελεπούρηκαιτηνΤσινοπούλου
τουΒέλους

Με εντατικό ρυθμό, 
παρά τη διακοπή 
του πρωταθλήματος 

για την εορταστική περίοδο, 
συνεχίζονται οι προπονήσεις 
για την ανδρική ομάδα μπά-
σκετ του Φιλίππου Βέροιας. 
Ο Δημήτρης Γκίμας θέλει να 
έχει όλους τους παίκτες του 
σε εγρήγορση για το επόμενο 
εκτός έδρας παιχνίδι (22/4) με 
την Νίκη Βόλου.

ΗομάδατηςΒέροιαςπραγματοποίησε

μέσαστηνεβδομάδαδυοφιλικάπαιχνίδια
μεΜελίκηκαιΕύοσμομετοτεχνικόεπιτε-
λείοναδοκιμάζεινέασυστήματακαιπρα-
κτικές, ναβγάζει χρήσιμασυμπεράσματα
καιναβελτιώνειτιςαδυναμίεςτηςομάδας.
ΜοναδικόςαπώνοΔημήτρηςΣουτζόπου-
λος που ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα
προπόνησης λόγο του τραυματισμού του
στηνμύτη(κάταγμα).

Ο Δημήτρης Γκίμας δήλωσε στο
filipposbc.gr :«Συνεχίζουμεναδουλεύου-
μεσκληρά.Προσπαθούμε ναβελτιώσου-
μεστοεπόμενοδιάστημακάποιαστοιχεία
που πρέπει στο παιχνίδι μας, ώστε να
παρουσιαστούμε όσο γίνεται καλύτερα
στις επόμενες αναμετρήσεις μας συγκε-
ντρωμένοιπάνταστονστόχοπουέχουμε
θέσειαπότηναρχή».

Στο βαλκανικό πρωτάθλημα βάδην
με την εθνική ο Άνθιμος Κελεπούρης

του Φιλίππου

Σεκανονικούςρυθμούς
προπόνησηςηομάδαΜπάσκετ

τουΦιλίππου

ΝέοιμπελάδεςγιατρειςΠΑΕ
Δεν πρόλαβαν να κατα-

θέσουν παράβολο για επα-
νεξέταση των φακέλων τους,
Σπάρτη, Πανσερραϊκός και
Παναιγιάλειος.Οι τρεις αυτές
ΠΑΕ είχαν «κοπεί» στοπρώ-
τοστάδιο της διαδικασίας της
επιτήρησης από το δευτερο-
βάθμιο όργανο της ΕΠΟ. Ε-
φόσονδενπρόλαβανναπρο-
βούν στις απαραίτητες διορ-
θώσειςμέσαστονπροκαθορι-
σμένοχρόνο,πλέονδρομολο-
γείται ηποινή της αφαίρεσης
τριώνβαθμών.

ΕπιπλέοναναμένονταικαιοιεφέσειςτωνΠΑΕΚαλλιθέα,Αναγέννηση,Αιγινιακόςκαι
ΑπόλλωνΛάρισας.

ΣτηΣπάρτητοπρόβλημαεπιδεινώνεταιμετηνπροσφυγήπουκατέθεσεοΡάντι,ενώ
προςτηνέξοδοβρίσκεταικαιοπροπονητήςΜάρκοςΣτεφανίδης.

Χάντμπολ Α1 Ανδρών & Γυναικών
ΤελευταίοματςτηςσεζόνσήμεραμεΧΑΝΘ

οΦίλιπποςστουςΆνδρες
ΜετοπαιχνίδικόντραστηνΧΑΝΘ,ολοκλη-

ρώνειτηνφετινήσεζόνοΦίλιππος.Ηδιοικού-
σα επιτροπήαπευθύνει κάλεσμαστοφίλαθλο
κοινό, να γεμίσει το γήπεδο στο κλείσιμο της
φετινής χρονιάς.Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις
6.00μ.μ.

Φίλιππος-ΑναγέννησηΆρτας
στιςΓυναίκες

Στις 3.30 μ.μ. θαπροηγηθεί ο αγώνας Γυ-
ναικώνγιατηνΑ1μεταξύτουΦίλιππουΒέροι-
αςκαιτηςΑναγέννησηςΆρτας.
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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

Έναρξη νέου κύκλου 
εκπαιδεύσεων στη La Vita

Ολοκληρωμένα Προγράμ-
ματα Σπουδών με ΠΙΣΤΟ-
ΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΤΥΧΙΑ από το 
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗ-
ΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗ Επιπέδου2, 
πιστοποιημένο από τον Ε-
ΟΠΠΕΠ με αριθμό άδειας 
20000440.

Προσφορά 25% 
ΕΚΠΤΩΣΗ 
στα Δίδακτρα
Έναρξη 
νέων τμημάτων.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΟΝΥΧΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ (μανικιούρ - πεντικιούρ - Nail Art)
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΜΑΚΙΓΙΑΖ!
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗΣ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ EXTENSION ΒΛΕΦΑΡΙΔΑΣ (one by one)

Ολοκληρωμένη επαγγελματική εκπαίδευση που θα σας αποκαλύψει βήμα - βήμα 
τον κόσμο της ομορφιάς ανοίγοντας τις πόρτες για την επιτυχημένη επαγγελματική σας 
ενασχόληση!

Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσής σας έχετε τη δυνατότητα να εργαστείτε σε 
επαγγελματικούς χώρους όπως Ινστιτούτα Ομορφιάς, Καταστήματα καλλυντικών κ.α.

Πληροφορίες - Εγγραφές
Καθημερινά 10:00 -14:00 & 17:00 – 21:00

ΣΑΒΒΑΤΟ 10:00 -14:00
Τηλέφωνο: 23310 22335 - 6977588855

Εδέσσης 21 - Βέροια
Υπεύθυνη Σπουδών  Σαπτσόγλου Ελισάβετ

Ο Καθηγητής Αστροφυσικής και 
ερευνητής της ΝΑSΑ Θανάσης 

Οικονόμου στο ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΟ 
ΙΔΕΩΝ της Βέροιας

Στο πλαίσιο των εορ-
τασμών των 100 χρό-
νων από την ίδρυση της 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ-
ΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, το 
Παράρτημα Ημαθίας της 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ-
ΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και 
το ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΟ 
ΙΔΕΩΝ, υποδέχονται 
έναν σύγχρονο ερευ-
νητή των άστρων, μια 
παγκόσμια προσωπικό-
τητα των διαστημικών 
εξερευνήσεων, τον Κα-
θηγητή Αστροφυσικής 
στο Πανεπιστήμιο του 
Σικάγο και ερευνητή της 
ΝΑSΑ,  Θανάση Οικονό-
μου ο οποίος θα  μιλή-
σει για το πολύπλευρο 
και σπάνιο έργο του. 

Το όνομα του είναι 
συνδεδεμένο με τις πε-
ρισσότερες διαπλανητι-
κές αποστολές. Αποκαλείται ο Ελληνας του Αρη και της Αφροδίτης  αφού δεν υπάρχει καμία 
διαστημική αποστολή στην οποία να μην έχει συμμετάσχει.

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

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

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

 Συνδιοργάνωση: ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ  Η είσοδος είναι ελεύθερη

Ρεσιτάλ κιθάρας του Θάνου 
Μήτσαλα στη Νάουσα 

στο πλαίσιο της 196ης Επετείου 
του Ολοκαυτώματος

Ο Δήμος Ηρωικής Πόλης Νάουσας στο πλαίσιο 
εορτασμού της 196ης Επετείου Ολοκαυτώματος της 
πόλης και σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γονέων 
και Κηδεμόνων της Εστίας Μουσών, διοργανώνει 
ρεσιτάλ κιθάρας με τον διεθνούς φήμης σολίστ και 
συμπολίτη Θάνο Μήτσαλα, ο οποίος θα ερμηνεύσει 
έργα Άσαντ, Πιατσόλα, Ροντρίγκο κ.ά.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 15 
Απριλίου 2018 με ώρα έναρξης στις 20:30 (πέρας 
προσέλευσης: 20:15) στον Πολυχώρο Πολιτισμού 
«Χρήστος Λαναράς» (αίθουσα «ΕΡΙΑ»).

Ο Θάνος Μήτσαλας συχνά χαρακτηρίζεται από 
τους ειδικούς ως ένας από τους μεγαλύτερους βιρ-
τουόζους της γενιάς του. Οι ερμηνείες του κατα-
φέρνουν να καθηλώνουν το ακροατήριο χάρη στο 
κορυφαίο μουσικό του αισθητήριο, την προσοχή στην 
παραμικρή λεπτομέρεια και την απαράμιλλη δεξιο-
τεχνία που δημιουργούν την αίσθηση ελευθερίας και 
πειθαρχίας ταυτόχρονα. 

Σπούδασε κλασική κιθάρα στο Νέο Ωδείο Θεσσαλονίκης στην τάξη του καταξιωμένου δι-
εθνώς σολίστ και καθηγητή Κώστα Κοτσιώλη, από όπου και αποφοίτησε ως υπότροφος και 
Αριστούχος με Α’ Βραβείο και Αριστείο εξαιρετικής επίδοσης. Έχει κερδίσει πολυάριθμα βρα-
βεία και διεθνείς διακρίσεις σε ονομαστούς διαγωνισμούς και έχει ηχογραφήσει επανειλημμέ-
να σε Ελληνικά και διεθνή ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά δίκτυα, όπως και συνεργάσθηκε με 
Ελληνικές και Ευρωπαϊκές ορχήστρες και οργανικά σύνολα υπό τη διεύθυνση σημαντικών 
αρχιμουσικών. Παράλληλα με τη σολιστική του δράση, ο Θάνος διδάσκει κιθάρα στο Κρατικό 
Ωδείο Θεσσαλονίκης, το Ωδείο Βορείου Ελλάδος και το Δημοτικό Ωδείο Νάουσας, όπου έχει 
διατελέσει καλλιτεχνικός διευθυντής επί σειρά ετών. 

Από την τάξη του έχει αποφοιτήσει πλειάδα διακεκριμένων φοιτητών, οι οποίοι σταδιο-
δρομούν επιτυχώς στον διεθνή καλλιτεχνικό και εκπαιδευτικό χώρο. Περισσότερες πληροφο-
ρίες στην επίσημη ιστοσελίδα www.mitsalas.com.

Γενική είσοδος 5€ για την ενίσχυση των δραστηριοτήτων του Συλλόγου Σύλλογο Γονέων 
και Κηδεμόνων της Εστίας Μουσών. Η είσοδος είναι ελεύθερη σε μαθητές σχολείων.
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  ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ,
Φίλοι μου, καλή σας ημέρα, 
αφού ακόμη δεν εξομολογηθήκαμε, 

πιστεύω ότι μπορώ να «σηκώσω» μερι-
κές αμαρτιούλες, επιπλέον, για αυτό και 
σήμερα, θα συνεχίσουμε από εκεί που 
σταματήσαμε, την προηγούμενη εβδο-
μάδα, από τα κοσμικά πρέπει.

Μόνο για σήμερα, διότι ο γέροντας 
με περιμένει στη γωνία (δεν χωράω!), 
μάλλον σε εθνική οδό θα συναντηθού-
με!

Τις περιόδους των εορτών, αρκετοί επίσκοποι, μας συνηθίζουν 
σε βαρύγδουπες, ασήκωτες ανακοινώσεις, από το πολύ τίποτα με 
μπόλικο καθόλου! 

Κατά συνέπεια, θα σχολιάσω δηλώσεις-ανακοινώσεις και σε 
καμία περίπτωση, πρόσωπα και ποιμενάρχες και προς αποφυγή 
κάθε παρεξηγήσεως, καλόπιστης βεβαίως-βεβαίως, δεν αναφέρο-
μαι στην πόλη, που ξυπνώ και αναπνέω.

Θα μου επιτρέψετε, όμως την κακιούλα μου, να την πω.
Αφού η καταγωγή μου «κρατά», από την πολιτιστική πρωτεύ-

ουσα της Θεσσαλίας, Καρδίτσα δηλαδή, μία πόλη επίπεδη και όχι 
με ανηφορούλες, όπως τις έχει βαπτίσει το έτερο ήμισυ, κάποια 
στιγμή στην περιφορά του Επιταφίου, μου ξέφυγε: «ε όχι δεν το 
πιστεύω!».

Τι απάντησε η γυναίκα της ζωής μου!
Και ο Επιτάφιος σε ανηφόρα, ψιθύρισα!
Μεταξύ άλλων, επίσκοπος, τόνισε: «… απευθύνουμε μήνυμα 

προς όλους ότι υπάρχει ελπίδα, υπάρχει όραμα, υπάρχει αισιοδο-
ξία, γιατί υπάρχει Ανάσταση. Ο τόπος μας, αξίζει να ξαναβρεί τις 
αρχές και τις αξίες του, πάνω στις οποίες θεμελιώθηκε ολόκληρο το 
ευρωπαϊκό οικοδόμημα …» και ολοκλήρωσε με τη γνωστή αγαπο-
λογία, … αφού ο Χριστός «αγάπη εστί».

Πρώτη επισήμανση.  
Η ελπίδα, τα οράματα και τα ευρωπαικό οικοδόμημα, θυμίζουν 

πολιτικό και όχι ρασοφόρο!
Για να ολοκληρώσουμε πνευματικό οικοδόμημα και όχι ευρω-

παικό, ενδιαφέρει η ανάλυση του λυτρωτικού μηνύματος της Ανα-
στάσεως, με βάση τους Πατέρες της Εκκλησίας και όχι την μεταπα-
τερική θεολογία της «αγάπης»!

Δεύτερη επισήμανση, έχει να κάνει με την Ευρώπη και τα ορά-
ματά της, που οδήγησε επτά στους δέκα πολίτες της Ουγγαρίας να 
ψηφίσουνε ακροδεξιά και ακολούθησε το ναι της Γαλλίας του πολι-
τισμού και της Αγγλίας, για επέμβαση - βομβαρδισμό της Συρίας!

Τελικά αυτοί δεν γνωρίζουν, ότι ο Χριστός είναι αγάπη!
Και η τρίτη και τελευταία επισήμανση, έχει να κάνει με την καρα-

μέλα της αγαπολογίας, η οποία πρέπει να είναι αρκετά γλυκιά, και 
να σας «ημερεύει», για να μην ασκείτε κριτική στους ισχυρούς της 
γης!

Το ότι ο Χριστός είναι αγάπη μας βολεύει όλους!
Πρώτα τους ηγήτορες, διότι τους δικαιολογεί τα κοσμικά πρέπει.
Ακολούθως, τους χοντρούς-λιχούδηδες, εμένα δηλαδή.
Ο Χριστός είναι αγάπη, μονολογώ, οπότε θα με συγχωρήσει, θα 

κάνει τα στραβά μάτια, δηλαδή!
Με τη διαφορά όμως, ο Ένας και Μοναδικός επάνω στο Σταυ-

ρό, δεν είπε στο ληστή «αγάπα με», αλλά μετανόησε. 
Πόσες φορές, άραγε το ζητήσατε, από τους δυνατούς!
Και επειδή ο νεκρός πλέον, διακεκριμένος Βρετανός επιστή-

μονας, έχει γίνει της μοδός, ο ίδιος επίσκοπος, είχε μεταξύ άλλων 
επισημάνει: «… ας διδαχθούμε από τον Χόκινκ την επιμονή του για 
τη ζωή και τις πολλές δυνατότητες που προσφέρει μία σωματική 
αναπηρία, που δεν βάζει όρια στο μυαλό και δεν αποκλείει, αλλά 
ανοίγει νέους και ανεξερεύνητους δρόμους που με ασφάλεια οδη-
γούν στο Θεό»!

Ο Ιησούς Χριστός νικά και όλα τα κακά σκορπά!
Ο δρόμος του μακαρίτη οδήγησε στην μη ύπαρξη Θεού, αφού 

ως γνωστόν ήταν άθεος!
Καλά ρε χοντρέ, θα πείτε, με τίποτα δεν είσαι ευχαριστημένος.
Φίλοι μου, από το θάνατο του διάσημου επιστήμονα, πρέπει να 

«κρατήσουμε», ότι όσες τιμές και διακρίσεις επίγειες και να «πά-
ρουμε», στο τέλος καταλήγουμε τροφή για σκουληκάκια, είτε μας 
αρέσει είτε όχι.

Όσον αφορά, το δικό μου το κουφάρι, έτσι όπως είναι, τα σκου-
λήκια θα στήσουν πάρτι! 

Κατά συνέπεια, με τα κηρύγματα και τις ανακοινώσεις, πρέπει 
να φροντίζετε να ξεβαλικέψουν οι δυνατοί, από το άρμα της δόξης 
και να καταλάβουν τη ματαιότητα των γήινων! 

Παίρνω το γάιδαρό μου (με αντέχει ακόμη!) και φεύγω για Πελο-
πόννησο μεριά.

Πριν από κάποιους μήνες, ιεράρχης καταδίκαζε τα αντιχριστια-
νικά νομοθετήματα, της κυβέρνησης για ομοφυλοφιλία, γάμους 
μεταξύ δεν ξέρω και γω τι και τα λοιπά και τα λοιπά.

Μετά από λίγο καιρό, ο ίδιος ιεράρχης υποδεχότανε τον Πρό-
εδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας και τον τιμούσε, πρέπει να του 
έδωσε και κανά κλειδί, σταυρό, δεν ξέρω και γω τι.

Για κάλμα ρε Δέσποτα.
Αυτός που τίμησες, είχε τη δυνατότητα να αποτρέψει όλους 

τους αντιχριστιανικούς νόμους. 
Τη δική του υπογραφή φέρουν. 
Μπορούσε να μας προστατέψει, και δεν το έκανε. Όπως και ο 

Πιλάτος. Μπορούσε αλλά δεν το έπραξε!
Ποιος ο λόγος των τιμών.
Εάν δεν σας φοβίζανε τα κοσμικά πρέπει, θα του τα είχατε πει 

ένα χεράκι! 
Και σε τελική ανάλυση, μη λέτε τίποτα, απλά σε ένδειξη διαμαρ-

τυρίας, μην παρευρίσκεστε. 
Το μήνυμα θα το ελάμβανε και δεν θα έλεγε και τίποτα, διότι οι 

κυβερνώντες και έχοντες εξουσία, γνωρίζουν μέχρι που τους παίρ-
νει!

Αφήνοντας τον πρόεδρο, κατεβαίνουμε την πυραμίδα της εξου-
σίας και βρίσκουμε τον πρωθυπουργό Αλέξη, ο οποίος έχει δηλώ-
σει ότι είναι άθεος, δεν πιστεύει στον Τριαδικό Θεό, δεν κάνει τον 
Σταυρό του, δεν παντρεύτηκε, δεν … και δικαίωμά του και καμάρι 
του. Ο καθένας ελεύθερος να επιλέξει!

Εάν λοιπόν και εδώ, δεν είχανε προτεραιότητα τα κοσμικά πρέ-
πει, κάποιος επίσκοπος, θα ρωτούσε τον Αλέξη, τον θεικό! 

Έχετε δηλώσει ότι είστε άθεος, αλλά τελικά βλέπω ότι είστε πι-
στός!

Εάν σας δήλωνε ότι πλέον πιστεύει, τότε καλώς όρισες Αλέξη, 
εάν όμως σας τόνιζε ότι εξακολουθεί να μην πιστεύει, τότε η συμμε-
τοχή στην Ανάσταση κάποιου για τον οποίο αγνοεί την ύπαρξή του, 
το λιγότερο είναι εμπαιγμός, κοροιδία.

Ο Θεός και η Ορθοδοξία, δεν είναι ένα μνημόνιο, που δεν το 
σχίσαμε και δεν έγινε και τίποτα!

Και δεν αναφερόμαστε σε ένα απλό, χοντρό ανθρωπάκι, που 
δεν το ξέρει η μάνα του. 

Μιλάμε για τον πρωθυπουργό της χώρας, ο οποίος πρέπει με 
τις πράξεις του να διδάσκει και όχι να παίζει!

Είναι αυτοί οι ίδιοι, που όλο εξυπνάδα, αναρωτιότανε, εάν το 
Άγιο φως θα κάνει και δηλώσεις, αφού το υποδεχόμαστε με τιμές 
αρχηγού κράτους!

Οφείλετε να τους ρωτήσετε, κατ’ αρχάς, εάν εξακολουθούν να 
πιστεύουν τα ίδια!

Δηλαδή για να τα κάνουμε πενηνταράκια.
Ηγείστε της Ορθόδοξης Εκκλησίας και λόγω των κοσμικών πρέ-

πει, τιμάτε όλους τους «εχθρούς» της Ορθοδοξίας. Πόσο πιο απλό!
Τελειώνοντας, θα αναφερθούμε στην ομιλία άλλου ποιμενάρχη, 

ο οποίος ξεκίνησε το κήρυγμά του, απευθυνόμενος στους τοπικούς 
άρχοντες ως εξής: «κύριε βουλευτά, να σας κάνω μία ερώτηση. 
Αν κάποιος βουλευτής, δεν υπακούει στο καταστατικό σας, θα 
τον διαγράφατε έτσι; Λοιπόν έχουμε και εμείς δυστυχώς, τέτοια 
πράγματα μέσα στην Εκκλησία. Το ίδιο θα συμβεί και με σας, κ. 
περιφερειάρχα … υπάρχουν μερικοί κληρικοί, κατά τα άλλα καλοί, 
αλλά θέλησαν να κάνουν μία επανάσταση, να πάνε κόντρα με την 
διοικούσα Εκκλησία και να πούνε ότι όλοι είναι αιρετικοί, …όταν 
λοιπόν, γίνεται αυτό, η Εκκλησία διοικείται και αυτή με τους ιερούς 
Κανόνας των Πατέρων, …οι οποίοι τους καταδικάζουν αυτούς, …»!

Βέβαια, διαβάζοντας και ξαναδιαβάζοντας, παρατηρείς ότι από 
το συγκεκριμένο κήρυγμα, λείπει η «αγάπη». 

Οι ιεροί κανόνες άγιε επίσκοπε, δεν αφορούν μόνο τα απλά 
καλογέρια, αλλά και αυτούς που ηγούνται, που είναι υπεύθυνοι για 
το ποίμνιο, είναι υπεύθυνοι για την τήρηση των δογμάτων, δηλαδή!

Άρα πριν φθάσουμε στο απλό ράσο, που προσεύχεται καθημε-
ρινά και εξαιτίας του, ο μεγάλος από επάνω, μας ανέχεται ακόμη, 
καλό θα ήταν να δούμε τι γίνεται με τα χρυσά άμφια!

Όσον αφορά τους αιρετικούς και τις αιρέσεις, πρώτα καλούμε 
τους παπικούς και τους προτεστάντες, εφόσον τους αγαπάμε, σε 
επιστροφή, διότι μόνο έτσι θα σωθούνε και μετά όλα τα άλλα.

Πάντως για να εξηγούμαστε για να μην παρεξηγούμαστε.
Στην Ορθοδοξία ένα και ένα κάνει δύο και όχι ένδεκα!
Αλήθεια, αναφερθήκατε ποτέ, προς τους βουλευτές και τους 

τοπικούς άρχοντες, για να τους πείτε, ότι η Ορθοδοξία, απαιτεί από 
αυτούς να προστατεύουν, τον αδύνατο (όχι εμένα!), τον κατατρεγ-
μένο, τον άθλιο, τη χήρα, το ορφανό, …

Τους έχετε πει, τι τους περιμένει, αυτούς που διαλύουν με τις 
αποφάσεις τους οικογένειες ολόκληρες και πατρίδα ολάκερη!

Ακολουθεί απόσπασμα από το βιβλίο «εξουσία και κόλαση» του 
αρχιμ. Βασ. Μπακογιάννη: «αν ο λαός τους δεν είχε ψωμί για να 
φάει, δεν είχε στέγη για να μείνει, δεν είχε δουλειά για να ζήσει την 
οικογένειά του και αυτοί αντί να κάνουν τα πάντα για να τον ανα-
κουφίσουν, το έριχναν στο «σορολόπ», θα πέσει πάνω τους βαρύς 
ο πέλεκυς της δικαιοσύνης, έστω και εάν στην προσωπική τους 
ζωή ήταν καθόλα άμεμπτοι»!

Και συνεχίζει: «ακόμα πιο αυστηρά, ασύγκριτα πιο αυστηρά, θα 
κριθούμε εμείς οι ιερείς. Πρώτα για τις αμαρτίες μας, επειδή σκαν-
δαλίσαμε το λαό, …, (όσο ζυγίζει η αμαρτία ενός αρχιερέα, ζυγίζει 
η αμαρτία ολόκληρου λαού». (πάλι καλά που δεν συγκρίνει με το 
βάρος το δικό μου!).

Και δεύτερο και σοβαρότερο για τη διακονία μας, για όσα κάνα-
με, … και για όσα δεν κάναμε!

Λοιπόν σας «αφήνω ήσυχους», δεν έχει άλλωστε και νόημα, 
αφού κάποιοι δεν έχετε καβαλήσει γάιδαρο, αλλά αεραπλανοφόρο 
ολόκληρο, από την «πολιτισμένη» Δύση!

ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ ΠΑΤΡΙΔΑ!

Του Ιωάννη Ιασ. Βελέντζα  Διπλ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

ΤΑ ΚΟΣΜΙΚΑ ΠΡΕΠΕΙ!

Ένα τραγούδι σιωπηλό με δίχως 
λόγια,μονάχα μουσική ακούγεται τον 
πλημμυρίζει,αφήνεται στη μελωδία 
του σιγά σιγά,τους πόνους ξαλαφρώ-
νει.

Κάποιες φορές δοκίμασε με συ-
ντροφιά να το ακούσει,δεν ήτανε το 
ίδιο,έχαναν κάθε άγγιγμα που είχανε 
οι νότες.

Η μοναξιά τον τύλιγε με κάθε βρά-
δυ αίσθηση βαριά,έβγαινε  από μέσα 

του ακόμα και με συντροφιά πολλές φορές σαν ήταν να τη 
νιώθει..

Στηλώθηκε ακόμα μια φορά στα πόδια του με όποια 
δυσκολία,είπε θα βγει ξανά να βρει μια αδελφή ψυχή μονά-
χη,να σέρνεται κι αυτή με δίχωςτελειωμό,στα χρόνια που 
περνάνε,μάταια.

Κανένας δε δεχότανε τη μοναξιά του,σα να μην ήταν και γι 
αυτόν,σα να το είχε ξεπεράσει.

Λουλούδια ανοιξιάτικα εμάζεψε καινούργια,τα χρώματά 
τους λάμπουνε το άρωμα σκορπίζουν,τη σκοτεινιά να διώ-
ξουν προσπαθούν.

Γεμίζει πιο πολύ με σκέψη η μοναξιά,όταν μπορεί ν’ανα-
πολεί και να θυμάται ,να ξεκινάειι όνειρα καινούργια,ψάχνο-
ντας τρόπους ν’αληθέψουν ..

Ανάμεσα σε δάχτυλα ανοιχτά αφήνει να περνούν οι πόθοι 
ως πέρα να κυλήσουν, έψαχνε για καιρό το νέο είδωλο να 
βρει,ερχότανε κοντά,η ζεστασιά του έρωτα να ξεχειλά σιγά 
σιγά να τον γεμίζει όλο.

Συγκεντρωνόταν στην ιδέα του αυτή,χωρίς ν’αφήνει τί-
ποτ’άλλο να τον πλησιάζει, μ’όλη τη δύναμη που είχε,ώρα 
πολλή.

Η τηλεπάθεια θα έπρεπε να βοηθήσει,αν ήταν η ψυχή 
εκείνη ανοιχτή να τον δεχτεί,ο κόσμος ο δικός του σπαρτα-
ρούσε,η αγκαλιά ορθάνοιχτη να περιμένει.

Κάποιες φορές ετούτη η συγκέντρωση έφτανε ως το είδω-
λο,κάποιες φορές το άγγιζε έτσι που το καλούσε...

Σαν νάτανε μια άλλη μέρα,ο ήλιος φαίνοταν να ανεβαίνει 
καινούργιο δρόμο να διαβεί,κι η μοναξιά χανόταν.

Ηταν πολλές οι λύπησες,ότι κι αν έκανε δεν επλησίαζε,κι 
απόμενε στο δρόμο να ρωτιέται γιατί ακόμα μια φορά να 
προσπαθήσει. .

Το ξόδεμά του τώνιωθε μα τ’άρεσε ακόμα κι ας μην πετύ-
χαινε,έφτανε η προσπάθεια, οι δυνατές στιγμές που μπόρε-
σε να πλάσει,εικόνες που χαράζονταν στην αίσθηση γι αυτόν 
μονάχα,και ας μην  ήταν μοιρασιά..

Στην άκρια της πόλης σαν είχε τρέξει ως εκεί,περίμενε σ’έ-
να παγκάκι να καθίσει.

Ερχόταν και τον εύρισκε εκεί με όλη τη χαρά που μπόραγε 
το γέλοιο της να του χαρίσει,ποιός μίλαγε για μοναξιά.

Μα ήταν και στιγμές που πόναγαν καθώς επέρναγε χωρίς 
να τον γνωρίσει γυρνώντας το κεφάλι αλλού..

Δεν άκουσε το κάλεσμα,δεν πίστευε σ’αυτό,δεν ήτανε α-
ληθινά αυτή που πίστευε,κι απόμενε μονάχος.

Ξετρύπωνε η διωγμένη μοναξιά,γυρεύοντας εκδίκηση φα-
νερωνόταν όλο να τον γεμίσει.

Του άπλωνε μπροστά αγαπημένες του εικόνες,κορμιά και 
χρώματα αρώματα αλλοτινά που κουβαλούσαν. 

Βαρύ απλώνοταν σιγά σιγά απάνω του το βράδυ,μες την 
παχειά ομίχλη χανόνταν οι μορφές,από μακρυά η κάθε μιά 
έμοιαζε πρόσωπα περασμένα,γύρναγε το κεφάλι του αλλού,-
ψάχνοντας για να βρει κάποια μορφή καινούργια την τόση 
σκοτεινιά του να φωτίσει..

Εχουνε οι μορφές δικό τους τρόπο,να βγαίνουνε σαν τις 
καλεί με δύναμη πολλή κι εκεί που λέει είναι μοναχός,δίπλα 
του καθισμένη μια συντροφιά καινούργια  τον κυτά.

Τα χέρια απλωμένα,δίνουν και πέρνουνε,δε χαιρετούν 
μονάχα,ανταλλαγές μέσα στη νύχτα μένουνε όμως σιωπηλά. 

Σβήνουν τη μουσική του τραγουδιού του τη θλιμένη,κι αρ-
χίζει ο χορός,πόσο στ’αλήθεια θα κρατήσει;

Ατέλειωτο παιχνίδι με τα χρόνια,δεν τώχε βαρεθεί,δεν 
έβρισκε αλλού όλες ετούτες τις χαρές να  καρτερεί να του 
δοθούν τις  λύπες καλοδεχούμενες κι αυτές,μέρος του παι-
χνιδιού..

Ένα τραγούδι σιωπηλό με δίχως λόγια μονάχα μουσική 
ακούγεται,τον πλημμυρίζει, αφήνεται στη μελωδία της σιγά 
σιγά τους πόνους ξαλαφρώνει,κι ακόμα σχεδιάζει και καλεί-
,μιαν αυριανή επιτυχία.

Πεζοτράγουδα 
του Γιάννη Χαλόφτη

Μοναξιά
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 

Απρίλιος 2018 
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκατά

τοδιάστημααπό16-4-2018 μέχρι22-4-
2018 θαείναιτοεξής:Αυτόματοςτηλεφωνη-
τήςβλαβών:τηλ.2331021814.

του Σαββατοκύριακου

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

Το Tech Talent School, το 
δωρεάν πρόγραμμα για ψηφι-
ακές δεξιότητες, συνεχίζει 

δυναμικά τον Απρίλιο, με μαθήματα 
που έχουν στόχο να φέρουν περισ-
σότερους 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 πραγματοποιεί-
ται με την υποστήριξη της «Microsoft
Ελλάδος» με σκοπό τη δημιουργία
ίσων ευκαιριών για όλους, αλλά και
το Alumni Engagement Innovation
Fund(AEIF) τουΥπουργείου Εξωτε-
ρικών των Η.Π.Α. που στηρίζει και
χρηματοδοτεί ιδέες για εκπαιδευτικά
προγράμματασεόλοτονκόσμο.

Όλα τα μαθήματα είναι δωρεάν,
παραδίδονται από καθηγητές με ε-
μπειρία στην αγορά εργασίας και α-
πευθύνονται σε σπουδαστές, νέους
και ανέργους που επιθυμούν να α-
ποκτήσουνψηφιακές δεξιότητες και
να εξοικειωθούν με γνωστικά αντι-
κείμενα όπωςοΠρογραμματισμός,
ηΔημιουργία Ιστοσελίδων και ηΑ-
σφάλειαστοΔιαδίκτυο.

Ταμαθήματαπραγματοποιούνταιστουςχώ-
ρους του Veria Tech Lab της πρότυπηςΔη-
μόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Βέροιας, που
έχεισημαντικόιστορικόδράσεωνγύρωαπότην
πρόσβασηστη γνώση και τη διάδοση νέων τε-

χνολογιών,ενώέχειβραβευθείαπότοΊδρυμαBill
&MelindaGates.

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

ΔωρεάνTechTalentSchoolγιαψηφιακέςδεξιότητες,
τονΑπρίλιοστηΔημόσιαΒιβλιοθήκηςΒέροιας

Φαρμακεία
Σάββατο 14-4-2018

08:00-14:30 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΛ.
ΠΛΑΤΑΝΩΝ 1 (πρώην Κεντρικής 69) 23310-
24534

08:00-14:30 ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 48 & ΚΟΝΙΤΣΗΣ ΓΩΝΙΑ 23310-
71601

08:00-14:30 ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΝΙΚΟΛΕΤΑΠΙΝ-
ΔΟΥ15ΚΑΙΚΑΡΑΤΑΣΟΥΓΩΝΙΑ23310-65931

14:30-21:00 ΤΡΟΧΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ3223310-22968

19:00-01:00+διαν.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥΙ.ΑΝΑ-
ΣΤΑΣΙΟΣΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ3823310-29551

Κυριακή 15-4-2018
08:00-14:30ΠΑΠΑΡΗ -ΦΥΚΑΤΑΟΛΥΜΠΙΑ

Λ.ΣΤΡΑΤΟΥ27-ΕΝΑΝΤΙΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ23310-
23360

14:30-21:00 ΦΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΥΣΑΝΙΟΥ3 (απέναντιαπόμάρκετΓαλαξίας)
23310-75180

19:00-01:00 + διαν.ΘΩΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΒΕ-
ΝΙΖΕΛΟΥ8223310-67530

Δευτέρα 16-4-2018
14:30-21:00ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΟΥΕΛΕΝΗΒΕΝΙ-

ΖΕΛΟΥ4523310-26757
14:30-21:00ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ   ΠΑΝΑΓΙΩ-

ΤΑ ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ 26 (6οΔημοτικό σχολείο)
23310-29101

19:00-01:00 + διαν.ΘΩΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΒΕ-
ΝΙΖΕΛΟΥ8223310-67530

3-6Μαΐου2018
Η αγαπημένη γωνιά παιδιών, εφήβων

και εκπαιδευτικών στην 15η Διεθνή Έκθεση 
Βιβλίου Θεσσαλονίκης

Τοφετινόπρόγραμμα τηςαγαπημένης γωνιάςπαιδιών, εφήβων και εκπαιδευτικώνπεριλαμ-
βάνειπάνωαπό105εκδηλώσεις,μετηνπολύτιμησυνεργασία30εκδοτώνπαιδικούκαιεφηβικού
βιβλίουκαι12πολιτιστικώνφορέων(ιδρύματα,ινστιτούτα,μουσεία,πανεπιστήμια,πρεσβείεςκ.ά.),
στιςοποίεςσυμμετέχουν136συγγραφείς,εικονογράφοι,ομιλητές,καλλιτέχνες,εμψυχωτέςκαιπαι-
δαγωγοί: Συναντήσεις μεσυγγραφείς, εικονογράφους, εκδότες και βιβλιοθηκονόμους,παρουσιά-
σειςβιβλίων,μουσικά,θεατρικάκαιεικαστικάδρώμεναμεαφορμήβιβλία,οργανωμένεςεπισκέψεις
ομάδωνμαθητών, γνωριμίαμε δημιουργούςαπό το εξωτερικό, εκθέσεις εικονογράφησης, γωνιά
ανάγνωσηςκαιπολλέςακόμαμικρέςκαιμεγαλύτερεςεκπλήξεις![...]



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, Γεωργιανοί
πωλείταιοικόπεδο2στρ.,

σε πολύ ωραία περιοχή,
μόνο 42.000 ευρώ.Υπάρ-
χειπερίφραξημε τοίχοστο
μισό, ωραία θέα, άφθονο
πόσιμο νερό και ευφορό-
τατο έδαφος. Τηλ.: 6934

662478.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπε-
δο500 τ.μ.στηΜελί-
κη (πλησίον Κονάκι).
Τιμή λογική. Πληρ.
τηλ.:6970862964.

ΣΤΟ ΜΑΥΡΟΔΕΝ-
ΔΡΙ12στρέμματαμεμο-
νοκατοικίαημιτελή.Τιμή
εξαιρετική50.000ευρώ.
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,στηνπεριο-
χήτηςΜέσης,500μέ-
τρααπότοχωριό.Τηλ.
επικοινωνίας: 6971
629160.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ENOIKIAZETAI μο-
νοκατοικία στη Ραχιά.
Πληροφορίες κ. Σου-
κιούρογλουΜπάμπης.
Τηλ.  επικο ινωνίας:
6947150807.

ΚΑΛΛΙΘΕΑ, Ιουστι-
νιανού 11, ενοικιάζεται
διαμέρισμα90 τ.μ.,3ος
όρ., αυτόνομηθέρμαν-
ση με μπαλκόνια γύ-
ρω-γύρω,υπέροχηθέα.
Τηλ.: 6974 637671 &
6978644381.

ΕΝΟ Ι Κ Ι Α ΖΕΤΑ Ι
διαμέρισμα60 τ.μ.ΣΚ-
ΔWC,στηνοδόΜ.Αλε-
ξάνδρου42 (δίπλαστο
Κηροπλαστείο) 2ος ό-
ροφος,μεκεντρικήθέρ-
μανσημεωρομετρητή,
πλήρωςανακαινισμένο.
Τιμή 230 ευρώ.Πληρ.
τηλ.:6976555454.

ΠΑΤΡΙΔΑστοδρόμο
προςΑγ.ΓεώργιοΕΝΟΙ-
ΚΙΑΖΟΝΤΑΙ:α)διαμέρι-
σμα100τ.μ.,1οςόρ.,κε-
ντρικήθέρμανση,ηλιακό,
β)κατάστημαισόγειο100
τ.μ., μεγάλαμπαλκόνια
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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

του Σαββατοκύριακου

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙαποθήκηκοντάστκάντρο220τ.μ.,50.000ευρώ.

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

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

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

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

Προσφορά της εβδομάδας
-ΕΥΚΑΙΡΙΑπωλείται οικοδομή επί τηςΘεσσαλο-

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

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

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

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

ντρο40τ.μ.Τιμή19.000ευρώ

www.mesitikoveria.gr

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

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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και προαύλιο. 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΄ και Ε΄ κατηγορί-
ας δίπλωμα έως 35 ετών
για μεταφορική εταιρία με

διάφορα.Ώρες επικοινωνί-
ας9.00π.μ.έως13.00μ.μ.
Τηλ.:2331501442.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για
εργασίαως σερβιτόρα για
καφενείοsport-καφέστηΒέ-
ροια γιαπρωινήήαπογευ-
ματινή εργασία.Τηλ.: 6986
766900.

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

ΕΤΑΙΡΙΑΤΡΟΦΙΜΩΝζη-
τά πωλητή ή πωλήτρια με
δίπλωμαοδήγησης για μό-
νιμηαπασχόλησηστονΝο-
μόΗμαθίας και στουςόμο-
ρουςΝομούς. Βιογραφικά:
info@staboulis.com. Τηλ.
2332026904

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος

με δίπλωμα οδήγησης
κατηγορίας Β΄ σε κατά-
στημα ενοικιάσεως αυ-
τοκινήτων (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
φύλαξη καιπεριποίηση γε-
ρόντου μεπρόβλημα όρα-
σης.Τηλ.: 25176 και 6998
027956.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ:βοηθόςμά-
γειρακαάτομαγια τηνκου-
ζινασεγνωστήταβέρναστη

Βέροια.Τηλ.: 23310 70846
μετάτις10.00π.μ.

ΑΠΟΤΟΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ
ΓΙΑΝΝΗΣ ζητούνται κοπέ-
λεςγια εργασία.Τηλ.:6984
472747,κοςΓιώργος.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ Ελληνίδα ζητάει

εργασία γιαοικιακήβοηθός
και για φύλαξη ηλικιωμέ-
νων.Τηλ.: 6972 603154&
6984722760.

ΚΥΡΙΑπροσφέρει εργα-
σίακαθαρισμούσπιτιώνκα-
θώςφροντίδα μικρώνπαι-
διώνκαιηλικιωμένων.Τηλ.:
6984095883.

ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ με γνώ-
σειςκαικηπουρικήςζητάα-
νάλογηεργασία.Τηλ.:6974
599047.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη
φύλαξηκαιπεριποίησηηλι-
κιωμένωνσε 24ωρηβάση.
Τηλ.:6993678697.

ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ  κυρία
μονογονικής οικογένειας,
ζητάει εργασία, γιαφύλαξη
ηλικιωμένων και καθαρισμό
σπιτιών. Τηλέφωνο: 6999
262565.

ΚΥΡΙΑ ζητεί εργασίαγια
φύλαξη μωρού ή καθαρί-
στριασεσπίτι και γραφεία.
Τηλ. επικοινωνίας: 23310
73642.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει την
φροντίδα ηλικιωμένων &
καθαρισμασπιτιών,γραφεί-
ων και σκάλες. Τηλ.: 6946
479828.

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€.
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-Άδειαβοηθούχειριστήμηχανημάτωνέργου
Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2331023311,
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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,μ50000€
ΙΚΑ95τ.μΑ.ΘΚοπλαμ,ασανσερ,ρετιρε43000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙανω,οικόπεδο.600τ,μ24000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣκαιν.4ος120τ.μμεparkigk,Α.Θ3ΔΣΚ
τζακιαναμ.140000€
ΠΑΥΣΑΝΙΟΥοικ.375τ,μμεπαλιακατοικια28000
ΚΕΝΤΡΟ95τ.μ,2ΔΣΚτου200380000€
ΚΕΝΤΡΟ120τ.μ2ΔΣ-ΚΘέα,αποθ.Α.Θανακαιν.75000€
ΜΕΖΟΝΕΤΤΑμεΘεα,Α.Θ,τζακιπαρκιγκ,150τ.μ3ΔΣΚ
wc130000€
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝΣτουντιο-Γραφειο30τ.μμεθεα,προσο-
ψηςΕυκαιρία10000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙΜονοκατοικια68τ.μτου75΄μεοικοπ.270
μετρα30000€
EΛΗΑ1ΔΚουζινακιWC38τ.μευχαριστο,10000€
ΟΙΚΟΠΕΔΟ380Τ.Μκεντροσ.δ1,2καλητιμη
MHTΡΟΠΟΛΗ2οςχωριςασανσερανακαινισμενο85τ.μ
πολυομορφο34000€
ΗΡΑΚΛΕΟΥΣκαινουριομεθεα,3ος92τ.μ+γκαραζ,Α.Θ85000€
N.ΠΡΟΔΡΟΜΟΣΜον/κιαημιτεληςμε3ΔΣΚ+900τ.μ
οικοπεδο0100€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑΜονοκατοικιαδιατηρητεασεοικοπεδο190
τ.μ70000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝεπιπλωμενοστουντιο240€όλαπληρω-
μενα
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.μμεΠομόναστηνασφ3000το
στρέμμα
ΕΡΓΟΧΩΡΙ10500τ.μαγροοικοπεδοΕυκαιρια25000€
ΑΓΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣκονταστουΤσεσμελη19στρ.μεεπι-
τραπεζια,μετοχήΠομόναςκμπεκακια2800€τοστρεμμα
ΤΕΛΩΝΕΙΟΒιομηχανικηαποθηκηκαιμεταλικοστεγα-
στρο200τ.μεντοςγηπεδου1500τ.μ.30000€
Π.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ10στρεμ.μεπομωνα+ροδακ.25000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣκτημα21στρ.μεβιομηχανικατα8στρ42000€
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.μ.30.000€
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..

του Σαββατοκύριακου

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



1914-15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

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

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

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

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

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

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

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

Τογραφείομαςβρίσκεται:ΑγίουΑντωνίου1
στονπρώτοόροφο

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

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

Ζητούνται ακίνητα προς πώληση - ενοικίαση

www.laosnews.grτου Σαββατοκύριακου

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.



Δώδεκα προκηρύξεις του ΑΣΕΠ αλλά και 
φορέων για μόνιμο και εποχικό προσω-
πικό σε φορείς όπως το υπ. Δικαιοσύνης, 
μουσεία, ΕΥΔΑΠ, ΔΕΔΔΗΕ, ΕΚΑΒ, Ανοι-

κτό Πανεπιστήμιο, ΕΛΤΑ, δήμοι, μεσω ΑΣΕΠ αναμέ-
νεται να προκηρυχθούν από την Κυβέρνηση.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Γιώργου Αντωνό-
πουλου στα «Δικαιολογιτικά», οι 4 από αυτούς τους 
διαγωνισμούς βρίσκονται στα γραφεία του ΑΣΕΠ 
και αναμένεται να ανακοινωθούν πολύ σύντομα. Οι 
υπόλοιποι διαγωνισμοί δρομολογούνται για τις αρχές 
καλοκαιριού.

Άμεσα 76 δήμοι της χώρας θα προκηρύξουν ο 
κάθε ένας ξεχωριστά 1.011 προσλήψεις για συμβασι-
ούχους με σχέση εργασίας 

Στους Δήμους της Ημαθίας
Μπαράζ προσλήψεων σε 76 Δήμους για να καλυ-

φθούν οι  ανάγκες σε προσωπικό με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις υπηρεσίες 
ανταποδοτικού χαρακτήρα, διάρκειας έως οκτώ (8) 
μήνες. Στο δήμο Βέροιας 7 προσλήψεις και 6 στη Νά-
ουσα. Οι προσλήψεις θα προκηρυχθούν μετά από τις 
βεβαιώσεις των οικονομικών υπηρεσιών των φορέων 
ότι υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον προϋπολο-

γισμό τους για το έτος 2018 και ότι θα προβλεφθεί 
αντίστοιχη για το έτος 2019. Στο Δήμος Αλεξάνδρει-
ας καλούνται, για 35 θέσεις,όσοι ενδιαφέρονται να 
προσληφθούν ως υδρονομείς άρδευσης, με τους 
όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν 
τις αιτήσεις τους από την 10-04-2018 έως και την 
19-04-2018 στην έδρα του Δήμου, στο Γραφείο Ανά-
πτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες.

588 φύλακες στο υπ. Δικαιοσύνης
Στα γραφεία του ΑΣΕΠ βρίσκεται το αίτημα του 

υπουργείου Δικαιοσύνης για την προκήρυξη διαγω-
νισμού από την Ανεξάρτητη Αρχή για την πρόσληψη 
588 μόνιμων υπαλλήλων σε φυλακές της χώρας. 
Σύμφωνα με πληροφορίες, η πλειοψηφία των θέσεων 
θα καλυφθεί από υποψηφίους με απολυτήριο Λυκείου 
(576 θέσεις).

 200 αρχαιοφύλακες στα μουσεία
Στην τελική ευθεία έχει μπει η προκήρυξη του 

υπουργείου Πολιτισμού για 200 μόνιμες θέσεις ΔΕ 
Φύλαξης-Πληροφόρησης ειδικότητας ΔΕ Ημερησίων 
Φυλάκων Αρχαιοτήτων και ΔΕ Νυχτοφυλάκων Αρχαι-
οτήτων στο υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. 
Στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης δημοσιεύτηκε η 

κατανομή των θέσεων που πρόκειται να 
καλυφθούν από τους «προστατευόμενους» 
του ΟΑΕΔ και συγκεκριμένα από τις δια-
τάξεις του ν. 2643/1998. Οι θέσεις που θα 
αφορούν στις κατηγορίες των προστατευ-
ομένων του ΟΑΕΔ καθορίζονται σε δεκα-
τέσσερις.

510 μόνιμοι διανομείς και εσωτερικής 
εκμετάλλευσης στα ΕΛΤΑ

Μέσα στις επόμενες εβδομάδες θα στα-
λεί το αίτημα στο ΑΣΕΠ για 510 μόνιμους 
υπαλλήλους στα ΕΛΤΑ. Η διαδικασία υπο-
βολής αιτήσεων θα γίνει ηλεκτρονικά μέσω 
ΑΣΕΠ. Η τελευταία μεγάλη προκήρυξη για 
μόνιμο προσωπικό στα ΕΛΤΑ ήταν πριν 
από δέκα χρόνια, ενώ κάθε χρόνο η εταιρία 
καταφεύγει στη λύση της απασχόλησης 
εποχικού προσωπικού, προκειμένου να 
αντιμετωπίσει τις αυξημένες ανάγκες που 
παρουσιάζονται κατά περιόδους. Η σχετική 
απόφαση προβλέπει πως οι θέσεις κατα-
νέμονται ως εξής: 230 Ταχυδρόμων-Διανο-
μέων, 215 Υπαλλήλων Εσωτερικής Εκμε-
τάλλευσης, 25 Διοικητικών (στις ειδικότητες: 
Διοίκησης Εκμετάλλευσης 15, Τεχνικών-Η-
λεκτρ. Μηχ/κών 3, Πληροφορικής 7), 25 
Οδηγών και 15 Διαμετακομιστών.

158 μηχανικοί στον ΔΕΔΔΗΕ
 Στην πρόσληψη 158 μόνιμων υπαλ-

λήλων θα προχωρήσει ο ΔΕΔΔΗΕ. Το αί-
τημα του φορέα έχει σταλεί στο ΑΣΕΠ για 
επεξεργασία. Η προκήρυξη αυτή έχει μπει 
σε προτεραιότητα και δεν αποκλείεται να 
σταλεί για δημοσίευση μέσα στις επόμενες 
μέρες. Σύμφωνα με πληροφορίες ανάμεσα 

στις ειδικότητες που θα ζητηθούν είναι: ΠΕ Ηλε-
κτρολόγοι Μηχανικοί, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, 
ΠΕ Πληροφορικής-Αναλυτές Προγραμματιστές, ΤΕ 
Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, ΤΕ Ηλεκτρονικοί Μηχανι-
κοί-Αυτοματισμού, ΔΕ Ηλεκτρονικοί Δικτύων, ΔΕ Η-
λεκτρονικοί Σταθμών και Υποσταθμών, ΔΕ Χειριστές 
Μηχανημάτων Τεχνικών Εργων. 

100 θέσεις στις Ταχυμεταφορές
Σε προσλήψεις προσωπικού αορίστου χρόνου 

θα προχωρήσει η εταιρία Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ Α.Ε. 
Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας αποφάσισε να 
εγκρίνει την πρόσληψη εκατό (100) ατόμων με σύμ-
βαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, 
πλήρους απασχόλησης για την κάλυψη αναγκών του 
φορέα. Οι θέσεις κατανέμονται ως εξής: Πτυχιούχοι 
ΑΕΙ 20, διανομείς (ΔΕ) 80. Η προκήρυξη θα σταλεί 
στο ΑΣΕΠ για έγκριση και αμέσως μετά θα ανακοινω-
θεί η 10ήμερη προθεσμία υποβολής αιτήσεων. 

40 διασώστες στο ΕΚΑΒ
Στην πρόσληψη 40 μόνιμων υπαλλήλων θα 

προχωρήσει το ΕΚΑΒ το επόμενο διάστημα. Οι 
προσλήψεις θα γίνουν μέσω ΑΣΕΠ και το σχε-
τικό αίτημα έχει ήδη υποβληθεί. Με το αριθμ. Α-
2β/Γ.Π.90177/16-01-2018 έγγραφο του υπουργείου 
Υγείας για την πλήρωση σαράντα (40) κενών οργα-
νικών θέσεων του κλάδου ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενο-
φόρου, ενώ με ΚΥΑ έχει γίνει και σχετικά 
κατανομή 3 θέσεων για προστατευόμενα 
πρόσωπα του νόμου 2643/1998, η πρό-
σληψη των οποίων θα γίνει μέσω ΟΑΕΔ. 

200 στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο
Τη δρομολόγηση προκήρυξης, μέσω 

διαδικασιών ΑΣΕΠ, 200 θέσεων εργασίας 
μόνιμου διοικητικού προσωπικού στο Ελλη-
νικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ανακοίνωσε η υ-
πουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Ολγα 
Γεροβασίλη. Ο νέος διαγωνισμός θα στα-
λεί στο ΑΣΕΠ για επεξεργασία και θα βγει 
μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Ανάμεσα 
στις ειδικότητες που θα ζητηθούν είναι: ΠΕ 
Διοικητικού Οικονομικού, ΔΕ Διοικητικών 
Γραμματέων, ΤΕ Μηχανογράφησης κ.ά.

50 μόνιμοι στο υπουργείο 
Μεταναστευτικής Πολιτικής

Με 50 μόνιμους υπαλλήλους αναμένε-
ται να ενισχυθεί η κεντρική υπηρεσία του 
υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής. Η 
εν λόγω προκήρυξη αναμένεται να σταλεί 
στα γραφεία του ΑΣΕΠ για επεξεργασία τις 
επόμενες μέρες. 

1.200 στη ΔΕΗ
Με 1.200 εποχικούς υπαλλήλους θα ενι-

σχυθεί η ΔΕΗ μέσα στις επόμενες μέρες. Το 
νέο προσωπικό θα υπογράψει οκτάμηνες 
συμβάσεις εργασίας και θα απασχοληθεί 
σε έργα και υπηρεσίες του υπουργείου Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού κυρίως στις περι-
οχές Κοζάνης και Φλώρινας. Ανάμεσα στις 
ειδικότητες που θα προκηρυχθούν είναι 

αρχαιολόγοι, μηχανικοί, συντηρητές αρχαιοτήτων, 
ειδικευμένοι εργάτες, λογιστές, σχεδιαστές, φύλακες 
ημέρας και φύλακες νύχτας. Σύμφωνα με πληροφορί-
ες, οι νέες προκηρύξεις θα ξεκινήσουν να εκδίδονται 
σταδιακά μετά το Πάσχα και θα ολοκληρωθούν πριν 
από το καλοκαίρι. 

600 εποχικοί σε κατασκηνώσεις
 και δημοτικές πλαζ

Σύμφωνα με τον «Ελεύθερο Τύπο» με δίμηνες 
συμβάσεις θα καλυφθούν και φέτος οι ανάγκες των 
δήμων για κατασκηνωτικό και ναυαγοσωστικό προ-
σωπικό. Σύμφωνα με πληροφορίες για το 2018 θα 
εγκριθούν 450 θέσεις στις κατασκηνώσεις και 150 
θέσεις για ναυαγοσώστες σε δημοτικές επιχειρήσεις 
που διαθέτουν παραλίες. 

700 στις Περιφέρειες 
για το πρόγραμμα δακοκτονίας

Περίπου 700 άτομα θα προσληφθούν και το 2018 
για το πρόγραμμα δακοκτονίας του υπουργείου Α-
γροτικής Ανάπτυξης. Η πρόσληψη του ανωτέρω 
προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 21 του ν. 2190/94 «Σύσταση ανεξάρτητης 
αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θε-
μάτων διοίκησης», όπως ισχύει, από τα αρμόδια για 
την πρόσληψη όργανα. 

P Δεν πάμε κατά 
διαόλου, θαρρώ φτάσα-
με...

P 2,5 εκατ. ευρώ 
φοροδιαφυγή, λέει, σε 
περίπτερο στην Άρτα. 
Τι διάολο, ανταλλακτι-
κά για αεροπλάνα που-
λούσε;

P Η μόνη λύση για 
την κυβέρνηση είναι να 
μοιράζει τσάμπα μερέ-
ντες.

P Και μετά μερσέ-
ντες...

P Στην Τουρκία έγιναν συλλήψεις 
για παραπληροφόρηση μέσω twitter. 
Στην Ελλάδα αυτοί που παραπληρο-
φορούν έχουν σχετική άδεια.

P Ανεβαίνει η θερμοκρασία, κι 
από σήμερα μού βγαίνει η κούραση 
της επόμενης Παρασκευής.

P Όποιος άφησε να μπουν οι γυ-
ναίκες στον στρατό, υποκλίνομαι! Γυ-

ναίκα με τα «ρούχα» της και όπλο στο 
χέρι. Απλώς ασταμάτητη.

P Μαλώνουν όλοι για τις ομά-
δες. Εμείς με την αγάπη στο σπίτι 
για τα παγωτά.

P Αυτή είναι Δέλτα. Εγώ στα πα-
γωτά μικρός ήμουν Έβγα.

P Ενώ μετά τα 30 έβαλα νερό 
στο κρασί μου με Άλτζιντα.

P Ο Ζούκερμπεργκ του facebook 

έκανε παιδί και δώ-
ρισε 45 δις δολάρια σε μετοχές. Εγώ 
στο πρώτο παιδί δεν θα είχα λεφτά 
ούτε για το αυτοκόλλητο «Baby on 
board» στο αυτοκίνητο.

P Παντρεύεσαι για να καταλά-
βεις πόσο μεγάλη υπομονή έχεις.

P Από τον πρώτο χρόνο όταν η 
αγάπη πήγαινε για καφέ στη μάνα της, 
πάντα τής ετοίμαζα και μια βαλίτσα με 
αλλαξιές για έναν μήνα.

P Μετά ο καφές και η βαλίτσα 
ετοιμάζονταν με προοπτική εποχής.

P Πολλοί άνδρες οφείλουν την επι-
τυχία τους στην πρώτη τους γυναίκα, 
και τη δεύτερη γυναίκα στην επιτυχία 
τους. Σε εμάς ισχύει για την αγάπη.

P Ο επόμενος πόλεμος για το 
νερό. ο προηγούμενος συνεχίζεται 
για το πετρέλαιο.

P Και:

Μία πολύ όμορφη κυρία πηγαίνει 
στον γιατρό της.

-Σας παρακαλώ, βοηθήστε με, του 
λέει. Ο σύζυγος μου είναι περιοδεύων 
αντιπρόσωπος. Ταξιδεύει συνέχεια και 
λείπει πολλές μέρες τον μήνα.

-Καταλαβαίνω, απαντάει ο γιατρός. 
Φοβάστε μήπως του συμβεί κανένα 
δυστύχημα...

-Δεν φοβάμαι γι’ αυτό γιατρέ. Ζω 
συνέχεια με τον φόβο ότι κάποια στιγ-
μή θα γυρίσει ξαφνικά στο σπίτι!

K.Π.
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