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Με το... έτσι θέλω
“Βόρεια Μακεδονία”

  Μια συμφωνία μα τί συμφωνία! Ψάχνει ακόμη  ο 
κόσμος να βρει από πού πηγάζει ο ενθουσιασμός και 
η θριαμβολογία της κυβέρνησης για τα «βαφτίσια» των 
Σκοπιανών. Κι αυτό για να μετριαστεί σε έναν βαθμό 
η πίκρα και η απογοήτευση που νιώθουν για την 
εκχώρηση στους γείτονες του ονόματος «Μακεδόνας». 
Και μην αυταπατάσθε με τον «φερετζέ» Βόρεια 
Μακεδονία, γιατί ούτε τα προσχήματα στην τελετή της 
υπογραφής της συμφωνίας δεν κράτησαν. Μακεδονία 
σκέτο. Άκουσε κανείς τον όρο Βόρεια Μακεδονία; 
Όχι ότι έτσι θα υπήρχε καμία διαφορά, αλλά για να 
βλέπουμε με το καλημέρα τις προθέσεις τους. Και 
τι μέλλει γενέσθαι; Οι πρώτοι  τριγμοί στον χώρο 
του κυβερνητικού εταίρου ήρθαν με την αποχώρηση 
του βουλευτή Δ. Καμμένου και της ημαθιώτισσας 
εκπροσώπου τύπου Μανταλένας Παπαδοπούλου. 
Οι καταγγελίες, του πλέον ανεξάρτητου βουλευτή 
«καίνε», αφού μιλά για ανταλλάγματα κάτω από το 
τραπέζι  που αφορούν χρέος, ΕΝΦΙΑ και εκθέτουν την 
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ. Οι διαδηλώσεις σε Σύνταγμα 
και Πισοδέρι «πνίγηκαν» από αριστερά δακρυγόνα 
και υποβαθμίστηκαν σε μικρής έκτασης αντιδράσεις 
φασιστών, που ούτε καν «παίχτηκαν» από τα κανάλια.  
Έχει βαλθεί επομένως η αριστερή κυβέρνηση του 
Αλέξη Τσίπρα να κάνει το «δικό» της, πεισματικά, 
χωρίς να δίνει σημασία ούτε στις υπόλοιπες πολιτικές 
δυνάμεις, αλλά κυρίως στον ελληνικό λαό. Ξέρουν 
καλύτερα από όλους το καλό της χώρας και το 
επιβάλλουν με το έτσι θέλω. Έτσι δημοκρατικά ενεργεί 
η πρώτη φορά αριστερά; 
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Επανεξελέγη
ο Σωτήρης Κουπίδης 

πρόεδρος της Πανελλήνιας 
Ομοσπονδίας Κοι.Σ.Π.Ε

ΜεμεγάληπλειοψηφίαεπανεξελέγηπρόεδροςτηςΠανελ-
λήνιαςΟμοσπονδίαςΚοινωνικώνΣυνεταιρισμώνΠεριορισμένης
ΕυθύνηςοΣωτήρηςΚουπίδης,στιςεκλογέςπουδιεξήχθησαν
στηνΑθήνα τοΣάββατο16 Ιουνίου.Οδραστήριοςημαθιώτης
γιατρόςπουθασυνεχίσειτοέργοτουγιαδεύτερητριετίαστην
ομοσπονδίαπου λειτουργείως ομπρέλα για τουςΚοι.Σ.Π.Ε.
πουπαράγουν εξαιρετικό έργοστοχώρο τηςψυχικήςυγείας.
Στηνφωτογραφίααμέσωςμετάτηνεπανεκλογήτουστοκέντρο
τηςΑθήναςμε δύοφίλους καιπαλιούςσυμμαθητές του, τον
ΗλίαΓραμματικόπουλο,ψυχίατροκαιπρόεδροτουΚοι.Σ.Π.Ε.
Ημαθίας,πουήτανκαιστηνεφορευτικήεπιτροπήτωνεκλογών
και τον«δικό»μαςΖήσηΜιχ.Πατσίκα μετά τις εκλογές των
εκδοτώνπεριφερειακών εφημερίδων(ΣΗΠΕ), απολαμβάνουν
τηνσυνάντησηκαιτηνεπιτυχίατουΣωτήρη.Νατουευχηθούμε
ολόψυχακαλήεπιτυχίακαιστηνέαθητεία!

M «Ήταν πολύ καλό το κλίμα, σχεδόν σαν
τραπέζιγάμου…»

Έτσιχαρακτήρισετηντελετήτηςεπίσημηςπαρά-
δοσηςτουονόματος«ΒόρειαΜακεδονία»στηνπΓΔΜ,ο
ΈλληναςπρωθυπουργόςΑλέξηςΤσίπρας.

Καιόντωςείχεπολλάγαμ…ήλιαστοιχεία:
-Τα βλέμματαπου ακτινοβολούσαν, το χαρούμενο

πλέον,δικότους, τραγούδιμεταχάλκινατωνΒαλκανί-
ωντοοποίοθαγραφτείκαιθαμελοποιηθείγιατο«άλ-
μπουμ»τωναναμνήσεων.

-Τορομαντικότοπίοκαιοιδεκάδεςχαρούμενεςσέλ-
φι,οιυψηλοίκαλεσμένοικάτωαπότηνλευκήτέντα,το
δώροτουΖάεφ,μίαπολύτιμηγραβάτασεβαθύκόκκινο,
οιβάρκεςπουπερίμεναν το ζευγάρι και τουςκαλεσμέ-
νουςγιανατουςπεράσουναπέναντι…

Διότιητελετήμπορείναέγινεστοχωριότηςνύφης,
αλλάτοτραπέζιέγινεστοχωριότουγαμπρού(ποιοςτο
πληρώσειθατομάθουμεαπότηνιστορία…).
MΔιπλή γιορτή επίσης, καθότι συνέπεσαν και τα

γενέθλια του διαμεσολαβητή τουΟΗΕ, για τα οποία
τρελή χαρά εξέφρασε ο υπουργόςΕξωτερικώνΝίκος
Κοτζιάς…Άλλωστε,τηναυστηρότητάτουτηνεξάντλησε
στους διαμαρτυρόμενους κατοίκους τηςπεριοχής και
στους διαδηλωτέςπου ταξίδεψαν στο «Τριεθνές» και
μάτωσανγιατηΜακεδονία.

Ουπουργόςωστόσο,τοκαπελάκιτουστραβά!
MΔεν κουνήθηκε βλέφαρο, ούτε τη στιγμήπου ο

σκοπιανόςπρωθυπουργόςξεκαθάρισετηθέσητου:«Οι
Έλληνες(εμείς),οΜακεδόνες(αυτοί)καιοιΕυρωπαίοι,
είναιπιοισχυροίαπ’τουςεκφοβισμούς…ΗΜακεδονική
καιηΕλληνικήκοινωνία…οιδύοχώρεςμαςπρέπεινα
φύγουναπότοπαρελθόνκαινακοιτάξουντομέλλον».
MΉτανπολύακριβόαυτό το..I do, με τα όποιαα-

νταλλάγματα!
MΚαιτίναπρωτογράψειοιστορικόςτουμέλλοντος,

γιατομέλλον,πουηιστορίαθαξαναγραφτεί,αφήνοντας
κυριολεκτικάπίσωτο…παρελθόν!

Η σοβαρότητα
της ελαφρότητας

ΟΦώτηςσυναντήθηκεμετουςγονείς
τουφυλακισμένουστρατιωτικούΔ.Κούκλατζη

Το  σαββα τοκύρ ι α κο
πραγματοποιήθηκεστηνΟ-
ρεστιάδα και τηνΑλεξαν-
δρούπολη η ολομέλεια των
προέδρων των δικηγορικών
συλλόγων όλης της χώρας.
Ησυνεδρίασηπραγματοποι-
ήθηκε στις ακριτικές πόλεις
με σκοπό να σταλεί συμβο-
λικό μήνυμα στήριξης προς
τους δύοΈλληνες στρατιω-
τικούς που κρατούνται φυ-
λακισμένοι στιςφυλακές της
Ανδριανούπολης. Παρόντες
ήταν οι γονείς τουΔημήτρη
Κούκλατζη, μετά από πρό-
σκλησηπουέλαβαναπότον
σύλλογο Ορεστιάδας.  Για
την έναρξη τηςσυνεδρίασης
της ολομέλειας ο πρόεδρος
του δικηγορικού συλλόγου
ΑθηνώνΔ. Βερβεσός, φρό-
ντισεναείναιπαρούσαστηνΟρεστιάδαη30μελήςχορωδίατουσυλλόγουΑθηνών,αποτελούμενηαπόδικηγόρους,
δικαστέςκαιδικαστικούςυπαλλήλους,πουτραγούδησαντραγούδιαγιατηνΜακεδονίακαιτηνΘράκη,ενώστοτέλος
έψαλανόλοιμαζίτονεθνικόύμνο.ΠαρώνκαιοπρόεδροςτουδικηγορικούσυλλόγουΒέροιαςΦώτηςΚαραβασίλης,ο
οποίοςείχετηνευκαιρίανασυνομιλήσειμετουςγονείςτουΔημήτρηΚούκλατζησεκλίμαιδιαίτεραφορτισμένο.

ΓιατοθεμαθαμιλήσεισήμεραστονΑΚΟΥ99.6στις10.30τοπρωί.

Μετά το ροδάκινο πάμε για «Εύηχη Πόλη»
ΤοΦεστιβάλτουροδάκινουτελείωσεκαιαπότηνΠέμπτη,πάμεγια«ΕύηχηΠόλη».Έναρξη,μεμουσικόσχολείοκαι

παραδοσιακήμουσική,καιτοβράδυΠαντελήςΘαλασσινόςκαιΒασίληςΣκουλάςστηνΕληά.
Ημεγάλησυναυλίαμε τονΒασίληΠαπακωνσταντίνου, τηνΠαρασκευήστηνΠλατείαΩρολογίουκαιακολουθούν το

Σαββατοκύριακοσειράεξαιρετικώνεκδηλώσεωνκαισχημάτωνσ’όλητηνπόληκαιστιςΑιγές.
Περιμένουμε,και…ξορκίζουμετονκαιρό,ναμαςκάνειτηχάρηγιανααπολαύσουμε.

«Μαςπήρεκαιμας
σήκωσε»χθεςτο

απόγευμαστηΒέροια

Ταπήρεκαιτασήκωσε,χθεςτοαπόγευμα,οπρωτο-
φανής δυνατός αέρας και η καταιγίδαπουσημειώθηκε
στηΒέροια.Λίγα λεπτά, ήταναρκετά, για ναπλημμυρί-
σουνδρόμοικαινασπάσουνδέντρακαικλαδιά.

Χαρακτηριστικές οι φωτογραφίες από την περιοχή
«Παπάκια»καιΒυζαντινόΜουσείο,ενώταμεγάλακλαδιά
πουέσπασαναπόδέντροδίπλαστοΒήμαΑπ.Παύλου,
κόπηκανεγκαίρωςαπότηνΠυροσβεστικήΥπηρεσίαπου
κατέφθασεαμέσωςμόλιςειδοποιήθηκε,χωρίςνασυμβεί
κάποιοατύχημα…

φωτό: Alkis Konstantinidis-Reuters
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Ολοκληρώθηκαν οι τριήμερες εκδηλώσεις 3ου Φεστιβάλ Ροδάκινου

Βάζει γερές βάσεις ο ΤΟΒ για την προώθηση 
του γαστρονομικού τουρισμού στην Ημαθία

  Με τη γιορτή γαστρονομίας και τη συναυλία του Δώρου Δημοσθέ-
νους, ολοκληρώθηκε το βράδυ της Κυριακής, στην πλατεία της Εληάς, 
το τριήμερο του 3ου Φεστιβάλ Ροδάκινου που διοργάνωσε ο Τουριστι-
κός Όμιλος Βέροιας, σε συνεργασία με την Κοινοπραξία Ο.Π. και Συ-
νεταιρισμών Ημαθίας, τον Δήμο Βέροιας και το Επιμελητήριο Ημαθίας.

Σε έναν πρώτο απολογισμό πάντως, το 3ο Φεστιβάλ του ΤΟΒ έκλει-
σε με θετικό πρόσημο και έβαλε στέρεες βάσεις, μέσα και από διευρυ-
μένες συνεργασίες, για να παίξει σημαντικό ρόλο στην προβολή και την 
προώθηση του γαστρονομικού τουρισμού στην Ημαθία.

Γιορτή γαστρονομίας
Η γιορτή γαστρονομίας έδωσε την ευκαιρία στον κόσμο να δοκιμά-

σει νόστιμες συνταγές με ροδάκινο σε πιροσκί, πίτες,  γλυκά, γκουρμέ 
προτάσεις  με ξινοτύρι, καρπάτσιο, ποτά και τοπική μπύρα, με επίγευση 
ροδάκινου!

Από όλα τα στάντ των επιχειρήσεων και φορέων(όπως το Δ.ΙΕΚ Βέ-
ροιας) που συμμετείχαν, πέρασαν με μικρόφωνα, η δημοσιογράφος Δέ-
σποινα Βογιατζόγλου και ο Άρης Ορφανίδης, μέλος του ΤΟΒ, μιλώντας 
μαζί τους για τις συνταγές και τους τρόπους που αξιοποίησαν το τοπικό 
μας προϊόν, ενώ στην έξοδο ο κόσμος έφευγε με μια χάρτινη σακούλα 
με ροδάκινα από τον κάμπο της Βέροιας.

Εξάλλου το πρωί της Κυριακής, πολλοί ήταν αυτοί που έζησαν την 
εμπειρία της συγκομιδής, μια δράση που ήταν φέτος ενταγμένη στο 
πρόγραμμα του Φεστιβάλ.

 Η βραδιά έκλεισε με τη συναυλία του Δώρου Δημοσθένους, με πα-
λιά αγαπημένα τραγούδια διασκευασμένα στα σύγχρονα ακούσματα, με 
σουίνγκ, rock n’ roll και όχι μόνο, με πολύ κέφι και χορό!

«50 σπιτικές συνταγές με ροδάκινα»
Συνταγές που δεν θα μπορούσαμε να φανταστούμε ότι θα μπορού-

σαν να γίνουν με ροδάκινα, κατέγραψε σε βιβλίο η ημαθιώτισα  σεφ Κι-
κή Εμμανουηλίδου το απόγευμα του Σαββάτου 16 Ιουνίου, στο πλαίσιο 
του 3ου Φεστιβάλ Ροδάκινου το βιβλίο παρουσιάστηκε στο πάρκο της  
Εληάς, από τον Τουριστικό Όμιλο Βέροιας, σε συνεργασία με την Κοι-
νοπραξία Ο.Π. Συνεταιρισμών Ημαθίας, τον Δήμο Βέροιας και το Επιμε-
λητήριο Ημαθίας. Ένα βιβλίο με 50 συνταγές , γλυκές, αλμυρές, κοκτέιλ 
και  ποτά με βάση το φρούτο-σήμα κατατεθέν της Ημαθίας, το ροδάκινο.

Τη εκδήλωση άνοιξε  ο πρόεδρος του Τουριστικού Ομίλου Ζήσης Χρ. 
Πατσίκας ενώ στο πάνελ ήταν ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Η-
μαθίας Δημήτρης Μάντζιος,  ο αντιδήμαρχος Τουρισμού Βασίλης Λυκο-
στράτης, ο πρόεδρος της Λέσχης Αρχιμαγείρων και Ζαχαροπλαστών Β. 
Ελλάδος Γιώργος Μαστροδημήτρης και η συγγραφέας Κική Εμμανουη-
λίδου, ενώ στην εκδήλωση παραβρέθηκε και ο σεφ κ. Γκότσης. 

 Παράλληλα ο μάγειρας Γιώργος Μεταξάς ετοίμασε σε υπαίθρια 
κουζίνα μεγάλες ποσότητες  χοιρινής τηγανιάς με ροδάκινο, την οποία 
δοκίμασαν όλοι όσοι παραβρέθηκαν στην πλατεία Εληάς, εκφράζοντας 
εξαιρετικές εντυπώσεις.

 Το βιβλίο παρουσίασε ο κ. Μάντζιος, λέγοντας ότι η Ένωση Ξενοδό-
χων ενεργεί ώστε  να μπει η κομπόστα ροδάκινου στα ξενοδοχεία , ενώ 
στο γαστρονομικό τουρισμό αναφέρθηκε ο κ. Λυκοστράτης, τονίζοντας 
την προσπάθεια της αντιδημαρχίας τουρισμού, για  καθιέρωση τοπικού 

μενού, με τοπικά προϊόντα, τόσο στα ξενοδοχεία όσο και στα καταστή-
ματα εστίασης της περιοχής μας.

 
Την στήριξη της  Λέσχης Αρχιμαγείρων σε ‘όλα αυτά δήλωσε ο κ. 

Μαστροδημήτρης, και κάλεσε  τον να βάλει το  ροδάκινο στο σπίτι και 
στο τραπέζι τους καθημερινά.

 Η συγγραφέας Κική Εμμανουηλίδου, μίλησε για το  ευλογημένο 
ροδάκινο, που έφερε στον τόπο μας ο Μέγας Αλέξανδρος και για τη με-
γάλη γκάμα αξιοποίησής του στην κουζίνα του κάθε σπιτιού, πέρα από 
την  κλασική μαρμελάδα και την κομπόστα. 

Τολμήστε να το μαγειρέψετε και δεν θα το μετανιώσετε, είπε. Εξάλ-
λου δεν είναι τυχαίο που στις διεθνείς κουζίνες και κυρίως στην Ασιατική 
το ροδάκινο χρησιμοποιείται παντού.

Στο τέλος της εκδήλωσης η σεφ υπέγραψε  βιβλία της ,που εκδόθη-
καν από την Κοινοπραξία Παραγωγών και διανεμήθηκαν στο κόσμο.

θεατρική παράσταση
Ακολούθησε στις 9.30 το βράδυ στον ίδιο χώρο η παράσταση του 

Τμήματος Θεατρικής Υποδομής του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας «Η δική μας 
πόλη», από την Ομάδα «Στιχομυθία», με στιγμιότυπα από την παλιά 
Βέροια, την κοινωνία , τις καθημερινές της συνήθεις και κάποιους  χα-
ρακτηριστικούς τύπους της πόλης, που άφησαν εποχή…

Βραβεύτηκαν οι καλύτερες φωτογραφίες του διαγωνισμού 
για τις ανθισμένες ροδακινιές

 Το απόγευμα της Παρασκευής 
στο ισόγειο του δημαρχείου, βρα-
βεύθηκαν οι νικητές του φετινού 
3ου διαγωνισμού φωτογραφίας του 
Τουριστικού Ομίλου Βέροιας για τις 
ανθισμένες ροδακινιές.

Από τις εκατοντάδες συμμετο-
χές, ξεχώρισαν οι τρεις. Οι δυο μέ-
σω επιτροπής φωτογράφων και η 
μία μέσω του κοινού, στο facebook 

και instagram.
Το πρώτο βραβείο απέσπασε η φωτογραφία του Αλέξανδρου Μα-

λαπέτσα, βραβείο που θα ταξιδέψει 500 χιλιόμετρα, όσα διένυσε ο 
φωτογράφος, που ήρθε ειδικά από την Αθήνα για να αποθανατίσει το 
φαινόμενο, έμεινε τρεις ημέρες στην Ημαθία και γύρισε όπως είπε όλο 
τον κάμπο, προσπαθώντας να πετύχει το καλύτερο κλικ.

Δεύτερο βραβείο πήρε η φωτογραφία της Βασιλικής Πρέσια, που 
αναζήτησε το τέλειο κλικ, ανασύροντας μια εικόνα από τις παιδικές της 
αναμνήσεις, τοποθετώντας κλαδιά ανθισμένης ροδακινιάς στα χέρια του 
παππού της, αγρότη στο επάγγελμα.

Το βραβείο κοινού, μέσω διαγωνισμού που διεξήχθη στα social 
media, απέσπασε ο Γιώργος Σουμελίδης, που η μέλισσα επάνω στο 
κλαδί της ανθισμένης ροδακινιάς και με το hashtag #veriapeach, συγκέ-
ντρωσε τα περισσότερα like. Ειδικό βραβείο, για τη συνεισφορά της στη 
διάδοση του φαινομένου της ανθισμένης ροδακινιάς, δόθηκε στη Ρίτσα 
Λίτσα, που η περσινή της φωτογραφία με τον ανθισμένο κάμπο κατάφε-
ρε να γίνει viral.

Τιμητικές διακρίσεις πήραν οι: Γρηγόρης Ζιάννης, Ιωάννα Ιντασβίλη, 
Λάζαρος Αθανασιάδης, Μαρία Τσιλιοπούλου, Ελευθερία Μπεκιαρίδου, 
Θεοχάρης Αβραμίδης, Βασιλική Πρέσια, Δημήτρης Παπαρέντης, Έλλη 
Κουθούρη, Ιωάννης Ιορδανίδης, Γιώργος Κωτσάκης, Αλέξανδρος Μα-
λαπέτσας, Δημήτρης Ζιάννης, Στέλλα Σημαντάκου, Ανθία Γκαντού, Νώ-
ντας Τρομπούκης, Βασιλική Φειδοπούλου και Στέργιος Ζιώγας.

Συνάντηση του Αντιπεριφερειάρχη με το Δ.Σ. 
του Πολιτιστικού Τουριστικού Ομίλου Σελίου

Συναντηση πραγματοποιησε το πρωι της τεταρτης 13 Ιουνιου αντιπροσωπεια του Πολιτιστικού Τουριστι-
κού Ομίλου Σελίου (ΠΤΟΣ) με τον τον Αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας Κώστα Καλαϊτζίδη .Όπως ανακοινώνει ο 
Όμιλος, στην συναντηση που εγινε σε πολύ φιλικο κλιμα συζητηθηκε το θεμα της διοργανωσης ,από κοινου, 
της μεγαλης Χριστουγεννιατικης  εορτης Φωταγωγησης Δενδρου και της πλατειας του χωριου με παραλλη-
λες εκδηλωσεις για μικρους και μεγαλους  που σχεδιαζει ο ΠΤΟΣ για τα μεσα του Δεκεμβρη.

Ο Αντιπερειφερειαρχης υποσχεθηκε να ενταξει την εκδηλωση αυτή στο πολιτιστικο-τουριστικο προγραμ-
μα της Περιφερειας με αναλογη χρηματοδοτηση.

Επισης στο αιτημα του ΠΤΟΣ για τα στηθαια, κιτρινη γραμμη διαγραμησης και τα κολονακια (χιονοδει-
κτες)στην επαρχιακη οδο Βεροιας-Ναουσας μεσω Σελιου απαντησε ότι συντομοτατα θα γινουν οι αναλογες 
παρεμβασεις.Επισης τεθηκαν θεματα που αφορουν τον αποχιονισμο του χωριου και της περιοχης κατά την 
χειμερινη περιοδο.

Το Δ.Σ.  καλεσε τον αντιπερειφερειαρχη να επισκεφθει συντομα το χωριο με αφορμη της εκδηλωσεις για 
την  Εορτή των Αγίων Αποστόλων.

Συνάντηση του Δημάρχου Βέροιας με το νέο 
Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας  

Το νέο Διοικητή της Διοίκησης 
Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ημα-
θίας και της Πυροσβεστικής Υπη-
ρεσίας Βέροιας, Αντιπύραρχο, Νι-
κόλαο Παλαμούτη, υποδέχτηκε στο 
γραφείο του ο Δήμαρχος Βέροιας, 
Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης, τη Δευ-
τέρα 18 Ιουνίου 2018. 

Η συνάντηση πραγματοποιήθη-
κε στο πλαίσιο των εθιμοτυπικών 
επισκέψεων του νέου Διοικητή της 
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στους 
αυτοδιοικητικούς φορείς της περιο-
χής ύστερα από την ανάληψη των 
καθηκόντων του. 

Κατά τη συνάντηση, η οποία 
πραγματοποιήθηκε σε πολύ καλό κλίμα, ο κ. Βοργιαζίδης συνεχάρη το νέο Διοικητή με την ευκαιρία της 
ανάληψης των νέων του καθηκόντων και του ευχήθηκε ευδόκιμη υπηρεσία. Επιπλέον, συζητήθηκαν 
θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, με το Δήμαρχο να εκφράζει τη βεβαιότητα ότι η παραδοσιακά καλή 
συνεργασία ανάμεσα στο Δήμο Βέροιας και την Πυροσβεστική Υπηρεσία θα συνεχιστεί και με τη νέα Δι-
οίκηση από τη στιγμή που υπάρχει κοινή βούληση προς αυτή την κατεύθυνση. 

Τέλος, ο Δήμαρχος χάρισε στον κ. Παλαμούτη το λεύκωμα της πόλης και του ευχήθηκε κάθε επιτυχία 
στα νέα του καθήκοντα. 
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Αιθ1: (κλιματίζεται)
ΟΙ  ΑΠΙΘΑΝΟΙ  2  - 

INCREDIBLES 2    (ΜΕ-
ΤΑΓΛ.)

Σκηνοθεσία/ Σενάριο: 
ΜΠΡΑΝΤ ΜΠΕΡΝΤ

Ηθοποιοί: Τ Ι Σ 
ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙ-
ΖΟΥΝ ΟΙ:,  ΘΑΝΑΣΗΣ 
ΚΟΥΡΛΑΜΠΑΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΤΙΝΟΣ 
ΣΟΥΤΗΣ, ΗΛΙΑΣ ΖΕΡ-
ΒΟΣ, ΓΙΩΤΑ ΜΗΛΙΤΣΗ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΑΡΑ-
ΓΚΑΣ, ΧΙΛΝΤΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

Προβολές:  κάθε μέρα στις 18.30 

Η αγαπημένη οικογένεια υπερ-ηρώων εί-
ναι και πάλι εδώ στους «Απίθανους 2» - ενώ 
η Έλεν βρίσκεται εκεί έξω με σκοπό να σώ-
σει τον κόσμο, ο Μπομπ μαζί με την Βάιολετ 
και τον Ντας προσπαθούν να τα βγάλουν 
πέρα με τις συνθήκες της καθημερινής ζω-
ής στο σπίτι. Είναι μια δύσκολη μετάβαση 
για τον καθένα, την ίδια στιγμή που όλη η 
οικογένεια αγνοεί τις υπερδυνάμεις του μι-
κρού Jack-Jack. Όταν όμως ένας καινούρ-
γιος εχθρός συλλαμβάνει ένα ιδιοφυές, μα 
επικίνδυνο σχέδιο, οι Απίθανοι θα πρέπει να 

βρουν έναν τρόπο να 
συνεργαστούν ξανά 
με τον Frozone για να 
νικήσουν – εύκολο 
στα λόγια, αλλά όχι 
στην πράξη, ακόμα κι 
όταν είσαι ένας από 
τους «Απίθανους».

ΘΕΡΙΝΗ   Αίθουσα
(Σε περίπτωση κακοκαιρίας η προβολή θα 

μεταφερθεί στην Αίθουσα 1)
ΠΟΥ ΘΑ ΚΟΙΜΗΘΕΙΣ ΑΠΟΨΕ;
Σκηνοθεσία / Σενάριο: Αλεξάντρα Λεκλέρ 
Ηθοποιοί: Ντινιέ Μπουρντόν, Βαλερί 

Μπονετόν, Ιζαμπέλ Καρέ, Ελέν Βενσάν
Προβολές:  κάθε μέρα στις 21.15 

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»     14/6/18 - 20/6/18

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

ΤΡΙΤΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018  

Ο Σύλλογος Μικρασιατών Ημαθίας, με 
αυτογνωσία του καθήκοντος προς τον πο-
λιτισμό και με αισθήματα τιμής και  αναγνώ-
ρισης της προσφοράς  των συνεργατών του 
προς τον σύλλογο, διοργανώνει  την «ΒΡΑ-
ΔΙΑ ΒΑΣΙΛΗ ΑΛΑΪΤΣΗ» προς τιμήν του α-
δικοχαμένου φίλου και συνεργάτη μουσικού 
Βασίλη Αλαΐτση.

Σύλλογος Μικρασιατών Ημαθίας 2018 
, τη Δευτέρα 2 Ιουλίου στο γήπεδο Μπά-
σκετ Ελιάς, θα πραγματοποιηθεί  εκδήλωση 
μνήμης με σκοπό να τιμηθεί ο εκλιπών και 
ταυτόχρονα τα έσοδά της να δοθούν ως βο-
ήθεια στην πολύτεκνη (6 παιδιά) οικογένειά 
του.

  Η προσφορά του Βασίλη στον χώρο 
του πολιτισμού ανυπολόγιστη, μιας και ή-
ταν από τους τελευταίους παραδοσιακούς 
μουσικούς .Ένα μεγάλο κεφάλαιο που δυ-
στυχώς έκλεισε πρόωρα. Η κληρονομιά του 
όμως μεγάλη. 

   Η αξία του φαίνεται από το πλήθος των 
καλλιτεχνών που αφιλοκερδώς με μεγάλη 
αγάπη θα πάρουν μέρος στη βραδιά. Από 
κάθε γωνιά της Ελλάδας, πενήντα καλλιτέ-
χνες, οι οποίοι  ήταν μακροχρόνιοι συνερ-
γάτες  του εκλιπόντος. Τα διάφορα μουσικά 
σχήματα που συμμετείχε παίζοντας μουσική 
διαφόρων ειδών.

  Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 9:00 μμ το βράδυ 
και η οικονομική ενίσχυση είναι 5 ευρώ.

Μια βραδιά δομημένη με στοιχεία της πολιτιστι-
κής προσφοράς και συνεργασίας των μουσικών, 
που αποτέλεσμα  είχαν να δημιουργούν αισθήματα 
καλλιτεχνικής ευαισθησίας και συγκίνησης στην 
κοινωνία.

Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Ιεράς Μη-
τροπόλεως Βεροίας Ναούσης & Καμπανίας  που 
αγκάλιασε την εκδήλωση δίνοντας το μήνυμα ότι 
πρέπει όλοι να συμβάλλουμε στο φιλανθρωπικό 
έργο της εκδήλωσης.

Η προπώληση των εισιτηρίων έχει ξεκινήσει .
ΣΗΜΕΙΑ  ΠΡΟΠΩΛΗΣΗΣ
Στη ΒΕΡΟΙΑ:
1)ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ  ΗΜΑΘΙΑΣ
Τηλ:6944041040, 6977460574
2) «ΠΑΥΛΕΙΟΣ  ΛΟΓΟΣ» ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΙΜ-

ΒΝκΚ
Βενιζέλου  29
3)ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΑ «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
Μ.Αλεξάνδρου  41
Κωττουνίου  8
4)ΡΕΣΤΩΡΑΝΤ «ΠΑΠΑΓΑΛΟ»
Ανοίξεως  104
5)ΚΑΦΕ «Madja» (Πρώην  TREDICI)
Παπάγου  4

6) Μουσικός Οίκος Πετσάβας Παύλος (πρώην 
Γκαλίτσιος Ευάγγελος)

Αντ.Τσούπελη 5 

Στη  ΝΑΟΥΣΑ:
1)ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ  ΗΜΑΘΙΑΣ
Τηλ:6987243230
2)  ΜΑΡΚΕΤ «ΠΡΩΤΕΑΣ»
Χρ. Λαναρά  18

Την Τετάρτη 20 Ιουνίου
Ενημερωτική εκδήλωση για τη σωστή 

συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου
Η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βέροιας σε 

συνεργασία με το ΚΕΣΥΠ Βέροιας διοργανώνει ενημερωτική εκδήλωση την Τετάρτη 20 Ιουνίου 2018 
στις 7.30 μ. μ. στην αίθουσα του Δικηγορικού Συλλόγου (Πλατεία Ρακτιβάν 1, 3ος όροφος) με θέμα τη 
σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου. Η εκδήλωση απευθύνεται στους μαθητές και τις 
μαθήτριες της Γ΄ τάξης του Λυκείου.

H Ομάδα «Ονειροπόλοι» (παιδιά Λυκείου) του 
Τμήματος Θεατρικής   Υποδομής  του  ΔΗ.ΠΕ.
ΘΕ.  Βέροιας  παρουσιάζει  την παράσταση «Σε 
μια βαλίτσα», βασισμένη στο κείμενο «Το αγόρι 
με τη βαλίτσα» του Μάικ Κένι, σε σκηνοθεσία του 
Πέτρου Μαλιάρα. Η παράσταση θα δοθεί την Πα-
ρασκευή 29 Ιουνίου 2018 στις 9.30μ.μ. στο Θέα-
τρο άλσους «Μελίνα Μερκούρη» με γενική είσοδο 
3€.  Συντελεστές Παράστασης

Βασισμένο στo κείμενο «Το αγόρι με τη βαλί-
τσα», του Μάικ Κένι, σε μετάφραση Ξένιας Καλο-
γεροπούλου 

Σκηνοθεσία: Πέτρος Μαλιάρας
Σκηνογραφία/Ενδυματολογία:  Γεωργάκη Χα-

ρά, Γεωργόπουλος Δημήτρης , Όσσα Μαρία, 
Τσιριγώτη Σοφία 

Πρωτότυπη Μουσική / Ενορχήστρωση: Αλέ-
ξανδρος Ιωσηφίδης

Μουσική Διδασκαλία: Έλενα Μουδίρη-Χασι-
ώτου Μουσική παίζουν επί σκηνής : Μάριος Δα-
σκαλάκης (σαξόφωνο,πιάνο), Ερμής Γιομπλιάκης 
(ντραμς, νταούλι), Βασίλης Θεοδωρίδης (κιθάρα), 
Γιάννης Κωφίδης (ακορντεόν), Παναγιώτης Λεκός 
(πιάνο), Γιώργος Σέφερ (ηλεκτρ. κιθάρα)

Ηχοληψία: Αλέξανδρος Καροτσέρης
Φωτογραφία: Τάσος Θώμογλου
Φωτισμοί: Γιάννης Καπράρας
Οργάνωση Παραγωγής-Προβολή: Κατερίνα 

Γρηγοριάδου Τους ρόλους ερμηνεύουν (αλφαβη-
τικά):  Βατμανίδου Ειρήνη, Γεωργίου Αναστασία, 
Γιομπλιάκης Ερμής, Δάσκαλου Χρύσα, Δασκα-
λάκης Μάριος, Ζαφείρης Νίκος, Ζιώγα Φανή, 
Θεοδοσίου Άννα, Θεοδωρίδης Βασίλης, Καλλια-
ρίδου Όλγα, Κετίκογλου Ελπίδα, Κεφάλα Μαρία, 
Κρεμλίδου Τατιάνα, Κωφίδης Γιάννης, Κωφίδου 
Αργυρώ, Λεκός Παναγιώτης, Λεονταράκης Γιώρ-
γος, Μπούσουλας Χάρης, Ντόστι Αλέξανδρος, 
Παπαδόπουλος Πλούταρχος,  Παπαλάμπρου Λυ-
δία, Σαράντη Δήμητρα, Σέφερ Γιώργος, Σταμούλη 
Ειρήνη, Τριανταφυλλίδου Εύα, Τριανταφυλλίδου 
Μαρία,  Τσαχουρίδης Γιώργος 

 Σημείωμα Σκηνοθέτη
«..Όταν ήμουνα σπίτι ήξερα ποιος είμαι. Ή-

μουνα σκέτα εγώ. Μετά έγινα πρόσφυγας..»  
Η ιστορία του φίλου μου Μπάκερ, απ’ τη Συ-

ρία, ήταν για μένα φέτος η πηγή έμπνευσης και 
ώθησης, ώστε τα παιδιά να ασχοληθούν με ένα 
θέμα που περνάει καθημερινά από δίπλα μας, 
μας χτυπάει την πόρτα μας ή κοιμάται κουλου-

ριασμένο έξω από αυτήν. Ένα κείμενο απλό 
και σκληρό, για ένα παιδί που ταξιδεύει σ’ ένα 
καλύτερο αύριο, διασκευασμένο ώστε να περνάει 
στο άχρονο, με το προσφυγόπουλο να είναι απ’ 
τη Συρία, απ’ τη Σμύρνη, απ’ τον Πόντο, απ’ την 
Παλαιστίνη.. Γιατί ο πρόσφυγας, είναι πάντα και 
παντού πρόσφυγας. Σκηνές και μουσικές, ταξι-
δεύουν ανάμεσα στα πεύκα του Θέατρου Άλσους 
«Μελίνα Μερκούρη», και οι 27 νέοι και νέες υπό-
σχονται να σας ανατριχιάσουν γιατί τα δικά τους 
μάτια βλέπουν ακόμα αλλιώς, οι δικές τους ψυχές 
αισθάνονται διαφορετικά, τα δικά τους χέρια α-
γκαλιάζουν πιο σφιχτά και πιο γερά..

Προπώληση εισιτηρίων: γραφεία ΔΗ.ΠΕ.
ΘΕ. Βέροιας, 3ος όροφος Χώρου Τεχνών, τηλ. 
2331078140.

Ιδιαίτερα ευχαριστήρια για την παραχώρηση 
και μεταφορά και στήσιμο των σκηνικών αντικει-
μένων και άλλων στους:

• ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Κοζάνης • ΔΕΥΑ Βέροιας • Δημή-
τρη Γκιλιόπουλο • Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Σπύρος Ζερ-
βός: για την παραχώρηση αυτοκινήτου για τις 
μετακινήσεις της ομάδας σκηνογράφων – ενδυ-
ματολόγων.

Την Τετάρτη 20 Ιουνίου
Έκτακτη Γενική Συνέλευση 

του Εμπορικού Συλλόγου Βέροιας
    Καλούνται τα μέλη του Εμπορικού Συλλόγου Βέροιαςσε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα γίνει 

στις 20 Ιουνίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 7 το απόγευμα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρί-
ου Ημαθίας , με το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης : 1.Τροποποίηση Καταστατικού , με σκοπό 
την Ένταξη του Συλλόγου στο Πρόγραμμα της ΕΣΕΕ: «Ανοιχτά Κέντρα Εμπορίου» 

Σύμφωνα με το Καταστατικό του Συλλόγου  το Πρόγραμμα της Γενικής Συνέλευσης διαμορφώνεται 
ως εξής: 3η (επαναληπτική) και τελική Γενική Συνέλευση  Τετάρτη 20  Ιουνίου 2018 , η οποία θα γίνει 
ανεξαρτήτως ύπαρξης απαρτίας (άρθρο 15 Καταστατικού).

Αγαπητοί Συνάδελφοι.   Η παρουσία σας στη Γενική Συνέλευση θεωρείται απαραίτητη γιατί το θέμα 
που θα συζητηθεί είναι πολύ σοβαρό.  

Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                  Η   ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ιερόθεος  Ιωαννίδης             Αθηνά Πλιάτσικα Τσιπουρίδου 

Τη Δευτέρα 2 Ιουλίου στο Μπάσκετ Ελιάς
Μουσική βραδιά για τον 

Βασίλη Αλαΐτση διοργανώνει 
ο Σύλλογος Μικρασιατών Ημαθίας

«Σε μια βαλίτσα» 
από την Ομάδα 
«Ονειροπόλοι» 

του ΔΗΠΕΘΕ Βέροιας



Μετά την υπερψήφιση της πρότασης μομφής κατά της κυβέρνησης 
από τον Δημήτρη Καμμένο, η Μανταλένα Παπαδοπούλου ανακοίνωσε, 
ανήμερα της υπογραφής της συμφωνίας στις Πρέσπες, ότι αποχωρεί 
από τους ΑΝΕΛ.

Η τέως εκπρόσωπος Τύπου των ΑΝΕΛ, με ανάρτησή της στο 
facebook αναφέρει: «Σε ό,τι με αφορά περίμενα μέχρι και την ύστατη 
ώρα. Πλέον εξαντλείται κάθε περιθώριο μέχρι την υπογραφή σε λίγη ώ-
ρα στις Πρέσπες. Δεν αμφισβητώ τις πατριωτικές προθέσεις του Πάνου 
Καμμένου. Διαφωνώ με τους χειρισμούς προς υπεράσπιση της θέσης 
μας για το Σκοπιανό, που είναι η μόνη υπερ του εθνικού συμφέροντος.

»Ενημέρωσα έγκαιρα σε ανώτατο επίπεδο εσωκομματικά για τους 
προβληματισμούς μου. Ίσως δικαιωθούν στο μέλλον οι όποιες επιλογές. 
Εμένα όμως η συνείδησή μου επιβάλλει να αποχωρήσω από την ενερ-
γό πολιτική και να γυρίσω στο σπίτι μου. Η κατάπτυστη συμφωνία που 
προέκυψε και από την ανεπάρκεια και τις εγκληματικές πολιτικές του πα-
ρελθόντος δεν πρέπει να υπογραφεί από τον Υπουργό Εξωτερικών και 
από κανέναν άλλον» αναφέρει η Μανταλένα Παπαδοπούλου.

Σημειωτέον ότι πριν από λίγες ημέρες είχε αναλάβει τη διαμόρφωση 
των ψηφοδελτίων του κόμματος για τις προσεχείς εκλογές.
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Δήλωση Σωτήρη Κουπίδη 
για το θέμα της Μακεδονίας

Ο ημαθιώτης πρόεδρος της 
Πανελλήνια Ομοσπονδία Κοινω-
νικών Συνεταιρισμών Περιορι-
σμένης Ευθύνης και πολιτευτής 
Σωτήρης Κουπίδης έκανε την 
παρακάτω δήλωση για το θέμα 
της Μακεδονίας:

«Ως Μακεδόνας, Πόντιος και 
Έλληνας, νιώθω την ανάγκη να 
εκφράσω την αγανάκτηση μου 
για την υπογραφή της συμφωνί-
ας με τα Σκόπια, καθώς εκτιμώ 
ότι δεν εξυπηρετεί πουθενά τα 
εθνικά συμφέροντα της πατρίδας 
μας.

Η πολιτική της κυβέρνησης 
και όλων όσων συμφωνούν με αυτή την ατεκμηρίωτη και απαρά-
δεκτη συμφωνία, δύναται να ωθήσει την κοινωνία στο διχασμό και 
την απόγνωση. Εμένα μου δίνει ώθηση, να αγωνιστώ περισσότε-
ρο για την Πατρίδα μου».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΜΕ: 
 «Μαθητής χάνει τη σχολική χρονιά, λόγω καθυστέρησης 

στην κάλυψη των αναγκών μετακίνησής του» 
Η ΕΛΜΕ Ημαθίας ανακοινώνει:  
Στερεύουν οι λέξεις όταν συμβαίνουν γεγονότα όπως τα παρακάτω. Μαθητής του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου – Λυκείου 

Βέροιας, που έπρεπε να μετακινείται από και προς χωριό της περιοχής της Αλεξάνδρειας, αδυνατούσε να προσέλθει στο σχολείο μιας και η 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δεν μπορούσε αρχικά να καλύψει τις ανάγκες μεταφοράς του μαθητή. Το πρόβλημα λύθηκε αργά, μετά τα 
Χριστούγεννα, με συνέπεια ο μαθητής να ξεπεράσει το μέγιστο  αριθμό απουσιών, που απαιτείται προκειμένου η φοίτησή του να χαρακτη-
ριστεί επαρκής.  Άμεσα η ΕΛΜΕ Ημαθίας πρόβαλε το θέμα προς τη ΔΙΔΕ Ημαθίας και προς το ΥΠΕΘ. Λάβαμε διαβεβαιώσεις από τη ΔΙΔΕ 
Ημαθίας, από το κυβερνητικό κλιμάκιο που συναντήσαμε εν όψει του αναπτυξιακού συνεδρίου της Θεσσαλονίκης αλλά και από τον ίδιο τον 
Υφυπουργό κ. Μπαξεβανάκη Δ. σε πρόσφατη επίσκεψη του στη Βέροια. Όλοι αναγνώρισαν το δίκιο του μαθητή και την ανάγκη να έχει θετική 
έκβαση η υπόθεση.  Όμως, φευ, ο μαθητής αυτός ΕΧΑΣΕ ΤΕΛΙΚΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ. Σε τελευταία ανάλυση ένας μαθητής ειδικής κατάστα-
σης, αν και δε φέρει ό ίδιος την ευθύνη της μη έγκαιρης προσέλευσης του, είναι αυτός που πλήρωσε αναίτια και τόσο βαριά τις αμέλειες και 
αδράνειες άλλων ! Τιμωρήθηκε αυτός αντί άλλων !  Είναι ως φαίνεται εύκολο να εξαντλείς το νόμο στους αδύναμους και δύσκολο να λύνεις το 
πραγματικό πρόβλημα.  Ζητάμε την θετική επίλυση του προβλήματος για την ανάκτηση της χρονιάς από τον μαθητή.  

Δήλωση του Τάσου 
Μπαρτζώκα για τη Μακεδονία

« Σήμερα, Αλέξη Τσίπρα, ε-
μείς οι Μακεδόνες είμαστε συ-
γκλονισμένοι!

Εμείς δε θα αναγνωρίσουμε 
ποτέ τους Σλάβους σαν «Μακε-
δόνες», όσο κι αν το θέλεις εσύ 
και οι όμοιοί σου!

Σήμερα, Αλέξη Τσίπρα, τις δι-
κές μας φλέβες διαπέρασε το 
αίμα των προγόνων μας που 
χύθηκε για να παραμείνει η Μα-
κεδονία μας Ελληνική! Γιατί θα 
παραμείνει Ελληνική, ακόμη κι 
αν χρειαστεί τα εγγόνια μας να 
παλέψουν γι’αυτό! 

Εσείς, όμως θα είστε υπόλογοι στα δικά σας εγγόνια, γιατί μια 
μέρα σαν τη σημερινή ξεπουλήσατε την ιστορία μας, τη γλώσσα 
μας, τον πολιτισμό μας! «

Τάσος Μπαρτζώκας
Δικηγόρος - Πολιτευτής ΝΔ Ημαθίας

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το άρ-

θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα ό τι:
Ο KOYKOΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του 

Αθανασίου και της Βαλεντίνας, το 
γένος Πιάνιχ, που γεννήθηκε στην 
Τασκένδη Ουζμπεκιστάν και κατοικεί 
στη Βέροια και η ΒΑΣΙΛΙΔΗ ΙΝΓΚΑ, 
του Αλέξανδρου και της Νίνα, το γέ-
νος Μισιτσέβο, που γεννήθηκε στο 
Ρουστάβι Γεωργίας και κατοικεί στη 

Βέροια, πρόκειται να παντρευτούν με θρησκευτι-
κό γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό Κυριώτισσας 
- Αγ. Σάββα Βέροιας.

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το άρ-

θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα ό τι:
Ο ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

του Στέφανου και της Αναστασίας, 
το γένος Κυριαζοπούλου, που γεν-
νήθηκε και κατοικεί στη Θεσ/νίκη 
και η ΓΙΑΚΙΣΙΚΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, του 
Αντωνίου και της Μαρίας, το γένος 
Χατζηπέτκου, που γεννήθηκε στη 

Νάουσα και κατοικεί στη Θεσ/νίκη, πρόκειται να 
παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει 
στην Αγ. Κυριακή στο Νυδρί Λευκάδας.

Ετήσια 
συναυλία 

του Ωδείου 
Αριστοτέλης

Ετήσια εκδή -
λωση του Ωδείου 
Αριστοτέλης στον 
πολυχώρο Πολιτι-
σμού ΕΡΙΑ την Κυ-
ριακή 14 Ιουνίου 
στις 7 .00 μ.μ.

Αγ α π η το ί  φ ί -
λοι της μουσικής, 
σας προσκαλούμε 
στην ετήσια συναυ-
λία των τμημάτων 
κλασσικής και σύγ-
χρονης μουσικής, 
όπου οι σπουδα-
στές του ωδείου θα 
παρουσιάσουν ένα 
μέρος απο την προ-
σπάθεια της χρο-
νιάς που λήγει, είτε 
ως σολίστ είτε ως 
μουσικά σύνολα.Στο 
τέλος, την εμφάνιση 
της θα κάνει η με-
γάλη ορχήστρα του 
Ωδείου με τραγού-
δια Ελλήνων συν-
θετών με θέμα τα 
παιδιά.Η συναυλία 
πραγματοποιήτε με 
την αρωγή του Δή-
μου Ηρωικής πόλης 
Νάουσας.

ΕΙΣΟΔΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΗ.

Αποχώρησε από 
τους ΑΝ.ΕΛ. η Μανταλένα 

Παπαδοπούλου για
λόγους συνείδησης
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Ανακοίνωση  

 Ανακοινώνουμε στους αγαπητούς  Συγγενείς 
και Φίλους του Γηροκομείου Βέροιας, ότι οι 
ώρες επισκεπτηρίου  για τους Τροφίμους 

του Ιδρύματος, είναι από τις 10.00-12.00 και 
16.00-18.00.  τηλ.επικοιν. 6979221680.  

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Στα πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς του Γη-

ροκομείου Βέροιας προς τους συμπολίτες μας, σας 
γνωστοποιούμε ότι όσοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα 
περίθαλψης των οικείων υπερηλίκων τους και θέλουν 
να απουσιάσουν, η Μ.Φ.Η.``ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟ-
ΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ``,  αναλαμβάνει να φιλοξενήσει και να 
περιθάλψει  αυτούς τους ανθρώπους για όσο χρονικό 
διάστημα χρειάζονται. 

Τηλ.Επικοινωνίας 23310 24891.
Εκ της Δ/νσεως του Γηροκομείου Βέροιας.

ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ  
ΒΕΡΟΙΑΣ     

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

Η κίνηση του 
Μητροπολίτη

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βε-
ροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Πα-
ντελεήμων :

 Την Τρίτη 19 Ιουνίου στις 7:00 μ.μ. 
θα χοροστατήσει στον Πανηγυρικό Ε-
σπερινό για την εορτή του Αγίου Νικο-
λάου Καβάσιλα στα Καβάσιλα.

 Την Τετάρτη 20 Ιουνίου το πρωί θα 
ιερουργήσει για την εορτή του Αγίου Νι-
κολάου Καβάσιλα στα Καβάσιλα.

ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

 Το Δ.Σ.της Μ.Φ.Η.``Σωσσίδειο Γηροκομείο Βέροιας``,ευχαριστεί ιδιαίτερα τους 
μαθητές της ΣΤ`Τάξης του 6ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας και την δασκάλα κ.Πα-
ρασκευή Σοφολόγη,διότι παρέδωσαν στην πρόεδρο της Μ.Φ.Η. κ.Μαρία Κάτσιου το 
ποσό των 150 Ε,για τις ανάγκες του Γηροκομείου Βέροιας.

 Δίνοντας από την εκπαιδευτικό του 6ου Δ.Σ. σωστές κατευθύνσεις ,οι μαθητές της 
ΣΤ`Τάξης ανταποδίδουν με ωριμότητα ,καλοσύνη και ανιδιοτέλεια, ενώ ταυτόχρονα 
χτίζουν σωστούς χαρακτήρες ,γεμίζουν γνώσεις και εμπειρίες και μαθαίνουν τα παιδιά 
,πως είναι να ζουν σε μια κοινωνία αγάπης και προσφοράς.

  Τους ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας , καλή πρόοδο στα μαθήματά τους.

                                           Εκ της Δ/νσεως 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πρωτοβουλίας για το Παιδί 

ευχαριστεί θερμά:
1.Το 2ο Νηπιαγωγείο Νάουσας για τη δωρεά ποσού 

375€.
2.Την Ένωση «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ» επίσημο Giving 

Partner της «ΤΟΜS» για την προμήθεια παπουτσιών σε 
όλα τα παιδιά του Σπιτιού της Βεργίνας και του Κέντρου 
Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΗΦ) της Βέροιας. Ιδιαίτερα ευχα-
ριστεί τον Νίκο Γιώτα και τον Λευτέρη Θεοδωρακόπουλο.

3. Τους μικρούς αθλητές της Ακαδημίας Basket ball 
«ΑΘΛΟΣ» Αλεξάνδρειας, για τη δωρεά ποσού 250€ που 
συγκέντρωσαν σε εκδήλωσή τους, με σκοπό την ενίσχυση 
του έργου μας.

4.Ανώνυμη φίλη για τη δωρεά ποσού 50€.
5.Την εταιρεία Melody Audio / Video / Lighting του κ. 

Σταύρου Ζησόπουλου και το συγκρότημα Balsamblue για 
την ευκαιρία που έδωσαν σε 4 παιδιά του ΚΗΦ να πα-
ρακολουθήσουν και να μυηθούν στον μαγικό κόσμο της 
ηχοληψίας και των συναυλιών, με αφορμή τη συναυλία που 
δόθηκε στο «ΣΤΑΡ».

6.Την επιχείρηση «Ψιψίκας-Τερτιβανίδης» για την  προ-
σφορά ψαριών.

7.To Basketball  Camp 2018 του Κώστα Τσαρτσαρή και 
τον Ηλία Λαζό για την ένταξη στο πρόγραμμα ενός ταλα-
ντούχου παιδιού μας.

8.Την ταβέρνα «Το μεράκι» του Αλέκου Ψώνη, για την 
προμήθεια απορρυπαντικών πλυντηρίου πιάτων.

Ευχαριστήριο του 
Γηροκομείου Βέροιας
Το Δ.Σ.και οι Τρόφιμοι της Μ.Φ.Η.``Σωσσίδειο Γηροκο-

μείο Βέροιας``,ευχαριστούν θερμά:
-Την Εταιρεία  Τσιχλακίδη GROUP , για την ευγενική 

προσφορά 720 Kgr Καρπούζια ,για τις ανάγκες του Γηρο-
κομείου Βέροιας.

-Ανώνυμη Κυρία,για την δωρεά 1 αναπηρικού καρο-
τσιού ,για τις ανάγκες του Γηροκομείου Βέροιας.

-Τον κ.Χαράλαμπο Σιαμίδη,για την προσφορά στο 
Ίδρυμα,πάνες προστασίας ,1 συσκευή Οξυγόνου και 1 
χειρολαβή στήριξης μπάνιου ,για τους Ηλικιωμένους του 
Γηροκομείου.

-Την Σχολική Χορωδία Βέροιας και την μαέστρο κ.Ε-
λένη Αναγνώστου,για την επίσκεψή τους στο Γηροκομείο 
Βέροιας καθώς και για το ευχάριστο απογευματινό κλίμα 
που πρόσφεραν στους Ηλικιωμένους του Γηροκομείου με 
τραγούδια ρετρό της εποχής τους.

-Ανώνυμο Κύριο,για την ευγενική προσφορά καταψηγ-
μένων ζαρζαβατικών , για τις ανάγκες του Γηροκομείου 
Βέροιας.

-Τον κ.Γιώργο Παπαδίνα του Αργυρίου,για την ευγενική 
προσφορά 60 Kgr Δαμάσκηνα ,για τις ανάγκες των Ηλικιω-
μένων του Γηροκομείου Βέροιας.

                                    Εκ της Δ/νσεως 

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ

ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΗ 
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΒΑΣΙΛΑ

Τρίτη 19 Ιουνίου
Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός - Αρτοκλα-

σία
Τετάρτη 20 Ιουνίου
Ορθρος - Αρχιερατική Θεία Λειτουργία

Εκδρομή του ΚΑΠΗ στη Θεσσαλονίκη
ΤΟ Ν.Π.  ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ διοργανώνει την Παρασκευή 22 Ιουνίου 2018 

μονοήμερη εκδρομή Θεσσαλονίκη - Επίσκεψη στο Επταπύργιο - Ξενάγηση στο Μπεη 
Χαμάμ - Περαία. Αναχώρηση  8:00 π.μ.(ΣΗΜΕΙΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΛΗΑ)

ΤΙΜΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ 7€ ΕΥΡΩ
Τα μέλη που ενδιαφέρονται μπορούν να απευθυνθούν στα κατά τόπους ΚΑΠΗ.

ETHΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 23 Ι-

ουνίου 2018 στον Ιερό Ναό 
Αγ. Αναργύρων Βέροιας ΕΤΗ-
ΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την α-
νάπαυση της ψυχής της πολυ-
αγαπημένης μας θείας

ΑΓΟΡΙΤΣΑΣ
ΠΕΡΔΙΚΗ

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

Η νύφη, 
Τα ανήψια, 

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι



Από τον δημοτικό σύμβουλο της Λαϊ-
κής Συσπείρωσης Δήμου Βέροιας Γιώργο 
Μελιόπουλο, γνωστοποιούνται τα εξής:

Στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Βέροιας καταθέσαμε την παρα-
κάτω αναφορά ομάδας δημοτών που κατοι-
κούν στην περιοχή της Κυψέλης, στη Βέροια:

«ΕΝΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΨΥ-
ΧΟΡΡΑΓΕΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

Στην περιοχή Κυψέλη, κάτω ακριβώς απ΄ 
το γήπεδο μπάσκετ της Ελιάς, βρίσκεται 
ένας χώρος ψυχαγωγίας και άθλησης για τα 
παιδιά της γύρω περιοχής κι όχι μόνο. Γήπε-
δο μπάσκετ, γήπεδο ποδοσφαίρου, παιδική 
χαρά μέσα στη φύση, στα πλατάνια μέσα 
στην καρδιά της πόλης μας, της Βέροιας.

Δυστυχώς αυτή η περιοχή ρημάζει καθημερινά. Η πρασι-
νάδα δεν κλαδεύεται με αποτέλεσμα να είναι επικίνδυνη για τα 
μικρά παιδιά. Η παιδική χαρά έχει να συντηρηθεί χρόνια. Τα 
ξύλα έχουν σαπίσει, δεν έχουν βαφτεί ποτέ, τα παγκάκια είναι 
ετοιμόρροπα, οι κάδοι γεμάτοι σκουπίδια, χωρίς να συλλέγονται 
καθημερινά(ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, που η προσέλευ-
ση των παιδιών είναι μεγαλύτερη).

Προσφάτως η τσουλήθρα έχει αφαιρεθεί, χωρίς κανένας να 
γνωρίζει αν θα αντικατασταθεί. Τέσσερεις κούνιες μόνο είναι ο 
τραγικός απολογισμός του πάρκου! Το ειδικό αντιολισθητικό έ-
δαφος της παιδικής χαράς και τα δρομάκια γύρω της είναι βρώ-
μικα από τα φύλλα των δέντρων από τη λάσπη των βροχών και 
από τα φυτά που όλο το χειμώνα δεν φροντίζονται.

Ας μην αναφερθούμε και στην έλλειψη νερού που παρατη-
ρείται τελευταία.

Ρωτάμε λοιπόν: Γιατί αυτό το μέρος δεν φροντίζεται; Γιατί, 
ενώ εξυπηρετεί μεγάλο μέρος πληθυσμού και θα μπορούσε και 
μεγαλύτερο αφού η θέση του το ευνοεί, δεν προστατεύεται και 
γιατί δεν αξιοποιείται ακόμη και για πολιτιστικές, αθλητικές δρά-
σεις; Γιατί η παιδική χαρά δεν αναβαθμίζεται και δεν εμπλουτίζε-
ται και με άλλα παιχνίδια και εξοπλισμό;

Ελπίζουμε η απάντηση να μην είναι γιατί αυτός ο χώρος δεν 
είναι ορατός στα μάτια ενός τουρίστα 
οπότε δεν μας ενδιαφέρει η εμφάνισή 
του. 

Η φροντίδα, η καθαριότητα και η 
αξιοποίηση τέτοιων μικρών οάσεων 
στην πόλη μας δεν εξαρτώνται από 
το αν είναι εμφανής  ή αν είναι στο κέ-
ντρο της πόλης. Πρώτο μέλημα είναι η 
ψυχαγωγία των παιδιών της περιοχής 
που μέσα στα τσιμέντα στερούνται 
ελευθέρους υπαίθριους χώρους για 
παιχνίδι και εκτόνωση. 

Δεν είμαστε δημότες β΄ κατηγορίας 
επειδή δεν ζούμε στην Ανοίξεως, στην 
Ελιάς, στην Μητροπόλεως και στους 
γύρω δρόμους.

Απαιτούμε να έχουμε και εμείς έ-

ναν ελεύθερο χώρο για το παιχνίδι, των παι-
διών μας που ούτως ή άλλως υπάρχει, αλλά 
πρέπει και εσείς να δείξετε ότι το γνωρίζετε και 
να πράξετε αναλόγως. 

Οι προτεραιότητες του δήμου δεν είναι 
μόνο η βιτρίνα και το φαίνεσθε, αλλά και η 
ουσιαστική δουλειά σε χώρους που μπορεί να 
μην φαίνονται στον τουρίστα, αλλά υπάρχουν 
και ζητούν να αξιοποιηθούν αφού αποτελούν 
στολίδι για την πόλη. Μια τέτοια προτεραιότη-
τα είναι η Κυψέλη.»

Η απάντηση του αρμόδιου αντιδημάρχου 
εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής συνοψίζεται 
στα εξής: αφού αποκάλεσε ειρωνικά ταχυ-
δρόμους του δημοτικούς συμβούλους που 
μεταφέρουν στο δημοτικό συμβούλιο αιτήματα 
δημοτών, στην συνέχεια επέρριψε τις ευθύνες 

για την απαράδεκτη κατάσταση στους ίδιους τους δημότες και 
τέλος εμμέσως πλην σαφώς παρότρυνε τους δημότες να γίνουν 
εθελοντές και να φτιάξουν οι ίδιοι τον χώρο.

Ως Λαϊκή Συσπείρωση ρωτάμε:
• Από πότε η «δημοκρατία τους» περιορίζει τους δημό-

τες να απευθύνονται στο σύνολο των δημοτικών συμβούλων και 
όχι μόνο στην Διοίκηση του Δήμου;

• Τα ανταποδοτικά τέλη που χρυσοπληρώνουν οι δη-
μότες δεν αξιοποιούνται και για την συντήρηση, εξοπλισμό, 
καθαρισμό των ελεύθερων χώρων και των παιδικών χαρών του 
δήμου; ;H μήπως υπονοούν ότι θα επιβάλλουν και άλλα δυσβά-
σταχτα χαράτσια;

• Μήπως επιδιώκει η δημοτική αρχή να απαλλαγεί από 
τις ευθύνες για στοιχειώδη έργα υποδομών και συντήρησής 
τους και προβάλλει τον εθελοντισμό ως το καταλληλότερο εργα-
λείο;

Καλούμε τους δημότες να βγάλουν τα συμπεράσματά τους α-
ξιοποιώντας και την πείρα τους και τις απαντήσεις της Διοίκησης 
του Δήμου στο συγκεκριμένο ζήτημα. Να μην δεχτούν αυτήν την 
κατάσταση ως μονόδρομο, αλλά οργανωμένα να διεκδικήσουν 
την κάλυψη των σύγχρονων λαϊκών αναγκών μέσα στις οποίες 
περιλαμβάνονται και οι αξιοπρεπείς ελεύθεροι χώροι, για παιχνί-
δι, άθληση και ψυχαγωγία.
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Η ΑΝΗΜΑ 
ζητάει 

γεωπόνους, 
δασολόγους, 
κτηνιάτρους, 
γεωλόγους ή 
ιχθυολόγους

Στα πλαίσια υλο-
ποίησης του Τοπι-
κού Προγράμματος 
LEADER/CLLD, η 
ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. ενδι-
αφέρεται για την Σύ-
ναψη Σύμβασης Μί-
σθωσης Έργου με 
Γεωτεχνικό ΠΕ, με 
ειδικότητα Γεωπο-
νίας, ή Δασολογίας 
και Φυσικού Περι-
βάλλοντος, ή Κτηνι-
ατρικής, ή Γεωλογί-
ας ή Ιχθυολογίας.

 Οι ενδιαφερόμε-
νοι καλούνται να υ-
ποβάλλουν Φάκελο 
Συμμετοχής έως τις 
19/06/2018, ενώ πε-
ρισσότερες πληρο-
φορίες και το Ανα-
λυτικό τεύχος Προ-
κήρυξης μπορούν 
να το αναζητήσουν 
στην ηλεκτρονική 
σελίδα της ΑΝ.ΗΜΑ. 
Α.Ε. (www.anhma.
gr). 

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

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

Στο προσυνέδριο της Ομοσπονδίας τους 
το Σάββατο στη Βέροια

Για θέματα του κλάδου 
τους ενημερώθηκαν 

επαγγελματίες 
Αλουμινίου και Σιδήρου

Το 2ο Προσυνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Αλουμινίου-Σιδή-
ρου έγινε το πρωί του περασμένου Σαββάτου  στη Βέροια, ενόψει του 7ου Συνε-
δρίου που θα γίνει τον Οκτώβριο στα Τρίκαλα. Τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν το 
«Εξοικονομώ 2» που έχει ανοίξει από τους μηχανικούς αλλά δεν έχει ανοίξει ακόμα 
από τις τράπεζες, οι νέες οδηγίες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος καθώς και  ο 
καινούργιος ΚΕΝΑΚ που κατατέθηκε φέτος το καλοκαίρι. Οι εκπρόσωποι του κλάδου 
ενημερώθηκαν και για το σύστημα παραγωγής που πρέπει να τηρείται, ώστε το προ-
ϊόν να δώσει ένα CE με βάση τα καινούργια στοιχεία του ΚΕΝΑΚ. Όπως μας ενημέ-
ρωσε ο αντιπρόεδρος της ΠΟΒΑΣ Λάζαρος Ασλανίδης, στην ημερίδα που έγινε στην 
αίθουσα του Επιμελητηρίου Ημαθίας παραβρέθηκαν 148 επαγγελματίες του κλάδου 
από την Ημαθία και από τη Βόρεια Ελλάδα, ενώ παράλληλα συνεδρίασε και το Διοι-
κητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Μεταποιητών Μετάλλου και Παρεμφερών Υλικών 
του Ν. Ημαθίας.

Αναφορά της Λαϊκής 
Συσπείρωσης Δήμου Βέροιας 
για την περιοχή της Κυψέλης
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 «Τραγουδώντας 
υποδεχόμαστε 

το καλοκαίρι» στην Εστία 
Μουσών
Μια ακόμα υπέροχη 

και δημιουργική μουσική 
χρονιά έφτασε στο τέ-
λος της! Τα παιδιά των 
τμημάτων της Μουσι-
κής Προπαιδείας και της 
Μουσικοκινητικής του 
Δημοτικού Ωδείου Νά-
ουσας «Εστία Μουσών» 
αποχαιρετούν αυτή την 
υπέροχη χρονιά και υπο-
δέχονται το καλοκαίρι με 
χορούς και τραγούδια, 
την Τετάρτη 20 Ιουνίου 
2018 και ώρα 7μ.μ. στην 
αίθουσα, του Πολυχώρου Πολιτισμού, ΕΡΙΑ.

Είσοδος ελεύθερη

Μουσική 
βραδιά 
στη Ραχιά 
Βέροιας

Η μουσική βραδιά στη Ρά-
χη, που αναβλήθηκε λόγω 
καιρικών συνθηκών, θα πραγ-
ματοποιηθεί την Κυριακή 24 
Ιουνίου και ώρα 20:30 στο α-
θλητικό κέντρο Ράχης.

Τιμή εισιτηρίου 5€ (περιλαμ-
βάνει 2 κρεατικά και αναψυκτι-
κό ή μπύρα).

Ισχύουν τα προπωληθέντα 
εισιτήρια.

Την Τρίτη 19 Ιουνίου
«Δεν πλέκουμε 
μόνο τις Τρίτες» 

στη γκαλερί 
Παπατζίκου

Οι συναντήσεις της πλεκτικής ομάδας «Πλέξη - girls» 
γίνονται κάθε Τρίτη, στις 8.30 το βράδυ αλλά το πλέξιμο δεν 
περιορίζεται μόνο σε αυτή την ημέρα και οι συγκεντρώσεις 
των γυναικών δε γίνονται μόνο για το συγκεκριμένο σκοπό. 

Η τέχνη της ύφανσης υπήρξε στο επίκεντρο των ελλη-
νικών μύθων και θρύλων. Στην Ελληνική λαογραφία απο-
τελούσε μια ενοποιητική διαδικασία, ένα κοινωνικό γεγονός 
που λάμβανε χώρα εντός του οίκου, καθώς οι γυναίκες 
μαζεύονταν στα σπίτια και πλέκανε παρέα. 

Το νήμα όμως παίρνει και συμβολικές διαστάσεις, καθώς 
είναι αυτό που δημιουργεί δεσμούς, δεσμοί που ενώνουν 
την παράδοση με τη νεωτερικότητα.

Στη σύγχρονη τέχνη το νήμα, η κλωστή, το πανί, χρησι-
μοποιούνται ως υλικά έρευνας για την παραγωγή εικαστικού 
έργου από πολλούς καλλιτέχνες.

Στην παρούσα έκθεση τέσσερις Έλληνες καλλιτέχνες, η 
Ιάνθη Αγγελίογλου, η Σταυρούλα Καζιάλε, η Μαρία Πανα-
γιώτου και ο Γιώργος Τσακίρης, μαζί με τις «Πλεξη-girls», 
παρουσιάζουν έργα τους που έχουν δημιουργηθεί με βάση 
το νήμα.

Επιμέλεια έκθεσης: Ηλέκτρα Σπινθηροπούλου
Διάρκεια έκθεσης: 19 Ιουνίου έως 30 Ιουλίου.

Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκο-
πικός Σύλλογος Γονέων & Κηδεμό-
νων ΑμεΑ Ν. Ημαθίας,  ενημερώνει 
ότι, σύμφωνα με την ανακοίνωση της 
ΠΟΣΓΚΑμεΑ δεν έχει εκδοθεί ακόμη 
Υπουργική απόφαση σχετικά με το κα-
τασκηνωτικό πρόγραμμα 2018.

 Όταν  εκδοθεί η Υπουργική από-
φαση, ο χρόνος για την ολοκλήρωση 
της διαδικασίας θα είναι πολύ περιορι-
σμένος. 

Παρά το ότι δεν έχει ανατεθεί επί-
σημα η υλοποίηση « Κατασκηνωτικό 
Πρόγραμμα ΑμεΑ 2018», ο Σύλλογος 
θα προβεί στην πρόσληψη συνοδών 
( ανδρών και γυναικών ), ηλικίας 18 
ετών και άνω, προκειμένου να διοργα-
νώσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο 
το πρόγραμμα προς όφελος των ατό-
μων με αναπηρία και των οικογενειών 
τους.

 Μόλις εκδοθεί η σχετική Υπουρ-
γική απόφαση θα κατατεθούν οι αιτή-
σεις  άμεσα στην ΠΟΣΓΚΑμεΑ.

Επιθυμητές ειδικότητες συνοδών:
-Ψυχολόγοι
-Κοινωνικοί Λειτουργοί
-Λογοθεραπευτές
-Εργοθεραπευτές
-Ειδικοί Παιδαγωγοί 
-Ειδικοί  Νηπιαγωγοί
-Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας 

Φροντίδας Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες 
(Ι.Ε.Κ.)  

-Νοσηλευτές
-Γυμναστές
-Φυσικοθεραπευτές
-Άτομα με εμπειρία σε Κατασκηνώ-

σεις ΑμεΑ
Αν οι θέσεις δεν καλυφθούν από 

αυτές τις ειδικότητες θα συμπληρω-
θούν από άλλες.

Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να ζη-
τούν πληροφορίες και να προμηθεύ-
ονται αιτήσεις, από το ΚΔΗΦ ΑμεΑ  “ 
Τα παιδιά της Άνοιξης ”,  Ελ. Βενιζέλου 
7 στην Αλεξάνδρεια (απέναντι από 
το Κέντρο Υγείας) και στο τηλέφωνο 
2333027212 καθώς και στο  

email :   info@tapaidiatisanoixis.gr 
Απαραίτητη προϋπόθεση για τους 

συνοδούς μαζί με την αίτηση να προ-
σκομίζουν φωτογραφία   βιογραφικό 
σημείωμα και αριθμό λογαριασμού 
IBAN ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ.

Υπεύθυνη για το Κατασκηνωτικό 
Πρόγραμμα είναι η κυρία ΔΗΜΗΤΡΙ-
ΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ που θα σας απαντήσει 
στα παρακάτω τηλέφωνα : 

6988559275 / 6949566123.

Mε εκτίμηση
Το Δ.Σ του Συλλόγου

Οι αριστούχοι μαθητές 
του Γυμνασίου 

Μελίκης Ημαθίας
Τμήμα: A1
1 ΛΑΛΟΣΙ ΧΟΡΓΚΙΤΟ
2 ΧΑΒΕΛΑ ΕΛΕΝΗ
3 ΓΑΛΑΝΗ ΣΟΦΙΑ
4 ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
5 ΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
6 ΧΡΑΣΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
7 ΜΕΜΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
       
Τμήμα: A2
1 ΖΟΡΜΠΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
2 ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
3 ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΚΑΝΕΛΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
4 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
5 ΘΕΟΛΟΓΗ ΑΛΙΚΗ
6 ΔΑΡΑΒΙΓΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
7 ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
8 ΚΙΤΣΑ ΜΑΡΙΑ
       
Τμήμα: A3
1 ΜΟΣΧΟΤΑ ΖΩΗ
2 ΠΑΡΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
3 ΝΤΟΒΑ ΑΝΤΩΝΙΑ
4 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
5 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
6 ΠΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
7 ΠΕΤΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
8 ΜΠΟΣΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
              
Τμήμα: Β1
1 ΑΚΡΙΒΟΥ ΜΑΡΙΑ
2 ΚΑΡΑΤΕΝΙΖΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ
3 ΒΕΝΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΑ
4 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
5 ΘΕΟΛΟΓΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
6 ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
7 ΚΑΤΑΓΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
       
Τμήμα: Β2
1 ΜΑΓΑΛΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
2 ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
3 ΜΑΝΤΖΩΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
4 ΚΟΥΚΟΥΦΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
5 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
6 ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
       
Τμήμα: Β3
1 ΠΑΡΑΠΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
2 ΤΡΙΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
3 ΝΤΟΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
4 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
5 ΤΣΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
       
      
Τμήμα: Γ1
1 ΓΚΟΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
2 ΚΑΛΙΑΝΙΩΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
3 ΚΑΡΑΓΚΙΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
4 ΒΟΥΡΛΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
5 ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
6 ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
       
Τμήμα: Γ2
1 ΚΟΠΑΤΣΑΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
2 ΒΟΥΔΙΩΤΗ ΣΟΦΙΑ
3 ΝΤΟΒΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑ
4 ΛΟΥΚΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΙΡΗ
5 ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
6 ΓΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ
       
Τμήμα: Γ3
1 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΙΑΝΑ
2 ΝΤΟΒΑ ΝΑΤΑΛΙΑ
3 ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
4 ΜΑΓΑΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΗΛΙΑΣ
5 ΜΑΝΤΖΩΛΑ ΔΑΦΝΗ
       
Τμήμα: Γ4
1 ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
2 ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
3 ΤΟΤΣΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
4 ΤΣΙΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

‘’ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΆΝΟΙΞΗΣ ‘’

 Ενημέρωση για το 
Κατασκηνωτικό 

Πρόγραμμα ΑμεΑ 2018
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Πρόσκληση
Το Κέντρο Πρόληψης Π.Ε. Ημαθί-

ας ΠΡΟΣΒΑΣΗ, σας προσκαλεί στην 
προβολή ντοκιμαντέρ για την ένταξη 
απεξαρτημένων ατόμων του Γιώργου 
Ζέρβα, «Εγώ είμαι ένας άλλος». Η εκ-
δήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τε-
τάρτη 20 Ιουνίου στις 6.00 μ.μ. στην 

αίθουσα εκδηλώσεων της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Βέροιας, στα 
πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας Κατά των Ναρκωτικών. Μετά την προβολή θα ακο-
λουθήσει συζήτηση.

Η πρόεδρος της ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
Νίκη Καρατζιούλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Ε. Ημαθίας
Υπό την αιγίδα της Π.Ε. Ημαθίας και του Δήμου Βέροιας

Βλάχα με ρίζες από το Σοχό 
Θεσσαλονίκης, η τενίστρια που 

κατέκτησε το φετινό Roland Garros
Μετά από δύο ανεπι-

τυχείς τελικούς σε επίπεδο 
Grand Slam, η  τενίστρια 
από τη Ρουμανία Σιμόνα 
Χάλεπ  κατάφερε να πανη-
γυρίσει τον πρώτο μέγιστο  
τίτλο της καριέρας της, κα-
τακτώντας το φετινό  Roland 
Garros στο Παρίσι  κερδίζο-
ντας την Αμερικανίδα Σλόαν 
Στίβενς. 

Όπως γνωστοποιείται α-
πό τον πρόεδρο   Συλλόγου 
Βλάχων Βέροιας,   Μητρητώ-
νη Γιάννη και τον γεν. γραμ-
ματέα

Τσίρη Γιώργο, η θριαμ-
βεύτρια του γαλλικού τουρ-
νουά Σιμόνα Χάλεπ  ( Sirma 
alu Xalepi ), κόρη του Στέρι-
ου και της Τάνας, έχει κατα-
γωγή  βλάχικη. Οι παπούδες 
της και από τις δύο πλευρές, 
με απώτερη καταγωγή τη 
Γράμμουστα,  γεννήθηκαν 
στο Σοχό, έξω από τη  Θεσ-
σαλονίκη, και  μετοίκησαν 
στη Ρουμανία την εποχή 
των εθνικιστικών παροξυ-
σμών και των δημογραφι-
κών ανακατάξεων στα Βαλκά-
νια τη  δεκαετία του 1930.

Η 26χρονη τενίστρια γεν-
νήθηκε στην Κωστάντζα και 
πρωτομίλησε τη βλάχικη γλώσσα. Είναι περήφανη για τη βλάχικη καταγωγή της, 
συμμετέχει - όσο της επιτρέπει ο ελεύθερος χρόνος της -  σε πολιτιστικές δράσεις 
των Βλάχων της Ρουμανίας ,των οποίων αποτελεί εμβληματική μορφή. Ασχολείται 
με το τένις από τα έξι (6) της χρόνια. Στα δεκαέξι (16) μετακόμισε στο Βουκουρέ-
στι, για να ασχοληθεί επαγγελματικά με το τένις. Σε όλη την προσπάθειά της είχε 
προπονητή και συμπαραστάτη τον πατέρα της, παλιό αθλητή, και κατάφερε με 
απίστευτη προσήλωση στο άθλημα να φθάσει , μετά από πολλές επιτυχίες, στο 
μεγάλο θρίαμβο του Roland Garros στο Παρίσι. 

Στο πλευρό της τενίστριας στον τελικό του Ρολάν Γκαρός βρισκόταν, εκτός από 
την οικογένειά της, η μεγαλύτερη αθλήτρια της γυμναστικής όλων των εποχών, η 
Ρουμάνα Νάντια Κομανέτσι, καθώς  και ο διάσημος ποδοσφαιριστής Γκεόργκι Χά-
τζι, βλάχικης και αυτός καταγωγής , φίλος της οικογένειας Χάλεπ. 

Η Σιμόνα δεν επισκέφθηκε ακόμη την Ελλάδα, σε αντίθεση με τους γονείς της 
που πέρυσι (2017), με αφορμή το Αντάμωμα των Βλάχων στη Λάρισα,  επισκέφθη-
καν τις πατρογονικές τους εστίες στην Ελλάδα.

Τη Δευτέρα 25 Ιουνίου
Ψυχαγωγική εκδήλωση 
της Πρωτοβουλίας για το 
Παιδί στις «Φλαμουριές»

Η Πρωτοβουλία για το Παιδί διοργανώνει και εφέτος την 
τακτική ψυχαγωγική της εκδήλωση στο Κέντρο «Φλαμου-
ριές», τη Δευτέρα 25 Ιουνίου 2018, με ώρα έναρξης 7:30 
μμ. Την εκδήλωση θα καλύψουν μουσικά με ένα ποικίλο και 
πλούσιο ρεπερτόριο εθελοντές - καλλιτέχνες  του Οργανι-
σμού, σε ένα πρόγραμμα με παραδοσιακά και λαϊκά τρα-
γούδια. Τη βραδιά θα ανοίξει το τρίο Filippos Glee και στο 
κύριο μέρος θα παίξουν και θα τραγουδήσει η μπάντα των 
φίλων του Παρασκευά Κρομλίδη. Στην τιμή συμμετοχής των 
10€ συμπεριλαμβάνεται κρύο πιάτο και ποτά-αναψυκτικά, 
γλυκό και επιδόρπιο.

Η εφετινή εκδήλωση συμπίπτει με τη συμπλήρωση 10 
χρόνων ζωής και δράσης της Πρωτοβουλίας. Μέσα στο 
χρονικό αυτό διάστημα φιλοξενήθηκαν δεκάδες παιδιά και 
δέχθηκαν τις υπηρεσίες των Δομών της εκατοντάδες συνάν-
θρωποι σε ανάγκη. Τα έσοδα θα διατεθούν στη συνέχιση 
αυτού του έργου. 

Το Δ.Σ. καλεί το κοινό να προσέλθει και να χαρεί την επέ-
τειο, διασκεδάζοντας στο δροσερό και φιλόξενο περιβάλλον 
των «Φλαμουριών»!

Μια ξεχωριστή μέρα 
για το ΥΦΑΔΙ 

Το Σάββατο 2 Ιουνίου, στο εξωκκλήσι του Αγίου Νικο-
λάου, βαφτίσαμε δύο αδερφάκια, τον Αλέξανδρο και την 
Μαριαλένα, δίνοντας χαρά στη μικρή μανούλα τους, που 
με αξεπέραστες δυσκολίες φροντίζει να τα μεγαλώσει 
ολομόναχη.

Από μέρες πριν, αφού ετοιμάσαμε τις μπομπονιέρες 
κι όλα τα απαραίτητα της βάφτισης, γιορτινά ντυμένοι, 
παρακολουθήσαμε το μυστήριο, που τέλεσε ο εθελοντής 
του ΥΦΑΔΙΟΥ πατέρας Νικόλαος. Νονές ήταν η φυσικο-
θεραπεύτρια, εθελόντρια και μέλος του δ.σ., κ. Αγγελίνα 
Βασιλείου και η εκπαιδεύτρια κ. Εμμανουέλα Μιχαήλοβα 
και όλοι οι υπόλοιποι που ζήσαμε μια όμορφη και μονα-
δική εμπειρία.

Ακολούθησε δίπλα στο ποτάμι γιορτινό γεύμα στο 
«Νησί της Μαργαρίτας», με πλούσια εδέσματα και παρα-
δοσιακή μουσική.

Ευχαριστούμε τον πατέρα Νικόλαο, το ΦΩΤΟ Αφοί Λι-
λιάμτη, τους αδελφούς Θανασούλη, τα ζαχαροπλαστεία 
«Σούλα» & «Τζέπος», τα αστικά Νάουσας και όλους όσοι 
παρευρέθηκαν σ’ αυτήν την ξεχωριστή ημέρα μας.

Για το Δ.Σ.
Ευγενία Ζάλιου - Μπασιακούλη

Χάθηκαν κλειδιά
Χάθηκε κλειδί ασφαλείας στην πλατεία Αγ. Α-

ντωνίου ή στην οδό Βενιζέλου. 
Όποιος τα βρει ας τα φέρει στα γραφεία της εφη-

μερίδας, Βενιζέλου 10.

Η Σιμόνα Χάλεπ φιλάει το κύπελλο που 
κέρδισε στο τουρνουά του Ρολάν Γκαρός 

Ο πατέρας της Σιμόνα Χάλεπ , τρίτος από 
αριστερά (όπως βλέπουμε), στη Βέροια, με 

μέλη του Συλλόγου Βλάχων Βέροιας, μετά το 
Αντάμωμα Βλάχων στη Λάρισα (Ιούνης 2017)



ΟΑντώνηςΤσολάκοςθαείναιονέοςπροπονητής
τουΦοίβου Συκεών, όπως ανακοίνωσεπριν από
λίγοοσύλλογος τηςΘεσσαλονίκης.Αναλυτικάηα-
νακοίνωση:

«Μεμεγάλη χαρά, η διοίκηση τουΦοίβουΣυκε-
ώνανακοινώνειτηνέναρξητηςσυνεργασίαςμετον
ΑντώνηΤσολάκογιατηντεχνικήηγεσίατηςανδρικής
ομάδας.ΟΑντώνηςΤσολάκος έχει διαγράψει μια
ιδιαίτερηπορείαστοχώροτουελληνικούχάντμπολ,
τόσοωςαθλητήςόσοκαιωςπροπονητής.

Γεννήθηκε το 1965στηΒέροια, γνώρισε το χά-
ντμπολσενεαρήηλικίακαιαποτέλεσεμέλοςτηςο-
μάδαςτουΦιλίππουΒέροιας,πουπρωταγωνίστησε
τηδεκαετίατου ’80.Ωςαθλητήςκατέκτησετέσσερα
πρωταθλήματα (1986, 1988, 1989, 1990) και ένα
κύπελλοΕλλάδος (1985).Αγωνίστηκε επίσης στη

ΓΕΒέροιας και στο ΖαφειράκηΝάουσας.
Είχε 11 συμμετοχές στηνΕθνική ανδρών
και 19συμμετοχέςστααντιπροσωπευτικά
συγκροτήματανέωνκαιεφήβων.

Ηπορεία τουστουςπάγκους ξεκίνησε
στο ΖαφειράκηΝάουσας (1996-2000) και
συνεχίστηκε σεΆρη (2000-04),Θερμαϊκό
(2004-05) καιΔιομήδηΆργους (2006-09).
Παράλληλα, εργάστηκεστιςΕθνικές ομά-
δεςεφήβωνκαινέωναπότο2000έωςτο
2003,ως συνεργάτης τουΤάκη Σκούφα.
ΤονΦεβρουάριο του 2014 εντάχθηκεστο
τεχνικό επιτελείο τουΠΑΟΚ κατακτώντας
τοπρωτάθλημακαιτοκύπελλοΕλλάδοςτο
2015.Την διετία 2016-17 είχε την τεχνική
καθοδήγηση τηςΧΑΝΘμε αξιοπρόσεκτα
αποτελέσματα. «Χαίρομαι επειδή έρχομαι
σεένακαθαράχαντμπολικόσύλλογο,που
εδώ καιπολλά χρόνια έχει κάνει αισθητή
τηνπαρουσίατουτόσοστιςμικρέςηλικίες,
όσοκαιστοεπίπεδοτωνανδρών.Διαχρο-
νικά τηφανέλατουΦοίβουέχουνφορέσει
πολλοίσημαντικοίαθλητές,αλλάαυτόπου
πάνταμου έκανε εντύπωσηήταν το δέσι-
μο, ο χαρακτήρας της ομάδας και τοπά-
θοςπου έδειχναν όλοι εντός αγωνιστικού
χώρου.Εκτός γηπέδουοΦοίβος έχει δη-
μιουργήσει και μία ομάδαανθρώπωνπου
στηρίζουν το τμήμαμε αγάπη και μεράκι.
Όλοιμαζίθαδουλέψουμεμεστόχοναχαι-
ρόμαστεγιατηνεικόναπουθαπαρουσιά-
ζειηομάδα»,τόνισεοΑντώνηςΤσολάκος.

CMYK
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Σε μια λιτή και όμορφη τελετή το 
τμήμα μπάσκετ του Φιλίππου 
με τον πρόεδρο της Επιτροπής 

κ. Ηλία Λαζό , τίμησε στην τελετή 
λήξης της αθλητικής χρονιάς 2017-18 
τον Βεροιώτη καταξιωμένο διαιτητή 
κ. Θεόφιλο Παπαδόπουλο για την 
ιστορία και την προσφορά του στο 

άθλημα.

Θεωρώντας τουςδιαιτητέςσυνεργάτες οι οποίοι
μοιράζονται το ίδιο όνειρο για το αγαπημένο μας
άθληματιμήσαμετονκ. Παπαδόπουλογιατηνπο-
λυετήκιαπόλυταεπιτυχημένηπορείατουστοχώρο
της διαιτησίας η οποία τον έφερεμέχρι τηνα1.Θα
θέλαμενατονευχαριστήσουμεγιατηνπαρουσίατου
στηγιορτήμαςκαινατουευχηθούμεκάθεεπιτυχία
στησυνέχειατηςπορείαςτου.

Οι Αετοί Βέροι-
ας ανακοι-
νώνουν την 

πρόσληψη του Γιάν-
νη Τζιουμάκη στο 
τεχνικό team της 
ομάδας και δείχνει 
την επιμέλεια και 
την φροντίδα του 
Δ.Σ του Συλλόγου 
να είναι πανέτοιμος 
με την έναρξη του 
νέου πρωταθλήμα-
τος. Σύμφωνα με 
πληροφορίες ο πρό-
εδρος του συλλόγου 
κ. Σίμος Γαβριηλίδης 
έχει έτοιμες πολύ 
σημαντικές μετα-
γραφές έτοιμων 
παικτών, αλλά όπως μας δήλωσε θα 
ρίξει μεγάλη βαρύτητα στην υποδομή 
απ’ όπου στο μέλλον θα «αντλήσει» 
παίκτες για την πρώτη ομάδα. 

Ο 44χρονος γυμναστής, που θα αναλάβει την
προετοιμασία τηςομάδας για τη νέασεζόν, κατέχει
Διδακτορικό στηνΑθλητικήΨυχολογία από τοΤΕ-
ΦΑΑΘεσσαλίας, ενώ είναι κάτοχοςΜεταπτυχιακού

στηΜεγιστοποίηση τηςΑθλητικής Επίδοσης και
Απόδοσης.

Είναι παράλληλα μεταδιδακτορικός ερευνητής
τουΤΕΦΑΑστοΠανεπιστήμιοΘεσσαλίας και έχει
εργαστείστοπαρελθόνσευψηλούεπιπέδουομάδες
τόσοτηςΚαλαθοσφαίρισηςόσοκαιτηςΧειροσφαίρι-
σης,αλλάκαιωςπροπονητήςΦυσικήςΚατάστασης
καιΕνδυνάμωσης.

ΕίναιεπίσηςμέλοςτουΣΕΠΚκαικάτοχοςδιπλώ-
ματοςπροπονητήΚαλαθοσφαίρισηςΑΚατηγορίας.

ΟΦίλιπποςΒέροιαςβράβευσε
τονδιαιτητήΘεόφιλοΠαπαδόπουλο

Α’ΕΚΑΣΚΕΜ
Στο τεχνικό team των Αετών Βέροιας 

ο Γιάννης Τζιουμάκης

Μεταφορικόμέσογιατιςμετακινήσειςτων
αθλητώντηςΑκαδημίαςτωνΑετώνΒέροιας

Ηδιοίκηση τωνΑετώνΒέροιας ανακοινώνει
τηδιάθεσημεταφορικούμέσουγια τημετακίνη-
σητωναθλητώντηςΑκαδημίας.

Μεστόχο τη διευκόλυνση των γονέωναλλά
και την όσο το δυνατόνπιο εύκοληπρόσβαση
τωνπαιδιώνστις εγκαταστάσειςπουθαπραγ-
ματοποιούνται οι προπονήσεις, επιλέχθηκε η
χρήση μεταφορικού μέσου από την ομάδα σε
ώρεςκαιημέρεςπουθαανακοινωθούνπριντην
έναρξητηςσεζόν.

Ναενημερώσουμεπωςοιεγγραφέςστατμήματαυποδομήςσυνεχίζονταικαιτατηλέφωναεπικοινωνίας
είναι6973220345(ΣίμοςΓαβριηλίδης),6949487631(ΑργύρηςΤσιγγενόπουλος)

Στο Φοίβο προπονητής ο Βεροιώτης 
Αντώνης Τσολάκος

Διακρίσεις οδηγών
της Λ.Α. Βέροιας 
στην 6η ανάβαση 

Κορύλοβου Δράμας
ΤέσσεριςοδηγοίτηςΛέσχηςΑυτοκινήτου

Βέροιας, οι ΣτεργιάδηςΘανάσης, Γαλάνης
Γιάννης,Κωνσταντινίδης Γιάννης καιΤριχί-
δηςΝίκος,έλαβανμέροςστην6ηανάβαση
ΚορύλοβουΔράμας πετυχαίνοντας κορυ-
φαίααποτελέσματα!

Νο 9 ΣτεργιάδηςΑθανάσιος (Thanasis
Stergiadis)μεPeugeot106S16

-1οςστηνκατηγορίαεως1600cc
-1οςστηνκλάσηΑ6
Νο 21 Γαλάνης Ιωάννης (Giannis

Galanis)RenaultClio2.0
-2οςστηνκατηγορίαέως2000cc
-2οςστηνκλάσηΑ7
Νο 16 Κωνσταντινίδης Ιωάννης (John

Konstantinidis)μεCitroenSaxoVTS
-4οςστηνκατηγορίαέως1600cc
-3οςστηνκλάσηΑ6
Νο 29 Τριχίδης Νικόλαος με Citroen

Xsara VTS. Συμμετείχε για να δοκιμάσει
την νέα προσθήκη του σειριακού κιβωτί-
ου.Δυστυχώςηπροσπάθεια δεν μπόρεσε
να ολοκληρωθεί όπως θα ήθελε γιατί πα-
ρουσιάστηκεπρόβλημαστο ημιαξόνιο από
ξεκούμπωμα λίγοπριν τον τερματισμό του
1ουσκέλους.Ηζημιάδενμπορούσεναεπι-
σκευαστείεπιτόπουκαιέτσιδενμπόρεσενα
συνεχίσειστο2οσκέλος.



Με τις καιρι-
κές συνθή-
κες να είναι 

ιδανικές κύλησε 
και η 2η ημέρα του 
Veria Basketball 
Camp 2018 το οποίο 
διεξάγεται στα γήπε-
δα Δ.Α.Κ «Δημή-
τριος Βικέλας» 
και διοργανώνει ο 
Κώστας Τσαρτσα-
ρής.

Ταπαιδιάπροσήλθανστο
χώρο τουγηπέδουμεπερίσ-
σιο ενθουσιασμό και χαμόγε-
λο,κάτιτοοποίοικανοποίησε
τους διοργανωτές.Τοπρώτο
μέροςτηςπρωινήςπροπόνη-
σης ξεκίνησε με 20λεπτο ζέ-
σταμα ενώστηνσυνέχεια τα
παιδιά «δούλεψαν» σκληρά
με το ειδικό και ανανεωμένο
πρόγραμμα που είχαν ετοι-
μάσει οι προπονητές.Διδά-
χθηκαντεχνικέςχειρισμούτης
μπάλας, επιθετικές συνεργα-
σίεςδύοπαικτώναλλάκαια-
τομική άμυνα με τον Κώστα
Τσαρτσαρή να δίνει οδηγίες,
συμβουλές, και να απαντά
στις δεκάδες ερωτήσεις που
έκαναν ταπαιδιάγια τομπά-
σκετκαιόχιμόνο.

ΤοVeriaBasketballCamp
φέτος είναι αφιερωμένο στο
Ημαθιώτικοφρούτο και δηστοΡοδάκινοπουαποτελεί
πλούσιο σε θρεπτικάσυστατικάφρούτο.Έτσι κατά τη
διάρκεια του διαλείμματος τον χώρο του camp επισκέ-
φτηκε ο κοςΧρήστος Γιαννακάκης,πρόεδρος τηςΚοι-
νοπραξίαςΣυνεταιρισμώνΟμ.ΠαραγωγώνΝ.Ημαθίας,
κεντρικόςχορηγόςτουVeriaBasketBallCampοοποίος
μίλησεγιατηνθρεπτικήαξίατωνφρούτωνκαι ιδιαίτερα
του ροδάκινου το οποίο έχει έδρα του τηνΗμαθία.Τα
παιδιάείχαντηνευκαιρίαναακούσουνκαιαπότονΚώ-
σταΤσαρτσαρήγιατοπόσοσημαντικόρόλοστηζωήτου
αθλητήπαίζει ησωστήδιατροφή και ότι τομεγαλύτερο
μέροςτωνγευμάτωνμαςθαπρέπεινααπαρτίζεταιαπό
φρούτακαιλαχανικά.Τέλοςταπαιδιάγεύτηκανροδάκινα
απότουςπαραγωγούςτηςπεριοχής.

Τo δεύτερο μέρος της προπόνησης, περιλάμβανε
περισσότεροπαιχνίδι αλλά και εφαρμογή όλων όσων
διδάχθηκανταπαιδιάκατάτοπρώτομέρος.

ΤοαπόγευμαοιομάδεςΖ,Η,Θ, Ι καιΚέπαιξανκαι
διασκέδασαν5×5στο γήπεδο«ΆρηςΓεωργιάδης» ενώ
στησυνέχειαοιγονείς,υπότοβλέμμακαιτιςεπευφημί-
ες τωνπαιδιών τους, χωρίστηκανσε ομάδες (Έδεσσα,
ΤρελάΚορίτσια,Βέροια,Νέοι,BullsκαιNets)καιαντιμε-
τώπισαν τις ομάδεςπου είχαν δημιουργήσει οιπροπο-
νητές.Νικήτρια ομάδααναδείχθηκε η ομάδα τωνΒulls
αποτελούμενηαπότουςΚαπνάΚωνσταντίνο,Καπράρα
ΣτέργιοκαιΝτάνηΤυριακίδη.

CMYK
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Πολύ καλή παρουσία 
πραγματοποίησε ο Ανθι-
μος Κελεπούρης (Φίλιπ-

πος Βέροιας) στα 10.000 μέτρα 
βάδην. Ο αθλητής του Νίκου 
Κελεπούρη διένυσε την από-
σταση σε 45.28.37 και έκλεισε 
θέση για την κορυφαία διοργά-
νωση της κατηγορίας του, στο 
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ18 
του Γκιορ.

Στα800μνεανίδωνη ΙωαννίδουτουΦι-
λίππου κατέκτησε την 2η θέση με 2.10.7
και εξασφάλισε την πρόκριση της στους
Κ18στοΓκιόρ

Να θυμίσουμε οτι η Ιωαννίδου που έ-
χασεγιαλίγο τηνπρώτηθέσηείναιπρώτη
χρονιάκορασίδακαιήρθε2ηστιςνεάνιδες.
Όποιος γνωρίζει απόαθλητισμόμπορεί να

καταλάβει πόσο ψηλά μπορεί να φθάσει
αυτήηαθλήτριαόπωςκαιοΆνθιμοςΚελε-
πούρης,αρκείοιυπεύθυνοιναδιορθώσουν
τις εγκαταστάσειςπουπροπονούνται αυτά
ταπαιδιά.Πόσουπομονή και κουράγιο να
έχουνκαιοιπροπονητέςκ.κΜηνάςκαιΚε-
λεπούρηςμετηναδιαφορίαπουυπάρχει.!!

Επιδόσειςτωνάλλωναθλητών
3oςΣτάμοςΤασοςστα 10.000μ. βάδην

μεεπίδοση48΄.10’’
Στούψοςνεανίδων8ημε1.55κατετά-

γηηΜελιοπουλουΓιαννουλαενώστούψος
εφήβων12οςήτανο ΕμμανουηλΑντώνης
και

 30ος  στα 200 μέτρα εφήβωνοΝίκος
Μπεκαςμε23’’31.

Άτυχηστάθηκε  η επταθλητριαμαςΤζι-
μογιαννηΟλυμπία αφούκάποια ενόχληση
στο πόδι δεν της επέτρεψε να αγωνιστεί
στοντελικότων100μέτρωνμετεμποδίων.

ΤοεπόμενοσαββατοκυριακοστηνΚατε-
ρίνη θα γίνει τοΠαν/νιοπρωτάθλημαπαί-
δωνκορασίδων.

Φίλιππος Βέροιας-Στίβος 

ΟΆνθιμοςΚελεπούρης
καιηΕλένηΙωαννίδου
έπιασαντοόριογιατους
ΠανευρωπαϊκούςτουΓκιόρ

Με επίκεντρο το ροδάκινο η 2η μέρα 
του Veria Basketball Camp 2018
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Το Σάββατο 16 Ιουνίου ξεκίνη-
σαν τα προημιτελικά με δυο 
παιχνίδια ντέρμπι στο κλειστό 

του ΔΑΚ Βικελας . Στο πρώτο χρονικά 
παιχνίδια οι Texas Losers κέρδισαν 
τις Μορφές με 40-39 σε ένα νευρικό 
και δυνατό παιχνίδι και στο δεύτερο 
οι Βεροια23 κόντεψαν να κάνουν την 
έκπληξη αλλά τελικά ηττήθηκαν με 
49-54 από τους Oklaχώμα.

ΜπήκαννευρικάοιΤεξανοιστοπρώτοημίχρονο
και βρέθηκανπίσωστοσκορ γεμίζοντας αμφιβολία
στην ομάδα και εκνευρισμό. Κάπου εκεί έσφιξε η
άμυνα και ένας σούπερΜανουρας βάλθηκαν να
αλλάξουν την  ροή τουαγώνα .ΟΚωσταςΠυρκας
έτρεξετηνομάδα,οΧατζηςέβαλετασουταπόμέση
απόσταση και επήλθε η ηρεμία σε συνδυασμό με
έναλάθοςτηςαντίπαληςεπίθεσηςστα4δευτερόλε-
πταπριντοτέλος.

Με μάτιαπου έβγαζανσπίθεςπαρουσιάστηκαν
οιΜορφέςέτοιμοιγιανακάνουντηνέκπληξηκαινα
βρεθούνστους4.Προηγήθηκανστοημίχρονομετον
Χριστοφορίδηστο καλύτεροπαιχνίδι του γιαφέτος
, και ένανΚολιο να μην χάνει σουτ από τα 6,75 !
ΒράχοςστηνάμυναοΤσιούνταςκαιπυραυλοκινητος
οΤζιουμακης.Ηαστοχίαστοδεύτεροημίχρονοκαι
μια χαλάρωση στην άμυνα έδωσαν την ευκαιρία
στους αντιπάλους να προηγηθούν. Ένα ολέθριο
λάθοςόμωςστοτελευταίοσουτενώέχανανμετρεις
πόντους ,5δευτερόλεπταπριν τηνλήξη,μπερδεύ-
τηκανκαισούταρανδίποντοέτσιεπήλθεηήτταμετο
κεφάλιψηλά.

TEXASLOSERS :Οικονομόπουλος 4,Μιχαλα-
κας 2,Πυρκας 4,Μπιζετας 5(1),Ντοβας, Ζερβας,

Χατζης6,Μανουρας19(2).
ΜΟΡΦΕΣ:Χριστοφοριδης9,Κολιός10(2),Σκου-

μποπουλος 3(1), Τζιουμακης 4, Χριστοδουλίδης ,
Μαυροπουλος ,Τριγωνης5,Τσιούντας3(1),Χατζη-
κυριακίδης5

Βέροια23-Οklaxώμα49-54
Πολύωραίο και το δεύτεροπαιχνίδι της ημέρας

με την αρμάδα τουΗλιαδη να κάνει το καλύτερο
επιθετικάτηςπαιχνίδικαιπαραλίγοναέκανετηνέκ-
πληξη.ΈναςτετραπέρατοςΤζιμογιάννηςδενέχασε
προσπάθειασεότικιανέκανεκαιπήρεαπότοχέρι
τηνομάδα του , οΤρομπουκης έβαλε τασουταπό
μέσηαπόσταση , οΤζανετος κατέβαζεμεμαεστρία
καιοΜιχαηλιδηςκέρδισεόλεςτιςμάχεςστοζωγρα-
φιστό.Ηαστοχίακαιηκούρασηστατελευταίαλεπτά
τουςστοίχισαν και αποχωρούναπό τηνΒφάσημε
κέφι και ικανοποίηση για τηνπολύ καλή τουςαπό-
δοση.

Εκρηκτικό το πρώτο δεκάλεπτο για την ομάδα
τουΜπεκιαρίδη που θέλησε να δείξει από νωρίς
ποιο είναι το αφεντικό στην αναμέτρηση, με την
συνέχειαόμωςναμηνείναιαναλογητηςαπόδοσης
τους .ΟσυνήθηςύποπτοςΤουφαςμε την εκνευρι-
στικήγια τουςαντιπάλουςευστοχία του ,οΜπιτερ-
ναςμηχανοκίνητοςσεάμυνακαιεπίθεση,καιοιμε
τον αρχηγό κέρδισαν τα ριμπάουντ και της μάχες
στο τέλοςόπουχρειάστηκε.Καθαρόμυαλόστις τε-
λευταίεςεπιθέσειςαπότονΚυριαζοπουλοςκαιένας
Παπανικολάου εκτελεστήςαπό τα 6,75.Με δύσκο-
λια λοιπόνπρόκριση και αναμονή για τοναντίπαλο
στους4τηςδιοργάνωσης.

ΒΕΡΟΙΑ23:Αβρααμ,Τρομπουκης9,Μιχαηλιδης
2,Λαμπρής 4(1), Μπαλτζης 6, Τζιμογιάννης 24,
Τζανετος4.

OKLAΧΩΜΑ: Κυριαζοπουλος 4, Παπανικολάου
13(2),Ανδρεόπουλος4,Τουφας15,Μπιτέρνας7(1),
Μπεκιαρίδης4,Τσιριμπακας7.

Προημιτελικών συνέχεια προ-
χθές  Κυριακή 17 Ιουνίου με 
δυο παιχνίδια συνεχίστηκε 

το τέλος της Β Φάσης και σχηματί-
στηκαν τα ζευγάρια των Ημιτελικών 
. Στο πρώτο παιχνίδι οι Bad Boys 
έκαμψαν την αντίσταση την nJOYers 
με σκορ 46-50 και στο δεύτερο παι-
χνίδι οι πρωταθλητές Παρτάλια εκμε-
ταλλεύτηκαν τις πολλές απουσίες 
των Φουφουτος και κέρδισαν με το 
εντυπωσιακό 89-41.

Ακόμαέναδυνατόπαιχνίδιγιατηναρμάδατου
Κανελίδηπουπαράτηναπουσία τουπαικτικάκαι
όχι προπονητικά , κατάφεραν να δυσκολέψουν
τουςαντιπάλουςτουςκαινακάνουνπαραλίγοτην
έκπληξη .ΟΛαφάραςσε εκπληκτικήφόρμααπό
τοπροηγούμενοπαιχνίδιβομβάρδιζεαπότα6,75
,οΚωτσακηςήτανοκινητήριοςμοχλόςσεεπίθεση
και άμυνα, ο Γκίνης σταθερή αξία για ένα ακόμα
παιχνίδικαιτοκρυφόατούτηςομάδαςοΠουλτσι-
δηςπου κέρδισεμάχεςστηνρακέτα και εκτέλεσε
ταυτόχρονα από μακριά . Η αστοχία όμως στο
τέλοςκαιηκούρασητουςλύγισεκαιεπήλθεηήττα
. Ραντεβού του χρόνου για τους καταπληκτικούς
nJOYersπουέδειξανοτιπλέοναποτελούνμιαστα-
θερήδύναμητουτουρνουά.

ΔυνατάμπήκαντακακάπαιδιάτουΜπακαλίδη
θέλονταςνακαθαρίσουντοπαιχνίδιαπόνωρίς.Ο
Δουλαλαςέτρεξεστοναιφνιδιασμό,οΜαυροκεφα-
λίδηςκαθάρισεριμπάουντκαιπόντουςστηνρακέ-
ταπαρόλααυτάόμωςτοπαιχνίδιήτανστηνκόψη
του ξυραφιού .Ένας τρομερόςΔομουτζης όμως
έφερε ταπάνω κάτωσκοράροντας ακατάπαυστα
έφερετηνηρεμίαστηνομάδαότανέκαιγεημπάλα

και τους οδήγησε στο ροζφύλλο τηςπρόκρισης
σταΗμιτελικά.

nJOYers:Λαφάρας 13(3), Πουλτσιδης 6(2),
Μπουτζολας4,Γκίνης7(2),Κωτσακης16,

BADBOYS:Γώγος1,Λιακοπουλος,Μαυροκε-
φαλίδης11,Δουλαλας10,Στικας4,Γαβριλακης4,
Δομουτζης16,Καπαγεριδης,Πολυμερης4.

Παρτάλια-Φούφουτος89-41
Φουριόζοι μπήκαν οι περσινοί πρωταθλητές

θέλοντας ναπεράσουν ένα ήρεμοβράδυ .Εκμε-
ταλλεύτηκαν τις απουσίες των αντιπάλων τους ,
βρήκαν ηρεμίαστην κυκλοφορία καιπέτυχαν μια
ευρείανίκη-πρόκρισηστουςτέσσεριςτουθεσμού
.Τρομερός για έναακόμαπαιχνίδι ο δήμιοςΚω-
στογλιδηςπουακόμηκαιαυτήτηνώρασκοράρει!
Καταλυτικήηπαρουσίασεάμυνακαιεπίθεσητου
Δούμα και οιΠαππάς και Γεωργοπουλος έκαναν
πάρτιστοζωγραφιστό.ΤοβιολίτουοαρχηγόςΕμ-
μανουηλιδηςδενέχασεσουαπόμέσηαπόσταση.

Άξιοι συγχαρητηρίων η ομάδα τουΜωυσιαδη
πουπαράτιςσημαντικέςαπουσίεςκοίταξεσταίσα
τουςαντιπάλους καιπάλεψεμε όλες τις δυνάμεις
.Τρομερόςοαρχηγόςστο καλύτερο τουπαιχνίδι
για φέτος, σταθερή αξία ο Σαραφης καιΑμοιρι-
δης σκόραραν και πήραν ριμπάουντ , σίφουνας
οΚαλαντζόπουλος έτρεξε όσομπορούσε και μοί-
ρασε ασίστ και κρυφόατού οΛαζαρουπου ήταν
πανταχούπαρών !Ακόμαμιαεπιτυχημένηχρόνια
γιατουςΦουφουτοςμετηνπαρουσίατουςστηνο-
χτάδατουτουρνουά,ραντεβούτουχρόνουμεκέφι
καικαλήπαρέα.

ΠΑΡΤΑΛΙΑΚωστογλιδης 30(3),Δούμας 7(1),
Μπερσος 12(4), Παππας 11, Γεωργοπουλος 4,
Τσακίρης10,Εμανουηλιδης15.

ΦΟΥΦΟΥΤΟΣ: Μιχαηλιδης 6, Μωϋσιάδης
12(2), Καλάντζοπουλος 2,Αμοιριδης 7, Σαράφης
9(1),Λαζαρου5(1).

Νοσταλγία 2018 - Τα παιχνίδια του Σαββάτου

ΠροημιτελικάTexasLosers-
Μορφές40-39,καιOklaxώμα-

Βέροια2354-49

Νοσταλγία2018-ΤαπαιχνίδιατηςΚυριακής
Οι Bad Boys νίκησαν 

με 50-46 τους nJOYers
και Παρτάλια - Φούφουτος 89-41

Η διοικούσα επιτροπή του τμήματος καλαθο-
σφαίρισης του ΑΠΣ Φίλιππος Βέροιας με 
μεγάλη χαρά ανακοινώνει την ανανέωση της 

συνεργασίας της με τον Γιώργο Τσιακλάγκανο για 
έναν ακόμα χρόνο.

Ο25χρονοςπολυσύνθετος small/power forwardμε καταγωγήαπό
τονΒόλοβοήθησεταμέγισταστηνπορείαανόδουτηςομάδαςμαςστο
πρωτάθλημα τηςΓ´ΕθνικήςΚατηγορίαςπουμόλιςολοκληρώθηκεκαι
θααποτελέσειέναπολύτιμοεργαλείοσταχέριατουπροπονητικούteam

καιστοεπερχόμενοάκρωςανταγωνιστικό,όπωςπροβλέπεται,
πρωτάθληματουΒορείουΟμίλουτηςΒ´Εθνικής.

Παραμένονταςαταλάντευτηστοπλάνο τηςδιατήρησης του
περσινού επιτυχημένου κορμούωςβασική τηςπροτεραιότητα
(και έχονταςήδηανανεώσει τηνσυνεργασία τηςμε5αθλητές
από τοπερσινό ρόστερ), η διοικούσα επιτροπήσυνεχίζει και
λίαν συντόμως ολοκληρώνει τις επαφές τηςπρος αυτήν την
κατεύθυνση.

ΚαλωσορίζουμετονΓιώργοΤσιακλάγκανοκαιτουευχόμαστε
ολόψυχαναέχειμιαεπιτυχημένηχρονιάσεατομικόκαιομαδικό
επίπεδο.

 Ο Γιώργος Τσιακλάγκανος
ανανέωσε με τον Φίλιππο
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ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ
 Εθελοντική Αιμοδοσία στο Κέντρο 

Υγείας του Δήμου Αλεξάνδρειας 
 Ο  Δήμος  Αλεξάνδρειας  καλεί όλους 

τους Δημότες, να συμμετέχουν στην Εθε-
λοντική Αιμοδοσία που διοργανώνει, σε 
συνεργασία με το τμήμα Αιμοδοσίας του  
Νοσοκομείου Βέροιας και τις τοπικές ενορί-
ες του Δήμου Αλεξάνδρειας  την Τετάρτη 20 
Ιουνίου 2017  από  09:00 π.μ. έως 12:00 
μ.μ. στο Κέντρο Υγείας Αλεξάνδρειας. Σκο-
πός της είναι η ενίσχυση του αποθέματος 
της Δημοτικής Τράπεζας  αίματος, που 
εξυπηρετεί την κάλυψη έκτακτων κυρίως, 
περιστατικών ασθένειας ή ατυχήματος δη-
μοτών.

 Η Εθελοντική Αιμοδοσία είναι πράξη υπέρτατης ανθρωπιάς, διότι το αίμα ούτε παράγεται  
ούτε αγοράζεται. Το αίμα μόνο προσφέρεται. Η προσφορά αίματος είναι δώρο ζωής προς τον 
συνάνθρωπό μας. Αποτελεί χειρονομία καλής θέλησης, φροντίδας και αγάπης.

 Για τον λόγο αυτό είναι ευθύνη όλων, να κατανοήσουμε τη σημασία της δωρεάς αίματος και 
να την κάνουμε πραγματικότητα. Ας διαθέσουμε  λοιπόν , όλοι οι Δημότες λίγο από τον πολύτι-
μο χρόνο μας και ας σπεύσουμε στο κάλεσμα αυτό.

 Για να γίνει κάποιος εθελοντής αιμοδότης χρειάζεται:
• Να είναι 18-60 ετών και υγιής
• Να έχει κοιμηθεί καλά το προηγούμενο βράδυ
• Να μην έχει καταναλώσει αλκοόλ
• Να έχει πάρει ένα ελαφρύ γεύμα όχι όμως μεσημεριανό
Κάθε εθελοντής αιμοδότης εφοδιάζεται με κάρτα στην οποία αναγράφονται:
• το ονοματεπώνυμο του,
•  η ομάδα αίματος
• και οι ημερομηνίες αιμοδοσίας.
Με τον τρόπο αυτό o εθελοντής μπορεί να προγραμματίζει την ημερομηνία της επόμενης 

αιμοδοσίας αλλά και να πιστοποιεί τη δραστηριότητα του σε περίπτωση που χρειαστεί αίμα ο 
ίδιος ή κάποιο συγγενικό του πρόσωπο.

Το Σάββατο 23 Ιουνίου
Το νέο μυθιστόρημα «Αμαλία» 

του Σπύρου Πετρουλάκη 
παρουσιάζεται στη Βέροια

  Οι εκδόσεις Μίνωας και το βιβλιοπωλείο «Η Γωνιά του Βιβλίου», σε συνεργασία με το Ω-
δείο Δημητρίου, τον Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ. Ημαθίας και τον Σύλλογο Κρητικών Ημαθίας, παρουσιάζουν  το 
νέο μυθιστόρημα «Αμαλία» του Σπύρου Πετρουλάκη, το Σάββατο 23 Ιουνίου, στις 7.30 μ.μ., 
στην αίθουσα Sala του πολυχώρου Ελιά .  Τον συγγραφέα θα καλωσορίσει ο Πρόεδρος του 
Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ. Ημαθίας Γιώργος Σαλιάγκας. 

  Για το βιβλίο θα μιλήσουν η Έφη Τσαπαροπούλου, ψυχολόγος MSc – Κέντρο Συμβουλευ-
τικής Υποστήριξης Γυναικών Δήμου Βέροιας, ο Αθανάσιος Τρύφωνας, στιχουργός και συνθέτης 
και ο συγγραφέας.

Τη βραδιά θα πλαισιώσουν μουσικά ο Μίλτος Χαλαϊδόπουλος (κιθάρα-τραγούδι), η Ξένια 
Κόλκα (ηλεκτρικό πιάνο), η Χριστίνα Παντελίδου, η Φωτεινή Καραγιουβάνη και η Μάρα Κάμαλη 
(τραγούδι).

Η ιστορία του βιβλίου
  Ένας serial killer εκτελεί τελετουργικά τα θύματά του, όλα ανήλικα κορίτσια, αφήνοντας ως 

υπογραφή μια κάρτα ταρό που απεικονίζει τον Πεντάκτινο Ιππότη. Ο αστυνόμος Αριστείδης 
Καππαρός, αντιμέτωπος με τη δυσκολότερη υπόθεση της καριέρας του, κυνηγά τον δολοφόνο 
ισορροπώντας στα όρια του χρόνου. Καθώς η κλεψύδρα αδειάζει, ζωές κρέμονται από μια λε-
πτή κλωστή…

35 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΙΝ, ΟΡΕΙΝΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑ: Μετά τη μυστηριώδη εξαφάνιση της γιαγιάς της, η 
Αμαλία έρχεται αντιμέτωπη με μια ιδιότυπη κληρονομιά. Ωστόσο, ούτε η ίδια γνωρίζει αν πρό-
κειται για ευχή ή κατάρα. Το δάσος, που ως τότε ήταν το καταφύγιό της, πλέον δεν μπορεί να 
την κρύψει. Τώρα τρέχει. Για να σωθεί…

«Ιδιαίτεροι» άνθρωποι εξουσιάζουν τους αδύναμους. Μπορούν να ορίσουν το Καλό και το 
Κακό;

Ο συγγραφέας παρασύρει τους αναγνώστες σε ένα μυστηριακό μονοπάτι σωστών επιλογών 
και πλάνης. Άραγε ένα αχνό φως, σαν την καύτρα του τσιγάρου, είναι ικανό να φωτίσει αρκετά 
το σκοτάδι;

Η Δημοτική βιβλιοθήκη «Θ. Ζωγιοπούλου» συμμε-
τέχει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στην Καλοκαιρινή 
Εκστρατεία Ανάγνωσης και Δημιουργικότητας 2018 
με τίτλο «Αγαπημένα Δεδομένα: παρατηρώ και μετρώ 
τον κόσμο» στην οποία συμμετέχουν 148 μέλη του 
Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών της Εθνικής Βιβλιο-
θήκης της Ελλάδος. 

Αυτό το καλοκαίρι θα παρατηρήσουμε και θα με-
τρήσουμε μαζί με τα παιδιά τον κόσμο μας με πολ-
λούς και διαφορετικούς τρόπους. 

Το πρόγραμμα που περιλαμβάνει 20 δράσεις  θα 
υλοποιηθεί στους χώρους της Δημοτικής βιβλιοθήκης 
από 20 Ιουνίου έως 7 Σεπτεμβρίου και ώρες  10-
11.30 π.μ. και απευθύνεται σε παιδιά 9-12 ετών με 
προεγγραφές. 

ΙΟΥΝΙΟΣ
20 Ιουνίου ΓΙΟΡΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ
Για να ξεκινήσει η γιορτή πρέπει να μετρήσουμε, 

να κόψουμε, να κρεμάσουμε, να ψάξουμε στα λεξικά, 
να ψάξουμε στα ράφια για να τα έχουμε όλα έτοιμα 
για το καλοκαίρι.

 21 Ιουνίου ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΜΕΝΑ Όλα αρχί-
ζουν από εδώ: Ο εγκέφαλος

Θυμόμαστε, σκεφτόμαστε, μετράμε με αυτό το 
καταπληκτικό όργανο μέσα στο κεφάλι μας. Ας το 
γνωρίσουμε καλύτερα.

 22 Ιουνίου ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΜΕΝΑ Το παλάτι 
της μνήμης.

Το παλάτι της μνήμης είναι μια φανταστική τοπο-
θεσία στο μυαλό σου μπορεί κανείς να φυλάει εικόνες 
που θέλει να κρατήσει στη μνήμη του. Ελάτε να χτί-
σουμε ένα!

 26 Ιουνίου ΦΥΣΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: Ένας κήπος 
φιλικός στις μέλισσες

Οι μέλισσες έχουν φυτά που τα προτιμούν για το 
νέκταρ τους. Φτιάχνοντας έναν μικρό κήπο με φυτά 
όπως λεβάντα, δεντρολίβανο, μαντζουράνα ή τριφύλ-
λι τις προσκαλείτε να βρουν μέσα στην πόλη έναν 
τόπο για να συλλέξουν την τροφή τους.

27 Ιουνίου ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΜΕΝΑ: Τι κάνω 
κάθε μέρα;

Ύπνος, φαγητό, παιχνίδι, φίλοι, διάβασμα. Χωρά-
νε όλα σε ένα εικοσιτετράωρο; Πώς μπορεί να απει-
κονίσει κανείς τη μέρα του σ’ ένα φύλλο χαρτί;

 28 Ιουνίου  ΕΝΑΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΜΟΥ
Μετράμε τα έπιπλα στη βιβλιοθήκη και το σώμα 

μας; Χωράμε να κάτσουμε, είναι μικρά ή μεγάλα; 
Ψηλά ή κοντά; Η Χρυσομαλλούσα θα μας δείξει ποιο 
είναι το σωστό μέγεθος επίπλου για μας.

29 Ιουνίου ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ 
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ: Ντετέκτιβς

Γνωρίζουμε διάσημους ντετέκτιβ. Παρατηρούν, 
καταγράφουν, παρακολουθούν. Είναι μεγάλοι, είναι 
μικρά παιδιά, όλοι αναγνωρίζουν την ξεχωριστή ση-
μασία των δεδομένων στη διαλεύκανση ενός εγκλή-
ματος.

IOYΛΙΟΣ 
 3 Ιουλίου «ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ» ΔΕΔΟΜΕΝΑ: 

Τα ρούχα
Οι φωτογραφίες γίνονται υλικό για να καταγρά-

ψουμε τον κόσμο που μας περιβάλλει. Γίνονται αφε-
τηρία για να παρατηρήσουμε τα ρούχα ανθρώπων 
από άλλες εποχές και άλλα μέρη.

 4 Ιουλίου ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΜΟΥ

Μια οικογενειακή φωτογραφία, ένα κειμήλιο μπο-
ρούν να αφηγηθούν μικρές ιστορίες της οικογένειάς 

σου. Μιλούν για ταξίδια και μετακινήσεις, για όνειρα 
που έγιναν πραγματικότητα, για συναντήσεις που 
καθόρισαν μια ζωή. Οι μικρές ιστορίες κάθε παιδιού 
ενώνονται και αφηγούνται τη μεγάλη Ιστορία..

5 Ιουλίου ΤΑ «ΘΑΜΜΕΝΑ» ΔΕΔΟΜΕΝΑ: Πειρά-
ματα με το χώμα

Υπάρχουν περισσότερα πράγματα απ΄ό,τι νομί-
ζουμε στο έδαφος! Ας τα ανακαλύψουμε.

9 Ιουλίου «ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ» ΔΕΔΟΜΕΝΑ: 
Τα μέσα μεταφοράς

Οι φωτογραφίες γίνονται υλικό για να καταγρά-
ψουμε τον κόσμο που μας περιβάλλει. Γίνονται α-
φετηρία για να παρατηρήσουμε τα μέσα από άλλες 
εποχές και άλλα μέρη..

11 Ιουλίου ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΜΕΝΑ: Τι θα γίνω 
όταν μεγαλώσω

Να πετάω στο διάστημα, να γιατρεύω ανθρώ-
πους, να πλάθω ψωμί, να μαγειρεύω γλυκά και αλ-
μυρά, να σχεδιάζω κτίρια, να χορεύω, να παίζω 
μουσική. Όλες οι δυνατότητες είναι ανοιχτές μπροστά 
μας κι εμείς μαθαίνουμε τα επαγγέλματα του σήμερα 
και του μέλλοντος για να ξέρουμε όταν θα πρέπει να 
αποφασίσουμε.

 13 Ιουλίου «ΖΩΓΡΑΦΙΣΜΕΝΑ» ΔΕΔΟΜΕΝΑ: 
Έργα τέχνης με όλες τις αισθήσεις

Μια περιπλάνηση στα υλικά των καλλιτεχνών που 
μπορείς να τα αγγίξεις, να τα μυρίσεις, να τα ακού-
σεις. Τα έργα τέχνης δεν φτιάχνονται μόνο για να τα 
βλέπουμε!

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
9 Αυγούστου ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ 

ΜΕΝΑ: Τα ρούχα μου. Ντύνουμε μια χάρτινη κούκλα 
στο μπόι μας με τα αγαπημένα μας ρούχα.

10 Αυγούστου «ΑΡΙΘΜΗΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ» 
To άπειρο. Μετρώντας τον κόσμο μαθαίνουμε γι’ αυτό 
που είναι αμέτρητο.

20 Αυγούστου ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ 
ΜΕΝΑ. Παιχνίδια και σπόρ. Ποια είναι τα αγαπημένα 
μας παιχνίδια και σπορ, αλλάζουν οι προτιμήσεις μας 
καθώς μεγαλώνουμε;

21 Αυγούστου «ΑΡΙΘΜΗΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ» 
Το μήκος και το πλάτος της γής. Δύο πολύ σημαντικά 
δεδομένα αν θες να ξεκινήσεις για ένα μεγάλο ταξίδι 
στη στεριά και στη θάλασσα

30 Αυγούστου ΦΥΣΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ. Οι μέλισ-
σες σε όλο τον κόσμο. Πάνω στο χάρτη σημειώνουμε 
τόπους που συλλέγουν το μέλι με διάφορους τρό-
πους, τόπους που οι μέλισσες κινδυνεύουν, χώρες 
που κινητοποιούνται για να σώσουν τις μέλισσες από 
την εξαφάνιση

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018
5 Σεπτεμβρίου «ΠΕΡΑΣΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ» Η 

λεία ενός πειρατικού πλοίου. Το 1602 ένα πειρατικό 
πλοίο επιτίθεται σε ένα εμπορικό πλοίο κάπου στο 
Αιγαίο. Μετά την επίθεση οι πειρατές καταγράφουν 
τη λεία τους και ζωντανεύουν έναν κόσμο με διαφορε-
τικά νομίσματα, αγάπη για τα μπαχαρικά και τα μετα-
ξωτά υφάσματα, τα πολύτιμα κοσμήματα

7 Σεπτεμβρίου ΓΙΟΡΤΗ ΛΗΞΗΣ Καταγράφουμε 
τους αποχαιρετισμούς και τα «του χρόνου» και γιορ-
τάζουμε το κλείσιμο ενός ακόμη καλοκαιριού που 
περάσαμε μαζί.

Για δηλώσεις συμμετοχής στη  Δημοτική βιβλιοθή-
κη «Θ. Ζωγιοπούλου» Θ. Ζωγιοπούλου 5 – 3ος όρο-
φος, τηλ. 23310-24879  Βούλα Κοτσάλου 

email: detopoka@otenet.gr

Καλοκαιρινή Eκστρατεία Aνάγνωσης
 και Δημιουργικότητας 2018 της Δημοτικής 

βιβλιοθήκης «Θ. Ζωγιοπούλου»



«ΣυνεφιασμένηΚυριακή» ήταν η 17η Ιουνίου
στιςΠρέσπες, όπουυπογράφηκε ησυμφωνία για
τοονοματολογικότηςπΓΔΜ,απότουςυπουργούς
Εξωτερικών της Ελλάδας και της πΓΔΜ και τον
ειδικό απεσταλμένο του ΓΓ τουΟΗΕ, στην ειδική
τελετήστουςΨαράδες,γιατη«ΒόρειαΜακεδονία».

Τιςυπογραφέςστοκείμενο τηςσυμφωνίας έβα-
λανοιυπουργοίΕξωτερικώντωνδύοχωρώνΝίκος
ΚοτζιάςκαιΝίκολαΝτιμιτρόφ,καθώςκαιοειδικόςαπε-
σταλμένοςτουΓΓτουΟΗΕκαιδιαμεσολαβητήςγιατο
θέματηςονομασίαςτηςΠΓΔΜΜάθιουΝίμιτςστιςΠρέ-
σπες.Λίγοπρινμπουνοιυπογραφέςστησυμφωνία,
χαιρετισμόαπηύθυνανοιπρωθυπουργοίτωνδύοχω-
ρώνΑλέξηςΤσίπραςκαιοΖόρανΖάεφενώτονλόγο
πήρεκαιοΜάθιουΝίμιτς.Για«πατριωτικόκαθήκον»
έκανελόγοοΑλ.Τσίπραςγια τοοποίο«καταλήξαμε
μεκόποκαιακούραστηπροσπάθειασεμίααμοιβαία
επωφελήσυμφωνία,πουσέβεταιτηνιστορίακαιτιςαξίες
τωνδύολαών»,τόνισε.ΟΖόρανΖάεφείπεοτιπρόκειται
γιαμιαστρατηγικήςσημασίαςσυμφωνία,στοπλαίσιοτης
οποίας,τόνισε«ΗΜακεδονικήκαιηΕλληνικήκοινωνία,
οιπολίτεςμας,επιθυμούντηνειρήνη,τηδημοκρατίακαι
τηνκυριαρχίατουδικαίου…Τακράτημαςέχουντηνυπο-
χρέωσηναδημιουργούνμιαισότηταμεταξύτωνεθνών..»

ΟΜάθιουΝίμιτςέκανελόγογιαμιαδίκαιηκαιέντι-
μησυμφωνίακαιτόνισεότι«ηεπίλυσητουπροβλήμα-
τοςαπαίτησεπολιτικόθάρροςκαιηγετικήικανότητα».

Μετάτηνολοκλήρωσητηςτελετής,οιδύοπρωθυ-
πουργοίοιυπουργοίΕξωτερικώνκαιοιεπίσημοιπρο-
σκεκλημένοιαποβιβάστηκανμεσκάφηστηναπέναντι
όχθητηςΜ.ΠρέσπαςστηνπλευράτηςπΓΔΜ,όπου
θαπαρακαθίσουνσεγεύμα.

Παράλληλα,δεκάδεςπούλμανμεδιαδηλωτέςαπό
τηΘεσσαλονίκηκαιάλλεςπόλειςτηςΒόρειαςΕλλάδας
έφτασαντοπρωίστοΠισοδέρικαιλίγομετάτις10:30
έκανανπορείαπρος το χωριόΨαράδεςμεστόχο να
φτάσουνόσο τοδυνατόνπιο κοντάστοσημείουπο-
γραφήςτηςσυμφωνίας,ενώδεναποφεύχθηκανταε-
πεισόδιαμεταξύτωνΜΑΤκαιδιαδηλωτών,πουέκαναν
αρνητικήαίσθησηκυρίωςαπότηστάσητηςκυβέρνη-
σηςκαιτηςΑστυνομίας,απέναντιστουςδιαδηλωτές.

Οαπόηχος…
ΗυπογραφήτηςΣυμφωνίαςτωνΠρεσπώνμπο-

ρεί να χαιρετίστηκε διεθνώςως μια ιστορική στιγμή
γιαταΒαλκάνια,ηαπόφασηόμωςεντόςτηςΕλλάδας
άρχισεναδρομολογείπολιτικέςεξελίξεις.

Σημαντικέςπολιτικέςεπιπτώσειςγιατησυγκυβέρ-
νησηφαίνεται ότι φέρνει  ησυμφωνίαμε ταΣκόπια
για τοόνομα«Δημοκρατία τηςΒόρειαςΜακεδονίας»
πουυπεγράφητηνΚυριακήστιςΠρέσπες.

Τοπολιτικό σκηνικό δείχνει δυσκολίες για το κυ-
βερνητικόστρατόπεδο.Ησυμφωνία,εφόσονπεράσει
ομαλά στα Σκόπια θα έρθει τελικά στη Βουλή των
Ελλήνωνσεαρκετούςμήνες,ωστόσοήδηυπάρχουν
αναταράξειςστουςΑΝΕΛ.Πλέονφαίνεταιμιααποδυ-
νάμωσητουκόμματοςτουΠάνουΚαμμένου.

ΤηναρχήέκανεοβουλευτήςΔημήτρηςΚαμμένος,
ο οποίος υπερψήφισε τηνπρότασημομφής τηςΝΔ
καιδιαγράφηκε,ενώδενμπορείναπεράσειαπαρατή-
ρητηκαιηαποχώρησητηςΜανταλέναςΠαπαδοπού-
λου,πουήτανμέχριπρότινοςεκπρόσωποςτύπουκαι
μόλιςείχεαναλάβειτηνευθύνητηςπροετοιμασίαςτου
κόμματοςγιατιςεκλογές.

«Δώσαμετοόνομαμεανταλλάγματα»
 Νέες δηλώσεις έκανε ο πρώην βουλευτής των

ΑΝΕΛ,ΔημήτρηςΚαμμένοςσχετικάμε τοπαρασκή-
νιο της συμφωνίας για το Σκοπιανό. ΟΔημήτρης
ΚαμμένοςμιλώνταςστονΣΚΑΪ είπε ότιπείστηκανοι
συνάδελφοίτουςναμηνψηφίσουντηνπρότασημομ-
φής καθώςμπήκεστη ζυγαριά το θέμα του χρέους,

τωνσυντάξεωνκαιτονΕΝΦΙΑ.«Δώσαμετοόνομα
γιατίυπήρχανανταλλάγματασταθέματατηςοικο-
νομίας»ανέφερε.

Όπωςείπε:«ΥπήρξανδιαφωνίεςστουςΑΝΕΛ,
αλλάμεταπείστηκαν.Ο κ.Παπαχριστόπουλος και
μιαακόμηβουλευτίναμαςείπανότιείναιμιαπολύ
καλήσυμφωνία.Είχανεκαιεπιχειρήματασεσχέση
με την οικονομία.Ειπώθηκε ότι δεν θα μειωθούν
καιοισυντάξεις,αλλάκαιοΕΝΦΙΑ.Δηλαδήησυμ-
φωνία με τοΣκοπιανόμπήκεστη ζυγαριάμε την
οικονομία».

Ησυμφωνία τωνΠρεσπώνθα έρθει στην ελ-
ληνικήβουλήπροςκύρωσηπερίπουστατέλητου
χρόνου.

Το βλέμμα, είναι πλέον στην γειτονική χώρα,
καθώςΑθήνα και Σκόπια ετοιμάζονται για την ε-
φαρμογή της συμφωνίας με το βάρος ναπέφτει

στηνπλευρά τουΖόρανΖάεφ.Οι δύοπρωθυπουρ-
γοί βρήκαν την ευκαιρία να έχουν ένα σύντομο τετ
α τετ μόλις οι δύο αντιπροσωπείες έφτασαν στην
περιοχήΟτέσοβο. Σύμφωναμεπληροφορίες εκείνο
που κυριάρχησε στην συζήτηση ήταν το κλίμαπου
επικρατεί στην γειτονική χώρα, με τον Ζόραν Ζάεφ
ναείναι ιδιαιτέρωςανήσυχοςγιατιςαντιδράσειςπου
υπάρχουν,ενώστατέλητηςεβδομάδαςησυμφωνία
θαπρέπει να επικυρωθεί με απλήπλειοψηφία από
το κοινοβούλιο της γειτονικής χώρας. Επίσης μέσα
σταεπόμενα24ωραηελληνικήκυβέρνησηθαπρέπει
νασυντάξει υποστηρικτική επιστολήπρος τοΝΑΤΟ
για την έναρξη των διαπραγματευτικώνδιαδικασιών
της γειτονικής χώρας με τηνπροϋπόθεσηπως θα
υλοποιηθείμόνοστηνπερίπτωσηπουγίνουνπράξη
τα όσααναφέρονταιστηνσυμφωνία.Παράλληλαθα
γνωστοποιήσει προς τονπρόεδρο τηςΕυρωπαϊκής
ΕπιτροπήςΝτόναλντΤούσκότιυποστηρίζειτηνέναρ-
ξητωνενταξιακώνδιαπραγματεύσεωντωνΣκοπίων.

Αν η απόφαση των γειτόνων είναι αρνητική τότε
όπως έχει δηλώσει ο Ζόραν Ζάεφ θα προκηρύξει
πρόωρες εκλογές, στηνπερίπτωση όμωςπου είναι
θετικήτότετο«μπαλάκι»έρχεταιστηνχώραμας,Πα-
ράλληλαόμωςταΣκόπιαθαπρέπεινατρέξουνκαιτις
συνταγματικέςαλλαγέςγιατιςοποίεςαπαιτείταιδιευ-
ρυμένη κοινοβουλευτικήπλειοψηφία τηνοποία, κατά
τιςεκτιμήσεις,δενδιαθέτειηκυβέρνησηΖάεφ.
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 

Ιούνιος 2018 
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκατά

τοδιάστημααπό18-6-2018 μέχρι24-6-
2018 θαείναιτοεξής:Αυτόματοςτηλεφωνη-
τήςβλαβών:τηλ.2331021814.

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

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

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Φαρμακεία
Τρίτη 19-6-2018

13:30-17:30ΜΟΥΡΤΖΙΛΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ
20-ΚΤΕΛ23310-27355

21:00-01:00 + διαν.ΛΕ-
ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΡΕ-
ΜΠΕΣΙΝΑΣ 21 (κοντά στο
ΙΚΑ)23310-74374

Στις Πρέσπες μεταξύ Τσίπρα και Ζάεφ
«ΣυνεφιασμένηΚυριακή»καιιστορικήμέραγιατηχώραμας,
ηυπογραφήτηςονομασίας«ΒόρειαΜακεδονία»γιαπΓΔΜ

Προβλέπονται πολιτικές εξελίξεις



ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΕΡΓΟΧΩΡΙπωλεί-
ταικατοικία75τ.μ.σε

οικόπεδο300 τ.μ.Τι-

μή ευκαιρίας 26.000

ευρώ. Τηλ. :  6945

122583Euromesitiki.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ από ι-
διώτη καινούργιο κα-

τάστημα45 τ.μ. στην

οδό Κεντρικής της

Βέροιας, δίπλα στο

Επιμελητήριο, μεπα-

τάρι30τ.μ.,αυτόνομη

θέρμανση και θέση

πάρκιγκ. Τηλ.: 6936

870915.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφι
20 στρεμμάτων, πο-

τιστικό, ΣΑΑΚΒέροι-

ας, περιοχή Νησίου.

Τηλ.:6976688462&

2331065745.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωρά-
φι3.500τ.μ.μεελιές

στον κόμβοΒέροιας.

Τιμή 11.500 ευρώ.

Τηλ.:6934888738.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι

10,5στρ., στοΛουτρό

Ημαθίας,ποτιστικό,σε

καλή τιμή. Τηλ.: 6974

525454.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ,Γεωργια-
νοίπωλείταιοικόπεδο2

στρ.,σεπολύωραίαπε-

ριοχή,μόνο42.000ευ-

ρώ.Υπάρχειπερίφραξη

μετοίχοστομισό,ωραία

θέα,άφθονοπόσιμονε-

ρόκαιευφορότατοέδα-

φος.Τηλ.:6934662478.
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ χω-
ράφι 10.300 τ.μ.
στο Μακροχώρι,
τοποθεσία «Βάλ-
τος»κοντάστοΑ-
ντλιοστάσιο.Τηλ.:
2331024097.

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στον
Προμηθέα4ουορόφου,95 τ.μ. ρετιρέ,παντα-
χώθενελεύθερο,μεαπεριόριστηθέα,σεπρο-
χωρημένη κατάσταση η οικοδομή.Τηλ.: 6944
764477&2331027796.

Ενοικιάζονται-Πωλούνται
διαμερίσματα

στηνΣκιώνηΧαλκιδικής
Στη Νέα

ΣκιώνηΧαλ-
κ ιδ ικής  ε -
νοικιάζονται
διαμερίσματα
70 τ.μ. 2Δ-
ΣΚWC με
40,00 ευρώ

τηνημέρα,εξοπλισμένακαθώςκαιμεζονέτες70τ.μ.
2ΔΣΚWCεξοπλισμένεςμε50,00ευρώτηνημέρα.
Επίσηςπωλούνταιδιαμερίσματααπό45τ.μ.έως70
τ.μ.καιμεζονέτες70τ.μ.μεκατασκευήαπόπέτρα.
Πληρ. τηλ.:6944644220,6983204389&23740
71607.Τιμέςευκαιρίας.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επι-
χείρηση Fast-Food
επί της οδούΕληάς
σε τιμή ευκαιρίας.
Τηλ.:6945013461.
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙδιαμέ-
ρισμα65τ.μ.,στοκέντρο

της Βέροιας, Πάροδος

Μ. Καρακωστή 1, στον

α΄όροφο,σαλόνι,κουζίνα,

W.C.μεμπάνιο,δωμάτιο,

χωλ-διάδρομος,μπαλκόνι.

Τηλ.:6976688462&23310

65745.

ΚΑΛΛΙΘΕΑ ενοικιάζεται

γκαρσονιέρα55τ.μ.,ε-

πιπλωμένη,πολυτελούς

κατασκευήςσεοικογενει-

ακήοικοδομή,2οςόρ.,

1ΔΣΛΚ,W.C.,αποθήκη,

αποθήκηστουπόγειο,

μεγάλαμπαλκόνια,θέα.

Τηλ.: 6992 760556 &

6974142507,ελεύθερο

από1-7-18.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-

ΓΡΑΦΕΙΩΝ

ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ ,
ενοικιάζεται κατάστη-

μα 100 τ.μ. με υπό-

γειο με W.C. Τηλ.:

6974238098.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
γραφείο 20 τ.μ.,Μη-

τροπόλεως & Λου-

τρού 1, 3ος όροφος.

Τηλ.:6972913703.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρο
άτομο για Καφέ-Ζα-

χαροπλαστείο στη

Βέροια. Πληροφο-

ρίες στο τηλ.: 23310

25700.  Αποστολή

β ιογραφικών στο

dimzagaris@gmail.

com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα
γιαεργασίαστοψητο-

πωλείο «ΓΙΑΝΝΗΣ».

Τηλ.: 6984472747κ.

Γιώργος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  Λογι-
στής/Λογίστρια με

τουλάχιστον 5ετή

προϋπηρεσία σε δι-

πλογραφικάβιβλίακαι

μεκατηγορίαάδειαςΑ

ήΒαπόΒιομηχανική

Επιχείρηση στη Νά-

ουσα.Αποστολήστοe-

mail: anatamark@gmail.

com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλαως
σερβιτόραγιαπρωινή-α-

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 ανακαι-
νίσεις σπιτιών, καταστημάτων με προσοχή στη
λεπτομέρεια, πολύ καλές τιμές και συνέπεια στο
χρόνο.Τηλ.:6944764477κ.Δημήτρης.

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

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

ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙ-
ΚΗΕΤΑΙΡΙΑ ζητείται
κύριος, άνω των 35
ετών, σοβαρός, με
ευχέρεια λόγου και
άνεσηστιςδημόσιες
σχέσεις νααναλάβει
εταιρίαστοΝομόΗ-
μαθίας. Τηλ.: 6934
888738.
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πογευματινή εργασία σε

καφενειο-σπορτκαφέ,στην

Περικλέους11στηΒέροια,

περιοχήπαλαιάςΜητρόπο-

λης.Τηλ.:2331505125.

ΑΠΟΕΜΠΟΡΙΚΗΕΠΙ-
ΧΕΙΡΗΣΗζητείταιάνδρας
ή γυναίκα ηλικίας 25-40

ετών για να εργαστείως

υπάλληλος γραφείου.

Προϋποθέσεις (μεταφορι-

κόμέσο,Αγγλικά, χρήση

υπολογιστή). Ώρες επι-

κοινωνίαςΔευτέρα-Παρα-

σκευή από 19.00-21.00.

Τηλ. επικοινωνίας: 6984

646358.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για
καφέ στην Πατρίδα για

απογευματινή εργασία.

Τηλ.:6972501695.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ευπαρουσία-
στοςπωλητής/τριαγιαεται-

ρείαπαραγωγήςαυτοκόλ-

λητωνετικετώνστηνπεριο-

χήτηςΝάουσας.Απαραίτη-

ταπροσόνταπροϋπηρεσία

στιςπωλήσειςκαιδίπλωμα

οδήγησης.Τηλέφωνο επι-

κοινωνίας6976019547.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής
σε εταιρεία εμπορίας τρο-

φίμων με εμπειρία στην

πώληση τροφίμων (πχ

αλλαντικά, αλοιφές, τυρο-

κομικά κ.α.) στοHO.RE.

CA,στουςνομούςΗμαθί-

ας,ΠέλλαςκαιΠιερίας.Α-

ποστολήβιογραφικώνστο

email sta-afoi@otenet.gr

καιστοfax2331022166.

ΗΕΤΑΙΡΙΑΟλύμπιαΓη
με έδρα τηνΑλεξάνδρεια

αναζητά για το υποκατά-

στηματηςστοΔιαβατογε-

οπονοήτεχνολογογεοπο-

νογιαεργασίαμεεμπειρία

στηνδιαχείρισηαγροτικών

προϊόντωνκαι τηνσυντή-

ρησητουςσεψυγεία. Τηλ:

2331041499.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ κοπέλα

με όρεξη, υπομονή και

αγάπη, αναλαμβάνει τη

φύλαξη και τη δημιουργι-

κήαπασχόληση τωνπαι-

διών σας καθώς και την

ανάπτυξητωνδεξιοτήτων

τους. Τηλ. επικοινωνίας:

6973674030.

ΕΜΠΕΙΡΗ βρεφονηπι-
αγωγός αναλαμβάνει την

φύλαξη παιδιών και τη

δημιουργικήαπασχόλησή

τους.Τηλ.: 6987180655.

Τιμέςπροσιτές.

ΚΥΡΙΑ  προσφέρε ι
εργασ ία  καθαρ ισμού

σπιτιών καθώς φροντί-

δα μικρών παιδιών και

ηλικιωμένων.Τηλ.: 6984

095883.

ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ  μ ε
γνώσεις  κα ι  κηπου-
ρ ικής ζητά ανάλογη
εργασία.  Τηλ.:  6974
599047.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ.23370ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ,Γκαρ-

σονιέραμερικώςεπιπλωμένηκαιμεηλεκτρι-
κέςσυσκευές ,μικρήκαιφθηνή  38τ.μ.,1
υ/δ,κουζίνακαιμπάνιο,3οςόρ.μεατομική
θέρμανσηπετρελαίου,μόνο140€.

ΠΙΕΡΙΩΝ, Γκαρσονιέρα40 τ.μ., κατα-
σκευή2002,1υ/δ,Ισόγειο,ατομικήθέρμαν-
σηπετρελαίου,χωρίςκοινόχρηστα ,κομπλέ
επιπλωμένη, με ηλεκτρικές συσκευές, σε
πολύκαλήγειτονιά,τιμή200€.Πληροφορίες
μόνοστηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.13089Γκαρ/ραστοΦιλίππειοκο-
ντάμε1δσκλ,2οςορ.μεασανσέρ,κομπλέ
επιπλωμένη45 τ.μ. σε καλή κατάσταση ,
μεθωρακισμένηπόρταεισόδουκαιηλιακό
θερμοσίφωνα , καθώς καιπάρκινγκστην
πυλωτή ,θέρμανσηατομικήμεκλιματιστικό
,ενοίκιο200€.

Κωδ.23206ΚΑΤΩΕΛΗΑ  ενοικιάζεται
σπάνια , καινούργια ,φωτεινή και κομπλέ
επιπλωμένηγκαρσονιέρα48τ.μ.,κατασκευή
2003,1υ/δ,ωραίασαλονοκουζίνακαιάνετο
μπάνιο,μεκλιματιστικόinverter,σεισόγειο
όροφοόμωςμεμεγάληβεράντακαιμεθέα
προςτονκάμποτηςΒέροιας,ενοίκιο200€.

κωδ.23399ΑΓΙΑΒΑΡΒΑΡΑ,καινούργια
γκαρσονιέρα50 τ.μ.1οςόροφος ,βλέπει
σε ανοιχτωσιά, νεόδμητη , σεπολύ καλή
κατάσταση,καινούργιασυνθετικάκουφώμα-
ταμεδιπλά τζάμια,άριστηδιαρρύθμιση,οι
χώροι τηςλειτουργικοί,αυτόνομηθέρμανση
μεογκομετρητές,χωρίςκοινόχρηστα,μόνο
160€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙ-
ΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.23675 ΚΕΝΤΡΟ , Επιπλωμένη
γκαρσονιέρα60τ.μ.,κατασκευή1972,1υ/δ,
1οςόροφος ,ανακαινισμένημερικώς ,με
καινούργιασυνθετικάκουφώματακαιμεδι-
πλά τζάμια, έχει κεντρικήθέρμανσηπετρε-
λαίου ,μεανελκυστήρα, έχει κλιματιστικό ,
είναικεντρικότατοκαισε τιμήπροσφοράς ,
ενοίκιο190€.

Κωδ.13989ΚοντάστηνΑνοίξεωςωραι-
ότατοδιαμέρισμα87τ.μ.ανακαινισμένοστον
4οορ.με κεραμοσκεπήμε2υ/δ,σαλόνι,
κουζίνα,μπάνιο,με2ντουλάπεςεντοιχιζό-
μενες ,μεθωρακισμένηπόρταεισόδου,με
θέρμανσηκεντρικήπετρελαίουλειτουργούσα
άψογα,σεπολύκαλήγειτονιά,ενοίκιο260€.

Κωδ.13688 Ενοικιάζεταιανακαινισμένο
διαμέρισμαστοκέντροτηςπόλης90τ.μ.σε
1οόροφομε2υ/δ,σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο.
Η κατάστασητουπολύκαλή ,μεκεντρική
θέρμανσηπετρελαίουπουλειτουργείάψογα
καιτοενοίκιοεπίσηςλογικόστα260€.

Κωδ:13506 -ΒέροιαΩΡΟΛΟΙΚέντρο
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΔιαμέρισμασυνολικής επι-
φάνειας100τ.μ.στον5οόροφο.Αποτελείται
από1Υπνοδωμάτιο,Σαλοκουζίνα,Μπάνιο
.Είναικατασκευασμένοτο1972καιδιαθέτει
θέρμανσηΑτομική -Πετρέλαιο,Κουφώματα
Συνθετικά,Πάρκινγκ,Διπλά τζάμια -Τιμή:

230€.
Κωδ:23494 -ΣτηναρχήτηςΑνοίξεως

ενοικιάζεταιδιαμέρισμασυνολικήςεπιφάνει-
ας110 τ.μ.Ημιυπόγειο.Αποτελείταιαπό2
Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,Κουζίνα ξεχωριστή
καιΜπάνιο.Ανακαινίστηκετο2010.Διαθέτει
θέρμανσηκεντρικήμεΠετρέλαιοηοποία
λειτουργείάψογα , κουφώματακαινούργια
συνθετικάμεδιπλάτζάμιακαισίτες.Έχειηλι-
ακόθερμοσίφωνακαιBBQ-Τιμή:μόνο150
€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.23043ΜονοκατοικίαστουςΓεωρ-

γιανούςΒέροιας116 τ.μ. κομπλέανακαινι-
σμένημεαυλήκαικήπομε3δσκλκαιμετζάκι
ενεργειακό ,μεηλιακόθερμοσίφωνακαι3
μπάνια.Μίσθωσηκαιμεέπιπλαόπωςείναι
,μόνοσεσοβαρούςμισθωτέςμεμίσθωμα
τα270€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:22738 -ΠΡΟΜΗΘΕΑΣΕΝΟΙΚΙΑ-

ΖΕΤΑΙκατάαποκλειστικότητανεόδμητοκα-
τάστημαηαποθήκησυνολικήςεπιφάνειας37
τ.μ. ισόγεια.Είναικατασκευασμένητο2002
καιδιαθέτεικουφώματασυνθετικάμεδιπλά
τζάμια-Τιμή:80€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 22767 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

νεόδμητοΓραφείοσυνολικήςεπιφάνειας35
τ.μ.στον4οόροφο.Αποτελείταιαπόέναν
ενιαίοχώρουμεδικό τουWCμέσα. Είναι
κατασκευασμένο το1999καιδιαθέτειθέρ-
μανσηΑυτόνομη -Πετρελαίου,έχεικουφώ-
ματασυνθετικά καινούργια και καινούργιο
ανελκυστήρα-Τιμή:180€.

Κωδ:22769 -ΣτοΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙΓραφείοσυνολικής επιφάνειας38 τ.μ.
1οςορ. .Αποτελείταιαπό2Χώρους, Είναι
κατασκευασμένο το1980καιδιαθέτειΚου-
φώματαΑλουμινίουσυρόμεναμεδιπλάτζά-
μιακαιμίααποθήκη-Τιμή:150€.

Κωδ: 22754 - ΣΤΗΝΠΛΑΤΕΙΑΩΡΟ-
ΛΟΓΙΟΥΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙσπάνιαςπροβολής
γραφείοσυνολικής επιφάνειας38 τ.μ. 1ος
Υπερυψωμένος.Αποτελείταιαπό2χώρους
και έχειδικό τουWC. ΈχεικουφώματαΑ-
λουμινίουσυρόμενα ,μεανελκυστήρακαι-
νούργιο ,διαθέτει επίσηςκαιA/C -Ενοίκιο
200€.Τογραφείομαςδιαθέτει τηνΠΛΗΡΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:22814 -ΩΡΟΛΟΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

σεάκρωςεμπορικόσημείοκατάστημασυ-
νολικής επιφάνειας36 τ.μ. ισόγειο.Αποτε-
λείται από1Χώρομε καλήβιτρίνα.Είναι
κατασκευασμένοτο1965καιμεπολύκαλό
μίσθωμαστα300€.Τογραφείομαςδιαθέτει
τηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακι-

νήτουαυτού.
Κωδ:22887-ΕπίτηςκεντρικήςΕΝΟΙΚΙ-

ΑΖΕΤΑΙσυνολικήςεπιφάνειας57τ.μ.Ισόγειο
κατάστημα τοοποίοαποτελείταιαπό έναν
ενιαίοχώροκαιWC.Είναικατασκευασμένο
το1970καιδιαθέτειΚουφώματαΑλουμινίου,
Διπλάτζάμια .Ενοίκιο 170€ . Τογραφείο
μαςδιαθέτει τηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ-
ΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

Κωδ:22849 -ΣτονΚόμβοτηςΒέροιας
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙνεόδμητοΚατάστημασυνολι-
κήςεπιφάνειας600τ.μ. Ισόγειοσεοικόπεδο
4στρ.σετιμήεξαιρετικάχαμηλήστα2.000€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ:23528 -ΔΕΗενοικιάζεταικλειστό

Πάρκινγκ15τ.μ. μεπολύ καλήπρόσβαση
μόνο50€.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ.12867ΚΕΝΤΡ0,Καινούργιοακα-

τοίκητοδιαμέρισμα100τ.μ.,καθ.κατασκευή
2011,με2υ/δ,3οςόροφος,καταπληκτικό
απόκάθεάποψη,μεσυνθετικάκουφώματα
καιμεδιπλάτζάμια,επιμελημένηςκατασκευ-
ής,μεεξαιρετικήσυγγραφήυποχρεώσεων,
πολυτέλειακαι ζεστασιά.Έχειπολύωραίο
σαλόνιμεμοντέρνααισθητική,ατομικήθέρ-
μανσηπετρελαίου,μίααποθήκηκαιμεδύο
μπάνια.Διαθέτεικαιθέσηστάθμευσηςδική
του,όλαμαζί130.000€.

Κωδ:12868ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙνεόδμητο
διαμέρισμασυνολικής επιφάνειας172 τ.μ.
στον5οόροφο.Αποτελείταιαπό4Υπνοδω-
μάτια,Σαλόνι,Κουζίνα,1Μπάνιοκαι1WC.
ΔιαθέτειθέρμανσηΑτομικήμεΠετρέλαιοη
ευπρέπεια τωνχώρωνδεδομένηκαιμε ε-
ντυπωσιακήθέα.Μεύφοςαπέριττηςπολυτέ-
λειαςπουδιαχέεταιστοχώρο,μεκαινούργια
συνθετικά κουφώματαμεδιπλά τζάμια και
κλειστόπάρκινγκ .Εντυπωσιακοί χώροιυ-
ποδοχής καιπροτείνεται σε απαιτητικούς
αγοραστές.Τιμή260.000€

Κωδ:12813-ΚΑΛΛΙΘΕΑδιατίθεταισπά-
νιοδιαμέρισμαφανταστικόρετιρέσυνολικής
επιφάνειας200 τ.μ. ευρισκόμενοστον4ο
όροφο.Αποτελείται από4Υπνοδωμάτια,
Σαλόνι,Κουζίνα,ΜπάνιοκαιWC.Είναικατα-
σκευασμένοτο2006καιδιαθέτειθέρμανση

Ατομική-Πετρέλαιο,ΑπεριόριστηΘέα,Κου-
φώματαΣυνθετικά,ΠόρταΘωρακισμένη,
Ανελκυστήρα,Πάρκινγκ,Αποθήκη ,Τζάκι,
Διπλάτζάμια-Τιμή:180.000€.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:13568-ΆνωΖερβοχώριΠΩΛΕΙΤΑΙ

νεόδμητηΜονοκατοικίασυνολικήςεπιφάνει-
ας220τ.μ.2επιπέδων.Αποτελείταιαπό3
Υπνοδωμάτια,καιWC.Είναικατασκευασμέ-
νη το2000καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική
-Πετρέλαιο,ΑπεριόριστηΘέα,Κουφώματα
Αλουμινίου,ΠόρταΘωρακισμένη,Αποθήκη
,Κήπο,Τζάκι,Συναγερμό,Τέντες,Διπλάτζά-
μια-Τιμή:100.000€.

ΒΕΡΟΙΑ,Μονοκατοικία-Βίλακτίσμα350
τ.μ.,σε3στρ.οικόπεδο ,κατασκευή1993,
εκτείνεταισε3επίπεδαμεμίαεκπληκτικήκαι
ανεμπόδιστηθέα ,ηευπρέπειατωνχώρων
είναιδεδομένη,έχειύφοςαπέριττηςπολυτέ-
λειαςπουδιαχέεταιστονχώρο,μίαανεξάρ-
τητημεγάληκουζίνα,άριστηςαρχιτεκτονικής
σχεδίασης,διαθέτειατομικήθέρμανσημεδύο
επιλογέςπετρελαίουκαιλέβηταμεPellets ,
μεπολύμεγάληβεράντα,μεθερμαινόμενη
πισίνα,πρόκειταιγιαμίασπάνιαΒίλαεντός
εξαιρετικούοικοπέδου,πραγματικόέργοτέ-
χνης,γιααπαιτητικούςαγοραστέςσίγουρα ,
μεγάληευκαιρίααλλάμόνογιααποφασιστικό
αγοραστή,ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,τιμήμόνο230.000€.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.12885ΩΡΟΛΟΙπωλείταιαποθήκη

κοντάστοΦιλίππειο80 τ.μ., κατεβαίνεις5
σκαλοπάτιακατασκευή1977,σεπολύχαμη-
λήτιμήμόνο15.000€.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:12741-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΓραφείο

συνολικήςεπιφάνειας35τ.μ.1οςΥπερυψω-
μένος.Αποτελείταιαπό1Χώρο,.Είναικατα-
σκευασμένοτο1978καιδιαθέτειθέρμανση
Ατομική-Ηλεκτρικό,-Τιμή:27.000€.

Κωδ: 12947 -ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ νεό-
δμητοΓραφείοσυνολικήςεπιφάνειας42τ.μ.
στον2οόροφο.Αποτελείταιαπό2Χώρους,
.Είναικατασκευασμένοτο1991καιδιαθέτει
θέρμανσηΑτομική -Ηλεκτρικό,Κουφώματα

Αλουμινίου,Διπλάτζάμια-Τιμή:60.000€.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ. 13376 ΠΕΡΙΦ. ΒΕΡ.-ΝΑΟΥΣΑ,

Πωλείται το50%  ενόςμεγάληςπροβολής
καταστήματοςεπίτουΠεριφερειακούμε400
τ.μ.,ισόγειοκαιάλλα400τ.μ.υπόγειο,με
μεγάλοαύλιοχώρο,μεράμπαεκφόρτωσης
στουπόγειο , τιμήμεγάληςευκαιρίας μόνο
250.000€.Υπόδειξημόνοσεσοβαρά ενδι-
αφερόμενο.Αποκλειστικήδιάθεσηαπό την
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ. 13573 ΑΜΜΟΣ, Αγροτεμάχιο

8.000 τ.μ., με τομισόνα έχειροδάκινα4
ετών κοντάστο κανάλι και με δυνατότητα
εύκολουποτίσματοςτιμή22.000€.

Κωδ13609ΣΤΟ7.5ΔΡ.ΒΕΡΟIΑΣ-ΝΑ-
ΟΥΣΑΣ:Πωλούνταιδυοαγροτεμάχιαδίπλα
δίπλασυνολικά 9.700 τ.μ.,μεδυνατότητα
άρδευσης(ηγραμμήτουνερούπερνάειμέσα
απότοχωράφι),σεεξαιρετικάχαμηλήτιμή,
μόνο22.000€.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ: 13295 -ΞηρολίβαδοΠΩΛΕΙΤΑΙ

πολύπολύσπάνιοοικόπεδοσυνολικήςεπι-
φάνειας237τ.μ.καισεμοναδικόσημείοτου
χωριού.Τιμήμόνο18.000€.

Κωδ.13547ΤΡΙΛΟΦΟΣ,Οικόπεδο382
τ.μ., με εκπληκτικήκαιανεμπόδιστηθέα ,
πρόκειται για γωνιακόοικόπεδο το οποίο
προσφέρεταισετιμήπραγματικήςευκαιρίας,
15.000€.

Κωδ.12951ΑΚΡΟΠΟΛΗ,μεανατολικό
προσανατολισμόοικόπεδοκαι μεθέα τον
κάμποτηςΒέροιας ,εντόςσχεδίουπόλεως
μεΣ.Δ.0,8μεγέθους400τ.μ.,πωλείταιστην
τιμήτων38.000€.

Κωδ.12966ΠΑΝΟΡΑΜΑπωλείταιοικό-
πεδογωνιακόμεαπεριόριστηθέα,μεγέθους
419τ.μ,κτίζει336τ.μελαφρώςεπικλινές,η
δετιμήτουστις125.000€.

Κωδ.12922ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ,πωλείταιεξαι-
ρετικόοικόπεδο450τ.μ.,μεάνοιγμαπάνω
σεπλατείασ/δ0,8,πολύωραίοσχήμακαι
σετιμήεκπληκτικάχαμηλήσχεδόνστηναντι-
κειμενική,από90.000€τώρα45.000€.

Κωδ. 13171 ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ, μοναδική
ευκαιρίαπωλείταιοικόπεδο618τ.μ.,μεσ/δ
0,8καιμε28μφάτσασεπολύωραίοσημείο
, τιμήμόνο90.000€Αποκλειστικήδιάθεση
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,

Κωδ:12923 -ΒέροιαΡάχηΠΩΛΕΙΤΑΙ
κατάαποκλειστικότηταΟικόπεδοσυνολικής
επιφάνειας1033 τ.μ.Επιπλέονχαρακτηρι-
στικά:Άρτιο καιΟικοδομήσιμο   ,αποτελεί

εξαιρετικήευκαιρία.Τιμή:19.000€.
κωδ.12952ΑΚΡΟΠΟΛΗ,σεμοναδικό

σημείοκαιμεθέατονκάμποτηςΒέροιαςπω-
λείταιοικόπεδο1.090τ.μ.,μεΣ.Δ.0,8,τιμή
90.000€.Μπορείναπουληθείκαιτομισό.

Κωδ.13010ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙπωλείταιοι-
κόπεδοστην είσοδο του χωριούαπό την
πλευράτηςΒέροιαςμε1965τ.μ. ,άρτιοκαι
οικοδομήσιμο , σε τιμή εξαιρετικά χαμηλή
μόνο25.000€.

Κωδ.13377ΦΥΤΕΙΑ,Οικόπεδο3.000
τ.μ., εντόςζώνης ,μεεκπληκτικήθέαστον
κάμπο,αξίζει να τοδει κανείς, γιαπολύα-
παιτητικούςαγοραστέςφυσιολάτρες,σετιμή
προσφοράς,μόνο35.000€,

Κωδ:12953 .ΡΑΧΗ ,πρόκειταιγιαμία
σπάνιαευκαιρία,πάνωστονκεντρικόδρόμο
πωλείταιοικόπεδο5.925τ.μ.,σεπρονομιακή
θέσηκαιμεμεγάληφάτσαεπί τουδρόμου,
σε εξαιρετικά χαμηλή τιμή μόνο 35.000€,
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.12957ΤΣΕΡΜΕΝΙ,κάτωαπό την

πλατείαπροςτονκαταρράκτη,πωλείταικλει-
στόΠάρκινγκ16τ.μ.,μόνο7.000€.

ΠΩΛΗΣΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Κωδ.105120ΚΕΝΤΡΟ,ΠωλείταιΕπιχεί-

ρησηΦαγάδικο90τ.μ.,σεπλήρηλειτουργία
καισεσημείοεξαιρετικό,γιαλόγουςαναχώ-
ρησηςαπότηΒέροια ,κομπλέωςέχεικαι
κομπλέτιμήστις55.000€μόνοκαιμεπολύ
λογικόμίσθωμαστα1.900€.Μόνοσοβαρές
προτάσειςθασυζητηθούν.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣΓΙΑΤΟΛΜΗΡΟΥΣ
Κωδ.13056ΑΚΡΟΠΟΛΗ,ευκαιρίαπω-

λείταιοικόπεδο400τ.μ.,μεσ/δ0,8εντόςσχε-
δίουπόλεως,άρτιοοικοδομήσιμο,μεγύρω
-γύρωοικοδομές,ηαντικειμενικήτουτιμήείναι
83.000€αποδεδειγμέναηδετιμήπώλησηςτου
από80.000€τώραπροσφέρεταιστα40.000€,
ευκαιρίαάριστη.ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗΑΠΟ-
ΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

Κωδ.13007ΑΚΡΟΠΟΛΗπωλείται ένα
εξαιρετικόοικόπεδομεγάλο1.010τ.μ.γωνια-
κόανατολικό,κατάλληλοκαιγιαοικοδομήμε
σ/δ0,8,τιμήμόνο100.000€.

Κωδ. 22944 ΕΡΓΟΧΩΡΙ, Κατάστημα
180 τ.μ., ισόγειο καιμε180 τ.μ. υπόγειο ,
γωνιακό, σπάνιο κατάστημα , εξαιρετικής
προβολήςκαιμεπολύμεγάληβιτρίνα,ευρί-
σκεταισεμοναδικόσημείοκαιπροσφέρεται
σετιμήπραγματικήςευκαιρίας,Αποκλειστική
διάθεσηκαι υπόδειξηαπό τηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ,ενοίκιο500€.

www.laosnews.gr

Ταπαραπάνωαποτελούνμέροςτουχαρτοφυλακίουμας

Γιαναταδείτεόλαμπείτεστοwww.mesitiki.www.mesitiki.gr

ΗβιομηχανίαΑΛΜΗΑ.Β.Ε.Ε.ζητάεποχικόπροσωπι-
κόγιατιςανάγκεςτηςπαραγωγήςτουεπόμενουεξαμήνου.

Συγκεκριμένα:
•Εργάτεςκαιεργάτριεςγιατοτμήμαπαραγωγής
•Χειριστέςανυψωτικώνμηχανημάτων(κλαρκ),
•Τεχνίτεςδιαφόρωνειδικοτήτων(μηχανικούς,ηλεκτρολόγους),
•Επιστημονικόπροσωπικό (γεωπόνους, χημικούς, τε-

χνολόγουςτροφίμων,τεχνολόγουςγεωπόνους).
Οι ενδιαφερόμενοι / ενδιαφερόμενες μπορούν να κα-

ταθέτουναιτήσειςστηνέδρατηςεπιχείρησης,στο5οχλμ.
Αλεξάνδρειας–ΚρύαςΒρύσης.

Ηαίτησηθαπρέπει νασυνοδεύεται απόαπλήφωτο-
γραφία μεγέθους ταυτότητας. Τηλέφωνο επικοινωνίας:
2333027800,email:info@almifoods.gr

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

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

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

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

υγειονομικούενδιαφέροντος.
ΓΙΑΤΟΥΣΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣΤΟΥΟ.Γ.Α.:Ασφαλιστι-

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

ΒΙΟΛΟΓΟΣ 
ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕ 

ΜΑΘΗΤΕΣ ΛΥΚΕΙΟΥ

Τηλ. επικοινωνίας:
6972334522
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ΚΥΡΙΑαναλαμβάνειτηφύλα-
ξηκαιπεριποίησηηλικιωμένωνσε
24ωρηβάση.Τηλ.:6993678697.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙέπιπλα:σα-

λόνι, τραπεζαρία, μπουφές,
κρεβατοκάμαρα με στρώμα
ανατομικό, ψυγειοκαταψύ-
κτηςκαιπλυντήριορούχων,
τιμή όλα μαζί 3.000 ευρώ,
ελαφρώς μεταχειρισμένα.

Τηλ.:6970019994.
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ έπιπλα σε

άριστηκατάστασησεεκπλη-
κτική τιμή: -Τραπεζαρία με
έξι (6) καρέκλες, από ξύλο

οξιάς, χρώμα κερασι, τιμή
260ευρώ.-Τριθέσιοςκαιδι-
θέσιος καναπές χώμα μωβ
τμή150 ευρώ. -Κρεβάτι μο-
νό με το στρώμα. Τιμή ευ-
καιρίας για όλα 400 ευρώ.
Πληρ.τηλ.:6973777747.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ28τ.μ.luxεπιπλωμένο170€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ30τ.μ.10ετίαςεπιπλωμένο200€
ΕΛΗΑ30τ.μ.μεμπαλκόνι140€
ΚΕΝΤΡΟ35τ.μ.επιπλωμένοκαλόA/C180€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ38τ.μ.επιπλωμένοκαλό170€
ΚΕΝΤΡΟ40τ.μ.καλό,A/C,ντουλάπες140€
ΕΛΗΑ45τ.μ.15ετίαςεπιπλωμένομεA/C190€
ΚΕΝΤΡΟ50τ.μ.luxεπιπλωμένοατομικόςλέβητας270€
ΡΟΛΟΪ60τ.μ.ντουλάπαατομικόςλέβητας160€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ60τ.μ.10ετιαςεπιπλωμένοατομικόςλέβη-
ταςθέαA/C250€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ75τ.μ.15ετίαςντουλάπεςκαλό200€
ΠΑΠΑΓΟΥ80τ.μ.12ετίαςατομικόςλέβηταςαποθήκη230€
ΡΟΛΟΪ80τ.μ.κόπλανκαλό180€
ΡΟΛΟΪ80τ.μ.ρετιρέτζάκιθέαατομικόςλέβητας200€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ80τ.μ.12ετίαςθέαπάρκινγκ250€
ΠΑΠΑΓΟΥ85τ.μ.τζάκιατομικόςλέβηταςκαλό250€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ90τ.μ.κόπλαν180€
ΚΕΝΤΡΟ95τ.μ.ανακαινισμένοντουλάπεςκαλό260€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ95τ.μ.15ετίαςατομικόςλέβηταςκλειστό
γκαράζ320€
ΚΕΝΤΡΟ100τ.μ.κόπλανατομικόςλέβητας200€
ΕΛΗΑ100τ.μ.επιπλωμένοκαλό350€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ110τ.μ.ευρύχωροκαλό200€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ115τ.μ.καλόντουλάπες280€
ΠΑΠΑΓΟΥ120τ.μ.ατομικόςλέβηταςπάρκινγκ220€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ130 τ.μ. τζάκιατομικόςλέβηταςπάρκινγκ
θέα350€
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ115τ.μ.8ετίαςμονοκατοικίατζάκιατομικός
λέβητας270€
ΝΑΟΥΣΑ190τ.μ.12ετίαςμονοκατοικίαlux300€
ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ200 τ.μ.μονοκατοικία επιπλωμένη τζάκι
θέα300€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ25τ.μ.11.500€
ΡΟΛΟΪ28τ.μ.LUXανακαινισμένο&επιπλωμένο19.000€
ΚΕΝΤΡΟ35τ.μ.ανακαινισμένο11.500€
ΚΕΝΤΡΟ40τ.μ.ανακαινισμένο17.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ45τ.μ.20ετίαςκαλό16.000€
ΠΙΕΡΙΩΝ50τ.μ.ανακαινισμένοκαλό27.000€

ΡΟΛΟΪ70τ.μ.ευκαιρία8.500€
ΚΕΝΤΡΟ72τ.μ.ρετιρέευκαιρία18.000€
ΡΟΛΟΪ80τ.μ.ευκαιρία15.500€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ90τ.μ.ανακαινισμένοκαλό38.000€
ΡΟΛΟΪ90τ.μ.θέακαλό50.000€
ΚΕΝΤΡΟ105τ.μ.καλότζάκιανακαινισμένο46.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ110 τ.μ. καλόανακαινισμένοντουλάπες
80.000€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ110τ.μ.ευκαιρία27.000€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ130 τ.μ. 10ετίας luxθέα τζάκιπάρκινγκ
108.000€
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ170τ.μ.μεζονέτα58.000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ180 τ.μ.μονοκατοικίαμε2διαμερίσματα
62.000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ75τ.μ.καλό1.200€
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ96τ.μ.καλό1.200€
ΓΗΠΕΔΟ100τ.μ.καλό320€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ150τ.μ.καλό900€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ220τ.μ.ισόγειο+220τ.μ.υπόγειοκαλό
1.500€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ & ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΧΩΡΑΦΙΩΝ
ΛΙΒΑΔΙ2.000μέτραμε54δένδρα-ελιές6.000€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ3.500μέτραμε ελιές,ρεύμα&νερό
11.000€
ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑ8.000μέτραμεπομόνα&ρεύμα16.000€
ΔΙΑΒΑΤΟΣ8.000μέτραεπάνωστοδρόμο26.000€
ΚΟΥΛΟΥΡΑ13.000μέτρα38.000€
ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ15.000μέτρα23.000€
ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ15.000μέτραμεαχλάδιαπαλμέτα46.000€
ΒΕΡΓΙΝΑ43.000μέτρα126.000€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ4.000μέτραπροςενοικίαση300€/χρόνο

www.laosnews.gr

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΦοιτητικεςΓκαρσ.Στοκεντρο
ΛΑΔΟΜΥΛΟΙΜονοκατοικια65τ.μμεοικοπεδο200τ,μ45000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙανω,οικόπεδο.540τ,μ24000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣκαιν.4ος120τ.μμεparkigk,Α.Θ3ΔΣΚ
τζακιαναμ.140000€
ΚΕΝΤΡΟ95τ.μ,2ΔΣΚτου200380000€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑανακαινισμενο2οςχ.ασαν.2ΔΣ-Κδιαμπε-
ρες32000€
ΜΕΖΟΝΕΤΤΑμεΘεα,Α.Θ,τζακιπαρκιγκ,150τ.μ3ΔΣΚ
wc130000€
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ30τ.μμεθεα,προσοψηςΕυκαιρία9000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙΜονοκατοικια2ΔΣ-ΚWCτου75΄οικοπ.270
μετρα26000€
EΛΗΑ1ΔΚουζινακιWC38τ.μευχαριστο,10000€
ΠΑΤΡΙΔΑκατοικια100τ.μ+καταστημα100τ.μμεοικοπ.
95000€
ΟΙΚΟΠΕΔΟπαζαρι380Τ.Μκεντροσ.δ1,2καλητιμη
ΗΡΑΚΛΕΟΥΣκαινουριομεθεα,3ος92τ.μ+γκαραζ,Α.Θ
85000€
N.ΠΡΟΔΡΟΜΟΣΜον/κιαημιτεληςμε3ΔΣΚ+900τ.μ
οικοπεδο0100€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑΜονοκατοικιαδιατηρητεασεοικοπεδο190
τ.μ70000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
Π.ΜΕΛΑ3ος.3ΔΣΚ2WCΑ.Θπανελ,καλό300€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟ1ΔΣΚμεΑ.Θ180€
ΚΤΕΛεπιπλωμένοόμορφο2ΔΣΚΑυτ.Θ.χωριςκοιν.260€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ4ος1ΔΣ-ΚWCΚ.Θ170€
ΑΓ.ΚΥΡΙΑΚΗκαινουριομεγκαραζ+αποθ.260€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ1οςψηλός,μεΑυτ.Θ.ανακαιν.230€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ1ΔΣΚ4oςΘερμ/τεςμεθεα170€
Π.ΜΕΛΑ2ΔΣΚΑ.ΘΚοπλαμ,μωσαικο-ξυλο220€
ΠΑΠΑΓΟΥ1ΔΣΚΑ.Θχωριςκοιν.ισογειοκαι3ος140€
ΠΑΠΑΚΙΑ80τ.μ2ΔΣΚΑ.Θ.1οςανακαινις.2017-250€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ15ετιας2ΔΣΚΩρ/ση250€
ΠΙΕΡΙΩΝκατωΙ5ετιαςισογειομεΑ.Θ.1ΔΣΚ200€
ΚΕΝΤΡΟ3ΔΣ/ΚΑ.Θεπιπλωμενο350€
ΠΑΡΚΙΓΚανοιχτοΜ.Αλεξανδρου-Βενιζελου50€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΠΕΡ/ΚΗΒεροιαςΦιλέτο16στρ.πανωστηνάσφ.σ.δ0216€

ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ8500τ.μμεΠομόναστηνασφ3000το
στρέμμα
ΡΑΧΙΑ3300τ.μομορφο,μερευμακνερότρεχουμενο
13000€
ΑΓΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣκονταστουΤσεσμελη19στρ.μεεπι-
τραπεζια,μετοχήΠομόναςκμπεκακια2800€τοστρεμμα
ΤΕΛΩΝΕΙΟΒιομηχανικηαποθηκηκαιμεταλικοστεγα-
στρο200τ.μεντοςγηπεδου1500τ.μ30000€&κτήμα
10300τ.μ25000€
Π.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ10στρεμ.μεπομόνα+ροδακ.25000€
EIΡΗΝΟΥΠΟΛΗ40στρ.αρδευομενομεβανες,ρευμα
κενο80000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣκτημα21στρ.μεβιομηχανικατα8στρ42000€
ΑΣΩΜΑΤΑ5στρ.αρτιομεΘέα25.000€ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΣΥΚΙΕΣπανωαπό66΄35στρεμ.70000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣδιπλαστοχωριομπαξες3στρ.10000€
ΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ6500τ.μ.κονταστοχωριο30.000€ΤΩΡΑ
24000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ10στρ20000€-ΣΤΑΥΡΟΣ15στρ.45000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

ΕΜ.ΠΑΠΠΑκΚαρατασουκαταστηματα40τ.μ30.000€
ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκαταστημα50τ.μ30.000
ΑΝΟΙΞΕΩΣκαταστ.75τ.μ+60οροφος50000€
ΙΕΡΑΡΑΡΧΩΝκαταστ.25τ.μκατάλληλοκαιγιαγκαραζ20000
ΩΡΟΛΟΙΓΡΑΦΕΙΟ33τ.μπροσοψης18000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΙΑΤΡΕΙΟδιχωροκονταστηνΒενιζελου250€
ΚΤΕΛ,καταστημα60τ.μ+60υπογειο5€
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΓΡΑΦΕΙΟεναςχωρος+wc80€
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟπρωηνΚεντρο65τ.μ350€
ΠΙΕΡΙΩΝ75τ.μμεπαταρι350€
ΔΙΠΛΑΣΤΗΝΨΑΡΟΠΟΥΛΑκαταστ,75+75+70500€
ΑΠΟΘΗΚΗισόγειαεπιτηςΑνοίξεως180τ.μ200€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΓραφειο50τ.μΛουξπρό-
σοψη300€
ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙΔιώροφοΝεοκλασικόκεντρογιαΚαφε-Ρεστωράν
ΠΩΛΕΙΤΑΙστονΠΡΟΜΗΘΕΑυπογειααποθηκη80τ.μ7000€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕπαγγελματικοςχωρος100τ.μ200€
ΚΑΤΩΑΠΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣΧΩΡΟΣ
1300τ.μ
Γιαδιαλογητηριοηπαρομοιεςχρησεις,μεψυκτικουςθαλαμους..

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

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

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

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΑγροτικός Συνεται-
ρισμός «ΗΦΑΙΣΤΟΣ» με
έδρατοΔιαβατόΖΗΤΑγια
τις εγκαταστάσεις στο 7,5
χλμ. Βέροιας-Νάουσας,
οδηγό κλαρκ και οδηγό
φορτηγού με δίπλωμαΕ΄
κατηγορίας.Πληροφορίες
τηλέφωνα:2331044445&
6909202921.

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
Εργάτες-Εργάτριες για μόνιμη εργασία σε συσκευα-

στήριοφρούτωνστονΑγ.ΓεώργιοΒέροιας (πρώηνΑ.Σ.
«ΗΔΗΜΗΤΡΑ»).Πληρ.τηλ.:2331051500.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ μασέρ-φυσιοθεραπεύτριες για νεο-
λειτουργούνστούντιοΜασάζ-ΣπαστηΒέροια.Τηλ.:
6956483486.Βιογραφικόεπιθυμητό.
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ  κρεβα-
τάκι ΒΕΒΕ σε άσπρο

χρώμα ,  μ ε  σ τ ρώ -
μα και υφασματάκια

προστατευτικά, σχε-
δόν αχρησιμοποίητο.
Τιμή ευκαιρίας 150,00
ε υ ρώ .  Τη λ . :  6 9 77
430658.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΣΟΒΑΡΟΣ  κύριος

ζητάει κυρία με σκοπό
το γάμο, χωρίς υπο-

χρεώσεις. Τηλ.: 23310
26934.

ΣΟΒΑΡΟΣ  κύριος

χωρίς  υποχρεώσεις
ΖΗΤΑΕΙ σοβαρή σχέ-
ση.Τηλ.:6984040769.

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

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

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

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

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

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

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

Τογραφείομαςβρίσκεται:ΑγίουΑντωνίου1
στονπρώτοόροφο

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

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

Ζητούνται ακίνητα προς πώληση - ενοικίαση

www.laosnews.gr

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.

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

ΔΕΥΤΕΡΑμεΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
9:30με13:30

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑΣΕΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ:
1)ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΤΑΥΤΟΤΗΤΑΗ΄ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ -ΑΔΕΙΑ

ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ-AΔΕΙΑΕΡΓΑΣΙΑΣ(ΓΙΑΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ)
2)ΠΡΟΣΦΑΤΟΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΕΦΟΡΙΑΣΗ΄ΒΕΒΑΙΩΣΗ

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

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣΣΥΝΔΡΟΜHΤΗΓΙΑΤΑΚΑΡΤΟΚΙΝΗΤΑ
7)ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥΥΓΕΙΑΣ
8)ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝΤΡΑΠΕΖHΣ(1oςΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ)

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

ΟΙΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΖΗΤΟΥΝκοπέλαγιαγραμματειακή
υποστήριξη.Αποστολήβιογραφικών:

info@margaritopoulos.com

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΟΧΙΚΩΝ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
1.ΠρωτότυποΔελτίοΑστυνομικήςΤαυτότητας και μία

φωτοτυπία
2.Α.Φ.Μ.(σεφωτοτυπίατουεκκαθαριστικούτηςεφορίαςή
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P Συνέλαβαν τον Σώρρα. Ού-
τε παραγγελία της κυβέρνησης μια 
μέρα πριν τις Πρέσπες...

P Εκτός κι αν η πόρτα ήταν 
κλειδωμένη απ’ έξω.

P Ψάξανε εντατικά οι άντρες 
της αντιτρομοκρατικής στο υπόγειο 
διαμέρισμα, ωστόσο δεν βρήκαν 
ούτε 10 ευρώ από τα 600 δις του 
Σώρρα.

P Κι εμείς που τραγουδούσα-
με μια Πρωτοχρονιά: «Ήλθε ο νέος 
με τον Σώρρα...»

P Σε καλή διάθεση ο Αρτέ-
μης, μόλις αντίκρισε τους άντρες 
της αντιτρομοκρατικής είπε: «Ή-
ρεμα κύριοι πόλιτσμαν. Δεν εί-
μαι τρομοκράτης».

P «Είμαι ο θύτης μιας απά-
της...» Πιθανή αυθαίρετη συνέχεια 
της επωδού.

P Αυτό πάντως που όλοι οι 
καταζητούμενοι που αλλάζουν 
λουκ αδυνατίζουν, δεν μπορώ 
να το καταλάβω. Καταζητήστε 
μας κι εμάς κάποια στιγμή ντε!

P Ρε μήπως είναι απλώς μια 
μέθοδος αδυνατίσματος;

P Πιο αδύνατος, με πιο πο-
λύ μούσι και μαλλιά ο Σώρρας. 
Αν μας έλεγαν ότι συνελήφθηκε 
και εμφανώς ψηλότερος, να το 

δούμε το θέμα.

P Επάνω που βρήκαμε τον 
Σώρρα, χάσαμε τον Μπαρμπαρού-
ση. Να ξέρετε αυτοί της αντιτρο-
μοκρατικής με το κεφάλι πληρώ-
νονται.

P Ο Μπαρμπαρούσης έκανε 
ό,τι θα έπρεπε να κάνουμε όλοι: 
πήρε τα βουνά.

P Να ξέρετε κάτι. Σε αναζή-
τηση του Μπαρμπαρούση έπρεπε 
να βρούμε κατά λάθος τον Παλαι-
οκώστα. Δοκάρι και μέσα σαν του 
Κουτίνιο.

P Κάτι οι μομφές, κάτι οι 
συλλήψεις, κάτι οι Πρέσπες, δεν 
μας αφήνουν να απολαύσουμε 
χωρίς έκτακτα δελτία και απευ-
θείας συνδέσεις το μουντιάλ.

P Θεωρώ δεδομένο ότι λόγω 
της πυκνής ελληνικής επικαιρότη-
τας στραβοπάτισαν στην πρεμιέρα 
Αργεντίνοι, Γερμανοί και Βραζιλιά-
νοι.

P Εμείς βλέπουμε Ρωσία και 
αυτοί βλέπουν Ελλάδα.

P Πάντως η ελληνική διπλω-
ματία μού θυμίζει το εξής ανέκδο-
το:

Παππούς: Κρύψου, έρχεται η 
δασκάλα σου σπίτι επειδή έκανες 
κοπάνα σήμερα!

Εγγονός: Εσύ κρύψου καλύτε-

ρα, της είπα ότι πέθανες!

P Η αγάπη μού έκανε πρό-
ταση μομφής στις νυκτερινές 
μου «δραστηριότητες». Καταψη-
φίστηκε επειδή πήραν το μέρος 
μου τα παιδιά.

P «Δραστηριότητες» συζυ-
γικές και εξωτερικές ντε. Αυτές οι 
δυο πάνε πακέτο.

P Ναι, διότι δεν έχει παρα-
τηρηθεί σεξουαλική επαφή ζεύ-
γους ερήμην του ενός. Έτσι βο-
λεύει να λέμε.

P Εγώ φταίω δηλαδή που ό-
ταν γυρίσω 4-5 τα ξημερώματα την 
έχει πάρει ήδη ο ύπνος;

P Κρατήσου κι έρχομαι μα-
ρί!

P Φέτος γιορτάζουμε 200 χρό-
νια από τη γέννηση του Μαρξ. Θα 
ακολουθήσει μπουφές.

P Ένα Κεφάλαιο που 
έμεινε μισό.

P Και:

Ο Μητσάρας ζητάει άδεια 
απ’ τη μονάδα του, για να πάει 
στο χωριό να παντρευτεί.

–Εντάξει, του λέει ο λοχα-
γός. Θα σου δώσω άδεια, αν 
μου υποσχεθείς πως όταν θα 
γυρίσεις, θα μας κάνεις μια 

πλήρη περιγραφή της πρώτης νύ-
χτας του γάμου σου.

Ο Μητσάρας το υποσχέθηκε 
στον λοχαγό του, πήρε την άδεια 
του, πήγε στο χωριό του, παντρεύ-
τηκε κι όταν τέλειωσε η άδεια, επέ-
στρεψε στη μονάδα του. Το από-
γευμα της ίδιας μέρας, ο λοχαγός 
μαζεύει τον λόχο και λέει στον Μη-
τσάρα να τους περιγράψει τα της 
πρώτης νύχτας του γάμου. Θέλο-
ντας και μη, ο Μητσάρας ξεκίνησε:

–Τη Δευτέρα το μεσημέρι…
–Ένα λεπτό ρε Μητσάρα! τον 

σταμάτησε ο λοχαγός. Πότε έγινε 
ο γάμος;

–Σάββατο βράδυ κυρ λοχαγέ.
–Ε, για το Σάββατο το βράδυ 

θέλουμε να μας πεις, μετά που μεί-
νατε μόνοι σας.

–Τη Δευτέρα το μεσημέρι…
–Για την πρώτη νύχτα του γάμου 

θέλω ν’ ακούσω ρε! βάζει τις φω-
νές ο λοχαγός.

–Τη Δευτέρα το μεσημέρι… ξανά 
ο Μητσάρας.

Κάτι πάει να πει ο λοχαγός, τον 
σταματάει ο επιλοχίας.

–Αφήστε τον κ. λοχαγέ, να δού-
με πού θέλει να καταλήξει.

Οπότε ο Μητσάρας συνεχίζει:
–Τη Δευτέρα το μεσημέρι, μου 

λέει η Αθανασία μου: «Μητσάρα 
μου, σταματάς λίγο να πάω να κά-
νω το νερό μου;»

Κ.Π.
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CMYK

Στόλισε το γραφείο του 
με αναμνήσεις της ιστορίας του

Ο γνωστός επιχειρηματίας Γιώργος Μακαρωνάς, αποφάσισε να εκθέσει ένα σημαντικό κεφάλαιο 
της ζωής του που δεν είναι γνωστό στο ευρύτερο κοινό.  Την είσοδο των γραφείων της επιχείρησής του, 
Εμπορίας Ποτών, που βρίσκεται στο δρόμο προς το νοσοκομείο,  κοσμούν πλέον σε ειδικές προθήκες 
οι στολές και το ξίφος που φορούσε κατά την διάρκεια της θητείας  του ως αξιωματικός του Πολεμικού 
και Εμπορικού Ναυτικού. Μια ένδοξη καριέρα στα καράβια για τον 68χρονο επιχειρηματία που υπήρξε 
καλός «καπετάνιος» και μετέπειτα στις επιχειρήσεις του. 
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