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Φωνάζουν οι αγρότες… «αγρόν 
αγοράζει» η κυβέρνηση

   Την τιμητική μας είχαμε χθες στην Βέροια, αφού την 
πόλη μας επέλεξαν οι εκπρόσωποι των πανελλαδικών 
μπλόκων για να συζητήσουν τα φλέγοντα προβλήματα 
του κλάδου τους και να αποφασίσουν τους τρόπους 
αντίδρασής τους. Τι να την κάνουμε τέτοια τιμή; 
Πόσο να αντέξει ένας κλάδος όταν βάλλεται και δεν 
βλέπει φως από πουθενά; Κουράστηκαν οι αγρότες, 
κουράστηκε και η κοινωνία να βλέπει σε επανάληψη 
το ίδιο έργο, αλλά οι εκάστοτε κυβερνώντες «αγρόν 
αγοράζουν» (η έκφραση από παραβολή της Καινής 
Διαθήκης όταν κάποιος δείχνει παντελή αδιαφορία, 
που δεν ξέρουμε αν διδάσκεται με το σύστημα 
θρησκευτικών Φίλη). Οι αγρότες αντί να είναι στους 
αγρούς να κλαδεύουν και να ραντίζουν τέτοια εποχή, 
ετοιμάζονται για το κέντρο της Θεσσαλονίκης, με 
ότι προεκτάσεις και παρενέργειες έχουν αυτές οι 
κινητοποιήσεις σε όλους μας. Γιατί όμως να τους 
φτάνουμε στο αμήν; Περιμένουν αποζημιώσεις…δεν 
έρχονται, περιμένουν στήριξη για το εμπάργκο…στο 
δρόμο είναι, χρηματοδότηση από το τραπεζικό σύστημα 
ακούγεται περισσότερο ως ανέκδοτο, το σταυρό τους 
μην τυχόν και κάνει κανένα γύρισμα ο καιρός. Πώς 
άραγε να τα βγάλουν πέρα; Αυτά όμως είναι λαικισμοί 
και ψιλά γράμματα για τους καρεκλοκένταυρους που 
καλά θα κάνουν να σκύβουν στα προβλήματα άμεσα 
και να δίνουν λύσεις χωρίς να χρειάζεται να βγει ο 
κόσμος στους δρόμους.
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ΜΑΡΤΙΟΥ
Βασιλείου ιερομάρτυρος,

Καλλινίκης μάρτυρος

ΦέτοςοΜάρτηςμπήκεμετοαριστερό.Στραβός,κα-
κός,ανάποδος.Καιγρουσούζης!Θέλειςπολιτικά,θέλεις
αθλητικά, θέλεις κοινωνικά.Το έναπίσω από το άλλο
προκύπτουνταγεγονότακαιμαςκάνουντηνκαρδιάγα-
ρύφαλλο.Καιοιμόνοιπουχαμογελούν, είναι ταΜ.Μ.Ε.
που βρέθηκαν ξαφνικά να έχουν αφθονία θεμάτων και
πληθώρατηλεθεατών.

ΤαπεριστατικάστονΈβροτρέχουνακόμα.Καιτίποτε
δενπροδικάζεισύντομη εξέλιξη.Δύσκολαν’ανοίξουνοι
Τούρκοι τιςφυλακές τηςΑνδριανούπολης,παρ’ όλη την
αισιοδοξία τουΚαμένου και τουΚοτζιά.Κάτι ξέρουμε κι
εμείςπουγνωρίσαμεαπόκοντάτημοχθηρότητακαιτην
κακίατωνγκρίζωνλύκωνκαιτωναφεντάδωντους.

Παρ’όλααυτά,θαευχηθώναμεδιαψεύσουνοιεπό-
μενεςεξελίξεις.Αναμένομεν!

Και για ν’ αλλάξουμε θέμα,πηγαίνονταςσε κάτι δια-
σκεδαστικό,αςκάνουμεκαιλίγοκουτσομπολιό.

ΤηνυπερβατικήσυμπεριφοράζεύγουςευπόρωνΑθη-
ναίωνπολιτικώνθασχολιάσουμε,όπωςτουλάχιστοντην
καταγράφουνκάποιοιδημοσιο»γράφοι:

«Είστελοιπόνεπιδοτούμενος.Καιτιεπαγγέλεσθε;».
«Είμαι υπουργός. Και από εδώ η σύζυγός μου,Υ-

πουργίνα;».
«Τουτέστινσύζυγοςυπουργού.Αυτονόητον…».
«Ποσώς!Αυτοτελώςυπουργίνα.Όχιεξαγχιστείας.Με

τοσπαθίτης!».
«Καιτοεπίδομαπουεισπράττει;Τοπενιχρόεπίδομα

ενοικίου;Μετοσπαθίτηςκιαυτό;».
ΑχΜάρτηπροβοκάτορα!Πώςτουςέμπλεξεςτουςαν-

θρώπουςκαιτουςοδήγησεςσεαδιέξοδο!
Στηδημοκρατίαόμωςδενυπάρχουναδιέξοδα,όπως

λενοιπολιτικοίτηςΕλλάδας.Ταπάνταδιορθώνονταιμε
μία δήλωσημετανοίας και με την υποβολήπαραίτησης
απότουπουργικόαξίωμα.Καιμετηδιαβεβαίωσηφυσικά

πωςταχρήματαθαεπιστραφούνεντόκως.
Καιηαπήχηση;Τορεζιλίκι;Τασχόλιατουκοσμάκη;
«Μιαβροχήμαςσώζει»έλεγανκάποτεοιφίλαθλοιτης

ομάδαςπουήτανπίσωστοσκορ.
Το ζεύγος των υπουργών το έσωσε ο Γκάρσια. Ο

Ισπανόςπροπονητήςπου έκανε την εμφάνισή τουστο
γρασίδιτηςΤούμπαςσφίγγονταςμεταχείλητουμιαχαρ-
τοπετσέταχρωματιστή.(Μίαγάταθαήτανπιοαξιόπιστη,
όμωςπούνατηβρειςεκείνητηνώρατηγάτα).

«Αχ,βαχ!Έναασθενοφόρο!».
Τοασθενοφόρο καταφθάνει.Κι απόδίπλα τοφορείο

καιοι τραυματιοφορείς.Ντογρούγιατο«Διαβαλκανικό».
ΚαιαπόκοντάοΜάρτης,ναξεκαρδίζεταισταγέλιακαινα
ετοιμάζειτοεπόμενοπεριστατικό.

Το ζήσαμεμία εβδομάδαμετά, στον ίδιο τόπο,στην
ίδιαώρα.

Ταφώτατουγηπέδουαναμμένα.Περήφανεςοικερκί-
δεςφιλοξενούνταοπίσθιαχιλιάδωνφιλάθλωνπουαπο-
λαμβάνουντιςφράσειςμιαςποδοσφαιρικήςπανδαισίας.

Κι εκείπουόλαπηγαίνανπρίμα,προκύπτει στο 90΄
του αγώνα το μεγάλο ερωτηματικό:Υπήρξε, ναι ή όχι,
συμμετοχήτουεπιθετικούπαίκτηστοπέρασματηςμπά-
λαςαπότηλευκήγραμμήτουτέρματος;

Αχαυτόςοπαίκτης!Ανδενείχεχωθείστηνεστία,θα
κυλούσανόλαήρεμα.Οδιαιτητήςθαέδειχνεχωρίςκαθυ-
στέρησητησέντρακαιδεθαυπήρχελόγοςναεξορμάο
Ιβάνστοναγωνιστικόχώρο.

Όμωςταπράγματαγίναναλλιώς.ΟΠρόεδρος,οήρεμος
επιχειρηματίας,εγκαταλείπονταςτηνπαροιμιώδηψυχραιμία
του,μετατράπηκεσεφανατισμένοΠαοκτσήφίλαθλο.

Γιατοπερίστροφοδενξέρω.Όρκοδενκάνω.Μπορεί
καιναήτανψεύτικο.Σοκολατένιο.

ΟιΠόντιοιτασυνηθίζουνπότε-πότεκάτιτέτοιαχωρατά.
Ορ.Σιδηρόπουλος

Επίκαιρα θέματα
Μάρτηςοπροβοκάτορας

Σταθερότοενδιαφέρον
τωνΡώσωντουριστών

γιατηνΚεντρικήΜακεδονία

ΣτηΔιεθνήΈκθεσηΤουρισμού“ΜΙΤΤ”συμμετείχεηΠεριφέ-
ρειαΚεντρικήςΜακεδονίας,στηνοποίαφέτοςβρέθηκανπάνω
από1.600εκθέτες.Καιγιαμιαακόμαφοράδιαπιστώθηκε το
αμείωτο ενδιαφέρον τωνΡώσων τουριστών για τηνΚεντρική
Μακεδονία, όχιμόνογια τοπροϊόν«ήλιος - θάλασσα»,αλλά
καιγιαάλλεςμορφέςθεματικούτουρισμού,όπωςοθρησκευτι-
κόςτουρισμόςκαιοτουρισμόςπόλης.Σύμφωναμάλισταμετα
στατιστικάστοιχείατηςέκθεσης,ηεπισκεψιμότηταφέτοςήταν
ιδιαίτερααυξημένη,με30.000επισκέπτεςστην ευρύτερηπε-
ριοχή.Καιβέβαιαστουςτουριστικούςτουςπροορισμούςείναι
ηΗμαθίακαιηΒέροια,με τονΑπόστολοΠαύλοκαι τονΆγιο
ΛουκάστηΔοβρά,στοπλαίσιοτουθρησκευτικούτουρισμού.

Χελιδονίσματα στο στούντιο
Τα κάλαντα τηςΆνοιξης,

μαςείπανχθεςτοπρωίστον
ΑΚΟΥ 99.6 μαθητές και μα-
θήτριεςτηςΑ2τάξηςτου2ου
ΔημοτικούΣχολείουΒέροιας,
συνοδευόμενοι από τη δα-
σκάλα τουςΜαρίαΠαπαδο-
πούλου.

Είναι τα γνωστά χελιδο-
νίσματα, ένααρχαίοέθιμοό-
που τα παιδιά γιόρταζαν το
τέλος του χειμώνα και τον
ερχομό των χελιδονιώνπου
προμηνύουντηνάνοιξη!

Μαςταείπαν,καιτουςχα-
ρήκαμεκαιεμείςκαιοιακρο-
ατέςμας.

Παρέμβαση και συστάσεις του Μητροπολίτη
για τη στήριξη της τοπικής οικονομίας

Εντύπωσηπροκάλεσε το εγκύκλιο σημείωμα
τουΜητροπολίτηΒεροίας,Ναούσης καιΚαμπανί-
αςκ.Παντελεήμοναγια τηνστήριξη της ελληνικής
αγοράς και οικονομίας, ενόψει των εορτών του
Πάσχα.

Αφορμή,πρόσφατοδημοσίευματου«Λαού»με
τίτλο«τοπρωίείναιελληνική,τοβράδυπηγαίνουν
Γευγελή»,αναφορικάμετο«Μακεδονικό»καιτιςα-
θρόεςεπισκέψειςΕλλήνωνστιςγείτονεςχώρεςγια
ψώνια,γιαδιασκέδαση,γιαγιατρούςκ.λ.π.

Στην εγκύκλιό τουοΜητροπολίτης εφιστά,πα-
τρικά, όπωςαναφέρει, τηνπροσοχή του κόσμου,
τονίζοντας ότι αυτήησυνήθειαπλήττει οικονομικά
τηνπατρίδακαιμάλιστασεκρίσιμουςκαιρούς.

Η χρονική στιγμή της εγκυκλίου συνδυάζεται
με τις γιορτές τουΠάσχαπου έρχεται και με την
ανάγκηναενισχύσουμετηντοπικήμαςοικονομίακαιαγορά.Καιεπειδήπροφανώςθασυζητηθείηοικονομικούτύπου
παρέμβαση,οκ.Παντελεήμωναπαντάειότιπαρεμβαίνειγιανασκεφτούνκάποιοιτηζημίαπουπροκαλείταιστηχώρα
καιναπροβληματιστούν,μέρεςπουείναι…

«Πρεμιέρα»Καλδάρα
σταέδρανα
τουΔημοτικού

ΣυμβουλίουΝάουσας
«Πρώτη»τουΚώσταΚαλδάραχθεςστοδη-

μοτικόσυμβούλιοΝάουσας,μεευχέςαπόόλους
για καλήσυνεργασία και δώρααντί γλυκισμά-
τωναπό τηνπλευρά του νέου δημοτικούσυμ-
βούλουτηςΚοινωνίαςΠολιτών!Ογνωστόςσυν-
θέτηςκαιεικαστικόςχάρισεένανπίνακάτουστο
δημοτικόσυμβούλιο,μάλισταμετηνεικόνατου
Ωρολογίουακριβώςαπέναντιαπότηναίθουσα!
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Επετειακές εκδηλώσεις 
για την 25η Μαρτίου στη Βέροια

Στο πλαίσιο του εορτασμού της 25ης  Μαρτίου, θα 
πραγματοποιηθούν στη Βέροια, έδρα της Π.Ε Ημαθί-
ας, οι παρακάτω εκδηλώσεις:

8.00 π.μ.: Έπαρση σημαίας και χαρμόσυνες κω-
δωνοκρουσίες των εκκλησιών μας.

10.30 π.μ.: Πανηγυρική Δοξολογία στον Παλαιό 
Μητροπολιτικό Ναό της Βέροιας, χοροστατούντος του 
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη κ. Παντελεήμονος και 
εκφώνηση του πανηγυρικού της ημέρας , εντός του 
Ναού, από τον κ. Φώτιο Κουτσουπιά, τέως σχολικό 
σύμβουλο.

11.30: Επιμνημόσυνη δέηση στο Ηρώο της πόλης 
στην πλατεία Ωρολογίου και κατάθεση στεφάνων.

12 το μεσημέρι:  Παρέλαση σχολείων, πολιτιστι-
κών και αθλητικών συλλόγων, καθώς και παρέλαση 
τμημάτων των Ενόπλων  Δυνάμεων.

 Για την ημέρα, ο αντιπεριφερειάρχης Κώστας Κα-
λαιτζίδης δήλωσε: «Ημαθιώτισσες, Ημαθιώτες,  γιορτά-
ζουμε την Κυριακή 25η Μαρτίου διπλά ως έθνος. Τον 
Ευαγγελισμό της Θεοτόκου και την 197η επέτειο  της 
εθνικής μας παλιγγενεσίας. Αυτές  τις μέρες το έθνος και η χώρα μας διέρχεται δύσκολες στιγμές. Ευχή όλων μας να παραμένουμε ΕΝΩΜΕΝΟΙ 
απέναντι στις εξωτερικές προκλήσεις. Το λαμπρό παράδειγμα της επανάστασης του 1821, η οποία ευλογήθηκε από την εκκλησία μας, πρέπει να 
αποτελέσει φάρο ομόνοιας για όλους τους Έλληνες». 

Χθες στο Δημαρχείο Βέροιας 
Εκδήλωση της ΔΕΥΑΒ 
για το νερό με αφορμή

 την Παγκόσμια Ημέρα Νερού

Στις 28 Μαρτίου
Παραγωγική ανασυγκρότηση μέσα 
και συγκέντρωση αγροτών έξω…
-Μήνυμα στον πρωθυπουργό αποφάσισαν να στείλουν

 οι αγρότες στην έναρξη του Περιφερειακού Συμβουλίου
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Νε-

ρού, σήμερα 22 Μαρτίου, πραγματοποιή-
θηκε χθες το απόγευμα εκδήλωση από την 
ΔΕΥΑΒ με θέμα το νερό,στην αίθουσα του 
Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο της 
Βέροιας.Την εκδήλωση χαιρέτησε ο δήμαρ-
χος κ. Κ. Βοργιαζίδης, ο οποίος μεταξύ άλ-
λων τόνισε: « Το μέγεθος του προβλήματος 
επιτάσει άμεση αντιμετώπιση.Προβλέπεται 
πως το 2025 τα 2/3 του παγκόσμιου πλη-
θυσμού θα υποφέρει από την έλλειψη του 
καθαρού νερού ενώ η ανάγκη κρίνεται επι-
τακτική κυρίως για την ομαλή πορεία ζωής 
των παιδιών μας.Απαιτείται η συνεισφορά 
όλων των συμπολιτών μας. Οφείλουμε να 
συνεργαστούμε όλοι, γιατί ακόμη και μια 
μικρή αλλαγή στη καθημερινότητα μας θα 
βοηθήσει.» Στη συνέχεια προβλήθηκε ντοκι-
μαντέρ μικρού μήκους με θέμα την αξία του 
νερού. Στην εκδήλωση παραβρέθηκε και ο 
Δήμαρχος Λάρισας, Απόστολος Καλογιάν-
νης, ο οποίος μίλησε για τις ΔΕΥΑ, το έργο 
τους, τις συνθήκες αλλά και τα προβλήματα 
που αντιμετωπίζουν. Ακολούθησε παρουσί-
αση από μαθητές του ΕΠΑΛ Βέροιας μιας 
διαδραστικής έρευνας , η οποία παρουσιά-
στηκε από τον καθηγητή κ. Παύλο Χαλκίδη. 
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με ερωτοαπα-
ντήσεις.

Αγρότες, εκπρόσωποι των 
Πανελλαδικών Μπλόκων, συ-
γκεντρώθηκαν χθες βράδυ στη 
Βέροια, στο «Αιγές Μέλαθρον» 
όχι για να πούνε τον πόνο τους, 
όπως τόνισαν χαρακτηριστικά, 
αλλά για να δουν τί θα κάνουν 
μπροστά στα σοβαρά προβλή-
ματα που έχουν και τα γνωρί-
ζουν και οι αγρότες και η κυβέρ-
νηση.

Μετά από τοποθετήσεις, 
προτάσεις και απόψεις, οι αγρό-
τες κατέληξαν στην απόφαση να 
κατέβουν οργανωμένα, με λεω-
φορεία, στη Θεσσαλονίκη, στις 
28 Μαρτίου όπου θα πραγμα-
τοποιηθεί το 11ο Περιφερειακό 
Συνέδριο Παραγωγικής Ανασυ-
γκρότησης παρουσία του πρω-
θυπουργού και των υπουργών, 
για να του στείλουν ένα δυνατό 
μήνυμα.

«Το υπουργείο πρέπει να κα-
ταλάβει το μέγεθος του προβλή-
ματος, αλλά και την αποφασιστι-
κότητα των αγροτών να παλέ-
ψουν για τα δίκαια αιτήματά τους 

και για το κατά πολύ μειωμένο πλέον εισόδημά 
τους, το οποίο δεν καλύπτει ούτε το κόστος», το-
νίσθηκε μεταξύ άλλων.

Αναδείχθηκε επίσης, η ανάγκη να ξεσηκωθούν 
άπαντες από καφενεία και καναπέδες και με ορ-
γάνωση να συστρατευθούν στις κινητοποιήσεις 
για τον κοινό σκοπό και ένα καλύτερο μέλλον 
όσον αφορά τις καλλιέργειες, το ροδάκινο, τις α-
ποζημιώσεις, τον ΕΛΓΑ και το εμπάργκο. Εξάλλου 
αυτά είναι τα δύο θέματα στα οποία εστιάζονται 
οι αγώνες των αγροτών: Οι αντικειμενικές εκτι-
μήσεις από τις ζημίες και η άμεση αποστολή των 
χρημάτων και το εμπάργκο εξαιτίας των οποίων 
προκλήθηκε μεγάλη απώλεια στο εισόδημά τους, 
με ευθύνη της κυβέρνησης, όπως επεσήμαναν.

Στο πάνελ, πήραν τον λόγο οι κ.κ. Θόδωρος 
Παπακωνσταντίνου και Τάος Χαλκίδης από την 
Ημαθία και ο κ. Ρίζος Μαρούδας από τη Λάρισα 
καθώς και η Διαμαντούλα Κρητικού από την Φλώ-
ρινα. Στη συγκέντρωση συμμετείχαν αγρότες από 
την Κ.Δ. Μακεδονία και τη Θεσσαλία.

Ομάδα πολιτών Βέροιας: «Εάν δεν υπάρχει πίεση από τους πολίτες, 
δεν γίνεται τίποτα από το Δημοτικό Συμβούλιο»

Συγκεντρώθηκε χθες το απόγευμα η ομάδα πολιτών Βέ-
ροιας που αποζητά και προτείνει εδώ και πολύ καιρό, αλλα-
γές στις Πλατείες Ωρολογίου και Πλατάνων.

Η συγκέντρωση έγινε στο ζαχαροπλαστείο «Σερεμέτα», 
με σκοπό την παρουσίαση και ενημέρωση των πολιτών για 
τις δράσεις τους αλλά και για τη παράθεση προτάσεων για τη 
συνέχεια.                                               

  «Η πρώτη φορά που απευθυνθήκαμε στο Δημοτικό Συμ-
βούλιο ήταν τον Αύγουστο του 2017. Συγκεντρώσαμε υπο-
γραφές 150 πολιτών και οι αντιδήμαρχοι κ κ. Σιδηρόπουλος 
και  Παπαδόπουλος, προφορικά μας υποσχέθηκαν ότι μέχρι 
τα Χριστούγεννα θα γίνουν παρεμβάσεις στις  πλατείες και θα 
αποκτήσουν και πάλι πράσινο, δέντρα και λουλούδια. Είχαμε 
την αίσθηση, την χαρά και την ελπίδα ότι ανασκουμπώσαμε 
τη Δημοτική Αρχή κι ότι θα υπήρχαν αλλαγές, έστω τα σπασμένα μάρμαρα που έχουν γίνει σκοτώστρες για τα παιδιά μας στην Πλατεία Ωρολογίου .Στη συνέχεια α-
πευθυνθήκαμε ξανά με κείμενο, αυτή τη φορά του Φώτη Σιμόπουλου αλλά δυστυχώς δεν έγινε και πάλι τίποτα. Αυτό δεν μπορεί να συνεχίσει έτσι.» τόνισε η Ερμιό-
νη Καλαρά, μέλος της ομάδας. Ακολούθησαν τοποθετήσεις και απόψεις, ενώ η ομάδα πολιτών Βέροιας καλέι τους συμπολίτες της να ενημερωθούν και να δράσουν 
μαζί της, ώστε να επέλθουν αλλαγές στις πλατείες και να ξαναγεμίσει πράσινο η πόλη της Βέροιας που το έχει ανάγκη.



Σε περίπτωση που τη ρωτούσες πριν πολλά 
χρόνια, όταν ξεκίνησε τις σπουδές της, εάν φανταζό-
ταν ότι τα κοσμήματά της θα εκτεθούν στο Museum 
of Arts and design,  στη Νέα Υόρκη, θα σου απα-
ντούσε με ένα ηχηρό «όχι» συνοδευόμενο από το 
αυθόρμητο γέλιο της.

Σήμερα, που η Τάσσα Γκανίδου, έχει στείλει ήδη 
τη δουλειά της για την μεγάλη έκθεση δημιουργών 
κοσμημάτων, στην οποία έχουν κληθεί  καλλιτέχνες 
από όλο τον κόσμο, θα σου πει και πάλι όχι, αλλά 
πίσω από αυτό θα καταθέσει και την σκληρή δου-
λειά, μέχρι  να φτάσει να έχει στο χέρι της το εισιτή-
ριο που θα την οδηγήσει, στα μέσα Απριλίου, στην 
καρδιά του Μανχάταν.

«Δούλεψα πολύ ρε συ, είχα να κοιμηθώ ολόκλη-
ρα μερόνυχτα», σου λέει και καταλαβαίνεις πως, με-
τά το ταλέντο, τίποτα δεν είναι εύκολο και δεδομένο! 
Και έχει πάντα ένα μεγάλο ευχαριστώ για τους γο-
νείς της και τους καλούς της φίλους που βοήθησαν 
και στήριξαν αυτή τη διαδρομή.  

Η βεροιώτισα Τάσσα Γκανίδου, σπούδασε το 
κόσμημα,το δίδαξε στη «Στέγη» στη Βέροια, στη 
Θεσσαλονίκη και φέτος σε ιδιωτική σχολή στην Αθή-
να, έκανε ατομικές εκθέσεις, συμμετείχε σε ομαδικές 
και μία από αυτές, στη γκαλερί Παπατζίκου της 
Βέροιας, την οδήγησε στο επόμενο βήμα: ΣτηνArt 
Athina 2016 και στην πρώτη Art Thessaloniki, όπου 
συμμετείχε… αλλιώς, σε μεγάλη κλίμακα, δημιουρ-
γώντας μία σειρά γλυπτών κοσμημάτων. Απίστευτη 

κούραση μέχρι να ολοκληρώσει τα εκθέματά 
της ώστε να μπορούν να σταθούν μόνα τους 
στο χώρο, όπως εξομολογείται, αλλά το απο-
τέλεσμα ήταν πραγματικό δώρο.

Και ήρθε η έκθεση «A jewel made in 
Greece» στο Ζάππειο, όπου η πολύ γνωστή 
στον τομέα αυτό, Bryna Pomp, επιμελήτρια 

στο τμήμα εικαστικού κοσμήματος στο Museum of 
Arts and Design της Νέας Υόρκης (MAD), είδε τη 
δουλειά και τη σειρά κοσμημάτων της Τάσσας και 
ενδιαφέρθηκε να τη γνωρίσει. Πολύ απλά, σχεδόν 
αυτονόητα μετά την κουβέντα τους και τις ερωτήσεις 
της για τα υλικά που χρησιμοποιεί, την έμπνευσή 
της, τον τρόπο που δουλεύει το κόσμημα, ήρθε το 
mail με την πρόσκληση στην έκθεση της Νέας Υόρ-
κης συνοδευόμενο από τη  φόρμα που έπρεπε να 
συμπληρωθεί για την συμμετοχή της σε μια από τις 
πιο γνωστές διεθνώς εκθέσεις κοσμήματος.

Τριάντα πέντε δημιουργοί από όλο τον κόσμο και 
μόλις τρεις από την Ελλάδα.

Οι ατελείωτες ώρες δουλειάς της βεροιώτισας 
δημιουργού πάνω στον πάγκο της, δίνοντας σχήμα 
και πνοή στα υλικά της φύσης (πυξάρι, πέτρες, κ.α), 
στο ασήμι και στους  πολύτιμους λίθους, γέννησαν 
66 κοσμήματα που θα εκτεθούν στην έκθεση του 
MAD, όπου η φυσική παρουσία των καλλιτεχνών 
αποτελεί και προϋπόθεση συμμετοχής.

Άξιο λόγου, είναι ότι η αμερικανίδα επιμελήτρια 
τέχνης ταξιδεύει σ’ όλο τον κόσμο, βλέπει καλλι-
τέχνες και εκθέσεις και επιλέγει αυτούς που την 
εντυπωσιάζουν και της προκαλούν το ενδιαφέρον 
μέσα από τη δουλειά τους, αλλά και και την προσω-
πικότητά τους.

Τυχαίο;
 Σοφία Γκαγκούση
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ΣΕΡΛΟΚ   ΖΟΥΜΠΟΜΣ (ΜΕΤΑΓΛ.)
Προβολές: Πέμπτη 22/3 – Παρασκευή 23/3– 

Σάββατο 24/3 - Κυριακή 24/3στις: 17.30 σε απλή 
2D προβολή 

Σκηνοθεσία: ΤΖΟΝ ΣΤΙΒΕΝΣΟΝ
Σενάριο: ΚΕΒΙΝ ΣΕΣΙΛ
Ηθοποιοί: ΜΠΕΝ ΜΕΝΤΕΛΣΟΝ, ΤΙ ΤΖΕΪ ΜΙΛΕΡ, 

ΣΑΪΜΟΝ ΠΕΓΚ, ΟΛΙΒΙΑ ΚΟΥΚ, ΜΑΡΚ ΡΑΪΛΑΝΣ, 
ΤΑΙ ΣΕΡΙΝΤΑΝ

PACIFIC RIM: ΕΞΕΓΕΡΣΗ 
Προβολές: Κάθε μέρα στις : 19.30 και 21.45  

Σκηνοθεσία: ΣΤΙΒΕΝ Σ. ΝΤΙΝΑΪΤ
Σενάριο: ΕΜΙΛΥ ΚΑΡΜΙΧΛ
Ηθοποιοί: ΡΙΝΚΟ ΚΙΚΟΥΤΣΙ, ΣΚΟΤ ΙΣΤΓΟΥΝΤ, 

ΜΠΕΡΝ ΓΚΟΡΜΑΝ, ΤΣΑΡΛΙ ΝΤΕΪ, ΤΖΙΝΓΚ ΤΙΑΝ, 

ΤΖΟΝ ΜΠΟΓΙΕΚΑ

Μαρία Μαγδαληνή
Προβολές: Κάθε μέρα στις : 19.15και 21.30  
Ο Γκαρθ Ντέιβις (Lion) συνεργάζεται με τους 

επιτυχημένους παραγωγούς των ταινιών «Lion» 
και «Ο Λόγος του Βασιλιά» και σκηνοθετεί το 
ανθρώπινο πορτρέτο μιας από τις πλέον αινιγ-
ματικές και αμφιλεγόμενες προσωπικότητες στην 
Ιστορία.

Σκηνοθεσία: Γκαρθ Ντέιβις 
Ηθοποιοί: Ρούνι Μάρα, Γιοακίν Φίνιξ, Τσιούε-

τελ Έτζιοφορ, Αριάν Λαμπντ, Ταχάρ Ραχίμ 

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

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

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     22/3/18 - 28/3/18

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Οι κορυφαίοι Έλληνες γελοιογράφοι Ηλίας Μα-
κρής, Ανδρέας Πετρουλάκης και Δημήτρης Χατζό-
πουλος, η dream team των Ελλήνων σκιτσογρά-
φων της εφημερίδας ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ παρουσιάζο-
νται στο ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΟ ΙΔΕΩΝ, εκθέτοντας μια 
μεγάλη ποικιλία 90 γελοιογραφιών-έργων τους με 
τον τίτλο «Γέλια ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ».

Μια κινέζικη παροιμία λέει πως μια εικόνα ι-
σοδυναμεί με 3000 λέξεις, που σημαίνει πως στο 
ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΟ ΙΔΕΩΝ θα έρθουν εικόνες που 
αντιστοιχούν σε 540.000 λέξεις….

Ένας γιατρός (Πετρουλάκης), ένας φυσικός 
(Χατζόπουλος) και ένας απόφοιτος της σχολής 
καλών τεχνών (Μακρής) που διάλεξαν και προ-
τίμησαν να αφιερωθούν στην γελοιογραφία, συ-
γκροτούν μιαν ομάδα που μεταφράζει καθημερινά 
μ’ ένα σατυρικό και κωμικό τρόπο τα στραβά και τα 
ανάποδα που μας περιτριγυρίζουν.  

Το πνεύμα της σάτυρας και του χιούμορ ως 
πηγή ενέργειας, είναι το περιεχόμενο αυτής της 
έκθεσης.

Το ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΟ ΙΔΕΩΝ υποδέχεται τρεις 
ελεύθερους δημιουργούς που καθημερινά χαρί-

ζουν γέλιο και προβληματισμό με τις γελοιογραφί-
ες τους στους χιλιάδες αναγνώστες τους και στην 
πορεία επιβεβαιώνουν τα όρια της ελευθερίας 
όλων μας. 

Η έκθεση εγκαινιάζεται το Σάββατο 24 Μαρτίου 
στις 7.30 μ.μ 

με την παρουσία των τριών γελοιογράφων οι 
οποίοι θα συνομιλήσουν και θα απαντήσουν στα 
ερωτήματα του κοινού.

Οργάνωση ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΟ ΙΔΕΩΝ - Συνδι-
οργάνωση ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 

Την συνομιλία με τους καλλιτέχνες και τον διά-
λογο με το κοινό 

θα συντονίσει ο Κώστας Γιοβανόπουλος
Διάρκεια λειτουργίας της έκθεσης: 24 Μαρτίου 

έως 30 Απριλίου
Την έκθεση υποστηρίζουν το ΑΙΓΕΣ ΜΕ-

ΛΑΘΡΟΝ, Ζαχαροπλαστείο ΤΡΙΓΩΝΟ, Ε-
ΛΗΑ-MASNA, BELUNGA, ΑΓΓΕΛΙΚΟΝ Μεζεδο-
πωλείο και VAENI Naoussa

EKKΟΚΚΙΣΤΗΡΙΟ ΙΔΕΩΝ – οδός Θεσσα-
λονίκης 67- 59131 ΒΕΡΟΙΑ Για πληροφορίες: 
6972440721 και 6978009083

Στην καρδιά του Μανχάταν τα κοσμήματα 
της βεροιώτισας Τάσσας Γκανίδου

 …μας συστήνεται 

«Περνώντας τα καλοκαίρια μου μέσα 
στη φύση από μικρή, ένιωθα την ανάγκη 
να αιχμαλωτίσω κάτι από αυτή. Εικόνες, 
ήχους, υλικά… Το ξύλο, οι πέτρες, οι 
καρποί, τα ψάρια, τα πουλιά, ο ήλιος, 
άρχισαν να παίρνουν υπόσταση με την 
μορφή κοσμημάτων.

Πρωτόλειες συνθέσεις  που μπορού-
σα να  τις  φορώ, γεγονός που με έκανε 
να αισθάνομαι απίστευτα δυνατή.  Δε 
θυμάμαι το κατασκευαστικό κομμάτι….
ευρεσιτεχνίες και αυτοσχεδιασμοί της 
στιγμής! Θυμάμαι όμως την αίσθηση της πληρότητας που ένιωθα  μέσα από αυτή τη διαδικασία.

Τελικά σπούδασα  Σχέδιο και Κατασκευή Χειροποίητου και Χυτού κοσμήματος στη σχολή  MOKUME, 
παρακολούθησα τα μαθήματα του GEMOLOGICAL ASSOSIATION OF GREAT BRITAIN στο εκπαιδευτι-
κό κέντρο ACT’S  καθώς και μαθήματα σύγχρονου εικαστικού κοσμήματος στη σχολή LE ARTI ORAFE 
JEWELLERY SCHOOL ACADEMY , στη Φλωρεντία.

Έκτοτε έχω διδάξει σε ιδιωτικές σχολές καθώς και στη μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση. Πραγματοποί-
ησα ατομικές,και έχω συμμετάσχει σε πολλές ομαδικές εκθέσεις σε αίθουσες Τέχνης αλλά και σε εναλλα-
κτικούς χώρους καλλιτεχνικής δράσης και έκφρασης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Συνεχίζω να χρησιμοποιώ τα φυσικά υλικά του παρελθόντος σε συνύπαρξη με το ασήμι, το χρυσό και 
τους πολύτιμους λίθους.  Τα ψάρια,τα πουλιά , ο ήλιος έχουν γίνει σύμβολα με διαφορετική εννοιολογική  
προσέγγιση.  Αυτή τη φορά τα τοποθετώ μέσα στη ‘’μήτρα’’και δηλώνουν σε τρεις ξεχωριστές ενότητες   
τη σύλληψη, την κύηση και  τη γέννηση  οτιδήποτε  υλικού ή άυλου μας περιβάλει. Oι τρεις αυτές θεματι-
κές ,απευθύνονται αντίστοιχα σε τρεις διαφορετικούς τύπους γυναίκας….Arty, Gallery, Coquette.

Πριν από δυο χρόνια περίπου, δέχτηκα την πρόκληση να μεταφέρω κοσμήματά μου από το σώμα 
στο χώρο με την οπτική ενός  μη φορέσιμου κοσμήματος ,χρησιμοποιώντας διαμορφωτικές τεχνικές 
της κοσμηματοποιίας.  Έτσι, παίζοντας με την κλίμακα και τα υλικά δημιούργησα   και συνεχίζω να 
δημιουργώ μια σειρά γλυπτών κοσμημάτων σε μεγάλη κλίμακα που μπορούν να σταθούν στο χώρο.  
Κάποια από αυτά συνοδευόμενα από τα αντίστοιχα φορέσιμα έχουν εκτεθεί στην  ART Athina kai ART 
Thessaloniki φιλοξενούμενα από την γκαλερύ Παπατζίκου».

Το Σάββατο 24 Μαρτίου
Ηλίας Μακρής, Ανδρέας Πετρουλάκης 

και Δημήτρης Χατζόπουλος
 οι δημοφιλείς γελοιογράφοι 

της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ 
στο ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΟ ΙΔΕΩΝ Βέροιας



Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγα-
πητά,

Μέ ἀφορμή πρό-
σφατο δημοσίευμα το-
πικῆς ἐφημερίδος μέ 
τίτλο «Τό πρωί ἡ Μα-
κεδονία εἶναι ἑλληνική, 
τό βράδυ πηγαίνουν 
Γευγελῆ», τό ὁποῖο ἀ-
ναφέρεται στό γνωστό 
ζήτημα τῆς ἐπισκέψεως 
χιλιάδων Ἑλλήνων στίς 
γειτονικές μας χῶρες μέ 
σκοπό τήν ἀγορά προϊ-
όντων,τή φθηνή διασκέ-
δαση ἤ ἀκόμη καί τήν 
ἀντιμετώπιση ἰατρικῶν 
θεμάτων, θά ἤθελα πατρικά νά ἐφιστή-
σω τήν προσοχή σας στό πρόβλημα 
πού δημιουργεῖται στήν πατρίδα μας καί 
στήν οἰκονομία της ἀπό αὐτή τή συνή-
θεια πολλῶν.

Ὅλοι γνωρίζουμε τήν οἰκονομική κρί-
ση πού ταλανίζει τήν πατρίδα μας τά 
τελευταῖα χρόνια καί τά προβλήματα πού 
ἔχει δημιουργήσει. Ὅλοι βλέπουμε δίπλα 
μας καί γύρω μας καταστήματα νά κλεί-
νουν, ἐπιχειρήσεις νά διαλύονται, συναν-
θρώπους μας, οἰκείους καί φίλους μας 
νά μένουν ἄνεργοι. Ὅλοι αἰσθανόμασθε 
τίς δυσκολίες πού προκαλοῦν τά οἰκο-
νομικά καί φορολογικά μέτρα πού ἐφαρ-
μόζονται. Καί ὅλοι βεβαίως γνωρίζουμε 
τήν προκλητική συμπεριφορά γειτονι-
κῶν μας χωρῶν ἔναντι τῆς πατρίδος μας 
πού ἐκδηλώνεται τελευταῖα μέ διάφορους 
τρόπους.

Γι᾽ αὐτό καί εἶναι ἰδιαίτερα λυπηρό 
τό γεγονός ὅτι πολλοί ἀπό ἐμᾶς, παρότι 
τά γνωρίζουμε ὅλα αὐτά, σπεύδουμε νά 
καταθέσουμε τά χρήματά μας στίς χῶρες 
αὐτές εἴτε ἀγοράζοντας ἐκεῖ ἀγαθά πού 
εἶναι πιό φθηνά, εἴτε ἐπισκεπτόμενοι ἰα-
τρούς καί ὀδο-
ντιάτρους πού 
π ρ ο σ φ έ ρ ο υ ν 
φθηνότερα τ ίς 
ὑπηρεσίες τους, 
εἴτε παίζοντας 
τυχερά παιχνίδια 
σέ χώρους πού 
δημ ιουργήθη -
καν στά σύνορα 
μέ ἀποκλειστικό 
σκοπό νά προ-
σελκύσουν τούς 
Ἕλληνες.  Δέν 
εἶναι δυνατόν, 
ἐνῶ ἡ δική μας 
οἰκονομία χειμά-
ζεται καί φθίνει, 
νά ἐνισχύουμε 
τ ίς οἰκονομίες 
ἄλλων, γειτονι-
κῶν χωρῶν, πού 
εἴτε σφετερίζο-
νται τό ὄνομα καί 
τήν ἱστορία τῆς 
Μακεδονίας μας, 
εἴτε κρατοῦν στίς 
φυλακές τῆς Ἀ-
δριανουπόλεως 
δύο παιδιά μας 
πού ἐπιτελοῦσαν 
τό καθῆκον τους 
πρός τήν πατρί-
δα, καί νά βά-
ζουμε πάνω ἀπό 
τό συμφέρον καί 
τό καλό τῆς πα-
τρίδος μας κά-
ποιο μικρό οἰκο-
νομικό ὄφελος.

Καθώς, λοι-
πόν, πλησιάζουν 
οἱ ἡμέρες τῶν 

ἑορτῶν τοῦ Πάσχα, κα-
τά τίς ὁποῖες ὅλοι θέ-
λουμε νά χαροῦμε καί 
νά ἑορτάσουμε, σᾶς 
συνιστῶ πατρικά νά 
ἐνισχύσουμε τή δική 
μας οἰκονομία καί τή 
δική μας πατρίδα. Νά 
μήν στραφοῦμε στίς ξέ-
νες αὐτές ἀγορές. Εἶναι 
ἁμαρτία, εἶναι ἔγκλημα 
νά ἀδιαφοροῦμε γιά τό 
συμφέρον τῆς χώρας 
μας καί νά ἐνισχύουμε 
μέ τόν τρόπο αὐτό ἄλ-
λες χῶρες. 

Ἴσως μερικοί ποῦν 
γιατί ἀναφέρομαι στά θέματα αὐτά. Τό 
κάνω, ἀδελφοί μου, ὡς πνευματικός σας 
πατέρας πού πονᾶ γιά ὅλα ὅσα συμβαί-
νουν στήν πατρίδα μας, καί ἐπειδή ἴσως 
κάποιοι δέν ἔχουν σκεφθεῖ τή ζημία πού 
προκαλεῖ στή χώρα μας αὐτή ἡ συμπερι-
φορά μας καί εἶναι εὐκαιρία νά προβλη-
ματισθοῦν.

Σᾶς παρακαλῶ, λοιπόν, γιά μία ἀκό-
μη φορά πατρικά καί ἀπό τά βάθη τῆς 
καρδιᾶς μου, ἄς στηρίξουμε τήν πατρίδα 
μας σέ αὐτή τή δύσκολη γιά ὅλους μας 
ἐποχή, ἔστω καί εἰς βάρος τοῦ προσω-
πικοῦ μας μικροσυμφέροντος, γιατί ἄν 
δέν σταθεῖ ὄρθια ἡ πατρίδα μας, δέν θά 
μπορέσει νά σταθεῖ καί νά εὐημερήσει 
κανένας ἀπό ἐμᾶς, καί θά εἴμαστε ἐκτε-
θειμένοι καί σέ μεγαλύτερους κινδύνους 
ἐξαιτίας αὐτῆς τῆς οἰκονομικῆς ἀδυναμί-
ας τῆς πατρίδος μας. Γι᾽ αὐτό ἄς κάνου-
με ὅλοι τό χρέος μας.

 Μετὰ πατρικῆς ἀγάπης
 καί ἐνδιαφέροντος
Ὁ Μητροπολίτης

† Ὁ Βεροίας, Ναούσης
 καὶ Καμπανίας Παντελεήμων
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Βρέθηκαν κλειδιά
Βρέθηκαν κλειδιά στην οδό Μητροπόλεως, στο ύψος του 

Δημαρχείου. Όποιος τα έχασε ας περάσει από τα γραφεία της 
εφημερίδας, Βενιζέλου 10.

Για ακόμη μια 
φορά ο κόσμος 

καλείται 
να πληρώσει 

την προχειρότητα
 της Κυβέρνησης!

Του Τάσου 
Μπαρτζώκα
Δικηγόρου – 
Πολιτευτή ΝΔ 

Στα μέσα του προηγού-
μενου μήνα αναρτήθηκαν 
οι Δασικοί Χάρτες της Η-
μαθίας. Μάλιστα η Κυβέρ-
νηση δια στόματος του Αν. 
Υπουργού κ.Φάμελλου μί-
λησε για «περιβαλλοντική 
τομή» και επανάσταση στη 
«δημόσια διοίκηση» και άλ-

λα πολλά ωραία λόγια κατά την προσφιλή τακτική της. 
Κανένας, όμως, από την πλευρά της Κυβέρνησης δεν μας 
είπε πόσα θα κληθούν να πληρώσουν οι πολίτες για τις 
δικές τους περιουσίες και ποια θα είναι η ταλαιπωρία που 
θα υποστούν! Και για ποιό λόγο;

Κανένας από την πλευρά της Κυβέρνησης δεν εξήγη-
σε, γιατί χιλιάδες στρέμματα, περιουσίες πολιτών, τα ο-
ποία κατέχουν νόμιμα με διανομή, που έγινε εδώ και πολ-
λές δεκαετίες από το Ελληνικό Κράτος, για τα οποία έχουν 
τίτλους ιδιοκτησίας και φυσικά, με σφραγίδα της Πολιτείας 
δεν είναι δάση, περιλαμβάνονται στους δασικούς χάρτες. 
Ήταν τόσο δύσκολο αυτό να προβλεφθεί; Φυσικά και όχι. 
Και τώρα, όλοι αυτοί οι πολίτες καλούνται να πληρώσουν 
και να ταλαιπωρηθούν κάνοντας αντιρρήσεις ενώπιον των 
αρμοδίων υπηρεσιών, για να αποδείξουν το αυτονόητο.

Όπως επίσης και οι διάφορες ζώνες-εκτάσεις γύρω 
από τους οικισμούς που δεν αποτυπώνονται στους δα-
σικούς χάρτες και αφήνουν τους ιδιοκτήτες έρμαια της 
δαιδαλώδους γραφειοκρατίας και του νομικού καθεστώτος 
που ισχύει  μέχρι σήμερα.

Ούτε άκουσα κανέναν από την πλευρά της Κυβέρνη-
σης να προβληματίζεται για τα υπέρογκα παράβολα που 
θα κληθεί ο κάθε Έλληνας πολίτης να πληρώσει, που ξε-
κινούν από κάποιες δεκάδες ευρώ και φτάνουν σε πολλές 
περιπτώσεις και τις χιλιάδες ευρώ.    

Γιατί κανένας δε διαφωνεί ότι θα πρέπει το θέμα των 
δασικών χαρτών να τελειώσει μια και καλή, αλλά εάν αυτό 
γίνει με την προχειρότητα που το κάνει η σημερινή Κυβέρ-
νηση, όχι απλά το πρόβλημα δε θα λυθεί, πολύ περισσό-
τερο θα γεννήσει καινούρια προβλήματα, μεγαλύτερα, που 
θα μας ταλαιπωρήσουν για χρόνια.

Εγκύκλιο σημείωμα 
Σεβ. Μητροπολίτου Βεροίας 
κ. Παντελεήμονος για την 

στήριξη της ελληνικής αγοράς 
και οικονομιίας, ενόψει Πάσχα

«Τεχνικές 
πλοήγησης στην 
αγορά εργασίας» 
από το Κέντρο 

Κοινότητας Δήμου 
Αλεξάνδρειας

Το «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αλεξάνδρειας με 
Παράρτημα Ρομά» και το ΙΝΕ-ΓΣΕΕ Κεντρικής Μα-
κεδονίας, στο πλαίσιο ανάπτυξης πρωτοβουλιών 
για την υποστήριξη των ανέργων, υλοποίησε στις 
19.3.2018 και 10.00πμ εργαστήριο με θέμα «Τεχνικές 
πλοήγησης στην αγορά εργασίας» στο χώρο της Δη-
μοτικής Βιβλιοθήκης Αλεξάνδρειας. 

Το εργαστήριο πραγματοποιήθηκε από τη σύμ-
βουλο απασχόλησης του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ Κεντρικής Μα-
κεδονίας και οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να 
γνωρίσουν νέους τρόπους εύρεσης εργασίας, να αξι-
ολογήσουν βιογραφικά σημειώματα και να συντάξουν 
μια συστατική επιστολή.

Υπενθυμίζεται πως η Κεντρική Δομή του Κέντρου 
Κοινότητας βρίσκεται στη Πλατεία Σιδηροδρομικού 
Σταθμού και λειτουργεί τις εργάσιμες ημέρες και ώ-
ρες 9:00π.μ. - 9:00μ.μ.,  τηλέφωνο επικοινωνίας 
2333053072 και το Παράρτημα Ρομά, λειτουργεί 
τις ώρες  8:00πμ-4:00μ.μ. τηλέφωνο επικοινωνίας 
2333023114.



Ο Σεβασμιώτατος :
 Την Πέμπτη 22 Μαρτίου το πρωί θα τε-

λέσει Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία στην 
Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Ναούσης. 

Την Παρασκευή 23 Μαρτίου το πρωί 
θα τελέσει Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία 
στον Ιερό Ναό των Αγίων Αρχαγγέλων Α-
σωμάτων. 

Την Παρασκευή 23 Μαρτίου στις 7:00 
μ.μ. θα χοροστατήσει στην Ακολουθία του 
Ακαθίστου Ύμνου στον Ιερό Μητροπολιτικό 
Ναό Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου 
Βεροίας.

 Το Σάββατο 24 Μαρτίου το πρωί θα 
ιερουργήσει στον 
Ιερό Ναό Αγίου 
Λουκά του Ιατρού 
στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας.

 Το Σάββατο 24 Μαρτίου στις 6:00 μ.μ. θα χοροστατή-
σει στον Μέγα Πανηγυρικό Εσπερινό του Ευαγγελισμού 
της Θεοτόκου στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεο-
τόκου Ναούσης όπου εν συνεχεία θα ομιλήσει ο Καθη-
γούμενος της Ιεράς Μονής Εσφιγμένου Αγίου Όρους, 
Ιερομόναχος π. Βαρθολομαίος.

Την Κυριακή 25 Μαρτίου θα ιερουργήσει στον Πα-
λαιό Μητροπολιτικό Ναό Αγίων Αποστόλων Παύλου 
και Πέτρου Βεροίας επί τη εορτή του Ευαγγελισμού της 
Θεοτόκου και θα τελέσει χειροτονία Πρεσβυτέρου. Στο 
τέλος θα τελέσει Δοξολογία επί τη Εθνική Εορτή της 25ης 
Μαρτίου.

 Την Κυριακή 25 Μαρτίου στις 6:00 μ.μ. θα χοροστα-
τήσει στον Κατανυκτικό Εσπερινό στον Ιερό Ναό Αγίου 
Αντωνίου Πολιούχου Βεροίας όπου εν συνεχεία θα ομι-
λήσει με θέμα « Θεομητορική Πορεία. Από τον Ευαγγελι-
σμό στο Πάθος».

 Την Κυριακή 25 Μαρτίου στις 8:00 μ.μ. θα παρευρε-
θεί στην εορταστική Εκδήλωση για τον Ευαγγελισμό της 
Θεοτόκου στο Μητροπολιτικό Κέντρο Πολιτισμού «ΠΑ-
ΝΤΑΝΑΣΣΑ» στη Νάουσα. 

Την Δευτέρα 26 Μαρτίου το πρωί θα τελέσει Προηγια-
σμένη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό στον Ιερό Ναό των 
Αγίων Αρχαγγέλων στο χωριό Αρχάγγελος.
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ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ  
ΒΕΡΟΙΑΣ     

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

ETHΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 24 

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

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝ. 

ΓΚΑΓΚΟΥΣΗ
και καλούμε όλους όσους τιμούν τη μνήμη του να 

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

Η σύζυγος
Τα παιδιά, Τα εγγόνια
Οι αδελφές, Τα ανήψια

Οι λοιποί συγγενείς

Δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού

40NΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 24 

Μαρτίου 2018 στον Ιερό Ναό 
Αγ. Αθανασίου Βέροιας 40Ν-
ΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για 
την ανάπαυση της ψυχής της 
πολυαγαπημένης μας μητέρας, 
γιαγιάς και θείας

ΚΟΡΝΗΛΙΑΣ 

ΚΑΛΛΙΓΑ
και καλούμε όλους όσους τιμούν τη μνήμη της να 

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

Τα παιδιά, 
Τα εγγόνια, Τα δισέγγονα, 

Τα ανήψια
Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

Δεξίωση θα δοθεί στο ξενοδοχείο «Αιγές»

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 24 

Μαρτίου 2018 στον Ιερό Ναό 
Αγ. Παρασκευής Βέροιας 40Ν-
ΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για 
την ανάπαυση της ψυχής του 
πολυαγαπημένου μας συζύ-
γου, πατέρα, παππού, αδελ-
φού και θείου

ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΛΕΞ. 

ΣΤΑΥΡΟΥ
και καλούμε όλους όσους τιμούν τη μνήμη του να 

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

Η σύζυγος
Τα παιδιά, Ο εγγονός

Η αδελφή, 
Τα ανήψια

Οι λοιποί συγγενείς

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 24 

Μαρτίου 2018 στον Ιερό Ναό 
Αγ. Aντωνίου Βέροιας 40ΝΘΗ-
ΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την 
ανάπαυση της ψυχής του πο-
λυαγαπημένου μας αδελφού 
και θείου

ΑΣΤΕΡΙΟΥ 

ΚΟΥΚΟΥΔΗ

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

Ο αδελφός - Η νύφη
Η ανηψιά, 

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

ΔΙΠΛΗ ΤΕΛΕΣΗ 
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ 

ΤΗΣ 
ΘΕΟΤΟΚΟΥ
Στό πλαίσιο τών 

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

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

- Αγίου Αντωνίου 
Πολιούχου

- Αγίων Αναργύ-
ρων

- Αγίου Σάββα Κυ-
ριωτίσσης

- Παναγίας Χαβια-
ρά (ενορίας Υπαπα-
ντής)

- Παναγίας Δεξιάς 
(ενορίας Αγίου Γεωρ-
γίου)

- Αγίας Παρασκευ-
ής

Κατανυκτικοί Εσπερινοί
Την Κυριακή 25η Μαρτίου, στις 6 το απόγευμα στον Ε-

σπερινό επί τη αποδόσει της εορτής του Ευαγγελισμού της 
Θεοτόκου που θα τελεσθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου, 
Πολιούχου Βεροίας, θα χοροστατήσει ο Σεβασμιότατος Μητρο-
πολίτης κ. Παντελεήμων και εν συνεχεία θα ομιλήσει με θέμα: 
«Θεομητορική Πορεία από τον Ευαγγελισμό ως το Πάθος».

Υποδοχή Ιερού Λειψάνου 
Αγίου Διονυσίου του 

εν Ολύμπω στον Ιερό Ναό Αγίων 
Αναργύρων Στενημάχου

Υποδοχή του ιερού λειψάνου του Αγίου Διονυσίου 
του εν Ολύμπω θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 23 
Μαρτίου στις 6.00 το απόγευμα  στον Ιερό Ναό Αγίων 
Αναργύρων Στενημάχου. Θα ακολουθήσει η ακολουθία 
του Ακαθίστου Ύμνου. Το ιερό λείψανο θα παραμείνει 
στον Ιερό Ναό μέχρι και την Κυριακή 25 Μαρτίου το 
βράδυ. Ο Ιερός Ναός θα είναι 07:00 με 21:00 ανοιχτός.  
(Τηλ. 23320 42992)

Η κίνηση 
του 

Μητροπολίτη

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Πέμπτη 

22 Μαρτίου 2018 στις 11.30 
π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγ. Α-
ναργύρων Βέροιας ο Μιχαήλ 
Βασ. Παπαδόπουλος σε ηλι-
κία 71 ετών.

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Τετάρτη 21 

Μαρτίου 2018 από τον Ιερό 
Ναό Αγ. Αθανασίου Βέροιας ο 
Ιωάννης Σδράλλης σε ηλικία 
61 ετών.



ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΕΒΑ
Διανομή βρεφικών 

ειδών στο Δήμο 
Αλεξάνδρειας 

 O Δήμος Αλεξάνδρειας σε συνεργασία με την Π.Ε. 
Ημαθίας πρόκειται να πραγματοποιήσει σήμερα Πέμπτη 
22 Μαρτίου διανομή βρεφικών ειδών για παιδιά έως δύο 
ετών στο πλαίσιο του προγράμματος (ΚΕΑ - ΤΕΒΑ).

Στην Ημαθία τα ωφελούμενα παιδιά του προγράμμα-
τος είναι 405 και συγκεκριμένα για την Αλεξάνδρεια, 187. 

Σημεία διανομής για το Δήμο Αλεξάνδρειας ορίστηκε 
το πρώην κοινωνικό παντοπωλείο Δ. Αλεξάνδρειας δί-
πλα στη δ/νση Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος, Ελευθέ-
ριου Βενιζέλου 2 Αλεξάνδρεια. 

Η διανομή θα πραγματοποιηθεί αύριο Πέμπτη, 22 
Μαρτίου, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 3 το απόγευμα και 
οι δικαιούχοι του προγράμματος ΚΕΑ-ΤΕΒΑ έχουν ειδο-
ποιηθεί τηλεφωνικά ή με sms. 

Ο κάθε ωφελούμενος θα πρέπει να έχει μαζί του το 
βιβλιάριο κοινωνικής του ασφάλισης ή άλλο επίσημο έγ-
γραφο, από όπου προκύπτει ο Α.Μ.Κ.Α του. 

Όπως ορίζει το πρόγραμμα, σε περίπτωση που ο ω-
φελούμενος δεν δύναται να προσέλθει αυτοπροσώπως 
στο σημείο διανομής, τα προϊόντα δύναται να παραλαμ-
βάνονται από τρίτο πρόσωπο που φέρει εξουσιοδότηση 
με βεβαίωση γνησίου υπογραφής ή συμβολαιογραφικό 
πληρεξούσιο.

«Έφυγε» στα 55 του 
ο εκπαιδευτικός 

Γιώργος Τσακελίδης
Κεραυνός εν αιθρία στη Βέροια και στη Νάουσα ο απροσ-

δόκητος θάνατος του εκπαιδευτικού Γιώργου Τσακελίδη σε 
ηλικία 55 ετών. Ο Γιώργος δίδασκε γερμανικά στο Λάππειο 
Γυμνάσιο. Η κηδεία του θα γίνει στις 11 το πρωί της Πέμπτης 
στον Τριπόταμο. Για να μπορέσουν οι καθηγητές και όσοι μα-

θητές επιθυμούν να παρευρεθούν στην κηδεία του αγαπητού σε όλους Γιώργου, το σχο-
λείο θα παραμείνει κλειστό την Πέμπτη.

Την  Τετάρτη 
28 Μαρτίου στις 
εγκαταστάσεις του 
Τμήματος Φυλλο-
βόλων Οπωρο -
φόρων Δένδρων 
του Ι.Γ.Β.&Φ.Π. 
στη Νάουσα, θα 
πραγματοποιηθεί 
ημερίδα με θέμα 
την ακτινιδιά (‘φυ-
σιολογία – θρέψη - 
φυτοπροστασία’).

Πρόγραμμα
0 9 : 1 0 - 0 9 : 3 0 

Προσέλευση συ-
νέδρων

09:30-09:45 Δρ. Θεοχάρης Χατζηστά-
θης. Δόκιμος ερευνητής, Ινστιτούτο Εδαφο-
ϋδατικών Πόρων Θεσσαλονίκης (περιοχή 
Θέρμης). ‘Στοιχεία παραγωγής και εμπορί-
ας ακτινιδίων στη χώρα μας’. 

09:45-10:30 Δρ. Ιωάννης Θεριός. Ομό-
τιμος Καθηγητής Δενδροκομίας Γεωπονι-
κής Σχολής Α.Π.Θ. ‘Φυσιολογία, διαφορο-
ποίηση ανθοφόρων οφθαλμών, άνθηση, 
καρπόδεση και αύξηση του καρπού της 
ακτινιδιάς’. 

10:30-11:00 Δρ. Θωμάς Σωτηρόπου-
λος. Τακτικός Ερευνητής ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗ-
ΤΡΑ. Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και 
Φυτογενετικών Πόρων – Τμήμα Φυλλο-
βόλων Οπωροφόρων Δένδρων Νάουσας. 
‘Θρέψη – Λίπανση της ακτινιδιάς’.

11:00-11:20 Δρ. Αντώνης Ζαμπούνης. 
Δόκιμος Ερευνητής ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ. 
Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτο-
γενετικών Πόρων – Τμήμα Φυλλοβόλων 
Οπωροφόρων Δένδρων Νάουσας. ‘Οι μυ-
κητολογικές ασθένειες της ακτινιδιάς’. 

11:20-11:50 Δρ. Φίλιππος Ιωαννίδης. 
τ. Δ/ντής Ινστιτούτου Προστασίας Φυτών 

Θεσσαλονίκης, ΕΥΡΩΦΑΡΜ Α.Ε. ΄Αντιμε-
τώπιση των προσβολών  από  έντομα και 
νηματώδεις  στα φυτά της ακτινιδιάς’.  

11:50-12:10 Σάββας Παστόπουλος. Γε-
ωπόνος (MSc). ‘Βακτηριακό έλκος και ίσκα 
της ακτινιδιάς’. 

12:10-12:30  Ερωτήσεις
12:30-12:55 Διάλλειμα
13:00-13:30 Θωμάς Καραγιάννης. Γε-

ωπόνος ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ. ‘Υψηλής 
τεχνολογίας λιπάσματα NutrActive’.

13:30-14:00 Χρήστος Δημητρίου. Γε-
ωπόνος (MSc), Κ&Ν Ευθυμιάδη ΑΒΕΕ. 
‘Προϊόντα από την Κ&Ν Ευθυμιάδη ΑΒΕΕ 
για την καλλιέργεια της ακτινιδιάς’. 

14:00-14:30 Τσαγκεράς Ευθύμιος. Γεω-
πόνος ΧΕΛΑΦΑΡΜ Α.Ε. ‘Παρουσίαση του 
νηματοδωκτόνου  NEMATHORIN 150EC 
και του φυτορυθμιστικού σκευάσματος  
SITOFEX  1EC για την ακτινιδιά’. 

14:30-15:00 Romani Elvio, Roberto 
Romani S.r.I. ‘Καινοτόμα συστήματα τεχνη-
τής επικονίασης της ακτινιδιάς και τεχνολο-
γίες για τη γεωργία’.  

15:00-15:30  Ερωτήσεις – Λήξη ημε-
ρίδας
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ

Κωδικός NUTS: GR 122
Αρ. Πρωτ. : 8423 τ.τ./19-3-2018

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
 ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Αντιδήμαρχος Βέροιας
Προκηρύσσει Ανοικτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό σύμ-

φωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 για την προμήθεια με 
τίτλο: «Προμήθεια υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών για 
τις ανάγκες του Δήμου και των νομικών του προσώπων για 
τα έτη 2019-2021», εκτιμώμενης αξίας  3.167.232,18€ (συμ/νου 
Φ.Π.Α. 24%), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφοράς μόνο βάσει τιμής και συγκε-
κριμένα: 

• για τα καύσιμα (Ομάδες Α΄ και Γ΄ έως ΣΤ΄) το μεγαλύ-
τερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) σε ακέραιες μο-
νάδες επί της εκάστοτε διαμορφούμενης μέσης τιμής λιανικής 
πώλησης έκαστου είδους, του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών 
Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 
για το Ν. Ημαθίας, κατά την ημέρα παράδοσης αυτού και

• για τα ελαιολιπαντικά (Ομάδα Β΄) τη χαμηλότερη τιμή 
ανά μονάδα 

Η προμήθεια περιλαμβάνει συνοπτικά τα παρακάτω είδη 
ανά φορέα:

1. Δήμος Βέροιας: Πετρέλαιο κίνησης 1.050.000 λίτρα, Βεν-
ζίνη αμόλυβδη 78.000 λίτρα, Βενζίνη αμόλυβδη super 7.500 
λίτρα, Πετρέλαιο θέρμανσης 150.000 λίτρα, Ελαιολιπαντικά 
43.896 λίτρα, γράσο 576 κιλά.2. Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκ-
παίδευσης: Πετρέλαιο θέρμανσης 600.000 λίτρα.

3. Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης: Πετρέλαιο 
θέρμανσης 480.000 λίτρα. 4. Κοινωφελής Επιχείρηση Πολλα-
πλής Ανάπτυξης: Πετρέλαιο θέρμανσης 78.000 λίτρα, Βενζίνη 
αμόλυβδη 4.050 λίτρα. 5. Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός 
«Θεανώς Ζωγιοπούλου»: Πετρέλαιο θέρμανσης 15.000 λίτρα. 
6. Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, 
Παιδείας και Προσχολικής Αγωγής: Πετρέλαιο κίνησης 27.000 
λίτρα, Βενζίνη αμόλυβδη 30.000 λίτρα, Πετρέλαιο θέρμανσης  
285.000 λίτρα.

Η επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, 
μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκλη-
ρη την ποσότητα ή μεγαλύτερη ποσότητα κατά ποσοστό μέχρι 
και 15% ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό μέχρι και 50%.

Ταξινόμηση κατά CPV : 09134200-9, 09132100-4, 
09135100-5, 09211000-1, 09211400-5, 24951311-8, 09211600-
7, 09211650-2, 24951000-5, 24957000-7. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατ-
φόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.
promitheus.gov.gr του συστήματος.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς 
ηλεκτρονικά, μέσω της παραπάνω διαδικτυακής πύλης του Ε.
Σ.Η.ΔΗ.Σ. με ημερομηνία έναρξης  26/3/2018 ημέρα Δευτέρα 
και καταληκτική ημερομηνία 2/5/2018 ημέρα Τετάρτη και 
ώρα 17:00 μ.μ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών 
θα γίνει την 4η εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερο-
μηνία υποβολής προσφορών και ώρα 10.00 π.μ.. Για τη συμ-
μετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς 
απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από 
πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής. και να εγ-
γραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή 
πύλη www.promitheus.gov.gr).

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα τμήμα-
τα-ομάδες της προμήθειας, για τη συνολική ωστόσο ποσότητα 
κάθε τμήματος- ομάδας. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2% της εκτιμώ-
μενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ., ήτοι ποσό 51.084,39 €. 
Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα 
τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής 
υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του/των 
προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων.

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους 
οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) μηνών από την επό-
μενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Ο ανάδοχος (ανάδοχοι) υπογράφει/ουν επιμέρους συμφω-
νητικά με το Δήμο και έκαστο Νομικό Πρόσωπο  για το τμήμα 
της προμήθειας που αντιστοιχεί σε κάθε φορέα. Η διάρκεια της 
σύμβασης ορίζεται  σε τρία (3) έτη με δυνατότητα παράτασης 
έως και έξι (6) μήνες. Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τμημα-
τικά εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Βέροιας, καθ’ όλη 
τη διάρκεια της σύμβασης.

Η ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Επίση-
μη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η 19η Μαρτί-
ου 2018, ημέρα Δευτέρα.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνο-
νται στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Βέροιας, κατά τις εργά-
σιμες ημέρες και ώρες (αρμόδια υπάλληλος: Ε. Γκαραβέλη, τηλ.: 
2331350582, fax: 2331350515) , e-mail:  garaveli@veria.gr.

Ελεύθερη, άμεση και πλήρη & δωρεάν πρόσβαση στη δι-
ακήρυξη και τα λοιπά τεύχη του διαγωνισμού παρέχεται από 
την ιστοσελίδα του Δήμου Βέροιας στην διεύθυνση http://www.
veria.gr., καθώς και από τη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.
gov.gr.  

Τα αιτήματα για συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευ-
κρινήσεις επί των εγγράφων του διαγωνισμού (διακήρυξη) 
υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του δια-
γωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.
gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και σχετικές απαντήσεις επί των αιτημάτων 
παρέχονται με τον ίδιο τρόπο.

Ο Αντιδήμαρχος
Ασλάνογλου Στυλιανός

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

Καλούνται τα μέλη του Σκοπευτικού Αθλητικού Συλ-
λόγου Βέροιας σε Γενική Συνέλευση και αρχαιρεσίες για 
ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, την Τετάρτη 28 
Μαρτίου 2018 και ώρα 15.00΄ στα γραφεία του Συλλόγου 
Ρόδων 16.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
1) Απολογισμός απερχομένου Διοικητικού Συμβου-

λίου
2) Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής
3) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελε-

γκτικής Επιτροπής
Δικαίωμα ψήφου έχουν τα ταμιακώς τακτοποιημένα 

μέλη.
Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας, η επαναλη-

πτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 18.00΄ 
της ίδιας μέρας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΖΙΜΑΣ Δ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΥΤΙΛΕΚΑΣ Ε.

Ημερίδα για την 
ακτινιδιά στο Ινστιτούτο 

Φυλλοβόλων
 Δένδρων Νάουσας
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Δράσεις κατάρτισης, 
πιστοποίησης 

και συμβουλευτικής 
υποστήριξης για άνεργους 

νέους 18-24 ετών
Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ και ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟ-

ΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, έχουν αναλάβει την 
υλοποίηση των Πράξεων:

• «Δράσεις κατάρτισης, πιστοποίησης και συμβου-
λευτικής υποστήριξης για άνεργους νέους 18-24 ετών 
στον τομέα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας – Logistics», 
(αφορά 500 άνεργους)

• «Δράσεις κατάρτισης, πιστοποίησης και συμβου-
λευτικής υποστήριξης για άνεργους νέους 18-24 ετών 
στον τομέα του εξαγωγικού εμπορίου προϊόντων με έμ-
φαση στον πρωτογενή τομέα της παραγωγής» (αφορά 
900 άνεργους)

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Παρασκευή 30 Μαρτίου 2018  (ώρα 17:00 μμ)
Συνολική επιδότηση 1.380 ευρώ 
120 ώρες θεωρητικής κατάρτισης  
260 ώρες πρακτικής άσκησης
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι άνεργοι που πληρούν 

τις εξής προϋποθέσεις:
1. Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος και να μην 

έχουν υπερβεί το 25ο της ηλικίας τους.
2. Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας  του 

ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
3. Να είναι απόφοιτοι Υποχρεωτικής/ Δευτεροβάθμι-

ας/ Μεταδευτεροβάθμιας/ Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
4. Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητι-

κή ιδιότητα.
5. Να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/ 

φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και να έχουν συμ-
φωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης στο διάστημα του 
τελευταίου τετραμήνου πριν από την ημερομηνία λήξης 
της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής.

6. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επίσης και όσοι έχουν 
συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομι-
κευμένης παρέμβασης και έχουν συμφωνήσει σε Ατομι-
κό Σχέδιο Δράσης προγενέστερα, με την προϋπόθεση 
ότι δεν έχουν συμμετάσχει σε καμία ενεργητική πολιτική 
απασχόλησης (δράση κατάρτισης ή απασχόλησης) κατά 
το διάστημα του τελευταίου εννιαμήνου πριν από την 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτή-
σεων συμμετοχής.

7. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να υποβάλλει 
αίτηση συμμετοχής σε μια μόνο Διοικητική Περιφέρεια. 
Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η εκ των υστέρων αλ-
λαγή Διοικητικής Περιφέρειας. 

Η Κατάρτιση θα υλοποιηθεί στις Πιστοποιημένες 
εγκαταστάσεις του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης ΔΙ-
ΚΤΥΩΣΗ

Ευχαριστήριο
Ο Όμιλος Προστασίας Παιδιού Βεροίας ευχαριστεί 

θερμά:
1. Την κ. Μαρίνα Ψωμιάδου για την προσφορά 

της όπως κάθε χρόνο, σε πασχαλινές λαμπάδες για 
τα παιδιά του Ομίλου. Φέτος η προσφορά της είναι 
αφιερωμένη στη μνήμη του εγγονού της Άκη Ψωμιάδη.

2. Την κ. Χατζόγλου Γεωργία του καταστήματος «Α-
πόστολος» για τη μεγάλη προσφορά σε ρουχισμό για 
την ετοιμασία των πασχαλινών δεμάτων των παιδιών 
του Ομίλου.

3. Την κ. Παρίση Όλγα για τη δωρεά των 50 ευρώ 
στη μνήμη προσφιλών προσώπων.

4. Τον κ. Ν.Π. για τη δωρεά 50 ευρώ για τις γιορτές 
του Πάσχα.

5. Την κ. Β.Α. για τη δωρεά 100 ευρώ για τις γιορ-
τές του Πάσχα.

6. Την κ. Κατερίνα Παπαγιαννούλη-Παλουκίδου για 
τη δωρεά 30 ευρώ στη μνήμη της νονάς της Άννας 
Δημητροπούλου.

Ευχαριστήρια Επιστολή από 
το Κοινωνικό Φαρμακείο 

Δήμου Αλεξάνδρειας
Η Φαρμακοποιός 

και η Συντονίστρια του 
Κοινωνικού Φαρμακείου 
Δήμου Αλεξάνδρειας, εκ-
φράζουν τις θερμές τους 
ευχαριστίες στους παρα-
κάτω:

• Κέντρα Υγείας Α-
λεξάνδρειας και Κρύας 
Βρύσης

• Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Λευκάδας
• Ομάδα Δράσης Αλληλεγγύης Αλεξάνδρειας
• Φαρμακοποιούς του Κόσμου – World Pharmacists
καθώς και στους Φαρμακοποιούς:
•  Παράσχου Γιούλη
• Λιάκος Παναγιώτης
για την πολύτιμη προσφορά φαρμάκων αλλά και το 

ενδιαφέρον τους για συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη. Η 
βοήθεια τους στηρίζει έμπρακτα το έργο μας.

  Στον πεζόδρομο της Ιπποκράτους 
το Πασχαλινό Bazaar 

της «Πρωτοβουλίας για τι Παιδί»
  Η Πρωτοβουλία για το Παιδί ανακοινώνει τη 

διεξαγωγή του τακτικού Πασχαλιάτικου Bazaar 
της, που θα γίνει στο επί της οδού Ιπποκράτους 
34 κατάστημα, δίπλα στο φωτο-Ασικίδη, από το 
Σάββατο 24 Μαρτίου  έως και τη Μ. Πέμπτη 5 
Απριλίου 2018.

    Το φετινό Bazaar συμπίπτει ακριβώς με 
τη συμπλήρωση 10 χρόνων  δράσης του Ορ-
γανισμού μας, στον τομέα της φροντίδας και 
προστασίας παιδιών σε ανάγκη και σε κίνδυνο. 
Μέσα στο διάστημα αυτό, φιλοξενήθηκαν στο 
Σπίτι της Βεργίνας για μακρύ χρονικό διάστημα 
δεκάδες παιδιά, πολύ περισσότερα διημέρευσαν  
στη Δομή ανοικτής προστασίας της Βέροιας, 
ενώ εκατοντάδες συμπολίτες μας με προσωπικά 
και οικογενειακά προβλήματα δέχθηκαν υπη-
ρεσίες κοινωνικού λειτουργού και ψυχολόγου. 
Ταυτόχρονα, επιχειρήθηκε με πολλές μικρές και 
μεγάλες εκδηλώσεις η ενημέρωση του κοινού σε 
ζητήματα άμεσου κοινωνικού ενδιαφέροντος. Το 
έργο αυτό πραγματοποιήθηκε χάρις στην άμεση 
και έμμεση υποστήριξη μεγάλου αριθμού συμπολιτών μας, κοινού και εθελοντών.

    Με την απαράμιλλη σε συνέπεια, σταθερότητα και ποιότητα εργασία των τμημάτων 
Bazaar των εθελοντριών της, η Πρωτοβουλία για το Παιδί ετοίμασε και παρουσιάζει και 
εφέτος με υπερηφάνεια τις δημιουργίες τους: λαμπάδες και πασχαλιάτικα αναμνηστικά, 
χρηστικά αντικείμενα και τεχνουργήματα, εδέσματα και χειροτεχνήματα, όλα σε εξαιρετικά 
προσιτές τιμές, απευθυνόμενη στους φίλους της από όλη την Ημαθία και προσδοκώντας, 
όπως κάθε φορά, στην ανταπόκρισή τους.

    Το Πασχαλιάτικο Bazaar θα είναι ανοικτό, τις καθημερινές από 9:00  έως  14:00   και 
από  17:00 έως 20:30   και τα Σαββατοκύριακα από 10:00 έως 15:00.    

«Τα Παιδιά της Άνοιξης» στο 
«ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ» Θεσσαλονίκης

Το θέατρο «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΝ» στη 
Θεσσαλονίκη επισκέφτηκαν την Παρα-
σκευή 30/2/2018, οι ωφελούμενοι του 
ΚΔΗΦ ΑμεΑ «Τα Παιδιά της Άνοιξης», 
προκειμένου να παρακολουθήσουν την 
μαγική παράσταση της “Παπλωματούς” 
σε σκηνοθεσία και διασκευή Μαριάννας 
Τόλη. Ένα μουσικό υπερθέαμα με πολ-
λά σύγχρονα μηνύματα για μικρούς και 
μεγάλους, εμπνευσμένο από το πολυ-
βραβευμένο παραμύθι των Τζέφ Μπρα-
μπώ και Γκέιλ Μάρκεν.Οι ωφελούμενοι, 
απόλαυσαν τη φαντασμαγορική παρά-
σταση, τραγούδησαν, γέλασαν με τους σύγχρονους διαλόγους και συμμετείχαν με πολύ 
κέφι καθ΄όλη τη διάρκεια της. Μια παράσταση που συγκίνησε μικρούς και μεγάλους και μας 
υπενθύμισε την αξία της προσφοράς και της ενσυναίσθησης.  

ΤΟ Δ.Σ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός  Σύλλογος Φί-

λων   Κέντρου Μέριμνας Ατόμων  Ειδικών Δεξιοτήτων 
του Δήμου Βέροιας ευχαριστεί θερμά και από καρδιάς 
τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Βέροιας Ναούσης & 
Καμπανιάς κ. Παντελεήμονα που μας έχει υπό την 
σκέπη του, μας αγαπά, μας προστατεύει, μας φροντίζει 
και μας καθοδηγεί.

Ένα μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ 
 Η Εθελόντρια Διευθύντρια 

& Πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων
 Μιχαηλίδου – Δαμιανίδου 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πρωτοβουλίας για το 

Παιδί, ευχαριστεί θερμά: 1.Τον κύριο Δημήτριο Τσα-
ράβα για τη δωρεά ποσού 500€. 2.Τον κύριο Γεώργιο 
Ιορδανίδη, για τη δωρεά ποσού 250€. 3.Την κυρία Γε-
ωργία Φιλουργιώτη για τη δωρεά ποσού 200€.

4.Το Νηπιαγωγείο Σταυρού για τη δωρεά ποσού 
130€. 5.Ανώνυμο φίλο για τη δωρεά ποσού 100€ στη 
μνήμη Χρήστου Τζίκα.

6.Την Εταιρεία κρεάτων του κυρίου Βασιλείου Για-
τρά, για τον εφοδιασμό με κρέατα.

7.Την Εταιρεία λιπασμάτων, υγιεινής διατροφής και 
ανάπτυξης ΛΥΔΑ, για την ευγενική παροχή γεύματος.

8.Την κυρία Άτρεμη Κοτρίδου-Συμεωνίδου, για τη 
δωρεά ποσού 50€ στη μνήμη προσφιλών.

9.Την κυρία Ελένη Τοπαλίδου για τη δωρεά ποσού 
50€. 10.Τον κύριο Allessandro Condina για τη δωρεά 
ποσού 50€.

11.Ανώνυμη κυρία για τη δωρεά ποσού 20€ στη 
μνήμη προσφιλών.

12.Ανώνυμη κυρία για τη δωρεά ποσού 20€.
13.Την κυρία Ευδοξία Καρυτοπούλου για τη δωρεά 

ποσού 20€.
14.Τον κύριο Παύλο Μαριάτο για τη σταθερή οικο-

νομική υποστήριξη.
ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.
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Εκδηλώσεις για την επέτειο 
της 25ης Μαρτίου 1821, διορ-
γανώνει ο Δήμος Νάουσας, 
σύμφωνα με το παρακάτω πρό-
γραμμα: 

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

Φιλαρμονική της πόλης. Θα ση-
μάνουν χαρμόσυνα οι καμπά-
νες. 

 Ώρα 08.00 Έπαρση της Ση-
μαίας στο Ηρώο της πόλης 

 Ώρα 10.30 ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ στο 
Μητροπολιτικό Ναό της Μετα-
μορφώσεως του Σωτήρος.  Α-
πόδοση τιμών από τη Φιλαρ-
μονική της πόλης και το Στρατό.  
Θα παραστούν αντιπροσωπείες 
όλων των Σχολείων με τις Ση-
μαίες. 

 Ώρα 11.15  Καφές στο εστι-
ατόριο “MARON” (πρώην «ΚΙΟ-
ΣΚΙ») 

 Ώρα 11.30 Τρισάγιο και κα-
τάθεση στεφάνων στο Ηρώο 
της πόλης.  Εκφώνηση του πα-
νηγυρικού της ημέρας από την 
Εκπαιδευτικό του 10ου Δημοτι-
κού Σχολείου Νάουσας κ. Μα-
ρία Σγουρίδου

Ενός λεπτού σιγή υπέρ των 
πεσόντων και Εθνικός Ύμνος

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

Θα προηγείται η Φιλαρμο-
νική. Θα παρελάσουν Ανάπη-
ροι και Τραυματίες πολέμου, 
ο έχων το Γενικό Πρόσταγμα, 
Πολιτιστικά Σωματεία, Δημοτι-
κά Σχολεία, Γυμνάσια, Λύκεια, 
Οδηγοί, Πρόσκοποι, Ε.Ο.Σ., 
Στρατός. Της παρελάσεως θα 
ηγηθεί o Καθηγητής Φυσικής 
Αγωγής του                  3ου 
Δημοτικού Σχολείου Νάουσας κ. 
Χρήστος Μπαμπαλής.                       

 Ώρα 20.00 Υποστολή της 
σημαίας από τμήμα Στρατού. 

 ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΗΜΑΙΟΣΤΟΛΙ-
ΣΜΟΣ 

 Των Δημοσίων και Δημο-
τικών Καταστημάτων, ΝΠΔΔ, 
ΝΠΙΔ και  ιδιωτικών καταστη-
μάτων και οικιών από το πρωί 
της 24ης μέχρι το απόγευμα 
της  25ης Mαρτίου 2018 και 
φωταγώγηση των Δημοσίων και 

Δημοτικών Καταστημάτων κα-
θώς και των καταστημάτων των 
Ν.Π.Δ.Δ. και Τραπεζών της πό-
λης κατά τις  βραδινές ώρες της 
24ης και 25ης Μαρτίου 2018. 

Στην Τοπική Κοινότητα Στε-
νημάχου θα γίνει Δοξολογία και 
θ’ ακολουθήσει κατάθεση στε-
φάνων και παρέλαση μαθητών. 

Στην Τοπική Κοινότητα Ρο-
δοχωρίου θα γίνει Δοξολογία και 
θ’ ακολουθήσει κατάθεση στε-
φάνων. 

 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝ-
ΘΕΜΙΩΝ 

 Ειδικότερα, το πρωί της 
Κυριακής 25 Μαρτίου 2018, τις 
ώρες από 07:30 έως 12:00, Δο-
ξολογία, κατάθεση στεφάνων 
και παρέλαση μαθητών θα γί-
νουν: 

 1) Στη Δημοτική Κοινότητα 
Κοπανού 2) Στην Τοπική Κοινό-
τητα Επισκοπής 3) Στην Τοπική 
Κοινότητα Λευκαδίων 4) Στην 
Τοπική Κοινότητα Μαρίνας 5) 
Στην Τοπική Κοινότητα 
Μονοσπίτων 6) Στην 
Τοπική Κοινότητα Χα-
ρίεσσας 

 Αναλυτικό Πρό-
γραμμα και πληροφο-
ρίες στις Τοπικές Κοι-
νότητες. 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟ-
ΤΗΤΑ ΕΙΡΗΝΟΥΠΟ-
ΛΗΣ 

Ειδικότερα, το πρωί 
της Κυριακής 25 Μαρ-
τίου 2018, στις Τοπικές 
Κοινότητες Αγγελοχω-
ρίου, Πολυπλατάνου 
και Ζερβοχωρίου (Άνω 
Ζερβοχώρι, Παλαιό 

Ζερβοχώρι και Αρχάγγελο) το 
πρόγραμμα είναι το παρακάτω

- Ώρα 7.30 π.μ. θα σημά-
νουν οι καμπάνες των Ιερών 
Ναών των οικισμών της Δ.Ε. 
Ειρηνούπολης - Ωρα 10.15 π.μ. 
προσέλευση επισήμων και αντι-
προσωπειών των σχολείων με 
τις σημαίες. - Ώρα 10.30 π.μ. 
Επίσημη δοξολογία στους Ιε-
ρούς Ναούς της Δημοτικής Ενό-
τητας, από τους  Ιερείς  αυτών. 
- Ώρα 10.45 π.μ. Τρισάγιο και 
κατάθεση Στεφάνων στα Ηρώα 
των Δημοτικών Διαμερισμάτων. 
- Ώρα 11.15 π.μ. παρέλαση στις  
κεντρικές οδούς των Δημοτικών 
Διαμερισμάτων από τους Μαθη-
τές, τους Πολιτιστικούς Συλλό-
γους και την Φιλαρμονική Ειρη-
νούπολης. 

 Αναλυτικό πρόγραμμα και 
πληροφορίες στη Δημοτική Ε-
νότητα Ειρηνούπολης (κ. Χα-
τζηκαλλινικίδου Χρυσούλα, τηλ. 
23323 50604). 

Πρόγραμμα εορτασμού 
25ης Μαρτίου στη Νάουσα

Σ τ ι ς  2 5 
Μ α ρ τ ί ο υ 
2018 , ημέ-
ρα Κυριακή 
θα πραγμα-
τοπο ιηθούν  
στη πόλη της 
Αλεξάνδρει-
ας,  με  την 
ευκαιρία  του 
Ε ο ρτα σ μ ο ύ 
της Επετείου 
της Επανά-
στασης του 
1821, οι πα-
ρακάτω εκ -
δηλώσεις και 
παρακαλούμε 
όπως περα-
στε ί τ ε  στ ι ς 
εκδηλώσε ις 
που αναφέ-
ρονται παρακάτω, με όλο το προσωπικό, τα  Δ.Σ. 
και τα μέλη των Σωματείων, Ενώσεων, Οργανώ-
σεων και Συλλόγων :

Γενικός σημαιοστολισμός όλων των Δημόσιων 
και Δημοτικών Καταστημάτων, Ν.Π.Δ.Δ. και Τρα-
πεζών, με μέριμνα των αρμοδίων, καθώς και των 
οικιών της πόλης της Αλεξάνδρειας από την ανα-
τολή του ηλίου της 24ης Μαρτίου μέχρι τη δύση 
της 25ης Μαρτίου,

Ώρα 07:30: Θα σημάνουν χαρμόσυνα οι κα-
μπάνες των εκκλησιών.

Ώρα 08:00: Επίσημη έπαρση της Σημαίας στο 
χώρο του Ηρώου της πόλης της Αλεξάνδρειας 
από ομάδα οπλιτών μερίμνει Σ.Α.Σ. Απόδοση 
τιμών στο Ηρώο και στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως 
Θεοτόκου Αλεξάνδρειας από τη Φιλαρμονική και 
από Διμοιρία της Σ.Α.Σ 

α. Δοξολογία θα τελεσθεί στον Ιερό Ναό της 
Κοιμήσεως της Θεοτόκου. 

 • Πέρας προσέλευσης Επισήμων ώρα  10.10 
π.μ

• Εκφώνηση του πανηγυρικού της ημέρας από 
τον Διευθυντή του 1ο Γενικού Λυκείου Αλεξάν-
δρειας κ. Κούγκα Κωνσταντίνο.

 β. Επιμνημόσυνη Δέηση – Κατάθεση Στεφά-
νων

 • Θα λάβουν χώρα μετά την Δοξολογία στο 
χώρο του Ηρώου της πόλεως.

• Προσέλευση Επισήμων ώρα 11.10 π.μ
• Κατάθεση Στεφάνων Σιγή ενός λεπτού-Ανά-

κρουση Εθνικού Ύμνου
 
 • Ώρα  12:00  θα πραγματοποιηθεί παρέλαση 

επί της οδού Βετσοπούλου,
• μπροστά από το Πνευματικό Κέντρο, από 

μαθητές και μαθήτριες των σχολείων,συλλόγων,-
σωματείων κλπ. με τις σημαίες τους, καθώς και 
Διμοιρίας Στρατού της Σ.Α.Σ

Πρόγραμμα εορτασμού 
25ης Μαρτίου στην Αλεξάνδρεια

Εκδήλωση 
Κοινωνικού 

Παντοπωλείου του 
Δήμου Αλεξάνδρειας
Το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Αλεξάνδρειας σε 

συνεργασία με την Μ.Κ.Ο. «ΜΠΟΡΟΥΜΕ» μοίρασε δωρο-
επιταγές για αγορές από τα σούπερ μάρκετ του ΑΒ Βασιλό-
πουλου σε πενήντα ωφελούμενες οικογένειες, σε μία ζεστή 
εκδήλωση όπου παρευρέθησαν ο Δήμαρχος κος Γκυρίνης 
Παναγιώτης, ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας Παι-
δείας και Πολιτισμού κος Χαλκίδης Ισαάκ και η Προϊσταμένη 
του τμήματος κα Ραφαηλίδου Ευαγγελία.

 Ο Δήμος Αλεξάνδρειας ευχαριστεί  θερμά την Ομάδα 
του «ΜΠΟΡΟΥΜΕ» που με σύνθημα «Καμία μερίδα φαγη-
τού χαμένη» και με κοινωνική ευαισθησία και αποτελεσματι-
κότητα, μέσω της διάσωσης τροφίμων σε κάθε διατροφική 
αλυσίδα, ανταποκρίθηκε αμέσως στο κάλεσμα μας και 
μερίμνησε και ενίσχυσε τις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες και 
τους οικονομικά ασθενέστερους πολίτες του Δήμου μας με 
απώτερο στόχο την καταπολέμηση του επισιτισμού. 

Ενισχυμένα μέτρα Τροχαίας 
σε όλη την επικράτεια κατά την περίοδο 

εορτασμού της 25ης Μαρτίου
Η Ελληνική Αστυνομία, ενόψει εορτασμού της 

25ης Μαρτίου, εντατικοποιεί τις δράσεις της, με 
την εφαρμογή αυξημένων μέτρων Τροχαίας, σε 
όλο το οδικό δίκτυο της χώρας, με σκοπό την α-
σφαλή μετακίνηση των πολιτών και την πρόληψη 
των τροχαίων ατυχημάτων.

Ειδικότερα, ο σχεδιασμός των μέτρων περι-
λαμβάνει:

• Αστυνόμευση του οδικού δικτύου κατά το-
μείς, βάσει των ιδιαίτερων κυκλοφοριακών συν-
θηκών κάθε περιοχής.

• Αυξημένη αστυνομική παρουσία και ενισχυ-
μένη αστυνόμευση των σημείων του οδικού δι-
κτύου, όπου παρατηρείται συχνότητα πρόκλησης 
τροχαίων ατυχημάτων.

• Αυξημένα μέτρα τροχαίας στις εισόδους - ε-
ξόδους μεγάλων αστικών κέντρων, όπου παρα-
τηρείται μεγάλη κίνηση οχημάτων.

• Ρύθμιση της κυκλοφορίας με πεζούς τροχο-
νόμους, σε βασικές διασταυρώσεις για την απο-
φυγή κυκλοφοριακής συμφόρησης.

• Συγκρότηση συνεργείων γενικών και ειδικών 
τροχονομικών ελέγχων (ιδιαίτερα για τη βεβαίω-
ση επικίνδυνων παραβάσεων, όπως υπερβολική 
ταχύτητα, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, 
αντικανονικό προσπέρασμα, κ.λπ. καθώς και 
παραβάσεων που βάσει στατιστικών στοιχείων 
ευθύνονται για την πρόκληση σοβαρών τροχαίων 
ατυχημάτων, όπως η χρήση κινητών τηλεφώνων 
κατά την οδήγηση).

• Αυξημένα μέτρα τροχαίας σε χώρους όπου 
παρατηρείται μαζική διακίνηση επιβατών (αερο-
δρόμια, λιμάνια, σταθμοί, κ.λπ.).

• Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τόπους που θα 
πραγματοποιηθούν εορταστικές εκδηλώσεις.

• Παρουσία τροχονόμων στους Σταθμούς Διο-

δίων της Χώρας για τη διευκόλυνση της κυκλοφο-
ρίας, την ενημέρωση και την παροχή συμβουλών 
στους οδηγούς και τους συνεπιβάτες.

• Ενημέρωση των πολιτών μέσω του Γραφεί-
ου Τύπου, σε κάθε περίπτωση που καθίσταται α-
ναγκαία η ευρεία πληροφόρηση του 
κοινού για την ύπαρξη τυχόν κυκλο-
φοριακών και άλλων προβλημάτων.

Επισημαίνεται ότι καθ’ όλη τη δι-
άρκεια εφαρμογής των μέτρων, θα 
βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησι-
ακή ετοιμότητα τόσο το προσωπικό 
όσο και τα μέσα της Ελληνικής Α-
στυνομίας, κυρίως των Υπηρεσιών 
Τροχαίας. Συγκεκριμένα, θα διατε-
θούν περιπολικά, μοτοσικλέτες και 
συμβατικά οχήματα, με το ανάλογο 
προσωπικό και εξοπλισμό για την 
αποτελεσματική αστυνόμευση του 
οδικού δικτύου της χώρας.

Στο πλαίσιο αυτό οι οδηγοί πα-
ρακαλούνται:

• να ενημερώνονται για τον και-
ρό και την κατάσταση του οδικού 
δικτύου,

• να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί 
κατά την οδήγηση,

• να ακολουθούν πιστά τις δια-
τάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλο-
φορίας,

• να οδηγούν με χαμηλές ταχύ-
τητες για να ελέγχουν καλύτερα το 
όχημά τους,

• σε κάθε περίπτωση να συμ-
μορφώνονται με τις υποδείξεις των 
τροχονόμων.

Υπενθυμίζεται ότι η σωστή οδική συμπερι-
φορά των οδηγών και η τήρηση των κανόνων 
οδικής κυκλοφορίας είναι βασικές προϋποθέσεις 
τόσο για την ασφαλή μετακίνηση, όσο και για την 
αποφυγή των τροχαίων ατυχημάτων.



ΑΝΔΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΗανδρικήομάδατουΑγροτικούΑστέρααγωνίζεται

την Κυριακή 25/3/2018, στις 16:30 στο γήπεδο της
Ράχης,μετηναντίστοιχηομάδατηςΑΕΠΒέροιας,για
την 17ηαγωνιστική τηςΑ2 ερασιτεχνικής κατηγορίας
τηςΕΠΣΗμαθίας.

ΟΜΑΔΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ
Παιδικό τμήμα 
ΤοΣάββατο24/3/2018 τοπαιδικό τμήμα τουΑγροτι-

κούΑστέρα,αγωνίζεταιστογήπεδοτουΛαζοχωρίουστις
11:00,μετοαντίστοιχοτμήματουΜακεδόναΒέροιας,για
την 1ηαγωνιστική τωνplayoff τουπαιδικούπρωταθλή-
ματοςτηςΕΠΣΗμαθίας.

Ησυγκέντρωση τωνπαικτών θα γίνει στις 09:15 το
πρωίστογήπεδοτηςΑγίαςΒαρβάραςκαιημετακίνηση
θαγίνειμειδίαμέσα.

Τμήματα Υποδομής
Το Σάββατο 24/3/2018 τα τμήματα υποδομής της

Ακαδημίας (προπαιδικό, τζούνιορ,προτζούνιορ-μπαμπί-
νο) τουΑγροτικούΑστέρα, αγωνίζονται στις 10:30, στο
γήπεδο τηςΑγίαςΒαρβάρας, με τα αντίστοιχα τμήματα
τηςακαδημίαςΕπισκοπήςΝάουσας,γιατοπρωτάθλημα
υποδομών.

Η συγκέντρωση των τμημάτων θα γίνει στις 09:45
πρωίστογήπεδοτηςΑγίαςΒαρβάρας.

Οιμικροίαθλητέςναέχουνμαζίτουςπράσινηστολή.

ΑνακοίνωσητουΔΣτουΑγροτικούΑΣΤΈΡΑ
Έναωραίο ταξίδι για τα κορίτσια μας τελείωσε. Η

ομάδα ,παράτηνπαλληκάριαεμφάνισηστηνΚατερίνη,
έχασεστιςκαθυστερήσειςκαιμαζίτηδυνατότηταναδιεκ-
δικήσειτηνάνοδοστηνΑ’Εθνική.

Οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώστονπροπονητή
καιόλεςτιςαθλήτριεςμας,γιατίξεπέρασανπολλέςαντι-
ξοότητες,έδωσανόλεςτουςτιςδυνάμειςγιατοκαλύτερο
καιπάλεψανμέχρι τέλους.Θεωρούμεβέβαιοότιανδεν
είχαμεπολλούςτραυματισμούςηεξέλιξηθαήτανηεπι-
θυμητή.Δενπειράζειόμως...οαγώναςσυνεχίζεται...

CMYKCMYK
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Η ΚΕΔ ανακοίνωσε τους 
ορισμούς των διαιτητών 
για τα ματς της 23ης αγω-

νιστικής  της Football League. 
Τον δύσκολο εκτός έδρας αγώνα 
του Άρη στον Κισσαμικό θα 
διευθύνει ο κ. Ζαραβίνος από 
τον Σύνδεσμο της Αθήνας.

Αναλυτικάοιορισμοί
Σάββατο24Μαρτίου
ΑΟΧΚισσαμικός -Άρης (15:00 ΕΡΤ3,

ΓήπεδοΠεριβολίων)
Διαιτητής:Ζαραβίνος(Αθηνών)
Βοηθοί:Οικονόμου (Δυτ.Αττικής),Πολυ-

χρονιάδης(Αν.Αττικής)
4ος:Αντιπαριώτης(Αν.Αττικής)

Αν. Καρδίτσας - ΚαραϊσκάκηςΆρτας

(15:00,Δημ.ΣτάδιοΚαρδίτσας)
Διαιτητής:Δραγάτης(Αν.Αττικής)
Βοηθοί: Λεωνίδας (Τρικάλων), Κάλλης

(Αν.Αττικής)
4ος:Μιχαηλίδης(Βοιωτίας)

Παναιγιάλειος -Καλλιθέα (15:00,Δημ.
ΣτάδιοΑιγίου)

Διαιτητής:Σελίμος(Λακωνίας)
Βοηθοί:Παπαδάκης(Ηρακλείου),Πριόνας

(Εύβοιας)
4ος:Κακριδής(Πειραιά)

Αιγινιακός -ΑπόλλωνΛάρισας (15:00,
«Γ.Παραλυκίδης»)

Διαιτητής:Σιδηρόπουλος(Έβρου)
Βοηθοί:Τίκας (Καρδίτσας),Τερζόπουλος

(Έβρου)
4ος:Κιγιτζή(Ξάνθης)

ΑπόλλωνΠόντου-Τρίκαλα(15:00,Γή-
πεδοΚαλαμαριάς)

Διαιτητής:Κουκούλας(Λέσβου)
Βοηθοί: Καρμίρης (Λέσβου), Κρυωνάς

(Σερρών)
4ος:Φωτιάδης(Σερρών)

ΟΦΗ -Εργοτέλης (17:00, «Θ.Βαρδινο-
γιάννης»)

Διαιτητής:Σωτηριάδης(Λασιθίου)
Βοηθοί:Τρουλινός(Ηρακλείου),Πάγκαλος

(Λασιθίου)
4ος:Κουναλάκης(Ηρακλείου)

Κυριακή25Μαρτίου
ΔόξαΔράμας-Παναχαϊκή(15:00ΕΡΤ3,

ΓήπεδοΔόξας)
Διαιτητής:Φωτιάδης(Καστοριάς)
Βοηθοί:Δημόπουλος (Φλώρινας),Κελεσί-

δης(Ημαθίας)
4ος:Θεοδωρόπουλος(Φλώρινας)

Λόγο της 
Εθνικής 
επετείου 

τα παιχνίδια της 
Γ’ Εθνικής θα διε-
ξαχθούν το Σάβ-
βατο 24 Μαρτίου.  
Ο Φίλιππος Αλε-
ξάνδρειας υποδέ-
χεται τον Ηρακλή 
που ¨καίγεται» 
για τους τρεις 
βαθμούς ,ενώ Τρί-
καλα και Νάουσα 
αγωνίζονται εκτός 
έδρας.

Άρης Παλαιοχωρίου-
Λαγκαδάς διαιτητής ο κ.
Φωτιάς(Πέλλας)βοηθοίοικ.κΔεμερτζήςκαιΚεσισόγλου(-
Πέλλας)

ΑΕ Καρίτσας  - Νάουσα διαιτητής ο κ. Μπούτσικος
(Μακεδονίας)βοηθοίοικ.κΤοροσιάδηςκαιΝταβέλας(Μα-
κεδονίας)

Μακεδονικός-ΑγροτικόςΑστέραςδιαιτητήςο κ.Τσετσί-
λας (Γρεβενών) βοηθοί οι κ.κ Στεφούλης καιΜωυσιάδης
(Γρεβενών)

ΑΟΚαρδίας -Μ.ΑλέξανδροςΤρικάλωνδιαιτητής ο κ.

Στόλης(Σερρών)βοηθοίοικ.κΚαμπούρηςκαιΑναστασιά-
δης(Σερρών)

ΦίλιπποςΑλεξάνδρειας - Ηρακλής  διαιτητής ο κ.
Μπλούνας (Φθιώτιδας) βοηθοί οι κ.κΚαλύβας και Καρα-
γιάννης(Φθιώτιδας)

Κιλκισιακός-Αριδαίαδιαιτητήςοκ.Παλιούρας(Μακεδο-
νίας)βοηθοίοικ.κΤυριακίδηςκαιΜιχτατίδης(Μακεδονίας)

Εδεσσαικός-Καμπανιακόςδιαιτητήςοκ.Μελτζανίδης(
Ημαθίας)ΓιάντζηςκαιΧριστοδούλου(Ημαθίας)

Football League

Σάββατο3μ.μ.
ΑΟΧ/Κισσαμικός-Άρης(ΕΡΤ3)

Γ’εθνική
Το Σάββατο η αγωνιστική στον 2ο όμιλο

Οιδιαιτητέςτωναγώνων

ΑΟΚΠαιδικό
Κώστας Καπνάς: «Κερδίσαμε 

δίκαια τον τίτλο»
Οπροπονητής Κώστας Καπνάς μιλώντας για

τηννίκηκαιτηνκατάκτησητουτίτλουτόνισε.«Οι
παίκτεςμουήταναφοσιωμένοιστοπαιχνίδικαιστο
σχετικόπλάνοαπό τηναρχή τουαγώνα. Έκαναν
πράξη όλα όσα τους είχα πει, ακολούθησαν την
ανάλυση του αντιπάλουπου είχαν κάνει τις προ-
ηγούμενες ημέρες και καταθέτονταςστοπαρκέ το
100% της ενέργειάς τους κατάφεραν να κερδίσουν
τοπαιχνίδικαιδίκαιατηνκατάκτησητουτίτλου.»

Ταδεκάλεπτα:15-25,34-46,52-68,83-91
ΟιπόντοιτουΑΟΚ:(Καπνάς) Χρονίδης,Καρα-

θανάσηςMVP27 (5), Χαραλαμπίδης 18,Μποζά-
μπαλης,Αβραμίδης, Ιωαννίδης 31 (1), Γκίτκος 6,
Αργιαντόπουλος2,Στογιαννόπουλος2,Ασλανίδης
5,Τσαναξίδης

Αγωνιστικές
δράσειςτου
Αγρ.Αστέρα
Αγ.Βαρβάρας



Στό χιονοδρομικό κέντρο Πη-
λίου πραγματοποιήθηκε το Σαβ-
βατοκύριακο 17-18/3/2018 ο
Πανελλήνιος αγώνας αλπικών α-
γωνισμάτων της κατηγορίαςΠαί-
δων-Κορασίδων2.ΟΕΟΣΝάου-
σας συνεχίζοντας την αγωνιστική
τουδράση,έδωσεδυναμικάτοπα-
ρώνστοναγώνα.Οέντονοςσυνα-
γωνισμόςδενφάνηκεναπτοείτου
αθλητέςμαςχαρίζοντας εξαιρετική
παρουσίαστηνομάδαμας.ΗΕύα
Τρούπκουπανηγύρισε το ασημέ-
νιοτηςμετάλλιοστοδεύτεροσκα-
λί του βάθρουστο αγώνισμα της
γιγαντιαίας τεχνικής κατάβασης.
Την επόμενη μέραστο αγώνισμα
της τεχνικής κατάβασης κατέλαβε
τηνΤρίτηθέσηκαιέναακόμαχάλ-
κινομετάλλιοΕλπιδοφόραεμφάνισηέκανε
στοίδιοαγώνισμαοΑναστάσηςΛυμπεριά-
δηςκαταλαμβάνονταςτηνέβδομηθέση.Η
δραστηριότητεςτουσυλλόγουσυνέχιζονται
και το επόμενο Σαββατοκύριακο με τους
ΠανελλήνιουςΑγώνεςΑΓΕΝστηνΒίγλας
Φλώρινας.

Προκριματικόςκαιτελικόςαγώνας
ελεύθερουσκι(SKICROSS)Βόρρας

17-18/3/2018
ΣτοχιονοδρομικόκέντροΒόρραςπραγ-

ματοποιήθηκε τοπροηγούμενο Σαββατο-
κύριακο 17-18/3/2018, ο προκριματικός
και τελικός αγώνας του ελεύθερουσκι(ski
cross), μετά τηνπολύχρονη απουσία του
από τα αθλητικά χιονοδρομικά δρώμενα.
Ο Ε.Ο.Σ Νάουσας συμμετείχε με πέντε
αθλητές,αποσπώνταςτέσσεραχρυσά,δύο
ασημένιακαιέναχάλκινομετάλλιο,κερδίζο-
νταςτιςεντυπώσεις.Συγκεκριμένα:

ΠΑΧΕφήβων: 1ος ΖωγράφοςΜάνος
Εμμανουήλ

ΚύπελλοΚορασίδων:1ηΜουδιώτηΜα-
ρίαΑκριβή

ΚύπελλοSkiCross(Τελικός):1οςΒαλτα-
δώροςΜίλτος, 2οςΚατσάνηςΑθανάσιος,
3οςΒαλταδώροςΔημήτριος

Π.Α.ΧΑνδρών:  1οςΒαλταδώροςΜίλ-
τος,2οςΒαλταδώροςΔημήτριος

Από την ΕΠΣ Ημαθίας ανακοινώ-
θηκε το πρόγραμμα των  PLAY 
OFF και PLAY AOUTτου παιδι-

κού πρωταθλήματος.

ΠΑΙΔΙΚΟΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ-PLAYOFF
1ηαγωνιστική
ΜΑΚΕΔΟΝΑΣΒΕΡΟΙΑΣ -ΑΓΡΟΤΙΚΟΣΑΣΤΗΡ

ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ:-
ΑΛΙΑΚΜΩΝΝΗΣΕΛΙΟΥ -ΑΣΤΕΡΑΣΑΛΕΞ/ΕΙΑΣ:

-ΦΙΛΙΠΠΟΣΜΕΛΙΚΗΣ-ΑΕΠΟΝΤΙΩΝΒΕΡΟΙΑΣ:-
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣΝΑΟΥΣΑΣ-ΠΑΟΚΟΥΛΟΥΡΑΣ:-

2ηαγωνιστική
ΑΛΙΑΚΜΩΝΝΗΣΕΛΙΟΥ-ΜΑΚΕΔΟΝΑΣΒΕΡΟΙΑΣ:-
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣΑΣΤΗΡΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ-ΦΙΛΙΠΠΟΣ

ΜΕΛΙΚΗΣ:-
ΑΣΤΕΡΑΣΑΛΕΞ/ΕΙΑΣ -ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣΝΑΟΥ-

ΣΑΣ:-
ΠΑΟΚΟΥΛΟΥΡΑΣ-ΑΕΠΟΝΤΙΩΝΒΕΡΟΙΑΣ:-

3ηαγωνιστική
ΜΑΚΕΔΟΝΑΣΒΕΡΟΙΑΣ-ΦΙΛΙΠΠΟΣΜΕΛΙΚΗΣ:

-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣΝΑΟΥΣΑΣ -ΑΛΙΑΚΜΩΝΝΗΣΕ-
ΛΙΟΥ:-

ΠΑΟ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ -ΑΓΡΟΤΙΚΟΣΑΣΤΗΡΑΓ.
ΒΑΡΒΑΡΑΣ:-

ΑΕΠΟΝΤΙΩΝΒΕΡΟΙΑΣ-ΑΣΤΕΡΑΣΑΛΕΞ/ΕΙΑΣ:

4ηαγωνιστική
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ -

ΜΑΚΕΔΟΝΑΣΒΕΡΟΙΑΣ:-
ΦΙΛΙΠΠΟΣΜΕΛΙΚΗΣ - ΠΑΟ

ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ:-
ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΝΗΣΕΛΙΟΥ -ΑΕ

ΠΟΝΤΙΩΝΒΕΡΟΙΑΣ:-
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣΑΣΤΗΡΑΓ.ΒΑΡ-

ΒΑΡΑΣ-ΑΣΤΕΡΑΣΑΛΕΞ/ΕΙΑΣ:-

5ηαγωνιστική
ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ -

ΠΑΟΚΟΥΛΟΥΡΑΣ:-
ΑΕΠΟΝΤΙΩΝΒΕΡΟΙΑΣ-ΑΡΙ-

ΣΤΟΤΕΛΗΣΝΑΟΥΣΑΣ:-
ΑΣΤΕΡΑΣΑΛΕΞ/ΕΙΑΣ - ΦΙ-

ΛΙΠΠΟΣΜΕΛΙΚΗΣ:-
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣΑΣΤΗΡΑΓ.ΒΑΡ-

ΒΑΡΑΣ-ΑΛΙΑΚΜΩΝΝΗΣΕΛΙΟΥ:
-

6ηαγωνιστική
ΑΕΠΟΝΤΙΩΝΒΕΡΟΙΑΣ -ΜΑ-

ΚΕΔΟΝΑΣΒΕΡΟΙΑΣ:-
ΠΑΟΚΟΥΛΟΥΡΑΣ-ΑΣΤΕΡΑΣ

ΑΛΕΞ/ΕΙΑΣ:-
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣΝΑΟΥΣΑΣ-ΑΓΡΟΤΙΚΟΣΑΣΤΗΡ

ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ:-
ΦΙΛΙΠΠΟΣΜΕΛΙΚΗΣ-ΑΛΙΑΚΜΩΝΝΗΣΕΛΙΟΥ:-

7ηαγωνιστική
ΑΣΤΕΡΑΣΑΛΕΞ/ΕΙΑΣ-ΜΑΚΕΔΟΝΑΣΒΕΡΟΙΑΣ:-
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣΑΣΤΗΡΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ-ΑΕΠΟΝΤΙ-

ΩΝΒΕΡΟΙΑΣ:-
ΑΛΙΑΚΜΩΝΝΗΣΕΛΙΟΥ-ΠΑΟΚΟΥΛΟΥΡΑΣ:-
ΦΙΛΙΠΠΟΣΜΕΛΙΚΗΣ -ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣΝΑΟΥ-

ΣΑΣ:-

ΠΑΙΔΙΚΟΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ-PLAYOUT
1ηαγωνιστική
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣΝΑΟΥΣΑΣ-ΦΙΛΙΠΠΟΣΑΛΕΞΑΝ-

ΔΡΕΙΑΣ:-
Μ.ΑΛΕΞ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΑΧΙΛΛΕΑΣΝΑΟΥΣΑΣ:-
ΕΝΩΣΗΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ-ΦΑΣΝΑΟΥΣΑ:-

2ηαγωνιστική
Μ.ΑΛΕΞ.ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣΝΑΟΥ-

ΣΑΣ:-
ΦΙΛΙΠΠΟΣΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ -Μ.ΑΛΕΞ.ΤΡΙΚΑ-

ΛΩΝ:-
ΦΑΣΝΑΟΥΣΑ-ΑΧΙΛΛΕΑΣΝΑΟΥΣΑΣ:-

3ηαγωνιστική
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣΝΑΟΥΣΑΣ-Μ.ΑΛΕΞ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ:

-
ΕΝΩΣΗΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ-Μ.ΑΛΕΞ.ΑΓ.ΜΑ-

ΡΙΝΑΣ:-
ΦΑΣΝΑΟΥΣΑ -ΦΙΛΙΠΠΟΣΑΛΕΞΑΝ-

ΔΡΕΙΑΣ:-

4ηαγωνιστική
ΕΝΩΣΗΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ -ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

ΝΑΟΥΣΑΣ:-
Μ.ΑΛΕΞ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΦΑΣΝΑΟΥΣΑ:-
Μ.ΑΛΕΞ.ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ-ΑΧΙΛΛΕΑΣΝΑ-

ΟΥΣΑΣ:-

5ηαγωνιστική
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣΝΑΟΥΣΑΣ -ΦΑΣΝΑ-

ΟΥΣΑ:-
ΑΧΙΛΛΕΑΣΝΑΟΥΣΑΣ - ΕΝΩΣΗΑΠ.

ΠΑΥΛΟΥ:-
ΦΙΛΙΠΠΟΣΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ-Μ.ΑΛΕΞ.

ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ:-

6ηαγωνιστική
ΑΧΙΛΛΕΑΣΝΑΟΥΣΑΣ -ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

ΝΑΟΥΣΑΣ:-
ΕΝΩΣΗΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ-ΦΙΛΙΠΠΟΣΑΛΕ-

ΞΑΝΔΡΕΙΑΣ:-
Μ.ΑΛΕΞ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ -Μ.ΑΛΕΞ.ΑΓ.ΜΑ-

ΡΙΝΑΣ:-

7ηαγωνιστική
ΦΙΛΙΠΠΟΣΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ-ΑΧΙΛΛΕ-

ΑΣΝΑΟΥΣΑΣ:-
Μ.ΑΛΕΞ.ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ-ΦΑΣΝΑΟΥΣΑ:

-
Μ.ΑΛΕΞ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΕΝΩΣΗΑΠ.ΠΑΥ-

ΛΟΥ:-

CMYKCMYK
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ΕΠΣΗμαθίας
Οι αγωνιστικές των δύο ομίλων της 2ης 
φάσης του παιδικού πρωταθλήματος

ΠανελλήνιοΠρωτάθλημααλπικών
αγωνισμάτωνΠαίδων-Κορασίδων2

Οι διακρίσεις 
συνεχίζονται 
για την Κάτια 

Πατσίκα που συμμε-
τείχε στους αγώνες 
του  Ενωσιακού πρω-
ταθλήματος Ε3 κορί-
τσια 12, που διεξήχθη 
στην Πτολεμαίδα το 
προηγούμενο σαββα-
τοκύριακο. Η νεαρή 
τενίστρια, κέρδισε 
μετάλιο αφού κατατά-
χθηκε στις θέσεις 3-4.

Το Σάββατο. στον πρώτο
γύροπέρασεbye,λόγωβαθμο-
λογίας(Νο 2στο ταμπλό). Στη
συνέχεια αντιμετώπισε τηνΜπέτσιαΈλενα(Βέροια)
τηνοποίακέρδισεμεσκορ6-16-0.Στηνφάσητων8
έπαιξε με τηνΜίντσηΕλένη(Πτολεμαιδα) την οποία
επίσης κέρδισε εύκολαμε6-16-1.Την επόμενημέ-
ρα(Κυριακή)στονημιτελικό, ο οποίος λόγωβροχής
διεξήχθηστοκλειστόγήπεδο(μπαλόνι),αναμετρήθηκε
με την ΚαφέΦωτεινή(Πτολεμαιδα) από την οποία
ηττήθηκε,σαφώςεπηρεασμένηαπότις ιδιατερότητες

τουαγωνιστικούχώρου(μπαλόνι),πουήτανγνώριμος
στηναντίπαλότης.Ηνεαρήτενίστριαέχεικαταφέρει
νασυγκεντρώσει αρκετούςβαθμούς και ετοιμάζεται
νασυμμετάσχειτοερχόμενοΣάββατοστηνκορυφαία
τενιστική διοργάνωση της χρονιάς, στοπανελλήνιο
πρωτάθλημαπουθαδιεξαχθείστονΜαραθώναΑττι-
κής,αφούκατατάχθηκεΝο36ανάμεσαστις46θέσεις
του κυρίως ταμπλό του τουρνουά. Να ευχηθούμε
καλήεπιτυχίαστηνπρώτητηςμεγάληδιοργάνωση!

ΤΕΝΙΣ

ΜετάλλιογιατηνΚάτιαΠατσίκα
στoE3τηςΠτολεμαΐδας,τοΣάββατο
στηνΑθήναγιατοΠανελλήνιο
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Μεμεγάλησυμμετοχήκαιαρκετάκαλέςεπιδόσειςέγιναν
οισχολικοίαγώνεςστίβουτουΝ.Ημαθίας

ΤηνΤρίτη13-03-2018διεξήχθησανοισχολικοίαγώνεςΣτίβουΛυκεί-
ωνΑ’ΦάσηςΗμαθίαςσχ.έτους2017-18,καθώςκαιοισχολικοίαγώνες
αθλοΠΑΙΔΕΙΑΣστίβουΓυμνασίωνΗμαθίας.ΟιΑγώνεςέγινανστοΔΑΚ
Νάουσας.Σημείωσανμεγάληεπιτυχίαόσοναφοράστησυμμετοχή(συ-
νολικάπήρανμέρος360μαθητές/τριες)καιτιςεπιδόσειςτωνμαθητών.
Χαρακτηριστικό είναι ότι 37μαθητές-τριεςπροκρίθηκανστηνΒ’Φάση
τωνΠανελληνίωνΑγώνωνΣτίβουΛυκείουπουθαδιεξαχθείστοΆργος
Ορεστικό.Στουςνικητές-τριεςδόθηκανδιπλώματασυμμετοχήςκαιμε-
τάλλια.Στην τελετήαπονομήςμεταλλίωνκαι διπλωμάτωνπαρευρέθη-
σανκαιαπένειμαν,οΑντιδήμαρχοςΠαιδείαςΑθλητισμούκαιΝεολαίας
ΔήμουΝάουσας,κ.ΣτυλιανόςΔάγγαςκαιοΣχολικόςΣύμβουλοςΦυσι-
κήςΑγωγήςκ.ΜπουζιώταςΚων/νος.

Διακρίθηκανοιεξήςμαθητές-τριες:
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑΑΘΛΟΠΑΙΔΕΙΆΣΣΤΙΒΟΥΓΥΜΝΑΣΙΩΝ

ΗΜΑΘΙΑΣ13-03-2018
ΑΓΩΝΙΣΜΑ: ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ 
ΑΓΟΡΙΑ
ΤΑΜΠΑΚΟΕΝΤΙΣΑΝΓ/ΣΙΟΚΑΒΑΣΙΛΩΝ11μ.13εκ................. 1ος
ΠΟΥΤΣΙΡΟΥΜΠΙΝΓ/ΣΙΟΚΑΒΑΣΙΛΩΝ10μ.68εκ.................... 2ος
ΒΑΜΒΑΚΑΣΙΩΑΝΝΗΣ2οΓ/ΣΙΟΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ10μ.15εκ.. 3ος

ΑΓΩΝΙΣΜΑ: ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ      
ΚΟΡΙΤΣΙΑ
ΜΠΛΙΑΤΚΑΦΑΝΗ1οΓ/ΣΙΟΝΑΟΥΣΑΣ10μ.44εκ...................... 1η
ΑΠΙΚΕΛΛΗΧΡΥΣΟΥΛΑ2οΓ/ΣΙΟΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ10μ.30εκ... 2η
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥΑΘΗΝΑ3οΓ/ΣΙΟΝΑΟΥΣΑΣ7μ.67εκ............... .3η

ΑΓΩΝΙΣΜΑ: ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ      
ΑΓΟΡΙΑ
ΜΠΑΚΑΛΙΟΣΚΩΝ/ΝΟΣ1οΓ/ΣΙΟΝΑΟΥΣΑΣ5μ54εκ.............. 1ος
ΑΤΑΝΑΣΟΦΜΑΡΙΟΣΓ/ΣΙΟΠΛΑΤΕΟΣ5μ54εκ..................... 2ος
ΚΑΣΑΠΙΔΗΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ3οΓ/ΣΙΟΝΑΟΥΣΑΣ5μ.20εκ......... 3ος

ΑΓΩΝΙΣΜΑ: ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ      
ΚΟΡΙΤΣΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥΓΕΩΡΓΙΑΓ/ΣΙΟΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ4μ.70εκ....... 1η
ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥΔΗΜΗΤΡΑ1οΓ/ΣΙΟΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ4μ.60εκ.. 2η
ΒΑΡΒΕΡΗΑΝΑΣΤΑΣΙΑΓ/ΣΙΟΚΟΠΑΝΟΥ4μ.48εκ.................... 3η

ΑΓΩΝΙΣΜΑ: ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ      
ΑΓΟΡΙΑ
ΤΣΙΛΗΣΧΡΗΣΤΟΣ3οΓ/ΣΙΟΒΕΡΟΙΑΣ1μ65εκ....................... 1ος
ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΣΜΑΡΚΟΣ1οΓ/ΣΙΟΝΑΟΥΣΑΣ1μ.35εκ.......... 2ος
ΧΑΤΖΑΡΙΔΗΣΚΩΣΤΑΣ3οΓ/ΣΙΟΒΕΡΟΙΑΣ1μ.35εκ................. 3ος

ΑΓΩΝΙΣΜΑ: ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ      
ΚΟΡΙΤΣΙΑ
ΜΠΕΚΑΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ4οΓ/ΣΙΟΒΕΡΟΙΑΣ1μ.35εκ.................... 1η
ΠΙΣΚΟΥΣΟΥΛΤΑΝΑ4οΓ/ΣΙΟΒΕΡΟΙΑΣ1μ.35εκ...................... 2η
ΤΑΣΙΩΚΑΕΛΠΙΔΑ2οΓ/ΣΙΟΝΑΟΥΣΑΣ1μ.35εκ........................ 3η

ΑΓΩΝΙΣΜΑ: ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ      
ΑΓΟΡΙΑ
ΠΑΠΑΖΗΣΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ1οΓ/ΣΙΟΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ37μ.00εκ. 1ος
ΝΤΡΕΚΑΓΚΕΡΙΓ/ΣΙΟΚΑΒΑΣΙΛΩΝ36μ.62εκ......................... 2ος
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ1οΓ/ΣΙΟΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ30μ.70εκ.3ος

ΑΓΩΝΙΣΜΑ: ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ      
ΚΟΡΙΤΣΙΑ
ΓΚΑΛΙΤΣΙΟΥΔΗΜΗΤΡΑ6οΓ/ΣΙΟΒΕΡΟΙΑΣ33μ.86εκ.............. 1η
ΚΑΖΑΚΑΟΛΥΜΠΙΑ2οΓ/ΣΙΟΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ27μ70εκ........... 2η
ΚΟΣΜΙΔΟΥΕΛΕΝΗΓ/ΣΙΟΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ26μ88εκ............... 3η

ΑΓΩΝΙΣΜΑ: 100μ.ΕΜΠΟΔΙΑ      
ΑΓΟΡΙΑ
ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣΣΩΤΗΡΙΟΣ2οΓ/ΣΙΟΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ15’’39.......1ος
ΜΠΙΛΙΟΥΡΗΣΣΠΥΡΟΣ3οΓ/ΣΙΟΝΑΟΥΣΑΣ15’’78................ 2ος
ΖΗΣΙΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ3οΓ/ΣΙΟΒΕΡΟΙΑΣ15’’91..................... 3ος

ΑΓΩΝΙΣΜΑ: 80 μ. ΕΜΠΟΔΙΑ      
ΚΟΡΙΤΣΙΑ
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΘΕΝΗΜΟΥΣΙΚΟΓ/ΣΙΟ12’’94............................ 1η
ΝΕΓΡΟΥΚΥΡΙΑΚΗ3οΓ/ΣΙΟΝΑΟΥΣΑΣ12’’97......................... 2η
ΚΟΥΙΤΙΛΑΠΑΟΛΑ3οΓ/ΣΙΟΝΑΟΥΣΑΣ16’’28........................... 3η

ΑΓΩΝΙΣΜΑ: 300μ.      
ΑΓΟΡΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ3οΓ/ΣΙΟΒΕΡΟΙΑΣ39’’90....... 1ος
ΠΑΝΤΖΑΡΙΔΗΣΧΡΗΣΤΟΣΓ/ΣΙΟΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ44’’53. 2ος
ΜΑΡΟΥΔΑΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ1οΓ/ΣΙΟΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ45’’35....3ος

ΑΓΩΝΙΣΜΑ: 300μ.      
ΚΟΡΙΤΣΙΑ
ΜΕΛΗΚΙΩΤΗΙΩΑΝΝΑΓ/ΣΙΟΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ47’’90.............. 1η
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΥΜΑΡΙΑ3οΓ/ΣΙΟΒΕΡΟΙΑΣ48’’65................... 2η
ΤΖΙΜΑΑΓΓΕΛΙΚΗ2οΓ/ΣΙΟΒΕΡΟΙΑΣ50’’50............................ 3η

ΑΓΩΝΙΣΜΑ: 1000μ.      

ΑΓΟΡΙΑ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥΔΗΜΗΤΡΙΟΣΓ/ΣΙΟΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ2’52’’........ 1ος
ΔΕΛΗΒΟΣΚΩΝ/ΝΟΣ1οΓ/ΣΙΟΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ3’05’’........... 2ος
ΜΠΡΑΒΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ1οΓ/ΣΙΟΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ3’13’..........’3ος

ΑΓΩΝΙΣΜΑ: 1000μ.      
ΚΟΡΙΤΣΙΑ
ΓΡΑΤΣΙΑΝΟΥΧΡΙΣΤΙΝΑ6οΓ/ΣΙΟΒΕΡΟΙΑΣ3’28’’05................ 1η
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥΙΡΙΔΑ3οΓ/ΣΙΟΒΕΡΟΙΑΣ3’34’’05....... 2η
ΚΟΥΤΣΙΟΥΠΑΜΑΡΙΑ2οΓ/ΣΙΟΝΑΟΥΣΑΣ4’36’’....................... 3η

ΑΓΩΝΙΣΜΑ: 3000μ. ΒΑΔΗΝ      
ΑΓΟΡΙΑ
ΠΑΓΚΑΚΟΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣ2οΓ/ΣΙΟΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ22’00’’.. 1ος

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΗΜΑΘΙΑΣ.
ΑΓΩΝΙΣΜΑ: 100 Μ.
1ΑμανατίδηςΘεόφιλος2οΓΕΛΗμαθίας11,60........................ 1ος
2ΜαγαλιόςΚωνσταντίνοςΓΕΛΜακροχωρίου11,65............... 2ος
3ΜπάμποςΖαφείριος2οΓΕΛΝάουσας12,69........................ 3ος
4ΑυτσήςΔημήτριοςΓΕΛΜακροχωρίου13,59......................... 4ος
5ΠαππάςΕμμανουήλ1οΓΕΛΒέροιας13,69.......................... 5ος

ΑΓΩΝΙΣΜΑ: 200 Μ.
1ΜπέκαςΝικόλαος4οΓΕΛΒέροιας23,10.............................. 1ος
2ΤουγγελίδηςΑλέξιος1οΓΕΛΝάουσας24,08........................ 2ος
3ΠαρασχόπουλοςΚωνσταντίνοςΓΕΛΠλατέοςΚορυφής24,71..........3ος
4ΓιαννόπουλοςΚυριάκος1οΓΕΛΒέροιας25,24.................... 4ος
5ΞυνάδαςΑριστοτέλης2οΓΕΛΒέροιας26,36........................ 5ος
6ΚελεσιδηςαναστασιοςΛ.Τ.Ειρηνούπολης27,01.................. 6ος
7ΠατρίκαςΝέστορας1οΓΕΛΒέροιας27,53........................... 7ος
8ΠατσιάςΝικόλαοςΛ.Τ.Ειρηνούπολης29,70......................... 8ος

ΑΓΩΝΙΣΜΑ: 400 Μ.
1ΠασχούλαςΧριστόφορος3οΓΕΛΒέροιας52,93................. 1ος
2ΚουσίδηςΆγγελος1οΓΕΛΝάουσας59,45........................... 2ος
3ΜανακούληςΔημήτριος1οΕΠΑΛΒέροιας1,01,28............... 3ος
4ΜησιαδηςΚων/νος1οΓΕΛΝάουσας1,01,90....................... 4ος
5ΚρομμύδαςΔημήτριος1οΕΠΑΛΒέροιας1,06,00................. 5ος

ΑΓΩΝΙΣΜΑ: 800 Μ.
1ΒλάχοςΓεώργιος4οΓΕΛΒέροιας2,04,90............................ 1ος
2ΑμανατίδηςΣτυλιανός1οΓΕΛΝάουσας2,26,00................. 2ος
3ΛαζόπουλοςΠαναγιώτης5οΓΕΛΒέροιας2,30,00................ 3ος
4ΠετρακόπουλοςΒασίλειος1οΓΕΛΒέροιας2,34,00............. 4ος

ΑΓΩΝΙΣΜΑ: 1500 Μ.
1ΠρωτογέρηςΚωνσταντίνος3οΓΕΛΒέροιας5,01................. 1ος
2ΒέργοςΤρύφωνΛ.Τ.Ειρηνούπολης5,27............................... 2ος
3ΔεμισκήςΓρηγόριοςΓΕΛΜακροχωρίου5,32........................ 3ος
4ΔουλκερίδηςΠαύλοςΛ.Τ.Ειρηνούπολης5,34....................... 4ος
5ΠαπαδόπουλοςΘεόδωρος1οΓΕΛΒέροιας5,4................... 5ος

ΑΓΩΝΙΣΜΑ: 3000 Μ.
1ΣτεργίουΑντώνιος2οΓΕΛΒέροιας9,45............................... 1ος

ΑΓΩΝΙΣΜΑ: 110 Μ.ΕΜΠΟΔΙΑ
1ΠετρίδηςΠαναγιώτης1οΓΕΛΑλεξάνδρειας14,6................. 1ος
2ΣαραντινόςΣαράντης2οΓΕΛΝάουσας15,8........................ 2ος

ΑΓΩΝΙΣΜΑ: 400 Μ.ΕΜΠΟΔΙΑ
1ΠάντοςΘεόδωρος1οΓΕΛΑλεξάνδρειας60,01.................... 1ος

ΑΓΩΝΙΣΜΑ: ΜΗΚΟΣ
1ΣτανίτσαςΑπόστολος1οΓΕΛΑλεξάνδρειας6,19................. 1ος
2ΑβραμίδηςΙωάννης3οΓΕΛΒέροιας6,12............................. 2ος
3ΓκαλίτσιοςΘωμάς1οΓΕΛΒέροιας5,45............................... 3ος

ΑΓΩΝΙΣΜΑ: ΤΡΙΠΛΟΥΝ
1ΦειδάντσηςΒασίλειος2οΓΕΛΝάουσας13,36..................... 1ος
2ΣαϊτίδηςΑντώνηςΓΕΛΠλατέοςΚορυφής12,87.................... 2ος
3ΙωαννίδηςΓεώργιος1οΓΕΛΝάουσας12,80........................ 3ος

4ΛέκκαςΑθανάσιος2οΓΕΛΑλεξάνδρειας11,18..................... 4ος

ΑΓΩΝΙΣΜΑ: ΥΨΟΣ
1ΕμμανουήλΑντώνιος1οΕΠΑΛΒέροιας1,84....................... 1ος
2ΔημητρόπουλοςΓεώργιος3οΓΕΛΒέροιας1,50................... 2ος

ΑΓΩΝΙΣΜΑ: ΣΦΑΙΡΑ
1ΧΡΥΣΙΚΟΣΝικόλαος1οΓΕΛΑλεξάνδρειας14,05................ 1ος
2ΜπαλτατζίδηςΚωνσταντίνοςΛ.ΤΕιρηνούπολης11,16......... 2ος
3ΤαραμονλήςΒασίλειος1οΓΕΛΒέροιας10,68...................... 3ος
4ΠολυμενίδηςΚωνσταντίνοςΓΕΛΜακροχωρίου10,61.......... 4ος
5ΣτεργιόπουλοςΘεόδωροςΓΕΛΜακροχωρίου10,24............ 5ος
6ΤζουμακάρηςΛιρόϊ-Λεωνίδας2οΓΕΛΑλεξάνδρειας10,12... 6ος
7ΔημητριάδηςΝικόλαοςΕΠΑΛΝάουσας9,87........................ 7ος

ΑΓΩΝΙΣΜΑ: ΑΚΟΝΤΙΟ
1ΣτεφανόπουλοςΑλέξανδρος-Δ.1οΓΕΛΒέροιας34,20......... 1ος
2ΔήμουΧρήστοςΛ.Τ.Ειρηνούπολης33,00............................ 2ος

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΗΜΑΘΙΑΣ.
ΑΓΩΝΙΣΜΑ:100Μ.
1ΜανέαΜαριάννα5οΓΕΛΒέροιας14,36................................ 1η
2ΚαραγιουβάνηΜαγδαληνή-Μαρία1οΓΕΛΒέροιας15,35...... 2η
3ΤουγγελίδουΣοφία1οΓΕΛΝάουσας15,60............................ 3η

ΑΓΩΝΙΣΜΑ: 200 Μ.
1ΣτεφούδηΙωάννα5οΓΕΛΒέροιας31,79............................... 1η
2ΤζουβάραΘεοδότα-Δέσποινα1οΓΕΛΒέροιας33,16............. 2η

ΑΓΩΝΙΣΜΑ: 400 Μ.
1ΞυνάδαΑλκμήνη2οΓΕΛΒέροιας1,02,90.............................. 1η
2ΚίρτσιουΣοφία5οΓΕΛΒέροιας...................................................

ΑΓΩΝΙΣΜΑ: 800 Μ.
1ΙωαννίδουΕλένη3οΓΕΛΒέροιας2,16.................................. 1η
2ΛίγγουΕλπίδα2οΓΕΛΝάουσας2,28..................................... 2η
3ΝαμπίτηΜαρία-Ελισ.1οΓΕΛΝάουσας2,41.......................... 3η

ΑΓΩΝΙΣΜΑ: 1500 Μ.
1ΜπιτέρναΧριστίνα2οΓΕΛΝάουσας5,11............................... 1η

ΑΓΩΝΙΣΜΑ: 400 Μ.ΕΜΠΟΔΙΑ
1ΛίγγουΕυδοξία2οΓΕΛΝάουσας69,2.................................... 1η

ΑΓΩΝΙΣΜΑ: ΜΗΚΟΣ
1ΛογδανίδουΝικολέτα2οΓΕΛΝάουσας5,61........................... 1η
2ΑθανασάκηΡεβέκκα3οΓΕΛΒέροιας5,30.............................. 2η
3ΤζουβάραΘεοδότα-Δέσποινα1οΓΕΛΒέροιας3,75............... 3η

ΑΓΩΝΙΣΜΑ: ΤΡΙΠΛΟΥΝ
1ΤριανταφυλλοπούλουΦωτεινήΕΠΑΛΑλεξάνδρειας11,36..... 1η
2ΝάτσουΘωμαή1οΓΕΛΑλεξάνδρειας11,13........................... 2η
3ΜυλωνάΑσημίνα2οΓΕΛΑλεξάνδρειας10,85........................ 3η

ΑΓΩΝΙΣΜΑ: ΥΨΟΣ
1ΜελιοπούλουΓιαννούλα1οΕΠΑΛΒέροιας1,63..................... 1η

ΑΓΩΝΙΣΜΑ: ΣΦΑΙΡΑ
1ΣαϊτίδουΣοφίαΓΕΛΠλατέοςΚορυφής12,44.......................... 1η
2ΜάκηΚατερίνα2οΓΕΛΝάουσας10,89.................................. 2η
3ΡώσιουΛυδία1οΓΕΛΝάουσας9,09...................................... 3η

ΑΓΩΝΙΣΜΑ: ΑΚΟΝΤΙΟ
1ΜπαγιώκαΙωάννα2οΓΕΛΑλεξάνδρειας39,46....................... 1η
2ΧουτζοπούλουΚυριακή1οΓΕΛΑλεξάνδρειας37,50.............. 2η

HΔ/ντριαΒ/θμιαςΕκπ/σηςΗμαθίας καιΠρόεδρος τηςΟ.Ε.Σ.Α.Δ.
κ.ΑναστασίαΕ.Μαυρίδουσυγχαίρειτουςνικητέςμαθητές/τριες,όλους
τουςσυμμετέχοντες μαθητές/τριες αλλά και τους καθηγητέςΦυσικής
Αγωγής,κριτέςκαισυνοδούςγιατηθαυμάσιαδουλειάτους.Ευχαριστεί
τονΔήμοΝάουσαςκαι ιδιαίτερατονΑντιδήμαρχοΠαιδείαςΑθλητισμού
καιΝεολαίαςΔήμουΝάουσας,κ.ΣτυλιανόΔάγγαγιατηνχορηγίατων
μεταλλίων,κάνοντας ιδιαίτερημνείαστηνΟμάδαΦυσικήςΑγωγήςτης
Δ/νσηςΒ/θμιαςΕκπ/σηςΗμαθίαςκαιστηναρτιότητατηςδιοργάνωσης.
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 Ποντιακή βραδιά από την Εύξεινο Λέσχη 
Χαρίεσσας το Σάββατο 24 Μαρτίου

Η Εύξεινος Λέσχη Χαρίεσσας διοργα-
νώνει Ποντιακή βραδιά ,το Σάββατο 24 
Μαρτίου 2018 στις 9:00 μ.μ στο οικογε-
νειακό κέντρο «ΠΑΡΘΕΝΩΝΑΣ».

Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα θα πλαι-
σιώσουν :

Σισμανίδης Στέφανος -Λύρα -Τρα-
γούδι 

Τριανταφυλλίδης Δημήτρης - Λύρα 
-Τραγούδι 

Χαραλαμπίδης Φίλιππος -Λύρα
Ξανθόπουλος Λάζος -Τραγούδι 
Λάχανης Βαγγέλης - Νταούλι
Μπράσας Αντώνης - Κλαρίνο 
Μάκης Σιδηρόπουλος - Πλήκτρα/Ή-

χος 
Επίσης συμμετέχουν & τα δικά μας 

παιδιά :
Μπούκτσης Θωμάς - Λύρα
Παραστατίδης Ιωάννης - Λύρα
Τσοπουρίδης Θωμάς - Λύρα
Μπράσας Αλέξανδρος - Νταούλι
Γενική είσοδος: 15 ευρώ
Τιμή εισόδου για παιδιά: Μόνο 5 ευ-

ρώ!!!
Περιλαμβάνει πλήρες μενού ( & νη-

στίσιμο) 
/απεριόριστο ποτό.
Π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ε ς  π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς 

:6982900686

Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, σε συνερ-
γασία με την Δραματική Σχολή του Κρατικού Θεά-
τρου Βορείου Ελλάδος και την  Κ.Ε.Π.Α. Δήμου Βέ-
ροιας , παρουσιάζει τη συμφωνική  κωμωδία ‘Πάμε 
ΟΡΧΗΣΤΡΑ!’, μια ξεκαρδιστική μουσική παράσταση 
με ήρωες βιολιά, τούμπες και φαγκότα, έναν υπομο-
νετικό μαέστρο, έναν εξοργισμένο κοντραμπασίστα 
και πέντε φίλους αποφασισμένους για όλα! Θα 
καταφέρουν άραγε οι σπουδαστές μουσικής να στα-
θούν στο ύψος των περιστάσεων και να παρουσιά-
σουν μία συμφωνική συναυλία της Κ.Ο.Θ.;

Η παράσταση θα πραγματοποιηθεί την Παρα-
σκευή 23 Μαρτίου 2018 , στις 8.00 μ.μ. στην αίθου-
σα του Χώρου Τεχνών  Δήμου Βέροιας.

Διεύθυνση ορχήστρας: Κωνσταντίνος Δημηνά-
κης

Κείμενο: Λίζα Κωνσταντοπούλου
Σκηνοθεσία: Γιάννης Ρήγας
Πρωταγωνιστούν τριτοετείς φοιτητές της δραμα-

τικής σχολής του Κ.Θ.Β.Ε.
Παρασκευή Ανδρέου
Ελένη  Καλαϊτζή
Κωνσταντίνα Καραχρήστου
Χρήστος Κραγιόπουλος
Μιχαέλα Λιόλιου
Μάρα Μαλγαρινού
Δημήτρης Μήτρου
Ιωάννης Μυστακίδης
Ελένη Νανούδη
Φανή Ξενουδάκη
Κατερίνα Παπαδάκη
Έλσα Πασσά
Γκαλ Ρομπίσα
Μάγδα Σκούπρα
Πρόγραμμα:
Πάμε ΟΡΧΗΣΤΡΑ!
Συμφωνική κωμωδία της Λίζας Κωνσταντοπού-

λου
Νίκος Σκαλκώτας (1904-1949): Ηπειρώτικος Χο-

ρός, σειρά 1/4
Λεό Ντελίμπ (1836.-1891): Sylvia (pizzicato)
Γιοχάνες Μπραμς (1833-1897): Ουγγρικός Χο-

ρός, αρ.5
Τζοακίνο Ροσσίνι (1792-1868): Φινάλε από την 

Ουβερτούρα ‘Γουλιέλμος Τέλλος’
Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ (1685-1750): 

Badinerie, BVW 1067
Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ (1756-1791): 

‘Μικρή Νυχτερινή Μουσική’ για ορχήστρα εγχόρ-
δων, KV 525

Πιότρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι (1840-1893): Σκηνή από 
τη ‘Λίμνη των Κύκνων’

Γιόχαν Στράους Ι (1804-1849): Radetzky March, 
έργο 228

Αράμ Χατσατουριάν (1903-1978): ‘Sabre Dance’ 
από το έργο Gayane Νο3

Ζακ Όφενμπαχ (1819-1880): Καν-Καν από την 
όπερα ‘Ο Ορφέας στον Κάτω Κόσμο’

Εισιτήρια: 5€
Προπώληση εισιτηρίων: 
Χώρος Τεχνών (3ος όροφος - Γραμματεία) 
Βιβλιοπωλείο Επίκαιρο (Βενιζέλου 38) 
Καφέ Μπρίκι (Μητροπόλεως 44) 
Τηλ. για πληροφορίες 2331078100

Ομιλία του Μητροπολίτη για τη Θεομητορική 
πορεία από τον 

Ευαγγελισμό στο Πάθος
Η Ιερά Μητρόπολις Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας διοργανώνει 

Εκδήλωση Λόγου και Μέλους με τίτλο « Θεομητορική πορεία από τον 
Ευαγγελισμό στο Πάθος» που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 25 
Μαρτίου στις 8.00 μ.μ. στο Μητροπολιτικό Κέντρο Πολιτισμού «ΠΑ-
ΝΤΑΝΑΣΣΑ».

 Στην εκδήλωση θα ομιλήσει ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας 
κ. Παντελεήμων ενώ επίκαιρους ύμνους θα αποδώσει Βυζαντινός Χο-
ρός του Ωδείου της Ιεράς μας Μητροπόλεως υπό τη διεύθυνση του κ. 
Ιορδάνη Ζερδαλή. 

Επίσης, στο φουαγιέ θα λειτουργεί έκθεση Αγιογραφίας των σπου-
δαστών του τμήματος του Ωδείου με υπεύθυνο καθηγητή τον κ. Χα-
τζηιωάννου Νίκο.  Είσοδος ελεύθερη.

«Η Επανάσταση του 1821 
μέσα από το βλάχικο τραγούδι»

Με αφορμή τη Γιορτή της Παλιγγενεσίας, την Παρασκευή  23-3-2018 , στο Σπίτι του Συλλόγου, θα 
προβληθεί η παράσταση  με θέμα:  «Η Επανάσταση του 1821 μέσα από το βλάχικο τραγούδι». Η προ-
βολή θα ξεκινήσει στις 9.00 μ.μ.

Οι «Μικρές ιστορίες, μεγάλα όνειρα» 
του  Αλέκου Χατζηκώστα 

παρουσιάζεται στη Μελίκη
Ο Δημοσιογράφος – Συγγραφέας Αλέκος Χατζηκώστας πα-

ρουσιάζει το νέο του βιβλίου, με τίτλο «Μικρές ιστορίες, μεγάλα 
όνειρα», σε συνεργασία με τις Εκδόσεις Εντύποις, το Σάββατο 24 
Μαρτίου 2018, στις 8 μ.μ. στην αίθουσα του Λαογραφικού Ομίλου 
Μελίκης και Περιχώρων.

  Το βιβλίο προλογίζουν:   Δημήτρης Μπατζιάκας, Δικηγόρος - 
μέλος ΔΣ Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας   Αλέξανδρος Ακριτίδης, 
Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Μελίκης – Συγγραφέας

  *Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί με την υποστήριξη της Δη-
μοτικής Κοινότητας Μελίκης

 «Ανοιξιάτικη γιορτή της Εστίας Μουσών»
Οι μαθητές των τμημάτων Μουσικής Προπαιδείας του Δημοτικού Ωδείου Νάουσας «Εστία Μουσών», 

το τμήμα της Β΄ Μουσικοκινητικής και οι μικροί μαθητές του τμήματος βιολοντσέλου, διοργανώνουν μαζί 
με τη δασκάλα τους Εύα Ιεροπούλου, την Μικρή Ανοιξιάτικη γιορτή τους την Τρίτη 27 Μαρτίου 2018, στις 
7 το απόγευμα στην Αίθουσα Εκδηλώσεων της Εστίας Μουσών.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει παιδικά τραγούδια και μελωδίες που εκτελούνται από solo βιολοντσέλο 
ή από την ορχήστρα των λιλιπούτειων μαθητών που αποτελείται από μεταλλόφωνα, κρουστά, βιολοντσέ-
λο, πιάνο και κιθάρα.

Στο τραγούδι συνοδεύουν μαθητές από την Ομάδα Glee Φωνητικής του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμό-
νων της Εστίας Μουσών. 

Είσοδος ελεύθερη.

Η ΚΕΠΑ  Δήμου Βέροιας και το Δημοτικό ω-
δείο Βέροιας διοργανώνουν από την Κυριακή  18 
Μαρτίου μέχρι την Παρασκευή 23 Μαρτίου 2018  
συναυλίες Μουσικής με τίτλο Εαρινές Συμφωνίες 
στην Αντωνιάδειο Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών και 
στο Χώρο Τεχνών. 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

• Πέμπτη 22 Μαρτίου :“Claude Bolling – 
Concerto for classical guitar and jazz trio” 

• Σάββατο  24 Μαρτίου : Πόπη Φιρτινίδου- Γιάν-
νης Στέφανος Βλάχος σε έργα L.V. Beethoven

Επιμέλεια Προγράμματος  : Πέτρος Ρίστας , 
Καλλιτεχνικός Δ/ντής Δημοτικού Ωδείου Βέροιας

Από την ΚΕΠΑ  και το Δημοτικό Ωδείο Βέροιας
Εαρινές Συμφωνίες μέχρι τις 
23 Μαρτίου 
στη Στέγη

Αύριο Παρασκευή Πάμε ΟΡΧΗΣΤΡΑ!
Μία συμφωνική κωμωδία για παιδιά 
και νέους στο Χώρο Τεχνών Βέροιας

-Από την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, 
τη Δραματική Σχολή του Κ.Θ.Β.Ε. και την  Κ.Ε.Π.Α.



14 ΠΕΜΠΤΗ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018www.laosnews.gr

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

Μάρτιος 2018 
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκατά

τοδιάστημααπό19-3-2018 μέχρι25-3-
2018 θαείναιτοεξής:Αυτόματοςτηλεφωνη-
τήςβλαβών:τηλ.2331021814.

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

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

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Από τηνΕΛΜΕ και τηνΟμοσπονδίαΕνώσεων
ΣυλλόγωνΓονέωνκαιΚηδεμόνωνΗμαθίαςεκδόθη-
κετοπαρακάτωψήφισμα:

«Σειρά μνημονίων, μεσοπρόθεσμων νόμων και
αξιολογήσεων έχουν επιφέρει την δραματική συρ-
ρίκνωση τηςπαρεχόμενης εκπαίδευσηςστη χώρα
μας,πράγμαπουαποτυπώθηκεμε τηνυποχρημα-
τοδότηση τηςπαιδείας, το κλείσιμο ήσυγχώνευση
σχολείων, τμημάτων, ομάδωνπροσανατολισμού,
τομέων και ειδικοτήτων. Επίσης  την ουσιαστική
κατάργηση τηςπρόσθετης διδακτικήςστήριξης και
ενισχυτικήςδιδασκαλίας, τιςαλλαγέςσταωρολόγια
προγράμματακαιστιςαναθέσειςμαθημάτωνστους
εκπαιδευτικούς, χωρίς κανένα εκπαιδευτικό-παιδα-
γωγικό προσανατολισμό και επιστημονικόόφελος,
ταπροβλήματαστη μετακίνηση τωνμαθητών, την
προσπάθεια επιβολής ενός ταξικού σχολείου και
της τράπεζας θεμάτων, τις διαθεσιμότητες κτλ.Τα
ΥπουργείοΠαιδείας αρέσκεται ναπροβάλλει ένα
κλίμα «κανονικότητας» και «ηρεμίας» που τάχα
επικρατείγενικότεραστηνεκπαίδευση. Είναιόμως
έτσι ταπράγματα;ΑσφαλώςΌχι! Η αλήθεια είναι
τελείως διαφορετική. Η επιχείρηση συρρίκνωσης
της εκπαίδευσης δεν τελείωσε αλλά συνεχίζεται
με τηνδιαδικασίασυγχωνεύσεωνηοποία παίρνει
πια νέαμορφή.Συγκεκριμένα: Α)Ήδη τονΔεκέμ-
βριοτου2017τοΥπουργείοΠαιδείαςκατέθεσετην
πρόταση για την αναμοριοδότηση των σχολικών
μονάδων.Μεαυτή τηνπρόταση υποβιβάζονται σε
κατηγορίαπερίπου430σχολεία τηςΔευτεροβάθμι-
αςΕκπαίδευσηςσε όλη τηνΕλλάδα,πράγμαπου
θαέχειωςάμεσησυνέπειανααυξηθείοελάχιστος
απαιτούμενος αριθμός μαθητών για τη λειτουργία
των τμημάτων των Ομάδων προσανατολισμού,
μαθημάτωνεπιλογήςκαιΚατευθύνσεωνσταΓενικά
ΛύκειακαιτωντμημάτωνΓενικήςΠαιδείας,Τομέων
καιΕιδικοτήτωνσταΕΠΑ.Λ.ΣτηνΗμαθία,αντελικά
γίνεινόμοςηπρότασητουυπουργείου,θαπληγούν
ιδιαίτερα ταπεριφερειακά ΓΕΛ, αφού για να δημι-
ουργηθούν ομάδεςπροσανατολισμού και τμήματα
επιλεγόμενων μαθημάτων απαιτείται πλέον μεγα-
λύτεροςαριθμόςμαθητών.Β)ΜετονΝ.4512(3η
αξιολόγηση) η κυβέρνηση νομοθετεί τη συμφωνία
τηςμετους“θεσμούς”γιανέεςκαταργήσεις-συγχω-

νεύσεις σχολείων.Ανάμεσαστα κριτήρια τωνσυγ-
χωνεύσεωνβλέπουμε:“...δ)τησυστέγασηστοίδιο
κτήριο ή συγκρότημα κτηρίωνσχολικών μονάδων
ίδιου τύπου και βαθμίδας...” “...ζ) τις δυνατότητες
μεταφοράς τωνμαθητών, με βάση τη χιλιομετρική
απόσταση τηςμεταφοράς, καθώς και τις ιδιαίτερες
γεωγραφικές και κλιματολογικές συνθήκες και τις
ιδιαίτερεςκοινωνικέςκαιδημογραφικές επιπτώσεις,
τοχρόνομετακίνησηςκαι τηνύπαρξηήπρόβλεψη
μέσωνμεταφοράςαπόκαιπροςτιςσχολικέςμονά-
δες δεδομένουότι κατά κανόναομέγιστος χρόνος
τηςκάθεμετακίνησηςδενθαπρέπειναυπερβαίνει
τα τριάντα (30) λεπτά”. Γ)ΤοΥπουργείοΠαιδείας
με την απόφαση αριθμ. 10645/ΓΔ4, “Εγγραφές,
μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της
σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης”, επιχειρεί να επιβάλλει την λειτουρ-
γία τωνσχολείων με τον μέγιστο αριθμό μαθητών
ανά τμήμα. Με οδηγό τηνπερυσινή εμπειρία των
ηλεκτρονικώνπροεγγραφώνσταΕΠΑΛ,που οδή-
γησε σε κλείσιμο τμημάτων και ειδικοτήτων,προ-
χωράστην συμπλήρωση του συστήματος και την
επέκτασητουκαισταΓΕΛ.Οστόχοςκαταφανής:Οι
συγχωνεύσειςκαικαταργήσειςομάδωνπροσανατο-
λισμού, μαθημάτων επιλογής, τομέων, ειδικοτήτων
και τελικά, σε συγκεκριμένεςπεριπτώσεις, ακόμα
καιολόκληρωνσχολείων.Είναιχαρακτηριστικόπως
δίνεται η δυνατότητα στονΔιευθυντή/ντρια εκπαί-
δευσης ναπροχωρήσει σε αυτεπάγγελτη υποχρε-
ωτική μετεγγραφή μαθητών ακόμη και σε σχολείο
διαφορετικήςΔιεύθυνσηςΔευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης: “Μετεγγραφές μαθητών/τριων δημοσίου
Γυμνασίου ή ΓενικούΛυκείου ή Επαγγελματικού
ΛυκείουσεδημόσιοΓυμνάσιοήΓενικόΛύκειοήΕ-
παγγελματικόΛύκειοαντίστοιχαπραγματοποιούνται
από υπηρεσιακή ανάγκη, ακόμη και χωρίς αίτηση
των κηδεμόνων σε περίπτωση:…ε) Υπέρβασης
του καθορισμένου υπέρτατου αριθμητικού ορίου
μαθητών/τριων”.Με αυτό τον τρόπο αποφεύγεται
η δημιουργία ενόςακόμη τμήματοςσε ένασχολείο
(με τηδημιουργίαενόςακόμη τμήματοςοιμαθητές
θα επιμεριστούν και τα τμήματαθα λειτουργούνμε
μικρότεροαριθμόμαθητών) και με την μετακίνηση
θασυμπληρώνεταιομέγιστοςαριθμόςμαθητώνκαι

σεάλλοσχολείο,ακόμηκαιδιαφορετικήςΔ/νσης.Έ-
τσιθααυξηθείοαριθμόςμαθητώνανάτμήμακαιθα
μειωθείοαριθμόςτωντμημάτωνμεότιαυτόσυνε-
πάγεταιγιατηνεκπαιδευτικήδιαδικασία.Αντίστοιχα
στηνΠρωτοβάθμιαοπεριορισμόςδημιουργίαςνέων
τμημάτων θα γίνεται με την μετακίνηση μαθητών
από τοσχολείο της γειτονιάς τους,σεσχολεία των
οποίων τα τμήματα δεν έχουν τον μέγιστο αριθμό
μαθητών, μέσω τριμερών επιτροπών.Είναι λοιπόν
πασιφανές και σε αναμονή των προτάσεων της
κυβέρνησης για το “ΝέοΛύκειο”,πωςμε την υπο-
γραφήτωνπροαπαιτούμενωντης3ηςαξιολόγησης,
την αναμοριοδότηση των σχολείων, τον ελάχιστο
αριθμό μαθητών ανά τμήμα, ομάδαπροσανατολι-
σμού, μάθημα, τομέα, ειδικότητα, τις ηλεκτρονικές
προεγγραφές το υπουργείοπαιδείαςσυνεχίζει την
πολιτική της συρρίκνωσηςσχολικών μονάδων και
τελικά το κλείσιμο τους.Οι γονείς και εκπαιδευτικοί
σεκαμίαπερίπτωσηδενμπορούμεναεφησυχάζου-
με.Πρέπειναείμαστεέτοιμοινααποκρούσουμετην
νέα επίθεσηστα εκπαιδευτικάδικαιώματα τωνπαι-
διών.Οφείλουμεναδιεκδικήσουμεόλαόσαχάσαμε
αυτά τα χρόνια και όχι μόνο. Δεν διεκδικούμε ένα
σχολείοπουυπήρχεπρο κρίσης. Διεκδικούμε ένα
σχολείοπουθαεκπαιδεύεικαιθαχειραφετείόλατα
παιδιά, χωρίς διακρίσεις και κοινωνικέςανισότητες.
Έναεκπαιδευτικόσύστημαπουδενθααπαιτείοικο-
νομικέςθυσίεςαπότουςγονείς.Ένασχολείοφιλικό
σταπαιδιάκαιτουςεκπαιδευτικούς.

Ένασχολείοπουδενθαεκπαιδεύειμόνο,αλλά
θα μορφώνει ταυτόχρονα ταπαιδιά μας.Απαιτού-
με:Καμιάσυγχώνευση– κατάργησησχολείου.- 20
μαθητές στο τμήμα, 15 στις κατευθύνσεις και 10
μαθητές στα εργαστήρια!Απόσυρση τωνΥ.Α. για
τη συγκρότηση τμημάτων τομέων και ειδικοτήτων
ΕΠΑ.Λ.,Ο.Π. στα ΓΕ.Λ., για τη συγκρότηση των
ξενόγλωσσωντμημάτωνκαιτωντμημάτωνπαιδιών
με μαθησιακές δυσκολίες/ΕΑΕ. -Όλοι οι μαθητές
στις ομάδεςπροσανατολισμού,στις ειδικότητες και
στους τομείς της επιλογής τους. -Μαζικούς διορι-
σμούςμονίμωνεκπαιδευτικών.

 Υπερασπιζόμαστε τα μορφωτικά δικαιώματα
των μαθητών. Αντιστεκόμαστε στην υποβάθμιση
τουδημόσιουσχολείου».

ΚΟΙΝΟΨΗΦΙΣΜΑΕΛΜΕΚΑΙΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣΕΝΩΣΕΩΝΣΥΛΛΟΓΩΝ
ΓΟΝΕΩΝΚΑΙΚΗΔΕΜΟΝΩΝΗΜΑΘΙΑΣ

  Όχι στη συνεχιζόμενη συρρίκνωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης

Φαρμακεία
Πέμπτη 22-3-2018

13:30-17:00 ΒΕΧΤΣΑ-
ΛΗΔΗΜΗΤΡΑ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ
19ΚΑΙΜΟΡΑΒΑ (έναντι ΙΚΑ)
23310-64102

20:30-01:00+διαν.ΓΚΡΕ-
ΖΙΟΥΔΗΜΗΤΡΑ ΠΙΝΔΟΥ 11

(κάτωαπότααστικά)23310-23023



ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, περιοχή
Ιπποκράτους ΠΩΛΕΙΤΑΙ
διαμέρισμα 70 τ.μ. 1ος
όρ., ατομ. θέρμανσηφυ-
σικόαέριο,αιρκοντίσιον,
διαμπερές, πλήρως ανα-
καινισμένο. Τηλ.: 6942
847662.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  δ ιαμέρι-
σμα 3ου ορόφου στον
πεζόδρομο, κοντά στην
Τράπεζα Πειραιώς Βέ-
ροιας,80τ.μ.,ανακαινι-
σμένο, λουξ, με μεγάλη
βεράντα ,  2  δωμάτ ια ,
σαλόνι,  κουζίνα, μπά-

ν ιο ,  ένας ξεχωριστός
δυσεύρετος υπέροχος
χώρος γ ια κατοικ ία ή
επαγγελματική στέγη.
Τηλ.:6973735020.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ από ιδιώ-
τηκαινούργιοκατάστημα
45 τ.μ. στο κέντρο της
Βέροιας(Κεντρική5-δί-
πλα στο Επιμελητήριο),
με πατάρι 30 τ.μ., αυτό-
νομη θέρμανση και θέ-

ση πάρκιγκ. Τηλ.: 6936
870915.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο
500 τ.μ.στηΜελίκη (πλη-
σίονΚονάκι).Τιμήλογική.
Πληρ.τηλ.:6970862964.
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ  ε-
π ι χ ε ί ρηση  κα -
φέ-μπαρ επί της
οδούΕληάςπλή-
ρως εξοπλισμέ-
νη. Τηλ. :  6945
013461.

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στηνΑλεξάνδρεια διαμέ-
ρισμα ρετιρέ 120 τ.μ. επί της οδούΝ.
Πλαστήρα, ανακαινισμένο, ατομική θέρ-
μανση,ενεργειακότζάκι,ηλιακόθερμοσί-
φωνα,εντοιχιζόμενεςηλεκτρικέςσυσκευ-
ές,κλειστόγκαράζκαικλιματισμόσετιμή
ευκαιρίας.Πληρ.στοτηλ.:6980919964.
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ΣΤΟ ΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙ
12στρέμματαμεμονοκατοι-
κία ημιτελή.Τιμή εξαιρετική
50.000 ευρώ. Τηλ.: 6973
735020.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 3οικόπεδο
από400τ.μ.τοκαθένα,με-
μονωμένα ή όλα μαζί, στη
Ραχιά, στο κέντρο του χω-
ριού,πίσωαπό τοσχολείο.
Τηλ.: 2331020051&6942
779696κ.Αγγελική.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι 10
στρέμματα με δέντρα (ρο-

δακινιές) στον 5ο χρόνο,
στην περιοχή της Μέσης,
500 μέτρα από το χωριό.
Τηλ. επικοινωνίας: 6971
629160.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρι-
σμα 60 τ.μ. ΣΚΔWC, στην
οδόΜ.Αλεξάνδρου 42 (δί-
πλα στο Κηροπλαστείο) 2ος
όροφος,μεκεντρικήθέρμαν-
ση μεωρομετρητή, πλήρως

ανακαινισμένο.Τιμή230
ευρώ.Πληρ. τηλ.: 6976
555454.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κέ-
ντροκοντάστηνΤράπε-
ζαΠειραιώς στον πεζό-
δρομο διαμέρισμα λουξ,
3ου ορόφου, με 2Δ-
ΣΚWC,βεράντα,υπέρο-
χη μεγάλη, διαμπερές,
ατομική θέρμανση,Τιμή
260 ευρώ. Τηλ.: 6973
735020.

ΠΑΤΡΙΔΑ στο δρόμο
προςΑγ. ΓεώργιοΕΝΟΙ-
ΚΙΑΖΟΝΤΑΙ: α) διαμέ-
ρισμα 100 τ.μ., 1ος όρ.,
κεντρικήθέρμανση,ηλια-
κό,β) κατάστημα ισόγειο
100 τ.μ., μεγάλα μπαλ-
κόνιακαιπροαύλιο.Τηλ.:
23310 71554 & 6971
706894.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΑΠΟΘΗΚΕΣ-

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ-
ΓΡΑΦΕΙΑ-
ΓΚΑΡΑΖ-
ΧΩΡΑΦΙΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  μαγαζί
στην οδό Σταδίου 67
τ.μ. με έξτρα εξωτερικό
χώρο σε τιμή μεγάλης
ευκαιρίας 30.000 ευρώ.
Τηλ.:6973735020.

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

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

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙπρώ-

ην εξουσιοδοτημένοσυ-
νεργείοOPEL, πλήρως
εξοπλισμένο, με πολύ
καλό ενοίκιο.Τηλ.: 6944
860080.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΠΟΕΜΠΟΡΙΚΗΕΤΑΙ-
ΡΙΑζητείταικύριοςάνωτων
30 ετών,σοβαρός,με ευχέ-
ρειαλόγου&άνεσηστιςδη-
μόσιεςσχέσεις νααναλάβει
εταιρία στοΝομόΗμαθίας.
Τηλ.:6934888738.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για
ντελίβερι καιψητάς.Πληρο-
φορίες τηλ.: 23310 42680
& 6994 472747,ώρες επι-
κοινωνίας 09.00 - 12.00 κ.
Λευτέρηςήκ.Γιώργος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ηλεκτρο-
λόγοςκαιμηχανικόςαυ-
τοκινήτωνγιασυνεργείο
στηΒέροια.Πληρ. τηλ.:
23310 71553 & 6936
905040.
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ73τμΑΝΑΚΑΙ-
ΝΙΣΜΕΝΟ2ΔΣΚΧΛΚ.ΚΕΝΤΡΟ€30.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ105τμΑΝΑΚΑΙ-
ΝΙΣΜΕΝΟ2ΔΣΚΧΛΚΑΠΟΘΗΚΗ,ΑΤΟΜ.
ΛΕΒΗΤΑ,ΗΛΙΑΚΟ,ΤΖΑΚΙ,ΘΕΑ,ΑΝΑΚΑΙ-
ΝΙΣΜΕΝΟ.ΤΙΜΗΕΥΚΑΙΡΙΑΣΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ87 τμ 3ΔΣΚ-
ΧΛΚ.1ΟςΟΡΟΦΟΣΚΕΝΤΡΟ€35.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ90 τμ 3ΔΣΚ-
ΧΛΚ.2ΟςΟΡΟΦΟΣΚΑΛΛΙΘΕΑ€35.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 87τ 3ος 2Δ-
ΣΚΧΛΚ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΛΟΥΞΠΛΗΣΙ-
ΟΝΠΙΕΡΙΩΝ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 105 τ.μ.3ος-
3ΔΣΚΧΛΚΔΙΑΜΠΕΡΕΣΑΤ.ΘΕΡΜΑΝ-
ΣΗ,ΘΕΑ,ΠΑΡΚΙΝ,ΠΑΠΑΓΟΥ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 145τ.μ.4ος
3ΔΣΤΚΧΛΚCWΛΟΥΞΤΖΑΚΙΑΤ.ΘΕΡ-
ΜΑΝΣΗ,ΘΕΣΗΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ.ΘΕΑ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙAΜΕΡΙΣΜΑ 60τ.μ.1ΔΣΚ-
ΧΛΚΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗΠΛΗΣΙΟΝΑΣΤΙΚΑ.
ΠΩΝΟΥΝΤΑΙ:2 ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ1ΔΚ-
ΧΛΚ1οςκαι2ος15.000€ΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ155τ.μ.3Δ-
ΣΤΚΧΛΚWCΛΟΥΞ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 130τ.μ.3ος
ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 150τ.μ.Ε-
ΝΤΟΣ 1ΣΤΡ. ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΟΥΠΕΡ
ΛΟΥΞΡΑΧΙΑ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 50τ.μ.2ος
ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗΚΕΝΤΡΟ-ΑΠΟΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ85 τ.μ.2ΔΣΚ-
ΧΛΚ2οςΤΣΕΡΜΕΝΙ40.000€
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ35τ.μ.ΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΟΙΚΟΠΕΔΟ840τ.μ.ΠΑΠΑΚΙΑ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΟΙΚΟΠΕΔΟ145τ.μ.ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΟΙΚΟΠΕΔΟ209τ.μ.ΠΑΠΑΓΟΥ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΧΩΡΑΦΙ4200τ.μ.ΠΑΝΟΡΑΜΑ.

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700
τμ.μεκτίσμαδυόροφοσε τιμή
ευκαιρίας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφιποτιστι-
κό11στρέμματαστηΜελίκη(πε-

ριοχήΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα

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

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

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙαποθήκηκοντάστκάντρο220τ.μ.,50.000ευρώ.

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

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

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

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

Προσφορά της εβδομάδας
-ΕΥΚΑΙΡΙΑπωλείται οικοδομή επί τηςΘεσσαλο-

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

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

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

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

ντρο40τ.μ.Τιμή19.000ευρώ

www.mesitikoveria.gr

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ τριόροφοκατάστημαστοκέντροτης
αγοράςμέσαστονπεζόδρομοΑριστοτέλους21,πλήρες
εξοπλισμένομεασανσέρ,κλιματισμόκ.λπ.Πληροφορίες
στοτηλ.:6945541642κ.Ζαφείρης.
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ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: βοηθός μά-
γειρα κα άτομα για την κου-

ζινα σε γνωστή ταβέρνα στη
Βέροια. Τηλ.: 23310 70846

μετάτις10.00π.μ.
ΑΠΟ ΤΟΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ

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

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ προσφέρει ερ-

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

ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ με γνώ-
σεις και κηπουρικής ζητάα-
νάλογη εργασία.Τηλ.: 6974
599047.

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

ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ κυρία μο-
νογονικήςοικογένειας, ζητάει

εργασία, για φύλαξη ηλικιω-
μένωνκαικαθαρισμόσπιτιών.
Τηλέφωνο:6999262565.

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

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

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕ ΙΤΑ Ι  κ ρ εβα τά -

κι ΒΕΒΕ σε άσπρο χρώμα,
με στρώμα και υφασματάκια
προστατευτικά, σχεδόν α-
χρησιμοποίητο.Τιμή ευκαιρί-
ας 150,00 ευρώ.Τηλ.: 6977
430658.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χω-

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

ΕΥΚΑΤΑΣΤΑΤΟΣ κύριος
50 ετών ψάχνει εμφανίσιμη
κυρίαως50ετώνγιαγνωρι-
μία.Τηλ.:6972371446.

ΚΥΡΙΟΣ72ετώνζητείκυ-
ριααπό50 ετών έως70 για
σοβαρή σχέση. Τηλ.: 6989
007541.

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:24680ΑΓΙΑΚΥΡΙΑΚΗ,επιπλωμένη

γκαρσονιέρα35 τ.μ., καθ.κατασκευή2004,
1οςόροφος,έχειαλουμινίουκουφώματαμε
διπλά τζάμια,αυτόνομηθέρμανσημεογκο-
μετρητέςκαιδιαθέτειυδραυλικόανελκυστήρα
,μεωραίομπάνιο , είναικέντροαπόκεντρο
μεγάληβεράντακαιμίσθωμαμόνο160€.Α-
ποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

Κωδ.105811ΤΣΕΡΜΕΝΙ, επιπλωμένη
κομπλέ ισόγεια γκαρσονιέρα55 τ.μ. κατα-
σκευή΄04αποτελούμενηαπόμίασαλονοκου-
ζίνα ,1υ/δκαιμπάνιο ,μεπανοραμικήθέα
,σευπεράριστηκατάσταση,έχεικαινούργια
αλουμινίουκουφώματαμεδιπλάτζάμια,κα-
τοικίαμεπολυτέλεια και ζεστασιά, άριστης
αρχιτεκτονικήςσχεδίασης,μεατομικήθέρ-
μανσηπετρελαίουκαιελάχιστακοινόχρηστα,
κέντροαπόκεντρο,μόνο220€.Πληροφορίες
αποκλειστικάστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Από1/4/18ελεύθερη.

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

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

Κωδ:105799-ΤΣΕΡΜΕΝΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙΔιαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας87τ.μ.
βρίσκεταιστον2οόροφο,έχει2υ/δ,σαλόνι,
κουζίνα,μπάνιο,μεατομικήθέρμανσηπε-
τρελαίου, κουφώματακαινούργιασυνθετικά
μεδιπλάτζάμια,ηλιόλουστοιχώροι,γωνιακό,
διαθέτειαποθήκη,τέντεςκαιείναιχωρίςανελ-
κυστήρα,ενοίκιομόνο230€.

Κωδ:24492 -ΠΙΕΡΙΩΝΤΕΡΜΑ Ορο-
φοδιαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας88 τ.μ.
ευρισκόμενοστον2οόροφο.Αποτελείταιαπό
2Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,Κουζίνα,καιΜπάνιο.
Είναι κατασκευασμένο το1982καιδιαθέτει

θέρμανσηΑτομική -Πετρέλαιο,Κουφώματα
Συνθετικά,είναιδιαμπερές,φωτεινόκαιέχει
μίααποθήκηεντός , χωρίςασανσέρκαιμε
μηδενικάκοινόχρηστα.Μίσθωμα180€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ. 24335 ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ, Μονοκα-

τοικία112 τ.μ.,σεδύο επίπεδακατασκευή
1985,3υ/δ,εκπληκτικήκαιανεμπόδιστηθέα
,άψογασυντηρημένο,ηευπρέπειατωνχώ-
ρωνδεδομένη,ξύλινακουφώματαμεδιπλά
τζάμια, επιμελημένης κατασκευής,ατομική
θέρμανσηπετρελαίου,διαθέτειτζάκι,επιπλω-
μένηκομπλέ,μεδύοντουλάπεςκαιμεηλε-
κτρικέςσυσκευές,ιδανικόγιακατοικία,μεδύο
μπάνιακαιμεανοιχτόparking ,σεγαλήνιο
περιβάλλονσίγουρακαισεπολύκαλή τιμή
350€,Πληροφορίες μόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:23128 -ΩΡΟΛΟΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Αποθήκη ισόγειασυνολικής επιφάνειας65
τ.μ.Αποτελείταιαπό1Χώρο.Τιμή:120€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 23705 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

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

Κωδ: 23610 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
κατάαποκλειστικότητανεόδμητοΓραφείοσυ-
νολικήςεπιφάνειας94τ.μ.στον3οόροφο.
Αποτελείταιαπό4Χώρους,.Είναικατασκευ-
ασμένοτο2002καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομι-
κή-Πετρέλαιο,ΚουφώματαΣυνθετικά,Πόρτα
Θωρακισμένη,Ανελκυστήρα,Διπλά τζάμια
-Τιμή:230€

Κωδ:23579-ΩΡΟΛΟΙΓραφείοσυνολι-
κήςεπιφάνειας250τ.μ.1οςΥπερυψωμένος.
Αποτελείταιαπό5Χώρους,.Είναικατασκευ-
ασμένοτο1969καιδιαθέτειΚουφώματαΑ-
λουμινίουκαιΑνελκυστήρα-Τιμή:900€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:24010-Κέντροσεπαράλληλοτης

ΒενιζέλουΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατάαποκλειστικό-
τηταισόγειοκατάστημασυνολικήςεπιφάνειας

20τ.μ.Αποτελείταιαπό1Χώροκαιέχειω-
ραίαβιτρίνα.Μίσθωμαμόνο170€.

Κωδ:24070-ΚέντροσεπάροδοτηςΜη-
τροπόλεωςΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατάαποκλειστι-
κότητακατάστημασυνολικήςεπιφάνειας30
τ.μ. ισόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώρο,καιμε
δικότουWC.ΔιαθέτειΚουφώματαΑλουμινί-
ου.Ενοίκιομόνο 150€.Πληροφορίεςμόνο
στηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:24009-ΠΙΕΡΙΩΝπερίπουστημέ-
σηκατάαποκλειστικότητακατάστημασυνο-
λικήςεπιφάνειας40τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείται
απόένανενιαίο ισόγειοχώροκαιμεπατάρι
-Τιμή:280€.

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ: 24355 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

κάτωαπό τοΜπάσκετ τηςΕληάς ισόγειο
πάρκινγκσυνολικήςεπιφάνειας18τ.μ.Ενοί-
κιο50€.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:14333-ΣτόΤΣΕΡΜΕΝΙΠΩΛΕΙΤΑΙ

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

Κωδ: 14298 -ΠΑΝΟΡΑΜΑΠΩΛΕΙΤΑΙ
κατάαποκλειστικότητανεόδμητοοροφοδιαμέ-
ρισμασυνολικήςεπιφάνειας119τ.μ.σεδυό-
ροφηοικοδομή1οςΥπερυψωμένος.Αποτε-
λείταιαπό3Υπνοδωμάτια,Σαλονοκουζίνακαι
δύοΜπάνια.Είναικατασκευασμένοτο2005
καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρελαίου,
έχειΑπεριόριστηΘέα,ΚουφώματαΣυνθετικά,
Πάρκινγκμεγάλομε τηλεχειριστήριοκλειστό
καιμεγάλο ,κήποκοινόχρηστοκαιΤζάκι.Δι-
αθέτειηλιακόθερμοσίφωνα,BBQ,είναιγωνι-

ακόκαιμεδύοπολύμεγάλεςβεράντες-Τιμή:
πολύπροσιτή150.000€.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
κωδ.14216ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοικία

230τ.μ.,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυοεπίπεδα
σεπεριφραγμένοοικόπεδο των700 τ.μ.με
ανεξάρτητημεγάληαυλή,μευπόγειο40τ.μ.
,κατασκευή1980,4υ/δ,διαθέτειθέααπρό-
σκοπτη,μεπολύμεγάλεςβεράντες, χωρίς
θέρμανση,μεδυνατότητα τοποθέτησηςγια
τζάκιήσόμπα(υπάρχεικαμινάδα),επιπλωμέ-
νο ,μεαποθήκη ,μεδύοντουλάπες ,μεη-
λεκτρικέςσυσκευές,μεηλιακόθερμοσίφωνα,
εντυπωσιακοίχώροιυποδοχής,ηλιόλουστοι
χώροι,μεδύομπάνια ,διαμπερές,σε τιμή
πραγματικήςευκαιρίαςμόνο150.000€,

Κωδ.14137ΣΤΟΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙπωλείται
μονοκατοικίααποτελούμενηαπό3ορόφους
η τρίαοροφοδιαμερίσματαμε111 τ.μ. καθ.
τοκαθένακαισεοικόπεδο560 τ.μ.μεσ/δ
1,2,κατασκευή1985,τοκαθέναμε3υ/δκαι
2μπάνια , βλέπεισεανοιχτωσιά καιπρο-
σφέρεται σεπολύ καλή τιμή , έχει ηλιακό
θερμοσίφωνακαι ντουλάπεςπαντού , είναι
χωρίςανελκυστήρακαιμετρίαparking,ένα
κλειστόκαιδύοανοιχτά διαθέτειμίαπολύ
μεγάληκοινόχρηστηαυλήγιαλαχανόκηπο,
τιμήσυνολικάμόνο320.000€.Αποκλειστική
διάθεσηκαι διαχείρισηαπό τηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.13508ΚΕΝΤΡΟ -ΑΠΟΚΕΝΤΡΟ ,

πωλείταιαποθήκημεγάλημεάδειαγιαπάρ-
κινγκ468τ.μ.,μεχωρητικότητα16αυτ/των,
κατάλληλοκαιγιαάλλεςχρήσεις,ημιυπόγειο,
ξεχωριστόακίνητο, τιμή110.000€.Μόνοσο-
βαρέςπροτάσειςθασυζητηθούν.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 13617 -ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά

αποκλειστικότητανεόδμητοΓραφείοσυνολι-
κήςεπιφάνειας87τ.μ.1οςΥπερυψωμένος.
Αποτελείταιαπό2Χώρους,.Είναικατασκευ-
ασμένοτο2002καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομι-
κή-Πετρέλαιο,ΚουφώματαΣυνθετικά,Πόρτα
Θωρακισμένη,Διπλάτζάμια-Τιμή:68.000€.

Κωδ:13748ΕΛΗΑ,Γραφείο92τ.μ.,κα-
τασκευή1975,2υ/δ,3οςόροφος,εκπληκτική
καιανεμπόδιστηθέα,σεπολύκαλήκατάστα-
ση,σεπολυκατοικίααξιώσεωνκαιμεκουζίνα
ανεξάρτητη,οιχώροιτουλειτουργικοί,κεντρι-
κήθέρμανσηπετρελαίου,διαθέτει τέντες,με
ανελκυστήρακαινούργιοκαιμεκλιματιστικό ,
άνετοιχώροι,εντυπωσιακόςχώρουποδοχής,
ιδανικόγιαεπαγγελματικήστέγηευρισκόμενο
σεθέσηπεριοπής ,μόνογιααπαιτητικούς
αγοραστέςπροσφέρεταισεπολύκαλή τιμή
μόνο95.000€,ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙ-
ΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ.13803ΚΕΝΤΡΟ,ΚοντάσταΚΤΕΛ

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

Κωδ:13765-ΜακροχώριΠΩΛΕΙΤΑΙκα-
τάαποκλειστικότητα ισόγειο κατάστημα επί
τηςΑριστοτέλους ,συνολικήςεπιφάνειας45
τ.μ. Αποτελείται από1Χώρο και μεwc .
ΔιαθέτεικαιΠροαύλιοΠάρκινγκδικότουτιμή
μόνο25.000€.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ.13738ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙ,Αγροτεμάχιο

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:13762ΦΥΤΕΙΑ,Οικόπεδο333τ.μ.,

προνομιούχο οικόπεδο, σε τιμήπράγματι
χαμηλή,Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
μόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,τιμήγια
ξεπούλημα,μόνο10.000€.

Κωδ13766ΕΡΓΟΧΩΡΙ,πωλείταιοικό-
πεδοεντόςσχεδίουπόλεως,ορθογώνιο425
τ.μ.,ελαφρώςεπικλινές,άρτιοκαιοικοδομή-
σιμομεσ/δ0,8,πρόκειταιγιαευκαιρίαχωρίς
αμφιβολία ,τιμήμόνο45.000€,Αποκλειστική
διάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ13779ΠΑΤΡΙΔΑ,Οικόπεδο1.225

τ.μ.,βλέπεισεανοιχτωσιά,βρίσκεταισεκε-
ντρικόσημείο.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπό-
δειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,
τιμήμόνο29.000€.

Κωδ.13787   ΤΡΙΛΟΦΟΣ, Οικόπεδο
1.820τ.μ., εντόςζώνης ,άρτιοκαιοικοδομί-
σημο , εξαιρετικόγιαεπένδυσηκαιγιαανέ-
γερσημονοκατοικίας ,η τιμή τουεξαιρετικά
συμφέρουσα ,μόνο25.000€,Αποκλειστική
διάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

ΠΩΛΗΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ: 14238ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 3Πάρκινγκ

στηνοδόΗρακλέους,σεισόγειοαλλάκαισε
ημιυπόγειομετηλεχειριστήριο,υπάρχειάνετη
καιανεξάρτητηπρόσβαση,τιμή18.000€.

ΠΩΛΗΣΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Κωδ.105276ΣτηΒέροιαπωλείται επι-

χείρησηΠαιδότοποςμεπλήρηεξοπλισμόκαι
μεσυνολικήεπιφάνεια600τ.μ.Ηεπιχείρηση
είναισελειτουργίααποδεδειγμένακερδοφόρα
καιμεεξαιρετικάπολύκαλέςπροοπτικές .Η
τιμήπώλησηςείναιεξαιρετικάσυμφέρουσα ,
στις70.000€.Θαγίνειυπόδειξημόνοσεπολύ
σοβαρόενδιαφερόμενο.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕ-
ΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣΓΙΑΤΟΛΜΗΡΟΥΣ
Κωδ:14302 -ΩΡΟΛΟΙ ΠΩΛΕΙΤΑΙκα-

τάαποκλειστικότηταΔιαμέρισμασυνολικής
επιφάνειας150τ.μ.πολύπολύάνετοστον5
οόροφο.Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,
Σαλόνι,Κουζίνα,2Μπάνιακαιδιαθέτειθέρ-
μανσηΑτομική -Πετρελαίου ,διαμπερέςμε
απεριόριστηθέα,μίαεξαιρετικάμεγάληβερά-
ντακαικουφώματακαινούργιασυνθετικά,δι-
αθέτειανελκυστήρα,Αποθήκη,A/C,Έπιπλα,
Τέντες,-Τιμήευκαιρίαςμόνο65.000€.

Κωδ: 13754 ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ, Οικόπεδο
2.310 τ.μ.,μεάριστηπροβολή ,σεπρονο-
μιακή τοποθεσία , καταπληκτικόοικόπεδο,
ευκαιρίαχωρίςαμφιβολία,σε τιμήπράγματι
χαμηλήμόνο22.000€ ,Αποκλειστικήδιάθε-
ση και υπόδειξημόνοαπό τηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

www.laosnews.gr

Ταπαραπάνωαποτελούνμέροςτουχαρτοφυλακίουμας

Γιαναταδείτεόλαμπείτεστοwww.mesitiki.www.mesitiki.gr

ΖΗΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜεγάληΕπιχείρησηαγροτικώνπροϊόντωνστηνπεριο-

χήτηςΗμαθίαςενδιαφέρεταιγιατηνκάλυψητωνπαρακά-
τωθέσεωνεργασίας

1)ΤεχνίτηςήΑρχιτεχνίτηςήΕργοδηγόςΜηχανικός εγκα-
ταστάσεων2ηςειδικότητας

2)ΑρχιτεχνίτηςΜηχανικόςεγκαταστάσεων4ηςειδικότητας-
Θερμαστής

3)Τεχνίτης ήΑρχιτεχνίτης ή ΕγκαταστάτηςΗλεκτρολόγος
Α΄Ειδικότητας

Υποβολή Βιογραφικού: personnelv.s2@gmail.com

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
Απόπαραγωγική εταιρία τηςΒέροιας ζητείται εργατοτεχνί-

της,οδηγόςμε επαγγελματικόδίπλωμα (Π.Ε.Ι.) καιυπάλληλος
γραφείουμεγνώσειςμάρκετινγκ.Τηλέφωναεπικοινωνίας:6974
814606και6974312313.

HΒιομηχανίαΧυμώνΑΣΠΙΣΑ.Ε. –ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΔΕΔΕΣΖΗΤA:

-ΤεχνολόγοΓεωπόνο
-ΗλεκτρολόγοΠαραγωγήςμεεμπειρίασεΒιομηχα-

νικούςαυτοματισμούς(Ηπροϋπηρεσίαθαεκτιμηθεί)
ΒιογραφικάγίνονταιδεκάστοΕ-mail:

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

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

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

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

www.laosnews.gr

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ2ΔΣ-Κ80τ.μΑ.Θκοπλαμ,Θωρακ.250€
Π.ΜΕΛΑ3ος.3ΔΣΚ2WCΑ.Θπανελ,καλό300€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ4ος1ΔΣ-ΚWCΚ.Θ170€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ1ΔΣΚ4oςΘερμ/τεςμεθεα170€
Π.ΜΕΛΑ2ΔΣΚΑ.ΘΚοπλαμ,μωσαικο-ξυλο220€
ΠΑΠΑΓΟΥ1ΔΣΚΑ.Θχωριςκοιν.ισογειοκαι3ος120€
ΠΑΠΑΚΙΑ80τ.μ2ΔΣΚΑ.Θ.1οςανακαινις.2017-250€
ΚΕΝΤΡΟ2ΔΣΚ.Α.Θ.ΡΕΤΙΡΕΚοπλαμ,260€
ΚΕΝΤΡΟ3ΔΣ-ΚουζιναχωρισταΑ.Θ,Κοπλαμ280€
ΑΓ.ΠΑΤΑΠΙΟ25ετιαςδιαμπερεςμε3ΔΣΚΩρ/ση300€
ΚΕΝΤΡΟ2ΔΣΚΘέα,Κοπλαμ,θωρακ.Θερμ/τεςΑ/C
280€
ΚΕΝΤΡΟ3ΔΣ/ΚΑ.Θεπιπλωμενο400€
ΠΑΠΑΓΟΥΛΟΥΞ1ΔΣΚΑ.Θ60τ.μ220€
ΚΑΛΛΙΘΕΑεπιπλωμενο1ΔΣΚ10ετιας200€
ΩΡΟΛΟΙ2ΔΣΚΑ.Θκοπαμ,επιπλωμενο250€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΠΕΡ/ΚΗΒεροιαςΦιλέτο16στρ.πανωστηνάσφ.σ.δ0216€

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

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

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

Τηλ.: 6979 159954.

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

ZHTEITAIαρτεργάτηςγιαναεργαστείσεαρτοποιείο
Απαραίτηταπροσόντα:
•Ηλικίααπό22έως50
•ΔίπλωμαΙ.Χ.
•Πολύκαλέςεπικοινωνιακέςικανότητες.
Επιθυμητήηπροϋπηρεσίακαιεκπλήρωσηστρατιωτικήςθητεί-

ας.Παρακαλώεπικοινωνήστεστοτηλ.2331074041υπ.ΚΑΝΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣαπότις09.00έωςτις13.00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙνεαράκοπέλαγιανα εργαστείωςγραμματει-
ακήυποστήριξησεγραφείογιαπρωινήήαπογευματινήαπασχό-
ληση.

Απαραίτηταπροσόντα
•Έως30ετών.
•ΔίπλωμαΙ.Χ.
•Άριστη γνώσηΗ/ΥMicrosoftWord, Internet, email,Αγγλικά

επιπέδουlower.
•Πολύκαλέςεπικοινωνιακέςικανότητες.
Παρακαλώαποστείλατετοβιογραφικόσαςμεφωτογραφίαγια

συνέντευξηergasiaxm@gmail.com

ΖΗΤΕΙΤΑΙ φαρμακοποιός ήβοηθόςΦαρμακείου ή υπάλλη-
λοςφαρμακείουμε εργασιακή εμπειρίασε ιδιωτικόφαρμακείο
για πλήρη απαασχόληση στηνπόλη τηςΝάουσας.Αποστο-
λή βιογραφικών σημειωμάτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
vasilikhstavrou@gmail.com.

ΧΑΡΙΖΕΤΑΙ
ΟΕυριπίδης ενός έτους περίπου,10

κιλάκια, υγιέστατος, στειρωμένος και τσι-
παρισμένος.

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

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

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΗΕπιχείρησηαγροτικώνπροϊόντων«ΑΓΡΟΤΙΚΗΕΙΣΑΓΩΓΙ-

ΚΗ -ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ»στονΑγ.ΓεώργιοΒέροιας ενδιαφέρεται για
τηνκάλυψητωνπιοκάτωθέσεω:

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

2331051094.Τηλέφωνοεπικοινωνίας:2331051093
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
ΠεριοχήΜητρόπολης,38 τ.μανακαινισμένομεa/c,
βλέπειακάλυπτο,επιπλωμένο24000€
(κωδΓΚ53)
ΙσόγειοστοβήματουΑποστόλουΠαύλου64τ.μ
1ΔΣΚΜχωρίςκοινόχρησταοικοδομής25000€
(κωδΓΚ48)
Κυριώτισσα36τ.μ2οςακάλυπτος9000€
(κωδΓΚ44)
Ρολοι,38τμ,βλέπεισεακάλυπτομεανοιχτωσιακαι
ήλιο,καινούργιακουφώματακαιτέντες,
επιπλωμένο,18000€(ΓΚ54)
2ΔΩΜΑΤΙΑ
Καλλιθέα83τ.μ2ΔΣΚΜκαινουργιο,ατομικήθέρμανση,-
μεγάληβεράντα,θέαστονκάμπο,65000€(κωδ2Δ140)
Προμηθέας,94τ.μ,1οςορ,2ΔΣΚΜ,15ετίας,ελά-
χισταχρησιμοποιημένο,δυνατότηςαυτόνομηςθέρ-
μανσης57000€(κωδ2Δ134)
Τσερμένι,70τ.μ1οςοροφος,2ΔΣΚΜ,5ετίας,air
Condicion,πυλωτή,αποθήκη,από60000τώρα
45000€(κωδ2Δ133)
ΚοντάστηνπλατείαΩρολογίου70τ.μ2ΔΣΚΜ,2ος
ανακαινισμένο,40000€(κωδ2Δ132)
Καλλιθέα125τ.μ,2ΔΣΚ2μπάνια,1οςοροφος,τιμή
80000€(κωδ2Δ130)
Προμηθέας,καινούργιαοικοδομή,ισόγειομεδικήτου
είσοδο,άριστηκατασκευή,μοντέρνο,φωτεινό,ευχάρι-
στο,2ΔΣΚΜ,πάρκινγκ,42000€(κωδ2Δ152)
Καινούργιαοικοδομήστοκέντρο,περιοχήΑγ.Αντωνί-
ου,93τ.μ3ος,ιδανικόγιαεπαγγελματικήχρήσηαλλά
καιγιακατοικία65000€(κωδ2Δ123)
ΠαράλληληστηνΠιερίων,92τ.μ2ΔΣΚΜ,ατομικήθέρ-
μανση,3οςορ.Πάρκινγκ,8ετίας,62000€(κωδ2Δ120)
Μητρόπολη,104τ.μ,2ΔΣΚΜ,τζάκι,ατομικήθέρμανση,
ηλιακός,3οςοροφος65000(κωδ2Δ109)
Τσερμένι ,100τ.μ,1ος,2ΔΣΚΜ,τζάκι,ηλιακός,τέντες,
ωρομετρηση,κουφωτήντουλάπα,πόρταασφαλείας
,θέα,ιδιωτικήκατασκευή,τιμήσυζητήσιμη(κωδ2Δ102)
Στοκέντρο,σεπεζόδρομο,75 τ.μ2οςορ,2ΔΣΚΜ,
βλέπειπίσω,χρήζειμερικήςανακαίνισης ,κατάλληλο
καιγιαεπαγγελματικηχρηση,τιμή
50000(κωδ2Δ125)
ΦανάριαΚύπρου,60 τ.μ ,2ος,2ΔΣΚΜ,ατομικήθέρ-
μανση,πάρκινγκ2θεσεις,οικοδομή10ετίας60000€
(κωδ2Δ85)
3ΔΩΜΑΤΙΑ
Πάνωαπό τοπασακιόσκι,μαιζονέτα,ισόγειο-1ος,
3ΔΣΚ2,103τμ,γίνονταικαιδύοδιαμερίσματα,μπάνια
,άμεσηπρόσβασηστηναυλή,κλειστόπάρκινγκ,και-
νούργιο,95000€(κωδ3Δ86)
Πασακιόσκι,100τ.μ ,3ΔΣΚ2μπάνια,ωραίαβερά-
ντα,70000€(δυνατότητααγοράςκλειστούπάρκινγκ
έξτρα)(κωδ3Δ93)
ΒήμαΑπ.Παύλου,3ΔΣΚΜ,4οςορ,σκεπή,μεανακαι-
νισμέναμπάνιο,κουζίνα,κουφώματα,
διαμπερές65000€(κωδ3Δ100)
ΠωλούνταιΔιαμερίσματαμε2δωμάτια:
•ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ2Δ97τμοροφοδιαμέρισμα,μεγάλο
σαλόνι,κουζίνα,χολ,μεγ.μπάνιο,ΤΙΜΗΕΥΚΑΙΡΙΑΣ
(2Δ143)
•ΡΟΛΟΙ120τμ.2Δ,ανακαινισμένο,ΣΛ,Κ,WC,κόπλαν,

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

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

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

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

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

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

Τογραφείομαςβρίσκεται:ΑγίουΑντωνίου1
στονπρώτοόροφο

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

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

Ζητούνται ακίνητα προς πώληση - ενοικίαση

www.laosnews.gr

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ 
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ (ΕΥΚΑΙΡΙΑ)

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

νατότηταναεπεξεργαστούνταεσπεριδοειδήκαιμε
φύλλακαινακηρωθούν100%.Τηλ.:2331021063.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Πωλείτα ι  κομπλέ

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

ΖΗΤΗΣΗΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΗΕταιρεία «TSIFLIDIS SECURITY» ζη-

τάει γιαΆμεσηΠρόσληψη άτομα (γυναίκες
ή άνδρες) μεΆδειαΕργασίαςΠροσωπικού
Ασφαλείας για μόνιμη απασχόληση.Απα-
ραίτηταπροσόνταείναι:όρεξηγιαδουλειά,
δίπλωμααυτοκινήτουκαισυνεργασίαμετην
εταιρεία για εξέλιξη . Βιογραφικά και συνέ-
ντευξησταγραφείατηςεταιρείας,Θεσσαλο-
νίκης45-Βέροια59131.Τηλ.:2331027102.
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P Μέχρι και η ζάχαρη στις μέ-
ρες μας πίκρα προκαλεί...

P Μετά τη μάχη των Πλαταιών, 
να και η μάχη του Πλατέος.

P Η μάχη στις Πλαταιές ήταν η 
τελευταία μάχη των περσικών πολέ-
μων. Ομοίως και η ΕΒΖ η τελευταία 
μεγάλη κρατική βιομηχανία.

P Από τελευταίες θέσεις έ-
χουμε χορτάσει στον τόπο μας ε;

P Οι νίκες στους περσικούς 
πολέμους έχουν ένα κοινό με τις 
νίκες μας στην οικονομία: είναι όλες 
προ Χριστού.

P Τώρα οι τευτλοπαραγωγοί 
λογίζουν να πληρωθούν σε είδος. 
Και να ψηφίσουν ομοίως.

P Ουδεμία σκέψη για ιδιωτικο-
ποίηση όμως της βιομηχανίας. Στην 
κυβέρνηση θέλουν να είναι και βιο-
μήχανοι και εργάτες.

P Ωσάν να μην τους έφταναν 
οι άλλοι εσωκυβερνητικοί εμφύ-
λιοι.

P Πάνος Καμμένος: Η Τουρκία 
λειτουργεί με τη λογική του Εξπρές 
του Μεσονυκτίου. Να ρε γιατί είχε 
εξαφανιστεί ο υπουργός. Είχε πάει 
σινεμά.

P Κάποιοι πολιτικοί δεν κά-
νουν δηλώσεις, αλλά ασκήσεις 
με πραγματικά πυρά.

P Περάστε, ψηφίστε, τελειώ-
σατε!

P Ξέρετε γιατί ήλθαν στην 
Ελλάδα οι Πέρσες ε; Θύμωσαν 
που τους πήραμε τα περσικά μή-
λα. Κατά κόσμον ροδάκινα.

P Έκτοκε, συμφωνήσαμε να 
τους στέλνουμε λίγα κάθε χρόνο, σε 
καλές τιμές.

P Στοιχεία ΟΟΣΑ για την Ελ-
λάδα. Σκανδιναβική φορολογία 
και βαλκανικές παροχές. Η πα-
γκοσμιοποίηση ήλθε ως τουρί-
στας και έμεινε μόνιμα στη χώρα 
μας.

P Υπό κράτηση ο Νικολά Σαρ-
κοζί για παράνομη χρηματοδότηση 
προεκλογικής του εκστρατείας. Δώ-
σαμε φώτα στην Ευρώπη, αλλά όχι 
παντού.

P Πέθανε στην Κένυα ο 
τελευταίος αρσενικός λευκός 
ρινόκερος. Ζωντανά τα δύο ε-
ναπομείναντα θηλυκά. Τίποτε 
δεν είναι τυχαίο.

P Σε τούτο τον κόσμο δύο 
είναι οι τραγωδίες: η μία είναι να 
μην αποκτάς αυτό που θέλεις. 
Η άλλη είναι να το αποκτάς.

P Αμετάφραστο Γκόρνα-
ματσεντόνια η πρόταση για 
τα Σκόπια. Όποιος δεν στρα-
μπουλάει τη γλώσσα του, 

κερδίζει δωρεάν σφράγισμα και 
20 ευρώ βενζίνη στη Γευγελή.

P Είχα κάνει ένα τατουάζ όταν 
ήμουν μικρός και η μάνα μου με 
είχε περιλάβει το το άζαξ. Μια εβδο-
μάδα έτριβε, αλλά τίποτε. Από τότε 
υπήρχε η κακή διπλωματία.

P Εξάλλου χρειάζεσαι πολλά 
χρόνια για να καταλάβεις ότι γέ-
ρασες...

P Και:
Π ε θ α ί ν ο υ ν 

τρεις γυναίκες και 
συναντάνε τον Ά-
γιο Πέτρο μπρο-
στά από την πύ-
λη του Παραδεί-
σου.

-Πόσες φορές 
κεράτωσες τον 
άντρα σου, κυρά 
μου; ρωτάει ο Ά-
γιος Πέτρος την 
πρώτη.

Μία φορά, Ά-
γιε μου, μόνο μια 
φορά, απαντά ε-
κείνη.

-Τότε κάνε τρέ-
χοντας μια φορά 
τον γύρο του Πα-
ραδείσου και με-
τά μπες! της λέει.

-Εσύ τέκνον 
μου; λέει ο Άγιος 

στη δεύτερη γυναίκα.
-Τρεις φορές, Άγιε μου.
-Κάνε 3 φορές τρέχοντας τον γύ-

ρο του Παραδείσου και μετά μπες!
Τέλος ο Άγιος απευθύνεται στην 

τρίτη γυναίκα:
-Και εσύ, πόσες φορές κεράτω-

σες τον άνδρα σου;
Εκείνη σκέφτεται λίγο και απα-

ντά:
-Άγιε, μήπως σας βρίσκεται εύ-

καιρο κάνα μηχανάκι;
Κ.Π.
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