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Μπράβο… μπράβο…
κάνατε το αυτονόητο!

   Το σημερινό μας σχόλιο είναι χωρίς διάθεση 
μιζέριας ή προσπάθειας μείωσης της όποιας 
πολιτικής προσπάθειας για να πάει το «κάρο» λίγα 
μέτρα παρακάτω, ωστόσο με αυτά που βλέπουμε 
και διαβάζουμε μπαίνουμε στον πειρασμό…Και 
αναφερόμαστε στους αιρετούς πολιτικούς κάθε 
βαθμίδας, που ενώ μετά από μεγάλο προεκλογικό 
αγώνα ζήτησαν την ψήφο του λαού που τους τίμησε 
και τους εξέλεξε. Και έρχονται να εκπροσωπήσουν τον 
λαό και να εργαστούν για τον λαό, αφού αυτή είναι η 
δουλειά τους και γι ‘αυτό εκλέχθηκαν. Ωστόσο, όπως 
φαίνεται, χρήζει ιδιαιτέρων επαίνων, συγχαρητηρίων 
και ευγνωμοσύνης το να πετύχουν κάτι για την ζώνη 
ευθύνης τους. «Φεύγουν» αναξιοποίητα επί σειρά ετών 
κονδύλια, κάτι που θεωρούμε πλέον σχεδόν δεδομένο 
και δεν μας ενοχλεί ιδιαίτερα. Τώρα αν καταφέρει 
κάποιος και εξασφαλίσει κάποιο προβλεπόμενο 
κονδύλιο, το αυτονόητο δηλαδή, πραγματικά πλέον 
μας εκπλήσει! Τόσο χαμηλά έχει πέσει ο πήχυς…Ας 
ανεβάσουμε τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες μας 
από τους πολιτικούς εκπροσώπους μας, γιατί μόνο 
καλό θα κάνουμε σε αυτούς, σε εμάς, αλλά κυρίως σε 
τούτο τον τόπο.
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Μεταξύ 23 και 26 
Μαΐου 2019 οι επόμενες 

ευρωεκλογές

Πολλέςημερομηνίεςεκλογώνέχουν«κλείσει»απόχθεςό-
πωςοιεκλογέςτηςΑυτοδιοίκησης,οιευρωεκλογέςκαιοιεκλο-
γέςστηνΤουρκία.Οιαυτοδιοικητικέςαποσυσχετίζονταιαπότις
ευρωοεκλογέςοιοποίεςθαδιεξαχθούνμεταξύ23και26Μαΐου
2019.ΗΟλομέλειατουΕυρωπαϊκούενέκρινετιςημερομηνίες
που είχεπροτείνει το Συμβούλιο, με 492ψήφους υπέρ, 14
κατάκαι24αποχές.

ΗγνωμάτευσητουΕΚγια τιςημερομηνίες τωνευρωεκλο-
γών, πριν έρθει στηνΟλομέλεια, υπερψηφίστηκε από την
επιτροπήΣυνταγματικώνΥποθέσεων τουΕΚ τηΔευτέρα το
βράδυστοΣτρασβούργο.

ΤοΕυρωπαϊκόΚοινοβούλιο ενέκρινε επίσης το χρονοδιά-
γραμματωνσυνόδωνΟλομέλειαςγιατοεπόμενοέτος.

Και κάποια tips του νομοσχεδίου
Κάποιαπρώταστοιχεία έδω-

σε, ενδεικτικά, ο υπουργός εσω-
τερικώνΠάνοςΣκουρλέτης κατά
τηδιάρκειατουκοινούσυνεδρίου
ΚΕΔΕ καιΕΝΠΕ,προϊδεάζοντας
ότι:

--Αντιπεριφερειάρχες και αντι-
δήμαρχοι θα ορίζονται από όλες
τιςπαρατάξειςπουθασυναποτε-
λούν τιςπεριφερειακέςκαιδημο-
τικέςΑρχές,αντίστοιχα.

--Καθιερώνεται ενιαίο ψηφο-
δέλτιο για τους οικισμούς κάτω
των500κατοίκων.

--Ενεργοποιούνται τα τοπικά
δημοψηφίσματα.

--Παρέχεται η δυνατότητα
στουςΟΤΑνασυστήσουνκαι να
συμμετάσχουνσεεταιρείεςκοινής
ωφέλειας.

-Αποσυσχετίζονταιαπότιςευρωεκλογέςοιαυτοδιοικητικέςεκλογές
-ΘεσπίζεταιοΕλεγκτήςΝομιμότητας,οοποίοςθαείναιμίααποκεντρωμένηυπηρεσίατουυπουργείουΕσωτερι-

κώνκαιθασυγκροτείταιαπόνομικούς

Εδώ και μία 20ετία υπάρχει στη Βέροια μία δυνατή
παρέαφίλωντηςβέσπας,πουκυκλοφορούνανάμεσάμας
καιτατελευταίαχρόνιαέχουνγίνειΣύλλογος(club)με35-
40περίπουεγγεγραμμέναμέλη.Μάλιστατοέχουνπροχω-
ρήσεισεΟμοσπονδίαμεέδρατηΒέροια.

ΟπρόεδροςΗλίαςΠραπαβέσης και οαντιπρόεδρος
ΙορδάνηςΧατζόγλου μίλησανστονΑΚΟΥ99.6στην εκ-
πομπή«Πρωινέςσημειώσεις»τηςΣοφίαςΓκαγκούση,για
τοVespaClubστηΒέροια,και τηναγάπητουςγια ταδί-
κυκλα,ταοποίαόσοπαλιάείναιτόσοπιοπολύταθέλουν,
αφούηδιαδικασίατηςανακατασκευήςκαιαναπαλαίωσής

τους,είναιγι’αυτούς,πάθος!
ΤηνερχόμενηΚυριακή,ηΒέροιαθαγεμίσειβέσπες,χα-

ρούμενεςκαιχρωματιστές,αφούδεκάδεςβεσπάκηδεςθα
έρθουνστηνπόλημας,στηνπανελλήνιασυνάντησηπου
διοργανώνειτοκλαμπτηςΒέροιας,μεμίαδιαδρομήαθλη-
τική-πολιτιστικήπουθακαταλήξειστηΦυτειά,με κοψίδια
καιόργανα(χάλκινα).Ηελάχιστησυμμετοχήυπολογίζεται
στα 70άτομαπερίπου και όλοι θαφτάσουνστηΒέροια,
ταξιδεύονταςμετηβέσπατους.

Το κλαμπ,παράλληλα έχει και κοινωνικέςδράσεις και
συμμετοχές, στηρίζοντας εκδηλώσειςφορέων και Συλλό-

Μιαφοβερήέκπληξη
απότηνάλληπλευράτουΑτλαντικού

Καμιά φορά η πραγματι-
κότητα ξεπερνά και τις πιο
καλοσκηνοθετημένες τηλεο-
πτικές παραγωγές. Την Κυ-
ριακή τουΠάσχα και ενώ ο
γνωστός Βεροιώτης πολιτι-
κός μηχανικός, Γιώργος
Μωυσιάδης, βρισκόταν με
άλλουςσυμπολίτεςστηνΚα-
λαμάτα σε οργανωμένη εκ-
δρομή, τον περίμενε μια α-
πρόσμενη έκπληξη. Ο γιός
τουΝίκος με τη νύφη του
Αρζεντίνα,που ζουνμόνιμα
στιςΗ.Π.Α. «εισέβαλαν»στο
εξοχικό κέντρο, όπου ήταν
στρωμένο το πασχαλιάτικο
τραπέζι καιόπωςκαταλαβαί-
νετε υπήρξε μια έκρηξη χα-
ράς και ευτυχίας.ΟΓιώργος

Μωυσιάδηςυπέστησοκαφούδενμπορούσεναπεράσειαπό τομυαλό τουότιθα ταξίδευεογιος του τοσεςχιλιάδες
χιλιόμετραγιανατουκάνει,μάλιστα,έκπληξη,όχιστηΒέροια,αλλάστηνΚαλαμάτα!Καλάοργανωμένοτοσχέδιο,που
έκανετονκ.Γιώργοναπετάξειαπότηνχαράτου!

ΠανελλαδικήβεσπομάζωξητηνΚυριακήστηΒέροια

Η «Νέα Ελληνική Ορμή» της Κατερίνας Παπακώστα
«ΝέαΕλληνικήΟρμή»θαονομάζεταιονέος

πολιτικόςφορέαςπουπροτίθεταινασυγκροτή-
σειηΚατερίναΠαπακώστα.Όπωςείπεηίδια
μιλώνταςστηνΕΡΤ3,«ονέοςπολιτικόςφορέας
θακινείταιμεταξύτηςμετριοπαθούςκοινωνικής
δεξιάςκαιτουκοινωνικούκέντρου,ενώθατάσ-
σεται υπέρ του κοινωνικούφιλελευθερισμού,
περιθωριοποιώντας τοναχαλίνωτονεοφιλελευ-
θερισμό».ΗκυρίαΠαπακώσταγνωστοποίησεότι
βρίσκεταιήδησεσυζητήσειςμε τονΕυάγγελο
ΑντώναροκαιτονΑπόστολοΓκλέτσο.

(Στη φωτο η καΠαπακώστα παίρνει την
ευλογία τουΜητροπολίτη Βέροιας, μετα το
ΧριστόςΑνέστητοφετινόΠάσχαστηΒέροια)



ΠΕΜΠΤΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΠΕΜΠΤΗ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018  www.laosnews.gr 3

Υπουργός Εσωτερικών: «Τη δεύτερη Κυριακή του Οκτωβρίου 
του 2019 οι αυτοδιοικητικές εκλογές με απλή αναλογική» 
-ΚΕΔΕ και ΕΝΠΕ: Η απλή αναλογική θα οδηγήσει σε ακυβερνησία

Τη δεύτερη Κυριακή του Οκτωβρίου του 
2019 θα διεξαχθούν οι αυτοδιοικητικές ε-
κλογές με το σύστημα της απλής αναλογι-
κής. 

Αυτό ανέφερε ο υπουργός Εσωτερικών 
Πάνος Σκουρλέτης στο έκτακτο συνέδριο 
της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας 
(ΚΕΔΕ) και Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας 
(ΕΝΠΕ). 

Για το νομοσχέδιο, το οποίο αναμένεται 
να κατατεθεί σύντομα, ο υπουργός διαβε-
βαίωσε τους συνέδρους ότι δεν θα υπάρξει 
κανένας αιφνιδιασμός, ενώ ότι θα υπάρξει 
διαβούλευση πριν την κατάθεσή του στη 
Βουλή, αν και, όπως είπε, έχει προηγη-
θεί σχετικός διάλογος στα περιφερειακά 
συνέδρια, στην ομάδα εργασίας που συ-
στήθηκε σχετικά στο ΥΠΕΣ κ.λπ. «Μήπως 
συνηθίσατε σε νομοσχέδια fast track που 
ετοιμάζονταν σε 15 μέρες ερήμην της το-
πικής αυτοδιοίκησης όπως συνέβαινε στο 
παρελθόν;» έθεσε το ρητορικό ερώτημα, 
απαντώντας σε κατηγορίες περί ελλιπούς 
χρόνου διαβούλευσης επί του νομοσχεδίου.

Παρουσιάζοντας επιγραμματικά τον 
«Κλεισθένη Ι» (το δεύτερο μέρος θα καταρ-
τιστεί μετά τη συνταγματική αναθεώρηση), 
ο κ. Σκουρλέτης ανέφερε ότι:

Αποσυσχετίζονται από τις ευρωεκλογές οι αυτοδιοικητικές εκλο-
γές, οι οποίες θα διενεργηθούν τη δεύτερη Κυριακή του Οκτωβρίου 
2019.

Οι νέες περιφερειακές και δημοτικές αρχές θα αναλαμβάνουν 
καθήκοντα από την 1η Ιανουαρίου, όπως συνέβαινε πριν την εφαρ-
μογή του «Καλλικράτη».

Ως εκλογικό σύστημα καθιερώνεται η απλή αναλογική, «όπως 
συμβαίνει σε όλες τις άλλες χώρες της Ευρώπης με τις διάφορες 
εκδοχές του εκλογικού συστήματος». Με αυτό το σύστημα, ξεκα-
θάρισε ο υπουργός, «δεν πρόκειται να υπάρξουν δικτατορίες των 
μειοψηφιών και δεν υπάρχει σχέδιο της κυβέρνησης να αλώσει τους 
δήμους, όπως μας κατηγορούν».

Αντιπεριφερειάρχες και αντιδήμαρχοι θα ορίζονται από όλες τις 
παρατάξεις που θα συναποτελούν τις περιφερειακές και δημοτικές 
Αρχές, αντίστοιχα.

Καθιερώνεται ενιαίο ψηφοδέλτιο για τους οικισμούς κάτω τω 500 
κατοίκων.

Ενεργοποιούνται τα τοπικά δημοψηφίσματα.
Παρέχεται η δυνατότητα στους ΟΤΑ να συστήσουν και να συμ-

μετάσχουν σε εταιρείες κοινής ωφέλειας. Ενδεικτικά ο υπουργός 
ανέφερε ότι θα μπορούν οι μητροπολιτικοί δήμοι της Θεσσαλονίκης 
να συμμετάσχουν στο ΔΣ της ΕΥΑΘ.

Συστήνεται διαρκής επιτροπή σε διυπουργικό επίπεδο με τη 
συμμετοχή της ΕΝΠΕ και της ΚΕΔΕ, με αντικείμενο την εξέταση των 
υπό κατάρτιση νομοσχεδίων στο θέμα της επικάλυψης αρμοδιοτή-
των.

Θεσπίζεται ο Ελεγκτής Νομιμότητας, ο οποίος θα είναι μία απο-
κεντρωμένη υπηρεσία του υπουργείου Εσωτερικών και θα συγκρο-
τείται από νομικούς.

Επιπλέον, ο κ. Σκουρλέτης διέψευσε κατηγορηματικά ότι σχεδι-
άζεται ο διορισμός, από την κεντρική διοίκηση, γραμματέων στους 
ΟΤΑ.

Πρόεδρος  ΚΕΔΕ: Αν εφαρμοστεί η απλή αναλογική οι Δή-
μοι θα οδηγηθούν σε ακυβερνησία

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου πως 
σε περίπτωση που εφαρμοστεί η απλή αναλογική οι Δήμοι από την 
επόμενη κιόλας μέρα των εκλογών θα οδηγηθούν σε ακυβερνησία, 
με στόχο, όπως ανέφερε, «στη συνέχεια να έρθει το Κράτος να 
δώσει τη λύση που επιθυμεί, που δεν είναι άλλη από το να υποκα-

ταστήσει τις αποδυναμωμένες αιρετές Διοικήσεις 
των Δήμων, από τους διορισμένους εκτελεστι-
κούς γραμματείς. Μάλιστα αυτό θα παρουσιαστεί 
από την κυβέρνηση ως δικλείδα ασφαλείας στο 
αδιέξοδο που θα δημιουργηθεί από την αδυναμία 
διοίκησης των Δήμων».

«Ούτε να το σκεφτείτε να φέρετε νόμο, με α-
πλή αναλογική που θα καπελώνει τους αιρετούς 
από διορισμένους κρατικούς υπαλλήλους, γιατί 
θα μας βρείτε όχι απλά απέναντι, αλλά η αντίδρα-
ση θα είναι σφοδρή» διαμήνυσε και εστίασε σε 
μία ακόμα μία διάσταση από την εφαρμογή της 
απλής αναλογικής.

«Πίσω από τις αγαθές εξαγγελίες περί ανό-
θευτης έκφρασης της λαϊκής βούλησης, ανοίγουν 
διάπλατα οι πόρτες για την είσοδο στα δημοτι-
κά μας συμβούλια των δυνάμεων των άκρων. 
Εισβάλλουν από την πίσω πόρτα στα θεσμικά 
όργανα της αυτοδιοίκησης οι πολιτικοί εκφραστές 
του λαϊκισμού , του μίσους, του ρατσισμού και 
της ξενοφοβίας» επισήμανε χαρακτηριστικά.

Δεν είναι μεταρρύθμιση η αλλαγή του εκλο-
γικού νόμου

Ο κ. Πατούλης τόνισε ότι η κυβέρνηση προ-
χωρά σε μία νομοθετική πρωτοβουλία που δεν 
περιλαμβάνει καμία από τις σημαντικές μεταρ-

ρυθμίσεις – τομές, που έχει προτείνει η ΚΕΔΕ στα Συνέδρια της και 
τις οποίες έχει ανάγκη η Αυτοδιοίκηση και ο τόπος.

«Δεν θα παράσχουμε πολιτική νομιμοποίηση σε διαδικασίες 
«εξπρές» ψήφισης του νομοσχεδίου» του υπουργείου Εσωτερικών, 
δήλωσε με έμφαση ο πρόεδρος της ΕΝΠΕ. Ο κ. Αγοραστός υπο-
γράμμισε επίσης ότι ο διάλογος αυτός δεν πρέπει να διεξαχθεί «με 
συμπλεγματικές λογικές και ιδεοληπτικές αγκυλώσεις». 

Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ τόνισε ότι δεν θα γίνει αποδεκτή «εικο-
νική διαβούλευση. Θέλουμε καθαρές θέσεις -να ξεκαθαρίσετε τις 
θέσεις σας», είπε αναφερόμενος στον υπουργό Εσωτερικών, Πάνο 
Σκουρλέτη, ο οποίος ανέβηκε στη συνέχεια στο βήμα.

Πρόεδρος  ΕΝΠΕ:  «συμπλεγματικές 
λογικές και ιδεοληπτικές αγκυλώσεις»

«Δεν θα παράσχουμε πολιτική νομιμοποίηση σε διαδικασίες 
«εξπρές» ψήφισης του νομοσχεδίου» του υπουργείου Εσωτερικών, 
δήλωσε με έμφαση ο πρόεδρος της ΕΝΠΕ. Ο κ. Αγοραστός υπο-
γράμμισε επίσης ότι ο διάλογος αυτός δεν πρέπει να διεξαχθεί «με 
συμπλεγματικές λογικές και ιδεοληπτικές αγκυλώσεις». 

Ξεκίνησε το πρόγραμμα καταπολέμησης 
κουνουπιών στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
Ξεκίνησε το Πρόγραμμα Καταπολέμησης Κουνουπιών στην Περιφέρεια Κεντρικής Μα-

κεδονίας, που υλοποιεί η Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της 
Π.Κ.Μ., με επίγειες δράσεις καταπολέμησης στην ευρύτερη περιοχή.

Οι σχετικές δράσεις ξεκίνησαν το Σάββατο 14 Απριλίου 2018 και περιλαμβάνουν την 
παρακολούθηση από εδάφους των προνυμφών των κουνουπιών και τη διενέργεια παρεμ-
βάσεων προνυμφοκτονίας, στο πλαίσιο υλοποίησης ενός ολοκληρωμένου Προγράμματος 
Καταπολέμησης Κουνουπιών με επίγειες και εναέριες δράσεις προνυμφοκτονίας και ακ-
μαιοκτονίας, με σκοπό την προστασία της δημόσιας υγείας και την αποφυγή όχλησης των 
πολιτών. 

Η Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Κεντρι-
κής Μακεδονίας συστήνει στους πολίτες τη λήψη παράλληλα ατομικών μέτρων προστασί-
ας, καθώς αναπόσπαστο μέρος της επιτυχίας ενός ολοκληρωμένου προγράμματος κατα-
πολέμησης κουνουπιών, αποτελεί η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση του πληθυσμού 
των τοπικών κοινωνιών. Λαμβάνοντας μέτρα προφύλαξης στον ιδιωτικό μας χώρο αλλά 
και ατομικά μέτρα προστασίας από τα κουνούπια, συμβάλλουμε αποτελεσματικά στην 
επιτυχία του προγράμματος και της προσπάθειας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Για θέματα όχλησης από τα κουνούπια οι πολίτες μπορούν να καλούν όλο το εικοσι-
τετράωρο στο τηλέφωνο εξυπηρέτησης πολιτών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας: 
800 11 24 424.
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ΠΙΤΕΡ ΡΑΜΠΙΤ   (ΜΕΤΑΓΛ.) 
Προβολές: Μόνο Κυριακή 22/4 στις 11.30 

Πρωί
ΣΕΡΛΟΚ ΖΟΥΜΠΟΜΣ (ΜΕΤΑΓΛ.) σε 3D 

(τρισδιάστατη προβολή)
Προβολές: Μόνο Κυριακή 22/4 στις 17.15

ΛΕΟ ΝΤΑ ΒΙΝΤΣΙ: ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΟΝΑ ΛΙΖΑ 
(ΜΕΤΑΓΛ.)

Προβολές: Μόνο Παρασκευή στις 17.30, 
Σάββατο στις 17.30, Κυριακή 22/4 στις 11.30 
Πρωί και 17.30 Απόγευμα

RAMPAGE: ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ ΧΑΟΣ  
Προβολές:  Πέμπτη  – Παρασκευή – Σάβ-

βατο – Κυριακή προβολές στις : 19.15 και 
21.30   Σε 3D προβολή μόνο το Σάββατο 21/4 
στις 19.15 και 21.30

Δευτέρα – Τρίτη μόνο στις 20.45
Σκηνοθεσία: ΜΠΡΑΝΤ ΠΕΙΤΟΝ
Σενάριο: ΡΑΪΑΝ ΕΝΓΛ, ΚΑΡΛΤΟΝ ΚΟΥΖ 

& ΡΑΪΑΝ ΤΖ. ΚΟΝΤΑΛ Ηθοποιοί: ΝΤΟΥΕΙΝ 
ΤΖΟΝΣΟΝ (ΤΗΕ ROCK), ΝΑΟΜΙ ΧΑΡΙΣ, ΤΖΕ-
ΦΡΙ ΝΤΙΝ ΜΟΡΓΚΑΝ, ΜΑΛΙΝ ΑΚΕΡΜΑΝ, ΤΖΟ 
ΜΑΝΓΚΑΝΙΕΛΟ, ΤΖΕΪΚ ΛΕΪΣΙ

AMITYVILLE: ΤΟ ΞΥΠΝΗΜΑ
Σκηνοθεσία: ΦΡΑΝΚ ΧΑΛΦΟΥΝ
Σενάριο:  ΦΡΑΝΚ ΧΑΛΦΟΥΝ
Ηθοποιοί: ΤΖΕΝΙΦΕΡ ΤΖΕΙΣΟΝ ΛΙ, ΜΠΕΛΑ 

ΘΟΡΝ, ΚΑΜΕΡΟΝ ΜΟΝΑΓΚΑΝ
Προβολές: Κάθε μέρα στις : 19.30 και 

21.45    
Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για 

όλο το πρόγραμμα του ΚινηματοΘέατρου 
ΣΤΑΡ παρακάτω: http://www.cinestar.gr 

http://www.facebook.com/cinestarveria 

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     19/4/18 - 25/4/18

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Παρουσιάζεται στη Μελίκη 
το νέο βιβλίο του Αλέξανδρου Ακριτίδη 

«Πλεκτάνη εξ αίματος»
Την Κυριακή 29 Απριλίου 2018, στις 8:00 μ.μ.στην αίθουσα του 

πρώην Δημαρχείου Μελίκης, παρουσιάζεται το νέο μυθιστόρημα 
του Αλέξανδρου Ακριτίδη «Πλεκτάνη εξ αίματος» (Εκδόσεις Ινφο-
γνώμων).

Για το βιβλίο θα μιλήσουν:
Σάββας Καλεντερίδης, Εκδότης - Συγγραφέας Δήμητρα Γούτση 

(Πτυχιούχος Φιλοσοφικής Α.Π.Θ).
Χρυσούλα Μουλαρτζή (Πτυχιούχος Φιλοσοφικής Παν. Ιωαννί-

νων).
Αποσπάσματα θα διαβάσει η Νηπιαγωγός, Λεμονιά Μανίκα.
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΒΕΡΓΙΝΑΣ «ΑΙΓΕΣ»
 «Η ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ» στο 

πρώην Δημαρχείο της Βεργίνας
  Την Παρασκευή 20 Απριλίου στις 11.00 το 

πρωί τα Αστεράκια της θεατρικής ομάδας του 
Πολιτιστικού Συλλόγου Βεργίνας «Αιγές» σας 
προσκαλούν στην αίθουσα εκδηλώσεων του 
πρώην Δημαρχείου Βεργίνας όπου θα παρου-
σιάσουν την παράσταση «η Βουλή των Ζώων» 
(«τα Ζώα στην Εξουσία»). Πρόκειται για ένα έρ-
γο διαχρονικό και επίκαιρο όσο ποτέ που καταγ-
γέλλει την κάθε μορφής κατάχρηση εξουσίας..  

Παίζουν (με αλφαβητική σειρά): Ευγενειάδου 
Ιουλία, Ζησέκα Γεωργία, Θεοχαρόπουλος Τη-
λέμαχος, Καραγεώργου Μαρία, Μητροπούλου 
Ελένη, Μητροπούλου Μαρία, Φανιού Ελένη, 
Χήντα Μαργαρίτα.

*τα Αστεράκια παρακαλούν όσους το επιθυ-
μούν να προσφέρουν τρόφιμα μακράς διάρκειας αντί εισιτηρίου, τα οποία θα διατεθούν σε οικογένειες και 
άτομα που τα έχουν ανάγκη

Την Παρασκευή 20 Απριλίου
“Comedy For The Masses” στο ΣΤΑΡ της Βέροιας

Κώστας Μαλιάτσης, Mikeius και Ηλίας Φουντούλης παρουσιά-
ζουν στη Βέροια “Comedy For The Masses” για να κάνουν χαμό!

Οι δημιουργοί και πρωταγωνιστές των δημοφιλέστερων εκπο-
μπών του youtube «Μπραφ», «Θάψε το σενάριο» και «Cooking 
Maliatsis» αυτήν την Παρασκευή 20 Απριλίου στο ΚινηματοΘέατρο 
ΣΤΑΡ στην Βέροια για 1 μόνο παράσταση.

Πόλη: Βέροια
Πότε; Παρασκευή 20 Απριλίου 2018
ΚινηματοΘέατρο ΣΤΑΡ (Μητροπόλεως 57, τηλ.2331022373)
Οι πόρτες ανοίγουν στις 21.00
Ώρα έναρξης: 21.30
Γενική είσοδος: 9 ευρώ.
Εισιτήρια προπωλούνται στο ΚινηματοΘέατρο ΣΤΑΡ καθημερινά 

10.00-13.00 & 17.00- 21.00
Κώστας Μαλιάτσης, Mikeius και Ηλίας Φουντούλης αυτή τη φορά 

μαζί σε μία παράσταση, ανανεωμένη μέχρι το κόκκαλο τη Παρα-
σκευή 20 Απριλίου στο ΚινηματοΘέατρο ΣΤΑΡ!

Το πρώτο stand up comedy show, που τόλμησε να ξεφύγει από το δίπολο «Αθήνα-Θεσσαλονίκη», 
φέρνοντας σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, το γέλιο και την αιχμηρή γλώσσα σε κάθε λογής κακός κείμενα, 
επιστρέφει με τα πιο «καμένα» λογοπαίγνια της επικράτειας δια χειρός Ηλία Φουντούλη. Η πιο δημιουργική 
παρέα του youtube, ξεκινά τη περιοδεία της για τα καλά με στόχο να μην αφήσει κανένα φίλο των εκπο-
μπών και των …ατακών τους δυσαρεστημένο. Εσύ το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να αγοράσεις εγκαί-
ρως το εισιτήριο σου και να έρθεις στη παράσταση.

Τα υπόλοιπα είναι δουλειά του Κώστα Μαλιάτση, του Mikeius και του Ηλία Φουντούλη.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2331022373 και στο website: www.cinestar.gr

Το βιβλίο «Νάουσα- Μια νέα πόλη»
 παρουσιάστηκε στον πολυχώρο της Βέτλανς
Την Κυριακή 15 

Απριλίου 2018, α-
νήμερα της 196ης 
επετείου του Ολο-
καυτώματος  της 
Νάουσας και στο 
πλαίσιο των εκδη-
λώσεων εορτασμού, 
παρουσιάστηκε στις 
18:30 στον Πολυ-
χώρο πολιτισμού 
«Χρίστος Λαναράς» 
(Βέτλανς), το βιβλίο 
«Νάουσα. Μια νέα 
πόλη». Το βιβλίο, 
εκδόθηκε από το 
Ίδρυμα Χριστόφο-
ρου και Μαίρης Δη-
μούλα με σκοπό την 
καταγραφή με εύληπτο τρόπο της Iστορίας της Νάουσας από την ίδρυσή της, ως σήμερα. Για το βιβλίο 
μίλησαν ο συγγραφέας, κ. Πετκανόπουλος Τριαντάφυλλος, ο κ. Χέλμης Χρήστος επιφορτισμένος με 
την εκδοτική και καλλιτεχνική επιμέλεια, και η Δρ Αθανασίου Τζωρτζίνα η οποία αναφέρθηκε στην δομή 
και την προσέγγιση του βιβλίου. 

Χαιρετισμό απηύθυνε ο Δήμαρχος Η.Π Νάουσας κ. Κουτσογιάννης Νικόλαος, ο οποίος είναι και 
πρόεδρος του Ιδρύματος. Την εκδήλωση τίμησαν επίσης με την παρουσία τους ο Αρχιερατικός Επίτρο-
πος Νάουσας κ. Ιωακείμ Δεσπότης, η κα Έλσα Καμτσικά και κ. Σάκης Παπαδόπουλος του Ιδρύματος 
Δημούλα, ο Διοικητής Β’ Μοίρας Καταδρομών Αντισυνταγματάρχης κ. Κουτέλης, οι Αντιδήμαρχοι κα 
Νάντια Τάκη-Τζέπου, κ. Βαλσαμίδης Σταύρος και κ. Δώρης Καρανάτσιος, ο Πρόεδρος της Ευξείνου 
Λέσχης Νάουσας κ. Φανιάδης Φώτης.

Κατά τον χαιρετισμό του, ο Δήμαρχος υπογράμμισε την σημασία της γνώσης της τοπικής ιστορίας, 
και υπογράμμισε τη σημασία της γνώσης αυτής ως κινητήριο μοχλό για την προοπτική της πόλης κά-
νοντας ιδιαίτερη μνεία στη δύναμη του νερού, ως μορφή ενέργειας, τότε όπως και τώρα, σύμφωνα με 
το πρωτοποριακό πρόγραμμα του Δήμου. Το βιβλίο, πρόκειται να διανεμηθεί δωρεάν στους μαθητές 
των σχολείων του Δήμου Η.Π Νάουσας.

Ακόμη μια εξαιρετική εμ-
φάνιση πραγματοποίησε η 
μικτή χορωδία του Συλλό-
γου Μικρασιατών Ημαθίας  
υπό την διεύθυνση του χο-
ράρχη  κ.ΙΟΡΔΑΝΗ ΚΟΥ-
ΤΣΙΜΑΝΗ, σε συνάντηση 
παραδοσιακών χορωδιών 
στα πλαίσια των εκδηλώσε-
ων ‘’ΖΩΟΔΟΧΕΙΑ  2018’’.

Οι εκδηλώσεις αυτές 
πραγματοποιήθηκαν το τρι-
ήμερο 13/14/15/ απριλίου 
επ ευκαιρεία της εορτης 
της Ζωοδόχου πηγής υπο 
την αιγίδα της ΙΕΡΑΣ  ΜΗ-
ΤΡ/ΠΟΛΗΣ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 
--ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ στο 
‘’ΚΑΡΑΠΑΝΤΣΕΙΟ’’πολιτιστικο κέντρο του Δήμου 
Αμπελοκήπων Θεσ/νίκης.

Η χορωδία απέσπασε κολακευτικά σχόλια και 
ενθουσίασε το κοινό τόσο για την άψογη εμφάνι-
ση της όσο και για το ΄αξιόλογο πρόγραμμα της.

Στο τέλος της εκδήλωσης η πρόεδρος του 

Συλλόγου  Αναστασία Παυλίδου αντάλλαξε τα  
καθιερωμένα αναμνηστικά και τόνισε στον σύ-
ντομο χαιρετισμό της την ανάγκη συχνότερης 
συνεργασίας των προσφυγικών σωματείων για 
την διατήρηση της  Μικρασιατικής χορευτικης και 
μουσικής παράδοσης

Το Δ.Σ

Στα ‘’ΖΩΟΔΟΧΕΙΑ 2018’’ η μικτή χορωδία 
του Συλλόγου Μικρασιατών Ημαθίας



Η Πρωτοβουλία για το Παιδί ολοκληρώνει τις 
Δομές της και εγκαινιάζει δύο νέες εγκαταστάσεις 
τους, στη Βέροια και στη Βεργίνα:

-Του νέου Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας και 
στήριξης οικογένειας, που εγκαταστάθηκε σε 
ακίνητο επί της οδού Σ. Πέτρουλα 7 (έναντι Αστυ-
νομικής Διεύθυνσης Ημαθίας) και

-Της νέας «Πτέρυγας Αθανασίου Λασκαρίδη – 
Εύης Λαζού» στο Σπίτι της Βεργίνας.

Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 
28 Απριλίου 2018, κατά το εξής πρόγραμμα:

Πρόγραμμα
Εγκαίνια της νέας στέγης του Κέντρου Ημε-

ρήσιας Φροντίδας και στήριξης οικογένειας της 
Βέροιας

15:15 Πέρας προσέλευσης
15:15 – 15:30 Καλωσόρισμα καλεσμένων – 

παρουσίαση του προγράμματος της ημέρας
15:30 – 15:45 Θρησκευτικό τελετουργικό - α-

γιασμός
15:45 – 16:00 Ομιλία Προέδρου Πρωτοβουλί-

ας για το Παιδί & απονομή αναμνηστικών στους 
χορηγούς

16:00 – 16:30 Χαιρετισμοί από εκπροσώπους 
θεσμών και κυρίους χορηγούς 

16:30 Κοπή κορδέλας
16:30 – 17:00 Παράλληλη ξενάγηση – κέρα-

σμα 
16:30 Αναχώρηση για Βεργίνα
Εγκαίνια της «Πτέρυγας Αθανασίου Λασκα-

ρίδη – Εύης Λαζού» του Σπιτιού της Βεργίνας
17:15 Πέρας προσέλευσης
17:15 – 17:30 Καλωσόρισμα καλεσμένων - 

αναφορά στο υπόλοιπο πρόγραμμα της ημέρας
17:30 – 17:45 Θρησκευτικό τελετουργικό -α-

γιασμός
17:45 – 18:00 Ομιλία Προέδρου Πρωτοβουλί-

ας για το Παιδί & απονομή αναμνηστικών στους 
χορηγούς

18:00 – 18:10 Χαιρετισμός κυρίας Εύης Λαζού
18:10 – 18:30 Τέσσερα τραγούδια για τα ε-

γκαίνια
18:30 Κοπή κορδέλας
18:30 – 20:00 Δεξίωση – ξενάγηση – μουσικό  

και λοιπό πρόγραμμα  
20:00 Πέρας εκδήλωσης
Δύο λόγια για τις νέες Δομές
Νέο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας και στή-

ριξης οικογένειας της Βέροιας (ΚΗΦ)
Το ΚΗΦ ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2010. Σκο-

πός της λειτουργίας του είναι: 
-Η μείωση της αντικοινωνικής και παραβα-

τικής συμπεριφοράς και  της συνεπαγόμενης 

περιθωριοποίησης παιδιών δυσλειτουρ-
γικών και διαλυμένων οικογενειών.  Η 
άρση του σχολικού και κοινωνικού απο-
κλεισμού τους, η κοινωνικοποίηση και η 
ένταξή τους.

-Η αλλαγή της κατάστασης κακοποί-
ησης-παραμέλησης  των παιδιών, από 
την περιοχή υψηλού κινδύνου, σε αυτήν 
χαμηλού ή και καθόλου κινδύνου.

-Η ανάσχεση της ροής τοποθέτησης 
παιδιών σε κίνδυνο, σε δομές μακράς 
φιλοξενίας, με παροχή εντατικής ψυχο-
κοινωνικής φροντίδας, για την παραμο-
νή τους στους κόλπους της οικογένειας, 
με συστηματικές παρεμβάσεις και πα-
ράλληλη στήριξη  των μελών της.

-Η ενίσχυση ευάλωτων οικογενειών με παρο-
χή υπηρεσιών πολύπλευρης υποστήριξης.

Με την εγκατάσταση του ΚΗΦ στους νέους 
χώρους,  διπλασιάζεται ο αριθμός των εξυπηρε-
τούμενων παιδιών, ενώ βελτιώνεται η ποιότητα 
των παρεχόμενων υπηρεσιών, με τη χρήση νέων 
προωθημένων εργαστηρίων και νεωτερικών με-
θόδων και εργαλείων δουλειάς, με εξειδικευμένο 
και επαρκές επιστημονικό προσωπικό.

Πτέρυγα  Αθανασίου Λασκαρίδη – Εύης 
Λαζού» του Σπιτιού της Βεργίνας

Το Σπίτι της Βεργίνας ιδρύθηκε τον Σεπτέμ-
βριο του 2012. Σκοπός της λειτουργίας του είναι: 

-Η παροχή μακράς φιλοξενίας σε παιδιά που 
βρίσκονται σε κίνδυνο και έχουν απομακρυνθεί 
με δικαστική απόφαση από το οικογενειακό πε-
ριβάλλον, σε συνθήκες ασφαλείας και οικογενεια-
κής θαλπωρής.

-Η απόδοση στην κοινωνία ανθρώπων ακέ-
ραιων, αξιοπρεπών και ικανών να 
ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις 
της ζωής και της κοινωνικής πραγ-
ματικότητας.

Η νέα πτέρυγα εξασφαλίζει την 
άνετη, ασφαλή και οικογενειακού 
χαρακτήρα διαμονή, σε  αγόρια 
πάνω από 12 ετών, που φιλοξε-
νούνται στο Σπίτι για μεγάλο χρονι-
κό διάστημα.

Παράλληλα, η διαμόρφωση της 
νέας μεγάλης και ενιαίας αυλής του 
συγκροτήματος, εξασφαλίζει τους 
αναγκαίους ελεύθερους χώρους 
για την εκτόνωση και την ψυχαγω-
γία των παιδιών, διανοίγοντας και 
προοπτικές υποδοχής εκδηλώσε-

ων και δραστηριοτήτων 
της κοινότητας.

Εκδηλώσεις
 Το νεανικό γυναικείο 

σύνολο Filippos Glee πα-
ρουσιάζει το πρόγραμμα:

«Πολυφωνικά παρα-
δοσιακά τραγούδια από 
τις άκρες της γης».

Συμμετέχουν: Μαρία 
Αισιοπούλου, Αναστασία 
Γιαμούζη, Αγάπη Καϊλί-
δου, Ερμιόνη Καϊσερλή, 

Ντίνα Καραγεωργίου, Ευτυχία Κελεκίδου, Πάμελα 
Κεσαράκα, Σιόμα Οφοτζέμπε, Γεωργία Παντή, 
Αλίκη Παπαγιάννη, Ελένη Σακαλή, Ντίνα Σπυρο-
πούλου, Κατερίνα Τάσκα.

Μουσική Διεύθυνση: Νεφέλη Μπραβάκη
Επίσης, ο Σύλλογος Παγκρατίου Αθλήματος 

«Ημαθίων» θα παρουσιάσει επίδειξη του αθλήμα-
τος από νεαρούς αθλητές του.

Ανοιχτή πρόσκληση συνεργασίας
Η Πρωτοβουλία για το Παιδί καλεί όλους τους 

φίλους της, τους εθελοντές και τα μέλη της, κα-
θώς και το κοινό της πόλης και της περιοχής, να 
παραβρεθούν στα εγκαίνια.

Ταυτόχρονα καλεί κάθε ενδιαφερόμενο συ-
μπολίτη, που επιθυμεί να εργαστεί εθελοντικά 
στις νέες Δομές, να επικοινωνήσει με τα Γραφεία 
Διοίκησης και Εθελοντών, με τον Διευθυντή του 
Οργανισμού κ. Βαλάντη Καραγιάννη, στο τη-
λέφωνο 23310-29571, τις εργάσιμες μέρες και 
ώρες.
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Σύλληψη 47χρονου για 
καταδικαστική απόφαση 

Συνελήφθη στις 17-4-2018 το πρωί σε περιοχή της 
Ημαθίας, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας 
Αλεξάνδρειας, 47χρονος ημεδαπός, διότι σε βάρος του 
εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση του Πενταμελούς 
Εφετείου Θράκης, σύμφωνα με την οποία του επιβλή-
θηκε ποινή κάθειρξης 5 ετών, για χρέη στο δημόσιο.

Την Παρασκευή 20 Απριλίου στη Νάουσα
Ημερίδα για τη διαχείριση 

αρδευτικών νερών
Το Τμήμα Φυλλο-

βόλων Οπωροφόρων 
Δένδρων Νάουσας 
του Ινστιτούτου Γενετι-
κής Βελτίωσης και Φυ-
τογενετικών Πόρων, 
το Ινστιτούτο Εδαφοϋ-
δατικών Πόρων (πρώ-
ην Ινστιτούτο Εγγείων 
Βελτιώσεων) και ο ΤΟ-
ΕΒ Νάουσας διοργα-
νώνουν ημερίδα με θέμα: «Διαχείριση Αρδευτικών Νερών».

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του 
ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ» στη Νάουσα (Φυτώριο), Χάρτης την Πα-
ρασκευή 20 Απριλίου και ώρες 09.00-15.00

Διανομή 30κιλων 
τσουβαλιών πατάτας 

σε 250 δικαιούχους του 
Δικτύου Κοινωνικών 

Δομών του 
Δήμου Νάουσας 

Ο Δήμος Νάουσας αφουγκραζόμενος τις ανάγκες των 
ευπαθών οικονομικά δημοτών του, προέβη στη διανομή 
30κιλων τσουβαλιών πατάτας στα πλαίσια δράσεων της 
κοινωνικής πολιτικής του. Τα διανεμηθέντα προϊόντα, τα 
οποία είναι χορηγίες της Εταιρίας McCain, δόθηκαν σε 250 
δικαιούχους του Δικτύου Κοινωνικών Δομών του Δήμου 
Νάουσας. 

«Ευελπιστούμε στην ευαισθητοποίηση και άλλων επιχει-
ρήσεων προκειμένου να συνεχισθεί η κοινωνική προσφορά 
στους πάσχοντες οικονομικά συμπολίτες μας», τονίζετι σε 
ανακοίνωση του Δήμου.

Το Σάββατο 28 Απριλίου
Δύο νέες εγκαταστάσεις στη Βέροια και στη Βεργίνα 

εγκαινιάζει η «Πρωτοβουλία για το Παιδί»



KHΔΕΙΑ

Kηδεύτηκε χθες 
Τετάρτη 18 Απριλίου 
2018 από τον Ιερό 
Ναό Αγίου Γεωργίου 
στους Γεωργιανούς 
Ημαθίας ο Ηρακλής 
Φασίδης του Ιωάννη 
σε ηλικία 79 ετών.
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ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ  
ΒΕΡΟΙΑΣ     

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΕΡΟΨΑΛΤΩΝ 
ΙΕΡΑΣ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 
ΚΑΙ ΝΑΟΥΣΗΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΠΡΙΓΓΟΣ»

Γενική Συνέλευση 
Από τον Σύλλογο Ιεροψαλτών Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας και Ναούσης “Κων-

σταντίνος Πρίγγος” καλούνται όλα τα μέλη του Συλλόγου (υπηρετούντες Ιεροψάλτες 
και βοηθοί των αναλογίων) σε Γενική Συνέλευση την Κυριακή 22 Απριλίου 2018 και 
ώρα 12:00 μ. στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως (Βενιζέλου 29 – Βέ-
ροια 1ος όροφος, πάνω από το βιβλιοπωλείο «ΠΑΥΛΕΙΟΣ ΛΟΓΟΣ»)  για συζήτηση 
και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1) Εκλογή  Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης
2) Εκλογή Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής 
3) Αρχαιρεσίες για την Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου, Ελεγκτικής Επιτροπής 

και Αντιπροσώπων στην Ο.Μ.Σ.Ι.Ε. 
4) Συζήτηση επί λειτουργικών και εργασιακών θεμάτων 5) Διάφορες προτάσεις.                                                                              

Θεία Λειτουργία 
στον Ιερό 

Ναό Αγ. Γεωργίου 
Κρεββατά 
Βέροιας

Την Δευτέρα 23 
Απριλίου 2018, λό-
γω της εορτής του Αγ. 
Γεωργίου του Τροπαι-
οφόρου, θα τελεσθεί 
Θεία Λειτουργία στον 
ομώνυμο Ιερό Ναό 
του Αγ. Γεωργίου στο 
Συνοικισμό Κρεββατά 
Βέροιας και θα αρχίσει 
στις 7.30 π.μ. 

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 21 Α-

πριλίου 2018 στον Ιερό Ναό 
Αγίου Αντωνίου  Βέροιας ΕΤΗ-
ΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανά-
παυση της ψυχής του πολυαγα-
πημένου μας συζύγου, πατέρα,   
αδελφού και θείου

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΡΓ.
ΤΣΙΓΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ

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

Η σύζυγος, Τα παιδιά,
Τα αδέλφια, Τα ανήψια

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

ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 22 Α-

πριλίου 2018 στον Ιερό Ναό 
Αγίων Αναργύρων Βέροιας ΤΡΙ-
ΕΤEΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την 
ανάπαυση της ψυχής του πολυ-
αγαπημένου μας συζύγου, πα-
τέρα και παππού

ΗΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΛΑΖΟΥ

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

Η σύζυγος, 
Τα τέκνα,Τα εγγόνια, 

Τα δισέγγονα,
Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

Δεξίωση θα δοθεί στην οικία Ανοίξεως 51

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 21 Α-

πριλίου 2018 στον Ιερό Ναό Α-
γίου Αντωνίου Βέροιας ΕΤΗΣΙΟ 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυ-
ση της ψυχής της αγαπημένης 
μας μητέρας, γιαγιάς, αδελφής 
και θείας

ΕΥΔΟΞΙΑΣ συζ. Αργ.
ΤΣΙΓΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ

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

Τα παιδιά,
Τα εγγόνια, Τα δισέγγονα

Οι αδελφές, Τα ανήψια
Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

Δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα του Ι.Ναού

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 22 Α-

πριλίου 2018 στον Ιερό Ναό 
Αγίου Αθανασίου Βέροιας 40Ν-
ΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για 
την ανάπαυση της ψυχής της 
αγαπημένης μας μητέρας, για-
γιάς, αδελφής και θείας

ΦΑΝΟΥΛΑΣ
ΚΩΤΕΛΗ

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

Τα παιδιά,
Τα εγγόνια, Τα δισέγγονα

Τα αδέλφια, Τα ανήψια
Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 21 Α-

πριλίου 2018 στον Ιερό Ναό 
Αγ. Κων/νου και Ελένης Βέροι-
ας ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για 
την ανάπαυση της ψυχής του 
αγαπημένου μας συζύγου, πα-
τέρα, αδελφού και θείου

ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ

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

Η σύζυγος, Τα παιδιά,
Ο αδελφός, Τα ανήψια

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 22 Α-

πριλίου 2018 στον Ιερό Ναό 
Αγ. Αθανασίου στη Ραχιά Ημα-
θίας 40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟ-
ΣΥΝΟ για την ανάπαυση της 
ψυχής του αγαπημένου μας 
πατέρα, παππού, αδελφού και 
θείου

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ
ΔΑΜΙΑΝΙΔΗ

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

Τα παιδιά, Τα εγγόνια, Τα αδέλφια, Τα ανήψια
Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

Δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 22 Α-

πριλίου 2018 στον Ιερό Ναό 
Αγίου Αντωνίου Βέροιας 40Ν-
ΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για 
την ανάπαυση της ψυχής της 
αγαπημένης μας συζύγου,μητέ-
ρας και αδελφής

ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ 
ΝΑΤΣΙΚΑ-

ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΟΥ

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

Ο σύζυγος, Η κόρη,
Η αδελφή,

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 22 Α-

πριλίου 2018 στον Ιερό Ναό 
Αγ. Αναργύρων Βέροιας 40Ν-
ΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για 
την ανάπαυση της ψυχής της 
αγαπημένης μας αδελφής και 
θείας

ΜΑΡΙΑΣ ΔΗΜ. ΜΠΕΚΑ 
(ΜΑΡΙΚΟΥΛΑ)

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

Τα αδέλφια, Τα ανήψια, Οι λοιποί συγγενείς 



Του Νίκου Μαυροκεφαλίδη  
προέδρου του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας 

Λέγεται και τείνει να γίνει κοινή παραδοχή ότι 
της οικονομικής  κρίσης  προηγήθηκε  η κρίση 
των αρχών και των αξιών.

Η παρούσα κατάσταση επιτείνει τις αδυναμί-
ες της κοινωνίας μας και η επαναφορά προς την 
κανονικότητα δε θα συμβεί  ούτε με ωραιολογίες,  
ούτε με ευχολόγια ούτε και εύκολα. Για αυτό 
όσοι βρίσκονται ως  αξιέμπιστοι και αξιόπιστοι ε-
πικεφαλής των κοινωνικών δυνάμεων, οφείλουν 
να  εμπνέουν τους πολίτες, να βλέπουν πέρα 
από το στενό ορίζοντα των επιμέρους συμφερό-
ντων τους. Θα χρειαστεί συστράτευση, συντονι-
σμός και αγώνας. Στην  πρωτοπορία επιβάλλε-
ται να βρίσκονται  οι φορείς της παιδείας και του 
πολιτισμού. Να καλλιεργούν και να προάγουν 
την ατομική και συλλογική ευθύνη, τη συνειδητό-
τητά τους και την πνευματικότητά τους.

Στην περίπτωση του πολιτισμού, οι ταγοί 
του πρέπει να εμφορούνται με το ουσιαστικό 
περιεχόμενό του και να συμπεριφέρονται με 
σεβασμό και ταπεινότητα. Να είναι και να δεί-
χνουν πεπαιδευμένοι. Να πολλαπλασιάζουν 
και να διανέμουν τα πνευματικά αγαθά, που 
παράγουν και να μην τα διαφεντεύουν και να τα 
εναγκαλίζονται σφιχτά μέχρι πνιγμού, γιατί έτσι 
αντιστρέφεται ο ρόλος της προσφοράς και τη 
θέση της παίρνει η ιδιοτέλεια, η αυταρέσκεια, η 
έπαρση, η κομπορρημοσύνη. Ο «πολιτιστικός 
αυτισμός», κάποιων προσώπων, ως παθογέ-
νεια, τους διαπερνά και γίνεται κατάσταση ιδι-
ότυπης προσωπικής «κουλτούρας», που τείνει 
να οξύνεται, να παραβιάζει τις σταθερές του 
πολιτισμού με  στρεβλώσεις, παραμορφώσεις 
ακόμη κι όταν υπάρχουν…ευκαιρίες ανάκαμψης 
και υπέρβασης. Όταν ομιλούμε ιδιαίτερα για 
δημόσιες δομές, ενώ θα έπρεπε οι  συμπερι-
φορές ορισμένων  υπαλλήλων να είχαν καλλι-
εργηθεί και εξελιχτεί μέσα από την πολύχρονη 
ενασχόλησή τους με τον πολιτισμό, αντ’ αυτού, 
κάποιες φορές, δημόσια εκφράζονται  με άμετρη 
αλαζονεία και  αυθάδεια και επιτηδεύονται στην 
ίντριγκα. Ταυτίζουν τα πολιτιστικά τους αποτε-

λέσματα με τη στενά προσωπική αντίληψη περί 
του ορθού και του επιβεβλημένου. Κάθε άλλη 
διαφορετική άποψη, ακόμη κι όταν είναι των 
προϊσταμένων τους, είναι εχθρική και δεν έχει 
θέση, αφού ο αυτοαναφορικός τύπος τα έχει 
όλα σε τάξη …,ως «αυθεντία» και παρέλκουν 
οι αποφάσεις και οι εντολές των ανωτέρων του. 
Δεν τους αναγνωρίζει το δικαίωμα… να ορίζουν 
τα πλαίσιά του, αν και οφείλει εξ ορισμού να υ-
λοποιεί τις αποφάσεις τους. Οι παίκτες τούτης 
της  ιδιότυπης κουλτούρας  ποτέ  δεν υπη-
ρετούν κοινούς σκοπούς, αν πρωτίστως δεν 
υπηρετείται η προβολή τους, η εγωπάθειά 
τους, η ματαιοδοξία τους. Δεν επιθυμούν επ’ 
ουδενί να εργάζονται και να προσφέρουν με 
κοινά κριτήρια αναφοράς. Αν και υπάλληλοι, 
ενεργούν ως «ιδιώτες». Προωθούν καιροσκο-
πικά και αμετροεπώς την επιβολή τους έναντι 
των άλλων. Όταν υποψιαστούν…. ότι ελέγχονται 
ή διαφωνούν μαζί τους ακόμη και οι φυσικοί 
προϊστάμενοί τους,  αμύνονται, χωρίς έρμα, 
με όση οξύτητα και επιθετικότητα διαθέτει  το 
ιδιόλεκτό τους. Ανασφαλείς  οι ίδιοι,  θέλουν  να 
«απειλήσουν» όσους… «ανακατεύονται» στα 
πόδια τους. Συμπεριφέρονται ιδιοκτησιακά επί 
των δομών του δημοσίου από τις 
οποίες αμείβονται με μισθούς, που 
λίγοι απολαμβάνουν!  Αντί ελέγχου 
και κριτικής θα τους ήταν αρεστά 
μόνο και πάντα τα ωσαννά.  

Ο αυτοαναφορικός τύπος δι-
ακρίνεται από τρία γνωρίσματα: 
Πρώτο, διαστρέφει την επικοι-
νωνία, όταν συμμετέχει στον 
κοινό λόγο, κατασκευάζοντας 
ιδιοτελώς το δικό του γλωσσικό 
ιδίωμα(ιδιόλεκτο), αποκομμένο 
από την κοινή χρήση της γλώσ-
σας. (Ίδιον των… illuminati;). 
Δεύτερο, συνιστά ένα κλειστό 
σύστημα σκέψης, με αυτοεπι-
βεβαιωτικά κριτήρια εγκυρότη-
τας και τρίτο προσλαμβάνει την 
πραγματικότητα μέσα από την 
κατασκευή «εχθρών», που στη 
συνέχεια τους αντιμάχεται…

Η πρωτόγονη «πολιτιστική» 
σκέψη αυτών των ανθρώπων α-
πορρέει από την αγωνιώδη προ-
σπάθειά τους  για αυτοεπιβεβαίω-
ση  μέσα από την ωμή επικράτη-
ση. Ως εκ τούτου, η γλώσσα δια-
στρέφεται, η λογική παραβιάζεται, 
επίπεδα ανάλυσης συγχέονται, 
η αιτιότητα κατασκευάζεται, οι α-
ποχρώσεις χάνονται. Θεωρούν 
ότι η εμπειρική τους πραγματικό-
τητα  πάντοτε επιβεβαιώνει τους 

ισχυρισμούς τους, 
που τους ταυτίζουν 
με τις ιδιοτελείς ε-
πιδιώξεις τους. Η 
εμμονική προσπά-
θεια για κατίσχυση 
παράγει απείθεια 
στους ανωτέρους 
και ασυνάρτητα  ε-
πιχειρήματα στο 
δημόσιο λόγο τους. 
Η ασυναρτησία και 
τα ψεύδη τους, ε-
πιχειρούν να δια-
μορφώσουν μια 
πραγματ ικότητα 
κομμένη και ραμ-
μένη στις εσώτερες 
…ανάγκες τους! Η 
ιδιότυπη γλώσσα 
τους  επιβεβαιώνει 
τα χονδροειδή πο-
λιτιστικά τους ήθη. 

Τέ το ι ε ς  πα -
ρακμιακού τύπου 
συμπεριφορές τις 
ερμηνεύουμε και 
τις αναλύουμε.  
Δεν πρέπει  να 
σιωπούμε και να 
τις ανεχόμαστε! 

Στο χώρο του πολιτισμού δε χωρούν και 
δεν έχουν θέση αυτοαναφορικοί τύποι, επηρ-
μένοι, αλαζόνες και αυθάδεις  αλλά ταπεινοί 
και γενναιόδωροι, του μέτρου και της  προ-
σφοράς όπως, απαρεγκλίτως,  υπαγορεύε-
ται και επιβάλλεται από τις υποχρεώσεις της 
ιδιότητάς τους.

ΠΑΡΑΘΕΜΑΤΑ:
1. Ο εγωισμός είναι ένα ζευγάρι ξυλοπόδα-

ρα, που κάνουν τον άνθρωπο ψηλό, χωρίς να 
τον κάνουν μεγάλο (Μέγας Βασίλειος)

2. Ο εγωισμός είναι μια ανωμαλία της πνευ-
ματικής όρασης, που διορθώνεται με δυνατά 
γυαλιά αυτοκριτικής (Ιάσων Ευαγγέλου)

3. Ο άνθρωπος ποτέ δεν ξεπέφτει τόσο χα-
μηλά, όσο όταν δεν βλέπει τίποτα καλύτερο από 
τον εαυτό του. (Θεοδ. Πάρκερ)

4. Ύβρις γαρ εξανθούσ’ εκάρπωσε στάχυν 
(Η αλαζονεία συνήθως, όταν φτάνει στην ακμή 
της, τότε μεστώνει τον καρπό της). (Αισχύλος)

5. Το σημαντικότερο πράγμα στη ζωή είναι η 
πορεία προς την τελείωση. Και τι είδους τελεί-
ωση μπορεί να υπάρξει αν κανείς είναι περή-
φανος και ικανοποιημένος από τον εαυτό του; 
(Leon Tolstoi)
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ΕΝΟΡΙΑ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΥΟ ΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Οι Ιερές Ακολουθίες, προς τιμήν του Αγίου ενδόξου μεγα-

λομάρτυρος Γεωργίου του Τροπαιοφόρου, θα τελεσθούν ως 
εξής:

ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018
18.30-19.30 Πανηγυρικός Εσπερινός – Αρτπκλασίες

ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
7.30-10.00 Όρθρος – Πανηγυρική Θεία Λειτουργία
18.00-19.00 Εσπερινός – Παράκληση

Ομιλία του Γαβριήλ Καούρη 
στη Σχολή Γονέων

Τὴν Κυριακὴ 22 Ἀπριλίου 2018 στὶς 7 τὸ ἀπόγευμα στὸ 
Πνευματικὸ Κέντρο τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως (Βενιζέλου 
29, 1ος ὄροφος) ὁμιλητής  στή  «Σχολή Γονέων» τῆς Ἱερᾶς 
Μητροπόλεως μας θὰ εἶναι ὁ κ. Γαβριήλ Καούρης ἐπίτιμος 
Σχολικός Σύμβουλος καί θεολόγος, ὁ  ὁποίος θὰ ἀναπτύξῃ τὸ 
θέμα: «Ἡ ἐπιθετικότητα στήν οἰκογένεια καί στό σχολεῖο».

Η εἴσοδος είναι ἐλεύθερη

Η ΝΟΔΕ Ημαθίας συγχαίρει 
την Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας 
και την Π.Ε. Ημαθίας για την 
εξασφάλιση 1.900.000 ευρώ

για έργα αγροτικής 
οδοποιίας σε όλη την Ημαθία 

Η πρόσφατη εξασφάλιση ποσού ενός εκατομμυρίου εννι-
ακοσίων χιλιάδων ευρώ (1.900.000) για έργα αγροτικής οδο-
ποιίας σε όλη την Ημαθία, μέσω της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας και της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, είναι 
ένα σπουδαίο έργο που δείχνει την αναπτυξιακή δυναμική 
που μπορεί να έχουν οι φορείς της Αυτοδιοίκησης, παρά τις 
καταστροφικές πολιτικές που ακολουθούνται από την κεντρική 
διακυβέρνηση της χώρας.

Πρόκειται για μια σπουδαία και ιδιαίτερα χρήσιμη εξέλιξη 
για την περιοχή μας, σε μια δύσκολη εποχή, η οποία οφεί-
λεται βασικά σε πρωτοβουλίες και σχεδιασμούς που έχουν 
ως επικεφαλής τον Περιφερειάρχη Απόστολο Τζιτζικώστα και 
τον Αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας Κώστα Καλαϊτζίδη, οι οποίοι 
ανταποκρίνονται με έργα, στην εμπιστοσύνη που τους έδειξε 
ο κόσμος. Και ταυτόχρονα ανταποκρίνονται στην εποικοδομη-
τική συνεργασία που οφείλουν να έχουν με τους Δημάρχους 
της Ημαθίας.

Δεν είναι τυχαίο που η Περιφέρειά μας, καταφέρνει να είναι 
πρώτη σε απορροφητικότητα πόρων σε επίπεδο χώρας. Δεν 
είναι τυχαίο που τα μόνα έργα που γίνονται στην Ημαθία, 
προέρχονται από παρόμοιες αυτοδιοικητικές πρωτοβουλίες. 
Τέτοια Αυτοδιοίκηση έχει ανάγκη ο τόπος, αναπτυξιακή και α-
ποτελεσματική, χρήσιμη και αποκεντρωμένη. Μια τέτοια Αυτο-
διοίκηση, αποτελεί κεντρικό πυλώνα στο σχεδιασμό της Νέας 
Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη για την αυριανή δι-
ακυβέρνηση της χώρας. Με προτεραιότητα την ενίσχυση των 
δυνατοτήτων και τα εργαλείων που έχουν στη διάθεση τους, 
τα στελέχη και οι φορείς της Αυτοδιοίκησης, για να εκπληρώ-
σουν την αποστολή τους. Κι αυτό θα το πετύχουμε, έχοντας 
στο πλευρό μας τη μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών, τόσο 
στην Ημαθία, όσο και στην Κεντρική Μακεδονία, αλλά και σε 
ολόκληρη την Ελλάδα.

ΓΙΑ ΤΗ ΝΟ.Δ.Ε Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΛΠΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

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

Ο ΡΑΜΙΡΕΖ ΜΙΓΚΕΛ-ΑΝΔΡΕ-
ΑΣ του Σαντάλιο και της Μαρίας, 
το γένος Στεφάνου, που γεννή-
θηκε στη Βουδαπέστη Ουγγαρίας 
και κατοικεί στο Σαν Σεμπαστιάν 
Ισπανίας και η ΝΤΡΕΓΚΑ ΣΤΕ-
ΦΑΝΙΑ-ΖΩΗ του Κων/νου και της 
Ελένης, το γένος Εμμανουηλίδου, 

που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στο Σαν 
Σεμπαστιάν Ισπανίας, πρόκειται να παντρευτούν 
με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο Δημαρχείο Βέ-
ροιας.

ΟΙ  ΑΥΤΟΑΝΑΦΟΡΙΚΟΙ… ΣΤΟ 
ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
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Όμιλος Προστασίας Παιδιού Βέροιας

Ευχαριστήριο
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου Προστασίας Παιδιού, ευχαριστεί θερμά 

όσους συνέβαλαν στην προετοιμασία των Πασχαλινών δεμάτων που προσφέρθη-
καν στις επιδοτούμενες οικογένειες του Ομίλου.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλουμε:
1. Στους αδελφούς Γεωργίου Γαλλίκα για τη μεγάλη και συνεχή προσφορά τους 

σε κρέας.
2. Τον κ. Κελεπούρη Μιχάλη για την συνεχή προσφορά του σε τυρί.
3. Τον κ. Νούσιο Αντών για την προσφορά σε donnuts καθ’ όλη τη διάρκεια του 

έτους.
4. Την κ. Ψωμιάδου Μαρίνα για την κατασκευή πασχαλινών λαμπάδων στη μνή-

μη του εγγονού της Άκη.
5. Την κ. Ασλανίδου-Δαληγγάρου για την κατασκευή πασχαλινών λαμπάδων 

που δημιούργησε με τα παιδιά του Φροντιστηρίου της.
Με τιμή

Το Δ.Σ.

9o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
3ο βραβείο

στον Πανελλήνιο 
Μαθητικό Διαγωνισμό 
«Κύπρος 1974-2014

Μια νέα διάκριση, δύο χρόνια μετά την κατάκτηση της 1ης 
θέσης στον 2ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό «Κύπρος 
1974-2014: Δεν ξεχνώ, Διεκδικώ, Δημιουργώ», ήρθε και πάλι 
για το 9ο Δημοτικό Σχολείο Βέροιας.  

Η ταινία μικρού μήκους με την οποία συμμετείχε   στον 2ο 
Πανελλήνιο διαγωνισμό του Ελληνικού Πολιτιστικού Ομίλου 
Κυπρίων Ελλάδος με θέμα: «Οι ήρωες των αγώνων του Ελλη-
νισμού για Ελευθερία ως πηγή έμπνευσης των νέων σε Ελλά-
δα και Κύπρο» κατέκτησε την 3η θέση πίσω από το 3ο Λύκειο 
Πατρών και το 2ο Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο Θεσσαλονίκης 
τα οποία και κατέλαβαν την 1η και 2η θέση αντίστοιχα.  

Στην ταινία πρωταγωνίστησαν οι μαθητές και μαθήτριες 
της Ε΄ τάξης του σχολείου με την καθοδήγηση των εκπαιδευ-
τικών Ορφανίδη Γιάννη, Κοκκίνη Γιάννη, Βαλομάνδρα Ζωγρα-
φίας, Γρηγοριάδου Παρασκευής. Το σενάριο, βασισμένο στα 
διηγήματα της Π. Δέλτα «Τα τρία κεράκια» και «Το τίμημα της 
δόξας», και η σκηνοθεσία ήταν της εκπαιδευτικού Φυσικής 
Αγωγής Μπαμπίνα Έλενας.  

Ο Διευθυντής και ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών του σχολείου 
συγχαίρει θερμά τους μαθητές,  τις μαθήτριες και τους εκπαι-
δευτικούς για την μεγάλη διάκριση σε Πανελλήνιο Επίπεδο και  
εκφράζει τις ευχαριστίες του:

• Στους  γονείς των μαθητών.
• Στον Ηγούμενο και τους μοναχούς της Ιεράς Μονής Πα-

ναγίας Δοβρά, για την παραχώρηση του χώρου όπου έγιναν 
τα γυρίσματα της ταινίας, καθώς και για την φιλοξενία και  ξε-
νάγηση των μαθητών στους χώρους του μοναστηριού.

• Στην πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 
σχολείου κ. Αναστασία Κωνσταντίνου. 

• Στον ιστορικό και συλλέκτη κ. Ντόντο Κανέλλο για την πα-
ραχώρηση μέρους του υλικού που χρησιμοποιήθηκε.

• Στον Ιππικό Όμιλο Βέροιας και ειδικότερα στον κ. Ξυνό-
πουλο Ηρακλή και στην σύζυγο του Μαρία για την εκπαίδευση 
του μαθητή  και την παραχώρηση του αλόγου που χρησιμο-
ποιήθηκε κατά την βιντεοσκόπηση.

• Στην κ. Ματσκάνη Χριστίνα για την παραχώρηση της τσά-
ντας του ταχυδρόμου.

• Στο fotostudio Καψαλός και την κ. Γώγου Ευπραξία για το 
μοντάζ.

• Στους κ.κ. Καραγιάννη Αχιλλέα και Καραγιάννη Σωτήρη 
για την βοήθεια τους στην προετοιμασία του βίντεο και στα 
γυρίσματα.

(Την ταινία  με τίτλο  «Όλα για την πατρίδα»  μπορείτε 
να την παρακολουθήσετε στην  ιστοσελίδα του σχολείου   
http://9dim-veroias.ima.sch.gr/).

Η «Μελισσάνθη» του Δήμου 
Αλεξάνδρειας στο Μέγαρο 
Μουσικής Θεσσαλονίκης

Η παιδική χορωδία «Μελισσάνθη» του Δήμου Αλεξάνδρει-
ας προετοιμάζεται για το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, 
την Κυριακή 29 Απριλίου.

 Τα παιδιά θα συμμετάσχουν σ’ ένα πρόγραμμα με μουσική 
και χορογραφία, υπό την καθοδήγηση της διάσημης χορογρά-
φου Ceren Oran από το Πανεπιστήμιο της Βοστώνης!

  Η Ceren Oran δημιούργησε αυτό το πρόγραμμα Musical 
painting (μουσική ζωγραφική) και το έχει παρουσιάσει με με-
γάλη επιτυχία σε πολλές πόλεις του κόσμου, πάντα με παιδιά 
και εφήβους.

Η χορωδία επιλέχτηκε από το ΜΜΘ και μαζί με άλλες χο-
ρωδίες (περίπου 200 παιδιά και εφήβους), θα ζήσουν μοναδι-
κές στιγμές με μια διάσημη performer!

Σεμινάριο Εμψύχωσης 
Θεατρικής Μάσκας με αφορμή 
την παράσταση «Electra» από 

δύο ομάδες του Τμήματος 
Θεατρικής Υποδομής 
του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Βέροιας

Το πρώτο εργαστήρι εμψύχωσης θεατρικής μάσκας 
στο ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Βέροιας πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 
11 Απριλίου. Το εργαστήρι, με εμψυχώτριες τις ηθοποιούς 
Δήμητρα Σταματίου και Κίκα Ζαχαριάδου παρακολούθησαν 
δύο από τις ομάδες παιδιών λυκείου του Τμήματος Θεα-
τρικής Υποδομής του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας με δάσκαλο τον 
Πέτρο Μαλιάρα. Στόχος του εργαστηρίου ήταν να έρθουν οι 
μαθητές σε μια πρώτη επαφή με τη μάσκα, το πολύπλοκο 
αυτό εργαλείο υποκριτικής,. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρί-
ου, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να παρατηρήσουν 
και να πειραματιστούν, μέσα από σωματικούς και κινησι-
ολογικούς αυτοσχεδιασμούς με μάσκες και προσωπεία, 
που έχουν χρησιμοποιηθεί σε επαγγελματικές θεατρικές 
παραστάσεις. Οι εμψυχώτριες τους ενθάρρυναν να  εξερευ-
νήσουν τα  πρώτα στάδια αυτής της διαδρομής, όπου ο η-
θοποιός αποκτά ουσιαστική σχέση με την θεατρική μάσκα, 
σχέση που με τα κατάλληλα εργαλεία και τεχνικές μπορεί 
να οδηγήσει στην κατασκευή ενός θεατρικού χαρακτήρα. Το 
εργαστήρι αυτό θα ακολουθήσουν και άλλα, καθώς οι μα-
θητές των ομάδων αυτών, θα εργαστούν πιο συστηματικά 
και θα επιχειρήσουν την εμψύχωση θεατρικής μάσκας στην 
παράσταση «Electra» που θα παρουσιαστεί τον Ιούνιο από 
το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Βέροιας σε σκηνοθεσία Πέτρου Μαλιάρα.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Σε πλήρη εξέλιξη 
η υλοποίηση του έργου 

CULT-RInG για την 
ανάπτυξη ευρωπαϊκών 

πολιτιστικών διαδρομών 
Σε εξέλιξη βρί-

σκεται η υλοποί-
ηση του έργου 
δ ι α π ε ρ ι φ ε ρ ε ι -
ακής συνεργα -
σίας Cult-RInG 
“Cultural Routes 
as Investments 
for Growth and 
Jobs” («Πολιτιστι-
κές Διαδρομές ως 
Επενδύσεις για Α-
νάπτυξη και Απα-
σχόληση»), στο ο-
ποίο η Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακε-
δονίας συμμετέχει 
ως επικεφαλής 
εταίρος. Στο πλαί-
σιο του έργου, 
που συγχρημα-
τοδοτε ίτα ι  από 
το  πρόγραμμα 
Interreg Europe, 
η Περιφέρεια Κε-
ντρικής Μακεδονί-
ας θα λάβει μέρος 
στο 2ο διαπεριφε-
ρειακό θεματικό 
εργαστήριο του 
Cul t -RInG που 
πραγματοποιείται 
στο στο Γκέτεμποργκ της Σουηδίας (18-19 Απριλίου 2018).

Το Cult-RInG είναι ένα έργο διαπεριφερειακής συνεργασίας, που αναδεικνύει 
την αξία των επενδύσεων στις ευρωπαϊκές πολιτιστικές διαδρομές και τη συνει-
σφορά της δημιουργίας νέων πολιτιστικών διαδρομών στην ανάπτυξη και την 
απασχόληση. Το έργο Cult-RInG έχει επιλεγεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως 
αντιπροσωπευτικό στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς 
2018 και αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω την προβολή του πλούσιου πολιτιστι-
κού αποθέματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Εκτός από την προφανή πολιτιστική αξία του έργου, η οποία έχει παγκόσμιο 
πεδίο εφαρμογής, στόχος είναι να αξιοποιηθεί το θετικό κλίμα που δημιουργούν 
οι πολιτιστικές διαδρομές στην τοπική οικονομία μέσω ενίσχυσης του τουρισμού, 
προωθώντας την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα των μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων, καθώς και την επιχειρηματικότητα μέσω της ανάπτυξης καινοτόμων 
και ελκυστικών προϊόντων και υπηρεσιών πολιτιστικού τουρισμού. 

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας επιδιώκει την παράλληλη προβολή του 
πολιτισμού και του τουρισμού ως ενιαίου πυλώνα της αναπτυξιακής της πολιτικής 
που μπορεί να φέρει εισόδημα, να ανοίξει νέες θέσεις εργασίας, να αναδείξει τα 
συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας και να δημιουργήσει το σωστό υπόβαθρο για 
τις επιχειρησιακές δραστηριότητες σε μια εξαιρετικά δύσκολη στιγμή για τις επιχει-
ρήσεις. 

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας συμμετείχε ως επικεφαλής εταίρος του 
έργου Cult-RInG στο 4ο Διεθνές Φόρουμ που πραγματοποιήθηκε το Νοέμβριο του 
2017 στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας, στο πλαίσιο της «Συνεργασίας για τον 
Πολιτισμό ως Παράγοντα Ανάπτυξης-Βόρεια Διάσταση», με αντικείμενο τις νέες πο-
λιτιστικές διαδρομές και τη βιώσιμη ανάπτυξή τους. Παράλληλα, μέλη του εταιρικού 
σχήματος του έργου Cult-RInG συμμετείχαν στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού ITB στο 
Βερολίνο.
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Μέχρι τις 15 Μαΐου 
η έκθεση ζωγραφικής 

της Φωτεινής Χαμιδιελή
στο Βυζαντινό

 Μουσείο Βέροιας
Παρατείνεται έως και τις 15 Μαΐου 2018 η διάρκεια της περιοδικής έκθεσης ζω-

γραφικής της Φωτεινής Χαμιδιελή με τίτλο «Χρονογραμμή», η οποία εγκαινιάστηκε 
με μεγάλη επιτυχία στις 7 Φεβρουαρίου 2018 στο Βυζαντινό Μουσείο Βέροιας. 

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

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

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

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

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

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

Το Σάββατο 12 Μαϊου στη Στέγη
Ημερίδα για την 

ψυχική υγεία 
και την κοινωνική 

επανένταξη
Η μ ε ρ ί δ α  με θέμα « ψυχική υγεία και κοινωνική επανέ-

νταξη :  Προκλήσεις – Δικτύωση – Συνεργασία» διοργανώνει  
ο Σύλλογος οικογενειών φίλων Ψυχικής Υγείας (ΣΟΦΨΥ) 
και ο ΚΟΙΣΠΕ Ημαθίας, το Σάββατο 12 Μαϊου 2018 ,  από   
09.00΄- 15.30΄στην  Αντωνιάδειος Στέγη Γραμμάτων & Τεχνών 
Δήμου Βέροιας

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
Α΄ Κύκλος : « Ψυχική Υγεία – Πολιτεία – Εκκλησία»
Β’ Κύκλος : «Ψυχική Υγεία και Νομικό Σύστημα»
Γ΄ Κύκλος : «Ψυχική Υγεία και Κοινωνική Αλληλεγγύη»
Δ΄ Κύκλος : «Ψυχική Υγεία και Εργασία»
  Τις προσεχείς ημέρες θα ανακοινωθούν οι ομιλητές και το 

αναλυτικό Πρόγραμμα.
  Θα χορηγηθούν Βεβαιώσεις Συμμετοχής
ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
10 έως 12 Μαϊου 2018 : Εκθεση Ζωγραφικής της Ομάδας 

Ζωγραφικής των ληπτών του Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ. Ημαθίας στο φουα-
γιέ της Στέγης.

Ομιλία του  Διονύση Σιμόπουλου 
για τον άνθρωπο και το σύμπαν

Συνεχίζεται για 18η χρονιά η σειρά των ομιλιών «Αστέρια και Άνθρωποι στη Νέα 
Χιλιετία», που διοργανώνει το Παράρτημα Νάουσας της Εταιρείας Αστρονομίας και 
Διαστήματος Βόλου. Το Σάββατο 28 Απριλίου  στις 8.00 μ.μ. στην αίθουσα του Πο-
λυχώρου Πολιτισμού του Δήμου Νάουσας ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΝΑΡΑΣ –ΕΡΙΑ, απέναντι 
από το νοσοκομείο της Νάουσας, ο Επίτιμος διευθυντής του Ευγενιδείου Πλανητα-
ρίου Διονύσης Σιμόπουλος θα μιλήσει για τον άνθρωπο και το σύμπαν.

Η ομιλία θα αρχίσει με μια γενική επισκόπηση της εξέλιξης των ανθρωπίνων 
γνώσεων για το Σύμπαν, και των μέσων που χρησιμοποιούμε για την μελέτη της 
δομής και της εξέλιξής του. Γιατί όπως έλεγε χαρακτηριστικά κι ο Αριστοτέλης, «Φύ-
σει του ειδέναι ορέγεται ο άνθρωπος», είναι στη φύση του ανθρώπου να θέλει να 
μάθει. Τα τελευταία χρόνια έχουμε κατορθώσει να στείλουμε σε τροχιά γύρω από 
την Γη ολόκληρα διαστημικά αστεροσκοπεία. Μ’ αυτόν τον τρόπο μπορούμε να 
λάβουμε και να κατανοήσουμε τα μηνύματα όλων των ακτινοβολιών του ηλεκτρο-
μαγνητικού φάσματος, να ανακαλύψουμε την ηλικία και την έκταση του Σύμπαντος 
καθώς και την εξελικτική πορεία των άστρων. Οι πληροφορίες όμως που έρχονται 
από το Σύμπαν δεν περιορίζονται μόνο στα μηνύματα του ηλεκτρομαγνητισμού. 
Γιατί πρόσφατα κατορθώσαμε να εντοπίσουμε και μιαν άλλη πηγή πληροφοριών 
για το Σύμπαν που βασίζεται στην Γενική Θεωρία της Σχετικότητας: τα Βαρυτικά 
Κύματα. Στις 11 Φεβρουαρίου 2016 ανακοινώθηκε επίσημα ο εντοπισμός βαρυ-
τικών κυμάτων ακριβώς όπως είχε προβλέψει ο Αϊνστάιν ανοίγοντάς μας έτσι ένα 
νέο σπουδαίο παράθυρο πληροφοριών για όσα συμβαίνουν στο Σύμπαν. 

4o ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΣΕΕ: 
«Μικρομεσαία 

Επιχειρηματικότητα- 
Ο Μεγάλος 

Πρωταγωνιστής της 
Ανάπτυξης»

Το Σάββατο 21 
Απριλ ίου  2018, 
στο  ξενοδοχε ίο 
Metropolitan στο 
Παλαιό Φάληρο, θα 
πραγματοποιηθεί 
το 4ο Συνέδριο της 
ΕΣΕΕ με τίτλο «Μι-
κρομεσαία Επιχει-
ρηματικότητα: Ο Μεγάλος Πρωταγωνιστής της Ανάπτυξης». 

Το Συνέδριο επιχειρεί να συμβάλλει στο διάλογο για την 
παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, τοποθετώντας το 
εμπόριο και την μικρή και μεσαία επιχείρηση στο επίκεντρο 
της σύνθεσης των παραδοσιακών και καινοτόμων επιχειρη-
ματικών πρακτικών.

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα προηγηθεί την Παρα-
σκευή 20 Απριλίου δείπνο εργασίας στην διάρκεια του 
οποίου θα κάνουν παρεμβάσεις οι κ.κ. Δημήτρης Αβραμό-
πουλος, Επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέ-
σεων και Ιθαγένειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Δημήτρης 
Παπαδημούλης, Αντιπρόεδρος Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
Γιώργος Κύρτσος, Ευρωβουλευτής ΝΔ και Νίκος Ανδρου-
λάκης Ευρωβουλευτής ΠΑΣΟΚ-ΕΛΙΑ και ο πρόεδρος της 
ΕΣΕΕ κ. Βασίλης Κορκίδης. 

Το Πρόγραμμα Εργασιών του Συνεδρίου, το οποίο ε-
πισυνάπτεται, έχει συγκροτηθεί κατά τέτοιον τρόπο, ώστε 
να διαμορφώνονται οι προϋποθέσεις να μοιραστούν οι 
επιχειρήσεις εμπειρίες και γνώση, πολύτιμα εφόδια για την 
επιχειρηματικότητα, ειδικά μετά από μια περίοδο βαθειάς ύ-
φεσης. Πρόκειται για ένα Συνέδριο στο οποίο οι έμποροι και 
οι μικρομεσαίοι της αγοράς θα μιλήσουν μεταξύ τους για τα 
προβλήματα και τις λύσεις που αναζητούν. Τα αποτελέσμα-
τα του συνεδρίου θα κατατεθούν στην Κυβέρνηση και στην 
Αντιπολίτευση ώστε να περιληφθούν στην αναπτυξιακή 
στρατηγική της χώρας.      

Τα θέματα στα οποία θα εστιάσει ο διάλογος είναι τα 
εξής:

-Με ποιο τρόπο οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις θα 
γίνουν πιο αποδοτικές και λειτουργικές χωρίς απαραίτητη 
προϋπόθεση τη μεγέθυνση αλλά με απαραίτητη προϋπόθε-
ση την οργάνωση;

-Ποια εργαλεία είναι απαραίτητα σήμερα για τους επιχει-
ρηματίες;

-Ποιο είναι το πλεονέκτημα στο οποίο μπορούν να στη-
ρίξουν την στρατηγική τους;

- Με ποιους μπορούν να συνεργαστούν;
-Ποιος θα είναι ο ρόλος της ΕΣΕΕ, των Ομοσπονδιών 

και των Εμπορικών Συλλόγων σε αυτή τη διαδικασία;

Ανθοκομική 
Έκθεση από τα 

«Παιδιά 
της Άνοιξης»

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος η άνοιξη φέρνει την 
χαρά των λουλουδιών και των αρωμάτων στην Βέροια  σε 
έναν θεσμό που γεννήθηκε το  1990.

Από τις 20 Απριλίου έως και τις 24 Απριλίου 2018 Στο 
Δημαρχείο Βέροιας ,’’Τα Παιδιά της Άνοιξης ‘’ από 9: 00 το 
πρωϊ ως τις 21:00 το απόγευμα  θα στολίσουν το περίπτε-
ρο τους με άνθη και φυτά. 

Εξειδικευμένοι γεωπόνοι του Ε.Ε.Ε.Ε. Κ Αλεξάνδρειας, 
θα βρίσκονται  Δευτέρα και Τρίτη πρωί  στο χώρο για να 
μάς συμβουλεύουν πώς να φτιάξουμε τον κήπο ή την βε-
ράντα, ποιά φυτά να επιλέξουμε και με ποιόν τρόπο να τα 
περιποιηθούμε.

Το βιωματικό εργαστήρι  ζαχαροπλαστικής του ΚΔΗΦ ‘’  
Τα Παιδιά της Άνοιξης’’ τη Δευτέρα το πρωί,

Θα δημιουργήσουν ‘’Φυτεμένα  γλαστράκια για ... φά-
γωμα’’ 

Σας περιμένουμε στο καθιερωμένο ανοιξιάτικο ραντε-
βού στο Δημαρχείο Βέροιας !

Το Δ.Σ.



Την Τετάρτη 25 
Απριλίου εμβόλιμη 
η 28η αγωνιστική 

της Football 
League

Αναλυτικάτοπρόγραμμα
Τετάρτη25Απριλίου
ΑναγέννησηΚαρδίτσας-ΑΟΧανιάΚισ-

σαμικός(15:00)
Πανσερραϊκός-Αιγινιακός(15:00ΕΡΤ3)
ΔόξαΔράμας-ΑπόλλωνΠόντου(17:00)
Σπάρτη-Τρίκαλα(17:00)
Αρης -ΑπόλλωνΛάρισας (17:00,WEB

TVΕΡΤ)
Παναχαϊκή -ΑΕ ΚαραϊσκάκηςΑρτας

(17:00)
Βέροια-ΚαλλιθέαΔ.Δ.
Αχαρναϊκός-ΕργοτέληςΔ.Δ.
Πέμπτη26Απριλίου
ΟΦΗ-Παναιγιάλειος (17:00ΕΡΤ3,Γή-

πεδο«ΘεόδωροςΒαρδινογιάννης»)

CMYKCMYK
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Τους διαιτητές που θα διευ-
θύνουν τις αναμετρήσεις της 
27ης αγωνιστικής στη Football 

League ανακοίνωσε η ΕΠΟ. Αναλυτι-
κά οι ορισμοί:

ΑΟΧΚισσαμικός–ΟΦΗ(21/4,
17:00):Αντωνίου (Αθηνών), Ζήρ-
δας (Αθηνών),Τζιλίρης (Πειραιά),
Δημητρόπουλος(Δ.Αττικής).

Εργοτέλης – Καραϊσκάκης
(21/4, 17:00):Αντιπαριώτης (Αν.
Αττικής),Δουλγεράκης (Αν.Αττι-
κής),Μαρνέζος (Χανίων),Δραγά-
της(Αν.Αττικής).

Αιγινιακός – Σπάρτη (22/4,
17:00): Κολυτάς (Λασιθίου), Τσι-
ότσιος (Μακεδονίας), Θανασιάς
(Ηπείρου), Μπαλατσούκας (Θε-
σπρωτίας).

ΑναγέννησηΚαρδίτσας–Παν-
σερραϊκός (22/4, 17:00):Μπλού-
νας (Φθιώτιδας), Παρασίου (Η-
μαθίας), Καρακώστας (Λάρισας),
Βρέσκας(Πιερίας).

ΑπόλλωνΛάρισας –Παναχαϊ-
κή:Τεβεκέλης (Μακεδονίας),Τζια-
μπάσης (Κοζάνης),Φράγιος (Μα-
κεδονίας),Φωτιάδης(Καστοριάς).

ΑπόλλωνΠόντου–Άρης:Αγγε-
λάκης (Μακεδονίας),Αϊναλής (Μακεδονίας),Χριστά-
κογλου(Χαλκιδικής),Βουρνέλης(Μακεδονίας).

Παναιγιάλειος–ΔόξαΔράμας(22/4,17:00):Μπα-
κογιάννης(Αθηνών),Δασκαλάκης(Ηρακλείου),Κύρι-
ος(Αρκαδίας),Ζαραβίνος(Αθηνών)

Πραγματο-
ποιήθη-
κε χθες  

Τετάρτη (18/4) 
η κλήρωση των 
μπαράζ ανόδου 
στα γραφεία της 
ΕΠΟ. Αναλυτικά 
το πρόγραμμα 
των αγώνων με 
έναρξη στις 29 
Απριλίου:

1οςόμιλος
1ηΑγωνιστική-29/4
ΝΠΣΒΟΛΟΣ-ΑΠΟΛ-

ΛΩΝΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ
ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ -ΗΡΑ-

ΚΛΗΣ

2ηΑγωνιστική-2/5
ΗΡΑΚΛΗΣ-ΝΠΣΒΟΛΟΣ
ΑΠΟΛΛΩΝΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ-ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ

3ηΑγωνιστική-6/5
ΝΠΣΒΟΛΟΣ-ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ-ΑΠΟΛΛΩΝΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ

4ηΑγωνιστική-13/5
ΗΡΑΚΛΗΣ-ΤΗΥΛΥΚΡΑΤΗΣ
ΑΠΟΛΛΩΝΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ-ΝΠΣΒΟΛΟΣ

5ηΑγωνιστική-20/5
ΝΠΣΒΟΛΟΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ
ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ-ΑΠΟΛΛΩΝΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ

6ηΑγωνιστική-27/5
ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ-ΝΠΣΒΟΛΟΣ
ΑΠΟΛΛΩΝΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ-ΗΡΑΚΛΗΣ

2οςόμιλος

1ηΑγωνιστική-29/4
ΗΡΟΔΟΤΟΣ–ΑΣΤΕΡΑΣΑΜΑΛΙΑΔΑΣ
ΑΗΤΤΗΤΟΣΣΠΑΤΩΝ-ΕΘΝΙΚΟΣΠΕΙΡΑΙΑ

2ηΑγωνιστική-2/5
ΑΣΤΕΡΑΣΑΜΑΛΙΑΔΑΣ-ΑΗΤΤΗΤΟΣΣΠΑΤΩΝ
ΕΘΝΙΚΟΣΠΕΙΡΑΙΑ-ΗΡΟΔΟΤΟΣ

3ηΑγωνιστική-6/5
ΑΗΤΤΗΤΟΣΣΠΑΤΩΝ–ΗΡΟΔΟΤΟΣ
ΑΣΤΕΡΑΣΑΜΑΛΙΑΔΑΣ–ΕΘΝΙΚΟΣΠΕΙΡΑΙΑ

4ηΑγωνιστική-13/5
ΑΣΤΕΡΑΣΑΜΑΛΙΑΔΑΣ-ΗΡΟΔΟΤΟΣ
ΕΘΝΙΚΟΣΠΕΙΡΑΙΑ-ΑΗΤΤΗΤΟΣΣΠΑΤΩΝ

5ηΑγωνιστική-20/5
ΑΗΤΤΗΤΟΣΣΠΑΤΩΝ–ΑΣΤΕΡΑΣΑΜΑΛΙΑΔΑΣ
ΗΡΟΔΟΤΟΣ-ΕΘΝΙΚΟΣΠΕΙΡΑΙΑ

6ηΑγωνιστική-27/5
ΗΡΟΔΟΤΟΣ–ΑΗΤΤΗΤΟΣΣΠΑΤΩΝ
ΕΘΝΙΚΟΣΠΕΙΡΑΙΑ-ΑΣΤΕΡΑΣΑΜΑΛΙΑΔΑΣ

Football Leauge

Οιδιαιτητέςτης27ηςαγωνιστικής
Το πρόγραμμα των μπαράζ για 
την άνοδο στην Football Leauge

Στα χνάρια 
της Βέροιας 
αλλά και του 

Αχαρναικού βαδίζει 
μία άλλη ιστορική 
ομάδα. Πρόκειται 
για τον Πανσερραι-
κό, οι παίκτες του 
οποίου εξέδωσαν 
ανακοίνωση, με την 
οποία τονίζουν, πως 
όπως έχει η κατά-
σταση τώρα στην 
ομάδα, είναι αδύνα-
το να συνεχίσουν 
την προσπάθεια.

Επισημαίνουνπως το ερχόμενο ματς κόντρα
στηνΑΣΑβρίσκεταιστοναέρα,καθώςταπροβλή-
ματαπουαντιμετωπίζουνείναιπολύμεγάλα.

Όμωςοιαποχωρήσειςομάδωναπότηνfootball
Leaugeίσωςνασυνεχιστούνκαιπρίντηνλήξητου
πρωταθλήματος δούμε να αποχωρούν και άλλες
ομάδες όπως ακούγεται για την Σπάρτη και τον
Παναιγιάλειο.

Ηανακοίνωση:τωνπαικτώντουΠανσερραικού.
«Δυστυχώςέχουμεφτάσειστοσημείοναθέλου-

με να εκφράσουμε ταπροβλήματαμας αλλά δεν
έχουμεπουνααπευθυνθούμε.Πλέονηκατάσταση
έχει φτάσει σε οριακό σημείο.Η καθημερινότητα
γίνεταιολοένακαιπιοδύσκολη, τομυαλόμαςβρί-
σκεται οπουδήποτε αλλού εκτός από αυτό που
καλούμαστενακάνουμε,ναπαίξουμεποδόσφαιρο.
Εδώ καιπερίπου ένα μήνα έχουμε μείνει ολομό-

ναχοι καιπολεμάμε χωρίς ούτε καν ταβασικά.Οι
μόνοιάνθρωποιπουβλέπουμε είναι τοπροπονη-
τικότιμ,οφυσιοθεραπευτήςμαςκαιοφροντιστής
τηςομάδαςπουόπωςγίνεται αντιληπτόδεν είναι
αρμόδιοιναδώσουνεοποιαδήποτελύσηούτεστο
οικονομικό,ούτεκαιστολειτουργικόκομμάτι.

Έτσι θέλουμε να ενημερώσουμε όλους τους
Σερραίουςφιλάθλους, καθώς και τους υγιώςσκε-
πτόμενουςοπαδούςτηςομάδαςμαςότικάτωαπό
αυτές τιςσυνθήκες είναι αδύνατο ναολοκληρωθεί
ηφετινήπροσπάθεια.

Το επερχόμενο ματς με τηνΑναγέννησηΚαρ-
δίτσαςβρίσκεταιστοναέρα,καθώςανδενλυθούν
τα προβλήματα που αναφέρθηκαν δεν είμαστε
διατεθειμένοι να συνεχίσουμε ναπαλεύουμε για
νασώσουμε ένα καράβιπου βουλιάζει χωρίς να
είμαστε κανασφαλισμένοι.Επίσης δεν θεωρούμε
έντιμοναπαλεύουμεγιανακατακτούμετουςτρεις
βαθμούςεντόςαγωνιστικούχώρουκαιναμαςτους
αφαιρούνγιαεξωαγωνιστικούςλόγους.Οιυπεύθυ-
νοιπρέπεινααναλάβουντιςευθύνεςτους».

ΤηνΒέροιακαιτονΑχαρναϊκόθα
ακολούθησει...καιοΠανσερραικός



Η ανοδική πορεία 
του σωματείου 
μας, πιστοποιείται 

από το γεγονός ότι όλο 
και περισσότεροι νέοι με 
αναπηρία από την περιο-
χή μας, βρίσκουν σε εμάς 
τον τρόπο ώστε να ανοί-
ξουν τους ορίζοντες τους 
μέσω του παραολυμπια-
κού αθλητισμού! 

Ο Ιωάννης Κυριαζάκης,
24χραπό τηΒέροια, υπέγρα-
ψεχθεςτηναίτησηγιατηνέκ-
δοση αθλητικού δελτίου στο
«Εν ΣώματιΥγιεί» και γίνεται
έτσι ο 16ος αθλητής μας. Ο
Ιωάννης, θα αγωνίζεται σε α-
γωνίσματαδρόμωνκαιρίψεων
καιπροπονείταιμετονέμπειρο
γυμναστήΝίνοΚανελλίδη.

Iωάννη, σε καλωσορίζουμε
στηνοικογένεια τουΑ.Σ.Προ-
σαρμοσμένουΑθλητισμού«Εν
ΣώματιΥγιεί»Βέροιας!

CMYKCMYK
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Ξεκινά το Σάββατο 21/4 η διαδικασία 
των play off για τους Αετούς Βέροι-
ας, στην πρώτη χρονιά της ομάδας 

από την ίδρυση της. Η διοίκηση, το προπο-
νητικό τιμ και οι παίκτες καλούν τον φίλα-
θλο κόσμο της πόλης να δώσουν το παρών 
στο ΔΑΚ «Βικέλας», το Σάββατο 21/4 και 

ώρα 18.00 για την πρώτη αναμέτρηση της 
ομάδας με αντίπαλο τον ΑΟΚ Γουμένισσας.

Ηπαρουσίασαςθαδώσειτοκίνητροστουςπαίκτεςνα
συνεχίσουν την αγωνιστικότηταπου έχουν επιδείξει κατά
τηδιάρκειατηςκανονικήςπεριόδουκαιναολοκληρώσουν
τησεζόνμετηνεπισφράγισητηςπροσπάθειαςτουςγιατην
άνοδοστηνΑΕΚΑΣΚΕΜ

Νέα πρωτιά απέσπασε ο 
11χρονος μαθητής του 
5ου Δημοτικού Σχολείου 

Νάουσας Καραμίχος Μιχάλης 
στο 11ο Διεθνές Σκακιστικό 
Τουρνουά Τριανδρίας, που 
πραγματοποιήθηκε από τις 9 
έως τις 15 Απριλίου στο Περί-
πτερο των Εθνών της Διεθνούς 
Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Ονεαρόςσκακιστής αναδείχτηκεπρώ-
τοςστηνκατηγορίακάτωτων12ετών(χρυ-
σόμετάλλιο) και 5οςστη γενική κατάταξη,
ανάμεσασε150έμπειρουςσκακιστέςόλων
των ηλικιών απόΕλλάδα,Αγγλία, Ρωσία,
Ολλανδία,Ουκρανία,ΤουρκίακαιΚύπρο,με
6,5βαθμούςσε8αγώνες,σημειώνοντας6
νίκες, μία ισοπαλία και μία ήττα, νικώντας,
μάλιστα,στον τελικόγύροτονΠρωταθλητή
Κύπρουστην κατηγορία του κάτω των 12
ετών.

Ανακοίνωση των Αετών Βέροιας
για τον πρώτο αγώνα των play off

ΝέαπρωτιάτουΗμαθιώτη
μαθητήΜιχάληΚαραμίχουσε
ΔιεθνέςΣκακιστικόΤουρνουά

Εν σώματι υγιεί

Γιάννης
Κυριαζάκης
ο16ος
αθλητής
μας!

Play-offΧάντμπολ
Η ΑΕΚ συνέτριψε 48-27 τον Αερωπό

ΜεεπιβλητικότρόποηΑΕΚέκανετοπρώτοβήμαγιαναβρεθείσταημιτελικάτωνplay
offτουπρωταθλήματος.ΗΈνωσηχωρίςνααντιμετωπίσειουσιαστικάκανέναπρόβλημαδι-
έλυσεμε48-27τονΑερωπόΈδεσσαςστηναίθουσα«Γ.Κασιμάτης»τουΟΑΚΑκαιχρειάζε-
ταιακόμημιανίκηγιαναβρεθείσταημιτελικάτηςHandballPremierόπουεκείπεριμένειήδη
οΠΑΟΚ.Τοπαιχνίδιουσιαστικάτέλειωσεστοτελευταίοπεντάλεπτοτουπρώτουημιχρόνου.
Εκεί όπουοΑερωπόςφάνηκεότι μπορεί να ξαναμπείστηνδιεκδίκηση τουαγώνα–στο
μέτροτουδυνατούπάντα–καιμεένα3-0σερίναμετατρέψειτο17-11του21:40σε17-14
στο 23:42.Όμωςοι λύσεις για τον ΓιάννηΠηλαλίδη ήταν ελάχιστες αφού την αποστολή
αποτελούσανμόλις11παίκτες (έλειπανΠαναγιώτηςκαιΦάνηςΤζουβάραςκαι οΑστέρης
Τριανταφύλλου),ενώκιοΔημάκηςέπαιζεάρρωστος.

ΟΝίκοςΓραμματικόςπήρετάιμάουτ,ηρέμησετουςπαίκτεςτουκαιστησυνέχειαακο-
λούθησε ένα«κιτρινόμαυρο»σερί 7-0 με τη διαφορά ναφτάνει σε διψήφιοαριθμό (+10,
24-14).Τοσερίσυνεχίστηκεκαιστοδεύτερομέρος-πράτιςπολλέςαλλαγές–μετονΠα-
ναγιώτηΝικολαΐδηνασκοράρεικατάβούλησηκαιμαζίμετονσυνεπώνυμότουΧρήστοκαι
τονΜπάμπηΔομπρήεκτόξευσαντηδιαφοράστο+21()45-24στο53:01)εκμεταλλευόμενοι
σχεδόνόλεςτιςμπάλεςπουκέρδισανστηνάμυνα.

Ταπεντάλεπτα:5-2,7-4,12-78,15-10,19-14,24-14(ημχ.),30-16,33-20,38-22,40-24,
45-25,48-27

ΑΕΚ(ΝίκοςΓραμματικός):ΝικολαΐδηςΧ.5,Τσικογιαννόπουλος,Πέρρος4,Γεωργιάδης,
Χόγκας7,Ζαμπούνης4,ΝικολαΐδηςΠ.13,Ραντούλοβιτς,Συγγάρης,Χατσίκας2,Λόκκεν3,
Δομπρής6,Βαμβακάς1,Αργυρού,Βραζάλιτσα3,Μυλωνάς.

ΑΕΡΩΠΟΣΕΔΕΣΣΑΣ(ΓιάννηςΠηλαλίδης):Αθανασίου,Μαυρόπουλος,Ρομπής1,Κράλ-
λης3,Λιάνδης,Ανγκέλοφ5,Δημάκης3,Βαφείδης5,Κυριακού6,Λιόφης1,Αρβανιτίδης3.

Διαιτητές:Κινατζίδης-Φωτακίδης,Δίλεπτα:1-1,Πέναλτι:1/1-3/3
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Ο Εκπολιτιστικός και Μορφω-
τικός Σύλλογος Βεργίνας 
«Αιγές» σε συνδιοργάνωση με 

το ΚΑΠΑ του Δήμου Βέροιας και την 
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας διορ-
γανώνουν τον «2ο Δρόμο των Ανακτό-
ρων». Με αγώνες 12 χλμ , 8 χλμ και 
1 χλμ για παιδιά. Με την εμπειρία του 
1ου Αγώνα των Ανακτόρων, όπου μας 
τιμήσατε με την συμμετοχή σας και 
εκφραστήκατε με τα καλύτερα λόγια 
για τον αγώνα μας, θα χαρούμε να σας 
προσφέρουμε την φιλοξενία μας και 
στη δεύτερη διοργάνωση μας.

ΣτηΒεργίναΗμαθίας, τον τόποπουδιάλεξανοι
Μακεδόνεςπρόγονοι μας στο απόγειο της αρχαί-
ας λάμψης τους για να εγκαταστήσουν το λαμπρό
ανάκτορο του οΦίλιπποςΒ΄σαςπροσκαλούμε να
τρέξετεστονδεύτεροαγώναμας.Οφετινόςαγώνας
μας είναι εμπλουτισμένοςμεμιαδεύτερημικρότερη
ορεινήδιαδρομή8χιλιομέτρωνστιςπλαγιέςτωνΠι-
ερίωνγύρωαπότοπεριτείχισματουσυγκροτήματος
τωνανακτόρων,καθώςκαιμεμιαπαιδικήδιαδρομή
1 χιλιομέτρου στα όρια του χωριού.Η ημερομηνία
διεξαγωγής του αγώνα, είναι διαλεγμένηώστε να
αποτελεί μια ευκαιρία επανένταξης στην δρομική
δραστηριότητα για έμπειρους δρομείς μετά τον μα-
ραθώνιοΜέγαςΑλέξανδρος,αλλάκαιμιασυμμετοχή
στονμικρότεροορεινόαγώναγιαδρομείςμικρήςκαι
μέτριαςεμπειρίας.

ΤόποςΕκκίνησηςκαιΤερματισμού:ΠλατείαΒερ-
γίναςΗμαθίας

Ημερομηνία διεξαγωγής: Κυριακή 29Απριλίου

2018
ΏραΕκκίνησης:10πμ.
Διαδρομή-Χρονομέτρηση:Οιορεινέςδιαδρομές

του αγώνα σχεδιάστηκαν έτσιώστε να αναδειχθεί
τοφυσικό κάλλος και η ιστορικότητα τηςπεριοχής.
Αμέσωςμετά την έξοδο από το χωριό η διαδρομή
διέρχεται δίπλα από το  ΒασιλικόΝεκροταφείο και
απότμήμα  τουτείχουςτωνανακτόρωντωνΑιγών.
Στο2,5 χλμαφήνουμεδεξιά τονμεταβυζαντινό ναό
τουΑγίουΔημητρίουτου15ουαιώνοςμ.Χ.,στο6,4
χλμδιερχόμαστεδίπλααπότηνπηγήτηςΟμορφιάς,
καιαπότηνακρόπολητωναρχαίωνΑιγών,όπουκαι
διαχωρίζονταιοιδύοορεινέςδιαδρομές.Ηδιαδρομή
των 12 χλμανηφορίζει νότια, ενώη διαδρομή των
8 χλμ κατηφορίζει βόρειαπρος την ακρόπολη των
αρχαίωνΑιγών. Στο κατηφορικό τμήμα οι δρομείς

των 12 χλμ συναντούν τιςπηγές ύδρευσης και τα
υπολείμματατουαγωγούύδρευσηςτωνανακτόρων.
Τέλος  και οι δύο διαδρομές συναντιούνται δίπλα
στοναρχαιολογικόχώροτωνΑνακτόρωντουΦιλίπ-
πουΒ’και τοαρχαίοθέατροόπουδολοφονήθηκεο
Μακεδόναςβασιλιάς.

Σεμεγάλοτμήματωνδιαδρομώντουαγώνα,οι
συμμετέχοντες θα έχουν πανέμορφηπανοραμική
θέαστονκάμποτηςΗμαθίας.

ΤοναγώνακαλύπτουνηΛέσχηΜοτοσικλετιστών
Βεροίας,καιδιασωστικήομάδα.

Η χρονομέτρηση θα είναι  ηλεκτρονική για τους
αγώνεςτων12και8χιλιομέτρων,μεάμεσηέκδοση
τωναποτελεσμάτων.

Φωτογράφοιτηςδιοργάνωσηςθαβρίσκονταιστη
διαδρομή και οι φωτογραφίες του αγώνα θα είναι

διαθέσιμεςδωρεάνστουςδρομείςπουθασυμμετέ-
χουν.

Σε όλους τους δρομείςπου θα τερματίσουν θα
δοθεί επίχρυσο χειροποίητο αναμνηστικό μετάλλιο,
ειδικάκατασκευασμένογιατοναγώνααπότοναργυ-
ροχρυσοχόοτηςΒέροιαςΓ.Ντόκα.Έναενθύμιοπου
θασαςυπενθυμίζειτην ιστορικότητατουτόπουμας
καιτηςδιαδρομήςπουθαέχετετρέξει.

Επίσης σε όλους τους συμμετέχοντες θαπρο-
σφερθείμικρόγεύμαμεσουβλάκιακαικρασίΝάου-
σας, με την επίδειξη τουκουπονιούπουθαπαρα-
λάβουν κατά τηνπαραλαβή του αριθμού τους,ως
ένδειξηφιλοξενίαςστοχωριόμας.

Δηλώσειςσυμμετοχής:Τοκόστοςσυμμετοχήςεί-
ναι5ευρώγιατουςαγώνες12και8χλμκαιδωρεάν
γιατονπαιδικόαγώνα.

Τοόριοσυμμετοχώνείναι200δρομείςαθροιστικά
και στους δύο αγώνες.Μετά από την κάλυψη του
ορίου αυτού, οι εκπρόθεσμες συμμετοχές δεν εξα-
σφαλίζουντομετάλλιοτουαγώνα.

Σε όσους επιθυμούν να διανυκτερεύσουνσε υ-
παίθριοχώρομεσκηνέςήάλλομέσο,προσφέρεται
ηλεκτροφωτισμένοςχώροςστον εξοχικόχώροΠλα-
τάνια, δίπλαακριβώςστα τελευταίασπίτια του χω-
ριού,μεφυσικάτρεχούμενανεράκαικατάφυτοαπό
αιωνόβιαπλατάνια.Μιαευκαιρίαγιαέναδιήμερομε
επίσκεψηστουςπερίφημουςβασιλικούςτάφουςτων
Αιγών,που ανακάλυψε ο αείμνηστος αρχαιολόγος
ΜανώληςΑνδρόνικοςκαιμιαεπίσκεψηστηνκοντινή
Βέροια.

Στην ιστοσελίδα τουΜορφωτικούΠολιτιστικού
ΣυλλόγουΒεργίνας «Αιγές»www.psverginas.gr θα
αναρτηθείστις1Μαρτίου2018ητελικήπροκήρυξη
καιοιλεπτομέρειεςτουαγώνα.Σεειδικήφόρματης
ιστοσελίδαςτουΣυλλόγουθαμπορείτεναυποβάλλε-
τετηνδήλωσησυμμετοχήςσας.

ΣαςπεριμένουμεστιςιστορικέςΑιγές

Βεργίνα Ημαθίας 29/04/18

2ος Δρόμος των Ανακτόρων

Ηδιπλήπρωτιά
τουΠρίγιοβιτς

Ο Αλεξάνταρ Πρίγιοβιτς διανύει την καλύτερη 
σεζόν της καριέρας του, είναι έτοιμος να σπά-
σει το ρεκόρ του Αθανασιάδη και να αναδε-

χθεί πρώτος σκόρερ τόσο στο Πρωτάθλημα, όσο και 
στο Κύπελλο.

Πριν λίγες εβδομάδες,οΑλεξάνταρΠρίγιοβιτς είχεσπάσει τορεκόρ
πιοπαραγωγικήςδικήςτουσεζόν(16τέρματασεΜπόλουσπορκαιΛέ-
γκια)καιχθες,μετοεύστοχοχτύπημαπέναλτιισοφάρισεκαιέναακόμη,
αυτότουΑθανασιάδη,αφούμε23γκολσεόλεςτιςδιοργανώσειςείναιοι
πιοπαραγωγικοίπαίκτεςτουΠΑΟΚτατελευταίαχρόνια.

Ωστόσο,ομεγάλοςστόχοςτουΣέρβουφορδενείναινασπάσειαπλά
τορεκόρτουΈλληναεπιθετικού,αλλάναπετύχεικάτιπουκανείςάλλος
δενέχεικαταφέρειμετονΔικέφαλο.

Νααναδειχθείπρώτοςσκόρερ τόσοστοΠρωτάθλημα, όσο και στο
Κύπελλο.ΣτηΣούπερΛίγκα,όπωςείναιευρέωςγνωστό,πάειχέρι-χέρι
μετονΚαρίμΑνσαριφάρντ(έχουναπό15τέρματα),ενώακολουθείκατά
πόδαςοΠέδροΚόντεμε13.

ΟΙσπανόςείναιοσυγκάτοικοςτου«Πρίγιο»στηνκορυφήτουπίνακα
τωνσκόρερ τουΚυπέλλου.Οι δύοπαίκτες έχουναπό έξι τέρματα και
ακολουθούνμεπέντεοΣάχοβκαιοΧριστοδουλόπουλος.

To Πρωτοβάθμιο Πειθαρ-
χικό Όργανο της Super 
League κάλεσε σε απο-

λογία τις ΠΑΕ Ξάνθη και Αστέ-
ρας Τρίπολης για τη συμπερι-
φορά των φιλάθλων τους στις 
αναμετρήσεις με ΠΑΣ Γιάννινα 
και Λεβαδειακό αντίστοιχα. Σε 
απολογία κάλεσε το Πρωτο-
βάθμιο Πειθαρχικό Όργανο της 
Super League την Ξάνθη και 
τον Αστέρα Τρίπολης εξαιτίας 
της συμπεριφοράς των φιλά-
θλων τους στις αναμετρήσεις 
με ΠΑΣ Γιάννινα και Λεβαδεια-
κό αντίστοιχα στο πλαίσιο της 

27ης αγωνιστικής του πρωτα-
θλήματος.
ΗανακοίνωσητηςSuperLeague:
Tο ΠρωτοβάθμιοΜονομελές Πειθαρ-

χικό όργανο κάλεσε σε απολογία (για την
Πέμπτη19-04-2018καιώρα16.00)τιςπα-
ρακάτωΠΑΕστοπλαίσιοτωνσυναντήσεων
γιατην27ηαγωνιστική.Αναλυτικά:

ΠΑΕΑ.Ο. ΞΑΝΘΗ: «Βάσει των ανα-
φερομένων στο από 15/04/2018 Φύλλο
Αγώνα,τοοποίοσαςγνωστοποιήθηκε,κατ’
άρθρο 15 τουΚανονισμούΑγώνωνΠοδο-
σφαίρου (Κ.Α.Π.)καιστηναπό15/04/2018
ΈκθεσηΠαρατηρητήΑγώνα,σεσυνδυασμό
καιμετονοπτικοακουστικόυλικόφορέαεγ-
γραφήςεικόναςκαιήχου(DVD),στονοποίο
αποτυπώνεται ο επίμαχοςποδοσφαιρικός
αγώνας»: Για τη συμπεριφορά των φιλά-
θλων της στον αγώναΠΑΕΑ.Ο. ΞΑΝΘΗ
-ΠΑΕΠΑΣΓΙΑΝΝΙΝΑ.

Επίπαραβάσειτωνάρθρων1,5επ.,14
παρ.1,2,3και4,15παρ.3περ.α΄τουΠΚ
τηςΕΠΟ.

ΠΑΕΑΣΤΕΡΑΣΤΡΙΠΟΛΗΣ:«Βάσειτων
αναφερομένωνστοαπό14/04/2018Φύλλο
Αγώνα,τοοποίοσαςγνωστοποιήθηκε,κατ’
άρθρο 15 τουΚανονισμούΑγώνωνΠοδο-
σφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 14/04/2018
ΈκθεσηΠαρατηρητήΑγώνα, και στην υπ΄
αριθμ.πρωτ. 7954/18/753693από 17-04-
2018αναφοράσυμβάντωντηςΑστυνομίας,
σεσυνδυασμό και με τον οπτικοακουστικό
υλικό φορέα εγγραφής εικόνας και ήχου
(DVD),στονοποίοαποτυπώνεται ο επίμα-
χος ποδοσφαιρικός αγώνας»: Για τη συ-
μπεριφορά τωνφιλάθλων τηςστον αγώνα
ΠΑΕΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ-ΠΑΕΑΣΤΕΡΑΣΤΡΙ-
ΠΟΛΗΣ.

Επίπαραβάσει τωνάρθρων1,5επ.,14
παρ.1,2,3και4,15παρ.3περ.α΄καιστ΄του
ΠΚτηςΕΠΟ.

Σε απολογία Ξάνθη και Αστέρας
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Απαγόρευση κινητών 
τηλεφώνων σε όλες τις 

μονάδες του ελληνικού στρατού
Εντολή στο πλαίσιο άσκησης που διεξάγεται και προκειμένου 

να εξοικειωθεί το προσωπικό με τα υπηρεσιακά τηλέφωνα, 
μετά και τη σύλληψη των Ελλήνων στρατιωτικών

Με εντολή των αρχηγών επιτελείων απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων σε όλες τις 
μονάδες του στρατού ξηράς.

Οι επικοινωνίες θα πραγματοποιούνται μόνο με υπηρεσιακά μέσα, στο πλαίσιο ασκήσεως που 
διεξάγεται αυτή την εβδομάδα.

Είναι μια δράση που γίνεται για πρώτη φορά στις Ενοπλες Δυνάμεις κι έχει ως στόχο την εξοι-
κείωση του στρατιωτικού προσωπικού με τη χρήση των υπηρεσιακών μέσων που εξασφαλίζουν 
ασφαλείς επικοινωνίες, κι όχι των κινητών τηλεφώνων που μπορούν οι συνομιλίες εύκολα να υπο-
κλαπούν.

Η άσκηση γίνεται μετά τη σύλληψη των δύο Ελλήνων στρατιωτικών στις Καστανιές αλλά και 
τον έλεγχο των κινητών τηλεφώνων τους από την Τουρκία κι εντάσσεται στο πλαίσιο της ετοιμότη-
τας των Ενόπλων Δυνάμεων λόγω της αυξημένης προκλητικότητας από την πλευρά της Τουρκίας.

Πηγή In.gr

Σήμερα ξεκινά 
η επιχείρηση ανέλκυσης 

του Μιράζ στη Σκύρο

Ξεκινά σήμερα Πέμπτη η επιχείρηση ανέλκυσης των συντριμμιών του Μιράζ 2000-5 που συνε-
τρίβη ανοιχτά της Σκύρου.

Ήδη, αναχώρησε την Τετάρτη από το λιμάνι του Πειραιά το ωκεανογραφικό σκάφος του Ελλη-
νικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) με προορισμό την θαλάσσια περιοχή της Σκύρου, 
όπου η Κινητή Ομάδα Συντήρησης Θαλασσίων Εγκαταστάσεων (ΚΟΣΥΘΕ) της 206 Πτέρυγα Υ-
ποστήριξης της ΠΑ εντόπισε το ηχητικό σήμα του καταγραφέα πρόσκρουσης του μοιραίου Μιράζ 
2000-5 που συνετρίβη στις 12 Απριλίου.

Οι ερευνητές του Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας του ΕΛΚΕΘΕ αναμένεται να ξεκινήσουν τις πρώ-
τες πρωινές ώρες της Πέμπτης την επιχείρηση ανέλκυσης του καταγραφέα πρόσκρουσης και των 
συντριμμιών του Μιράζ 2000-5.

Σε πρώτη φάση θα γίνει βαθυμετρία ακριβείας με βυθόμετρο πολλαπλής δέσμης και θα ακο-
λουθήσει η γεωμορφολογική αποτύπωση της περιοχής με ηχοβολιστικά. Στην συνέχεια, αναμένε-
ται να γίνει καθέλκυση του υποβρύχιου οχήματος του ROV του ΕΛΚΕΘΕ, που θα καταγράψει από 
κοντά τα συντρίμμια, έτσι ώστε να ξεκινήσει μετά η επιχείρηση ανέλκυσης.

Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου 
του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Α-
σφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 
με τίτλο «Μέτρα για την προώθηση των 
θεσμών της αναδοχής και υιοθεσίας».

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, η 
νομοθετική παρέμβαση εισάγει βασικές 
καινοτόμες ρυθμίσεις, οι οποίες συνοψίζο-
νται, ως εξής:

– Θέσπιση συμβουλευτικού γνωμοδοτι-
κού οργάνου, υπό τον τίτλο «Εθνικό Συμ-
βούλιο Αναδοχής Υιοθεσίας» (Ε.Σ.Αν.Υ.).

– Εισαγωγή Εθνικού Μητρώου Ανηλί-
κων, στο οποίο καταγράφονται υποχρεωτι-
κά όλα τα παιδιά που διαβιούν σε μονάδες 
παιδικής προστασίας.

– Εισαγωγή Εθνικού Μητρώου Υποψή-
φιων Ανάδοχων Γονέων, στο οποίο καταχωρού-
νται, όσοι επιθυμούν να υιοθετήσουν παιδί ή να 
γίνουν ανάδοχοι γονείς, εφόσον πληρούν όλες τις 
νόμιμες προϋποθέσεις και έχουν παρακολουθήσει 
το υποχρεωτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

– Εισαγωγή του θεσμού της ανάθεσης της διε-
ξαγωγής της κοινωνικής έρευνας και της σύνταξης 
κοινωνικής έκθεσης σε πιστοποιημένους κοινωνι-
κούς λειτουργούς του Συνδέσμου Κοινωνικών Λει-
τουργών Ελλάδας (Σ.Κ.Λ.Ε.), το οποίο λειτουργεί, 
βάσει του Ν. 4357/16.

Με τις εν λόγω παρεμβάσεις μειώνεται ο χρό-
νος αναμονής.

– Καθιέρωση του νέου θεσμού της επαγγελμα-
τικής αναδοχής, που αφορά σε παιδιά με χρόνια 
προβλήματα υγείας και συμπεριφοράς.

– Ανάληψη της ασφαλιστικής κάλυψης των παι-
διών σε αναδοχή από τον ασφαλιστικό φορέα των 
ανάδοχων γονέων.

– Καθιέρωση της οικονομικής ενίσχυσης των 
ανάδοχων γονέων από ενιαίο φορέα.

– Καθιέρωση του θεσμού της βραχείας αναδο-
χής.

Με σχέδιο νόμου, θεσπίζονται μέτρα για την 
προώθηση των θεσμών της αναδοχής και υιοθε-
σίας.

Συγκεκριμένα:
Συνιστάται στο υπουργείο Εργασίας, Κοινω-

νικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 
συλλογικό συμβουλευτικό-γνωμοδοτικό όργανο, με 
την ονομασία «Εθνικό Συμβούλιο Αναδοχής-Υιοθε-
σίας-Ε.Σ.Αν.Υ.», με σκοπό την αποϊδρυματοποίη-
ση ανηλίκων.

Ορίζεται η σύνθεση του Ε.Σ.Αν.Υ. (αποτελείται 
από 12 μέλη και τους αναπληρωτές τους) και 
παρέχεται η δυνατότητα με απόφασή του να συ-
νιστώνται ειδικές επιστημονικές επιτροπές για την 
επεξεργασία ειδικότερων θεμάτων.

Καθορίζονται οι αρμοδιότητές του (εκπόνηση 
μελετών, ερευνών και πιλοτικών προγραμμάτων, 
αξιολόγηση των εφαρμοζόμενων πολιτικών υιοθε-
σίας και αναδοχής, κλπ).

Προβλέπονται ειδικότερα θέματα που άπτονται 
της λειτουργίας του Ε.Σ.Αν.Υ., όπως η συχνότητα, 
το ωράριο και ο τόπος, κατά τα οποία λαμβάνουν 
χώρα οι συνεδριάσεις του. Ορίζεται δε ότι στα μέλη 
του δεν καταβάλλεται καμία πρόσθετη αμοιβή ή 
αποζημίωση.

Τηρείται εφεξής από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνι-
κής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ):

– Εθνικό Μητρώο Ανηλίκων, στο οποίο εγγρά-
φονται υποχρεωτικά όλοι οι ανήλικοι που τοποθε-
τούνται σε μονάδες παιδικής προστασίας και φρο-
ντίδας ή πρόκειται να τοποθετηθούν σε αναδόχο 
γονέα με δικαστική απόφαση, κλπ, (υφίσταται και 
σήμερα).

– Εθνικό Μητρώο Υποψήφιων Ανάδοχων Γο-
νέων, στο οποίο καταχωρίζονται όλοι οι εγγεγραμ-
μένοι υποψήφιοι ανάδοχοι γονείς των φορέων 
εποπτείας της αναδοχής.

– Εθνικό Μητρώο Εγκεκριμένων Αναδοχών 
Ανηλίκων, στο οποίο καταχωρίζονται τα απολύτως 
αναγκαία στοιχεία σχετικά με την αναδοχή ανηλί-
κων.

Για την καλύτερη ενημέρωση των προαναφερό-

μενων μητρώων, οι αρμόδιοι φορείς (μονάδες παι-
δικής προστασίας, κλπ) υποχρεούνται να τηρούν 
αντίστοιχα ειδικά μητρώα.

Μεταξύ άλλων, προβλέπονται νέες παροχές και 
διευκολύνσεις σε ανάδοχους γονείς.

Ειδικότερα:
– Χορήγηση της υφιστάμενης οικονομικής ενί-

σχυσης για την κάλυψη των τρεχουσών αναγκών 
του ανηλίκου και μετά την ενηλικίωση αυτού στις 
περιπτώσεις που το άτομο είναι ΑμεΑ ή σπουδάζει 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (όχι πέραν του 26ου 
έτους). Η εν λόγω οικονομική ενίσχυση παρέχεται 
από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ). Στα πρόσωπα 
αυτά παρέχεται και αντίστοιχη ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη.

– Φιλοξενία, κατά προτεραιότητα, στις φοιτητι-
κές εστίες στην περίπτωση σπουδαστών τριτοβάθ-
μιας εκπαίδευσης.

Η ανωτέρω οικονομική ενίσχυση απαλλάσσεται 
από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση υπέρ 
του Δημοσίου ή τρίτου, συμπεριλαμβανομένης 
και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης και δεν 
κατάσχεται στα χέρια οποιουδήποτε τρίτου, κατά 
παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης ούτε 
συμψηφίζεται με ήδη βεβαιωμένα χρέη προς το 
Δημόσιο, τα ασφαλιστικά Ταμεία ή τα πιστωτικά 
ιδρύματα.

Επίσης, εντάσσονται στους εποπτεύοντες την 
αναδοχή φορείς οι κοινωνικές υπηρεσίες των Ε-
ταιρειών Προστασίας Ανηλίκων και οι Υπηρεσίες 
Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής του 
υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπι-
νων Δικαιωμάτων.

Παράλληλα, προβλέπεται η καθιέρωση του 
θεσμού της αναδοχής ως αναμορφωτικού μέτρου 
που εποπτεύεται από τις Υπηρεσίες Επιμελητών 
Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής και στις περι-
πτώσεις ανηλίκων που έχουν διαπράξει αδικήματα 
που άπτονται των διατάξεων του ποινικού-σωφρο-
νιστικού συστήματος. Ο ανάδοχος γονέας πρέπει 
να διαθέτει εξειδικευμένα προσόντα και ιδιότητες, 
ενώ παρέχεται σε αυτόν αυξημένη οικονομική ενί-
σχυση, εκπαίδευση και υποστήριξη.

Επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο από 15 έως 
50 χιλ. ευρώ σε ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτή-
ρα που δεν έχει καταχωρίσει ή έχει καταχωρίσει 
πλημμελώς ή ελλιπώς στο Εθνικό Μητρώο Ανη-
λίκων τους ανήλικους που είναι τοποθετημένοι σε 
αυτό.

Με το σχέδιο νόμου, καθιερώνεται η υποχρέω-
ση διενέργειας από τις αρμόδιες κοινωνικές υπη-
ρεσίες προγραμμάτων επιμόρφωσης υποψήφιων 
θετών γονέων. Οι ανωτέρω υπηρεσίες μπορούν 
επίσης να οργανώνουν και να εκτελούν προγράμ-
ματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης των θετών γονέ-
ων στους οποίους έχει ήδη τοποθετηθεί ανήλικος.

Η εκπαίδευση γίνεται από εξειδικευμένους επι-
στήμονες που ορίζει η αρμόδια κοινωνική υπηρε-
σία. Στους ιδιώτες εκπαιδευτές μπορεί να καταβάλ-
λεται αποζημίωση, το ύψος της οποίας ορίζεται με 
Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ).

Τέλος, ορίζεται ως απαραίτητη προϋπόθεση 
παράδοσης των παιδιών στους υποψήφιους θε-
τούς γονείς η εγγραφή τους στο σχετικό μητρώο.

Τι προβλέπει το σχέδιο 
νόμου για την αναδοχή 

και την υιοθεσία
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 

Απρίλιος 2018 
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκατά

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

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 Υπουργική Απόφα-
ση που υπέγραψε ο 
Υφυπουργός Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων 
Δημήτρης Μπαξεβανάκης, μετά 
από σχετική πρόταση του ΔΣ 
του Εθνικού Οργανισμού Πιστο-
ποίησης Προσόντων και Επαγ-
γελματικού Προσανατολισμού 
(ΕΟΠΠΕΠ), η οποία προωθείται 
για δημοσίευση στο ΦΕΚ:

1.Καταργείταιτοπαράβολο10€πουκα-
τέβαλανοιδικαιούχοιαπόφοιτοιΙΕΚπροκει-
μένου λάβουν τη «ΒεβαίωσηΠιστοποίησης
ΑρχικήςΕπαγγελματικήςΚατάρτισης», μετά
την έκδοσηαπό τονΟργανισμό τωναποτε-
λεσμάτωναπό τιςσχετικές εξετάσειςπιστο-

ποίησης.
2.Καταργείταιτοπαράβολο10€πουκα-

τέβαλαν οι δικαιούχοι απόφοιτοι ΙΕΚπρο-
κειμένου λάβουν αντίγραφο «Διπλώματος
ΕπαγγελματικήςΕιδικότητας και κατάρτισης
επιπέδου 5», σεπερίπτωση απώλειας του
πρωτότυπουδιπλώματος.

3.Η «ΒεβαίωσηΠιστοποίησηςΑρχικής
Επαγγελματικής Κατάρτισης» αποφοίτων
ΙΕΚ θα χορηγείται πλέον ηλεκτρονικά από
τονΕΟΠΠΕΠ.

Αποφεύγεταιέτσιηταλαιπωρίατωνπολι-
τώνκαιτοοικονομικόκόστος,ενώπεριορίζε-
ταιησχετικήγραφειοκρατία.

Η απόφαση αυτή εντάσσεται στοπλαί-
σιοδράσεωνπουεφαρμόζειηΔιοίκησητου
Οργανισμού για τον εκσυγχρονισμό, τον ε-
ξορθολογισμό της οικονομικής διαχείρισης
και τηβελτίωση  τωνυπηρεσιώνπροςτους
πολίτες.

Καταργείταιτοπαράβολο
απότονΕΟΠΠΕΠ

Ηλεκτρονικά θα χορηγείται
η Βεβαίωση Πιστοποίησης Αρχικής 

Επαγγελματικής Κατάρτισης

Φαρμακεία
Πέμπτη 19-4-2018

13:30-17:30ΧΕΙΜΩΝΙΔΗΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟ-
ΤΣΑΡΗ29-31(πλατείαΤσερμέ-
νι)23310-65770

21:00-01:00+διαν.ΣΙΜΟΥ
ΜΙΜΙΚΑΚΑΠΠΟΥ4 (πεζόδρο-
μοςαγοράς)23310-73124

Από χθες
η επεξεργασία 

αιτήσεων για υπαγωγή 
στο «Εξοικονόμηση

κατ’ οίκον ΙΙ»

Ενεργοποιήθηκε εκ νέου από χθες 
Τρίτη 17 Απριλίου, η δυνατότητα 
επεξεργασίας αιτήσεων για υπαγωγή 

στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον 
ΙΙ» σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας.

Όπωςπροκύπτεικαιαπότονπαραπάνωπίνακα,μέχρι
τηνΠαρασκευήείχανυποβληθείοριστικά42.035αιτήσεις.
Επιπλέον 13.881 ενδιαφερόμενοι έχουν εγγραφεί στην
ηλεκτρονικήπλατφόρμααλλά δεν έχουν ολοκληρώσει τη
διαδικασία υποβολής αίτησης, κάτι που θα μπορούν να
πράξουναπόαύριο.Δεδομένηςτηςαπόφασηςγιαδιπλα-
σιασμό τωνπόρων τουΠρογράμματος, υπάρχει η δυνα-
τότηταχρηματοδότησηςτουσυνόλουτωνπερίπου56.000
ενδιαφερομένων.



ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  διαμέρι-
σμα 2ου ορόφου χωρίς
ασανσέρ, 85 τ.μ.,  με
2ΔΣΚ, ανακαινισμένο,
περιοχή Κυριώτισσας,
34.000ευρώ.Τηλ.:6945
122583.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οροφοδια-
μέρισμα110τ.μ.καθαρά
στη Νάουσα, Νικομη-
δείας 4 στον 2ο όροφο.
Τηλ. επικοινωνίας: 6937
111143.

ΝΑΟΥΣΑκέντρο(Βε-
νιζέλου & Μπιγκάνου
γωνία) πωλείται οροφο-
διαμέρισμα 1ου ορόφου
δ ιώροφης ο ικοδομής
87 τ.μ., αυτόνομη θέρ-

μανση, ηλεκτρ. τέντες
στα μπαλκόνια.  Τιμή
συζητήσιμη. Τηλ.: 6979
464317.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ από ιδιώτη
καινούργιο κατάστημα45
τ.μ. στην οδό Κεντρικής
τηςΒέροιας,δίπλαστοΕ-
πιμελητήριο,μεπατάρι30
τ.μ., αυτόνομη θέρμανση
και θέση πάρκιγκ. Τηλ.:
6936870915.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΕΥΚΑΙΡΙΑ, Γεωργια-
νοί πωλείται οικόπεδο
2 στρ., σε πολύ ωραία
περιοχή, μόνο 42.000
ευρώ. Υπάρχει  περί-
φραξη με τοίχο στο μι-
σό, ωραία θέα, άφθονο
πόσιμο νερό και ευφο-
ρότατο έδαφος. Τηλ.:
6934662478.
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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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ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο800
τ.μ. στοΜακροχώρι, άρτιο,
οικοδομήσιμο,σεπολύκαλή
κεντρικήπεριοχή.Πληροφο-
ρίεςστοτηλ.:6936711661&
2331026609.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  ο ικόπεδο
500τ.μ.στηΜελίκη(πλη-
σίονΚονάκι).Τιμήλογική.
Πληρ.τηλ.:6970862964.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 3 οικό-
πεδο από 400 τ.μ. το κα-
θένα, μεμονωμένα ή όλα
μαζί,στηΡαχιά,στοκέντρο
του χωριού, πίσω από το

σχολείο. Τηλ.: 23310 20051
&6942779696κ.Αγγελική.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι 10
στρέμματαμε δέντρα (ροδα-
κινιές) στον 5ο χρόνο, στην
περιοχή τηςΜέσης, 500 μέ-
τρα από το χωριό.Τηλ. επι-
κοινωνίας:6971629160.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ENOIKIAZETAI μονοκα-
τοικία στη Ραχιά. Πληροφο-
ρίες κ. ΣουκιούρογλουΜπά-
μπης. Τηλ. επικοινωνίας:

6947150807.
ΚΑΛΛΙΘΕΑ, Ιουστι-

νιανού11,ενοικιάζεταιδι-
αμέρισμα90τ.μ.,3οςόρ.,
αυτόνομη θέρμανση με
μπαλκόνια γύρω-γύρω,
υπέροχηθέα.Τηλ.:6974
637671&6978644381.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δια-
μέρισμα60 τ.μ.ΣΚΔWC,
στηνοδόΜ.Αλεξάνδρου
42 (δίπλαστοΚηροπλα-
στείο)2οςόροφος,μεκε-
ντρικήθέρμανσημεωρο-
μετρητή,πλήρωςανακαι-
νισμένο.Τιμή230 ευρώ.
Πληρ.τηλ.:6976555454.

ΠΑΤΡΙΔΑ στο δρόμο
προςΑγ.ΓεώργιοΕΝΟΙ-
ΚΙΑΖΟΝΤΑΙ:α)διαμέρισμα
100τ.μ.,1οςόρ.,κεντρική
θέρμανση,ηλιακό,β)κατά-
στημαισόγειο100τ.μ.,με-
γάλαμπαλκόνιακαιπρο-
αύλιο.Τηλ.:2331071554
&6971706894.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα
ήαντρόγυνασεελληνικό
εστιατόριοστηΓερμανία
γιαεργασίαστηνκουζίνα.
Παρέχεται διαμονή, δια-
τροφήκαι καλόςμισθός,
περιοχήΦρανκφούρτης.
ΜΟΝΟσοβαρέςπροτά-
σεις.Τηλ.: 6982270022
κοςΠάρης.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ηλεκτρο-
λόγος και μηχανικόςαυ-
τοκινήτων γιασυνεργείο
στηΒέροια.Πληρ. τηλ.:
23310 71553 & 6936
905040.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  οδηγός
μεΠΕ1, Γ΄ καιΕ΄ κατη-
γορίας δίπλωμα έως 35
ετών για μεταφορική ε-
ταιρίαμεδιάφορα.Ώρες
επικοινωνίας 9.00 π.μ.
έως 13.00 μ.μ. Τηλ.:
2331501442.

ΖΗΤΕΙΤΑΙκοπέλαγια
εργασία ως σερβιτόρα
για καφενείο sport-καφέ
στηΒέροιαγιαπρωινήή
απογευματινή εργασία.
Τηλ.:6986766900.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία ελ-
ληνίδαγιαεργασίαπρω-
ινού8ώρουσεκαφέ-ου-
ζερί.Τηλ.:6971831074.

ΕΤΑΙΡΙΑΤΡΟΦΙΜΩΝ
ζητάπωλητήήπωλήτρια
με δίπλωμα οδήγησης
για μόνιμη απασχόληση

www.laosnews.gr

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700
τμ.μεκτίσμαδυόροφοσε τιμή
ευκαιρίας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφιποτιστι-
κό11στρέμματαστηΜελίκη(πε-

ριοχήΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα

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

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

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙαποθήκηκοντάστκάντρο220τ.μ.,50.000ευρώ.

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

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

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

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

Προσφορά της εβδομάδας
-ΕΥΚΑΙΡΙΑπωλείται οικοδομή επί τηςΘεσσαλο-

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

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

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

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

ντρο40τ.μ.Τιμή19.000ευρώ

www.mesitikoveria.gr

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

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

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κύ-
ριος ή κυρία άνω
των 25 ετών με
άνεση λόγου και
ευχέρεια στις δη-
μόσιεςσχέσεις να
αναλάβει εταιρία
στο Νομό. Τηλ.:
6934888738.
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στονΝομόΗμαθίαςκαιστους
όμορουςΝομούς.Βιογραφι-
κά: info@staboulis.com.Τηλ.
2332026904

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  υπάλληλος
με δίπλωμα οδήγησης κα-
τηγορίας Β΄ σε κατάστημα
ενοικιάσεως αυτοκινήτων
(γνώσεις πλυντηρίου αυτο-
κινήτων)στηΖάκυνθογιατη
σεζόν1Μαΐουέως31Οκτω-
βρίου. Τηλ.: 6945 704344.

  ΑΠΟΕΤΑΙΡΙΑ ταχυμεταφο-
ρώνΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός με ε-
μπειρίασεμεταφορική-κούριερ
για τοΝ.Ημαθίας.Αποστολή
βιογραφικών: ouzounidisp@
gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: βοηθός μά-
γειρακαάτομαγιατηνκουζινα
σεγνωστήταβέρναστηΒέροια.
Τηλ.: 23310 70846 μετά τις
10.00π.μ.

ΑΠΟ ΤΟΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ

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

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ Ελληνίδα ζητάει

εργασία για οικιακή βοηθός
και γιαφύλαξη ηλικιωμένων.
Τηλ.: 6972 603154 & 6984
722760.

ΚΥΡΙΑ προσφέρει ερ-
γασία καθαρισμού σπιτιών
καθώςφροντίδαμικρώνπαι-
διών και ηλικιωμένων.Τηλ.:
6984095883.

ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣμεγνώσεις
καικηπουρικήςζητάανάλογη
εργασία.Τηλ.:6974599047.

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
φύλαξημωρούήκαθαρίστρια
σεσπίτι και γραφεία.Τηλ. ε-
πικοινωνίας:2331073642.

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

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ  κρεβατάκ ι

ΒΕΒΕσε άσπρο χρώμα, με
στρώμακαιυφασματάκιαπρο-
στατευτικά,σχεδόναχρησιμο-

ποίητο.Τιμή ευκαιρίας150,00
ευρώ.Τηλ.:6977430658.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χω-

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

ΕΥΚΑΤΑΣΤΑΤΟΣ κύριος
50 ετών ψάχνει εμφανίσιμη
κυρίαως50 ετών για γνωρι-
μία.Τηλ.:6972371446.

ΚΥΡΙΟΣ 72 ετώνζητεί κυ-
ρια από50 ετών έως 70 για
σοβαρή σχέση. Τηλ.: 6989
007541.

42ΧΡΟΝΟΣ εμφανίσιμος
με ανώτερη μόρφωση ζητεί
γνωριμία με κοπέλα ευχαρί-
στου χαρακτήρα.Τηλ.: 6942
274316.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ.118ΣτηνΑΝΟΙΞΕΩΣενοικιάζεται

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

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

Κωδ.23231ΩΡΟΛΟΙ,Ωραιότατηκαιά-
νετηΓκαρσονιέρα50 τ.μ., κατασκευή1996,
1 υ/δ, 2 ος όροφος, άψογασυντηρημένη,
καταπληκτική , επιμελημένης κατασκευής,
απίστευτα εργονομική , ατομικήθέρμανση
πετρελαίου,τέντες,μεπολύωραίομπάνιο,κέ-
ντροαπόκεντρο,ενοίκιο200€.Από1/5/2018
ελεύθερη.

Κωδ:23322 -ΒΙΛΛΑΒΙΚΕΛΑΓκαρσο-
νιέρα νεόδμητη συνολικής επιφάνειας 55
τ.μ. 1οςυπερυψωμένος , αποτελείται από
1υπνοδωμάτιο,σαλονοκουζίνα καιμπάνιο
.Είναι κατασκευασμένη το2005καιδιαθέ-
τει θέρμανσηαυτόνομη -πετρελαίου, έχει
απεριόριστηθέαστονκάμποτηςΒέροιας,με
κουφώματασυνθετικάκαιμεδιπλάτζάμια,με
ανελκυστήρακαινούργιο.Υπάρχειδυνατότητα
εύκοληςστάθμευσης -Τιμή:200€.Θαείναι
ελεύθεροαπό1/5/2018.

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.13989ΚοντάστηνΑνοίξεωςωραι-
ότατοδιαμέρισμα87τ.μ.ανακαινισμένοστον
4ο ορ. με κεραμοσκεπήμε 2 υ/δ, σαλόνι,
κουζίνα,μπάνιο,με2 ντουλάπες εντοιχιζό-
μενες,θα τοποθετηθεί θωρακισμένηπόρτα
εισόδου,μεθέρμανσηκεντρικήπετρελαίου
λειτουργούσαάψογα,σεπολύκαλήγειτονιά,
ενοίκιο260€.

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€.

Κωδ 13696ΚΕΝΤΡΟΩραιότατο δια-
μέρισμα110 τ.μ.πολύφωτεινόμε 2δσκλ
καθιστικόκαιαποθήκη ,με νοτιοανατολικό
προσανατολισμόκαιθέρμανσημεθερμοσυσ-
σωρευτές ,έχεικαινούργιακουζίνακαιαπο-
θήκημέσααλλάκαιμίαθέσηστάθμευσηςσε
πάρκινγκΠυλωτήςτηςοικοδομής.Μίσθωμα
μεπάρκινγκ320€χωρίς270€.

Κωδ:22988ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ ενοικιάζεται
σπάνιο διαμέρισμασυνολικής επιφάνειας
105 τ.μ. 1οςορ.Εξαιρετικήςδιαρρύθμισης
,Διαμπερέςκαιμεπολύφωτεινούςχώρους
,αποτελούμενοαπό3Υπνοδωμάτια,Σαλο-
κουζίνακαιΜπάνιο .Είναικατασκευασμένο
το1999καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομικήμευ-
πέρυθρες,έχειμεγάληβεράντα,απεριόριστη
Θέαστονκάμποκαιτακουφώματατουείναι
μεδιπλάτζάμια,-Τιμή:250€.Αποκλειστική
διάθεσηκαιδιαχείρισηαπό τηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:23494 -Στηναρχή τηςΑνοίξεως
ενοικιάζεταιδιαμέρισμασυνολικής επιφάνει-
ας110 τ.μ.Ημιυπόγειο.Αποτελείται από2
Υπνοδωμάτια, Σαλόνι, Κουζίνα ξεχωριστή
καιΜπάνιο.Ανακαινίστηκε το2010.Διαθέ-
τειθέρμανσηκεντρικήμεΠετρέλαιοηοποία
λειτουργεί άψογα , κουφώματα καινούργια
συνθετικάμεδιπλάτζάμιακαισίτες.Έχειηλια-
κόθερμοσίφωνακαιBBQ-Τιμή:μόνο150€.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.14557ΣτοΤσερμένιενοικιάζεταιδι-
αμ/μα110 τ.μ.σανμονοκατοικίαμε3δσκλ
διαμπερέςκαιλέβηταμεξύλα,καθόλουκοι-
νόχρησταμεέπιπλαηκαιχωρίςμεχαμηλόε-
νοίκιοστα220€μόνο.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.23243ΠΙΕΡΙΩΝ,Μονοκατοικία95

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

Κωδ.23043ΜονοκατοικίαστουςΓεωρ-
γιανούςΒέροιας116 τ.μ. κομπλέανακαινι-
σμένημεαυλήκαικήπομε3δσκλκαιμετζάκι
ενεργειακό , μεηλιακόθερμοσίφωνακαι 3
μπάνια.Μίσθωσηκαιμεέπιπλαόπωςείναι
,μόνοσεσοβαρούςμισθωτέςμεμίσθωμα
τα270€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:24424-ΩΡΟΛΟΙΑποθήκησυνολι-

κήςεπιφάνειας80τ.μ.σεημιυπόγειο.Αποτε-

λείταιαπό1Χώροενιαίομεwc.Τιμή:100€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 23705 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

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

Κωδ:23753ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατά
αποκλειστικότηταΓραφείοσυνολικήςεπιφά-
νειας35 τ.μ. 1οςόροφοςΥπερυψωμένος.
Αποτελείταιαπό1 ενιαίοχώροκαιWCκαι
διαθέτειθέρμανσημεΚλιματιστικό,μεΑνελ-
κυστήραΤιμή:120€.Θαείναιελεύθεροαπό
1/5/2018.

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:23854–ΣταΚΤΕΛκοντάΕΝΟΙΚΙ-

ΑΖΕΤΑΙ κατάαποκλειστικότηταΚατάστημα
συνολικήςεπιφάνειας24τ.μ. Ισόγειο.Αποτε-
λείταιαπό1Χώρο,καιWC.Είναικατασκευα-
σμένοτο1966καιδιαθέτειΚουφώματαΑλου-
μινίου,-Ενοίκιο150€.

ΠΙΕΡΙΩΝΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατάαποκλει-
στικότηταΚατάστημασυνολικής επιφάνειας
70 τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώρο, .
Είναι κατασκευασμένο το1982καιδιαθέτει
θέρμανσηΑτομική -Πετρέλαιο,Κουφώματα
Αλουμινίου,-Τιμή:420€.

Κωδ:23839 -ΣτηνΚΑΛΛΙΘΕΑκατάα-
ποκλειστικότηταανακαινισμένοΚατάστημα
συνολικής επιφάνειας89 τ.μ. Ισόγειο.Απο-
τελείταιαπό1Χώρο,και2WC.Είναικατα-
σκευασμένο το1989καιδιαθέτειθέρμανση
Αυτόνομη-Πετρελαίου,ΚουφώματαΣυνθετι-
κά,Διπλάτζάμιακαιπροαύλιο-Τιμή:300€.

Κωδ: 23823 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ
ΒΕΡ.-ΝΑΟΥΣΑΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατάαποκλει-
στικότητακατάστημασυνολικής επιφάνειας
400τ.μ.στοισόγειοκαι400τ.μ.υπόγειο.Εί-
ναικατασκευασμένοτο1989καιδιαθέτειμε-
γάλοαύλιοχώροπερίπου4.500τ.μ.οοποίος

ανήκει επίσηςστοακίνητοαυτό.Μίσθωμα
1.600€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.105283ΠΙΕΡΙΩΝ,στηναρχήκαι

κάτω,ενοικιάζεταιανεξάρτητοατομικόισόγειο
κλειστόπάρκινγκμεγκαραζόπορτα,στεγανό
και καθαρό ενοικιάζεται καιωςαποθήκη ,
μηνιαίομίσθωμα50€.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:14333-ΣτόΤΣΕΡΜΕΝΙΠΩΛΕΙΤΑΙ

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

Κωδ:14361 -ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΔιαμέ-
ρισμασυνολικήςεπιφάνειας117τ.μ.στον3
οόροφο.Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια ,
μεγάλοσαλόνι , κουζίναξεχωριστήκαιδύο
μπάνια.Είναι κατασκευασμένο το1972και
διαθέτειθέρμανσηΑτομικήμεΠετρέλαιο,βλέ-
πεισεανοιχτωσιά , ταδεΚουφώματα του
Συνθετικάκαινούργια.Διαθέτεικαιανελκυστή-
ρα.Τιμή:95.000€.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:14588-ΜακροχώριΠΩΛΕΙΤΑΙκα-

τάαποκλειστικότηταΜονοκατοικίασυνολικής
επιφάνειας90 τ.μ.σε1οόροφο.Αποτελεί-
ται από2Υπνοδωμάτια, Σαλόνι,Κουζίνα,
Μπάνιοκαιδυο Ισόγειακαταστήματα33τ.μ.
και45τ.μ.Είναικατασκευασμένητο1967και
διαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέλαιο,Απε-
ριόριστηΘέα,ΚουφώματαΞύλινα,Αποθήκη
,Κήπο,Σκαλιά εισόδου -Τιμήγιαόλαμαζί
μόνο85.000€.

Κωδ:14714-ΚέντροστηνΕληάκοντά,
μίαπολυτελώςανακαινισμένηΜονοκατοικία
συνολικής επιφάνειας95 τ.μ. ισόγεια.Απο-
τελείται από2Υπνοδωμάτια,Σαλοκουζίνα
καιΜπάνιο .Είναικατασκευασμένητο1978
καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομικήμεΠετρέλαιο,
Ανοιχτωσιά ,ΚουφώματαΣυνθετικά,Πόρτα
Θωρακισμένη,Τζάκι,A/C,Διπλάτζάμια,Ηλι-
ακόθερμοσίφωνα,Μπαλκόνια15τ.μ.-Τιμή:

82.000€.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ.13833ΚΕΝΤΡΟ ,Μητροπόλεως

πωλούνται γραφειακοί χώροι1ουορ.απο-
τελούμενοιαπό3χώρουςκαιμεδική τους
τουαλέτα.Τοσυνολικότουςμέγεθος86τ.μ.,
κατασκευή1976,είναιανακαινισμένοικαισε
πολύκαλήκατάσταση,τιμήεξαιρετικάχαμη-
λήμόνο50.000€όλα.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:13806ΚΕΝΤΡΟ,Στοπάνωμέρος

τηςπαλαιάςΚεντρικήςπωλείταικατάστημα44
τ.μ., ισόγειο,αυτοτελέςκαιμε22τ.μ.πατάρι
, κατασκευή1998,διαθέτειμεγάληβιτρίνα ,
πρόκειταιγιαέναπολύαξιόλογοακίνητοκαι
διατίθεταισετιμήευκαιρίας,Αποκλειστικήδι-
άθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ,τιμήμόνο40.000€.

Κωδ:13964πωλείται κοντάσταΚΤΕΛ
σπάνιο ισόγειοκατάστημα70τ.μ., τετραγω-
νισμένοκαιμεπολύμεγάληφάτσα ,ακίνητο
ευκαιρίας , τιμή έκπληξη,Αποκλειστικήδιά-
θεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ,Μόνοσοβαρέςπροτάσεις , τιμή
πώλησης80.000€τώρα50.000€.Αποκλειστι-
κήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
κωδ13863ΛΑΖΟΧΩΡΙ,πριν τοχωριό

πάνωστηνάσφαλτοπωλείταιχωραφοοικόπε-
δο6.875τ.μ.,άρτιοκαιοικοδομήσιμοσετιμή
ευκαιρίας,μόνο45.000€.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:13873 -ΠΙΕΡΙΩΝπρός το τέλος

πωλείταιοικόπεδοσυνολικήςεπιφάνειας360
τ.μ.Τιμή:115.000€.

Κωδ:13865ΡΑΧΗΠΩΛΕΙΤΑΙΟικόπε-
δοσυνολικήςεπιφάνειας386 τ.μ.μέσαστο
χωριό,άρτιοοικοδομήσιμο,γωνιακό,σετιμή
ευκαιρίαςμόνο15.000€.

Κωδ13860ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ,Οικόπεδο
745 τ.μ.,με ελιές,αμφιθεατρικό , ελαφρώς
επικλινές ,ευκαιρίαχωρίςαμφιβολία,σετιμή
πράγματιχαμηλήμόνο10.000€,

Κωδ:13859 -ΣτονΤρίλοφοΠΩΛΕΙΤΑΙ
Οικόπεδοσεσημείομεανοιχτωσιάσυνολικής
επιφάνειας884τ.μ.Τιμή:20.000€.

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

Κωδ.13852ΦΑΝΑΡΙΑΚΥΠΡΟΥ,Στηνο-
δόΣλαμίνοςπωλείταιοικόπεδο1.406τ.μ.,με
συντ.δόμησης0,8,άρτιοκαιοικοδομίσημο,

μοναδικήευκαιρία,τιμή70.000€.

ΠΩΛΗΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ:105141-ΠΩΛΕΙΤΑΙΠάρκινγκστο

Πασακιόσκισυνολικήςεπιφάνειας15τ.μ.με
πολύάνετηπρόσβαση , ισόγειοοικοδομής ,
τιμή:7.000€.

ΠΩΛΗΣΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Κωδ.105276ΣτηΒέροιαπωλείται επι-

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

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣΓΙΑΤΥΧΕΡΟΥΣ
Κωδ:14363 -ΣτηνΕληάκοντάΠΩΛΕΙ-

ΤΑΙ Γκαρσονιέρασυνολικής επιφάνειας17
τ.μ.στον4οόροφο.Αποτελείταιαπό1Υ-
πνοδωμάτιο,ΚουζίνακαιΜπάνιο .Είναικα-
τασκευασμένητο1985καιδιαθέτειθέρμανση
ΚεντρικήμεπετρέλαιοκαιαπεριόριστηΘέα.
ΈχεικουφώματαΑλουμινίουκαιανελκυστή-
ρα.Τιμήμόνο:9.500€.

Κωδ:13519ΒΥΖ.ΜΟΥΣΕΙΟ,πωλείται
υπόγειααποθήκη65 τ.μ.,σεκαινούργιαοι-
κοδομή,κατασκευή2005.Πρόκειταιγιαέναν
ενιαίο χώροστουπόγειο οικοδομής , τιμή
,μοναδικάκαιπολύσπάνια τόσοχαμηλή ,
μόνο6.000€.

Κωδ13851ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ,στοπάνωΜα-
κροχώριπωλείται καινούργιος επαγγελματι-
κόςχώροςδύοορόφωνκατάλληλοςγιαωδείο
καιόχιμόνοσυνολικά167τ.μ.,σεοικόπεδο
1.054τ.μ.κατασκευή2005,6χώροι,σεδύο
επίπεδακαισευπεράριστηκατάσταση,πράγ-
ματιπρόκειται για ένααριστούργημακατα-
σκευής,αυστηρώντεχνικώνπροδιαγραφών,
άριστηςαρχιτεκτονικήςσχεδίασηςκαιμεατο-
μικήθέρμανσηπετρελαίου, έχεικλιματιστικά
καιθωρακισμένηπόρτα,αφοράαπαιτητικούς
αγοραστέςκαιπρόκειται για ευκαιρίαχωρίς
αμφιβολία,Αποκλειστικήδιάθεση και υπό-
δειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,
προσφέρεται σε τιμή μοναδικής ευκαιρίας
μόνο65.000€.

Κωδ.13963ΚΟΜΒΟΚΟΥΛΟΥΡΑΣπω-
λείταιαγροτεμάχιομεροδάκινα7ετώνείναι
12.750τ.μ.είναιστα650μέτρακαιφαίνεται
απότηνΕγνατίαοδό,διατίθεταιαπό95.000€
τώρα40.000€μόνο,ΕΥΚΑΙΡΙΑ.

www.laosnews.gr

Ταπαραπάνωαποτελούνμέροςτουχαρτοφυλακίουμας

Γιαναταδείτεόλαμπείτεστοwww.mesitiki.www.mesitiki.gr

ΟΑΓΡΟΤΙΚΟΣ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΒΕΡΟΙΑΣVENUS
GROWERSΑΝΑ-
ΚΟΙΝΩΝΕΙ ΠΩΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ

ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗ-
ΨΕΙΣ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ
ΚΛΑΡΚ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ:

-Άδειαχειριστήμηχανημάτωνέργουδεύτερηςειδι-
κότηταςή

-Άδειαβοηθούχειριστήμηχανημάτωνέργου
Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2331023311,

εσωτερικό141και123

ΖΗΤΕΙΤΑΙαρτεργάτηςγιαναεργαστείσεαρτοποιείο
Απαραίτηταπροσόντα!
-Ηλικίααπό22έως40ετών
-Πολύκαλέςεπικοινωνιακέςικανότητες
Επιθυμητή ηπροϋπηρεσία και εκπλήρωσηστρατιω-

τικής θητείας.Παρακαλώ επικοινωνήστεστο τηλ.: 23310
74041, υπ.ΚΑΝΑΚΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣαπό τις 09.00 έως τις
13.00.
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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€
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€
ΠΑΤΡΙΔΑκατοικια100τ.μ+καταστημα100τ.μμεοικοπ.
95000€
ΟΙΚΟΠΕΔΟπαζαρι380Τ.Μκεντροσ.δ1,2καλητιμη
MHTΡΟΠΟΛΗ2οςχωριςασανσερανακαινισμενο85τ.μ
πολυομορφο34000€
ΗΡΑΚΛΕΟΥΣκαινουριομεθεα,3ος92τ.μ+γκαραζ,Α.Θ
85000€
N.ΠΡΟΔΡΟΜΟΣΜον/κιαημιτεληςμε3ΔΣΚ+900τ.μ
οικοπεδο0100€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑΜονοκατοικιαδιατηρητεασεοικοπεδο190
τ.μ70000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝεπιπλωμενοστουντιο240€όλαπληρωμενα
Π.ΜΕΛΑ3ος.3ΔΣΚ2WCΑ.Θπανελ,καλό300€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ4ος1ΔΣ-ΚWCΚ.Θ170€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ1ΔΣΚ4oςΘερμ/τεςμεθεα170€
Π.ΜΕΛΑ2ΔΣΚΑ.ΘΚοπλαμ,μωσαικο-ξυλο220€
ΠΑΠΑΓΟΥ1ΔΣΚΑ.Θχωριςκοιν.ισογειοκαι3ος120€
ΠΑΠΑΚΙΑ80τ.μ2ΔΣΚΑ.Θ.1οςανακαινις.2017-250€
ΚΕΝΤΡΟ2ΔΣΚ.Α.Θ.ΡΕΤΙΡΕΚοπλαμ,260€
ΚΕΝΤΡΟ3ΔΣ-ΚουζιναχωρισταΑ.Θ,Κοπλαμ280€
ΑΓ.ΠΑΤΑΠΙΟ25ετιαςδιαμπερεςμε3ΔΣΚΩρ/ση300€
ΚΕΝΤΡΟ2ΔΣΚΘέα,Κοπλαμ,θωρακ.Θερμ/τεςΑ/C280€
ΚΕΝΤΡΟ3ΔΣ/ΚΑ.Θεπιπλωμενο400€
ΩΡΟΛΟΙ2ΔΣΚΑ.Θκοπλαμ,επιπλωμενο250€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΠΕΡ/ΚΗΒεροιαςΦιλέτο16στρ.πανωστηνάσφ.σ.δ0216€

ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ8500τ.μμεΠομόναστηνασφ3000το
στρέμμα
ΕΡΓΟΧΩΡΙ10500τ.μαγροοικοπεδοΕυκαιρια25000€
ΑΓΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣκονταστουΤσεσμελη19στρ.μεεπι-
τραπεζια,μετοχήΠομόναςκμπεκακια2800€τοστρεμμα
ΤΕΛΩΝΕΙΟΒιομηχανικηαποθηκηκαιμεταλικοστεγα-
στρο200τ.μεντοςγηπεδου1500τ.μ30000€
Π.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ10στρεμ.μεπομωνα+ροδακ.25000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣκτημα21στρ.μεβιομηχανικατα8στρ42000€
ΑΣΩΜΑΤΑ5στρ.αρτιομεΘέα25.000€ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΣΥΚΙΕΣπανωαπό66΄35στρεμ.70000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣδιπλαστοχωριομπαξες3στρ.10000€
ΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ6500τ.μ.κονταστοχωριο30.000€ΤΩΡΑ
24000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ10στρ20000€-ΣΤΑΥΡΟΣ15στρ.45000€
ΡΑΧΙΑΑγροτεμαχιο3300τ.μμεΘεα13000€
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ.10στρ,πανωστηνασφαλτοκονταστην
Πατριδα.

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΙΑΤΡΕΙΟδιχωροκονταστηνΒενιζελου250€
ΚΤΕΛ,καταστημα60τ.μ+60υπογειο5€
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΓΡΑΦΕΙΟεναςχωρος+wc80€
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟπρωηνΚεντρο65τ.μ350€
ΠΙΕΡΙΩΝ75τ.μ.μεπαταρι350€
ΔΙΠΛΑΣΤΗΝΨΑΡΟΠΟΥΛΑκαταστ,75+75+70500€
ΑΠΟΘΗΚΗισόγειαεπιτηςΑνοίξεως180τ.μ200€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΓραφειο50τ.μΛουξπρό-
σοψη300€
ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙΔιώροφοΝεοκλασικόκεντρογιαΚαφε-Ρε-
στωράν
ΠΩΛΕΙΤΑΙστονΠΡΟΜΗΘΕΑυπογειααποθηκη80τ.μ7000€
ΩΡΟΛΟΙκΑγ.ΚυριακηΘεσηΓκαραζκλειστο,ενοικιο30€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕπαγγελματικοςχωρος100τ.μ200€
ΚΑΤΩΑΠΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣΧΩΡΟΣ1300τ.μ
Γιαδιαλογητηριοηπαρομοιεςχρησεις,μεψυκτικουςθαλαμους..

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

Δ/νση:ΤέρμαΡωσσοπροσφύγων(στις
ιδιόκτητεςεγκαταστάσειςτης)

ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ
Ότιγιατηνκαλοκαιρινήπερίοδο2018θα

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

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 23310 72700

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

Τηλ.: 6979 159954.

ΧΑΡΙΖΕΤΑΙ
ΟΕυριπίδης ενός έτους περίπου,10

κιλάκια, υγιέστατος, στειρωμένος και τσι-
παρισμένος.

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

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

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΗΕπιχείρηση αγροτικώνπροϊόντων «ΑΓΡΟΤΙΚΗΕΙ-

ΣΑΓΩΓΙΚΗ-ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ»στονΑγ.ΓεώργιοΒέροιαςεν-
διαφέρεταιγιατηνκάλυψητωνπιοκάτωθέσεων:

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

στοfax2331051094.
Τηλέφωνοεπικοινωνίας:2331051093

ΑΠΟΕΤΑΙΡΙΑ ποτών ζητείται κύριος άνω των 25 ετών,
σοβαρόςμε ευχέρεια λόγου και άνεσηστις δημόσιεςσχέσεις,
νααναλάβει το τμήμαπωλήσεων.Ηεταιρίαπροσφέρειμισθό,
ασφάλιση,αυτοκίνητοκαικινητό.Τηλ.:6947021868.

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

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

ΤΟΥΟ.Γ.Α.
-ΔΙΠΛΩΜΑΒΟΗΘΟΥΉΧΕΙΡΙΣΤΗΚΛΑΡΚ.

ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ2332303100
ΤΜΗΜΑΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ:ΜΠΑΡΑΚΟΥΑΛΕΚΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΗΕΤΑΙΡΙΑ«TASTYFRUIT»ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ

ΣΤ.-ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣΒ.Ο.Ε.»
Ζητάειεργατικόπροσωπικόμεεμπειρίαστη

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

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

αριθμόςτραπεζικούλογαριασμούκαιπιστοποιητικόυγείας.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 23310 72700
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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
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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.



Πρόωρες εκλογές στις 24 Ιουνίου ανακοί-
νωσε ο Πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ 
Ερντογάν, μετά από δίωρη σύσκεψη που είχε 
με τα αρμόδια όργανα του κόμματός του. Νω-
ρίτερα, ο κ. Ερντογάν είχε συνάντηση μισής 
περίπου ώρας με τον αρχηγό των Εθνικιστών 
Ντεβλέτ Μπαχτσελί, ο οποίος χθες είχε ζητή-
σει πρόωρες εκλογές στις 26 Αυγούστου.

Μέχρι χθες, το κυβερνών κόμμα δήλωνε ότι 
δεν επιθυμεί πρόωρες εκλογές και αυτό είναι 
η αρχή του κόμματος, δήλωναν αξιωματούχοι 
της κυβέρνησης και ο ίδιος ο Πρόεδρος.

Ο κ. Ερντογάν, στην ανακοίνωση που έ-
κανε στις 4 το απόγευμα, αιτιολόγησε την 
απόφαση να δεχθεί την πρόταση του κ. Μπα-
χτσελί με τον οποίο όπως είναι γνωστό έχουν 
αποφασίσει να συμπράξουν στις επικείμενες προ-
εδρικές εκλογές με κοινό υποψήφιο τον ίδιο τον κ. 
Ερντογάν.

Ο Πρόεδρος της Τουρκίας είπε πως το κόμμα 

του, παρά το ότι μετά το περσινό δημοψήφισμα, 
το νέο προεδρικό σύστημα δεν μπορούσε να ε-
φαρμοστεί πλήρως μέχρι τις εκλογές του 2019, με 
αποτέλεσμα η παρούσα διοίκηση να δυσλειτουρ-
γεί, ήταν πεπεισμένο ότι πρέπει να εξαντληθεί η 

εντολή του λαού.
Η πρόταση όμως του κ. Μπαχτσελί, 

όπως τόνισε ο κ. Ερντογάν, τους βρήκε 

σύμφωνους, καθώς οι εξελίξεις στην Συρία και 
την ευρύτερη περιοχή πιέζουν και η οικονομία 
απαιτεί σημαντικές αποφάσεις, φαίνεται λογική 
και προς όφελος της χώρας. Έτσι υιοθετήθηκε η 
επίσπευση των εκλογών στη συντομότερη δυνατή 
ημερομηνία που επιτρέπει η νομοθεσία.

Αυτό σημαίνει ότι πρέπει ταχύτατα να περά-
σουν από την Βουλή οι εφαρμοστικοί νόμοι του 
νέου προεδρικού συστήματος, που δεν έχουν 
ακόμη ολοκληρωθεί. Νομικοί τονίζουν ότι ίσως 
κάποιοι νόμοι να μην προλάβουν να ψηφιστούν 
από τη Βουλή που θα προκύψει από τις εκλογές 
του Ιουνίου.

Ολοκληρώθηκαν οι προετοιμασίες για τη διε-
ξαγωγή των πρόωρων εκλογών, ανακοίνωσε το 
Ανώτατο Εκλογικό Συμβούλιο

Το τουρκικό Ανώτατο Εκλογικό Συμβούλιο 
(YSK) ολοκλήρωσε όλες τις προετοιμασίες για 
τη διεξαγωγή πρόωρων εκλογών στις 24 Ιουνίου 
που κήρυξε ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν 
και αναμένει την έγκριση του κοινοβου-
λίου, δήλωσε ο πρόεδρος ου Συμβου-

λίου.
Ο πρόεδρος του YSK, 

ο Σαντί Γκιουβέν, δήλωσε 
ότι το Συμβούλιο θα εξε-
τάσει τις προϋποθέσεις 
για το δικαίωμα συμμετο-
χής και θα καθορίσει στις 
επόμενες μέρες ποια κόμ-
ματα μπορούν να λάβουν 
μέρος στις εκλογές.

Το κυβερνών κόμμα Δι-
καιοσύνης και Ανάπτυξης 
(AKP) και το εθνικιστικό 
MHP θα παρουσιάσουν 
αργότερα σήμερα την 
πρόταση για τη διεξαγωγή 
πρόωρων εκλογών στο 
κοινοβούλιο.

Το Ρεπουμπλικανικό 
Λαϊκό Κόμμα ζητάει την 
άρση της κατάστασης έ-
κτακτης άναγκης μετά την 
ανακοίνωση των πρόω-
ρων εκλογών

Το αντιπολιτευόμενο 
Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό 
Κόμμα ζήτησε σήμερα να 

αρθεί αμέσως η κατάσταση έκτακτης ανάγκης 
που είχε επιβληθεί μετά την απόπειρα πραξικο-
πήματος του 2016, αφού ο πρόεδρος της χώρας 
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κήρυξε τη διεξαγωγή 
πρόωρων προεδρικών και βουλευτικών εκλογών.

«Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης πρέπει να 
αρθεί αμέσως, δεν μπορούν να διεξαχθούν εκλο-
γές υπό καθεστώς έκτακτης ανάγκης. Το καθε-
στώς έκτακτης ανάγκης πρέπει να τερματιστεί στη 
χώρα αρχής γενομένης από σήμερα» δήλωσε ο 
εκπρόσωπος τύπου του CHP Μπουλέντ Τεζτζάν.

 Τρίμηνη παράταση 
της κατάστασης έκτακτης ανάγκης

Το τουρκικό κοινοβούλιο ενέκρινε σήμερα την 
παράταση για άλλους τρεις μήνες της κατάστασης 
έκτακτης ανάγκης η οποία τέθηκε σε ισχύ λίγο με-
τά την απόπειρα πραξικοπήματος του 2016.

Οι εκλογές θα διεξαχθούν με τη χώρα να τελεί 
υπό την ισχύ του συγκεκριμένου μέτρου.
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P Σε άλλες περιό-
δους, αν βλέπαμε πρωθυ-
πουργικό ελικόπτερο να 
πηγαίνει προς σύνορα, θα 
μιλούσαμε για απόδραση...

P Τότε που στο τσακ 
γλιτώσαμε το (Βενεζου)έλα 
να δεις.

P Τούρκοι παρενόχλη-
σαν το ελικόπτερο του πρω-
θυπουργού στο Καστελόρι-
ζο. Εκ των υστέρων ζήτησαν 
συγνώμη που δεν το έριξαν.

P Και μην τον τσατί-
ζετε πολύ πολύ τον Αλέξη, 
γιατί δεν το έχει σε πολύ να πάρει 
αγκαζέ τον Πάνο και να εισβάλλουν 
με ένα Σινούκ στην Τουρκία.

P Σινούκ εν τω πολλώ το ευ.

P Εμένα ουδόλως με αγχώνει 
το Καστελόριζο. Απείρως περισσό-
τερο με ενοχλεί το σπανακόριζο.

P Επίσης ένα ξέρω. Ότι τα ρέμα-
τα και τα ψέματα όσο και να τα μπαζώ-
σεις, κάποια στιγμή εμφανίζονται.

P Κατά τα λοιπά. Διάσημος 
διεθνώς κακοποιός με το ψευδώνυ-
μο «λίπος» συνελήφθη στη Θεσσα-
λονίκη. Όνομα και πράμα ερωτική 
πόλη η Σαλονίκη. Ειδικότητά της τα 
τρυφερά τετ α τετ.

P Ακόμη αναζητούνται πάντως 
οι δύο γηγενείς διάσημοι κακοποιοί, 
γνωστοί με το ψευδώνυμο «σαπιοκοι-
λιάδες».

P Ούτε σε άλλο σύμπαν να 

βρίσκονταν Παλαιοκώστας και Αρ-
τέμης.

P Αυτό που κάνει δύσκολη πά-
ντως την κατανόηση του σύμπαντος, 
είναι το γεγονός ότι δεν υπάρχει κάτι 
άλλο για να συγκριθεί.

P Δεν είναι όπως π.χ. οι κυ-
βερνήσεις. Η μία δηλαδή χειρότερη 
από την άλλη.

P Προχθές διαφώνησα στο σού-
περ μάρκετ με μια δίμετρη κορμάρα. 

Είχα τα επιχειρήματα, είχε το ωραίο 
σώμα. Και πολύ δίκιο εν τέλει.

P Για το δικό μου το σώμα 
δεν μπορώ να μιλήσω. Απλώς ε-
πισημαίνω ότι από όπου περνάω 
βγαίνουν στα μπαλκόνια και χειρο-
κροτούν.

P Και:

Ένας Κύπριος πηγαίνει σε ένα φαρ-
μακείο στην Αθήνα και λέει στον φαρ-
μακοποιό:

–Θα ήθελα να μου δώσετε οινό-
πνευμα.

Πηγαίνει ο φαρμακοποιός στην α-
ποθήκη και του φέρνει oινόπνευμα σε 
μπουκάλι του κιλού. Μόλις το βλέπει ο 

Κύπριος λέει:
–Τόσο μεγάλο; Εμείς στην Κύπρο το 

οινόπνευμα το έχομε σε μικράν μπου-
κάλια. Τέλος πάντων! Μου δίνετε και 
έναν πακέτο βαμβάκι;

Του φέρνει ο φαρμακοποιός ένα τε-
ράστιο πακέτο βαμβάκι. Γουρλώνει τα 
μάτια ο Κύπριος:

–Μα είναι δυνατόν τόσον μεγάλο 
πακέτο; Εμείς στην Κύπρο το βαμβάκι 
το έχομε σε μικράν πακέτα.

–Θέλετε και τίποτ’ άλλο; ρωτάει ο 
φαρμακοποιός.

Και ο Κύπριος:
–Θέλω και έναν υπόθετο, αλλά δεν 

πειράζει. Θα το πάρω από την Κύ-
προν!

K.Π.

Ερντογάν: Στις 24 Ιουνίου θα διεξαχθούν οι προεδρικές εκλογές
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