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Σταθμός ΕΚΑΒ
στην Αλεξάνδρεια…χθες!

  Μπορεί να είμαστε λίγο υπερβολικοί στον τίτλο, 
ωστόσο η δημιουργία σταθμού ΕΚΑΒ στην Αλεξάνδρεια 
είναι επιτακτική ανάγκη. Η επιστολή του δημάρχου 
Γκυρίνη προς τον υπουργό Υγείας και τους αρμόδιους 
υπηρεσιακούς φορείς περιγράφει το αυτονόητο. Πως, 
δηλαδή, είναι δυνατό το Κέντρο Υγείας Αλεξάνδρειας που 
καλύπτει γεωγραφικά και πληθυσμιακά τόσο μεγάλη 
περιοχή να μην υποστηρίζεται από μονάδα ΕΚΑΒ; 
Αν λάβουμε υπόψη ότι η περιοχή είναι σε κομβικό 
σημείο, όπου δυστυχώς συμβαίνουν συχνά πολλά 
τροχαία, αλλά και την ύπαρξη του κέντρου φιλοξενίας 
προσφύγων, είναι αντιληπτό ότι υφίσταται άμεση ανάγκη 
δημιουργίας σταθμού ΕΚΑΒ. Τι να τις κάνουμε τις 
υπόλοιπες δομές, όταν σήμερα εν έτει 2018 αν συμβεί 
ένας τραυματισμός σε χωριό της Αλεξάνδρειας, θα 
πρέπει να περιμένει ένα από τα λιγοστά λειτουργικά 
ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ από την Βέροια να «κάνει ταξίδι» 
για να μεταφέρει το περιστατικό. Η δημιουργία σταθμού 
ΕΚΑΒ στην Αλεξάνδρεια θα έχει άμεσα θετική επίδραση 
και στον σταθμό της Βέροιας, αφού τα οχήματα δεν θα 
φεύγουν τόσο μακριά και θα μπορούν να καλύψουν 
περισσότερα περιστατικά και μάλιστα πιο άμεσα (αρκεί 
βέβαια να φροντίσει η Πολιτεία και για την επάνδρωση 
της Υπηρεσίας). Πέρα από πολιτικές σκοπιμότητες, 
πρόκειται για ένα έργο υψηλής σημασίας, που πρέπει 
να γίνει…χθες!  Είναι από τις δομές που δεν πρέπει να 
υπολογίσουμε καν το κόστος, αφού η ανθρώπινη υγεία 
και ασφάλεια είναι το υπέρτατο αγαθό!
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Παγκόσμιο σύμβολο που ενέπνευσε
με τη ζωή και το έργο του

Ένα έργοπου σημάδεψεολόκληρες γενιέςάφη-
σε ο Βρετανός θεωρητικός φυσικός, κοσμολόγος,
συγγραφέας καιΔιευθυντής Ερευνών στο Κέντρο
ΘεωρητικήςΚοσμολογίαςστοΠανεπιστήμιο τουΚέι-
μπριτζ,ΣτίβενΧόκινγκπουέφυγεχθεςαπότηζωή,
σεηλικία76ετών,αφήνονταςπίσωτουτρίαπαιδιά…

Έναςάνθρωποςπουσυγκίνησε τουςπάντες με
τηνπροσωπικήπεριπέτεια της υγείας του και ένας
επιστήμοναςπου-παρόλοπουμιλούσεμεσυνθετική
φωνή-ενέπνευσεπολλούςάλλουςεπιστήμονεςμετις
πρωτοποριακές ιδέεςτου.Έναςτόσοπροχωρημένος
νουςσεένασώμαπουέγινεέναμετοαναπηρικότου
αμαξίδιο,πουόμωςέγινεπαγκόσμιοσύμβολοκαιδι-
άσημοςγιατοέργοτουπάνωστιςμαύρεςτρύπες,τη
βαρύτητακαιτηγενικήσχετικότητα.

«Τοκουράγιοκαιηεπιμονήτου,οιεξαιρετικέςτου
ικανότητεςκαιτοχιούμορτουαποτέλεσανέμπνευση
γιαανθρώπουςσεόλοντονκόσμο.Κάποτεείχεπει‘δενθαήτανενδιαφέροντοσύμπανανδενφιλοξενούσετους
ανθρώπουςπουαγαπάς’,δήλωσανταπαιδιάτου…στέλνονταςτομήνυμασεόσουςαρνούνταικαιδεναντέχουντις
δυσκολίεςτηςζωής!

Δεν ανάβουν τα φώτα 
στο πάρκο των οδών 

Θεσ/νίκης – Πίνδου και 
ανησυχούν οι κάτοικοι
Μίαεπισήμανσηπουαξίζεινααναφερθείμαςέ-

κανανκάτοικοιτηςοδούΘεσσαλονίκης,παρατηρώ-
νταςότιστοπάρκοτηςοδούΘεσ/νίκηςκαιΠίνδου
(στα τείχη τηςΒέροιας), δενανάβουν ταφώτα τις
τελευταίεςημέρες.

Αυτό δημιουργείπρόβλημαστους κατοίκους οι
οποίοιφοβούνταικαιγιατηνασφάλειάτους,αφού
ηπεριοχήείναιβυθισμένηστοσκοτάδι.

Αςτοδουνάμεσαοιαρμόδιεςυπηρεσίες.

Όπωςταπαρατηρήσαμε…χρονικά
Στις12Μαρτίουη«ΣυνεργασίαΠολιτών

ΔήμουΑλεξάνδρειας»έστειλεστατοπικάΜ-
ΜΕμιαανακοίνωση-επιστολήμε την οποία
εξέφραζε την έκπληξή της για τηναπουσία
τουΔημάρχουΑλεξάνδρειας από τις συνα-
ντήσεις αυτοδιοικητικών καιφορέωνμε κλι-
μάκιο της κυβέρνησης και τηςΠεριφέρειας
Κεντρ.Μακεδονίας, όπου καταγράφηκαν οι
προτάσεις εν’ όψει τουΑναπτυξιακού Συ-
νεδρίου τηςΠεριφέρειας στις 26, 2 και 28
Μαρτίου.

Ηπαράταξηέκανελόγογιαηχηρήαπου-
σία τουΔήμου ασκώντας αρνητική κριτική
στο δήμαρχο για στασιμότητα των δημοτι-
κώνπραγμάτων.

Δύοημέρεςμετά,χθεςΤετάρτη14Μαρτί-
ουήρθεδελτίοΤύπουαπότονΔήμοΑλεξάν-

δρειας,μεμιασειράπροτάσεωνπουυποβλήθηκανγιατοΠεριφερειακόΣυνέδριο.
Απλά,καταγράφουμετησειράτωνγεγονότων,όπωςτηνπαρατηρήσαμε.

Ηλικιωμένοςσωριάστηκε επί της οδούΜητροπόλεως
λίγοπριντις12τομεσημέρι,μεαποτέλεσματοντραυμα-
τισμό τουστοπρόσωπο. Όπωςμας ανέφερε αυτόπτης
μάρτυρας ο ηλικιωμένος,περνούσεπεζός μπροστά από
τηνΜητρόπολη και στο ύψος περίπου της διάβασης,
έχασε την ισορροπία του και έπεσεάσχημαστο έδαφος.
Μαγαζάτορεςκαιδιερχόμενοιέσπευσαννατονσηκώσουν
και να τουπαράσχουν βοήθεια, ενώ άμεσα κάλεσαν το
ΕΚΑΒ,αφούοηλικιωμένοςήταναιμόφυρτοςστοπρόσω-
πο.Δενμπορούμεναπροδικάσουμετονακριβήλόγοπου
έπεσε ο συμπολίτης μας,ωστόσο αναφέρεται από τους
ανθρώπουςπου τον βοήθησαν, ότι σε εκείνο το σημείο
οιψηφιδωτέςπλάκες τουπεζοδρομίου έχουνσημαντικές

φθορές και έχουν σχηματιστεί λακκούβες. Εικάζεται ότι
πιθανόταταπαραπάτησεσεκάποιααπότιςλακκούβεςκαι
έπεσε. Σε λίγα λεπτά κατέφθασεασθενοφόρο τουΕΚΑΒ
πουπαρέλαβε τον τραυματία συμπολίτη μας για να τον
μεταφέρει στοΝοσοκομείοΒέροιας. Σε επικοινωνίαπου
είχαμε με τον γιο του τραυματία, μας ενημέρωσε ότι του
παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και επέστρεψε στο
σπίτι.Σε κάθεπερίπτωση,οι αρμόδιεςυπηρεσίεςπρέπει
ναμεριμνήσουν για την αποκατάσταση τωνφθορώνστο
πεζοδρόμιο, δεδομένουότι είναιστηνουσίαοπροαύλιος
χώροςτουμητροπολιτικούναού,αλλάκαιένααπόταπιο
κεντρικάσημείατηςπόλης,απ’όπουδιέρχεταικαθημερινά
μεγάλοςαριθμόςσυμπολιτώνμαςκαιειδικάηλικιωμένοι.

ΗλικιωμένοςσωριάστηκεμπροστάστηΜητρόπολη
καιμεταφέρθηκεμετοΕΚΑΒ

Αδίστακτος
οΕρντογάν

Απειλεί Ελλάδα 
και Ευρώπη με 

διακοπή της παροχής 
τουρκικών σήριαλ 

προς τη Δύση.
Αναστατώθηκε

το σύμπαν!
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Διευκρινίσεις και απαντήσεις 
για τους δασικούς χάρτες της Ημαθίας δόθηκαν 

σε εκδήλωση στο Δημαρχείο Βέροιας

Γεμάτη χθες και με όρθιους, από το πρωί η αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου, στο Δημαρχείο της Βέ-
ροιας, από επιστήμονες και υπηρεσιακούς παράγοντες που εμπλέκονται σε υποθέσεις που αφορούν τους 
δασικούς χάρτες του Νομού Ημαθίας.

Μηχανικοί , δικηγόροι , συμβολαιογράφοι , αρχιτέκτονες, δασολόγοι, γεωπόνοι, γεωλόγοι, στελέχη δημο-
σίων υπηρεσιών της Π.Ε Ημαθίας, του Δήμου αλλά και πολίτες , συγκεντρώθηκαν και ενημερώθηκαν σχετικά 
με τη σύνδεση των επιστημονικών τους αντικειμένων και της κτηματογράφησης με τους δασικούς χάρτες. Δό-
θηκαν διευκρινήσεις για τις αναρτήσεις, για τα νομικά θέματα, για το καθεστώς των ενστάσεων κ.λ.π.

Την ενημερωτική εκδήλωση διοργάνωσαν το ΤΕΕ/ΤΚΜ σε συνεργασία με τη Νομαρχιακή του Επιτροπή 
στην Ημαθία. Το

Παράρτημα ΚΜ, το Δικηγορικό Σύλλογο Βέροιας και την υποστήριξη του Δήμου Βέροιας.
Ομιλητές ήταν ο Σ. Διαμαντόπουλος (Δασολόγος- εκπρόσωπος ΓΕΩΤ.Ε.Ε Παράρτημα ΚΜ), Ι. Κακάνης 

(Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ) , Ι. Χορομίδης ( Δικηγόρος LL.M).
 Την εκδήλωση χαιρέτισε ο Πρόεδρος του ΤΕΕΕ/ΤΚΜ Π.Μπίλλιας, ο γγ της ΔΕ του ΓΕΩΤ.Ε.Ε Παράρτημα 

Κ.Μ δασολόγος κ. Γ. Παπαρουσόπουλος  ενώ  συμμετείχε και απηύθυνε χαιρετισμό και ο Συντονιστής Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης κ. Ι. Σάββας και ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Φώτης 
Καραβασίλης.

Τη συζήτηση συντόνιζε ο γγ του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Γ. Τσακούμης.

Με επιστολή του προς τον Υπουργό Υγείας 
Τη δημιουργία Σταθμού ΕΚΑΒ στην περιοχή της 

Αλεξάνδρειας ζητά ο Δήμαρχος Παναγιώτης Γκυρίνης
Τη δημιουργία Σταθμού ΕΚΑΒ στην περιοχή 

της  Αλεξάνδρειας,  ζητά ο Δήμαρχος κ. Γκυρίνης 
Παναγιώτης με επιστολή που απέστειλε προς 
τον Υπουργό Υγείας στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Υγείας,  στον Πρόεδρο του ΕΚΑΒ στη κεντρική 
Υπηρεσία και  στο παράρτημα Θεσσαλονίκης. Συ-
γκεκριμένα, στην επιστολή του αναφέρει:

 «Kύριε Υπουργέ, 
Στην προσπάθεια της Δημοτικής Αρχής να διεκδι-

κήσει υψηλού επιπέδου παροχές υγείας για τους δη-
μότες της ,  σας παραθέτουμε  παρακάτω λόγους για 
τους οποίους θεωρούμε επιτακτική την σύσταση και 
λειτουργία  σταθμού ΕΚΑΒ στην Αλεξάνδρεια. 

 Το Κέντρο Υγείας Αλεξάνδρειας καλύπτει την με-
γαλύτερη γεωγραφικά και πληθυσμιακά περιοχή πε-
ρίπου 50.000 κατοίκων. Eίναι το μοναδικό στον νομό 
Ημαθίας όταν σε άλλους νομούς με τον ίδιο ή και λιγό-
τερο πληθυσμό υπάρχουν περισσότερα από δύο Κέντρα Υγείας .

 Σύμφωνα με τα στατιστικά του 2017  ο αριθμός προσέλευσης επει-
γόντων περιστατικών στο ΚΥΑ   ανέρχεται σε 26.502, ενώ με τα επίση-
μα  στοιχεία του ΕΚΑΒ για το 2017, το ΕΚΑΒ δέχτηκε α. 3.635 κλήσεις 
από την περιοχή του Δήμου Βέροιας β. 1.724 κλήσεις από την περιοχή 
του Δήμου Αλεξάνδρειας γ. 1.232 κλήσεις από την περιοχή του Δήμου 
Νάουσας (περιλαμβάνει δευτερογενής μη επείγουσες διακομιδές στο 
Γ.Ν. Βέροιας).

 Καλύπτει 4 κομβικά σημεία στην Εγνατία , την Εθνική Οδό Θεσσα-
λονίκης – Αθηνών (κλειδί ) , την Παλαιά Εθνική Βέροιας – Θεσσαλονί-
κης , Νέα Ιόνιο οδό, και τον κόμβο Ο.Σ.Ε στο Πλατύ Ημαθίας αντιμε-

τωπίζοντας σοβαρά τροχαία 
ατυχήματα καθώς υπάρχουν 
και πολλά αγροτικά μηχανή-
ματα. 

 Εξυπηρετεί πληθώρα 
περιστατικών από το Κέντρο 
Φιλοξενίας προσφύγων που 
υπάρχει στην πόλη της Αλε-
ξάνδρειας εδώ και δυο χρό-
νια.

  Η διακοπή λειτουργίας 
του πρώην ΙΚΑ Αλεξάνδρειας 
δημιουργεί ακόμη ένα  μελα-
νό σημείο για την ισότιμη και 
ισόνομη κατανομή υπηρεσι-
ών υγείας της περιοχής μας  
σε σχέση με τους όμορους 
δήμους Βέροιας και Νάου-

σας όπου υπάρχουν Κ.Υ – ΤΟΜΥ  και Νο-
σοκομεία.  

 Από την ίδρυση του ΚΥΑ  27.07.1986 
λειτουργούσε βάση ΕΚΑΒ επί 24ωρου , 
λόγω όμως των μνημονιακών αναγκών με-
ταφέρθηκαν όλοι οι υπάλληλοι στην Βέροια 
με αποτέλεσμα και πάλι την μείωση παροχών υγείας για την περιοχή 
μας.

 Με βάση όλα τα δεδομένα και γνωρίζοντας την ευαισθησία σας 
είναι προφανές ότι η περιοχή μας ενώ έχει μεγάλη ανάγκη για σωστές 
επανδρωμένες δομές υγείας, εν αντίθεση  έχει  δεχτεί τις μεγαλύτερες 

εκπτώσεις σε υπηρεσίες Υγείας, για το λόγο αυτό  η 24ωρη παρουσία 
ασθενοφόρου, μέσω της ίδρυσης Τομέα – Σταθμού ΕΚΑΒ στην Αλε-
ξάνδρεια είναι επιβεβλημένη , ενώ αποτελεί αίτημα όλων των δημοτών 
και των φορέων της περιοχής μας, επίσης ευελπιστούμε στη θετική σας 
ανταπόκριση, καθώς η δημιουργία Σταθμού ΕΚΑΒ θα ενδυναμώσει τις 
υποδομές υγείας στον τόπο μας, σώζοντας περισσότερες ζωές».
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TAD: ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΒΑ-
ΣΙΛΙΑ ΜΙΔΑ (ΜΕΤΑΓΛ.)

Προβολές: Σάββατο 17/3 
στις: 17.15 σε απλή 2D προ-
βολή 

Κυριακή 18/3 στις 11.30 
πρωί σε 3D προβολή  

Κυριακή 18/3 στις 17.15 
απόγευμα σε απλή 2D προ-
βολή

 Σκηνοθεσία: ΕΝΡΙΚΕ ΓΚΑ-
ΤΟ Σενάριο: ΝΙΛ ΛΑΝΤΑΟ

Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ ΟΙ:, 
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΣΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑ-
ΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ, ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΦΙΛΙΑΔΗ, ΕΙΡΗΝΗ ΤΣΙ-
ΓΚΑ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΟΥΤΣΙΑΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΧΟΛΗ

ΜΙΑ ΧΑΡΟΥΜΕΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ (ΜΕΤΑΓΛ.)
Προβολή:  Κυριακή 18/3 στις: 11.30 σε απλή 

2D προβολή 
TOMB RAIDER: LARA CROFT   2D – 3D 
Πέμπτη 15/3 στις 19.15 Και 21.30 σε 2D απλή 

προβολή
Παρασκευή  16/3 στις 18.00 και 19.15 σε 2D 

απλή προβολή 
Σάββατο 17/3 στις 19.15 σε 3D προβολή και
στις 21.30 σε απλή 2D προβολή 
Κυριακή 18/3 στις 19.15 Και 21.30 σε 2D απλή 

προβολή 
Δευτέρα 19/3, Τρίτη 20/3, Τετάρτη 21/3 στις 

20.30

Σκηνοθεσία: ΡΟΡ ΟΥΘΑΓΚ
Σενάριο: ΤΖΕΝΙΒΑ ΡΟΜΠΕΡΤΣΟΝ-ΝΤΟΥΟΡΕΤ
Ηθοποιοί: ΑΛΙΣΙΑ ΒΙΚΑΝΤΕΡ, ΝΤΟΜΙΝΙΚ ΓΟΥ-

ΕΣΤ, ΝΤΑΝΙΕΛ ΓΟΥ, ΓΟΥΟΛΤΟΝ ΓΚΟΓΚΙΝΣ, 

Πολυξένη: Μια ιστορία από την Πόλη
Πέμπτη 15/3 στις 20.30  
Παρασκευή  16/3 στις 21.30 
Σάββατο 17/3 στις 19.15 και στις 21.30 
Κυριακή 18/3 στις 19.15 Και 21.30
Δευτέρα 19/3, Τρίτη 20/3, Τετάρτη 21/3 στις 

20.30
Σενάριο / Σκηνοθεσία: Δώρα Μασκλαβάνου
Ηθοποιοί: Κάτια Γκουλιώνη, Ozgur Emre 

Yildirim

Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλο 
το πρόγραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ πα-
ρακάτω: 

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

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     15/3/18 - 21/3/18

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Παραδοσιακά αντικείμενα αναζητεί 
το Λύκειο των Ελληνίδων Βέροιας

Το Δ.Σ. του Λυκείου Ελληνίδων παρακαλεί θερμά κάθε ιδιώτη που έχει παραδοσιακά αντικείμε-
να που θα ήθελε να προσφέρει να επικοινωνήσει μαζί μας. Αυτή την περίοδο αναζητούμε μια σαρ-
μανίτσα ( κούνια μωρού) ώστε να ολοκληρώσουμε το παραδοσιακό δώμα που στεγάζεται επί της 
οδού Ζωγιοπούλου για να είναι επισκέψιμο για όλα τα σχολεία και το κοινό.

Κάθε τέτοια δωρεά αποτελεί σημαντική πηγή πλουτισμού στη συλλογή μας.  Οι δωρητές μας, 
εμπιστεύονται την αξιοσύνη του σωματείου μας, καθώς μέσω του Λυκείου αξιοποιούνται και προ-
βάλλονται στις νεότερες γενιές τα κειμήλιά τους.                                                                                                                               

Το ΔΣ

21 Απριλίου στο 
“Εκκοκκιστήριο ΙΔΕΩΝ”

Βιωματική περιπέτεια 
με τον Άγγελο Πατσιά

Το Σάββατο 21 Απριλίου στο “Εκκοκκιστήριο ΙΔΕΩΝ” 
στη Βέροια (Θεσσαλονίκης 67) από τις  12:00 μέχρι 16:30, 
εκπαιδευτικοί και γονείς, συμμετέχουν και ζουν μια εμπει-
ρία σαν παιδιά και μαθαίνουν και οι ίδιοι να τη σχεδιάζουν.

Οι ιδέες πίσω από το Project Based Learning.
Βιωματικά, τα βήματα του σχεδιασμού ενός σεναρίου.
Πρακτικές Συμβουλές σε καθημερινά ζητήματα στην 

τάξη. Μια βιωματική περιπέτεια, εμπνευσμένη από το 
Jurassic Park.

Λίγα λόγια από τον Άγγελο Πατσιά
“Το εργαστήριο αυτό είναι αποτέλεσμα της εμπειρίας 

μου από τα χρόνια που δίδασκα στο Δημοτικό Σχολείο 
Φουρφουρά, αλλά και από αυτά στο Σχολειό της Φύσης. 

Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων 
και ειδικοτήτων και σε γονείς που θέλουν να δουν πώς 
μπορεί να διαμορφωθεί μια διαφορετική σχολική πραγμα-
τικότητα.

Φεύγοντας από αυτό θα νιώσετε ξανά την εκπαιδευτική σας φλόγα να καίει και τον εαυτό σας ικανό 
να δημιουργήσει τα πιο όμορφα περιβάλλοντα για μάθηση! Θα γνωρίσετε βιωματικά, μεθόδους όπως 
αυτή των αυτο-οργανωμένων περιβαλλόντων μάθησης και θα σχεδιάσετε εσείς οι ίδιοι σενάρια, που θα 
αλλάξουν την καθημερινότητά σας στο σχολείο.”

Για δηλώσεις συμμετοχής παρακαλούμε στείλτε μας μήνυμα έως την Παρασκευή 23 Μαρτίου 2018 
στο mail: ekkokkistirioideon@gmail.com

Ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι περιορισμένος και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητα  
Η διάρκεια του σεμιναρίου είναι 4,5 ώρες και το κόστος του 25€. 
Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία επικοινωνήστε με το 6973332783(Μάγδα Ναζλίδου-Ασίκη)

Ο επιστημονικός 
κόσμος της Βεροί-
ας και της Ημαθίας 
συνολικά ανταπο-
κρίθηκε με μεγάλη 
ικανοποίηση σε ένα 
έντυπο που έλειπε 
από την περιοχή 
μας. Δεκάδες επι-
στήμονες συνεργά-
ζονται ήδη με πρω-
τότυπες εργασίες 
τους, αφού πλέον 
βρήκαν τη φιλόξενη  
«στέγη τους» στη 
«Βέροια - Ερατεινή 
Ημαθία». Το περιο-
δικό δημοσιεύει τον 
επιστημονικό και 
πνευματικό μόχθο 
των δημιουργών 
μας από οποιανδή-
ποτε επιστημονικό 
χώρο με γνώμονα, 
σκεπτικό και βάση 
πως θεραπεύει την 
Ιστορία και τον Πο-
λιτισμό μας. Είναι 
«ανοιχτό» δη-λαδή 
σε όσους ερευνούν και δημι¬ουργούν ευρύτερο 
επιστημονικό και πολιτισμικό έργο – δηλαδή Ιστο-
ρία, γιατί «η Ιστορία ως επισκέπουσα επιστήμη 
υπηρετεί όλες τις επιστήμες και τις δραστηριότητές 
τους»˙ δεν αναφέρεται μόνο στους ιστορικούς, 
αλλά σε οποιονδήποτε παράγει «Ιστορία»˙ γιατί 
«ό,τι σταματάει να γίνεται τώρα, την ίδια στιγμή, 
αυτόματα, γίνε-ται Ιστορία».

Όλο αυτό το παραγόμενο «Ημαθιώτικο Γεγο-
νός» παρουσιάζεται σε ένα τέλειο εκδοτι-κό έργο, 
το οποίο παράγεται από τον οτρηρό και ακάματο 
φιλόλογο και ιστορικό συμπολί-τη μας Δρ. Δρ. 
καθηγητή Αντώνη Μιχ. Κολτσίδα, ο οποίος διαρ-
κώς και ασταμάτητα μας αιφνιδιάζει με τα άκρως 
επιστημονικά του συγγράμματά που κοσμούν τη 
ημαθιώτικη βι-βλιογραφία. Ο καθηγητής Αντώνης 
Κολτσίδας επάξια είναι ο κατεξοχήν ιστορικός που 
μπορεί να επωμισθεί και να επιμεληθεί ένα τέτοιο 
επιστημονικό περιοδικό σύγγραμμα, α-φού γνωρί-
ζει άπλυτα την τοπική μας ιστορία με τη συγγραφή 
των αντίστοιχων ερευνητικών και συγγραφικών 
του έργων που είναι γνωστά στους συμπολίτες 
μας. 

Τονίζουμε στο σημείο αυτό πως το τελικό επι-
στημονικό - εκδοτικό δημιούργημα γίνε-ται πράξη 
και έργο με την παραγόμενη εκδοτική ποιότητα 
και εμφάνιση του περιοδικού που παράγεται με 
τη γενναιόδωρη προσφορά του καταξιωμένου συ-
μπολίτη μας εκδότη - καθηγητή Γε¬ρά¬σιμου Καλ-
λιγά, εκτυπωμένο από το Κέντρο Ξένων Γλωσσών 
Λέξις και τις Εκδόσεις Super Course και προσφέ-
ρεται δωρεάν στους συνεργάτες του περιοδικού, 
σε εν-διαφερόμενους με τα αντίστοιχα επιστημο-
νικά θέματα και σε βιβλιοθήκες μορφωτικών και  
ε¬πι¬σ¬τη¬μονικών μονάδων και φορέων. Έτσι, 
τελικά παράγεται ένα περιοδικό που συνιστά «ερ-
γαλείο» ιστορικής έρευνας και προσφο¬ράς στη 
διαχρονική  Ιστορία της Βεροίας-Ημαθίας και στο-
χεύει στην ενάσκηση της το¬πικής αυτογνωσίας.

Στο παρών τεύχος 2 (2018) συμμετέχουν 17 
καταξιωμένοι συγγραφείς με τα αντίστοι-χα πρω-
τότυπα έργα τους: 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ, Στέλεχος της Πε-
ριφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μα¬¬κε¬-
δονίας: «Σωσσίδειο Γηροκομείο Βεροίας». Μεταρ-
ρυθμιστικές απόπειρες σε μια μονά-δα φροντίδας 
ηλικιωμένων, αντιμετωπίζοντας ενστικτωδώς το 
γήρας των δομών και προ-σβλέπο¬ντας στο γέ-
ρας των οργανωμένων αλλαγών.

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΑΛΛΙΓΑΣ, Καθηγητής - Εκδότης: 
Επίσκεψη του δημοσιογράφου Γ. Β. Τσο¬κό¬¬-
που¬λου στη Βέροια τον Οκτώβριο του 1912.

Δρ. Δρ. ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΙΧ. ΚΟΛΤΣΙΔΑΣ, Καθηγη-
τής, Φιλόλογος - Ιστορικός: Εθνο-λογική, γλωσσι-
κή και γεωγραφική σύνθεση του ελληνοβλαχικού 
στοιχειού στα βαλκάνια.

Δρ. ΑΝΤΩΝΗΣ 
ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ, Επί-
κουρος Καθηγητής, 
Τμήμα Αναγεννη-
τικής Ιατρι-κής και 
Κυτταρικής Βιολο-
γίας, Ιατρικό Πα-
νεπιστήμιο Νότιας 
Καρολίνας, Τσάρλε-
στον, Νό-τια Καρο-
λίνα, ΗΠΑ. 

Δρ .  ΣΤΥΛΙΑ -
ΝΟΣ ΜΑΚΡΗΣ, 
Πρωτοπρεσβύτε-
ρος Οικουμενικού 
Θρόνου: Ενωτικές 
απόπειρες ορθοδο-
ξίας και παπισμού 
κατά τον 13ο και 
τον 14ο αιωνα.

Δρ. ΓΑΡΥΦΑΛ-
ΛΙΑ ΚΑΤΣΑΒΟΥΝΙ-
ΔΟΥ, Αρχιτέκτων 
Μηχανικός, Προϊ-
σταμένη Τμήματος 
Προ¬γραμ¬ματι -
σμού Δήμου Βε-
ροίας, Εντεταλμένη 
Διδάσκουσα Τμή-

ματος Αρχιτε-κτόνων Πανεπιστημίου Ιωαννίνων: 
Η στρατηγική βιώσιμης αστικής ανάπτυξης της Βε-
ροίας στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2014-2020: Μια από-
πειρα αναζωογόνησης των ιστορικών τόπων μέσα 
από την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Δρ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΠΥΡΙΝΟΣ, Πτυχιούχος 
Παιδαγωγικών και Οικονομικών Επι-στημών: Ε-
παγγελματικό, κοινωνικό και πολιτικό προφίλ των 
μελών της σχολικής διοίκη-σης στη Βέροια στα 
1892-1923.

Mρ. ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΝΤ. ΚΟΛΤΣΙΔΑ, Φιλόλογος, 
Καθηγήτρια: Ο βίος και το έργο του Λουκή Ακρίτα, 
περιγραφή του δημοσιογραφικού και πολιτικού του 
έργου.

Mr. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΒΑΤΑΣ, Dipl .  Ing. 
Elektrotechnik (Tech. Informatik), M. Sc. in 
Environmental Protection: Καταλληλότητα μιας 
προταθείσας θέσης για εγκατάσταση μονά-δας 
επεξεργασίας  αστικών απορριμμάτων και ΧΥΤΥ 
στο νομό Ημαθίας. 

Mρ. ΠΑΥΛΟΣ Δ. ΠΥΡΙΝΟΣ, Θεολόγος, Καθηγη-
τής: «Κατάλογος των χειρογράφων και εντύ¬πων 
βιβλίων της βιβλιοθήκης της ιεράς μονής Τιμίου 
Προδρόμου «Σκήτης Βεροί-ας» υπό του μητροπο-
λίτου Βεροίας και Ναούσης Σωφρονίου Σταμουλη, 
εν έτεσι 1927 (α-πρ. 29 / μ. 13)».

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ι. ΒΑΣΙΑΔΗΣ, Ιατρός - Χειρουρ-
γός Ορθοπεδικός: Η διαχρονική Δευ-τερο¬βά-
θ¬μια Περίθαλψη στην Ημαθία.

ΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ, Δικηγόρος, 
Ερευνητής - Συγγραφέας της Ιστορίας και Λα-
ο¬γρα¬φίας του Ρουμλουκιού: Η βυζαντινή οι-
κογένεια των Καβάσιλα και το τεκμαιρό-μενο ζευ-
γηλατειό της στη θέση της σημερινής Καβάσιλας 
Ημαθίας.

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΜΠΟΝΤΑ, Φυσικός, Καθηγήτρια: 
Δημήτριος Αργυριάδης, ο λόγιος δά-σκαλος των 
σχολών της Βεροίας (1863-1874).

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΟΡΔ. ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ, Πτυχιούχος 
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου («Ελλη¬νικός 
Πολιτισμός»), Ερευνητής, Ποιητής: Η Νάουσα του 
μεσοπολέμου: Πτυχές της πολιτικής, κοινωνικής 
και επιχειρηματικής ζωής.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΆΙΤΣΗΣ, Ερευνητής Τοπικής 
Ιστορίας: Οι κοινωνικές τάξεις της Νάου¬σας στα 
χρόνια της βιομηχανικής άνθισης και η συμμετοχή 
τους στον λαϊκό πολιτι-σμό.

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, Ιστορι-
κός Ερευνητής - Συγγραφέας: Το άναμμα του 
«Καρ¬¬τσιούνου» στη Νάουσα και ο συμβολισμός 
της φωτιάς στον αρχαίο ελληνικό κό-σμο, ένα έθι-
μο με αρχαιοελληνικές καταβολές.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΟΜΠΟΥΚΗΣ, Υποστράτη-
γος ε.α.: Κέντρο Επιμόρφωσης Ελληνι-κής Αστυ-
νομίας - Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης 
Βόρειας Ελλάδας.

Εκδόθηκε και κυκλοφορεί το δεύτερο 
τεύχος του επιστημονικού περιοδικού 

«ΒΕΡΟΙΑ – ΕΡΑΤΕΙΝΗ ΗΜΑΘΙΑ»
Παρουσιάζεται στη Δημόσια Βιβλιοθήκη Βέροιας 

τη Δευτέρα 26 Μαρτίου 2018 στις 6 μ.μ.



Παρουσία του μέλους του Εκτελεστικού Γραφείου της ΟΝΝΕΔ και υπεύθυνου 
Οργανώσεων της Περιφέρειας, Θάνου Κολοβού, πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 11 
Μαρτίου στη Βέροια, τακτική Νομαρχιακή Συνέλευση της ΟΝΝΕΔ Ημαθίας. Στη συνέ-
λευση μετείχαν εκπρόσωποι των Δημοτικών Τοπικών Οργανώσεων της Οργάνωσης, 

από τη Βέροια, την 
Αλεξάνδρεια και τη 
Νάουσα καθώς και 
εκπρόσωποι της 
Νομαρχιακής Ε-
πιτροπής ΟΝΝΕΔ 
Ημαθίας. Αναπτύ-
χθηκαν θέσεις και 
απόψε ι ς  πάνω 
στην  τρέχουσα 
πολιτική επικαι-
ρότητα και  τον 
πολιτικό λόγο της 
Νέας Δημοκρατίας, 
αναπτύχθηκαν ορ-
γανωτικά θέματα 
της ΟΝΝΕΔ, έγινε 
απολογισμός πε-
πραγμένων καθώς 
και  σχεδιασμός 
πολιτικών και κοι-
νωνικών δράσεων, 
ενώ συζητήθηκαν 
και θέματα εκλο-
γικής ετοιμότητας 
και συνεργασίας 
με τη ΝΟΔΕ και τις 
ΔΗΜΤΟ Νέας Δη-
μοκρατίας στο Νο-
μό Ημαθίας. Οι κε-
ντρικές εισηγήσεις 
έγιναν απο τον 
εκπρόσωπο του 
Ε.Γ της ΟΝΝΕΔ, 
Θάνο Κολοβό και 
τον πρόεδρο της 
ΟΝΝΕΔ Ημαθίας, 
Αλέξανδρο Καλα-
ϊτζίδη ενώ υπήρ-
ξαν και τοποθετή-
σεις στελεχών της 
ΟΝΝΕΔ Ημαθίας 
πάνω σε τοπικά 
θέματα αλλά και 
σε θέματα ανεργί-
ας, νέων αγροτών 
και κτηνοτρόφων, 
νεανικής επιχει-
ρηματ ι κότητας , 
εκπαίδευσης και 
ποιότητας σπου-
δών κ.α. 
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ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να 

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

Ο ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ ΗΛΙΑΣ του 
Κων/νου και της Νικολέτας, το 
γένος Πιτούλια, που γεννήθηκε 
και κατοικεί στην Βέροια και η 
ΣΑΡΡΗΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΕΥΜΟΡ-
ΦΙΑ του Ιωάννη και της Μαρίας, 

το γένος Βουδούρη, που γεννήθηκε στην Βέροια 
και κατοικεί στον Σταυρό Ημαθίας, πρόκειται να 
παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο Δη-
μαρχείο Αλεξάνδρειας.

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

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

Ο MΕΛΙΤΖΑΝΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
του Νικολάου και της Καλλιόπης, 
το γένος Ασλανίδη, που γεννήθηκε 
στη Βέροια και κατοικεί στη Μελίκη 
Ημαθίας και η ΒΡΑΝΑ ΜΑΡΙΑ του 
Ιωάννη και της Χρυσής, το γένος 
Κορδοκαγκέλη, που γεννήθηκε στη 

Βέροια και κατοικεί στο Διαβατό Ημαθίας, πρόκειται 
να παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στη 
Δημοτική Κοινότητα της Δημοτικής Ενότητας Μελί-
κης του Δήμου Αλεξάνδρειας.

Ευχαριστήριο 
του Διοικητή της 

Σχολής Μετεκπαίδευσης 
Αστυνομικών

Θα ήθελα να ευχαριστήσω εγκάρδια και θερμά το ιατρικό 
και νοσηλευτικό προσωπικό της Χειρουργικής Κλινικής 
του Γενικού Νοσοκομείου Βέροιας για τον άψογο επαγ-
γελματισμό, την παροχή υπηρεσιών και το προσωπικό τους 
ενδιαφέρουν, κατά την εισαγωγή, χειρουργική επέμβαση και 
νοσηλεία μου.

Ιδιαίτερα ευχαριστώ τον Διευθυντή της Χειρουργικής Κλι-
νικής και θεράποντα ιατρό κ. ΔΕΜΕΡΤΖΙΔΗ Χαράλαμπο, 
την ιατρική του ομάδα, τον Διευθυντή του Γενικού Νοσο-
κομείου κ. ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟ Δημήτρη, την Διευθύντρια της 
Νοσηλευτικής υπηρεσίας κα. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Μαρία, την 
προϊσταμένη και το νοσηλευτικό προσωπικό της Χειρουργι-
κής Κλινικής.

Επίσης ευχαριστώ θερμά όλους τους φίλους, γνωστούς 
και συναδέλφους για το ενδιαφέρον τους και τις ευχές τους.

Με ιδιαίτερη ευγνωμοσύνη
Διονύσιος ΚΟΥΓΚΑΣ 

Αστυνομικός Διευθυντής

Με την υποστήριξη 
της Π.Ε. Ημαθίας της Π.Κ.Μ. 

οι «Λευκές Νύχτες» 
στην αγορά της Βέροιας

 «Λευκές Νύχτες» στην αγορά της Βέροιας –μία την 
άνοιξη και μία το καλοκαίρι του 2018– διοργανώνει για 
δεύτερη συνεχή χρονιά ο Εμπορικός Σύλλογος Βέροιας, 
με την υποστήριξη της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Την Πέμπτη 
22 Μαρτίου 2018 και την Πέμπτη 30 Αυγούστου 2018 
τα εμπορικά καταστήματα της Βέροιας θα παραμείνουν 
ανοιχτά μέχρι τα μεσάνυχτα, με στόχο την τόνωση της 
αγοραστικής κίνησης.

 «Θέλω να ευχαριστήσω τον Περιφερειάρχη Κεντρι-
κής Μακεδονίας Απόστολο Τζιτζικώστα, γιατί αγκάλιασε 
με θέρμη, από πέρσι, την εξαιρετικά εξωστρεφή ιδέα του 
Εμπορικού Συλλόγου Βέροιας, ο οποίος καθιστά πλέον 
θεσμό τις «Λευκές Νύχτες». 

Έχουμε θετικές εμπειρίες από το περσινό, άκρως 
επιτυχημένο παράδειγμα, όταν το ιστορικό κέντρο της Βέροιας “ζωντάνεψε” με μια σειρά εκδηλώσεων μέχρι τα 
μεσάνυχτα, το Μάρτιο και τον Αύγουστο, δίνοντας  στους επισκέπτες της πόλης μια κοσμοπολίτικη αίσθηση, με τα 
εμπορικά καταστήματα να “σμίγουν” με τα καφέ και τον πολιτισμό της Βέροιας.

Είμαι βάβαιος ότι και φέτος, στα τέλη Μαρτίου, αλλά και στα τέλη Αυγούστου, η πρωτεύουσα της Ημαθίας θα 
κινηθεί σε “λευκούς” μεν νυκτερινούς ρυθμούς, αλλά με την αγοραστική κίνηση των καταστημάτων να κτυπά “κόκκι-
νο”!», δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας Κώστας Καλαϊτζίδης.

Οι «Λευκές Νύχτες» συνδιοργανώνονται από το Δήμο Βέροιας και το Επιμελητήριο Ημαθίας, με τη στήριξη της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας και σχετική 
θετική εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Ημαθίας Κώστα Καλαΐτζίδη, εγκρίθηκε η παράταση του ωραρίου 
λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων τις συγκεκριμένες ημέρες, με την υποχρέωση της τήρησης της εργατικής 
νομοθεσίας ως προς τα δικαιώματα των εργαζομένων. 

ΤΗΝ ΠΕΡΑΣΜΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 
ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ  ΘΑΝΟΥ ΚΟΛΟΒΟΥ

Εκλογική ετοιμότητα, 
οργανωτικά και προβλήματα 

νεολαίας, συζητήθηκαν 
στη Νομαρχιακή 

Συνέλευση της ΟΝΝΕΔ Ημαθίας



Ανακοίνωση

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

Εκ της Δ/νσεως  του Γηροκομείου Βέροιας

Οι Πολιτικοί συνταξιούχοι 
της Ημαθίας στην ακολουθία

 του Ακάθιστου Ύμνου 
στην Ι.Μ. Αγ. Αθανασίου Κολινδρού

Το Δ.Σ. του Συνδέσμου βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει στα μέλη 
του, ότι στις 23 Μαρτίου 2018 ημέρα Παρασκευή θα παρακολουθήσουμε  την α-
κολουθία του Ακάθιστου Ύμνου στην Ι.Μ. Αγίου Αθανασίου Κολινδρού.

Αναχώρηση: Παρασκευή 23 Μαρτίου 2018 από «ΕΛΙΑ» ώρα 3:15 μ.μ.
Μετά τους χαιρετισμούς θα επισκεφτούμε το Μακρύγιαλο.
Τιμή  5,00 ευρώ το άτομο (θα πληρωθούν μέσα στο λεωφορείο). Θα κρατηθεί 

σειρά προτεραιότητας.
Για το Δ.Σ.

ο πρόεδρος
ΓΚΟΓΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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ΓΡΑΦΕΙΟ
 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 

Ανακοινώνεται, ότι λειτουργεί κάθε πρωί το Γραφείο 
στο Γηροκομείο Βέροιας τηλ. 23310 24891 και συχνά 
το Γραφείο του Αδελφάτου στο Υπόγειο Δημοτικής 
Αγοράς. Για πληροφορίες στον κ. Ιωάννη Μούρτζιο τηλ. 
6979 221678, 23310 72525.Για οικονομική ενίσχυση 
επίσης υπάρχουν Λογαριασμοί στην ALPHA BANK. 1. 
Αδελφάτο Γηροκομείο  Βέροιας Αρ. Λογ.: 8 30 00 20 01 
00 00 70 , ΙΒΑΝ: GR 80 01 40 83 00 83 00 02 00 10 00 0 
70 2. Σωσσίδειο Γηροκομείο Βέροιας Αρ. Λογ.:8 2 9 00 
20 01 00 00 24 , IBAN:  GR 78 0140 82 90 82 90 02 00 
10 00 024

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.

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Την Κυριακή 18 Μαρτίου 2018 στον Ιερό Ναό 
Αγίας Τριάδας «ΠΕΛΕΚΑΝ» θα τελεσθεί Αρχιερα-
τική Θεία Λειτουργία από τον Μητροπολίτη Βεροί-
ας, Ναούσης και Καμπανίας Παντελεήμονα για το 
Ετήσιο μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής 
του Ιερομόναχου, Πατρός Αμβροσίου Κυρατζή και 
το Εξάμηνο μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της 
ψυχής της Άννας Μοροχιλιάδου, προεστώσας της 
αδελφότητας «ΠΕΛΕΚΑΝ».

Η αδελφότητα «ΠΕΛΕΚΑΝ»

ETHΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 18 

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

ΑΝΤΩΝΙΟΥ 

ΚΟΥΚΟΥΤΕΓΟΥ
και καλούμε όλους όσους τιμούν τη μνήμη του να 

προσέλθουν και να ενώσουν μαζί μας τις δεήσεις τους 
προς το Θεό.

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

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

Δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού

40NΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 18 

Μαρτίου 2018 στον Ιερό Ναό 
Aγ. Αντωνίου Βέροιας 40ΝΘΗ-
ΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την 
ανάπαυση της ψυχής της πο-
λυαγαπημένης μας συζύγου, 
μητέρας, γιαγιάς, αδελφής και 
θείας

ΜΗΛΙΤΣΑΣ - ΡΟΖΑ 
ΚΙΡΤΣΙΟΥ

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

Ο σύζυγος
Τα τέκκνα, Τα εγγόνια
Τα αδέλφια, Τα ανήψια

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι
Δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 18 

Μαρτίου 2018 στον Ιερό Ναό 
Υπαπαντής του Κυρίου Πατρί-
δας ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
για την ανάπαυση της ψυχής 
της πολυαγαπημένης μας μη-
τέρας, γιαγιάς, αδελφής και 
θείας

ΝΙΝΑΣ 

ΚΑΓΚΕΛΙΔΟΥ
και καλούμε όλους όσους τιμούν τη μνήμη της να 

προσέλθουν και να ενώσουν μαζί μας τις δεήσεις τους 
προς το Θεό.

Τα τέκνα, 
Τα εγγόνια, Τα δισέγγονα

Τα αδέλφια, 
Τα ανήψια

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

ΔΙΠΛΗ ΤΕΛΕΣΗ 
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ 

ΤΗΣ 
ΘΕΟΤΟΚΟΥ
Στό πλαίσιο τών 

κατανυκτικών ακο-
λουθιών της Μεγάλης 
Τεσσαρακοστής, ή Ι-
ερά μας Μητρόπολη 
λαμβάνει ειδική μέρι-
μνα γιά τους πιστούς 
πού λόγω άλλων ε-
παγγελματικών ή οι-
κογενειακών υποχρε-
ώσεων δεν μπορούν 
νά παρακολουθήσουν 
την ακολουθία τών 
Χαιρετισμών της Ύπε-
ραγίας Θεοτόκου.

Κάθε Παρασκευή 
τελείται δεύτερη ακο-
λουθία τών Χαιρετι-
σμών (ώρα έναρξης 9 
μ.μ.) στους παρακάτω 
Ιερούς Ναούς τής Βέ-
ροιας:

- Αγίου Αντωνίου 
Πολιούχου

- Αγίων Αναργύ-
ρων

- Αγίου Σάββα Κυ-
ριωτίσσης

- Παναγίας Χαβια-
ρά (ενορίας Υπαπα-
ντής)

- Παναγίας Δεξιάς 
(ενορίας Αγίου Γεωρ-
γίου)

- Αγίας Παρασκευ-
ής

ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΙ
Την Δ΄ Κυριακή των Νηστειών, 18 Μαρτίου, στις 6 το 

απόγευμα στον Κατανυκτικό Εσπερινό που θα τελεσθεί 
στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου, Πολιούχου Βεροίας, θα 
χοροστατήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης κ. Παντε-
λεήμων. 

Ομιλητής θα είναι ο Οσιολογιώτατος Ιερομόναχος Νί-
κων Αγιορείτης με θέμα «Η ελεημοσύνη».

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Η Διοίκηση της Πρωτοβουλίας για το Παιδί ανακοινώνει 

τα ακόλουθα: Το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας της Βέροιας 
μεταφέρθηκε από την οδό Β. Χατζίκου 10 και Κύπρου (3ος 
όροφος), στις νέες εγκαταστάσεις μας, επί της οδού Σωτ. 
Πέτρουλα 7 και Χρυσ. Σμύρνης, απέναντι από την Αστυ-
νομική Διεύθυνση Ημαθίας. Το τηλέφωνο 2331072303 εξα-
κολουθεί να ισχύει. Το Συμβουλευτικό Κέντρο της Βέροιας 
μεταφέρθηκε από την οδό Β. Χατζίκου 7, επί της πλατείας 
Κτηνιατρείου, στην οδό Βενιζέλου 46-4ος όροφος.

Για αναφορές περιστατικού κακοποίησης-παραμέλησης 
παιδιών, για κλείσιμο συνάντησης με τα μέλη της Επιστη-
μονικής Ομάδας του Συμβουλευτικού Κέντρου και για χορή-
γηση υλικής βοήθειας, το κοινό μπορεί να απευθύνεται στο 
τηλεφωνικό κέντρο  2331072303.

ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Τετάρτη 

14 Μαρτίου 2018 από τον Ι-
ερό Ναό Αγίας Βαρβάρας 
στην Αγ. Βαρβάρα Ημαθίας ο 
Στέργιος Μελίδης του Θωμά 
σε ηλικία 66 ετών.



Μια σειρά προτεινόμενων πράξεων αναπτυξιακού χαρα-
κτήρα για την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Αλεξάνδρειας, 
με σκοπό τη διερεύνηση πιθανής χρηματοδότησης τους είτε 
από Ευρωπαϊκούς πόρους είτε από το Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων, υπέβαλε ο Δήμος Αλεξάνδρειας στο πλαίσιο της 
προετοιμασίας για το Περιφερειακό Συνέδριο του 2018.

 Αυτές έχουν ως εξής:
 • Κατασκευή αποχετευτικών δικτύων οικισμών κάτω των 

2.000 κατοίκων (Δ’ προτεραιότητας) και σύνδεση τους με 
εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων συστήματος compact.

• Επέκταση και βελτίωση του υφιστάμενου αρδευτικού 
δικτύου Δημοτικής Ενότητας Μελίκης. Το υφιστάμενο δίκτυο 
παρουσιάζει σήμερα έντονα προβλήματα λειτουργικότητας 
που θέτουν σε άμεσο κίνδυνο την ίδια την λειτουργία του τις 
προσεχείς αρδευτικές περιόδους. Επιπρόσθετα η σημερινή 
λειτουργία του δικτύου συνεπάγεται μεγάλες απώλειες αρδευ-
τικού νερού με άμεσες επιπτώσεις στο κόστος διαχείρισης και 
λειτουργίας του.   Στόχος της προτεινόμενης παρέμβασης εί-
ναι η υλοποίηση συγκεκριμένων τεχνικών παρεμβάσεων ώστε 
να διασφαλιστεί η βιώσιμη λειτουργικότητα του έργου, επιφέ-
ροντας παράλληλα μεγάλη εξοικονόμηση αρδευτικού ύδατος.

• Δημιουργία αρδευτικού δικτύου περιοχής της δεξιάς ό-
χθης του Αλιάκμονα (από τη Βεργίνα  Ημαθίας μέχρι το Κίτρος 
Πιερίας) με στόχο την αναβάθμιση των αγροτικών υποδομών 
της ως άνω περιοχής και την ενίσχυση της πρωτογενούς πα-
ραγωγής.

• Αξιοποίηση των εγκαταστάσεων του Στρατιωτικού Αερο-
δρομίου Αλεξάνδρειας και διερεύνηση εναλλακτικής χρήσης 
του προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και τόνωσης της τοπι-
κής επιχειρηματικότητας.

• Δημιουργία γραμμής Προαστιακού Σιδηρόδρομου Θεσ-
σαλονίκης – Έδεσσας, με ενδιάμεσες στάσεις Αλεξάνδρεια και 
Βέροια, με στόχο την ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας και την 
ενίσχυση της προσπελασιμότητας της περιοχής μας.

• Βεβαίωση και ανάδειξη του εντοπισμένου γεωθερμι-
κού πεδίου χαμηλής ενθαλπίας περιοχής Σχοινά της ΔΕ 
Αλεξάνδρειας, με παράλληλη διερεύνηση της χρήσης του για 
ανάπτυξη μονάδων γεωργικής εκμετάλλευσης και μικρών με-
ταποιητικών μονάδων προϊόντων πρωτογενούς παραγωγής, 
καθώς και για ανάπτυξη προϊόντων με συγκριτικό πλεονέκτη-
μα για την περιοχή μας.

• Επέκταση και σχεδιασμός δικτύου διανομής φυσικού αε-
ρίου σε όλες τις τοπικές κοινότητες του Δήμου Αλεξάνδρειας, 
με παράλληλη αξιοποίηση του από βιομηχανικές μονάδες για 
συμπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

• Δημιουργία πρότυπης Πράσινης Γειτονιάς στο Δήμο 
Αλεξάνδρειας με χρήση τηλεθέρμανσης και εφαρμογή Ανα-
νεώσιμων Πηγών Ενέργειας, με στόχο την ελαχιστοποίηση 
των ενεργειακών αναγκών και την ανάδειξη της χρήσης των 
τεχνολογιών ΑΠΕ.

• Εξέταση δυνατότητας χρηματοδότησης για την εγκατά-
σταση των φωτοβολταϊκών μονάδων σε εγκαταστάσεις της 
Δ.Ε.Υ.Α. Αλεξάνδρειας, με τη μεθοδολογία του συμψηφισμού 
(net-metering) είτε με τη μεθοδολογία του εικονικού συμψηφι-
σμού (virtual net-metering). Το ενεργειακό κόστος αποτελεί για 
όλες τις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης και 
προφανώς και για τη Δ.Ε.Υ.Α.Αλ, αν όχι το σημαντικό κόστος, 
από τα σημαντικότερα λειτουργικά κόστη. Οι εγκαταστάσεις 
ύδρευσης και αποχέτευσης δεν εντάσσονται σε ειδικό μειωμέ-
νο τιμολόγιο (όπως π.χ. η άρδευση) με αποτέλεσμα το κόστος 
αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας να είναι υψηλό (~ 195 €/MWh 
στη Χ.Τ. και ~ 115 €/MWh στη Μ.Τ.) Στόχος του Δήμου είναι η 
μείωση του λειτουργικού κόστους η οποία θα αποβεί σε κάθε 
περίπτωση σε τελικό όφελος των Δημοτών.

• Αξιοποίηση Εφαρμογών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργει-
ας στο ανοικτό κολυμβητήριο Δήμου Αλεξάνδρειας με στόχο 

την εξοικονόμηση ενέργειας και την μείωση του λειτουργικού 
του κόστους.Στο σχεδιασμό του Δήμου Αλεξάνδρειας είναι η 
επέκταση χρονικά της λειτουργίας του κολυμβητηρίου και τους 
χειμερινούς μήνες, ώστε αυτό να παραμένει σε λειτουργία όλο 
το έτος. Προκειμένου να καταστεί αυτό δυνατό, ο Δήμος έχει 
σχεδιάσει ένα πρόγραμμα παρεμβάσεων, με στόχο την κά-
λυψη των ενεργειακών αναγκών του από Ανανεώσιμες Πηγές 
Ενέργειας και ειδικότερα :

1. Την κάλυψη των θερμικών αναγκών θέρμανσης της 
πισίνας καθ’ όλο το έτος μέσω γεωθερμικής αντλίας θερμό-
τητας, υποκαθιστώντας ουσιαστικά τη χρήση του DIESEL 
που χρησιμοποιείται στην υφιστάμενη κατάσταση. Στη νέα 
κατάσταση θα ελαχιστοποιηθούν οι ανάγκες σε προμήθεια και 
κατανάλωση DIESEL.

2. Η υποκατάσταση του DIESEL, ωστόσο θα προκα-
λέσει αύξηση της ζήτησης σε ηλεκτρική ενέργεια, η οποία 
θα καλυφθεί στο μεγαλύτερο της μέρος από την αντίστοιχη 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκή μονάδα, 
η οποία θα εγκατασταθεί στον ίδιο χώρο, αξιοποιώντας τις 
δυνατότητες συμψηφισμού της παραγόμενης από τη μονάδα 
ηλεκτρικής ενέργειας με την ζητούμενη από το κολυμβητήριο 
(net – metering). Αξίζει να σημειωθεί ότι η παραγόμενη ηλε-
κτρική ενέργεια από τη μονάδα ΔΕΝ θα πωλείται αλλά είτε θα 
ιδιοκαταναλώνεται από το κολυμβητήριο είτε θα συμψηφίζεται 
από τον ΔΕΔΔΗΕ.

3. Τέλος μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας 
θα επέλθει και από την εγκατάσταση ενεργητικού ηλιακού συ-
στήματος, το οποίο κατά τις μέσες περιόδους και την θερινή 
περίοδο θα καλύπτει τις ανάγκες θέρμανσης της πισίνας και 
της παραγωγής ζεστού νερού από τους κολυμβητές.

• Επεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης και Εξοικονόμη-
σης Ενέργειας (ΕΞΕ) στο Συνεδριακό και Εκθεσιακό Κέντρο 
Δήμου Αλεξάνδρειας. Συγκεκριμένα έχουν μελετηθεί να υλο-
ποιηθούν επεμβάσεις επί του κελύφους με προσθήκη μόνω-
σης, αντικατάσταση συστήματος καυστήρα/λέβητα/σωληνώ-
σεων με σύστημα που επιτρέπει χρήση ΑΠΕ (γεωθερμία), 
αντικατάσταση παλαιού συστήματος κλιματισμού, παθητικά 
ηλιακά συστήματα , επεμβάσεις επί του κτιριακού κελύφους 
κτλ..

• Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων και παράλληλων 
δικτύων ομβρίων υδάτων εντός αστικού ιστού των τοπικών 
κοινοτήτων Δήμου Αλεξάνδρειας.

• Κατασκευή εσωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμού Νε-
οχωρόπουλου της Τ.Κ. Κορυφής, με στόχο την υδροδότηση 
των κατοίκων της περιοχής από δημόσιο δίκτυο ύδρευσης και 
τη διασφάλιση της ποιότητας της υγείας τους.

• Καθαρισμός εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Δήμου Α-
λεξάνδρειας με τη μέθοδο του πεπιεσμένου αέρα (μέθοδος 
που χρησιμοποιείται κατά κόρον στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές 
χώρες).

• Κατασκευή εξωτερικού αγωγού ύδρευσης από τις πηγές 
περιοχής Λευκόβρυσης και Τριποτάμου Δήμου Βέροιας με 
σκοπό την υδροδότηση όλων των τοπικών κοινοτήτων του 
Δήμου Αλεξάνδρειας.

• Στελέχωση Κέντρου Υγείας Αλεξάνδρειας με ιατρικό 
προσωπικό ειδικοτήτων,  επιστημονικό και άλλο υγειονομικό 
προσωπικό, διοικητικό προσωπικό.

• Έργα αγροτικής οδοποιίας και δημοτικής και ενδοδημοτι-
κής οδοποιίας.

• Ανάδειξη αξιοποίηση αρχαιολογικών χώρων και μνημείων 
του Δήμου μας.

• Κατασκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης Αποβλήτων Δήμου 
Αλεξάνδρειας και ενίσχυση του απαραίτητου μηχανολογικού 
εξοπλισμού για τη μεταφορά των απορριμμάτων.

• Κατασκευή μονάδας αερόβιας επεξεργασίας οργανικών 
αποβλήτων του Δήμου Αλεξάνδρειας, η οποία θα εξυπηρετεί 

τις ανάγκες ανάκτησης των οργανικών αποβλήτων όλων 
των Δήμων του Νομού Ημαθίας, ώστε να επιτευχθεί ο 
στόχος εκτροπής τους από τη διάθεση σε ΧΥΤΑ ως το 
2020.

• Προμήθεια μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού 
για τη λειτουργία ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρι-
σης οργανικών αποβλήτων.

• Δημιουργία έξυπνου Δήμου Αλεξάνδρειας με χρήση 
εφαρμογών ΤΠΕ και ανάπτυξη έξυπνου ανοιχτού κέ-
ντρου εμπορίου Δήμου Αλεξάνδρειας, με απώτερο στόχο 
την τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας της περιο-
χής μας και παράλληλη αναβάθμιση της λειτουργικότητας 
και αισθητικής του δημόσιου χώρου.

Δηλώσεις Γκυρίνη
Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας Παναγιώτης Γκυρίνης δή-

λωσε σχετικά:
«Στο Περιφερειακό Συνέδριο για την Παραγωγική Ανα-

συγκρότηση της Κεντρικής Μακεδονίας, που διοργανώνει 
το τριήμερο 26 – 28 Μαρτίου η Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας, ο Δήμος Αλεξάνδρειας θα είναι παρών, υπο-
βάλλοντας προτάσεις αναπτυξιακού χαρακτήρα.

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας, πάντα ανταποκρινόμενος στις 
προσκλήσεις για χρηματοδότηση προτάσεων, και παρά 
την ένδεια σε ανθρώπινους πόρους, υποβάλλει προτά-
σεις και πετυχαίνει χρηματοδοτήσεις από κάθε διαθέσιμη 
πηγή, είτε αυτή είναι Ευρωπαϊκοί πόροι, είτε το Πρόγραμ-
μα Δημοσίων Επενδύσεων, είτε το Πράσινο Ταμείο. 

Και σκοπός της διοίκησης του Δήμου Αλεξάνδρειας 
είναι να συνεχίσει σε αυτή την κατεύθυνση.»

Του Μιχάλη 
Μπούργου
Συμβούλου 
Μηχανικού 
Αναπτυξιακού –
Χωρικού και 
Ενεργειακού 
Σχεδιασμού

Στο σημερινό άρθρο 
θα συνεχιστεί η παρουσίαση του Προγράμμα-
τος ‘Εξοικονόμηση κατ΄ οίκον ΙΙ’ (προηγούμε-
να: ‘Λαός’ 22/2/2018 και 6/3/2018), εμβαθύ-
νοντας περισσότερο σε κρίσιμες λεπτομέρει-
ες, που θα φανούν ιδιαίτερα χρήσιμες να τις 
γνωρίζει κάθε Ενδιαφερόμενος από την αρχή.

Αυτά τα κρίσιμα χαρακτηριστικά ομαδο-
ποιήθηκαν, για τη δική σας διευκόλυνση, στα 
18 SOS του Προγράμματος:

1. Η Ηλεκτρονική Πλατφόρμα του 
Προγράμματος άνοιξε την Τρίτη στις 8.00 το 
πρωί στη διεύθυνση https://exoikonomisi.
ypen.gr/. Η διαδικασία υποβολής Αιτήσεων  
«πάγωσε» το απόγευμα της ίδιας μέρας στις 
5.30 μ.μ. Ακολούθησε σχετική ανακοίνωση 
του Υπουργείου που αναφέρει ότι η διαδικα-
σία για την Κεντρική Μακεδονία θα ανοίξει 
την Δευτέρα 19 Μαρτίου στις 8.00 το πρωί.

2. Οι Αιτήσεις θα μπορούν να υπο-
βάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά, στην παρα-
πάνω διεύθυνση και η συνολική διαδικασία 
θα εκτελείται μέσω του Πληροφοριακού Συ-
στήματος

3. Η σχετική Προκήρυξη δημοσιεύ-
τηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της 
2/3/2018 (ΦΕΚ B’ 756). Σε αυτήν βρίσκονται 
ενσωματωμένα ο Οδηγός Εφαρμογής και τα 
Παραρτήματα.

4. Για την αξιολόγηση των αιτήσεων 
υπαγωγής στο πρόγραμμα θα τηρηθεί χρο-
νική σειρά προτεραιότητας. Αρκεί να έχουν 
συγκεντρωθεί και συμπληρωθεί σωστά τα 
απαραίτητα έγγραφα.

5. Το ποσοστό της ενίσχυσης εξαρ-
τάται από την ‘Κατηγορία’ στην οποία εντάσ-
σεται ο Ενδιαφερόμενος, που προσδιορίζεται 
από το «Ατομικό Εισόδημα», αν δεν είναι 
παντρεμένος ή το «Οικογενειακό» εφόσον 
είναι ή έχει παιδιά. Ως ‘Εισόδημα’ θεωρείται 
το ‘Εισόδημα Επιβολής Εισφοράς’ του Εκκα-
θαριστικού Σημειώματος. Το ποσοστό αυτό 
αυξάνει, ανάλογα με τον αριθμό τον τέκνων.

6. Το Πρόγραμμα χρηματοδοτεί πα-
ρεμβάσεις ΜΟΝΟ στις Κύριες Κατοικίες, οι 
οποίες είναι νόμιμες και χωρίς αυθαιρεσίες (ή 
έχουν ρυθμιστεί αυτές). Στην περίπτωση που 
υπάρχουν εκκρεμότητες νομιμοποίησης τα-
κτοποίησης στο Ακίνητο, θα πρέπει να διευ-
θετηθούν πριν την υποβολή 
της Αίτησης.

7. Αν μία κατοικία εί-
ναι «Κύρια» προκύπτει από 
τα στοιχεία της πλέον πρό-
σφατης Εκκαθαρισμένης Δή-
λωσης Φορολογίας Εισοδή-
ματος (Ε1), του «προσώπου 
που τη χρησιμοποιεί». Αυτό 
πρακτικά σημαίνει ότι υπό 
προϋποθέσεις μπορεί να γί-
νει Αίτηση και για Ενοικιαζό-
μενη Κατοικία ή για Δωρεάν 
Παραχωρούμενη. 

8. Στις περιπτώσεις 
ύπαρξης περισσότερων Ε-
μπράγματων Δικαιωμάτων 
σε επιλέξιμη Κατοικία, η Αί-
τηση υποβάλλεται από τον 
έναν εκ των Συγκυρίων/Ε-
πικαρπωτών, μετά από συ-
ναίνεση των υπολοίπων. Ο 
Αιτών θα «προσδιορίσει» και 
την Κατηγορία της επιχορή-
γησης που θα ενταχθεί το 
Έργο, ανάλογα με τα εισο-
δήματά του.

9. Για κάθε Κατοικία 
(αλλά και κάθε Πολυκατοικία) 
μπορεί να υποβληθεί ΜΙΑ 
ΜΟΝΟ Αίτηση.  ΩΣΤΟΣΟ: 

Επιτρέπεται η υποβολή Αιτήσεων για περισ-
σότερες ιδιοκτησίες από το ίδιο πρόσωπο, 
στην περίπτωση που οι επιπλέον της μιας 
Αίτησης αποτελούν μέρος Αίτησης/Αιτήσεων 
που αφορά σε Πολυκατοικία.

10. ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ: 
Κατοικία που έχει υπαχθεί και ολοκληρώσει 
τις παρεμβάσεις στο ‘Εξοικονόμηση Ι’. ΕΞΑΙ-
ΡΕΙΤΑΙ: εάν αυτή αποτελεί μέρος Αίτησης 
που αφορά Πολυκατοικία, και όχι για τις πα-
ρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο 
του ‘Ι’.

11. Τα έργα δεν πρέπει να ξεπερνούν 
τα 25.000 ευρώ.

12. Ως ημερομηνία έναρξης Επιλεξιμό-
τητας Δαπανών ορίζεται η ημερομηνία έκδο-
σης του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδο-
σης (ΠΕΑ) κατάταξης του Ακινήτου.

13. Μπορεί ο Ενδιαφερόμενος να λάβει 
Άτοκο Δάνειο, διάρκειας 4-6 ετών. Δεν είναι 
αυτό απαραίτητο, εφόσον διαθέτει το ποσό 
για τη συνολική εξόφληση των Έργων.

14. Το σύνολο των επεμβάσεων στο Α-
κίνητο θα πρέπει να είναι σύμφωνες με το νέο 
Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων 
(ΚΕΝΑΚ 2017).

15. Οι Συμβουλευτικές Υπηρεσίες που 
απαιτεί το πρόγραμμα αφορούν τις δύο Ε-
νεργειακές Επιθεωρήσεις και το Σύμβουλο 
του Έργου (κατά τη γνώμη μου αναγκαία, για 
την ορθή και ασφαλή υλοποίηση του Έργου). 
Πρακτικά, οι Μηχανικοί που θα εκδώσουν 
τα ΠΕΑ γίνονται και Ελεγκτές του πραγματι-
κού αντικειμένου του Έργου Πιθανότατα να 
απαιτηθούν και άλλες Υπηρεσίες Μελέτες 
και Εγκρίσεις, κατά περίπτωση. Στο σύνο-
λό τους (κατά 100%), οι σχετικές δαπάνες 
χρηματοδοτούνται για τα εγκεκριμένα Έργα. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: προκύπτουν «ασυμβίβαστα», 
καθώς ο ‘ελεγχόμενος’ δεν μπορεί να είναι 
και ‘ελεγκτής’, τα οποία και πρέπει να προ-
σεχθούν (π.χ. άλλος Μηχανικός/Σύμβουλος 
για τα ΠΕΑ και άλλος για Σύμβουλος Έργου 
– Μελετητής).

16. Οι Τεχνολογίες και τα Υλικά που θα 
χρησιμοποιηθούν οφείλουν να ικανοποιούν 
τις ελάχιστες απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ, να φέ-
ρουν Πιστοποίηση των ενεργειακών χαρακτη-
ριστικών τους και και Σήμανση CE. 

17. Είναι υποχρεωτική η ολοκλήρωση 
των ενεργειακών παρεμβάσεων, η πιστοποί-
ησή τους και η εξόφληση όλων των δαπανών 
μέσα σε 9 μήνες από την Έγκριση Υπαγω-
γής.

18. Η καταβολή της επιχορήγησης και η 
εκταμίευση του συνολικού ποσού του δανείου 
θα ολοκληρώνεται σε 2 μήνες από την Ημε-
ρομηνία Υποβολής της Δήλωσης Πιστοποίη-
σης για την Ολοκλήρωση του Έργου.
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Τα 18 SOS 
του «Εξοικονόμηση ΙΙ»

 Στο πλαίσιο της Παραγωγικής Ανασυγκρότησης της Κεντρικής Μακεδονίας
Οι προτάσεις που υποβλήθηκαν από τον 
Δήμο Αλεξάνδρειας για αναπτυξιακά έργα 



Τακτική συνεδρί-
αση του Περιφερει-
ακού Συμβουλίου 
Κεντρικής Μακεδονί-
ας θα πραγματοποι-
ηθεί τη Δευτέρα 19 
Μαρτίου 2018, στις 
13.00,  στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του 
Περιφερειακού Συμ-
βουλίου Κεντρικής 
Μακεδονίας (Βασ. 
Όλγας 198, Θεσσα-
λονίκη), με τα παρα-
κάτω θέματα θέματα 
ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Ενημέ-
ρωση για τις δράσεις 
της Αγροδιατροφικής 
Σύμπραξης της Πε-
ριφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας.

Εισηγητής: Κωνσταντίνος Κιλτίδης, Πρόεδρος Α-
γροδιατροφικής Σύμπραξης Π.Κ.Μ.

Θέμα 2ο: Έγκριση 4ης τροποποίησης προϋπολογι-
σμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2018.

Εισηγήτρια:  Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Α-
ντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, Διαφάνειας-Ηλεκτρο-
νικής Διακυβέρνησης & Προγραμματικού Σχεδιασμού 
Π.Κ.Μ. 

Θέμα 3ο: Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 
118/2017 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου 
που αφορά έγκριση πρακτικού της κοινής επιτροπής 
παρακολούθησης για την τροποποίηση της προγραμ-
ματικής σύμβασης για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο: 
Μελέτη κόμβου εισόδου πόλης Νάουσας.

Εισηγήτρια: Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, Αντιπεριφε-
ρειάρχης Π.Ε. Ημαθίας.

Θέμα 4ο: Αποδοχή πρότασης της Μελέτης Κυκλο-
φοριακών Ρυθμίσεων για την κατασκευή του Ι.Κ. ν. 
Εφέσσου (Κ1) της εργολαβίας «Περιφερειακή Οδός 
Κατερίνης» προϋπολογισμού μελέτης 56.500.000€.

Αριθμός έργου: 2016 ΕΠ 00810010 της ΣΑΕ 0081, 
Κωδικός ΜΙS 5000760

Ανάδοχος : «Κ/Ξ Γ. Πετρής ΑΤΕ – ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ 
ΑΤΕ».  

Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης 
Υποδομών και Δικτύων Π.Κ.Μ.

Θέμα 5ο: Έγκριση τρόπου δημοπράτησης για την 
επιλογή αναδόχου του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥ-
ΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟ-
ΤΑΜΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2018-2019» σύμφωνα 
με το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδη-
γίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» Προϋπολογισμός 
μελέτης 600.000€ (συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α. και 

αναθεώρησης).
Χ ρ η μ α τ ο δ ό τ η σ η : 

2017ΕΠ50800001 της ΣΑΕΠ 
508.

Εισηγητής: Ιωάννης Γιώρ-
γος, Αντιπεριφερειάρχης Υπο-
δομών και Δικτύων Π.Κ.Μ.

Θέμα 6ο: Επικαιροποίηση 
προτάσεων επί του σχεδίου 
Υ.Α. του ΠΠΧΣΑΑ Π.Κ.Μ.

Εισηγητής: Ιωάννης Μωυ-

σιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών.
Θέμα 7ο: Έγκριση αποχαρακτηρισμού τμήματος 

της Παλαιάς Εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Ευζώνων 
(από χ.θ.30+320 έως 30+892) από το τριτεύον εθνικό 
οδικό δίκτυο και χαρακτηρισμό του νέου τμήματος 
της οδού ως Εθνικής οδού, στα πλαίσια του έργου 
«Ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών υποδο-
μής της νέας χάραξης της σιδηροδρομικής γραμμής 
Θεσ/νίκης – Ειδομένης, στο τμήμα Πολύκαστρο – Ει-
δομένη, από Χ.Θ.52+262,00 έως Χ.Θ. 72+858,91, 
κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων του νέου Σ.Σ.Πο-
λυκάστρου και της σιδ/κής στάσης Μ.Δάσους καθώς 
και επεμβάσεις επί των κτιριακών εγκαταστάσεων του 
υφιστάμενου Σ.Σ.Ειδομένης (Α.Δ.706/16)» της ΈΡΓΑ 
ΟΣΕ Α.Ε.                  

Εισηγητής: Ανδρέας Βεργίδης, Αντιπεριφερειάρχης  
Π.Ε. Κιλκίς.

Θέμα 8ο: Έγκριση τρόπου επιλογής εργοληπτικών- 
μελετητικών επιχειρήσεων για έργο του τεχνικού προ-
γράμματος έτους 2018 της Π.Ε. Πιερίας.

Εισηγητής: Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης 
Π.Ε. Πιερίας 

Θέμα 9ο: Έγκριση επιστορφής αχρεωστήτως κα-
ταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων της Π.Ε. Η-
μαθίας

Εισηγητής: Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, Αντιπεριφε-
ρειάρχης Π.Ε. Ημαθίας.  

ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ

Ημερήσια εκδρομή 
Ξάνθη – Καβάλα

Η λέσχη μας διοργανώνει ημερήσια εκδρομή στην Ξάνθη, Καβάλα την Κυριακή 
18 Μαρτίου 218, ώρα αναχώρησης 7.30 από πλατεία Εληάς και λίγο αργότερα από 
πλατεία Ωρολογίου. Άφιξη στην Μουσθώνη για καφέ. Θα έχουμε την ευκαιρία να δού-
με τον Νέστο ποταμό (Θρακικά Τέμπη) να απολαύσουμε ένα περίπατο στην περιοχή, 
άφιξη στην Ξάνθη χρόνος ελεύθερος για γεύμα και περιήγηση στην πόλη, το από-
γευμα στάση στην πόλη της Καβάλας για καφέ, επιστροφή στη Βέροια. Πληροφορίες 
στα γραφεία μας Λ. Ανοίξεως 90, τηλ.:  23310 25654. Τα γραφεία μας είναι ανοικτά 
Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, ώρες 10.30 – 12.30 π.μ.

Το Δ.Σ.

Εκδηλώσεις για την επέτειο της 25ης Μαρτίου 
1821, διοργανώνει ο Δήμος Νάουσας, σύμφωνα 
με το παρακάτω πρόγραμμα: 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΑΟΥΣΑΣ 
ΚΥΡΙΑΚΗ  25  ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 
 Ώρα 08.00 Εωθινό από τη Φιλαρμονική της 

πόλης. Θα σημάνουν χαρμόσυνα οι καμπάνες. 
 Ώρα 08.00 Έπαρση της Σημαίας στο Ηρώο 

της πόλης 
 Ώρα 10.30 ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ στο Μητροπολιτικό 

Ναό της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος.  Από-
δοση τιμών από τη Φιλαρμονική της πόλης και 
το Στρατό.  Θα παραστούν αντιπροσωπείες όλων 
των Σχολείων με τις Σημαίες. 

 Ώρα 11.15  Καφές στο εστιατόριο “MARON” 
(πρώην «ΚΙΟΣΚΙ») 

 Ώρα 11.30 Τρισάγιο και κατάθεση στεφάνων 
στο Ηρώο της πόλης.  Εκφώνηση του πανηγυρι-
κού της ημέρας από την Εκπαιδευτικό του 10ου 
Δημοτικού Σχολείου Νάουσας κ. Μαρία Σγουρί-
δου

Ενός λεπτού σιγή υπέρ των πεσόντων και 
Εθνικός Ύμνος

Ώρα 12.00 ΠΑΡΕΛΑΣΗ στο χώρο μπροστά 
από το Ηρώο της πόλης.  

Θα προηγείται η Φιλαρμονική. Θα παρελά-
σουν Ανάπηροι και Τραυματίες πολέμου, ο έ-
χων το Γενικό Πρόσταγμα, Πολιτιστικά Σωματεία, 
Δημοτικά Σχολεία, Γυμνάσια, Λύκεια, Οδηγοί, 
Πρόσκοποι, Ε.Ο.Σ., Στρατός. Της παρελάσεως 
θα ηγηθεί o Καθηγητής Φυσικής Αγωγής του                  
3ου Δημοτικού Σχολείου Νάουσας κ. Χρήστος 
Μπαμπαλής.                       

 Ώρα 20.00 Υποστολή της σημαίας από τμήμα 
Στρατού. 

 ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΗΜΑΙΟΣΤΟΛΙΣΜΟΣ 
 Των Δημοσίων και Δημοτικών Καταστημάτων, 

ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και  ιδιωτικών καταστημάτων και 
οικιών από το πρωί της 24ης μέχρι το απόγευμα 
της  25ης Mαρτίου 2018 και φωταγώγηση των 
Δημοσίων και Δημοτικών Καταστημάτων καθώς 

και των καταστημάτων των Ν.Π.Δ.Δ. και Τραπε-
ζών της πόλης κατά τις  βραδινές ώρες της 24ης 
και 25ης Μαρτίου 2018. 

   Στην Τοπική Κοινότητα Στενημάχου θα γίνει 
Δοξολογία και θ’ ακολουθήσει κατάθεση στεφά-
νων και παρέλαση μαθητών. 

   Στην Τοπική Κοινότητα Ροδοχωρίου θα γίνει 
Δοξολογία και θ’ ακολουθήσει κατάθεση στεφά-
νων. 

 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΘΕΜΙΩΝ 
 Ειδικότερα, το πρωί της Κυριακής 25 Μαρτίου 

2018, τις ώρες από 07:30 έως 12:00, Δοξολογία, 
κατάθεση στεφάνων και παρέλαση μαθητών θα 
γίνουν: 

 1) Στη Δημοτική Κοινότητα Κοπανού 2) Στην 
Τοπική Κοινότητα Επισκοπής 3) Στην Τοπική 
Κοινότητα Λευκαδίων 4) Στην Τοπική Κοινότητα 
Μαρίνας 5) Στην Τοπική Κοινότητα Μονοσπίτων 
6) Στην Τοπική Κοινότητα Χαρίεσσας 

 Αναλυτικό Πρόγραμμα και πληροφορίες στις 
Τοπικές Κοινότητες. 

  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ 
Ειδικότερα, το πρωί της Κυριακής 25 Μαρτίου 

2018, στις Τοπικές Κοινότητες Αγγελοχωρίου, Πο-
λυπλατάνου και Ζερβοχωρίου (Άνω Ζερβοχώρι, 
Παλαιό Ζερβοχώρι και Αρχάγγελο) το πρόγραμμα 
είναι το παρακάτω

- Ώρα 7.30 π.μ. θα σημάνουν οι καμπάνες των 
Ιερών Ναών των οικισμών της Δ.Ε. Ειρηνούπο-
λης - Ωρα 10.15 π.μ. προσέλευση επισήμων και 
αντιπροσωπειών των σχολείων με τις σημαίες. - 
Ώρα 10.30 π.μ. Επίσημη δοξολογία στους Ιερούς 
Ναούς της Δημοτικής Ενότητας, από τους  Ιερείς  
αυτών. - Ώρα 10.45 π.μ. Τρισάγιο και κατάθεση 
Στεφάνων στα Ηρώα των Δημοτικών Διαμερισμά-
των. - Ώρα 11.15 π.μ. παρέλαση στις  κεντρικές 
οδούς των Δημοτικών Διαμερισμάτων από τους 
Μαθητές, τους Πολιτιστικούς Συλλόγους και την 
Φιλαρμονική Ειρηνούπολης. 

 Αναλυτικό πρόγραμμα και πληροφορίες στη 
Δημοτική Ενότητα Ειρηνούπολης (κ. Χατζηκαλλι-
νικίδου Χρυσούλα, τηλ. 23323 50604). 
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
 
 Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός  Σύλλο-

γος Φίλων   Κέντρου Μέριμνας Ατόμων  Ειδικών 
Δεξιοτήτων  Δ. Βέροιας ευχαριστεί θερμά τους κά-
τωθι για τις δωρεές τους:

1. Τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Επισκοπής Ναού-
σης για την δωρεά χυμών

2. Το κατάστημα του κ. Τάσου Γιάγκογλου (Ξη-
ροί καρποί – Ζαχαρώδη) για την δωρεά σε ζαχα-
ρώδη προϊόντα.

3. Την επιχείρηση ξυλείας ΑΦΟΙ ΓΕΓΙΤΣΙΔΗ για 
την δωρεά ξύλων 

Η Πρόεδρος του Συλλόγου 
και Εθελόντρια Διευθύντρια

Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα

Πρόγραμμα εορτασμού 
25ης Μαρτίου στη Νάουσα

Συνεδριάζει τη Δευτέρα το 
Περιφερειακό Συμβούλιο 
Κεντρικής Μακεδονίας



Σύλληψη 25χρονου για ναρκωτικά
Συνελήφθη στις 13-3-2018 το 

μεσημέρι σε περιοχή της Ημαθίας, 
από αστυνομικούς του Τμήματος Α-
σφάλειας Αλεξάνδρειας, 25χρονος 
ημεδαπός, διότι σε έρευνα της οικίας 
του, με τη συνδρομή αστυνομικού 
σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών της 
Διεύθυνσης Αστυνομίας Σερρών, ε-
ντοπίσθηκαν και κατασχέθηκαν:

•ποσότητες κάνναβης συνολικού 
βάρους 190,7 γραμμαρίων,

•ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας 
και 

•χρηματικό ποσό 250 ευρώ, ως 
προερχόμενο από την πώληση κάν-
ναβης.

Η πραγματικότητα 
εκδικείται τον κ. Τσίπρα

Του Μακάριου Β. Λαζαρίδη*

Όταν  σπέρνεις ανέμους, θερίζεις θύελλες. Η ανεκδιήγη-
τη Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, δυστυχώς, για όλους τους 
Έλληνες πολίτες, οδηγεί τη χώρα στην ανυποληψία και 
την απόλυτη παρακμή, σε όλα τα επίπεδα. Τα κρούσματα 
ανομίας, ωμής βίας και πρωτοφανούς παραβατικότητας 
έχει γίνει πιο συχνά από ποτέ. Κουκουλοφόροι τα κάνουν 
γυαλιά – καρφιά, όποτε και όπου επιθυμούν. Ανενόχλητοι 
μπαχαλάκηδες σπάνε μαγαζιά, καταστρέφουν δημόσια 
περιουσία σε δρόμους, πλατείες και πάρκα. Αναρχικοί 
σουλατσάρουν μέσα σε δημόσια κτίρια, φορείς, οργανι-

σμούς και υπουργεία χωρίς κανένας να τους πλησιάζει καν. Η αστυνομία καταγγέλλει 
με κάθε ευκαιρία την έλλειψη πολιτικής βούλησης για την πάταξη αυτών των θλιβερών 
φαινομένων που πλήττουν την εικόνα της χώρας και προσβάλλουν τους πολίτες. Αυτή 
η απαράδεκτη ανοχή, που πηγάζει από τη βαθιά ιδεοληψία της συντριπτικής πλειοψη-
φίας των κυβερνώντων, έχει επεκταθεί σε όλα τα πεδία της δημόσιας ζωής.  

Το πιο πρόσφατο χαρακτηριστικό παράδειγμα της σουρεαλιστικής καθημερινότητας 
που βιώνουν οι πολίτες ήταν τα γεγονότα της Τούμπας. Εικόνες ντροπής, εικόνες που 
ρεζιλεύουν την Ελλάδα διεθνώς, εικόνες που αντικατοπτρίζουν, όμως, δυστυχώς, την 
κατάντια που έφερε η παρέα του κ. Τσίπρα και του κ. Καμμένου. Η εξόφθαλμη εμπλο-
κή της κυβέρνησης στο χώρο του ποδοσφαίρου – που αποτελεί συνέχεια της προ-
σπάθειάς της να ελέγξει απόλυτα τους θεσμούς και τη Δικαιοσύνη – αντί για την δήθεν 
εξυγίανση έφερε την απόλυτη ηθική κατρακύλα.

Οι ευθύνες του κ. Τσίπρα είναι βαρύτατες. Αυτές οι θλιβερές εξελίξεις δεν έρχονται 
ως κεραυνός εν αιθρία. Αντίθετα, αποτελούν προϊόν της τυχοδιωκτικής αντίληψης με 
την οποία κυβερνά ο πρωθυπουργός και η παρέα του Μαξίμου. Όταν μια κυβέρνηση 
επιλέγει συνειδητά να εμπλέξει το ποδόσφαιρο στους μικροπολιτικούς της σχεδια-
σμούς ώστε να ελέγξει κάθε πτυχή του. Και, βεβαίως, όπως συμβαίνει όπου η κυβέρ-
νηση εμπλέκεται δίχως να έχει τη θεσμική ιδιότητα, έφερε την καταστροφή.

Η Νέα Δημοκρατία αναγνωρίζει ότι σημαντικά προβλήματα στο χώρο του ποδο-
σφαίρου υπήρχαν και κατά το παρελθόν. Η βία στα γήπεδα και η ανεξέλεγκτη συμπε-
ριφορά παραγόντων δεν είναι σημερινά ζητήματα. Ωστόσο, όσα παρακολουθούμε το 
τελευταίο διάστημα δεν έχουν προηγούμενο. Ο κ. Τσίπρας υποσχέθηκε την κάθαρση 
και έφερε την καταστροφή. Όπως είχε υποσχεθεί τα πάντα σε όλους για να εκλεγεί και 
τελικώς έκανε τους φτωχούς φτωχότερους και διέλυσε τη μεσαία τάξη. Για άλλη μια φο-
ρά, επιβεβαιώνεται, ότι οι ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ είναι η χειρότερη κυβέρνηση που γνώρισε ο 
τόπος από τη μεταπολίτευση και έπειτα. 

Απόλυτη δέσμευση της Νέας Δημοκρατίας και του Προέδρου της Κυριάκου Μητσο-
τάκη είναι η εφαρμογή των κανόνων και η τήρηση της νομιμότητας με κάθε κόστος. Σε 
καμία περίπτωση, δεν θα ακολουθήσουμε τον κατήφορο του ΣΥΡΙΖΑ που απροκάλυ-
πτα επιχειρεί για ψηφοθηρικούς λόγους να επηρεάσει καταστάσεις στο ελληνικό πο-
δόσφαιρο.  Η Νέα Δημοκρατία θα κινηθεί με αποκλειστικό γνώμονα τη διαφάνεια, την 
τάξη και φυσικά τη νομιμότητα. Αυτά ζητούν  διαρκώς οι πολίτες. Αυτές οι αρχές είναι 
αναγκαίες για να ανακτήσει το ελληνικό ποδόσφαιρο τη χαμένη του αξιοπιστία. Για να 
ανακτήσει η κοινωνία τη χαμένη της αξιοπρέπεια. Αυτές τις αρχές θα τηρήσει απαρέ-
γκλιτα σε κάθε πεδία της δημόσιας ζωής. Μόνο έτσι θα καταφέρουμε να ανορθώσουμε 
την Ελλάδα και να εξασφαλίσουμε στα παιδιά μας ένα καλύτερο μέλλον. Αξίζουμε κα-
λύτερα. Μπορούμε πολύ καλύτερα!

*Σύμβουλος Επικοινωνίας του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας

Με την ολοκλήρωση του 31ου 
ετήσιου συνεδρίου «Το Αρχαιο-
λογικό Έργο στη Μακεδονία και 
Θράκη» στη Θεσσαλονίκη, ο Δι-
αδριατικός Αγωγός Φυσικού Α-
ερίου (TAP AG) ενημερώνει για 
τη συμβολή του στη διενέργεια 
σημαντικού αρχαιολογικού έργου 
στη Βόρεια Ελλάδα: 

Μέχρι σήμερα, ομάδες ειδι-
κών έχουν πραγματοποιήσει πε-
ρίπου 300 σωστικές ανασκαφές 
μικρής και μεγαλύτερης κλίμα-
κας, και περισσότερες από 100 
δοκιμαστικές τομές στη Ζώνη Ερ-
γασίας του ΤΑΡ, ενώ βρίσκονται σε 
εξέλιξη άλλες 7 σωστικές ανασκα-
φές μεγάλης κλίμακας στις Περι-
φέρειες από τις οποίες διέρχεται ο 
αγωγός. 

Από την έναρξη των εργασιών, 
περισσότεροι από 650 ειδικοί στην 
αρχαιολογική έρευνα (αρχαιολόγοι, 
τοπογράφοι, συντηρητές, κλπ.), 
καθώς και αρχαιολογικοί εργάτες, 
έχουν εργαστεί για τις ανάγκες του 
Έργου. Και στο πλαίσιο της εργασί-
ας τους έχουν έρθει στο φως πολυ-
άριθμα ευρήματα – κινητά και ακί-
νητα. Στα ακίνητα περιλαμβάνονται: 

• νεκροταφεία ή μεμονωμένοι 
τάφοι, κάποιοι εκ των οποίων κτε-
ρισμένοι

• τμήματα οικισμών και αρχιτε-
κτονικών λειψάνων, όπως τείχη και 
εκκλησίες 

• μνημεία, εργαστηριακοί χώροι 
και ενδείξεις ανθρώπινης δραστη-
ριότητας, π.χ. κλίβανοι και πηγάδια

Επίσης, έχει εντοπιστεί πλήθος 
κινητών ευρημάτων (κεραμεική, κο-
σμήματα, νομίσματα κ.λπ.) που χρο-
νολογούνται από την προϊστορική 
έως και τη μεταβυζαντινή περίοδο.   

Κάποια από τα παραπάνω ευ-
ρήματα παρουσιάστηκαν στο 31ο 
συνέδριο «Το Αρχαιολογικό Έργο 
στη Μακεδονία και Θράκη το 2017» 
που διεξήχθη στο Αριστοτέλειο Πα-
νεπιστήμιο από τις 8 έως τις 10 
Μαρτίου 2018, με την υποστήριξη 
του ΤΑΡ. 

Κορυφαίοι επιστήμονες-εκπρόσωποι από 9 Εφο-
ρείες Αρχαιοτήτων της Βόρειας Ελλάδας (Έβρου, Ρο-
δόπης, Ξάνθης, Σερρών, Κιλκίς, Θεσσαλονίκης, Κοζά-
νης, Καστοριάς και Φλώρινας) παρουσίασαν τα αρχικά 
ευρήματα των ανασκαφικών τους δραστηριοτήτων, 
σημειώνοντας πως αν δεν υπήρχαν τα δημόσια ή τα ιδι-
ωτικά έργα, οι ανασκαφές στην Ελλάδα θα είχαν σχεδόν 
σταματήσει.

Η Διευθύντρια του ΤΑΡ για την Ελλάδα, Κατερίνα Πα-
παλεξανδρή, δήλωσε σχετικά: «Συνεργαζόμαστε στενά 
με το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, καθώς και 
τις κατά τόπους Εφορείες Αρχαιοτήτων, για την προστα-

σία και ανάδειξη της πλούσιας ελληνικής πολιτιστικής 
κληρονομιάς. Ευχαριστούμε θερμά για τη συνεργασία 
αυτή, η οποία εγγυάται την εφαρμογή των βέλτιστων 
αρχαιολογικών πρακτικών και την προαγωγή τόσο του 
ακαδημαϊκού έργου, όσο και της επιστημονικής γνώ-
σης». 

Οι αρχαιολογικές εργασίες που πραγματοποιούνται 
σε συνεργασία με τον TAP και τις εργολήπτριες εταιρείες 
του, εποπτεύονται από το Υπουργείο Πολιτισμού και 
Αθλητισμού, καθώς και τις 13 αρμόδιες Εφορείες Αρχαι-
οτήτων (μία ανά περιφερειακή ενότητα που διατρέχει ο 
αγωγός), όπως ορίζεται στα σχετικά Μνημόνια Συναντί-
ληψης και Συνεργασίας που έχουν υπογραφεί.  
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Κατασκευή του ΤΑΡ στη Βόρεια Ελλάδα: 
Ολοκληρωμένες πάνω από 

400 αρχαιολογικές ανασκαφές και τομές  

Μαρία Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη (αριστερά), 
Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού\

Χρύσα Καραδήμα (μέση) – 
Αρχαιολόγος, προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ροδόπης

Mαρίνα Tασακλάκη (δεξιά) – Αρχαιολόγος, Εφορεία Αρχαιοτήτων Ροδόπης



Καλύτερος στο μεγα-
λύτερο διάστημα του 
αγώνα ο Μ. Αλέξανδρος 

Τρικάλων ποιό έμπειρος και 
χωρίς...κύπελλο τα τελευταία 
14 χρόνια στέφθηκε επιτέλους 
κυπελλούχος κερδίζοντας τον 
ισχυρό ΠΑΟΚ και δύο φορές 
κυπελλούχο με 3-0.

Το παιχνίδι ήταν δυνατό και σε πολ-
λές περιπτώσεις σκληρό με αποτέλεσμα
ο έμπειρος διαιτητής κ. Καραντώνης να
δείξει αρκετές κίτρινες κάρτες και μία κόκ-
κινηστονΤσιότραστις καθυστερήσεις του
αγώνα.Φυσικά τις ομάδες τις χωρίζει μία
ολόκληρη κατηγορία και το τελικό αποτέ-
λεσμα θεωρείται δίκαιο.  Πριν τον αγώ-
να ηΕΠΣΗμαθίας δια τουπροέδρου της
ΒασίληΦωτιάδη τίμησε τους προέδρους
τωνδύοομάδων (ΔημήτρηΠαπαδόπουλο
Τρικάλων)καιΒασίληΚίτσα(ΠΑΟΚΑλεξ.)
για την προσφορά τους στο Ημαθιώτικο
ποδόσφαιροΤοναγώναπαρακολούθησαν
πάνωαπό1.000φίλαθλοιμετουςοπαδούς
τουΠΑΟΚνακερδίζουντηνμάχητηςκερκί-
δαςαφούήτανπερισσότεροικαιποιόεκδη-
λωτικοί.Τι απονομέςστους νικητές και ητ-
τημένουςέκανανοΔήμαρχοςΑλεξάνδρειας
κ.Παναγιώτης Γκυρίνης οι  αντιδήμαρχοι
Αλεξάνδρειας ΒουλγαράκηςΧαράλαμπος
καιΤόκαςΣωτήριος.

Ταγκολ
Στο 40΄ ταΤρίκαλαάνοιξαν τοσκορ όταν οΚί-

τσαςΓ.σεμιααντεπίθεση,είχετηνμπάλαέξωαπό
τηνπεριοχή έχονταςμπροστά του τονΑθανασιάδη
πέρασεωραίαμπαλιάστονΠετκάκηπουείχεπρο-
ωθηθεί και μεωραίο πλασέ έστειλε την
μπάλα στα δίχτυα του Ευαγγελόπουλου
κάνοντας το 1-0.ΤαΤρίκαλα μπήκαν και
στο δεύτερο μέρος όπως τελείωσαν και
τοπρώτο,δηλαδήμεγκολ.Στο51΄οΚου-
κουράκης εκτέλεσε κόρνερ, οΠαρσόπου-
λοςσηκώθηκεμόνοςγιακεφαλιάκαιέστει-
λετηνμπάλασταδίχτυακάνονταςτο2-0.

Στο 87΄ ο Γκόγκιτς έβαλε το κερασάκι
στηντούρταότανμετάαπόλάθοςγύρισμα
τουΚαρατάσιου ο επιθετικός τωνΤρικά-
λων έγινε κάτοχος της μπάλας και αφού
πέρασεκαιτοντερματοφύλακαέστειλετην
μπάλασταδίχτυακάνονταςτοτελικό3-0.

Καλήηδιαιτησία
Δενεπηρέασετοαποτέλεσματουαγώ-

ναηδιαιτησία του κ.Καραντώνη έχοντας
καλέςαποφάσεις τιςπερισσότερεςφορές
και κάνοντας πολύ λίγα λάθη στον πει-
θαρχικό έλεγχο. Πολύ καλή η απόδοση
των δύο βοηθών, κ.κ.Καραγκιζόπουλου
καιΚελεσίδη.

Συνθέσεις
ΤΡΙΚΑΛΑ: Αργυρόπουλος, ΠΕΤΚΑ-

ΚΗΣ,Τσουλχάη, Συμπεθέρης, ΚίτσαςΛ.
(67΄Τσιότρας), ΚΙΡΚΙΛΙΑΝΙΔΗΣ (72΄Πο-
τουρίδης), Ζαχαριουδάκης (82΄ Βλάχος),

ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΗΣ,Παρσόπουλος,Πατσιαβούρας(46΄
Καπετάνος),ΚίτσαςΓ.

ΠΑΟΚΑΛ.: Ευαγγελόπουλος,Μπεκτάς,Αθανα-
σιάδης, ΚΟΥΚΛΑΣΑΡ.,Μπουκλάς (82΄ Χαρισού-
δης),ΦΩΤΙΑΔΗΣ,Ζωγράφος(56΄Πετράι),Πατατού-
κας,ΚίτσαςΘ.(88΄ΚούκλαςΧρ.),ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ,
Καραντουλαμάς(46΄Καρατάσιος)

CMYKCMYK
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Ο πρόεδρος της ΕΠΟ Βαγγέλης 
Γραμμένος ανέλυσε τα άμεσα 
βήματα που πρέπει να γίνουν 

για να ανακαλέσει η κυβέρνηση την 
απόφασή της για διακοπή του πρωτα-
θλήματος της Super League ΣΟΥΡΩ-
ΤΗ.

Αναλυτικάόσαδήλωσε.
«Το επαγγελματικόποδόσφαιροπρέπει να δε-

σμευτεί εγγράφως στο κράτος με προτάσεις που
θα αφορούν την ασφάλεια των γηπέδων.Θα δε-
σμευτούμεγιατοεπαγγελματικόποδόσφαιροκαιθα
καταθέσουμε τις προτάσεις στην ομοσπονδία.Θα
τις μεταφέρουμε στον υφυπουργό αθλητισμού και
αυτόςθα κρίνει αν είναιπρος την κατεύθυνσηπου
ανέφεραπροηγουμένως

.Έπειτα θα αποφασίσει αν αναστείλει την δια-
κοπή τουπρωταθλήματος.Την μεθεπόμενηΠαρα-
σκευήτοεπαγγελματικόποδόσφαιροέχειδεσμευτεί
να καταθέσειπροτάσεις εγγράφως και η ομοσπον-
δίακαιουφυπουργόςθααξιολογήσειανείναιικανές
γιανααποφασίσειανάκλησητηςαπόφασης.

Οι προτάσεις πρέπει να έχουν λογική απομά-
κρυνσης της βίας από τους αγωνιστικούς χώρους
καιτηνασφάλειατωνγηπέδωνκαιθαδεσμευτεί το
σύνολοτουποδοσφαίρου».

ΒαγγέληςΓραμμένος:
«Έγγραφεςδεσμεύσειςγιανα
αρχίσειξανάτοπρωτάθλημα»

Ο Μ. Αλέξανδρος Τρικάλων 
κυπελλούχος Ημαθίας 

νίκησε 3-0 τον ΠΑΟΚ Αλεξάνδρειας

ΕΠΣΗμαθίας
Αποφάσεις Επιτροπής Πρωταθλήματος

Από την ΕπιτροπήΠρωτ/
τος&Κυπέλλου τηςΈνωσης
γίνεται γνωστό ότι ο αγώνας
ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ για την άνοδο
στην νέαΒ’ΕρασιτεχνικήΚα-
τηγορία,μεταξύ των ομάδων
που κατέλαβαν την 3η και 4η
θέσηστηνβαθμολογία τηςΒ’
Ερασ/κης,περιοδου2017/18

ΘΥΕΛΛΑ - Σ ΤΕΝΗΜΑ -
ΧΟΥ-ΠΑΟ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ,κατ’
εφαρμογη του άρθρου 14
της Προκήρυξης των Πρωτ/
των,ορίσθηκε να διεξαχθεί το
ΣΆΒΒΑΤΟ17.03.2018 καιώ-
ρα 15.30στο γήπεδοΑΓ.ΜΑ-
ΡΙΝΑΣ.

Επίσης την ΔΕΎΤΕΡΑ
19.03.2018καιώρα18.00σταγραφεία τηςΈνωσης,θαπραγματοποιηθεί η κλήρωση τωναγώνων της
2ηςΦάσηςτουΠΑΙΔΙΚΟΥπρωταθλήματος2017/18.

ΟΝίκος
Τουλίκας

τρέχειστον7ο
Ημιμαραθώνιο
τηςΑθήνας
τηνΚυριακή
18Μαρτίου

ΟΗμαθιώτηςπρωταθλητήςθαβρί-
σκεται στην εκκίνηση της ειδικής δι-
αδρομήςΑμεΑ των 1000 μέτρων με
τα Special Olympics Hellas και στη
συνέχεια θαπάρει θέση στονΔρόμο
Υγείας καιΔυναμικούΒαδίσματος των
5χλμστέλνονταςτοηχηρόμήνυμαγια
ακόμαμιαφορά:«Γίνεκαι εσύΕθελο-
ντήςΔότηςΜυελού τωνΟστών, δώσε
ελπίδα….δώσεζωή!»

ΚαλήεπιτυχίαΝικόλα!
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Ανήμερα της συμμετοχής 
για πρώτη φορά αθλη-
τή του σωματείου μας 

σε Παραολυμπιακούς Αγώνες, 
συμπληρώθηκε ο «μαγικός» 
αριθμός 15 αθλητών, με την 
υπογραφή έκδοσης δελτίου 
αθλητικής ιδιότητας  του Πανα-
γιώτη Γουρλομάτη!

 Ο Παναγιώτης Γουρλομάτης (INAS),
22χρ,κάτοικοςΣκύδραςΝ.Πέλλης,είναιή-

δηαθλητήςΣτίβουσεσωματείοπουανήκει
στον Σ.Ε.Γ.Α.Σ. (Α.Ο.Σ. «Πέλλα»), αγωνί-
ζεται στα 100μ, 400μ καιΆλμα ειςΜήκος,
προπονείταικαθημερινάμετονπροπονητή
κ. Φερφέλη Κώστα και θα αγωνίζεται με
τα «χρώματα» του «ΕνΣώματιΥγιεί» στα
ΠανελλήνιαΠρωταθλήματαΣτίβου(κατ.20).

Έτσι,τοσωματείομαςκατακτάτοση-
μαντικότεροπροαπαιτούμενο (15 αθλητές)
ώστεναμπορέσεινααποκτήσειτηνΕιδική
Αναγνώριση από τη Γενική ΓραμματείαΑ-
θλητισμού,μεότιαυτόσυνεπάγεται..

Παναγιώτη, σε καλωσορίζουμε στην 
οικογένεια του Α.Σ. Προσαρμοσμένου 
Αθλητισμού «Εν Σώματι Υγιεί» Βέροιας !

Οι Αθλήτριες Ρυθμικής Γυμναστικής 
του Φιλίππου Βέροιας ξεκίνησαν την 
αγωνιστική τους περίοδο με μεγάλη 

επιτυχία. Στους διασυλλογικούς αγώνες 
Ρυθμικής Γυμναστικής κατηγορίας Γυναι-
κών - Νεανίδων - Κορασίδων , Κεντρ. & 
Βόρειας Ελλάδας που πραγματοποιήθηκαν 
το Σάββατο 10 Φεβρουαρίου στο Κλειστό 
Ιωάννης Μελισσανίδης στη Μίκρα Θεσσα-
λονίκης , οι αθλήτριες για μια ακόμα φορά 
εντυπωσίασαν κατακτώντας 6 ασημένια 
μετάλλια.

Στην κατηγορία Γυναικών την 1ημέραηΔήμητραΠα-
πανώτααγωνιζόμενησε3μόνοόργανα(μπάλα-στεφάνι
-κορίνες )κατέκτησεκαιστατρία , ισάριθμαασημένιαμε-
τάλλιαπιστοποιώντας τηνσταθερήπορεία των τελευταίων
χρόνωνκαιτηνάξιαεπιλογήτηςαπότηνΕθνικήΟμάδα.

ΣτηνίδιακατηγορίαηΠινακούδηΡοδόπηπραγματοποι-
ώντας εκπληκτική εμφάνιση κατέκτησε ασημένιο μετάλλιο
στοΣύνθετοΟμαδικόκαιασημένιομετάλλιοστοπρόγραμ-
μαμε κορδέλα.Στοπρόγραμμαμεστεφάνι κατέκτησε την
4ηθέσηκαθώςκαιτην8ηθέσηστηνμπάλα.Μεγάληαπού-
σασεαυτή τη κατηγορίαηΚαγκελίδουΝίναΚωνσταντίνα
καθώςυπέστηκάταγμακαιέμεινεεκτόςαγώνων.

Στηνκατηγορίατωννεανίδωντηνιδίαμέρα,ηαθλήτρια
1ης χρονιάςΚιάτσηΚατερίνα αγωνίστηκε σε 2 όργανα (
μπάλα - στεφάνι) κατακτώντας την δεύτερη θέση και το
ασημένιομετάλλιοστηνμπάλακαι7ηθέσηστοπρόγραμ-
μαμεστεφάνι αποδεικνύοντας ότι είναι αθλήτρια μεγάλου
βεληνεκούς.ΣτηνίδιακατηγορίαηΔούμπηΕυφημίαΕιρήνη
με νοσηλεία μιας βδομάδαςστοΝοσοκομείο λόγω ίωσης
πραγματοποίησετρίακαλάπρογράμματα(μπάλα-στεφάνι
-κορδέλα)καιαπέδειξεότιθαείναιέτοιμηγιατουςεπόμε-
νουςαγώνεςαξιοποιώνταςταμεγάλατηςπροσόντα.

Στην κατηγορία κορασίδων την 2η μέρα ηΑφένδρα
Ευαγγελίαπαρόλητηνίωσηπουτηνταλαιπώρησεγιαμε-
γάλοχρονικόδιάστημααγωνίστηκεσεδυοπρογράμματα(
μπάλα-στεφάνι)πραγματοποιώνταςπολύκαλήεμφάνιση
,αφήνονταςπολλέςυποσχέσειςγιατομέλλον.

Η 2η κορασίδα του ΣυλλόγουΑνναΜαρίαΜητριτώνη
δεναγωνίστηκεγιαλόγουςυγείας.

Μεδουλειά και υπομονήπεριμένουμεακόμα καλύτερα
αποτελέσματαστουςΠροκριματικούςπου θα διεξαχθούν
καιπάλιστηΘεσσαλονίκη.

«ΠολλάΣυγχαρητήριαστηνπροπονητική ομάδαΧαβι-
αροπούλουΗρώ-ΜωυσιάδουΚατερίνακαιστονδάσκαλο
μπαλέτου - χορογράφο - δημιουργό μεγάλων διεθνών
αθλητριώνMichailGermanγιατιςΜοναδικέςΑτομικέςδια-
κρίσειςπουκατάφερανναφέρουνστηνπόλη τηςΒέροιας
για τοάθλημα τηςΡυθμικήςαποδεικνύοντας γιαάλλημια
φορά το έργο τουςκαι τηναγάπηπουέχουνγια τηνδου-
λειάτους»αναφέρειηανακοίνωσητουσυλλόγου.

Ο Παναγιώτης Γουρλομάτης,
ο 15ος αθλητής μεΑ

του «Εν Σώματι Υγιεί» ! 

Έξιμετάλλιακατέκτησεηομάδαρυθμικής
τουΦιλίππουστηΘεσσαλονίκη

ΕΟΣΝάουσας
Με τις κορυφαίες
η Μαρία Ντάνου 
στη Νορβηγία 

Σε  έ να  από
τους πιο επίπο-
νους και δημοφι-
λείς αγώνες του
παγκοσμίου κυ-
πέλλουσυμμετείχε
η Μαρία Ντάνου,
στοΌσλοτηςΝορ-
βηγίαςτηνΚυριακή
11Μαρτίου 2018.
Η πρωταθλήτρια
τωνΔρ. Αντοχής,
που δήλωσε εν-
θουσιασμένη για
την εμπειρία της,
αγωνίστηκεστα30
χλμΕΤ και τερμά-
τισεστην54ηθέση
μεχρόνο1:39,01.

Οι ορισμοί των ρέφερι 
της 22ης αγωνιστικής 
της Football League.

Αναλυτικά:

Σάββατο17Μαρτίου
Καλλιθέα-ΟΦΗ(15:00ΕΡΤ3)
Διαιτητής:Μανούχος(Αργολίδας)
Βοηθοί:Τριανταφύλλου (Αρκαδίας),Κα-

ραθανάσης(Αν.Αττικής)
Κυριακή18Μαρτίου

Παναχαϊκή-Άρης(15:00ΕΡΤ3)
Διαιτητής:Λάμπρου(Εύβοιας)
Βοηθοί:Φίλος (Βοιωτίας),Κορτέσης (Α-

θηνών)

Εργοτέλης-ΔόξαΔράμας(15:00)
Διαιτητής:Ανούσος(Λακωνίας)
Βοηθοί:Κουρέντας(Τρικάλων),Κωνστα-

ντόπουλος(Κορινθίας)
Καραϊσκάκης Άρτας - Πανσερραϊκός

(15:00)
Διαιτητής:Πουλημάς(Κέρκυρας)
Βοηθοί:Τριανταφύλλου (Αιτ/νίας),Φρα-

γκούλης(Πρέβεζας)

ΑπόλλωνΛάρισας -ΑναγέννησηΚαρδί-
τσας(15:00)

Διαιτητής:Γκάμαρης(Αθηνών)
Βοηθοί:Νταλούκας (Τρικάλων),Θεοδώ-

ρου(Πιερίας)

Τρίκαλα-Παναιγιάλειος(15:00)
Διαιτητής:Πανυτσίδης(Κοζάνης)
Βοηθοί: Τοροσιάδης, Νταβέλας (Μακε-

δονίας)

ΑπόλλωνΠόντου-Αιγινιακός(15:00,)
Διαιτητής:Τσέτσιλας(Γρεβενών)
Βοηθοί: Στεφούλης (Γρεβενών), Πετρί-

δης(Χίου)

Οιδιαιτητέςτης22ης
αγωνιστικήςτηςFootballLeague
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Για την υπόθεση της ανόδου και 
την παρουσία του στον Άρη, 
μίλησε στον  Arena 89,4 FM, ο 

Γιώργος Δεληζήσης. Αναλυτικά όσα 
είπε:

Για την αμυντική λειτουργία του Άρη φέτος:
«Ηαμυντικήλειτουργίατηςομάδαςδενοφείλεται

μόνοστουςαμυντικούς.Ηάμυναξεκινάειαπό τους
επιθετικούς της ομάδας μας, όλοι συμβάλλουνστο
αποτέλεσμα.Έτσι όπως έχει χτιστεί αυτή η ομάδα,
προτιμότεροείναινακρατάςτομηδένκαιστηνσυνέ-
χειασίγουραέχουμετηνποιότηταμεσοεπιθετικάνα
κάνουμετογκολ.Όσοκρατάμετομηδέν,μπορούμε
ανκάνουμεμιαφάσηναπάρουμετοματς.Μέλημά
μας είναι η άμυνα καιπιστεύουμεπως το γκολ θα
έρθεικαιθακερδίσουμε».

Για το πως βλέπει τον ΟΦΗ:
«Προσωπικάένιωσαάσχημαότανείδατηβαθμο-

λογίακαιμαςείδαδεύτερους.Θέλωναβγωπρώτος,
δενθέλωναβγωδεύτερος,δενθαπανηγυρίσωκαν
ανβγωδεύτερος.Όλοι οι συμπαίκτεςμας νιώθουν
έτσικαιηομάδαθαβγειπρώτη,είμαστεσίγουροι».

Για το επικείμενο παιχνίδι με την Παναχαϊκή:
«ΑνοΆρηςείναικαλάδεφοβάταιτίποτα,θέλεινα

ανέβεικατηγορίαηΠαναχαϊκήαλλάδενταφοβόμα-
στεταματςαυτά,οΆρηςπάειπαντούγιανανικήσει,
δενπάειγιατηνισοπαλίαστηνΠάτρα».

Για τον κόσμο:
«ΟκόσμοςτουΆρηέχειαποδείξειπωςακολουθεί

τηνομάδα,τουςθέλουμεκοντάμαςκαιτηνΚυριακή
για ναπανηγυρίσουμε μαζί ακόμη ένα «τρίποντο»
πουθαμαςφτάσειπιο κοντάστονστόχομας.Φέ-

ραμετονκόσμοπίσωστογήπεδομετιςεμφανίσεις
μαςκαιμαςαρέσει».

Για το ότι ο Άρης δεν μπόρεσε να κερδίσει σε 
γεμάτο «Κλεάνθης Βικελίδης» τον ΟΦΗ και τα 
Τρίκαλα:

«Δενπιστεύωπωςφταίειτοάγχος.Ότανβλέπου-
μετογήπεδογεμάτοθέλουμενακερδίζουμε,λυπό-
μαστεπουέχουμεφέρειτόσοκόσμοστογήπεδοκαι
κάναμε0-0δυοφορές,τηνεπόμενηφοράελπίζωνα
κάνουμεκάτικαλύτερο».

Για την παρουσία του στον Άρη:
«ΕίναιπολύόμορφοναπαίζωστονΆρη,στηνκα-

θημερινότητάσουότανσουλένεμπράβοστονδρό-
μο, είναι σημαντικό, καιπρέπει ναπροσπαθείς για
τονσύλλογο,τονεαυτόσου,γιατονοργανισμόπου
λέγεταιΆρης.Πρέπειναείσαιδεμένησανομάδα,να
έχειςοικογενειακόκλίμα,σίγουραθαυπάρξουνπρο-
βλήματα κάποια στιγμή, αλλά το καλό της ομάδας
είναιτοπαν».

Για τις δυο συνεχόμενες γκέλες της ομάδας:
«Δεν θεωρώότι έγινε κοιλιά, όταν είσαι οΆρης

και παίζεις στηνΚαλλιθέα και σε ακυρώνουν τρία
γκολ,τιναπω.Έχουνγίνειχειρότεραπράγματακαι
στηνΣούπερΛιγκκαιπαντού.Πόσαγκολπρέπεινα
βάλουμεγιαναμετρήσουνένα,δέκα;»

Για το αν ο Άρης θα ανέβει κατηγορία:
«Ότι θέλει ας γίνει, οΘεός ο ίδιος να κατέβει,

εμείςθαβγούμεκατηγορίακαιθαβγούμεπρώτοι».

Για τις λιγοστές φορές που μιλάει σε ΜΜΕ:
«Δεν είναι δουλειά μου ναμιλάω, εγώ είμαιπο-

δοσφαιριστήςκαιδείχνωότιθέλωναδείξωμέσαστο
γήπεδο».

Ανακοινώθηκε το κατηγορη-
τήριο με βάση το οποίο κλή-
θηκε ο ΠΑΟΚ σε απολογία 

από το πειθαρχικό όργανο της Super 
League και αυτό είναι αρκετά βαρύ 
με την ομάδα της Θεσσαλονίκης 
να κινδυνεύει πλέον με βαρύτατες 
τιμωρίες ανάλογα με το άρθρο με το 
οποίο θα τιμωρηθεί. 

ΤΟΑΡΘΡΟ19ΤΗΣΕΠΟ
Αρχικά η ομάδα τηςΘεσσαλονίκης κινδυνεύει

με βάση τησυμπεριφορά τωνΜίχελ και Σαββίδη
καιγιατονλόγοαυτόκλήθηκεμετοάρθρο19του
πειθαρχικούκώδικατηςΕΠΟ,περίαπειλών,όπου
γίνεταιλόγοςμέχρικαιγιαυποβιβασμόομάδας,σε
περίπτωσηπου υπάρχει εκφοβισμός και απειλές
προςαξιωματούχουςενόςαγώνα.

Επίσης, οΠΑΟΚ κινδυνεύει με τιμωρία έδρας
και αφαίρεση βαθμών και οιΜίχελ-Σαββίδης με
απαγόρευση εισόδου στα γήπεδαως και πέντε
χρόνια.

Συγκεκριμένα,αναφέρονταιταεξής:
«Οποιοσδήποτεεμπίπτειστονπαρόντακώδικα

οοποίοςεκφοβίζειέναναξιωματούχοτουαγώναή
οποιονδήποτε εντεταλμένο εν γένειποδοσφαιρικό
όργανο με απειλές, θα τιμωρείται με χρηματική
ποινήπενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000) τουλάχι-
στον,καιαγωνιστικόαποκλεισμόήαπαγόρευσηει-
σόδουστογήπεδοαπότρία(3)έωςπέντε(5)έτη.

Εάν υπαίτια είναι ομάδα, επιβάλλονταιποινές
ανάλογαμετηνβαρύτητατουπαραπτώματος:

α.διεξαγωγήςαγώναχωρίςθεατές,
β.αφαίρεσηςβαθμώνκαι
γ.υποβιβασμόςομάδας».

ΤΟΑΡΘΡΟ21ΤΟΥΚΑΠ
ΟΠΑΟΚκλήθηκεόμωςκαιμετοάρθρο21του

ΚΑΠπου αναφέρεται στη μη τέλεση ή διακοπή
αγώνα.Συγκεκριμένακλήθηκεμετι21παρ.3περ.
ΙΙ στοιχ. α΄ και γ΄, 12 και 36παρ. 1περ. α΄ του
ΚανονισμούΑγώνωνΠοδοσφαίρου(Κ.Α.Π.)Επαγ-
γελματικώνκαιΕρασιτεχνικώνΠρωταθλημάτων.

Σεαυτόαναφέρεται:«Αγώναςπουδεντελέστη-
κεήπουδενέληξεμευπαιτιότητατηςμιαςεκτων
δυοομάδωνπροσμετράται για την έκτισηποινών
μόνοντηςανυπαίτιαςομάδαςκαιτιμωρείταιόπως
προβλέπεταικατωτέρω.

Πιοσυγκεκριμένατο21παρ.3περ. ΙΙστοιχ.α’
καιγ’τονίζουνγιατιςποινές:

Ηυπαίτιαομάδατιμωρείταιωςεξής:
α)μεαπώλειατουαγώναμετέρματα0-3,εκτός

αν το αποτέλεσμα ευνοεί την ανυπαίτια ομάδα,
στηνπερίπτωση της διακοπής αγώνα ή αποχώ-
ρησηςομάδας,οπότευπολογίζεταιτοαποτέλεσμα
πουπραγματικάσημειώθηκε:

γ) Με αφαίρεση τριών (3) βαθμών από τον
πίνακα της βαθμολογίας του τρέχοντος πρωτα-
θλήματοςκαθώςεπίσηςκαι τηναφαίρεσηδύο (2)
βαθμών από το επόμενο πρωτάθλημα από την
υπαίτιαομάδα,ανοαγώναςδιακοπείπριναπότην
κανονικήλήξητου».

«ΟΘεόςοίδιοςνα...κατέβει,
οΆρηςθαβγειπρώτος»

Ο ΠΑΟΚ απειλείται με αφαίρεση 
βαθμών και υποβιβασμό

Οι προσφυγές των Λέτο, Εσιέν 
και Τοτσέ εκδικάστηκαν και 
πλέον ο Παναθηναϊκός κιν-

δυνεύει με άμεσο υποβιβασμό σε 
περίπτωση που δεν καταφέρει να τα 
βρει μαζί τους. Μετά την εκδίκαση της 
υπόθεσης του Γενς Βέμερ, ένας ακόμα 
τριπλός πονοκέφαλος έρχεται για τον 
Παναθηναϊκό. Λίγη ώρα μετά την εκδί-
καση της προσφυγής του Γερμανού, 
ακολούθησαν και εκείνες των Λέτο, 
Εσιέν και Τοτσέ.

Από τηνπλευρά τουοΠαναθηναϊκός ζήτησε εκ
νέουαναβολή της εκδίκασηςαλλά τελικάη έδραα-
ποφάσισεαυτήναγίνεικανονικά.

Συγκεκριμένα, ο ΒασίληςΚωνσταντίνου τόνισε:
«Ηδιακοπήδενξέρουμεπόσοθακρατήσει.Σίγουρα
για να έρχεται ηΦΙΦΑστη χώραμας είναισοβαρά
ταπράγματα.Οι απώλειες εσόδων είναι σοβαρές.
Δεν ζητάμε κούρεμα.Έχουμε δώσει αρκετά λεφτά,
έχουμε δώσει και στοπαρελθόν.ΟΠαναθηναϊκός

κινδυνεύειναμηνπάρειάδειααπόαπαιτήσειςποδο-
σφαιριστώντηνσυγκεκριμένηχρονικήστιγμή».

Από τηνπλευρά τωνποδοσφαιριστών ηΆσπα
Σουλούκουτόνισεμεταξύάλλων:«ΣχετικάμετονΛέ-
τοέχειδιακανονίσειπέντεφορέςοφειλόμενααπότο
2013.Υπήρξεμενκαταβολήωστόσοέχειεξαντλήσει
περιθώρια υπομονής γιατί υπάρχουν και επιπλέον
178.000 ευρώαπό το 2015.ΟΕσιέν έχει διακανο-
νίσει δύοφορές οφειλόμενα.Δεν τηρήθηκε τίποτα.
Έχειχάσειένανχρόνοκαιθεωρούμεότιεξαντλήθηκε
ηυπομονήμας.

ΓιατονΤοτσέυπάρχουνοφειλόμενααπόσυμβό-
λαιοτου2011καιέχουμε2018.Γιαποιακαλήπροαί-
ρεσηναμιλήσουμε.ΕάνοΠαναθηναϊκόςδενπάρει
τηνάδειαστοτέλοςτουμήναθαυποβιβαστείκαιοι
ποδοσφαιριστέςθαχάσουνταλεφτάτους.Θέλουμε
ναεκδικαστούνοιπροσφυγέςγιαναμπορέσουννα
εξασφαλίσουνοιπαίκτεςταλεφτάτους».

ΗέδρααπότηνπλευράτηςαπάντησεστονΠα-
ναθηναϊκό ότι έχει εξαντλήσει τα περιθώρια, άρα
πρέπειναδικάσει.Ηαπόφασηθαεκδοθείσεεύλογο
χρονικόδιάστημαμε την έδρανα επισημαίνειότιοι
δύοπλευρέςθαέχουνόλοτοχρόνογιαναταβρουν.

Ανδενπληρώσει,στονορίζονταυποβιβασμόςγιατονΠαναθηναϊκό



Η ΚΕΠΑ  Δήμου Βέροιας 
και το Δημοτικό ωδείο Βέροι-
ας διοργανώνουν από την 
Κυριακή  18 Μαρτίου μέχρι 
την Παρασκευή 23 Μαρτίου 
2018  συναυλίες Μουσικής 
με τίτλο Εαρινές Συμφωνί-
ες στην Αντωνιάδειο Στέγη 
Γραμμάτων και Τεχνών και 
στο Χώρο Τεχνών. Η είσοδος 
στις συναυλίες μουσικής δω-
ματίου στην Αντωνιάδειο Στέ-
γη θα είναι ελεύθερη ενώ στη 
συναυλία που θα πραγματο-
ποιηθεί στο Χώρο Τεχνών με 
το Μουσικό Σύνολο Vamos 
Enseble -Ιωάννα Φόρτη θα 
είναι 8€ (για τους μαθητές Ω-
δείων και του μουσικού Σχο-
λείου 4€). 

• Κυριακή 18 Μαρτίου ,  
8.00μ.μ:

Μουσικό  Σύνολο   Vamos 
Enseble -Ιωάννα Φόρτη

  Το “Vamos Ensemble” είναι ένα 
σύνολο ερασιτεχνών και επαγγελ-
ματιών μουσικών με κοινές καλλι-
τεχνικές αναζητήσεις και αγάπη για 
τη μουσική και τη σύμπραξη. Πρω-
τοεμφανίστηκε στα Χανιά το 2013 
και έχει ήδη μια πολύ σημαντική 
παρουσία στη μουσική σκηνή της 
Κρήτης. Είναι ένα πολυμελές σχήμα 
με όψη και σύνθεση συμφωνικής 
ορχήστρας που έχει τη δυνατότη-
τα να προσεγγίζει ιδιώματα και να 
ερμηνεύει μουσικές από όλον τον 
κόσμο μέσα από τον πολύ ιδιαίτερο 
«προσωπικό» του ήχο.

  Η  Ιωάννα Φόρτη, από τις πλέ-
ον έμπειρες και ευέλικτες Ελληνίδες 
τραγουδίστριες, έχει διακριθεί σε έ-
να ασυνήθιστα ευρύ ρεπερτόριο, 
που περιλαμβάνει όπερα, οπερέτα, 
μπαρόκ, λόγια, έντεχνη και λαϊκή ελ-
ληνική μουσική, μιούζικαλ και άλλα. 

 Στην παράσταση που ετοίμασαν 
για την φετινή περίο-
δο, πνευστά, έγχορδα, 
κρουστά και πιάνο, με 
μια ιδιαίτερη ενορχή-

στρωση, φτιάχνουν μικρές καθημε-
ρινές μουσικές ιστορίες πάνω σε θέ-
ματα που όλοι μοιραζόμαστε. Ο Kurt 
Weill συναντά τον Μάνο Χατζιδάκι 
και τον Μίκη Θεοδωράκη, η ιρλαν-
δέζικη μουσική την παραδοσιακή 
ελληνική μουσική, η Ελένη Καραΐν-
δρου τον Nino Rota, οι Beatles τον 
Διονύση Σαββόπουλο, η Κρήτη την 
Σικελία, ενώ τραγούδια από το προ-
σωπικό ρεπερτόριο της Ιωάννας 
Φόρτη ακούγονται με το χαρακτηρι-
στικό  ήχο των “Vamos Ensemble”.

Είσοδος 8€ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΩΝ
Συναυλίες Μουσικής Δωματίου 
• Δευτέρα 19 Μαρτίου : Μουσικό 

Σύνολο Art Various
• Τετάρτη 21 Μαρτίου :   Μουσικό 

Σύνολο DIACHRONIKO 
• Πέμπτη 22 Μαρτίου :“Claude 

Bolling – Concerto for classical 
guitar and jazz trio” 

• Παρασκευή 23 Μαρτίου : Πόπη 
Φιρτινίδου- Γιάννης Στέφανος Βλά-
χος σε έργα L.V. Beethoven

Επιμέλεια Προγράμματος  : Πέ-
τρος Ρίστας , Καλλιτεχνικός Δ/ντής 
Δημοτικού Ωδείου Βέροιας

Αντωνιάδειος Στέγη Γραμμάτων 
και Τεχνών , Είσοδος Ελεύθερη
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Τελευταίες παραστάσεις 
της ομάδας ΑΙΡΕΣΙΣ

Η θεατρική ομάδα «ΑΙ-
ΡΕΣΙΣ» παρουσιάζει την ξε-
καρδιστική μαύρη φάρσα του 
Άντονυ Νίλσον «ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ 
ΨΕΜΑ ΤΡΩΕΙ ΤΟ ΜΙΚΡΟ» 
στο Δημοτικό Θέατρο Νάου-
σας.

Τελευταίες παραστάσεις: 
Παρασκευή 16, Σάββατο 17 
και Κυριακή 18 Μαρτίου.

Ώρα έναρξης 9.00μμ. Τιμή 
εισόδου 5€

Σκηνοθεσία: Χρήστος Κυ-
παρισσόπουλος.

Παίζουν: Κατερίνα Βογια-
τζούλη, Αργυρώ Δημησιάρη, 
Νίκος Καλαϊτζής, Παναγής 
Καρυδάς, Γιώργος Κασαπί-
δης, Γιώργος Πέιος, Σοφία 
Στάμκου.

Κρατήσεις ε ισιτηρίων: 
6981196259 και στη σελίδα 
facebook.com/airesis.gr

 Ποντιακή βραδιά από την 
Εύξεινο Λέσχη Χαρίεσσας 
το Σάββατο 24 Μαρτίου

Η Εύξεινος Λέσχη Χαρίεσσας διοργανώνει Ποντιακή βραδιά 
,το Σάββατο 24 Μαρτίου 2018 στις 9:00 μ.μ στο οικογενειακό κέ-
ντρο «ΠΑΡΘΕΝΩΝΑΣ».

Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα θα πλαισιώσουν :
Σισμανίδης Στέφανος -Λύρα -Τραγούδι 
Τριανταφυλλίδης Δημήτρης - Λύρα -Τραγούδι 
Χαραλαμπίδης Φίλιππος -Λύρα
Ξανθόπουλος Λάζος -Τραγούδι 
Λάχανης Βαγγέλης - Νταούλι
Μπράσας Αντώνης - Κλαρίνο 
Μάκης Σιδηρόπουλος - Πλήκτρα/Ήχος 
Επίσης συμμετέχουν & τα δικά μας παιδιά :
Μπούκτσης Θωμάς - Λύρα
Παραστατίδης Ιωάννης - Λύρα
Τσοπουρίδης Θωμάς - Λύρα
Μπράσας Αλέξανδρος - Νταούλι
Γενική είσοδος: 15 ευρώ
Τιμή εισόδου για παιδιά: Μόνο 5 ευρώ!!!
Περιλαμβάνει πλήρες μενού ( & νηστίσιμο) 
/απεριόριστο ποτό.
Περισσότερες πληροφορίες :6982900686

Στο 21ο Φεστιβάλ 
παιδικών χωρών 

συμμετείχε
 η «ΜΙΕΖΑ» Κοπανού

Την Κυριακή 11 Μαρτίου 2018, υποδεχτήκαμε εγκάρδια στην 
αίθουσα του συλλόγου μας σημαντικούς θιασώτες της ποντιακής 
παράδοσης, που μας τίμησαν ιδιαίτερα με την παρουσία τους, και 
ανέσυραν από το χρονοντούλαπο της ιστορίας στοιχεία αυθεντι-
κότητας και ελληνικότητας των ποντιακών χορών και εθίμων.

Ο κ. Μωυσιάδης Παναγιώτης από την Πτολεμαΐδα, ο κ. Πα-
λασίδης Νικόλαος από Αη- Γιώργη Ημαθίας, και οι κ. Πιλαλίδης 
Νικόλαος και Θεόδωρος από Τετράλοφο Κοζάνης. Όλοι τους κα-
ταξιωμένοι, βιωματικοί χορευτές και συμμετέχουν στην αναβίωση 
του δρώμενου των Μωμόγερων. Μύησαν τα παιδιά στις χορευτι-
κές τους δεξιότητες, ξετρύπωσαν μέσα απ’ τα παλιά συρτάρια της 
λήθης κομμάτια όμορφα της παράδοσής μας. Υπενθυμίζοντας σε 
όλους μας: « Λαός που την παράδοση, ξεχνά και δεν θυμάται, 
στο λήθαργο του μαρασμού, παντοτινά κοιμάται..». 

Το Δ.Σ.

Την Παρασκευή 23 Μαρτίου
«Εαρινές συμφωνίες» 

από την ΚΕΠΑ 
και το Δημοτικό 
Ωδείο Βέροιας

13-20 Μαρτίου στη Στέγη
Έκθεση ζωγραφικής 

«Η πολιτεία των πουλιών»
Οι Διευθύνσεις 

Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Ημα-
θίας, η Ελληνική 
Ορνιθολογική Ε-
ταιρεία και η ΚΕΠΑ 
Δήμου Βέροιας, 
φιλοξενούν την έκ-
θεση ζωγραφικής 
των Απόστολου 
Χολέβα και Χάρη 
Κουρουζίδη, με 
τίτλο: «Η πολιτεία 
των πουλιών». Η 
έκθεση, που αφο-
ρά τα πουλιά που 
ζουν στην Ελλάδα, 
θα φιλοξενηθεί στο 
ισόγειο της Αντω-
νιάδειας Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών Δήμου Βέροιας, 
από την Τρίτη 13 έως και την Τρίτη 20 Μαρτίου 2018. Η 
έκθεση θα λειτουργεί τα πρωινά για τους μαθητές των 
σχολείων, ενώ τα απογεύματα και το σαββατοκύριακο 
θα είναι ανοιχτή για το κοινό. Στο πλαίσιο λειτουργίας της 
έκθεσης θα υλοποιείται σχετικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
για τους μαθητές των σχολείων. 
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 

Μάρτιος 2018 
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκατά

τοδιάστημααπό12-3-2018 μέχρι18-3-
2018 θαείναιτοεξής:Αυτόματοςτηλεφωνη-
τήςβλαβών:τηλ.2331021814.

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

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

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Με μια ξεχωριστή εκδήλωση για
τηνπροβολή της μακεδονικής κουζί-
νας ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυ-
χία η φετινή συμμετοχή τηςΠεριφέ-
ρειαςΚεντρικήςΜακεδονίαςστην 5η
ΔιεθνήΈκθεσηΤροφίμων καιΠοτών
“FOOD EXPO” και την παράλληλη
ΔιεθνήΈκθεσηΟίνου καιΑποσταγ-
μάτων “OENOTELIA” (10-12Μαρτίου
2018, Εκθεσιακό Κέντρο “ATHENS
METROPOLITANEXPO”, ΣπάταΑτ-
τικής).

ΤηνκαμπάνιατηςΠεριφέρειαςΚε-
ντρικήςΜακεδονίαςγιατημακεδονική
κουζίνα τίμησε με τηνπαρουσία και
την ενεργόσυμμετοχή τουστηνπρο-
ετοιμασία και την προσφορά μονα-
δικώνπιάτων οπατέραςΕπιφάνιος,
διακεκριμένομέλος τηςΛέσχηςΑρχι-
μαγείρωνΒορείουΕλλάδος«Ολύμπι-
οςΖευς».

Στην εκδήλωση για τη μακεδονι-
κή κουζίνα, που φιλοξενήθηκε στον
ειδικά διαμορφωμένο χώρο του
“Mediterranean Food Stage” και
πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία
με τηΛέσχηΑρχιμαγείρων Βορείου
Ελλάδος «Ολύμπιος Ζευς», ο πατέ-
ραςΕπιφάνιος και το μέλος τουΔ.Σ.
τηςΛέσχηςΑρχιμαγείρωνΚωνσταντί-
νος Γεωργαντζάς με την ομάδα του,
σύστησανστους επισκέπτες της 5ης
“FOODEXPO”τημακεδονικήκουζίνα.

Οι διακεκριμένοι σεφ μαγείρεψαν
με τα ιδιαίτεραπροϊόντα τηςΚεντρι-
κήςΜακεδονίας τέσσερις μοναδικές
συνταγές της μακεδονικής κουζίνας
–μανέστραμεμύδια, ντομάτα καιφέ-
τα,φουστορόν με καβουρμά, μανιτα-
ρόσουπααγιορείτικη και ντολμαδάκια
γιαλαντζί, αναδεικνύοντας έτσι τον
κυρίαρχορόλοτηςτοπικήςγαστρονο-
μίαςστηναύξησητωνεξαγωγώντων
ελληνικώντροφίμωνκαιποτών.

ΟΑντιπεριφερειάρχηςΑγροτικής
ΟικονομίαςΘεοφάνηςΠαπάς τόνισε:

«Στοπλαίσιοτηςσυμμετοχήςμαςστη
φετινή “FOODEXPO”, ηΠεριφέρεια
ΚεντρικήςΜακεδονίαςπαρουσίασετα
πιο αντιπροσωπευτικάπροϊόντα της
περιοχής,πουαποτελούνκαιτουςκα-
λύτερους”πρεσβευτές”τηςεξαιρετικής
ποιότηταςτηςντόπιαςπαραγωγήςκαι
της γνήσιας μακεδονικής διατροφής
στους επισκέπτες και αγοραστές τό-
σο από τηνΕλλάδα όσο και από τα
Βαλκάνια και τηνΚεντρικήΕυρώπη.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλες τις
τοπικές επιχειρήσεις που έδειξαν το
καλύτεροπρόσωπο της παραγωγής
στην ΚεντρικήΜακεδονία σε όλους
τους επισκέπτες, τους χορηγούςμας,
αλλά και τηΛέσχηΑρχιμαγείρωνΒο-
ρείου Ελλάδoς “Ολύμπιος Ζευς” και
τονΠατέραΕπιφάνιο,πουδημιούργη-
σαν την ξεχωριστή εκδήλωσηγια την
προβολή της μακεδονικής κουζίνας,
η οποία συγκέντρωσε την προσοχή
Ελλήνωνκαιξένωνεπισκεπτών».

31 πρότυπες επιχειρήσεις από
όλες τις περιφερειακές ενότητες της
ΚεντρικήςΜακεδονίας,οιοποίεςφιλο-
ξενήθηκανστοπερίπτεροτηςΠεριφέ-
ρειαςΚεντρικήςΜακεδονίαςστην 5η
ΔιεθνήΈκθεσηΤροφίμων καιΠοτών
“FOOD EXPO” και την παράλληλη
ΔιεθνήΈκθεσηΟίνουκαιΑποσταγμά-
των“OENOTELIA”,είχαντηνευκαιρία
ναπαρουσιάσουν τα εκλεκτά τοπικά
προϊόντα τους, που προσδιορίζουν
την ισχυρή ταυτότητα των αγροδια-
τροφικών προϊόντων της Κεντρικής
Μακεδονίας και τη φήμη τωνπεριο-
χώνπροέλευσής τους,στουςεμπορι-
κούςαντιπροσώπουςπουκατέκλυσαν
τηδιοργάνωση.

Ηπαρουσία τηςΠεριφέρειας Κε-
ντρικήςΜακεδονίας είχε έντονο εξα-
γωγικό ενδιαφέρον για τις 31 συμ-
μετέχουσες επιχειρήσεις, δεδομένου
ότιτοπερίπτεροτηςΠεριφέρειαςεπι-
σκέφθηκαν εκπρόσωποι από τα με-

γαλύτερα δίκτυασούπερμάρκετ, κα-
ταστήματα λιανικής και delicatessen,
αλλάκαιεμπορικοίαντιπρόσωποιτων
σημαντικότερων εταιριώνπαγκοσμί-
ως, ξένοι δημοσιογράφοι και δεκάδες
διπλωματικοί εκπρόσωποι, οι οποίοι
έκλεισαν ήδη σειρά εμπορικώνσυμ-
φωνιών μεπολλές από τις συμμετέ-
χουσεςεπιχειρήσεις.

Στο πλαίσιο του ολοκληρωμένου

προγράμματοςπροβολής των αγρο-
διατροφικώνπροϊόντων της, ηΠερι-
φέρειαΚεντρικήςΜακεδονίας έδωσε
μετησυμμετοχήτηςτηναπαιτούμενη
υπεραξίακαιώθησηστιςντόπιεςεπι-
χειρήσεις, καθώς και τη δυνατότητα
να διευρύνουν τις αγορές-στόχους,
να αποκτήσουν εξωστρέφεια και να
κατακτήσουν μια θέση αντάξια των
εκλεκτώνπροϊόντωντους.

Ξεχώρισεηπαρουσίασητηςμακεδονικήςκουζίναςστην
5ηδιεθνήέκθεσητροφίμωνκαιποτών“FOODEXPO”

Φαρμακεία
Πέμπτη 15-3-2018

13:30-17:00 ΤΥΡΙΝΤΖΗΣΑΝΕΣΤΗΣ Ε-
ΞΩΘΕΝΓΕΝΙΚΟΥΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥΒΕΡΟΙ-
ΑΣ23310-25000

20:30-01:00 + διαν. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙ-
ΔΟΥΕΥΘΥΜΙΑΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ8 (στενό
Ν.Δημαρχείου)23310-25669



ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ,περιοχή
Ιπποκράτους ΠΩΛΕΙ-
ΤΑΙδιαμέρισμα70τ.μ.
1ος  όρ . ,  ατομ .  θέρ-
μανση φυσικό αέριο,
αιρ κοντίσιον, διαμπε-
ρές,  πλήρως ανακαι-
ν ισμένο .  Τηλ . :  6942
847662.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρι-
σμα 3ου ορόφου στον
π ε ζό δ ρ ο μ ο ,  κ ο ν τ ά
στην Τράπεζα Πειραι-

ώς Βέροιας,  80 τ .μ. ,
ανακαινισμένο, λουξ,
με μεγάλη βεράντα, 2
δωμάτια, σαλόνι, κου-
ζίνα, μπάνιο, ένας ξε-
χωριστός δυσεύρετος
υπέροχος χώρος γ ια
κατοικία ή επαγγελμα-
τική στέγη. Τηλ.: 6973
735020.

ΠΩΛΕΙΤΑΙαπόιδιώ-
τη καινούργιο κατάστη-
μα 45 τ.μ. στο κέντρο
της Βέροιας (Κεντρική
5 - δίπλα στο Επιμε-
λητήριο), με πατάρι 30
τ.μ., αυτόνομη θέρμαν-
ση και θέση πάρκιγκ.
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

ΣΤΟΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙ12
στρέμματαμεμονοκατοικίαη-
μιτελή.Τιμήεξαιρετική50.000
ευρώ.Τηλ.:6973735020.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 3 οικόπε-
δοαπό400 τ.μ. το καθένα,
μεμονωμέναήόλαμαζί,στη
Ραχιά, στο κέντρο του χω-
ριού,πίσωαπό τοσχολείο.
Τηλ.: 23310 20051& 6942

779696κ.Αγγελική.
ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφι12στρ.

στο δρόμο Βέροια-Λαζοχώρι
σε παραγωγή ρόδια 8 ετών,
960 δένδρα, με 25 τόνους
παραγωγής, περίφραξη, νε-
ρό.Τηλ.:6984704671.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  χωράφι  10
στρέμματαμεδέντρα(ροδακι-
νιές)στον5οχρόνο,στηνπε-
ριοχή τηςΜέσης, 500 μέτρα
απότοχωριό.Τηλ.επικοινω-
νίας:6971629160.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κέ-
ντροκοντάστηνΤράπεζα
Πειραιώς στονπεζόδρο-
μοδιαμέρισμα λουξ, 3ου
ορόφου, με 2ΔΣΚWC,
βεράντα, υπέροχη μεγά-
λη, διαμπερές, ατομική
θέρμανση, Τιμή 260 ευ-
ρώ.Τηλ.:6973735020.

ΠΑΤΡΙΔΑ στο δρό-
μο προς Αγ. Γεώργιο
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ: α) δι-
αμέρισμα 100 τ.μ., 1ος
όρ., κεντρική θέρμανση,
ηλιακό, β) κατάστημα ι-
σόγειο 100 τ.μ., μεγάλα
μπαλκόνια καιπροαύλιο.
Τηλ.: 23310 71554 &
6971706894.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΑΠΟΘΗΚΕΣ-

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ-
ΓΡΑΦΕΙΑ-
ΓΚΑΡΑΖ-
ΧΩΡΑΦΙΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  μαγαζ ί
στηνοδόΣταδίου67τ.μ.
μεέξτραεξωτερικόχώρο
σε τιμή μεγάλης ευκαι-
ρίας 30.000 ευρώ.Τηλ.:
6973735020.

ΧΩΡΑΦΙ, ενοικιάζεται
στονκόμβοτουκαινούρ-
γιου δρόμου, 16 στρέμ-
ματα για οποιαδήποτε
χρήσησε τιμή καταπλη-
κτική 50.000 ευρώ!!!
Τηλ.:6973735020.

ΠΑΤΡΙΔΑΗΜΑΘΙΑΣ
ενοικιάζεται κατάστημα
60 τ.μ., σε κεντρικότατο
σημείοαπέναντιαπότην
Κοινότητα.Πληροφορίες
στα τηλ.: 6977451766 -
2331063850.

ΠΑΣΤΕΡ 8 Βέροια,
ενοικιάζεται γκαρσονιέ-
ρα 1ΔΧΛΚ, επιπλωμένη.
Εχει κεντρική θέρμανση,
κλιματιστικό, T.V., ψυ-
γείο,ηλ.κουζινάκι (φούρ-
νο-εστίες), εγκατάσταση
internet κ.λπ. Πληρ.
τηλ.: 2331024939, 6973
015833.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κέ-
ντρο,Αστικά, γκαρσονιέ-
ρα3ουορόφου,δωμάτιο,
σαλοκουζίνα, μπάνιο,
ανακαινισμένη, ατομική
θέρμανση πετρελαίου,
αιρ κοντίσιον,πλήρως ε-

πιπλωμένη, ευχάριστη,φω-
τεινή.Ενοίκιο 180,00 ευρώ.
Μεσιτικό γραφείο «ΣΤΟ-
ΧΟΣ».Τηλ.: 23310 68080,
6973735020.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ πρώην

εξουσιοδοτημένο συνεργείο
OPEL,πλήρωςεξοπλισμένο,
μεπολύ καλό ενοίκιο. Τηλ.:
6944860080.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ  ζητείται κύ-
ριος άνω των 30 ετών,
σοβαρός, με ευχέρεια

www.laosnews.gr

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700
τμ.μεκτίσμαδυόροφοσε τιμή
ευκαιρίας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφιποτιστι-
κό11στρέμματαστηΜελίκη(πε-

ριοχήΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα

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

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

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

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

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

-ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ10στρέμματαστηΦυτειάσεπολύκαλήτοπο-
θεσίαμόνο15.000ευρώ.
-ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμακοντάστοκέντρο110τ.μ.,3Υ/Δ,σα-
λοκοζίνα,W.C.,τζάκι,γκαράζ,αποθήκη,καινούργιαοικοδομή
130.000ευρώ.
-ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμαστοκέντρο105τ.μ.με3Υ/Δ,σαλόνι,
κουζίνα,W.C.,1οςόρ.,50.000ευρώ.
-ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμαεπίτηςΜητροπόλεως75τ.μ.,4οςόρ.,
ασανσέρ28.000ευρώ.
-Πωλείται στο κέντρο τηςΘεσ/νίκης κοντά στοΤουρκικό
Προξενείογωνιακόκατάστημα190τ.μ.με190τ.μ.πατάρι,
νοικιασμένο600ευρώ.Τιμή75.000ευρώ.
-Πωλείται οικόπεδο1.200 τ.μ.στηΛευκόπετρα εντόςοικι-
σμού,τιμή9.500ευρώ.
-Πωλείταιχωράφι3,5στρ.στηΛευκόπετρα.Τιμή3.800ευρώ.
-Πωλείται για επένδυση 3 στρ. προςΛαζοχώρι πριν τις
γραμμέςμεπολύμεγάληπρόσοψηστον κεντρικό δρόμο.
Τιμή60.000ευρώ.
-Πωλείταικατάστημα173τ.μ.Θεσ/νίκης110.000€
-Πωλείται μονοκατοικία 60 τ.μ. σε οικόπεδο 110 τ.μ. στο
κέντρο65.000€
-Πωλείται διαμέρισμα γωνιακό στηΝάουσα 65 τ.μ., 1ος
όροφος,2Υ/Δ,σαλόνι,κουζίνα,W.C.,σεπολύκαλήκατά-
στασηΠ.Δ.150Α
-Πωλείταιισόγειο50τ.μ.στηΝάουσα12.000€,χρίζειανα-
καίνισηςΠΔ150Β
-Πωλείται κατάστημα 150 τ.μ. στηνΠλατείαΑγ.Αντωνίου
120.000€ΠΚ169
-Πωλείται κατάστημα 148 τ.μ. επί της Θεσσαλονίκης,
120.000€ΠΚ172
-Πωλείται χωράφι στο τρίτο πόδι Χαλκιδικής 3.780 τ.μ.
πρώτοστηθάλασσα,χτίζει90τ.μ.Τιμή100.000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφι5στρ.,κοντάστοΠ.Σκυλίτσι,ποτιστι-
κό,10.000ευρώ.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙαποθήκηκοντάστκάντρο220τ.μ.,50.000ευρώ.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙμονοκατοικίαστοΚαλοχώρι 120 τ.μ. σε 1.250
τ.μ.οικόπεδο,50.000ευρώ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΓΡΑΦΕΙΩΝ
-Ενοικιάζεται κατάστημα 220 τ.μ. επί τηςΜητροπόλεως
1000€ΕΚ70
-ΕνοικιάζεταικατάστημαεπίτηςΘεσσαλονίκηςσε3επίπεδαμε
εξοπλισμόγιαταβέρνα,BARμεπολύκαλόενοίκιοΕΚ77
-Ενοικιάζεται κατάστημα επί τηςΘεσσαλονίκης 100 τ.μ.
350€ΕΚ74
-Ενοικιάζονται4καταστήματαΠλατείαΑγίουΑντωνίουαπό
200έως300€
-Ενοικιάζεταικατάστημα35τ.μ.επίτηςΒενιζέλου350€ΕΚ81
-Ενοικιάζεται γραφείοσε ημιόροφο 40 τ.μ.Μητροπόλεως
200€Ε217
-Ενοικιάζεται γραφείοστο κέντρο 27 τ.μ., 2ος όροφος με
W.C.150€Ε219
-Ενοικιάζονται 2 γραφεία επί τηςΜητροπόλεως 60 τ.μ.
και42τ.μ.ΤιμήσυζητήσιμηΕ220
-Ενοικιάζεται γραφείο 36 τ.μ., 4ος όροφος, βλέπειΒενιζέ-
λου200€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
-ΕΥΚΑΙΡΙΑπωλείταιοικοδομή επί τηςΘεσσαλο-

νίκης,αποτελούμενηαπόυπόγειο,ισόγειο,όροφος,
160.000€

-ΕΥΚΑΙΡΙΑπωλείταιχωράφι23στρ.στο«66»γωνια-
κό.Τιμή35.000ευρώ.

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

-ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα 85 τ.μ. επό της Θεσ/νίκης
30.000ευρώ.

-Κατάστημαπωλείταισεκαινούργιαοικοδομήστοκέ-
ντρο40τ.μ.Τιμή19.000ευρώ

www.mesitikoveria.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ολοκληρωμένες
ανακαινίσεις σπιτιών, καταστημάτων μεπροσοχή
στηλεπτομέρεια,πολύκαλέςτιμέςκαισυνέπειαστο
χρόνο.Τηλ.:6944764477κ.Δημήτρης.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ τριόροφοκατάστημαστοκέντροτης
αγοράςμέσαστονπεζόδρομοΑριστοτέλους21,πλήρες
εξοπλισμένομεασανσέρ,κλιματισμόκ.λπ.Πληροφορίες
στοτηλ.:6945541642κ.Ζαφείρης.
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λόγου& άνεσηστις δημόσιες
σχέσεις να αναλάβει εταιρία
στοΝομόΗμαθίας.Τηλ.:6934
888738.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙάτομαγιαντε-
λίβερι καιψητάς.Πληροφορί-
ες τηλ.: 23310 42680& 6994
472747, ώρες επικοινωνίας

09.00-12.00κ.Λευτέρηςήκ.
Γιώργος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ηλεκτρολόγος
καιμηχανικόςαυτοκινήτωνγια
συνεργείο στη Βέροια. Πληρ.
τηλ.: 23310 71553 & 6936
905040.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: βοηθός μά-

γειρα κα άτομα για την κου-
ζινα σε γνωστή ταβέρνα στη
Βέροια. Τηλ.: 23310 70846
μετάτις10.00π.μ.

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

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη

φύλαξη και περιποίηση ηλι-
κιωμένων σε 24ωρη βάση.
Τηλ.:6993678697.

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

Τηλέφωνο:6999262565.
ΚΥΡΙΑ ζητεί εργασία για

φύλαξη μωρού ή καθαρί-
στρια σε σπίτι και γραφεία.
Τηλ. επικοινωνίας: 23310
73642.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει την
φροντ ίδα ηλ ικ ιωμένων &
καθαρισμα σπιτιών, γραφεί-
ων και σκάλες. Τηλ.: 6946
479828.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑ Ι  κρ εβα τάκ ι

ΒΕΒΕ σε άσπρο χρώμα, με
στρώμακαιυφασματάκιαπρο-
στατευτικά, σχεδόν αχρησιμο-
ποίητο.Τιμή ευκαιρίας 150,00

ευρώ.Τηλ.:6977430658.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΣΟΒΑΡΟΣ  κύριος χω-

ρίς υποχρεώσεις ΖΗΤΑΕΙ
σοβαρή σχέση. Τηλ.: 6984
040769.

ΕΥΚΑΤΑΣΤΑΤΟΣ κύριος
50 ετών ψάχνει εμφανίσιμη
κυρίαως 50 ετών για γνωρι-
μία.Τηλ.:6972371446.

ΚΥΡΙΟΣ72ετώνζητείκυ-
ρια από 50 ετών έως 70 για
σοβαρή σχέση. Τηλ.: 6989
007541.

42ΧΡΟΝΟΣ εμφανίσιμος
με ανώτερη μόρφωση ζητεί
γνωριμία με κοπέλα ευχα-
ρίστου χαρακτήρα. Τηλ.:
6942274316.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:23841 -ΩΡΟΛΟΙΚέντροΕΝΟΙΚΙ-

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

Κωδ.118ΣτηνΑΝΟΙΞΕΩΣενοικιάζεται
μίαπλήρωςανακαινισμένηγκαρσονιέρα1ου
ορ.με38τ.μ.,μεδύοχώροςκαιεντοιχισμένη
ντουλάπα ,ηθέρμανσητηςμεδύοκλιματι-
στικάInverterκαιηπόρταΘωρακισμένη,σε
εξαιρετικάκαλήκατάσταση,ενοίκιο190€.

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ,Γκαρσονιέρα42τ.μ.καθ.
και50τ.μ.,μικτά ,κατασκευή2002,1υ/δ,1
οςόροφος,διαθέτειθέααπρόσκοπτη,διαμέ-
ρισμααξιώσεων,σε εξαιρετικήκατάσταση,
αυστηρώντεχνικώνπροδιαγραφών,αυτόνο-
μηθέρμανσημεογκομετρητές,θωρακισμένη
πόρτα,μεparkingπιλοτής,κοινόχρησταελά-
χιστα,ενοίκιομόνο180€,Πληροφορίεςμόνο
στηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

κωδ.23399ΑΓΙΑΒΑΡΒΑΡΑ,καινούργια
γκαρσονιέρα50τ.μ.1οςόροφος,βλέπεισε
ανοιχτωσιά,νεόδμητη ,σεπολύκαλήκατά-
σταση,καινούργιασυνθετικάκουφώματαμε
διπλά τζάμια,άριστηδιαρρύθμιση,οιχώροι
τηςλειτουργικοί,αυτόνομηθέρμανσημεο-
γκομετρητές,χωρίςκοινόχρηστα,μόνο160€.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:23700 -ΒέροιαΕργοχώριΕΝΟΙ-
ΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάαποκλειστικότητα νεόδμητη
Γκαρσονιέρασυνολικής επιφάνειας50 τ.μ.
ΗμιώροφοςΥπερυψωμένος.Αποτελείταιαπό
1Υπνοδωμάτιο,Σαλοκουζίνα,Μπάνιο.Είναι
κατασκευασμένητο1998καιδιαθέτειθέρμαν-
σηΑυτόνομη-Πετρελαίου,ΑπεριόριστηΘέα,
ΚουφώματαΣυνθετικά,Πάρκινγκ,Αποθήκη ,
Εσωτερικήσκάλα,Σίτες,Διπλάτζάμια-Τιμή:
180€.

Κωδ: 23808 -ΚΑΛΛΙΘΕΑΔιαμέρισμα
συνολικήςεπιφάνειας87τ.μ.στον3οόρο-
φο.Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,
Κουζίνα,ΜπάνιοκαιWC.Είναι κατασκευα-
σμένοτο1987καιδιαθέτειθέρμανσηΚεντρι-
κή-Πετρέλαιο,ΑπεριόριστηΘέα,Κουφώματα
Αλουμινίουσυρόμενα,Ανελκυστήρα,Πάρ-
κινγκ,Διπλάτζάμια-Τιμή:200€.

Κωδ:23702 -ΑΓΙΑΠΑΡΑΣΚΕΥΗανα-
καινισμένοΔιαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας
90 τ.μ.στον3οόροφο.Αποτελείταιαπό2
Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιοκαι
WC.Είναικατασκευασμένοτο1989καιδια-
θέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέλαιο,Κουφώ-
ματαΣυνθετικά,Διπλάτζάμια -Τιμή:200€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιδιαχείρισηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.13688Ενοικιάζεταιανακαινισμένο

διαμέρισμαστοκέντροτηςπόλης90τ.μ.σε
1οόροφομε2υ/δ,σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο.
Ηκατάσταση τουπολύκαλή ,με κεντρική
θέρμανσηπετρελαίουπουλειτουργείάψογα
καιτοενοίκιοεπίσηςλογικόστα260€.Διαθέ-
σιμοάμεσα.

Κωδ:23967-ΠΙΕΡΙΩΝΤΕΡΜΑΕΝΟΙΚΙ-
ΑΖΕΤΑΙκατάαποκλειστικότητανεόδμητοδια-
μέρισμασυνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.,βλέπει
σεανοιχτωσιά,1οςΥπερυψωμένος.Αποτε-
λείταιαπό2Υ/Δ ,μίαωραίαΣαλονοκουζίνα
καιΜπάνιο .Είναικατασκευασμένοτο2002
καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομικήΠετρελαίου,
έχειΚουφώματαΣυνθετικάμεδιπλάτζάμια,
Ανελκυστήρακαινούργιο,κλειστόγκαράζμε-
γάλοκαιδυνατότητα2ηςθέσηςστάθμευσης,
Τέντες,Σίτες,BBQ,Μπαλκόνια16τ.μ.-Τιμή:
300€.

Κωδ:22988ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ ενοικιάζεται
σπάνιοδιαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας105
τ.μ.1οςορ.Εξαιρετικήςδιαρρύθμισης ,Δια-
μπερέςκαιμεπολύφωτεινούςχώρους,απο-
τελούμενοαπό3Υπνοδωμάτια,Σαλοκουζίνα
καιΜπάνιο .Είναικατασκευασμένοτο1999
καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομικήμευπέρυθρες
,έχειμεγάληβεράντα,απεριόριστηΘέαστον
κάμποκαι τακουφώματατουείναιμεδιπλά
τζάμια,-Τιμή:250€.Αποκλειστικήδιάθεση
και διαχείρισηαπό τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗ-
ΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.23177ΕΡΓ.ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ, ενοικιά-

ζεται μίαμονοκατοικία75 τ.μ., ανεξάρτητη
κατασκευή1970,στο ισόγειοσαλόνιμεκου-
ζίνακαινούργιακαιστον1οόροφο2υ/δ,και
μπάνιο , μεατομικήθέρμανσηπετρελαίου
καιμεωραίοκήπο.Έχειθωρακισμένηπόρτα
εισόδου,ναισεκατοικίδια ,ενεργειακήςκλά-
σηςΗ,ευκαιρίαχωρίςαμφιβολίακαισετιμή
πράγματι χαμηλή,Πληροφορίεςμόνοστην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,ενοίκιο220€.

Κωδ:23435ΤΡΙΛΟΦΟΣ,Μονοκατοικία
75τ.μ.,μεαυλή300τ.μ.περ.με2υ/δ,σαλό-
νι ξεχωριστήκουζίνακαιμπάνιο ,μεωραίο
κήποκαιχωρίςκοινόχρηστα,μεατομικήθέρ-
μανσηπετρελαίου.Αποκλειστικήδιάθεσηκαι
υπόδειξη από τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,
ενοίκιο170€.

Κωδ.23243ΠΙΕΡΙΩΝ,Μονοκατοικία95
τ.μ., κατασκευή1965,2υ/δ, 1οςόροφος,
σεανοιχτωσιά, καλοδιατηρημένη , ατομική
θέρμανσηπετρελαίου,μεκαινούργιασυνθε-
τικάκουφώματα , διαθέτει ηλιακόθερμοσί-
φωνα,μεπολύάνετηβεράντακαιμεανοιχτό
parking,τοοποίοείναικαιαυλήδικήτου.Ε-
νοίκιο260€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Kωδ.22964ΣτηνΚΑΛΛΙΘΕΑ,ενοικιάζε-

ταιμεγάληκαιφθηνήυπόγειααποθήκη150

τ.μ.,κατασκευή1986.Μπαίνεικαιαυτ/τομέσα
,ενοίκιομόνο100€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαι
διαχείρισηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:23418-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΓρα-

φείοεξαιρετικήςπροβολήςκαισυνολικήςεπιφά-
νειας42τ.μ.στον2οόροφο.Αποτελείταιαπό
2Χώρους,.Είναικατασκευασμένοτο1991και
διαθέτειθέρμανσημεΚλιματισμό,Κουφώματα
Συνθετικά,καιΑνελκυστήρα-Μίσθωμα230€.
ΤογραφείομαςδιαθέτειτηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙ-
ΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

Κωδ:23364 -ΠΙΕΡΙΩΝστηναρχή Ε-
ΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατάαποκλειστικότητανεόδμη-
τοΓραφείοσυνολικήςεπιφάνειας47τ.μ.1ος
Υπερυψωμένος.Αποτελείταιαπό2Χώρους
καιμπάνιο.Είναικατασκευασμένοτο2012και
διαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέλαιο,Κου-
φώματαΑλουμινίουμεΔιπλάτζάμια,Σκαλιά
εισόδου,χωρίςκοινόχρηστα-Τιμή:220€.

Κωδ:23560 -ΩΡΟΛΟΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας51τ.μ.1οςορ.
Αποτελείταιαπό2Χώρους,.Είναικατασκευ-
ασμένο το1979και διαθέτει γιαθέρμανση
Κλιματισμόταδεκουφώματατουείναιαλουμι-
νίουσυρόμενα,μεδιπλάτζάμια,ενοίκιο130€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:23854-ΣτηνΠίνδου ΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

ΤΑΙκατάαποκλειστικότηταΚατάστημασυνο-
λικήςεπιφάνειας24τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείται
από1Χώρο,καιWC.Είναικατασκευασμένο
το1966καιδιαθέτειΚουφώματαΑλουμινίου,
-Ενοίκιο150€.

Κωδ23673ΚΕΝΤΡΟ ,Κατάστημα26
τ.μ.,κατασκευή1970,Ισόγειο,εκπληκτικόκαι
μεάριστηπροβολή,αυτοτελές,γωνιακό,σε
πολύκαλόσημείοκαισεαπίστευταπροσιτή
τιμή,μόνο100€ .Αποκλειστικήδιάθεσηκαι
υπόδειξημόνοαπό τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗ-
ΤΩΝ.

Κωδ: 23750 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
κατάαποκλειστικότηταΚατάστημασυνολικής
επιφάνειας31 τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείταιαπό
1Χώρο,.Είναικατασκευασμένοτο1974και
διαθέτειΚουφώματαΑλουμινίου,-Τιμή:200€.

Κωδ:23839-ΣτηνΚΑΛΛΙΘΕΑ κατάα-

ποκλειστικότηταανακαινισμένοΚατάστημα
συνολικής επιφάνειας89 τ.μ. Ισόγειο.Απο-
τελείταιαπό1Χώρο,και2WC.Είναικατα-
σκευασμένο το1989καιδιαθέτειθέρμανση
Αυτόνομη-Πετρελαίου,ΚουφώματαΣυνθετι-
κά,Διπλάτζάμιακαιπροαύλιο-Τιμή:300€.

Κωδ:23772 -ΠατρίδαΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
σε εξαιρετικά κεντρικόσημείο  κατάστημα
συνολικήςεπιφάνειαςαποτελούμενοαπό360
τ.μ.στοισόγειοκαιμε180τ.μ.πατάρι.Έχει
επιπλέονκαιμεγάλοαύλιοδικότουχώρογια
ανάπτυξημίαςσοβαρήςεμπορικήςδραστη-
ριότηταςΤιμή:650€.ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:13761-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣΠΩΛΕΙΤΑΙ

κατάαποκλειστικότηταΔιαμέρισμασυνολικής
επιφάνειας60 τ.μ.στον2οόροφο.Αποτε-
λείταιαπό2Υπνοδωμάτια,σαλονοκουζίνα
καιμπάνιο .Είναικατασκευασμένοτο1978
και διαθέτει θέρμανσηΑτομικήμεΗλεκτρι-
κό,ΚουφώματαΑλουμινίουσυρόμενα.Τιμή:
25.000€.

Κωδ: 13845 -ΩΡΟΛΟΙΠΩΛΕΙΤΑΙ κο-
μπλέανακαινισμένοδιαμέρισμασυνολικής
επιφάνειας73 τ.μ. ημιυπόγειο.Αποτελείται
από 2Υπνοδωμάτια, Σαλονοκουζίνα και
Μπάνιο.Είναικατασκευασμένο το1973και
διαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέλαιο,Κου-
φώματαΞύλινα, -Τιμή εξαιρετικά χαμηλή
μόνο14.000€.

Κωδ:14267 -στηνΚΑΛΛΙΘΕΑΠΩΛΕΙ-
ΤΑΙκατάαποκλειστικότηταΔιαμέρισμασυνο-
λικήςεπιφάνειας90τ.μ.καθαρό,1οςΥπερυ-
ψωμένος.Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,
Σαλονοκουζίνα,αποθήκηκαιμεγάλομπάνιο
.Είναικατασκευασμένοτο1995καιδιαθέτει
θέρμανσηΑυτόνομημεσόμπα,Κουφώματα
Αλουμινίουκαινούργια,Ανελκυστήρακαιθέ-
σηστάθμευσηςστηνΠυλωτή,έχειεπίσηςκαι
Ηλιακόθερμοσίφωνα .προσφέρεταισε τιμή
ευκαιρίαςμόνο50.000€.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.13825ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ,Μονοκατοι-

κίαμε132τ.μ., ισόγειοκαι126τ.μ.υπόγειο
,έχειανεγερθείσεοικόπεδο7.250τ.μ.κατα-

σκευή2003,σαλόνικουζίναανεξάρτητηκαι
3υ/δ,μεεκπληκτικήκαιανεμπόδιστηθέα ,
πρόκειται γιαμίαωραιότατηκατασκευήαυ-
στηρώντεχνικώνπροδιαγραφών,μεπολυτέ-
λειακαι ζεστασιά,έχειατομικήθέρμανσημε
ξυλολέβητακαιμεπετρέλαιο,έχεικαιηλιακό
θερμοσίφωνα,διαθέτει τζάκι,διπλόπάρκινγκ
και αναφέρεται μόνοσεαπαιτητικούςαγο-
ραστές , είναιμίαευκαιρίαχωρίςαμφιβολία,
ζητούμενο τίμημα180.000€,Πληροφορίες
μόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 13846 -ΜακροχώριΠΩΛΕΙΤΑΙ
νεόδμητηΜονοκατοικία συνολικής επιφά-
νειας 167 τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείται από 4
Υπνοδωμάτια, Σαλοκουζίνα,Μπάνιο και
WC. Είναι κατασκευασμένη το 2005 και
διαθέτει θέρμανσηΑτομική -Πετρέλαιο,Α-
περιόριστηΘέα, Κουφώματα Συνθετικά,
ΠόρταΘωρακισμένη,Αποθήκη,Κήπο,A/C,
Διπλάτζάμια-Τιμή:65.000€.Σεεξαιρετικό
οικόπεδο1054τ.μ.τοοποίοβλέπεισεδύο
δρόμουςμεγκαράζδύοαυτ/των.Διαθέτου-
με τηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του
ακινήτουαυτού.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13507ΚΑΤΩΕΛΗΑ,Αποθήκη473

τ.μ.,κατασκευή1985,ισόγεια,μεπολύάνετη
πρόσβαση,κέντροαπόκεντρο,σεπολύκαλή
τιμή,αποτελείευκαιρίαχωρίςαμφιβολία,τιμή
100.000€.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:13605-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΓραφείο

συνολικήςεπιφάνειας19τ.μ.ΗμιώροφοςΥ-
περυψωμένος.Αποτελείται από1Χώρο, .
Είναι κατασκευασμένο το1976καιδιαθέτει
θέρμανσηΑτομική -Ηλεκτρικό,Κουφώματα
Συνθετικά,Διπλάτζάμια-Τιμή:9.000€.

Κωδ13513ΩΡΟΛΟΙ,Γραφειακοίχώροι
μικτά234 τ.μ.καικαθ.198 τ.μ., κατάλληλοι
γιαφροντιστήριο και όχι μόνο, κατασκευή
2001,4-5χώροι,1οςόροφος,σεεξαιρετική
κατάσταση,καινούργιασυνθετικάκουφώματα
μεδιπλά τζάμια,σχετικά νεόδμητο κτίριο ,
υπερσύγχρονηςκατασκευήςκαιμευψηλών
ποιοτικάπροδιαγραφών,αξία100.000€,

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:13760 -ΜακροχώριΠΩΛΕΙΤΑΙ ε-

πί τηςΑριστοτέλουςκατάαποκλειστικότητα
κατάστημα ισόγειοσυνολικήςεπιφάνειας33
τ.μ.Μεικανοποιητικήβιτρίνα,διαθέτειεπίσης
προαύλιοχώροδικότουτιμή:20.000€.

Κωδ.13710ΚΕΝΤΡΟ ,Κατάστημα101
τ.μ.,καιμε110τ.μ.υπόγειοτοοποίοεπικοι-

νωνείμεεσωτερικόυδραυλικόανελκυστήρα
,κατασκευή2002,μεδικότουςWC,ισόγειο,
νεόδμητο ,σεεξαιρετικήκατάστασηκαικαι-
νούργιασυνθετικάκουφώματαμεδιπλάτζά-
μια,άριστηκατασκευήκαιατομικήθέρμανση
πετρελαίου,σεπολύκαλήγειτονιά,κατάλληλο
γιαπολλαπλέςχρήσεις ,Αποκλειστικήδιά-
θεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ,140.000€.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ.13738ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙ,Αγροτεμάχιο

3.800τ.μ.,μενεκταρίνιαBigΤop9ετώνπω-
λείταισεεξαιρετικάκαλήτιμή,μόνο11.000€.

Κωδ13801ΜΙΚΡΗΣΑΝΤΑ,πωλείταια-
γροτεμάχιο6.144τ.μ.,σεπολύχαμηλήτιμή,
υπάρχεικαινερόκοντά,τιμήμόνο3.500€,

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:13736ΑΓΙΑΒΑΡΒΑΡΑ,Οικόπεδο

494τ.μ., εντόςσχεδίουπόλης ,διαθέτειθέα
απρόσκοπτη, ελαφρώςεπικλινές , ευκαιρία
χωρίςαμφιβολίακαισεπολύκαλήτιμή,μόνο
50.000€.

Κωδ13664ΕΡΓΟΧΩΡΙ,πωλείταιοικόπεδο
584τ.μ.,εντόςσχεδίουκαιμεσ/δ0,8ελαφρώς
επικλινές,πάνωσεκεντρικόδρόμοκαιμενότιο
προσανατολισμό,σπάνιοοικόπεδοσίγουρα,
τιμήαπό70.000€τώραμόνο55.000€.

Κωδ13715ΒΕΡΓΙΝΑ,Οικόπεδο1.070
τ.μ.,εκπληκτικόοικόπεδο,ευκαιρίαχωρίςαμ-
φιβολία,σε τιμήπροσφοράςμόνο57.000€
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.13685στονΤριπόταμοπωλείται
ένα χωραφοοικόπεδο στην άκρη του χω-
ριού4.000τ.μ.άρτιοκαιοικοδομήσιμο ,τιμή
50.000€.ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙ-
ΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

Κωδ:13752ΡΑΧΗ,πωλείταιέναοικόπε-
δοεντόςζώνης6.100τ.μ.είναισεανοιχτωσιά
, κατατμείται καισεδύοοικόπεδαάρτιακαι
οικοδομήσιμα, εκπληκτικόπραγματικά και
σεάριστοσημείο,αλλάκαισετιμήπραγμα-
τικήςευκαιρίας,μόνο60.000€.Αποκλειστική
διάθεση και υπόδειξη από τηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣΓΙΑΤΟΛΜΗΡΟΥΣ
Κωδ:13730-ΡάχηΠΩΛΕΙΤΑΙΟικόπεδο

συνολικήςεπιφάνειας1350τ.μ.εντόςζώνης
πολύκοντάσταΓήπεδαΤιμή:16.000€.

Κωδ 13723ΛΑΖΟΧΩΡΙ, Πωλείται α-
γροτεμάχιοστηνπεριοχήΠέτρινη Γέφυρα
3στρέμματα,ητιμήτουεξαιρετικάχαμηλή,
μόνο4.000€.
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ΖΗΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜεγάληΕπιχείρησηαγροτικώνπροϊόντωνστην

περιοχή τηςΗμαθίας ενδιαφέρεται για την κάλυψη
τωνπαρακάτωθέσεωνεργασίας

1)Τεχνίτης ήΑρχιτεχνίτης ήΕργοδηγόςΜηχανικός
εγκαταστάσεων2ηςειδικότητας

2)ΑρχιτεχνίτηςΜηχανικός εγκαταστάσεων 4ης ειδι-
κότητας-Θερμαστής

3)ΤεχνίτηςήΑρχιτεχνίτηςήΕγκαταστάτηςΗλεκτρο-
λόγοςΑ΄Ειδικότητας

Υποβολή Βιογραφικού: personnelv.s2@gmail.com

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑπόπαραγωγικήεταιρίατηςΒέροιαςζητείταιεργα-

τοτεχνίτης,οδηγόςμεεπαγγελματικόδίπλωμα(Π.Ε.Ι.)
και υπάλληλος γραφείου με γνώσεις μάρκετινγκ.Τη-
λέφωναεπικοινωνίας:6974814606και6974312313.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η Επιχείρηση αγροτικών προϊόντων «ΑΓΡΟΤΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ -ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ»στονΑγ. ΓεώργιοΒέροιας
ενδιαφέρεταιγιατηνκάλυψητωνπιοκάτωθέσεω:

α)ΜόνιμηθέσηΓεωπόνουΠ.Ε.ήΤ.Ε.Ι.
β)Χειριστήκλαρκγιατηθερινήπερίοδο.
Υποβολήδικαιολογητικών: athinasmpc@gmail.comή

στοfax2331051094.
Τηλέφωνοεπικοινωνίας:2331051093
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ25τ.μ.επιπλωμένο120ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ30τ.μ.επιπλωμένο160ευρώ
ΠΑΠΑΚΙΑ35τ.μ.επιπλωμένο150ευρώ
ΡΟΛΟΪ35τ.μ.καλό130ευρώ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ35τ.μ.επιπλωμένο160ευρώ
ΠΑΤΡΙΔΑ40τ.μ.120ευρώ
ΠΙΕΡΙΩΝ45τ.μ.καινούργιο220ευρώ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ45τ.μ.15ετώνεπιπλωμένοθέα250ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ45τ.μ.επιπλωμένο140ευρώ
ΡΟΛΟΪ50τ.μ.ανακαινισμένο190ευρώ
ΡΟΛΟΪ50τ.μ.ανακαινισμένοεπιπλωμένο200ευρώ
ΡΟΛΟΪ50τ.μ.15ετώνκαλό180ευρώ
ΤΣΕΡΜΕΝΙ55τ.μ.10ετών220ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ60τ.μ.1ΔΣΚκαλό180ευρώ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ60τ.μ.επιπλωμένο10ετών250ευρώ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ2δωμάτια,καλή220ευρώ
ΤΣΕΡΜΕΝΙ70τ.μ.15ετώνεπιπλωμένο250ευρώ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ80τ.μ.ατομικήθέρμανση180ευρώ
ΡΟΛΟΪ90τ.μ.ατομικόςλέβηταςκαλό200ευρώ
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ80τ.μ.ανακαινισμένο240ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ90τ.μ.15ετώνηλιακό,πάρκιγκ250ευρώ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ90τ.μ.ανακαινισμένοεπιπλωμένο250ευρώ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙδιαμέρισμα100τ.μ.σεμονοκατοικίαατομι-
κήθέρμανση250ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ110τ.μ.ατομικήθέρμανση300ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ110τ.μ.ατομικήθέρμανσητζάκι350ευρώ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ110τ.μ.ατομικήθέρμανση,θέα320ευρώ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ130τ.μ.4δωμάτια,10ετών250ευρώ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ150τ.μ.4δωμάτια,10ετών,θέα,γκαράζ,400ευρώ
ΕΛΙΑ120τ.μ.επιπλωμένο,400ευρώ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ100τ.μ.10ετώντζάκι,ατομικήθέρμανση,
επιπλωμένο400ευρώ

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

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

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

www.laosnews.gr

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΦοιτητικεςΓκαρσ.Στοκεντρο.
ΛΑΔΟΜΥΛΟΙΜονοκατοικια65τ.μμεοικοπεδο200τ,μ50000€
ΙΚΑ95τ.μΑ.ΘΚοπλαμ,ασανσερ,ρετιρε43000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙανω,οικόπεδο.600τ,μ24000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣκαιν.4ος120τ.μμεparkigk,Α.Θ3ΔΣΚ
τζακιαναμ.140000€
ΠΑΥΣΑΝΙΟΥοικ.375τ,μμεπαλιακατοικια28000
ΚΕΝΤΡΟ95τ.μ,2ΔΣΚτου200380000€
ΚΕΝΤΡΟ120τ.μ2ΔΣ-ΚΘέα,αποθ.Α.Θανακαιν.75000€
ΜΕΖΟΝΕΤΤΑμεΘεα,Α.Θ,τζακιπαρκιγκ,150τ.μ3ΔΣΚ
wc130000€
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝΣτουντιο-Γραφειο30τ.μμεθεα,προσο-
ψηςΕυκαιρία10000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙΜονοκατοικια68τ.μτου75΄μεοικοπ.270
μετρα30000€
EΛΗΑ1ΔΚουζινακιWC38τ.μευχαριστο,10000€
ΟΙΚΟΠΕΔΟ380Τ.Μκεντροσ.δ1,2καλητιμη
ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗκαινουριομεθεα,3ος92τ.μ+γκαραζ,Α.Θ
85000€
N.ΠΡΟΔΡΟΜΟΣΜον/κιαημιτεληςμε3ΔΣΚ+900τ.μ
οικοπεδο0100€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑΜονοκατοικιαδιατηρητεασεοικοπεδο190
τ.μ70000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ2ΔΣ-Κ80τ.μΑ.Θκοπλαμ,Θωρακ.250€
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€
ΠΑΠΑΓΟΥΛΟΥΞ1ΔΣΚΑ.Θ60τ.μ220€
ΚΑΛΛΙΘΕΑεπιπλωμενο1ΔΣΚ10ετιας200€
ΩΡΟΛΟΙ2ΔΣΚΑ.Θκοπαμ,επιπλωμενο250€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΠΕΡ/ΚΗΒεροιαςΦιλέτο16στρ.πανωστηνάσφ.σ.δ0216€

ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ8500τ.μμεπομωναστηνασφ3000το
στρέμμα
ΕΡΓΟΧΩΡΙ10500τ.μαγροοικοπεδοΕυκαιρια25000€
ΑΓΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣκονταστουΤσεσμελη19στρ.μεεπι-
τραπεζια,μετοχήΠομόναςκμπεκακια2800€τοστρεμμα
ΤΕΛΩΝΕΙΟΒιομηχανικηαποθηκηκαιμεταλικοστεγαστρο
200τ.μεντοςγηπεδου1500τ.μ30000€
Π.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ10στρεμ.μεπομωνα+ροδακ.25000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣκτημα21στρ.μεβιομηχανικατα8στρ
42000€
ΑΣΩΜΑΤΑ5στρ.αρτιομεΘέα25.000€ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΣΥΚΙΕΣπανωαπό66΄35στρεμ.70000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣδιπλαστοχωριομπαξες3στρ.10000€
ΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ6500τ.μ.κονταστοχωριο30.000€ΤΩΡΑ
24000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ10στρ20000€-ΣΤΑΥΡΟΣ15στρ.45000€
ΜΟΝΟΣΠΙΤΑθεσηΤουμπα,4στρ4000€
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ.10στρ,πανωστηνασφαλτοκονταστην
Πατριδα.

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

ΕΜ.ΠΑΠΠΑκΚαρατασουκαταστηματα40τ.μ30.000€
ΚΑΡΑΤΑΣΟΥκαταστημα50τ.μ30.000
ΑΝΟΙΞΕΩΣκαταστ.75τ.μ+60οροφος50000€
AΓΓΕΛΩΝκαταστ.25τ.μκατάλληλοκαιγιαγκαραζ23000
ΩΡΟΛΟΙΓΡΑΦΕΙΟ33τ.μπροσοψης18000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣχωροςπροσοψη,400+400τ.μ700€
ΙΑΤΡΕΙΟδιχωροκονταστηνΒενιζελου250€
ΚΤΕΛστηνεισοδο,καταστημα60τ.μ+60υπογειο5€
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΓΡΑΦΕΙΟεναςχωρος+wc80€
ΑΠΟΘΗΚΗισόγειαεπιτηςΑνοίξεως180τ.μ200€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΓραφειο50τ.μΛουξπρό-
σοψη300€
ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙΔιώροφοΝεοκλασικόκεντρογιαΚαφε-Ρε-
στωράν
ΠΩΛΕΙΤΑΙστονΠΡΟΜΗΘΕΑυπογειααποθηκη80Τ.μ
7000€
ΩΡΟΛΟΙΓκαραζκλειστοενοικιο50€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕπαγγελματικοςχωρος100τ.μ200€
ΚΑΤΩΑΠΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣΧΩΡΟΣ
1300τ.μ
Γιαδιαλογητηριοηπαρομοιεςχρησεις,μεψυκτικουςθαλαμους..

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

Τηλ.: 6979 159954.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ η επιχείρησηπαιδικών ενδυμάτων «OLE-OLA»,
Αριστοτέλους 21, στονπεζόδρομο τηςΒέροιας.Πληροφορίες
6945541642κ.Ζαφείρης.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίουστην
περιοχήτηςΒέροιαςμεπλυντήριο,λιπαντήριο,πάρκιγκφορτη-
γώνκαιπελατείαθέρμανσης.Τοενοίκιοείναικαλό.Μόνοσοβα-
ρέςπροτάσεις.Τηλ.:6940507491.

Ηκατασκευαστική εταιρίαΜατσάλαςΧρήστος, με έδρα
το9οχλμ.Βέροιας-ΝάουσαςΖΗΤΑένανΗλεκτρολόγο-Μηχα-
νικό,ένανηλεκτρονικόμηχανικόκαιένανπωλητήγιαμόνιμη
απασχόληση.ΕπιθυμητήηγνώσηΑγγλικήςγλώσσαςκαιη
γνώσηΗ/Υ.Βιογραφικάσταγραφεία τηςεταιρίαςκαιστοe-
mail:info@matsalas.gr.Τηλ.:2331093440&6936805053.

ΗεταιρίαγυναικείωνεσωρούχωνκαιμαγιόLida,
μεέδρατηΒέροιαζητά:

ΒοηθοστοΤμήμαΔημιουργικού
-Έρευνα&σχεδιασμός
-Συμμετοχήσεόλαταστάδιαδημιουργίαςσυλλογής
Προσόντα
-Άριστηαντίληψητάσεωνμόδας
-Έμφασηστηλεπτομέρεια&δημιουργικόμυαλό
-ΚαλήγνώσηΑγγλικών
-Επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη γνώσησχεδιαστικώνπρο-

γραμμάτων
-Επιθυμητήαλλάόχιαπαραίτητηγνώσηπατρόν
Οικατάλληλοιυποψήφιοιμπορούνναστείλουνβιογραφικόστο

e-mail:info@lida.grήναεπικοινωνήσουνστοτηλ.:2331026855.

ZHTEITAIαρτεργάτηςγιαναεργαστείσεαρτοποιείο
Απαραίτηταπροσόντα:
•Ηλικίααπό22έως50
•ΔίπλωμαΙ.Χ.
•Πολύκαλέςεπικοινωνιακέςικανότητες.
Επιθυμητήηπροϋπηρεσίακαι εκπλήρωσηστρατιωτικής

θητείας.Παρακαλώεπικοινωνήστεστοτηλ.2331074041υπ.
ΚΑΝΑΚΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣαπότις09.00έωςτις13.00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙνεαράκοπέλαγιαναεργαστείωςγραμμα-
τειακήυποστήριξησε γραφείο γιαπρωινήήαπογευματινή
απασχόληση.

Απαραίτηταπροσόντα
•Έως30ετών.
•ΔίπλωμαΙ.Χ.
•ΆριστηγνώσηΗ/ΥMicrosoftWord,Internet,email,Αγγλι-

κάεπιπέδουlower.
•Πολύκαλέςεπικοινωνιακέςικανότητες.
Παρακαλώαποστείλατε τοβιογραφικόσαςμεφωτογρα-

φίαγιασυνέντευξηergasiaxm@gmail.com

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

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

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

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

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

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

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

Τογραφείομαςβρίσκεται:ΑγίουΑντωνίου1
στονπρώτοόροφο

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

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

Ζητούνται ακίνητα προς πώληση - ενοικίαση

www.laosnews.gr

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ 
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ (ΕΥΚΑΙΡΙΑ)

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

νατότηταναεπεξεργαστούνταεσπεριδοειδήκαιμε
φύλλακαινακηρωθούν100%.Τηλ.:2331021063.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Πωλείτα ι  κομπλέ

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

ΖΗΤΗΣΗΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΗΕταιρεία «TSIFLIDIS SECURITY» ζη-

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

P Χθες γιορ-
τάσαμε την παγκό-
σμια ημέρα των Μα-
θηματικών, παρότι 
στη χώρα μας στην 
ουσία τα Μαθηματι-
κά έχουν καταργηθεί 
από τα πράγματα...

P Στο συγκε-
κριμένο μάθημα 
έχουμε κάτι σαν 
διάσπαση προσο-
χής. Έως απόσπα-
ση.

P Όπως από 
την ανάπτυξη έχου-
με απόσταση.

P Απροσε-
ξίας...

P Και επάνω 
σ’ αυτή τη σταθερά 
εδράζεται η ασθενή 
μνήμη του έθνους.

P Η μόνη 

σταθερά που θυ-
μόμαστε είναι η 
εορτάζουσα χθες. 
Το «π».

P Που πα-
ραμένει σταθερά, 
ακόμη και στις α-
σταθείς οικονομίες.

P Φαντα-
στείτε να είχα-
με 3,14 σταθερό 
ρυθμό ανάπτυ-
ξης...

P Θα μας 
είχαν φωνάζει να 
τετραγωνίσουμε 
και τον κύκλο άμα 
λάχει.

P Ίσως να 
είχαμε βρει και τη λύση στο πώς δεν 
θα είχε εκτεθεί ο πους της καθέτου.

P Κατά τα λοιπά, με τα μαθηματι-
κά που ασκούνται π.χ. στον προϋπολο-
γισμό και στις δημόσιες δαπάνες, έχουμε 
ξεχάσει κι αυτά που ξέρουμε.

P Με συνέπεια ο δρόμος που 
διάλεξε ο Στίβεν Χόκινγκ να είναι ο 
μοναδικός παράδεισος στον οποίο 
μπορούμε να ελπίζουμε.

P Ήξερε πάντως ποια μέρα θα 
μας άφηνε χρόνους ο διάσημος φυσικός. 
Χρόνους, αλλά όχι χρήμα.

P Το Big Bang του Χόκινγκ δεν 
έχει καμία σχέση με το παραλίγο big 
bam του Ιβάν ε;

P Ο θρύλος της Φυσικής πίστευε 
ότι πρέπει να εγκαταλείψουμε τη Γη τα 
επόμενα 200 χρόνια. Και επάνω που θα 
βγαίνουμε από τα μνημόνια, θα ετοιμά-
ζουμε βαλίτσες.

P Ο Χόκινγκ έβλεπε κινδύνους 
για το τέλος της ανθρωπότητας 
στους εξωγήινους και στην επι-
θετικότητα των ανθρώπων. Θα 
την πατήσουμε δηλαδή ή από 
εξωγήινους ή από γήινους.

P Έπειτα να μην οπλοφο-
ρεί μωρέ ο Σαββίδης;

P Το σημερινό σκίτσο 
δεν έχει σχέση με το επιστη-
μονικό υπόβαθρο της θεματο-
λογίας μας. Απλώς, όταν πάνε 
τα εγγόνια στους παππούδες 
χαλάει ο Κόσμος και σείεται το 
Σύμπαν.

P Και:

Η κυρία είναι στο κρεβάτι με 
τον εραστή της. Ξαφνικά ακού-
νε το αυτοκίνητο του συζύγου να 
παρκάρει έξω απ` το σπίτι. Ο ε-
ραστής τρέχει πανικόβλητος να 
κρυφτεί. Η κυρία, πιο ψύχραιμη, 
του λέει:

-Πήγαινε στη γωνία 
και κάτσε ακίνητος!

-Μα...
-Δεν έχει μα! Κάτσε ε-

κεί που σου λέω!
Πηγαίνει η κυρία στο 

μπάνιο και φέρνει baby-
oil και ταλκ. Τον πα-
σαλείβει με το λάδι, τον 
πασπαλίζει ολόκληρο με 
ταλκ και του λέει:

-Κάτσε ακίνητος και 
κάνε το άγαλμα!

-Μα...
-Κάνε το άγαλμα, που 

σου λέω, αλλιώς μας έ-
σφαξε και τους δύο!

Μπαίνει ο σύζυγος και 
βλέπει το άγαλμα.

-Τι είναι αυτό Μαρία;
-Α, τίποτε! Είχα πάει 

στους Παπαδοπουλαίους 
το Σαββατοκύριακο κι εί-

χαν ένα τέτοιο άγαλ-
μα και το ζήλεψα. 
Δεν σε πειράζει που 
πήρα κι εγώ ε;

-Α μπα, τι να με 
πειράξει;

Έκατσαν, έφα-
γαν, είδαν τηλεό-
ραση και κάποια 
στιγμή έπεσαν για 
ύπνο. Κατά τις τρεις 
τα ξημερώματα, ο 
σύζυγος σηκώνεται, 
πάει στην κουζίνα, 
ανοίγει το ψυγείο, 
φτιάχνει ένα σά-
ντουιτς, παίρνει και 
μια μπύρα και πάει 
στο άγαλμα.

-Έλα ρε, φάε και 
πιες!

Ο εραστής πα-
γώνει από τον φόβο 
του. Ο σύζυγος ό-
μως επιμένει:

-Έλα ρε, φάε κά-
τι! Εγώ τρεις μέρες 
έκανα το άγαλμα 
στους Παπαδοπου-
λαίους κι ούτε ένα 
ποτήρι νερό δεν μου 
έδωσαν!

K.Π.
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