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Η ξεχασμένη «πολυτέλεια» 
των  διπλοπληρωμών

στις πανελλήνιες εξετάσεις 
  Οι πανελλήνιες εξετάσεις πλησιάζουν προς το τέλος 
τους, αφού απομένουν  τα ειδικά μαθήματα για να 
ολοκληρωθεί η μεγαλύτερη εκπαιδευτική δοκιμασία της 
χρονιάς. Μια δοκιμασία που επάνω της «κρέμονται» 
κόπος, αγωνία, διάβασμα, αλλά και χρήματα που έχουν 
επενδύσει οι γονείς για την καλύτερη δυνατή προετοιμασία 
των παιδιών. Όμως  τι γίνεται με τα χρήματα που ξοδεύει 
το κράτος για αυτές τις εξετάσεις; Σίγουρα είναι μια 
δαπανηρή διαδικασία, αφού εκτός της υλικοτεχνικής 
υποδομής, αποζημιώνονται με επιπλέον χρήματα 
επιτηρητές, βαθμολογητές, επιτροπές εξεταστικών κέντρων 
και ένας ολόκληρος μηχανισμός στο υπουργείο Παιδείας. 
Αναφορικά με εργασία που γίνεται υπερωριακά ή εκτός 
ημερών και ωρών εργασίας πολύ σωστά και δίκαια 
αποζημιώνονται. Τι γίνεται όμως με τον επιτηρητή που 
το πρωί αντί να πάει στο σχολείο του ως οφείλει πάει στο 
εξεταστικό κέντρο για επιτήρηση; Τα παλιά συνδικαλιστικά 
κεκτημένα έχουν εξασφαλίσει μια μικρή ομολογουμένως 
αποζημίωση(περίπου 10 ευρώ ημερησίως) που σίγουρα 
μόνο εκθέτει τους εκπαιδευτικούς. Η πλειοψηφία μάλιστα 
δεν επιθυμεί να συμμετάσχει στην διαδικασία των 
πανελληνίων, ενώ υπάρχουν γκρίνιες στους κόλπους των 
εκπαιδευτικών ότι «τρώνε χώσιμο» κάθε χρόνο οι ίδιοι και 
οι ίδιοι! Το υπουργείο θα έπρεπε να προσαρμοστεί στην 
υπάρχουσα οικονομική κατάσταση και να προβλέψει 
αποζημίωση μόνο για τις περιπτώσεις που εργάζονται 
εκτός ωραρίου. Γιατί το μηδαμινό αυτό ποσό συνολικά ανά 
την Ελλάδα για όλους τους καθηγητές «κάνει λογαριασμό» 
που θα μπορούσε να διατεθεί για άλλες ανάγκες.  Είναι 
από τα πράγματα που έμειναν ξεχασμένα από τις παλιές 
καλές εποχές και κάποιος πρέπει να τα επαναφέρει στο 
σήμερα
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Αγριπίνης, Αριστοκλέους, Δημητρίου διακ.

του Σαββατοκύριακου

Κατεδαφίστηκε χθες το ετοιμόρροπο
στην οδό Βλάχων Ηρωΐδων

Κατεδαφίστηκεχθεςτο
πρωί το ετοιμόρροπο της
οδού Βλάχων Ηρωΐδων
τηςΒέροιας, το οποίο εί-
χε καταστείπλέον επικίν-
δυνο και μάλιστα σ’ ένα
δρόμοπου…περπατιέται
πολύ, κυρίως την ημέρα
πουλειτουργείπαραδίπλα
ηλαϊκήαγορά.

Παρουσία του ιδιοκτή-
τη, τα μηχανήματα κατε-
δάφισαν το ετοιμόρροπο
και καθάρισε ο χώρος,
καθιστώντας ασφαλή τη
διάβασηαπότοσημείο.

Κρέμεταιεπικίνδυνα
τοφανάρι…

Καταιγίδες και ισχυροί άνεμοι προβλέπο-
νταιαπότοΣαββατοκύριακοκαιτηνερχόμενη
εβδομάδα, και τοπρολαμβάνειν κάλλιον του
θεραπεύειν. Το κομμάτι που κρέμεται πάνω
στοφανάρι τηςφωτογραφίας, είναι έτοιμο να
πέσει…Καιοιπιθανότητεςναπέσεισεκάποιο
τζάμιαυτοκινήτουείναιμάλλονμεγάλες.Δενξέρουμεαπόπότεέγινεηζημιάστοφανάρι,πουβρίσκεταιστηνείσοδοτης
Βέροιας,απότηνΕγνατίαπροςτηνπόληκαιτηνΠιερίων,αλλάηαποκατάστασήτουεπείγει…

«Ελληνίδες,Έλληνες η 21η Ιουνίου είναι μία ιστορική
μέρα,εγκαταλείπουμεοριστικάταμνημόνιακαιτηλιτότητα,
δενπήγανχαμένεςοιθυσίες.Ξημέρωσεμίανέαμέραγια
τονελληνικόλαό.

Ελληνίδες,Έλληνες.Ήρθε η μεγάληώρα!Κατεβάστε
όλοιτακρυμμένασερβίτσιαμεταχρυσάκουτάλια!

Καιτώραθαμουεπιτρέψετεναβγάλωτηγραβάτα(του
αγαπημένουμουΖάεφ).Σανθηλιάτηνιώθω…».

Ελληνικέλαέ,τό‘πακαιτό‘κανα

ΈκτακτοδελτίοτηςΕΜΥγιανέαεπιδείνωση
τουκαιρούαπόσήμερα

Μεέκτακτοδελτίοκαιρού,ηΕΜΥενημερώνειγιανέαεπιδείνωσητουκαιρούστηνπεριοχήμας,απόσήμεραΣάββατο,
μεισχυρέςβροχέςκαικαταιγίδεςπουθασημειωθούνκατάπεριόδουςστηνπεριοχήμας.Μάλιστα,τακαιρικάφαινόμενα,
δεναποκλείεταινασυνοδεύονταιαπόχαλάζικαιισχυρούςανέμους.Προσοχήκαιψυχραιμία…δενπαίζουμεμετακαιρικά
φαινόμενα!

Μπράβο, 
μπράβο!!!
Πάνο...

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙΣ
Μετά τη χθεσινή ομιλία 
έχεις την καρέκλα στο 

τσεπάκι σου για... 
όσο ακόμα!
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Δηλώσεις ζημιάς από ΧΑΛΑΖΙ 
και ΒΡΟΧΗ στο Μακροχώρι

Ο Δήμος Βέροιας  ενημερώνει τους παραγωγούς  για την υποβολή δηλώσεων 
ζημιάς από τα αίτια:  ΧΑΛΑΖΙ και ΒΡΟΧΗ της 18/6/2018, στo Δημοτικό Διαμερίσμα-
τα  ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ 

ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΥΠΟ-
ΒΛΗΘΟΥΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΤΡΙΤΗ 3/7/2018.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΑ  ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ   ΤΗΣ 
ΔΕ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ: 2331350528 – 2331351906 – 2231351926.

Έχασε τη ζωή του σε τροχαίο, ο βεροιώτης 
οδηγός νταλίκας Γιάννης Δεωνάς

Υπέκυψε στα σοβαρά του τραύματα μετά από 
τροχαίο, ο 61χρονος βεροιώτης οδηγός νταλίκας 
,Γιάννης Δεωνάς. Το τροχαίο συνέβη την περασμέ-
νη Τρίτη στο 131ο χλμ της Εγνατίας –Ηγουμενί-
τσας, μετά τα Γρεβενά, όταν η νταλίκα του άτυχου 
βεροιώτη, για άγνωστους λόγους, έπεσε σε νταλίκα 
που προπορευόταν. Από τη σύγκρουση τραυμα-
τίστηκε βαριά ο οδηγός ο οποίος μεταφέρθηκε και 
νοσηλευόταν στη Εντατική του Νοσοκομείου Πτο-
λεμαΐδας. Η κηδεία του θα γίνει  σήμερα Σάββατο 
από τον Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Βέροιας.

Mε την Προϊσταμένη του Τμήματος Β’ 
της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας (Δ.Ψ.Υ.) 
του Υπουργείου Υγείας, κα Ξένια Καζα-
ντζή, συναντήθηκε ο πρόεδρος του Δ.Σ. 
του Κοι.Σ.Π.Ε. Ημαθίας “Δεσμός” κ. Γραμ-
ματικόπουλος Ηλίας με μέλη του Συνεται-
ρισμού και εργαζόμενους, την Τετάρτη 20 
Ιουνίου. Στο πλαίσιο άτυπης επίσκεψης 
στο νομό Ημαθίας, η κ.Καζαντζή γνωρί-
ζοντας ήδη το σημαντικό έργο του Κοι.
Σ.Π.Ε. Ημαθίας «Δεσμός», εκδήλωσε την 
επιθυμία να επισκεφθεί το χώρο του καφέ 
Foyer της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών 
της Βέροιας, ώστε να δει από κοντά τον 
εκσυγχρονισμό και την ανακαίνιση που 
υλοποιήθηκε με πόρους από την επιχορή-
γηση του Υπουργείου Υγείας.

Στη διάρκεια της συνάντησης ξεναγήθηκε στο χώρο, 
γνώρισε τους εργαζόμενους και απόλαυσε τον καφέ 
της, εκφράζοντας την ικανοποίησή της για το ουσιαστικό 
αποτέλεσμα της προσπάθειας του «Δεσμού», καθώς 
πλέον απασχολούνται 7 εργαζόμενοι εκ των οποίων οι 
6 ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες πληθυσμού 
(λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας). Με τον τρόπο αυτό 
εκπληρώνεται ο σκοπός και οι στόχοι της Κοινωνικής 
Επιχείρησης του Δεσμού και της υλοποίησης των επιδι-
ώξεων της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.

Στη συνέχεια, η κ. Καζαντζή επισκέφθηκε την Στέγη 
Δημιουργίας του Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ. Ημαθίας, όπου συναντή-
θηκε με τον Πρόεδρο του Συλλόγου, κ. Σαλιάγκα Γιώργο 
και τα μέλη της επιστημονικής επιτροπής κ.Νάτσιου και 
κ.Καλαιτζή, κάνοντας μια γόνιμη συζήτηση και παρέχο-
ντας ουσιαστικές διευκρινίσεις και την αμέριστη στήριξη 
προς το έργο του συλλόγου, δηλώνοντας ότι θα βοήθη-
σει με όλους τους τρόπους για την βιωσιμότητα του χώ-
ρου και του σημαντικού έργου που επιτελείται εκεί. Τέθη-
κε από τον πρόεδρο του ΔΣ η διεκδίκηση του Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ. 
Ημαθίας να μετεξελίξει τη Στέγη Δημιουργίας σε Κέντρο 
Ημέρας, καθώς οι ανάγκες ψυχικής υγείας στο Νομό 
Ημαθίας είναι τεράστιες λόγω κυρίως της έλλειψης δημό-
σιων δομών & υπηρεσιών ψυχικής υγείας.

Ο Πρόεδρος του Κοι.Σ.Π.Ε. Ημαθίας “Δεσμός”, τόνισε 

την ανάγκη περισσότερης ευαισθητοποίησης και επιχει-
ρηματικής συνεργασίας του Δεσμού, από το Γ.Ν.Ημαθίας 
(Μονάδες Βέροιας & Νάουσας) που αφενός αποτελούν 
Συνεταιριστές του «Δεσμού», αφετέρου έχουν καταβλη-
θεί πολλές προσπάθειες χωρίς να καρποφορήσουν σε 
συνεργασία. Η κ.Καζαντζή ενημέρωσε ότι ετοιμάζεται 
να αποσταλούν εκ μέρους του Υπουργείου Υγείας, νέες 
διευκρινιστικές οδηγίες σχετικά με το ευεργετικό νομο-
θετικό πλαίσιο παραχώρησης και ανάθεσης έργων προς 
τους Κοι.Σ.Π.Ε. 

Τέλος τονίστηκε η στήριξη τόσο του Δήμου Βέροιας 
όσο και της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας στην έως 
τώρα διαδρομή του “Δεσμού”, αλλά και η αναγκαιότητα 
συμμετοχής και άλλων φορέων της κοινωνίας της Ημα-
θίας για την προώθηση των θεμάτων της κοινωνικής 
οικονομίας και κοινωνικής επιχειρηματικότητας, με στόχο 
την, κατά το δυνατό, μεγαλύτερη εργασιακή ένταξη ατό-
μων από ευάλωτες ομάδες πληθυσμού. 

Ο κ. Γραμματικόπουλος, εκ μέρους του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Κοι.Σ.Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ, ευχαριστεί την  
Προϊσταμένη Τμήματος Β’ της Δ.Ψ.Υ. του Υπουργείου Υ-
γείας, κα. Καζαντζή Ξένια για την επίσκεψη και την εμψύ-
χωση. Ευελπιστούμε στη συνέχιση της υποστήριξης του 
πιο σημαντικού κοινωνικού θεσμού που έχει υλοποιηθεί 
στην Ημαθία στο χώρο της ψυχικής υγείας τα τελευταία 
χρόνια.

Την δική του ανακοίνωση 
για το συμπήρινο ροδάκινο 
στέλνει στην ΕΚΕ ο Αγροτι-
κός Σύλλογος Βέροιας, ση-
μειώνοντας τα εξής:

Ξεκινάει τις επόμενες η-
μέρες  η συγκομιδή του 
συμπήρινου ροδακίνου και 
θεωρούμε  απαραίτητο να 
ενημερώσουμε και μείς την 
Ε.Κ.Ε.  για την αναγκαιότητα 
της ανάλογης «τιμής»  στην 
κατάλληλη ποιότητα .

Ευχαριστούμε την Ε.Κ.Ε. 
και τον κύριο Αποστόλου 
που αναγνωρίζει ευθαρσώς 
ότι η κατάκτηση της παγκό-
σμιας αγοράς στην κομπόστα αλλά και στο χυμό και το κατεψυγμέ-
νο προιόν οφείλεται σε δύο βασικές  προυποθέσεις  (όπως αναφέ-
ρεται και  στην προχθεσινή ανακοίνωση της )

1) Την  άριστη ποιότητα της πρώτης ύλης και συνεπώς τελι-
κού προιόντος 

2) Το ανταγωνιστικό  κόστος.
Να σημειώσουμε λοιπόν το αυτονόητο. Οτι δηλαδη  κάποιοι μό-

χθησαν και ξοδεύτηκαν για την πρωτη υλη  και είναι οι μόνοι που  
έχουν υποστεί τις συνέπειες του ανταγωνιστικού κόστους. 

Κι αυτοί είναι οι παραγωγοί.

Αν λάβουμε  λοιπόν υπ οψιν 
μας ότι κανείς δεν υποστήριξε την 
πάγια απαίτηση μας για καλύτερες 
τιμες παραγωγού – τέτοιες που να 
καλύπτουν το κόστος παραγωγής- 
παρα μονον ο αγροτικος μας Συλ-
λογος .

Αν προσμετρήσει κανεις τις τε-
ράστιες φορολογικές και ασφαλιστι-
κές επιβαρύνσεις που εχουμε δε-
χτεί τα τελευταία χρόνια  τον ΕΦΚΑ 
τον ΕΝΦΙΑ στα χωράφια τέλη επι-
τηδεύματος (για 
τις οποίες ποτέ 
δεν ειδαμε από 
την πλευρά σας 
μια δήλωση έστω 

συμπαράστασης)   τις υποχρεώσεις μας απένα-
ντι σε έναν ΕΛΓΑ ο οποίος πεισματικά αρνειται 
κάθε αιτιο ζημίας για το οποίο κάθε φορα παρά 
τις υποσχέσεις δεν αποζημιωνόμαστε.

Εάν σκεφτούμε ότι η στήριξη της ζημίας που 
έχουμε υποστει  από το ΕΜΠΑΡΓΚΟ  δεν υπήρ-
ξε ποτέ τα τρια τελευταία χρονια .

Τοτε πολύ εύκολα κε Αποστολου φτάνουμε 
στο συμπέρασμα της υποβαθμισμένης ποιότη-
τας.

Και εάν οι ανακοινώσεις σας  δείχνουν  ήπιες και  σε συνεναι-
τικό κλίμα είναι γιατι και σεις και όλοι αντιλαμβάνονται πως  το 
μαρμαρο μεχρι σημερα το πλήρωναν μονο οι παραγωγοί και αυτοι  
παραπαίουν .

Όπως επισης ολοι αντιλαμβανόμαστε πολύ καλά ότι το επομενο  
μάρμαρο πλέον θα το πληρώσουμε ολοι μας και σαν  οικονομία 
και σαν κοινωνία. 

Γιατι στην περιοχή μας όταν καταρρέουν οι αγρότες τότε καταρ-
ρέουμε ολοι μαζι. 

Για τον Α.Σ.Γ.ΒΕΡΟΙΑΣ
Ο Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΠΑΚΩΝ/ΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ     ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

Δευτέρα και Τρίτη, απαγόρευση της 
κυκλοφορίας στην Αγίου Δημητρίου 

λόγω χωματουργικών εργασιών
Για την ομαλή και 

ασφαλή διεξαγωγή 
της οδικής κυκλοφορί-
ας, την πρόληψη των 
τροχαίων ατυχημά-
των, την εξυπηρέτη-
ση και ασφάλεια του 
κοινού, κατά τη διάρ-
κεια χωματουργικών 
εργασιών σε οικόπε-
δο στη συμβολή των 
οδών Αγίου Δημητρί-
ου και Καστανιάς, στη 
Βέροια η Αστυνομική 
Διεύθυνση έλαβα τα παρακάτω μέτρα: Την Δευτέρα 25 και την Τρίτη 26 Ιουνίου, 
από τις  8:00 π.μ. έως τις 3.00 το μεσημέρι, και από τις 5.00 το απόγευμα  έως τις 
8.οο το βράδυ και για τις δύο ημέρες, 

απαγορεύεται η  κυκλοφορία, όλων των οχημάτων, επί της οδού Αγίου Δημη-
τρίου, από τη συμβολή της με την οδό Θωμαίδου έως τη συμβολή της με την οδό 
Καστανιάς.  Επίσης απαγορεύεται η στάση και στάθμευση, όλων των οχημάτων, 
όπου αυτή επιτρέπεται, στην οδό Αγίου Δημητρίου και στην οδό Καστανιάς έναντι 
και μπροστά αντίστοιχα  του οικοπέδου, όπου θα λάβουν χώρα οι ανωτέρω εργα-
σίες. 

Η μονοδρόμηση της οδού Αγίου Δημητρίου αίρεται, από τη συμβολή της με την 
οδό Θωμαίδου έως τη συμβολή της με την οδό Καστανιάς, για όλα τα σταθμευμένα 
οχήματα στην οδό Αγίου Δημητρίου καθώς και για το υπ΄ αριθμ. ΜΕ 45976 σκα-
πτικό μηχάνημα και για τα υπ΄ αριθμ. ΗΜΚ 3189, ΗΜΗ1012 και ΗΜΙ7793 φορτηγά 
που θα χρησιμοποιηθούν στις ανωτέρω εργασίες. 

Κατά τη διάρκεια του αποκλεισμού ανωτέρω οδών, η κυκλοφορία των οχημάτων 
θα πραγματοποιείται από παρακείμενες οδούς, ενώ θα υπάρχουν ρυθμιστικές πι-
νακίδες και σημάνσεις. 

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΩΡΓΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΚΕ:
«Οι μόνοι που έχουν υποστεί 

τις συνέπειες του ανταγωνιστικού κόστους, είναι οι παραγωγοί» 

Η Ξένια Καζαντζή, από τη   
Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας του 
Υπουργείου, επισκέφθηκε τον 

Κοι.Σ.Π.Ε. και τον Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ Ημαθίας
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Οι γαίες κατά το οθω-
μανικό εμπράγματο δίκαιο 
διακρίνονταν σε : (α) δη-
μόσιες (εραζί-μιριγιέ), στην 
οποία ανήκαν οι καλλιερ-
γήσιμοι αγροί, οι χειμε-
ρινές και θερινές βοσκές 
και λειμώνες, τα δάση, οι 
εκτάσεις που έχουν φυτευ-

τεί με δένδρα, όχι όμως και τα οικόπεδα (έστω κι 
αν καλλιεργούνται με κηπευτικά ή οπωροφόρα 
δένδρα), τα οποία υπάγονταν στην επόμενη κατη-
γορία των ‘μουλκ’, (β) ιδιόκτητα ακίνητα (μούλκια), 
δηλ. αυτά στα οποία αναγνωριζόταν κυριότητα 
στους ιδιώτες που τα κατείχαν, όπως και τα απορ-
ρέοντα δικαιώματα της χρήσεως, καρπώσεως και 
διαθέσεώς τους, (γ) ακίνητα αφιερωμένα σε ευαγή 
σκοπό (βακούφικα), (δ) γαίες αφιερωμένες σε κοι-
νή χρήση (μετρουκέ) και (ε) νεκρές γαίες (μετβάτ). 

Ως συμβολή στην ερμηνεία του σύνθετου πλέγ-
ματος των διατάξεων του οθωμανικού δικαίου, 
έχει μέχρι σήμερα δει το φως της επιστημονικής 
δημοσιότητας ένας μεγάλος αριθμός μελετών

Σύμφωνα με την πάγια νομολογιακή εφαρμο-
γή των διατάξεων του οθωμανικού γαιοκτητικού 
συστήματος, οι δημόσιες γαίες (εραζί μιριγιέ) μπο-
ρούσαν να παραχωρηθούν από το οθωμανικό 
δημόσιο σε ιδιώτες με την καταβολή δικαιώματος 
(ταπίου) και την έκδοση σχετικού τίτλου (ταπίου). 
Με την έκδοση όμως του τίτλου αυτού, οι ιδιώτες 
δεν αποκτούσαν πλήρες δικαίωμα κυριότητος 
επί της παραχωρηθείσας εκτάσεως, αλλά μόνον 
δικαίωμα διηνεκούς εξουσίασης ή ‘ωφέλιμης κυ-
ριότητας’ (τεσσαρούφ), ενώ το δικαίωμα ψιλής 
κυριότητος (ρεκαμπέ) διατηρούσε το οθωμανικό 
δημόσιο. 

Ειδικά επί δημόσιων γαιών, δικαίωμα ‘τεσσα-
ρούφ’ μπορούσε να αποκτήσει και όποιος χωρίς 
τις ανωτέρω προϋποθέσεις καταλάμβανε, εξουσί-
αζε και καλλιεργούσε αγρούς επί μία τουλάχιστον 
10ετία, χωρίς όμως δικαστική αμφισβήτηση. Στην 
περίπτωση αυτή, δεν απαιτείτο η έκδοση ‘ταπίου’ 
στο όνομα του καλλιεργητή – έγγραφο που άλλω-
στε ήταν αποδεικτικό και όχι συστατικό του δικαι-
ώματος ‘τεσσαρούφ’. 

Χαρακτηριστική, ως προς το ζήτημα αυτό, είναι 
η απόφαση 822/2013 του Αρείου Πάγου, σύμ-
φωνα με την οποία γαίες που περιήλθαν στο 
οθωμανικό δημόσιο (εραζί-μιριγιέ), ήταν μόνον οι 
«δορυάλωτες», όσες δηλαδή κυριεύθηκαν από τα 
σουλτανικά στρατεύματα «με τη σπάθη και το δό-
ρυ». Συνεπώς, στην κατηγορία των γαιών ‘μούλκ’ 
(ιδιωτικών) και όχι των δημόσιων γαιών, μπορού-
σαν να ανήκουν μόνον όσες περιήλθαν ειρηνικά 
και χωρίς πόλεμο στην κυριαρχία του σουλτάνου. 
Αν και – όπως είναι προφανές - η προϋπόθεση 
αυτή μπορεί να υπόκειται σε ιστορικώς δύσκολα 
αποδεικνυόμενα γεγονότα, που και αυτά θα είναι 
ευάλωτα σε διαφορετικές σταθμίσεις ή ερμηνείες, 
γίνεται εντούτοις δεκτό ότι από τα Δωδεκάνησα, η 
Ρόδος και η Κως αποτέλεσαν αναμφίβολα νησιά 
«δορυάλωτα». Στα άλλα νησιά της Δωδεκανήσου, 
όπως είναι η Κάρπαθος, που δεν ήταν ‘‘δορυάλω-
τα’’, δηλαδή δεν είχαν κατακτηθεί με τα όπλα, ο 
τούρκος κατακτητής Σουλεϊμάν ο Μεγαλοπρεπής, 
όχι μόνο δεν δήμευσε γη, αλλά παραχώρησε 
δικαιώματα, με αποτέλεσμα όλα ανεξαιρέτως τα 
κτήματα που κατείχαν, νέμονταν και εξουσίαζαν α-
πό τότε οι κάτοικοι των νησιών αυτών να ανήκουν 
στους ιδιοκτήτες τους ως ‘‘γαίες μούλκ’’»

Μία από τις πιο μεγάλες σύγχρονες προκλή-
σεις, ειδικά για τον εκκλησιαστικό οργανισμό συ-
νιστά η ανάγκη της προοδευτικής, συστηματικής 
και αξιόπιστης καταγραφής των εμπράγματων 
δικαιωμάτων στην ελληνική επικράτεια, που κα-
λείται να υπηρετήσει ο θεσμός του Εθνικού Κτη-
ματολογίου. Και αυτό, για το λόγο ότι παρέχεται 
η ιστορική πραγματικά ευκαιρία καταγραφής και 
απεικόνισης, με όρους δημόσιας ασφάλειας και 
εγκυρότητας, του πραγματικού μεγέθους της εκ-
κλησιαστικής περιουσίας, αφού πλέον τίθεται σε 
οριστική κρίση το ακανθώδες ζήτημα της νομικής 
ισχύος των τίτλων ιδιοκτησίας και συνεπώς της 
εκτάσεως των σχετικών δικαιωμάτων.  

Πολύ πριν η υπόθεση των ιδιοκτησιακών αξι-
ώσεων της Ι. Μονής Βατοπεδίου Αγίου Όρους επί 
της λίμνης Βιστωνίδας του Νομού Ξάνθης γνωρί-
σει μία ευρύτατη δημοσιότητα το πιο πάνω νομικό 
ζήτημα εκδηλώθηκε με εμφατικό τρόπο ήδη από 
το έτος 1997 στα Δωδεκάνησα, στο αντιπροσω-
πευτικό από πολλές πλευρές παράδειγμα του 
ιδιοκτησιακού καθεστώτος της Ι. Μονής Πάτμου.

Από μία πρώτη προσέγγιση, θα ανέμενε κανείς 
ότι τα σύνθετα από τη φύση τους νομικά προβλή-
ματα, που άπτονται του καθεστώτος της εκκλη-
σιαστικής περιουσίας στην υπόλοιπη ελληνική 
επικράτεια, θα παρίσταντο ακόμη πιο περίπλοκα 
ειδικά στην περίπτωση των Δωδεκανήσων, δεδο-
μένου ότι η γεωγραφική τους περιφέρεια γνώρισε 
επιπλέον την εφαρμογή και του ιταλικού δικαίου 
(1912-1947), πέραν των προηγούμενων διαφο-
ρετικών νομικών συστημάτων τα οποία ίσχυσαν 
διαδοχικά στον υπόλοιπο ελλαδικό χώρο (βυζα-
ντινορρωμαϊκό, ενετικό και οθωμανικό) και υπό το 
κράτος των οποίων σχηματίσθηκε, στο πέρασμα 
των αιώνων, η σημερινή εκκλησιαστική περιουσία.

Η αλήθεια είναι ότι στα Δωδεκάνησα τα όποια 
προβλήματα που παρατηρούνται στην υπόλοιπη 
επικράτεια, είναι αισθητά μικρότερα, διότι ο πρω-
τοποριακός, για τα ελληνικά μέτρα της εποχής, 
ιταλικός Κτηματολογικός Κανονισμός της Δωδε-
κανήσου, καθιέρωσε ένα τοπικής ισχύος ειδικό 
εμπράγματο δίκαιο, οι διατάξεις του οποίου, όπου 
πρόλαβαν να εφαρμοσθούν, οδήγησαν μετά από 
νομολογιακή τους επεξεργασία, στην εμπέδωση 
μίας αρκούντως διαυγέστερης, σε σχέση με την 
υπόλοιπη Ελλάδα, κτηματολογικής πραγματικό-
τητας.

Για τον ίδιο λόγο, ωστόσο, δεν λείπουν και από 
τα Δωδεκάνησα τα ανοικτά και ακανθώδη κτημα-
τολογικά ζητήματα περί την εκκλησιαστική περιου-
σία, που εντοπίζονται κυρίως σε νησιά ή περιοχές 
νησιών όπου δεν εφαρμόσθηκε το σύστημα των 
κτηματικών βιβλίων του Κτηματολογικού Κανονι-
σμού Δωδεκανήσου.

Ειδικά για τα Δωδεκάνησα είναι ανάγκη να 
ληφθεί υπόψη κατά την προσέγγιση  του όλου 
θέματος το τοπικό εκκλησιαστικό καθεστώς τους, 
ενόψει του γεγονότος ότι τελούν υπό την πλήρη 
νομοκανονική δικαιοδοσία του Οικουμενικού Πα-
τριαρχείου, διαφέροντας σε σημαντικό βαθμό από 
τις εκκλησιαστικές δικαιοταξίες της υπόλοιπης 
χώρας. Κατ’ αποτέλεσμα, ελάχιστες διατάξεις του 
εκκλησιαστικού δικαίου – περιουσιακού ή μη - της 
υπόλοιπης χώρας έχουν από το 1948 και μετά 
επεκταθεί ρητά εδώ. Τα προκύπτοντα για το λόγο 
αυτό κενά δικαίου, έχουν διαχρονικά προκαλέσει 
σειρά ερμηνευτικών διχογνωμιών, τόσο στη θεω-
ρία όσο και στη νομολογία.

Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω 
   Υπ. Διδάκτωρ Νομικής Σχολής Α.Π.

Το οθωμανικό γαιοκτητικό σύστημα 
και η σημερινή πρακτική σημασία του

Γράφει ο Χρήστος Α. Αποστολίδης*

Από την παιδική ηλικία έχουν ασυνείδητα χαρτογραφηθεί τα «σενάρια ζωής» δηλ. συγκεκρι-
μένα και σταθερά μοτίβα συμπεριφοράς ή μοντέλα δράσης τα οποία επαναλαμβάνονται σε όλη 
τη διάρκεια της ζωής, προσφέροντας ασφάλεια και προβλεψιμότητα.  Οι περισσότεροι άνθρωποι 
έχουν την τάση να θεωρούν τους συνηθισμένους τρόπους που έχουν μάθει να χειρίζονται μια 
κατάσταση οικείους και, επομένως πιο ασφαλείς, και ελκύονται από τα γνώριμα, ως απόπειρα 
να διατηρήσουν συνειδητά ή ασυνείδητα την ανάγκη ομοιόστασης, δηλ του καταναγκασμού να 
λειτουργούν μέσα σε καθιερωμένα πλαίσια, αποφεύγοντας να χρησιμοποιήσουν εναλλακτικούς 
τρόπους αντίδρασης. Συνήθως υπάρχει δισταγμός μπροστά στο άγνωστο, ακόμη κι αν οι γνώρι-
μοι τρόποι δράσης είναι αναποτελεσματικοί.

Ο ορειβάτης της ιστορίας επιλέγει να παραμείνει δεμένος, πηγαίνοντας κόντρα στην διαίσθη-
σή του που φωνάζει «λύσου…». Επιλέγει να διατηρήσει την ψευδαίσθηση του ελέγχου, από το 
να πάρει το ρίσκο να εξερευνήσει άλλες επιλογές που θα μπορούσαν να σώσουν τη ζωή του. Η 
στάση του είναι συμβολισμός της διάχυτης αντίληψης ότι είναι πιο ασφαλές να προσκολλόμαστε 
στη γνωστή κατάσταση, ακόμη και αν είναι επώδυνη, από το να τολμήσουμε να αλλάξουμε αντι-
λήψεις και να πειραματιστούμε με εναλλακτικές λύσεις. 

Δενόμαστε με ανθρώπους που εξακολουθούν να μας πληγώνουν, διατηρούμε σχέσεις το-
ξικές, παραμένουμε σε συνθήκες μη ικανοποιητικές, από φόβο για το άγνωστο. Παρόλο που 
διαισθητικά αντιλαμβανόμαστε τη φθορά, δεν είμαστε διατεθειμένοι να αποδεσμευτούμε και να 
λειτουργήσουμε έξω από τα πλασματικά όρια της μαθημένης «ασφάλειας». 

Ωστόσο, ο μόνος δρόμος της ψυχικής ωρίμανσης είναι η συνειδητοποίηση ότι χρειάζεται να 
εγκαταλείψω τις αντιλήψεις που δε μου είναι βοηθητικές πια, και να αντέξω τον κενό χώρο που 
δημιουργείται, ώσπου να θεμελιωθεί το προσωπικό μου σύστημα αξιών που είναι και ο αποκλει-
στικός κώδικας που υπαγορεύει τον τρόπο που θέλω να ζήσω τη ζωή μου. 

Άλλωστε, αν η ευτυχία κρυβόταν πίσω από περπατημένες οδούς, θα την είχαμε ήδη ανακαλύ-
ψει. Και το ταξίδι της πνευματικής ολοκλήρωσης θα είχε ήδη φτάσει στον προορισμό του…

Έκφραση της Ψυχής 
ως σύμμαχος της Υγείας…

«Η πραγματική ζωή ξεκινά, όταν 
εγκαταλείπεις τη γνώριμη ασφάλεια…»

Της Χρύσας Μπέκα, Ψυχολόγου – ψυχοθεραπεύτριας

ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ 

Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

«Ήταν μια φορά ένας ορειβάτης 
και επιχειρούσε μια πολύ δύσκολη 
αναρρίχηση σε ένα βουνό με έντονη 
χιονόπτωση. Πέρασε τη νύχτα μαζί 
με άλλους στο καταφύγιο. Το πρωί 
το χιόνι έχει σκεπάσει για τα καλά 
το βουνό, πράγμα που κάνει την α-
ναρρίχηση ακόμη πιο δύσκολη. Δεν 
θέλει, όμως, να γυρίσει πίσω, κι έτσι, 
όπως μπορεί, με μεγάλη προσπάθεια 
και θάρρος, συνεχίζει να σκαρφα-
λώνει στο απόκρημνο βουνό. Μέχρι 
που κάποια στιγμή, ίσως από κακό 
υπολογισμό, ίσως γιατί η κατάσταση 
ήταν πραγματικά δύσκολη, πάει να 
στερεώσει στον πάσσαλο το σχοινί α-
σφαλείας και του γλιστράει ο γάντζος. 
Ο ορειβάτης γκρεμίζεται… αρχίζει να 
κατρακυλάει στο βουνό χτυπώντας 
άγρια στα βράχια ενώ το χιόνι πέφτει 
πυκνό…

Κλείνει τα μάτια περιμένοντας το 
χειρότερο, και ξαφνικά, νιώθει στο 
πρόσωπο του ένα χτύπημα από σχοινί. Χωρίς 
καθόλου να σκεφτεί, πιάνεται από το σχοινί με 
μια ενστικτώδη κίνηση. Ποιος ξέρει… Το σχοινί 
αυτό μπορεί να έμεινε εκεί κρεμασμένο από κά-
ποιον πάσσαλο… κι αν είναι έτσι, θα μπορέσει 
να τον κρατήσει και να σταματήσει την πτώση 
του.

Κοιτάζει προς τα πάνω, αλλά το μόνο που 
βλέπει είναι η χιονοθύελλα και το πυκνό χιόνι 
που πέφτει πάνω του. Ξαφνικά, το σχοινί τι-
νάζεται και νιώθει αντίσταση. Ο ορειβάτης δεν 
βλέπει τίποτε, ξέρει όμως ότι προς το παρόν 
έχει σωθεί. Προσπαθεί να δει τι υπάρχει γύρω 
του, αλλά μάταια δεν ξεχωρίζει τίποτε. Η πι-
θανότητα να σωθεί είναι απειροελάχιστη. Και 
να δουν ότι λείπει, δεν θα μπορέσει κανείς ν’ 
ανέβει να ψάξει γι’ αυτόν πριν σταματήσει η χιο-
νοθύελλα, αλλά και τότε ακόμη, πώς να ξέρουν 
ότι βρίσκεται κρεμασμένος στο γκρεμό;

Αντιλαμβάνεται πως αν δεν κάνει κάτι γρή-
γορα, αυτό θα είναι το τέλος του. Όμως, τι να 
κάνει; Θα μπορούσε ίσως να σκαρφαλώσει 
προς τα πάνω και να προσπαθήσει να φτάσει 
στο καταφύγιο, αμέσως όμως καταλαβαίνει πως 
κάτι τέτοιο είναι αδύνατον. Ξαφνικά… ακούει 
μια φωνή από μέσα τον που τον λέει «λύσου!» 
Μπορεί να είναι η φωνή του Θεού, ή η φωνή 
της εσωτερικής τον σοφίας, μπορεί όμως να 

είναι κάποιο κακό πνεύμα, ή παραίσθηση… 
ακούει πάντως τη φωνή να επιμένει «λύσου, 
λύσου!»

Σκέφτεται πως αν λυθεί αυτή τη στιγμή σί-
γουρα θα σκοτωθεί. Θα είναι ένας τρόπος για 
να τελειώσει το μαρτύριο του. Μπαίνει στον πει-
ρασμό να επιλέξει το θάνατο για να σταματήσει 
να υποφέρει. Σαν απάντηση όμως στη φωνή 
δένεται ακόμη πιο σφιχτά. Και η φωνή επιμένει 
«λύσου!…» Μη βασανίζεσαι άλλο, δεν έχει νόη-
μα τόσος πόνος… «λύσου!» 

Εκείνος, όμως, δένεται ακόμη πιο σφιχτά, 
ενώ πολύ αποφασιστικά λέει μέσα τον πως κα-
μία φωνή δεν πρόκειται να τον πείσει να αφήσει 
αυτό που χωρίς αμφιβολία του έχει σώσει τη 
ζωή. Η σύγκρουση αυτή συνεχίζεται για ώρες, 
ο ορειβάτης όμως εξακολουθεί να είναι δεμένος 
με αυτό που νομίζει πως είναι η μοναδική του 
δυνατότητα για να σωθεί.

Ο μύθος λέει ότι την άλλη μέρα η ομάδα 
διάσωσης βρήκε τον ορειβάτη μισοπεθαμένο. Η 
ζωή τον κρεμόταν από μια κλωστή. Ακόμα λίγα 
λεπτά, και ο ορειβάτης θα είχε πεθάνει από το 
κρύο, παγωμένος, και, παραδόξως, δεμένος με 
το σχοινί του… σε απόσταση λιγότερο από ένα 
μέτρο από το έδαφος…»

Jorge Bucay 
«Ο δρόμος των δακρύων»
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Γράφει ο 
Θωμάς 
Γαβριηλίδης

ΑΛΛΗ ΠΑΤΡΙΔΑ 
ΝΑ ΨΑΞΟΥΜΕ
1. Μακάρι να με 

είχε διδάξει ο πατέρας 
μου

2. να βόσκω πυ-
κνόμαλλα πρόβατα

3. και πώς να γλε-
ντάω τις πλήξεις μου

4. με τη φλογέρα μου παίζοντας
5. κάτω από φτελιές καθισμένος ή στη σκιά 

ενός βράχου.
6. Πιερίδες, άντε να φεύγουμε από την ομορ-

φόχτιστη Πόλη,
7. άλλη πατρίδα να ψάξουμε. Θα καταγγείλω 

βέβαια σ’ όλους
8. ότι κηφήνες ολεθροφόροι τις μέλισσες α-

φάνισαν.
ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ε.Α. ΙΧ, 136

1. Αίθε πατήρ μ’ εδίδαξε δασύτριχα 
μήλα νομεύειν,
2. ως κεν υπό πτελέησι καθήμενος,
 ή υπό πέτρης
3. συρίσδων καλάμοισιν εμάς τέρπεσκον 
ανίας.
4. Πιερίδες, φεύγωμεν ευκτιμένην πόλιν,
 άλλην
5. πατρίδα μαστεύσωμεν. Απαγγελέω 
δ’ άρα πάσιν
6. ως ολοοί κηφήνες εδηλήσαντο 
μελίσσας.

ΝΟΗΜΑ – ΣΧΟΛΙΑ
Ο ποιητής Κύρος ο Πανοπολίτης, έπειτα από 

μια πολύ παραγωγική δημόσια σταδιοδρομία 
στην Κωνσταντινούπολη του πέμπτου αιώνα, 
εξορίστηκε από την πρωτεύουσα με απόφαση 
του αυτοκράτορα Θεοδοσίου Β΄ εξαιτίας συκοφα-
ντιών των προσωπικών του εχθρών, οι οποίοι, 
όπως ο ίδιος αφήνει να συμπεράνουμε από την 
καταγγελία που περιλαμβάνεται στο επίγραμμά 
του Ε.Α. ΙΧ, 136, τον μισούσαν επειδή ήταν εργα-
τικός σαν μέλισσα, ενώ εκείνοι ήταν οκνηροί και 
παράσιτα όπως οι κηφήνες.

Η νίκη των κηφήνων εχθρών του τον γέμισε 
με απογοήτευση, γι’ αυτό και εύχεται να μην είχε 
φροντίσει ο πατέρας του να του παρασχεθεί ανώ-
τερη παιδεία, αλλά να τον είχε διδάξει απλά πώς 
να βόσκει πρόβατα και πώς να διασκεδάζει την 
ανία του παίζοντας με τη φλογέρα που ο ίδιος θα 
είχε κάνει με καλάμια.

Το επίγραμμα του Κύρου του Πανοπολίτη, 
που μας απασχολεί στο σημερινό σημείωμα, 
αποτελείται από έξι δακτυλικούς εξάμετρους στί-
χους, που μετρικά ρέουν ομαλά και αποτελούν 
δύο νοηματικές ενότητες.

Στην πρώτη ενότητα (οι τρεις πρώτοι στίχοι) ο 
ποιητής εύχεται να τον είχε κάνει ο πατέρας του 
βοσκό προβάτων (μήλων) και μας δίνει ρομαντι-
κές εικόνες της ποιμενικής ζωής της εποχής του, 
όπως της φαντάζονταν οι κάτοικοι των πόλεων.

‘Ένας βοσκός που τα πυκνόμαλλα αρνιά του 
βόσκουν ήσυχα χωρίς να κινδυνεύουν από κανέ-
ναν και από τίποτε, και ο ίδιος νιώθοντας πλήξη, 
αφού τίποτε απ’ όσα προβληματίζουν τους αν-
θρώπους των πόλεων δεν τον απασχολεί, ψάχνει 
παχιά σκιά ή κάτω από φτελιές ή από κανέναν 
βράχο, όπου καθισμένος παίζει στη φλογέρα του 

ποιμενικούς σκοπούς και διασκεδάζει την ψυχή 
του…

Στη δεύτερη ενότητα (οι τρεις υπόλοιποι στί-
χοι) ο ποιητής προσκαλεί τις Πιερίδες Μούσες 
(λέτε οι μακρινοί του πρόγονοι να είχαν πάει στην 
Πανόπολη της Αιγύπτου από τη Μακεδονία;) 
να τον συντροφέψουν στη φυγή του από την 
ομορφοχτισμένη Πόλη και να τον βοηθήσουν να 
ψάξει και να βρει μιαν άλλη πατρίδα, όπου να 
ζήσει ως εξόριστος, αφού πρώτα βέβαια καταγ-
γείλει με εξάμετρους στίχους, εμπνευσμένους 
από τις Μούσες, τους ολέθριους κηφήνες που, 
όταν βρουν ευκαιρία, αφανίζουν τις μέλισσες και 
καρπώνονται το μέλι τους.

Η πρόσκληση του ποιητή στις Πιερίδες Μού-
σες δεν έμεινε, όπως φαίνεται, χωρίς ανταπόκρι-
ση. Μάρτυρας ότι το επίγραμμά του υπάρχει και 
συγκινεί και τώρα, έπειτα πάνω από χίλια πεντα-
κόσια χρόνια, αφού ο αγώνας μελισσών-κηφή-
νων συνεχίζεται.

Ο ΠΟΙΗΤΗΣ ΚΥΡΟΣ 
Ο ΠΑΝΟΠΟΛΙΤΗΣ (5ος αι. μ.Χ.)

Ο ποιητής Κύρος, Έλληνας από την Πανόπο-
λη (την πόλη του θεού Πάνα) της Αιγύπτου, είχε 
πετύχει να κερδίσει το θαυμασμό των συγχρόνων 
του για το ποιητικό του χάρισμα πολύ γρήγορα. 
Ανάμεσα στους θαυμαστές του μάλιστα συγκατα-
λεγόταν και η ποιήτρια αυτοκράτειρα, η Ευδοκία, 
η σύζυγος του αυτοκράτορα Θεοδοσίου Β΄ (401-
450 μ.Χ.).

Χάρη στη μεγάλη εύνοια της Ευδοκίας, η 
οποία ήταν κόρη του Αθηναίου φιλοσόφου Λε-
οντίου και πριν από το γάμο της ονομαζόταν 
Αθηναΐδα, ο Κύρος διορίστηκε το 439 διοικητής 
της Κωνσταντινούπολης, το 441 αναδείχτηκε 
ύπατος και στη συνέχεια απέκτησε τον τίτλο του 
πατρίκιου.

Ο Κύρος φάνηκε άξιος της εύνοιας της αυ-
τοκράτειρας. Ως διοικητής φρόντισε να επισκευ-
αστούν τα στεριανά τείχη της Πόλης, ίδρυσε 
μεγαλόπρεπο ναό της Παναγίας Θεοτόκου, υ-
ποχρέωσε τους καταστηματάρχες να φωτίζουν 
τα καταστήματά τους, φωτίζοντας έτσι και τους 
εμπορικούς δρόμους της πρωτεύουσας, και α-
νάμεσα στα άλλα πολλά έργα που έκανε στην 
Κωνσταντινούπολη, τα οποία συνέβαλαν στην 
περαιτέρω ανάπτυξή της ξεχωριστή θέση έχει η 
καθιέρωση της ελληνικής γλώσσας ως γλώσσας 
των δικαστηρίων, αντί της λατινικής που χρησι-
μοποιούνταν ως τότε, απόφαση που ξεπερνούσε 
το χώρο τον περιβαλλόμενο από τα τείχη της Βα-
σιλεύουσας και απλώνονταν και δυνάμωνε όλη 
την ελληνόφωνη τότε Ανατολή.

Ο αντίκτυπος των έργων του ήταν τόσο με-
γάλος που εκτίναξε στα ύψη τη δημοφιλία του 
και ώθησε τους θαυμαστές του ως το σημείο να 
τον προσφωνήσουν μέσα στον Ιππόδρομο της 
Πόλης ως Αύγουστο, με έναν τίτλο δηλαδή που 
ανήκε αποκλειστικά στους αυτοκράτορες.

Ο Κύρος που δεν είχε χάσει την αυτοκυριαρ-
χία του, ως φιλοσοφημένος άνθρωπος και με-
λετητής του Πλάτωνα, δεν αποδέχτηκε τον τίτλο 
λέγοντας στους θαυμαστές του «Ουκ αρέσκει μοι 
τύχη πολλά γελώσα».

Δεν του άρεσε η τύχη που γελούσε πολύ, 
που του έδειχνε πολύ ευχάριστο πρόσωπο, γιατί 
ξέροντας την πλατωνική θεωρία περί των αντιθέ-
των, καταλάβαινε ότι την πολλή τύχη μοιραία θα 
την διαδεχόταν η εξίσου πολλή ατυχία.

Πράγματι το συμβάν του Ιππόδρομου οι ε-
χθροί του το χρησιμοποίησαν για να τον κα-
τηγορήσουν στον αυτοκράτορα ως συνομώτη, 

χωρίς επιτυχία αρχικά 
λόγω προστασίας της Ευ-
δοκίας, με επιτυχία όμως 
αργότερα, όταν κατά την 
απουσία της αυτοκράτει-
ρας από την πρωτεύουσα, 
λόγω μετάβασής της στα 
Ιεροσόλυμα, κατάφεραν να 
πετύχουν την εξορία του 
Κύρου και τη δήμευση της 
περιουσίας του.

Τότε, όπως φαίνεται, έ-
γραψε το επίγραμμα που 
μας απασχολεί στο σημερι-
νό μας σημείωμα.

Τελικά χάρη στη στα-
θερή εύνοια της αυτοκρά-
τειρας Ευδοκίας ο Κύρος 
ανακλήθηκε από την εξο-
ρία και έζησε ως ιδιώτης 
ως το 470.

Στα τέλη της περιπετει-
ώδους ζωής του ο ποιητής 
έγινε μοναχός και εκλέχτη-
κε επίσκοπος της πόλης 
Κοτυάειου ή Κοτυαίου της 
Φρυγίας.

Από τα επιγράμματα 
του Κύρου του Πανοπολί-
τη διασώθηκαν στην Ελ-
ληνικά Ανθολογία έξι (6), 
τέσσερα στο ένατο και δύο 
στο δέκατο πέμπτο βιβλίο 
της.

ΚΥΡΟΥ «Η ΠΙΚΡΑ ΤΗΣ ΕΞΟΡΙΑΣ»

Υπάρχουν άτομα που 
κατανοούν βαθύτατα τον 
πόνο ή την ευτυχία των 
άλλων. Άτομα που έχουν 
την ικανότητα να αντιλη-
φθούν με ακρίβεια και ευ-
αισθησία την εμπειρία, τα 

συναισθήματα και το νόημα του λόγου του συ-
νομιλητή τους, ακόμα και κατά τη διάρκεια μιας 
στιγμιαίας συνάντησης. Η ενσυναίσθηση είναι 
ίσως η πιο σημαντική από τις βασικές συνθήκες 
σε όλες τις ανθρώπινες σχέσεις. Ερευνητές σε 
μια μελέτη του UCLA το 2007 ανέφεραν ότι πε-
ρίπου το 20% του πληθυσμού είναι εξαιρετικά 
ενσυναισθητικό. Αυτοί είναι άνθρωποι που είναι 
ιδιαίτερα ευαίσθητοι και ανταποκρίνονται έντονα 
σε κοινωνικά και συναισθηματικά ερεθίσματα.

Δεν αποτελεί έκπληξη το πώς επεξεργαζό-
μαστε τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις με άλ-
λους ανθρώπους. Αλλά πώς μπορεί η ενσυναί-
σθηση να επηρεάσει τον τρόπο επεξεργασίας 
της μουσικής; Σε μια παράλληλη μελέτη, οι 
ερευνητές διαπίστωσαν ότι, ενώ όλοι οι συμμε-
τέχοντες μοιράζονται πολλά κοινά όταν ακούνε 
μουσική, συμπεριλαμβανομένης σχεδόν ισοδύ-
ναμης συμμετοχής στις περιοχές του εγκεφάλου 
που σχετίζονται με την ακουστική και την αισθη-
τηριακή επεξεργασία, εκείνοι με μεγαλύτερη 
ενσυναίσθηση επεξεργάζονται μια οικεία μου-
σική με μεγαλύτερη συμμετοχή του συστήματος 
επιβράβευσης του εγκεφάλου, σε σύγκριση με τους ανθρώ-
πους με χαμηλή ενσυναίσθηση. Οι άκρως ενσυναισθητικοί 
άνθρωποι επεξεργάζονται την μουσική αυτή, με μεγαλύτερη 
συμμετοχή των κοινωνικών κυκλωμάτων του εγκεφάλου, 
όπως οι περιοχές που ενεργοποιούνται όταν αισθάνονται 
άλλους ανθρώπους γύρω τους. Στις ίδιες περιοχές φαίνεται 
επίσης ότι έχουν μεγαλύτερη ευχαρίστηση στην ακρόαση 
μιας γνώριμης μελωδίας.

Η μελέτη του UCLA είναι η πρώτη που βρίσκει απο-
δεικτικά στοιχεία που υποστηρίζουν μια νευρική σύνδεση 
μουσικής-ενσυναίσθησης και από τους πρώτους που χρη-
σιμοποιούν τη λειτουργική μαγνητική τομογραφία (fMRI) για 
να διερευνήσουν πώς η ενσυναίσθηση επηρεάζει τον τρόπο 
που αντιλαμβανόμαστε τη μουσική. 

Σε μια μεταγενέστερη μελέτη το 2014, οι επιστήμονες 
διεξήγαγαν δύο νέα πειράματα για να εξετάσουν πώς η 
ενσυναίσθηση επηρεάζει τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε 
τη μουσική. Στην πρώτη, 15 μαθητές του πανεπιστημίου 
άκουσαν διάφορους ήχους από μουσικά όργανα, όπως ένα 
σαξόφωνο, ενώ υποβάλλονταν σε μια σάρωση fMRI.

Μερικοί από τους ήχους των οργάνων ήταν παραμορ-
φωμένοι και θορυβώδης. Η ιδέα ήταν ότι ο εγκέφαλος θα 
μπορούσε να ερμηνεύσει αυτούς τους ήχους παρόμοια με 
τα «σημάδια δυσφορίας, πόνου ή επιθετικότητας» που οι 
άνθρωποι εκπέμπουν σε αγχωτικά σενάρια προς αυτούς 
με υψηλή ενσυναίσθηση. Οι συμμετέχοντες στο δεύτερο 

σκέλος,  ολοκλήρωσαν επίσης τον ‘’Δείκτη προσωπικής 
αντιδραστικότητας’’, μια έρευνα που χρησιμοποιείται συνή-
θως από τους επιστήμονες για να μετρήσει το επίπεδο της 
συμπάθειας.

Τα αποτελέσματα επιβεβαίωσαν αυτό που είχε υποθέσει 
η ομάδα: ακούγοντας τους ήχους, ακόμη και έξω από ένα 
μουσικό πλαίσιο, ενεργοποίησαν σημαντικά τα αισθητηριακά 
κυκλώματα στους εγκεφάλους των ανθρώπων με υψηλή 
ενσυναίσθηση. Συγκεκριμένα, οι ήχοι πυροδότησαν τμήματα 
του εγκεφάλου που συνδέονται με τη συναισθηματική μό-
λυνση, ένα φαινόμενο που συμβαίνει όταν κάποιος παίρνει 
τα συναισθήματα ενός άλλου. «Αυτό μπορεί να σημαίνει 
ότι η μουσική θεωρείται ασθενώς ως ένα είδος κοινωνικής 
οντότητας, ως φανταστική ή εικονική ανθρώπινη παρουσία», 
δήλωσε ο συγγραφέας της μελέτης Zachary Wallmark, κα-
θηγητής στο SMU Meadows School of Arts. 

«Συγκεντρώνουμε συχνά τη μουσική ως ένα αφηρημένο 
αντικείμενο για αισθητική σκέψη, είπε η Wallmark, αλλά τα 
νέα ευρήματα θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν να επανα-
προσδιορίσουμε τη μουσική ως έναν τρόπο σύνδεσης των 
άλλων και με το εξελικτικό μας παρελθόν. Η μουσική δεν εί-
ναι απλώς μια μορφή καλλιτεχνικής έκφρασης. Είναι μια πύ-
λη στην εσωτερική ζωή των άλλων. Με την αποκάλυψη των 
συναισθηματικών και γνωστικών καταστάσεων, η μουσική 
μπορεί να λειτουργήσει ως μεσολαβητική μορφή κοινωνικής 
συνάντησης».

Η ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΤΟΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟ 
ΤΩΝ ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

Γράφει η Ευδοξία Δαβόρα 
μουσικοπαιδαγωγός- μουσικοθεραπεύτρια

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

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

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

ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ  
ΒΕΡΟΙΑΣ     

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

ETHΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 23 Ι-

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

ΑΓΟΡΙΤΣΑΣ
ΠΕΡΔΙΚΗ

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

Η νύφη, 
Τα ανήψια, 

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

ETHΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 24 Ι-

ουνίου 2018 στον Ιερό Ναό 
Αγ. Αθανασίου (Κοιμητήρια) 
Βέροιας ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥ-
ΝΟ για την ανάπαυση της ψυ-
χής του πολυαγαπημένου μας 
συζύγου, πατέρα, παππού, α-
δελφού και θείου

ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ

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

Η σύζυγος, Τα τέκνα, Τα εγγόνια
Τα αδέλφια, Τα ανήψια, 

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

Αντίγραφο της Θαυματουργής 
Εικόνος της Παναγίας 

της Βημματαρίσσης στο 
Μητροπολιτικό Ναό Βεροίας
Τη Δευτέρα 25 

Ιουνίου στις 6:00 
μ . μ .  μ π ρ ο σ τά 
στον Ιερό Μη-
τροπολιτικό Ναό 
Βεροίας θα γίνει 
υποδοχή αντιγρά-
φου της Θαυμα-
τουργής Εικόνος 
της Παναγίας της 
Βημματαρίσσης 
από την Ιερά Με-
γίστη Μονή Βα-
τοπαιδίου Αγίου 
Όρους.

Την Ιερά Εικό-
να θα κομίσει ο 
καθηγούμενος της Ιεράς Μ.Μ. Βατοπαιδίου αρχιμανδρί-
της Εφραίμ.

Κάλεσμα της Ι.Μητρόπολης στη 
θεατρική Παράσταση: «ΑΓΙΟΣ 

ΛΟΥΚΑΣ ΙΑΤΡΟΣ: Εργάτης 
στον αμπελώνα του Κυρίου»

 Στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων 
των ΚΔ’  Παυλείων  την Τετάρτη 27 Ιουνίου στις 
20:30μ.μ. θα ανεβεί η θεατρική παράσταση: «Α-
ΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΙΑΤΡΟΣ: Εργάτης στον αμπελώνα 
του Κυρίου» από το Θεατρικό Εργαστήρι της Ιε-
ράς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης και Καμπα-
νίας στον Χώρο Τεχνών του Δήμου Βεροίας.

 Πέρας προσέλευσης 20:15.
Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

30 Ιουνίου και 1 Ιουλίου
Πανηγυρίζει ο Ι. Ν. Αγίων Αναργύρων Στενημάχου 
με λατρευτικές εκδηλώσεις και εμποροπανήγυρη 

Ο Ιερός Ναός Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού, στο Στενήμαχο, πανηγυρί-
ζει την μνήμη των Αγίων, το διήμερο 30 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. 

Κατά τη διάρκεια της θρησκευτικής και λατρευτικής πανηγύρεως , στον αύλειο 
χώρο του Ιερού Ναού το διήμερο 30 Ιουνίου-1 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί και εμπο-
ροπανήγυρις.

Ο Ιερός Ναός των Αγίων Αναργύρων θα παραμένει ανοιχτός καθ’ όλη τη διάρκεια 
του διημέρου από τις 7:00 έως τις 23:30.

Κατά τη διάρκεια των ιερών ακολουθιών θα τεθούν σε προσκύνηση τα ιερά λείψα-
να των Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού.

Τη Δευτέρα 25 Ιουνίου
Παρουσίαση του Αφιερωματικού Τόμου 

«Μωϋσέως Ωδή» προς τιμήν του μακαριστού 
Γέροντος Μωυσέως του Αγιορείτου

Τη Δευτέρα 25 Ιουνίου στις 8.00 μ.μ. στο Χώρο 
Τεχνών Βέροιας, θα παρουσιαστεί ο αφιερωματικός 
τόμος «Μωϋσέως Ωδή» προς τιμήν του μακαριστού 
γέροντος Μωϋσέως του Αγιορείτου.

Για το βιβλίο θα μιλήσουν: Μητροπολίτης Κα-
στοριάς κ. Σεραφείμ, Μητροπολίτης Νέας Κρήνης 
και Καλαμαριάς κ. Ιουστίνος, Αρχιμ. Εφραίμ, Κα-
θηγούμενος της Ι.Μ. Μονής Βατοπαιδίου, Συμεών 
Πασχαλίδης, Δ/ντής του Πατριαρχικού Ιδρύματος 
Πατερικών Μελετών. Ποιήματα του Γέροντος Μωυσέ-
ως Αγιορείτου μελοποίησε ο Χρίστος Τσιαμούλης και 
θα τραγουδήσει η Καίτη Κουλλιά. Χορός ψαλτών υπό 
την διεύθυνση του κ. Ιωάννου Χασανίδη θα ψάλλει 
ύμνους προς τιμήν του αειμνήστου Γέροντος Μωυσέως. Την εκδήλωση θα παρουσιά-
σει ο μοναχός Γεράσιμος Μπεκές.

ΠΕΡΙΓΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ

Ημερήσια εκδρομή 
στη Αιάνη Κοζάνης

Η λέσχη μας στα πλαίσια του προγράμματός μας, 
διοργανώνει ημερήσια εκδρομή την Κυριακή 1 Ιουλίου 
2018 στην Αιάνη Κοζάνης, ώρα αναχώρησης 8.00 το 
πρωί από την Πλατεία Ελιάς και λίγο αργότερα από 
την Πλατεία Ωρολογίου. Θα έχουμε ελεύθερο χρόνο 
για καφέ και επίσκεψη στο αρχαιολογικό μουσείο της 
Αιάνης. Αναχωρούμε για την περιοχή Βελβεντού όπου 
θα έχουμε χρόνο για φαγητό. Φθάνουμε λίγο αργότερα 
στη Νεράϊδα με στάση για καφέ. Επιστροφή στη Βέροια. 
Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνείστε μας ή πε-
ράστε από τα γραφεία μας ΑΝοίξεως 90 περιοχή Ελιάς. 
Είμαστε ανοικτά Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή ώρες 
10.30 – 12.30 το πρωί. Τηλ.: 23310 25684.

Το Δ.Σ.



Του Ιερέως:
Παναγιώτου
Σ. Χαλκιά

Στην αντιπυρική πε-
ρίοδο (1η Μαΐου – 31η 
Οκτωβρίου) εισήλθε, φί-
λοι αναγνώστες και η Η-
μαθία. Κατά τη διάρκειά 
της, σύμφωνα με την 
πυροσβεστική διάταξη, 

απαγορεύεται το άναμμα της φωτιάς σε δάση 
και σε δασικές εκτάσεις, σε χορτολιβαδικές ή 
βραχώδεις πεδινές εκτάσεις και σε αγροτικές 
εκτάσεις. Εξαίρεση αποτελούν περιπτώσεις 
που έχουν λάβει άδεια από την πυροσβεστική 
και έχουν ληφθείμέτρα ασφαλείας.

Γνωρίζουμε ότι τα δασικά οικοσυστήματα 
διαφυλάσσουν την οικολογική ισορροπία και 
βελτιώνουν την ποιότητα της ζωής, ως κοινω-
νικό αγαθό. Σύμφωνα δε με το νομικό πλαίσιο 
ν. 1650/1986, η προσβολή των περιβαλλοντι-
κών αγαθών έγκειται σε οποιαδήποτε ζημιο-
γόνο επενέργεια, που προκαλεί διατάραξη ή 
διακοπή της οικολογικής ισορροπίας, με απο-
τέλεσμα την ανάγκη εξεύρεσης προληπτικών 
ή κατασταλτικών μέτρων κατάλληλων για την 
αντιμετώπιση των ζημιών αυτών. Οι αρχές δε, 
της προφύλαξης και της προληπτικής δράσης 
καθώς και η επανόρθωση των ζημιογόνων ε-
νεργειών, από άποψης του Ελληνικού δικαίου, 
περικλείονται στο άρθρο 24 του Συντάγματος, 
ενώ στο κοινοτικό δίκαιο συμπεριλαμβάνονται 
στα α. 130 Ρ επ. της Συνθήκης της Ρώμης. 
Επίσης, σημαντικό ρόλο παίζει και το ιδιωτικό 
δίκαιο σύμφωνα με το οποίον δίνεται η δυνα-
τότητα στον ιδιώτη, στον καθένα από εμάς, να 
κινηθεί ατομικά για τη διαφύλαξη του ζωτικού 
του χώρου και την αποτροπή περιβαλλοντικών 

καταστροφών.
Τέλος, η διαφύλαξη των φυσικών μας πό-

ρων αποτελεί μια υποχρέωσή μας, που αφορά 
την παρούσα, αλλά και τις επόμενες γενιές. 
Με το άρθρο μας αυτό, φίλοι αναγνώστες, ε-
πιθυμούμε να εκφράσουμε: α) την αγωνία μας 
για την προστασία του φυσικού μας περιβάλ-
λοντος, που αποτελεί το στολίδι της περιοχής 
μας και β) την πεποίθηση ότι οι βασικές αξίες 
σχετικές με την επιβίωσή μας και την ποιότη-
τα της ζωής μας είναι αδιαπραγμάτευτες, όχι 
μόνο βάσει της κείμενης νομοθεσίας, αλλά και 
της ηθικής μας.

Στηρίζοντας την έμπνευσή του στην Ιαπω-
νία, μία χώρα με πλούσια φύση, ο καθηγητής 
Yoshifumi Miyazaki, έκανε πολλές έρευνες 
εκθέτοντας τους ανθρώπους στα δέντρα, στα 
λουλούδια, στα φυτά, στο δάσος. Από τις έ-
ρευνές του φάνηκε ότι ακόμα και ύστερα από 
μία μόνο ημέρα επαφής με τη φύση, μειώνεται 
η αρτηριακή πίεση και το αποτέλεσμα αυτό 
διαρκεί για τουλάχιστον πέντε ημέρες αφότου 
ο άνθρωπος επιστρέψει στην πόλη. Επίσης, οι 
επιστήμονες παρατήρησαν καλύτερη λειτουρ-
γία του ανοσοποιητικού συστήματος, η οποία 
διαρκεί τουλάχιστον για μία εβδομάδα μετά τη 
διακοπή της επαφής με τη φύση.

Ο καθηγητής και η ομάδα του ζήτησαν, από 
τους συμμετέχοντες στην έρευνα, να περπατή-
σουν 15 λεπτά μέσα στο δάσος. Μετά μέτρη-
σαν τη συγκέντρωση της κορτιζόλης – γνω-
στής και ορμόνης του στρες – στον οργανισμό 
τους και παρατήρησαν μείωση της τάξης του 
12,7% σε σχέση με την ένδειξη που είχαν κα-
ταγράψει προτού ξεκινήσει η βόλτα στο δάσος.

Επίσης, η δραστηριότητα του νευρικού πα-
ρασυμπαθητικού συστήματος, που σχετίζεται 
με την ηρεμία, είχε αυξηθεί κατά 103%, μετά 
την επαφή με το δάσος.

Γίνεται προφανές, τονίζουν οι 
Ιάπωνες επιστήμονες, ότι η οικο-
θεραπεία ή η προσπάθεια να συλ-

λέξουμε όση περισσότερη «βιταμίνη Β» μπο-
ρούμε, η επαφή μας με τη φύση με λίγα λόγια, 
μπορεί να θεωρηθεί, κατά κάποιο τρόπο, μια 
θεραπεία απέναντι στις συνέπειες του στρες 
που είμαστε υποχρεωμένοι να υπομένουμε. 
Σίγουρα πάντως είναι η καλύτερη μορφή πρό-
ληψης όλων των προβλημάτων που ο σύγ-
χρονος τρόπος ζωής, με το διαρκές στρες στο 
οποίο μας υποβάλει, μας προκαλεί.

Ας μην ξεχνάμε:
Ακόμα και λίγη ώρα κοντά στη φύση, είναι 

αρκετή για να δώσει στο μυαλό μας μια νέα 
ώθηση. Οπότε είναι καλό να βγαίνουμε έξω 
καθημερινά, ακόμα κι αν έχουμε μόνο 10 λε-
πτά στη διάθεσή μας.

Έρευνες έχουν δείξει ότι οι άνθρωποι που 
ζουν σε παραθαλάσσια μέρη είναι μακροβιότε-
ροι. Δύο από τους βασικούς λόγους είναι επει-
δή κάνουν πολλές βόλτες κοντά στην παραλία 
και επειδή κολυμπάνε συχνά στη θάλασσα. 
Ασκούνται δηλαδή συστηματικά και απολαμβά-
νουν τα οφέλη της φύσης, αλλά και του θαλασ-
σινού νερού.

Οι ομαδικές βόλτες στη φύση με τους φί-
λους ή την οικογένειά μας, έχει φανεί ότι σχε-
τίζονται με βελτιωμένη ψυχική υγεία και συμ-
βάλλουν στο να ξεπεραστούν ψυχολογικές 
εμμονές και καθηλώσεις.

Αν ζούμε σε αστική περιοχή και η επαφή 
μας με τη φύση είναι πιο δύσκολη και ως εκ 
τούτου πιο σπάνια, δεν χρειάζεται να απογο-
ητευόμαστε. Υπάρχουν πλέον -και στην Ελλά-
δα- εφαρμογές για το κινητό που μας δείχνουν 
πού υπάρχουν χώροι πρασίνου, για να κάνου-
με τη βόλτα μας.

Τα αιθέρια έλαια που προέρχονται από το 
ξύλο και τα φύλλα των δέντρων και των φυτών 
και τα οποία έχουμε την ευκαιρία να μυρίζουμε, 
όταν βρισκόμαστε στη φύση, θεωρείται ότι 
συμβάλλουν στην ενίσχυση του ανοσοποιητι-
κού μας.

ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ, φίλοι αναγνώστες.
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ΜΝΗΜΕΣ ΑΣΤΕΡΙΩΝ
Τη νύχτα, ξέχασε το παράθυρο ανοιχτό ,
κι` ύστερα γέμισε το δωμάτιο αστέρια.

Έτσι ξετύλιγε την κλωστή 
πούχε στο άκρο της η Ελένη πιασμένη μια χρυσαλλίδα
μεθυσμένη 
και ζήταγε να τραβήξει στον Ευβοϊκό,
εκεί που  ζούσαν ξεχασμένες 
οι χειρονομίες και οι προφητείες του Σκαρίμπα.

Από δω περάσαν βάσανα,
πίκρες λαλιές και καραβάνια σιωπής,
από δω περάσανε πουλιά που διώχθηκαν απ’ τους 
ανέμους,
από δω περάσαν ποιητές κρατώντας ανθισμένες λέξεις,
στρατιώτες που μίλαγαν γερμανικά
και οι δεκαετίες που χώνευαν, 
αυτά, 
που οι μήνες αποστρεφόταν.

Τι μνήμες!!!

Τότε που ο Αργύρης ήρθε με την Άνοιξη  αγκαλιά …
που η Ευρυδίκη κεντούσε τα προικιά της… 
ο Διονύσης που έψελνε τις λέξεις…
η Εμμανουέλλα που δοκίμαζε τα καινούργια φορέματα,
και  ο Κωστής 
που ζωγράφιζε καρδιές να αντέχουν την ασχήμια.

Τη νύχτα, ξέχασε το παράθυρο ανοιχτό ,
κι` ύστερα  γέμισε το δωμάτιο αστέρια.
 
Απ` αυτά 
που παρηγορούν τα δένδρα, στην τοποθεσία «ΑΝΤΙΟ»,
Απ` αυτά 
που χαϊδεύουν τα νυχτολούλουδα τα μεσάνυχτα,
Απ` αυτά 
που ανάβουν τα καντήλια των παρθένων…

Ροές της Θάλασσας κι` εσείς
των άστρων μακρινές επιρροές –παρασταθείτε μου, 
έλεγε στην προσευχή του ο Ελύτης. 

Τη νύχτα, ξέχασε το παράθυρο ανοιχτό ,
κι` ύστερα  γέμισε το δωμάτιο αστέρια.

Γιάννης Ναζλίδης

1η Μαΐου – 31η Οκτωβρίου:
Αντιπυρική περίοδος



Δ.Κ. Στυλιανίδης 
επ. Δ)ντής Ινστιτούτου 
Φυλλοβόλων Δένδρων

Η ευρύτερα κρατούσα πριν από αρ-
κετά χρόνια άποψη ήταν, ότι υγιεινή δι-
ατροφή εσήμαινε όσο το δυνατόν μεγα-
λύτερη αποχή από τη χρήση λιπαρών 
ουσιών, οι οποίες χαρακτηρίζονταν ως η 
κυριότερη αιτία των προβλημάτων υγεί-
ας. Θεωρούσαν πολλοί ότι τα λιπαρά και 
η υγεία είναι τόσο ασυμβίβαστες έννοιες, 
όσο το λάδι με το νερό. Πολλοί ειδικοί 
είχαν την άποψη ότι υψηλή πρόσληψη 
λιπών, έθετε τη βάση για την εκδήλωση 
καρδιακών νοσημάτων, παχυσαρκίας, 
καρκίνου και άλλων ασθενειών. Μεγάλοι 
οργανισμοί υγείας ενίσχυαν αυτή την 
άποψη, με συνέπεια τα λίπη να προκα-
λούν πανικό. Συγγραφείς μαγειρικών βι-
βλίων και προγραμμάτων αδυνατίσματος 
έδωσαν έμφαση «δίαιτες χαμηλής περι-
εκτικότητας σε λίπη». Ο καθηγητής του 
Πανεπιστημίου του Harvard Giovanucci 
αναφέρει ότι κατανάλωση υπέρμετρης 
ποσότητας λίπους προκαλεί μικροοργα-
νισμούς που υπάρχουν στο έντερο να 
παράγουν περισσότερο χολικό οξύ, ου-
σία που ενθαρρύνει την εμφάνιση καρ-
κίνου.   

Οι νεώτερες έρευνες όμως, απέδει-
ξαν ότι το κλειδί στην υγεία είναι το 
είδος και όχι η ποσότητα των λιπών.

Αυτή η άποψη αποδείχθηκε ότι ήταν 
σωστή.

Τα λίπη είναι η σημαντικότερη πηγή 
ενέργειας για το σώμα. Ένα γραμμάριο 
λίπους αποδίδει εννέα θερμίδες, ενώ ένα 
γραμμάριο υδατανθράκων και πρωτεϊ-
νών αποδίδει μόνο τέσσερις θερμίδες. 
Τα λίπη βοηθούν στην απορρόφηση των 
λιποδιαλυτών βιταμινών και θρεπτικών 
συστατικών, αποτελούν δομικό στοιχείο 
των μεμβρανών των κυττάρων και του 
νευρικού ιστού. Το αποθηκευμένο σε 
κανονική ποσότητα λίπος προστατεύει 
τα οστά και τα όργανα και διατηρεί τη 
θερμοκρασία του σώματος σε ένα στενό 
εύρος (θερμομόνωση).

Ορισμένες πηγές λιπών είναι πρό-
δρομες ουσίες για τη σύνθεση πολλών 
ορμονών, καθώς και της βιταμίνης D.

Σήμερα, με τη γνώση της δράσης των 
διαφόρων λιπαρών οξέων που συνθέ-
τουν τα λίπη είναι πλέον γνωστό ποια 
από αυτά κατά γενική παραδοχή, βλά-
πτουν την υγεία των ανθρώπων. Τα 
trans λιπαρά και τα κορεσμένα βλά-
πτουν την υγεία. Trans λιπαρά παρά-
γονταν σε μεγάλες ποσότητες κατά την 
υδρογόνωση των ελαίων για παρασκευή 
βουτύρου. Δημιουργούνται επίσης κα-
τά το τηγάνισμα, κυρίως όταν το ίδιο 
λάδι χρησιμοποιείται για περισσότερα 
τηγανίσματα. Τα κορεσμένα λιπαρά που 
υπάρχουν κυρίως στα ζωικά προϊόντα, 
βλάπτουν την υγεία όταν ξεπεράσουν 
κάποια ποσότητα. Ποσότητα κορεσμέ-
νων που αποδίδουν πάνω από το 5% 
των απαιτουμένων θερμίδων, καθίστα-
νται βλαβερά. Άνθρωπος που κατανα-
λώνει ημερησίως 2000 θερμίδες, μόνον 
οι 100 θερμίδες πρέπει να προέρχονται 
από κορεσμένα λιπαρά.

Υ γ ι ε ι ν ά   λ ι π α ρ ά   θεωρούνται 
σήμερα τα πολυακόρεστα και τα μονοα-
κόρεστα λιπαρά.

Από τα δύο πολυακόρεστα λιπαρά, 
ω-3 και ω-6, τα ω-3 είναι εκείνα που πα-
ρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον.

Ωστόσο, τα ω-3 είναι ένα λιπαρό οξύ 
που εύκολα οξυδώνεται και μετατρέπεται 
σε ελεύθερη ρίζα. Γενάται δε εύλογα το 
ερώτημα, πως αυτοί που χρησιμοποιούν 
σε πλείστα όσα τρόφιμα ω-3, διασφαλί-
ζουν την μη οξείδωσή τους.

Σύμφωνα με την Ιατρική Σχολή του 

Πανεπιστημίου του Harvard, υπάρχουν 
τρεις τύποι ω-3 λιπαρών. Αυτά είναι:

α) Εικοσιπενταενοϊκό οξύ  β) εικο-
σιδυεξανοϊκό οξύ και γ)                α-λι-
νολενικό οξύ. Χρησιμοποιούνται οι συ-
ντμήσεις τους που είναι: α) ΕΡΑ  β) DΗΑ 
και γ) ΑLΑ. Τα δύο πρώτα ονομάζονται 
και θαλασσινά, γιατί περιέχονται σε διά-
φορα θαλασσινά είδη. Γύρω από την 
αποτελεσματικότητα των τριών αυτών 
τύπων υπάρχουν διάφορες απόψεις. 
Το Harvard αναφέρει ότι τα άτομα που 
προσλαμβάνουν μεγάλες ποσότητες θα-
λασσινών, έχουν μεγαλύτερη προστασία 
έναντι ενφράγματος μυοκαρδίου και 
αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου 
και ως εκ τούτου μεγαλύτερη προστασία 
έναντι αιφνιδίου θανάτου.

Τα φυτικά ω-3 (ALA) συμβάλλουν 
στην καλύτερη αξιοποίηση της βιταμίνης 
“Ε”, με την οποίαν παρουσιάζουν συνερ-
γεισμό. Επίσης τα φυτικά ω-3 έχουν τη 
δυνατότητα, κάτω από ορισμένες συν-
θήκες να υποκαθιστούν μερικώς τα θα-
λασσινά, δεδομένου ότι ο οργανισμός 
χρησιμοποιεί τα ALA για να δημιουργή-
σει τα ΕΡΑ και DHA. Συνιστάται η χρη-
σιμοποίηση και των τριών ω-3 λιπαρών 
για καλύτερα αποτελέσματα. Εκτός από 
τα θαλασσινά ψάρια, υπάρχουν και τα 
ψάρια των γλυκών νερών (ποτάμια – 
λίμνες), τα οποία τα τελευταία χρόνια 
μειώθηκαν πολύ. Σημειώνουμε ότι από 
τα ψάρια των γλυκών νερών τα Χέλια και 
οι Γουλιανοί είναι τα πλέον λιπαρά ψάρια 
και πλούσια σε ω-3 λιπαρά.

Ενώ όμως τα ψάρια (θαλασσινά) πε-
ριέχουν μόνο ω-3 (δύο τύποι), τα φυτικά 
περιέχουν και ω-6 λιπαρά. Υφίσταται ένα 
σοβαρό θέμα σχετικά με τη σχέση ω-
6/ω-3. Οι τελευταίες απόψεις θεωρούν 
ότι η σχέση αυτή δεν πρέπει να υπερ-
βαίνει το “4” για να είναι αποτελεσματικά 
τα ω-3. Στα καρύδια που αποτελούν μια 
σοβαρή πηγή ω-3, η σχέση αυτή σε 16 
ποικιλίες είναι 8.37, ενώ στο λιναρόσπο-
ρο είναι μόνον 0.25.

Στα καρύδια η μέγιστη περιεκτικότητα 
σε ω-3 είναι 15%, ενώ η μέγιστη περιε-
κτικότητα των ω-6 φθάνει το 70%.

Παλαιότερες απόψεις έφεραν τη σχέ-
ση αυτή στο “10”.

Έρευνα που έγινε στους Εσκιμώους, 
των οποίων η κύρια τροφή είναι τα ψά-
ρια, ελάχιστα ήταν τα καρδιαγγειακά που 
διαπιστώθηκαν, πολύ λιγότερα από τα 
αναμενώμενα.

Αλλά και στην έρευνα που πραγμα-
τοποιήθηκε το 1960 από τον Παγκόσμιο 
Οργανισμό Υγείας, τα λιγότερα καρδιαγ-
γειακά διαπιστώθηκαν στην Κρήτη, όπου 
η κατανάλωση ελαιολάδου ήταν μεγάλη. 
Το ελαιόλαδο περιέχει σε μεγάλη ποσό-
τητα (πάνω από 80%), ελαϊκό οξύ, το 
οποίο είναι μονοακόρεστο λιπαρό οξύ. 
Περιέχει στην ανθρακική αλυσίδα μόνο 
ένα άτομο υδρογόνου. Έκτοτε το ελαιό-
λαδο θεωρείται παγκόσμια μία εξαιρετικά 
υγιεινή τροφή. Εκτός από το ελαιόλαδο, 
και πολλοί ξηροί καρποί περιέχουν με-
γάλη ποσότητα ελαϊκού οξέος. Τα αμύ-
γδαλα, τα λεπτόκαρα (φουντούκια) και 
τα φιστίκια, περιέχουν πάνω από 70% 
ελαϊκό οξύ.

Στο άρθρο αυτό γίνεται αναφορά μό-
νο στα λιπαρά που προστατεύουν από 
καρδιαγγειακά. Υπάρχουν και άλλες τρο-
φές, καθώς και άλλοι παράγοντες που 
έχουν σοβαρές επιδράσεις στον περιορι-
σμό των καρδιαγγειακών.

Το παρόν άρθρο αποτελεί μια μικρή 
περίληψη του κεφαλαίου περί λιπαρών 
οξέων, στο υπό έκδοση βιβλίο με τίτλο 
«η συμβολή της διατροφής στην υγεία 
των ανθρώπων. Διατροφικά στοιχεία νω-
πών καρπών ακροδρίων και σπόρων».
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ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2018
Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. 
Ο Δήμος Βέροιας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά 

(7) άτομα για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Βέροιας, που εδρεύει στη Βέροια και συγκεκριμένα τον 
εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμό ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπι-
κά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΙΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώ-
πως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια 
αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Μητροπόλεως 46, 59100 
Βέροια, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού υπόψη κας Χαριτίνης Παλαμούτη (τηλ. επικοινωνίας: 23313 50533). Στην 
περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος 
αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας 
δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση 
είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και 
εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία ή μη εργάσιμη), τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Η ανωτέρω ανακοίνωση έχει αναρτηθεί ολόκληρη στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: ΩΖΦΤΩ9Ο-Β06) καθώς και  στον πίνακα ανακοινώσεων του 
Δήμου Βέροιας μαζί με  το «Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)  με σήμανση έκδοσης «30-3-
2017», από όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορούνται για τα κατά νόμο τυπικά προσόντα κατάληψης των θέσεων και τα απαι-
τούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλουν.                             Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ  

Τα λίπη στη διατροφή και 
την υγεία των ανθρώπων



Καλέ μου αναγνώστη,
ας κάνουμε τ’ αγαπημένα μας φιλοσο-

φικά πειράματα: όλοι πιστεύω ότι έχουμε 
δει την ταινία «αυτό που θέλουν οι γυ-
ναίκες». Ένας άνδρας ( ο Μελ Γκίμπσον 
τον υποδύεται) μετά από ένα «ατύχημα» 
ακούει τη σκέψη των γυναικών. Στην αρχή 
τρελαίνεται, αλλά μετά κατανοεί ότι έχει 
στην κατοχή του ένα τεράστιο όπλο, κα-
θώς γνωρίζοντας πρώτα τι και μετά πως 
σκέφτονται οι γυναίκες το χρησιμοποιεί. 
Σκεφτείτε τώρα όχι μόνον να είχε αυτήν 
την ικανότητα, αλλά να μπορούσε και να 
καθοδηγήσει τη σκέψη και όχι μόνον των 
γυναικών, αλλά όλων των ανθρώπων. Έ-
νας τέτοιος άνθρωπος δεν θα ανακηρύσ-
σονταν Θεός;

Σας παρουσιάζω το «Πανοπτικόν» του 
Μπένθαμ: 

Ένας κεντρικός πύργος στη μέση με φύ-
λακες οι οποίοι δεν φαίνονται και κελιά ο-
λόγυρα με φυλακισμένους οι οποίοι φαίνο-
νται, αλλά δεν μπορούν να δουν, ούτε τους 
φύλακες που τους επιτηρούν, ούτε τους 
υπόλοιπους έγκλειστους. Ο κρατούμενος 
στο Πανοπτικόν είναι πάντα «…αντικείμενο 
μιας πληροφόρησης αλλά ποτέ υποκείμενο 
μιας επικοινωνίας». Καταρχάς, είναι μόνιμα 
ορατός και τοποθετημένος ακριβώς απένα-
ντι από τον επιτηρητή, κάτι που επιτρέπει 
την αδιάκοπη παρακολούθηση και την άμε-
ση αναγνώρισή του. Ταυτόχρονα, η αξονική 
τοποθέτηση του κελιού σε συνδυασμό με 
τους πλάγιους τοίχους του εμποδίζουν κάθε 
πλάγια ορατότητα από το εσωτερικό του. 
«Από την άποψη του φύλακα, το πλήθος 
αντικαθίσταται από μια πολλαπλότητα α-
ριθμήσιμη και ελέγξιμη• από την άποψη 
των κρατουμένων, από μια μοναξιά εγκά-
θειρκτη και επιτηρούμενη»

Στην ουσία πρόκειται για ένα σύστημα 
κατά το οποίο υπάρχει 
η διάσπαση του ζεύ-
γους βλέπω – φαίνομαι. 
Αυτός που βλέπει δεν 
φαίνεται και αυτός που 
φαίνεται δεν βλέπει. 

Φαντάσου τώρα κα-
λέ μου αναγνώστη ότι 
το Πανοπτικόν είναι και 
Πανακουστικόν, δηλ, οι 
επιτηρητές, οι φύλακες 
του πύργου τα βλέπουν 
και τα ακούν όλα, ενώ οι 

επιτηρούμενοι δεν μπο-
ρούν ούτε να δουν, ούτε 
να ακούσουν κανέναν.

Τώρα καλέ μου ανα-
γνώστη συνδύασε την 
ταινία που σου προανέ-
φερα και το σύστημα του 
Μπένθαμ και αναλογί-
σου με τα σύγχρονα η-
λεκτρονικά μέσα και την 
τεχνολογία κατά πόσο 
προσιδιάζει η σημερινή 
εξουσία με αυτά τα χα-
ρακτηριστικά. Δηλαδή, 
η εξουσία σήμερα είναι 
πανθορώσα και ταυτό-
χρονα αόρατη, μιας και 

ταυτόχρονα ελέγχει και ακούει τα πάντα, ό-
πως και κατευθύνει τη σκέψη του λαού που 
συνήθως τον αντιμετωπίζει με την ψυχο-
λογία του όχλου χρησιμοποιώντας τα μέσα 
μαζικής επικοινωνίας, τα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης, τα καθοδηγούμενα πρότυπα 
κατανάλωσης, μόδας κοκ, διαμορφώνοντας 
έτσι τον τρόπο, τη στάση, τις επιλογές της  
ζωής των ανθρώπων και εν τέλει τη σκέψη 
και την κρίση του. Στην ουσία οι σύγχρονες 
«Δημοκρατίες» αποτελούν το Μεγάλο Αδελ-
φό που αποφασίζουν για εμάς χωρίς εμάς, 
χρησιμοποιώντας εμάς.

Ευρισκόμενοι σε μια διαρκή κατάσταση 
ορατότητας και ακουστικότητας, είμαστε οι 
φυλακισμένοι στο οικοδόμημα του Μπέν-
θαμ, ενώ η εξουσία έχει μετατραπεί σε έναν 
αόρατο εχθρό που δεν πολεμιέται. 

Αλλά, καλέ μου αναγνώστη, μην απελ-
πίζεσαι. Το σύστημα του Μπένθαμ στην 
ουσία αποτελεί μια αντιγραφή του σπηλαί-
ου του Πλάτωνα, όπου οι δεσμώτες δεν 
μπορούν να αντιληφθούν την αλήθεια των 
πραγμάτων. Η λύση έρχεται από τους φι-
λοσόφους, τα λαμπρά της ανθρωπότητας 
πνεύματα, όπου δουλειά τους είναι να αφυ-
πνίσουν τους δεσμώτες; Να τους βγάλουν 
από το σπήλαιο, να τους οδηγήσουν στο 
φως του ήλιου και να τους δείξουν την αλή-
θεια. Όπως άλλωστε έκανε κι ο Σωκράτης, 
ο οποίος παρομοίαζε τον εαυτό του, σαν 
μια ενοχλητική περιφερόμενη μύγα, που 
δουλειά της ήταν να ξυπνάει τα νωθρά ά-
λογα.

Έτσι καλέ μου αναγνώστη το πρώτο 
βήμα για την απελευθέρωση των δεσμών 
σου είναι να κατανοήσεις ότι στα έχουν 
φορεμένα, το δεύτερο είναι να θέλεις να τα 
αποτινάξεις και το τρίτο να χαράζεις τη δική 
σου πορεία στο καράβι της ζωής να είσαι ο 
καπετάνιος και όχι ο μούτσος. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ                                                      
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ
& ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

Bέροια, 15-6-2018       
Αρ. Πρωτ.:2405       

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Εγγραφές παιδιών στους Δημοτικούς  

Παιδικούς Σταθμούς και ΚΔΑΠ
Το Κ.Α.Π.Α. Δ. Βέροιας ενημερώνει ότι εκδόθηκε ανακοί-

νωση από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. για την Πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος προς ωφελούμενους  της Δράσης «Εναρμόνι-
ση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», για το έτος 
2018-2019.

Η Υποβολή των «Αιτήσεων συμμετοχής» θα γίνεται ΗΛΕ-
ΚΤΡΟΝΙΚΑ στο χρονικό διάστημα από 14-6-2018 έως 3-7-
2018 και ώρα 24.00 στη διεύθυνση: (http://www.eetaa.gr). Για 
τη συμπλήρωση της αίτησης απαιτούνται οι κωδικοί taxisnet. 
Κάθε ωφελούμενος /η μπορεί να υποβάλει μία και μοναδική αί-
τηση, βάσει Α.Φ.Μ. Η αίτηση θα πρέπει υποχρεωτικά να φέρει 
την υπογραφή του αιτούντος. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής 
μαζί με την εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης πρέπει να 
αποσταλούν στα γραφεία της Ε.Ε.Τ.Α.Α. από 14/6/2018 έως 
3/7/2018 και μόνο ταχυδρομικά ή με υπηρεσίες ταχυμεταφοράς 
(courier).   Παρέχονται πληροφορίες  (ή και χρήση Η/Υ) για την 
υποβολή της ηλεκτρονικά, στους Παιδικούς Σταθμούς του Δή-
μου Βέροιας και στα γραφεία του Ν.Π. 

Οι αιτούντες μπορούν να δουν το οριστικό αποτέλεσμα 
της αίτησής τους στην ειδική εφαρμογή στην ιστοσελίδα 
της Ε.Ε.Τ.Α.Α. στις 29/7/2018 και αφού λάβουν  την «αξία 
τοποθέτησης» (voucher), θα απευθύνονται για την εγγρα-
φή τους μέχρι και την 3/9/2018 στον παιδικό σταθμό της 
επιλογής τους και στα γραφεία του Ν.Π. (Ζωγιοπούλου 5,  
Βέροια) τηλ. επικοινωνίας 2331022178.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ  ΣΤΕΡΓΙΟΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ: Η ΨΕΥΔΑΙΣΘΗΣΗ 
ΤΩΝ ΗΛΙΘΙΩΝ

ΑΔΑ: 67ΞΠΩ9Ο-ΖΤΒ   
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΣΤΟ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ    
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ                                      
Τμήμα: Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας  
Πληρ.: Β. Καραγκιόζογλου
Τηλ.:  23313-50611 FAX:  2331021777

Βέροια  21-06-2018     
Αρ. πρωτ: 17228

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε  φανερό και προφορικό πλει-
οδοτικό διαγωνισμό η εκμίσθωση  του Δημοτικού Σχολείου 
Φυτειάς εμβαδού Ε=344,20 τ.μ. με τον περιβάλλοντα χώρο του 
στην Τ.Κ. Φυτειάς.  

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στις 05 Ιουλίου 2018, ημέρα 
Πέμπτη, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βέ-
ροιας, ενώπιον  της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας δημοπρα-
σιών, που ορίστηκε με την αριθ. 6/2018 απόφαση του Δημοτι-
κού Συμβουλίου και σύμφωνα με τους  όρους που καταρτίστη-
καν με την αρ. 386/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
του Δήμου Βέροιας και ώρα:  11:00 –12:00.

Ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς μηνιαίου μισθώματος 
ορίζεται το ποσό  των 100,00€.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν τα δικαιο-
λογητικά που μνημονεύονται στο άρθρο 6 της Λεπτομερούς 
διακήρυξης.

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται για  τέσσερα  (4) χρόνια.
Περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στη Διαύγεια, θα 

δημοσιευθεί  σε δυο ημερήσιες και μία εβδομαδιαία εφημερίδα 
του Νομού. Η περίληψη και η λεπτομερής διακήρυξη θα αναρ-
τηθούν στην  επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Βέροιας www.
veria.gr, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Βέροιας και 
στον πίνακα ανακοινώσεων του καταστήματος της Τ.Κ. Φυτειάς. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της λεπτομερούς 
διακήρυξης από το τμήμα Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας 
του Δήμου, στη διεύθυνση Βικέλα 4, γραφείο 7, 3ος όροφος και 
στα τηλ. 2331350611—589-621  κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

AΔΑ: ΩΚΥΟΩ9Ο -ΠΡ9 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΣΤΟ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ    
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ                                      
Τμήμα: Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας  
Πληρ.: Β. Καραγκιόζογλου
Τηλ.:  23313-50611
FAX:  2331021777

Βέροια  21 -06-2018     
Αρ. πρωτ: 17229

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε  φανερό και προφορικό πλει-
οδοτικό διαγωνισμό η εκμίσθωση του ισόγειου καταστήματος 
(καφενείου) εμβαδού Ε=72,00τ.μ. στην Τ.Κ. Άμμου Δήμου Βέ-
ροιας.

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στις 05 Ιουλίου 2018, ημέ-
ρα Πέμπτη, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου 
Βέροιας, ενώπιον  της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας δη-
μοπρασιών, που ορίστηκε με την αριθ. 6/2018 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τους  όρους που κα-
ταρτίστηκαν με την αριθ. 387/2018 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου Βέροιας και ώρα:  10:00 –11:00.

Ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς μηνιαίου μισθώματος 
ορίζεται το ποσό  των 100,00€.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν τα δικαιο-
λογητικά που μνημονεύονται στο άρθρο 6 της Λεπτομερούς 
διακήρυξης.

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται για  εννέα (9) χρόνια.
Περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στη Διαύγεια, θα 

δημοσιευθεί  σε δυο ημερήσιες και μία εβδομαδιαία εφημερίδα 
του Νομού. Η περίληψη και η λεπτομερής διακήρυξη θα αναρ-
τηθούν στην  επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Βέροιας www.
veria.gr, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Βέροιας και 
στον πίνακα ανακοινώσεων του καταστήματος της Τ.Κ. Άμμου. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της λεπτομερούς 
διακήρυξης από το τμήμα Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας 
του Δήμου, στη διεύθυνση Βικέλα 4, γραφείο 7, 3ος όροφος και 
στα τηλ. 2331350611—589-621  κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

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

θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα ό τι:

Ο ΣΟΥΣΜΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
του Γεωργίου και της Χριστίνας, το γένος 
Θεοδοσιάδου, που γεννήθηκε στο Κιλ-
κίς και κατοικεί στο Μόναχο Γερμανίας 
και η NIEPEL AIDA του Luigi και της 

Jasmin, το γένος Grabus, που γεννήθηκε και κατοικεί 
στο Μόναχο Γερμανίας, πρόκειται να παντρευτούν με 
θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό Προφήτη 
Ηλία Βέροιας.

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

θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα ό τι:
Ο ΒΑΣΙΛΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Α-

θανασίου και της Κυριακής, το γένος Χα-
τζηγεωργίου, που γεννήθηκε στα Γιαννι-
τσά Πέλλας και κατοικεί στη Στουτγάρδη 
Γερμανίας και η ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 
του Νικολάου και της Ευσταθίας, το γέ-

νος Βασιλείου, που γεννήθηκε στο Βέρλ Γκίτερλο Γερ-
μανίας και κατοικεί στη Στουτγάρδη Γερμανίας, πρόκει-
ται να παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει 
στον Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία Βέροιας.

Χάθηκαν 
κλειδιά

Χάθηκε κλειδί ασφαλείας 
στην πλατεία Αγ. Αντωνίου 
ή στην οδό Βενιζέλου.

 Όποιος τα βρει ας τα 
φέρει στα γραφεία της εφη-
μερίδας, Βενιζέλου 10.



Διεξήχθησαν οι 
αρχαιρε-
σίες του 

Αθλητικού Συλ-
λόγου Αγροτικού 
Αστέρα Αγίας 
Βαρβάρας στις 20 
Ιουνίου 2018 και 
εκλέχθηκαν στο 
νέο Δ.Σ με αλφα-
βητική σειρά οι:

ΓιάννοςΙωάννης
ΔάμτσιοςΕυάγγελος
ΘεοδοσιάδηςΚυριά-

κος
Κωτσιαντής Σπυρί-

δων
ΝτόβαςΓεώργιος
ΝτόβαςΔημήτριος
Παζαρτζικλής Θω-

μάς
ΤαραλάςΑθανάσιος
Χαλβατζής Αθανά-

σιος
Ηκατανομήτωναξι-

ωμάτων για το νέοΔ.Σ
θαγίνειτηνεπόμενηε-
βδομάδα.
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Ο Πορτογάλος αρχιδιαιτητής, 
Βίτορ Μέλο Περέιρα, ανακοί-
νωσε τον πίνακα διαιτησίας 

για την αγωνιστική περίοδο 2018-19 
και σε αυτόν βρίσκεται ο Γιώργος 
Κομίνης, το όνομα του οποίου πρω-
ταγωνίστησε όσο κανενός άλλου την 
προηγούμενη σεζόν λόγω του περιβό-
ητου αγώνα ΠΑΟΚ - ΑΕΚ στο γήπεδο 
της Τούμπας. Ο Περέιρα «έκοψε» 
συνολικά εννέα διαιτητές, ενώ μαζί με 
τον Θάνο που αποσύρθηκε, ο αριθμός 
φτάνει τους 10. Αυτοί είναι οι Καλο-
γερόπουλος (Αθηνών), Στυλιαράς (Αιτ/
νίας), Βάτσιος (Δ. Αττικής), Καραντώ-
νης (Ημαθίας), Κατσικογιάννης (Ηπεί-
ρου), Μάνταλος (Καβάλας), Νεοφυτιά-
δης (Κορινθίας), Μπλάνας (Μεσσηνί-

ας), Αρετόπουλος (Τρικάλων), Θάνος 
(Γρεβενών).

Προβιβάστηκαν από τη Football League οι
Μανούχος (Αργολίδας),Κοτσάνης (Δράμας),Λά-
μπρου (Ευβοίας), Τάσης (Ηπείρου), Φωτιάδης
(Καστοριάς), Γκορτσίλας (Μακεδονίας),Φωτιάς
(Πέλλας),Βρέσκας (Πιερίας), Γρατσάνης (Τρικά-
λων).

Μεψήφους14υπέρκαι3λευκάενέκρινετους
πίνακες διαιτησίας εθνικώνπρωταθλημάτων, ό-
πωςαυτοίσυντάχθηκανκαιπροτάθηκαναπότην
ΚΕΔ.

Ο νέος πίνακας διαιτητών αποτελείται από
τους εξής:Ευαγγέλου,Παπαπέτρου,Μανούχος,
Διαμαντόπουλος, Κουτσιαύτης, Κοτσάνης, Σι-
δηρόπουλος,Λάμπρου,Τάσης, Κομίνης, Σκου-
λάς,Κουμπαράκης,ΦωτιάδηςΦ.,Σέζος,Τζήλος,
Γκορτσίλας, Ζαχαριάδης, Παπαδόπουλος, Τσα-
μούρης,Φωτιάς,Βρέσκας,Γρατσάνης,Τζοβάρας.

Η Ακαδημία Ποδοσφαίρου Βέροι-
ας ανακοινώνει ότι με βάση την 
απόφαση της ΕΠΟ θα λειτουρ-

γήσει τα εξής τμήματα τη νέα ποδο-
σφαιρική χρονιά:

1)ΤμήμαΝΕΩΝ,τοοποίοθαονομάζεταιΚ-16και
αφοράγεννηθέντες2003-2004.

2)ΠΑΙΔΙΚΟΤμήμα,Κ-14,γεννηθέντες2005-2006.
ΤατμήματααυτάτηςΑκαδημίαςΒέροιαςθαπρο-

πονουνται κάθεΤρίτη -Πέμπτη καιΠαρασκευήστα
γήπεδατουΔΑΚ.

Οιημέρεςτωναγώνωνείναι:
Κ-16Σάββατοπρωίστα γήπεδαΔΑΚκαι Γεωρ-

γιανών.
Κ-14Κυριακήπρωίστα γήπεδαΔΑΚ και Γεωρ-

γιανών.

Η έναρξη των προπονήσεων θα γίνει στις 20

Αυγούστου.
Οσοι αθλητές επιθυμούν να δοκιμαστουν για να

στελεχωσουν τα τμήματααυτά, μπορούν να επικοι-
νωνησουνμετονυπεύθυνοτωντμημάτωνκ.Σιμπο
Αθανάσιοστο6973556337.

ΤΜΗΜΑΤΑΥΠΟΔΟΜΗΣ:
Κ-12γεννηθέντες2007-2008,
Κ-10γεννηθέντες2009-2010
Κ-8γεννηθέντες2011-2012
Κ-6γεννηθέντες2013καιεξής.

Οι ημέρες των προπονήσεων για τα τμήματα
υποδομής είναιΔευτέρα καιΤετάρτησταβοηθητικά
γήπεδατουΔΑΚ.

Οιαγώνεςμαςθαπραγματοποιούνταιστογήπε-
δοΓεωργιανών.

ΈναρξητωνπροπονήσεωναρχέςΣεπτέμβρη.
Τα ονόματα τωνπροπονητώνθαανακοινωθούν

σύντομα.
Οιεγγραφέςγιατηνέαχρονιάθαξεκινήσουνστις

16Αυγούστου.

Super League

Πίνακεςδιαιτητών2018-19
«Κόπηκε«οΚαραντώνης

μέσαοΚομίνης

Ανακοίνωση τμημάτων
από την Ακαδημία Βέροιας που θα 

λειτουργήσουν την περίοδο 2018-2019

Ταμέλητης
νέαςδιοίκησης
τουΑγροτικού
ΑστέραΑγίας
Βαρβάρας



Η αποστολή του ΠΑΟΚ αναχώρησε το 
πρωί της Παρασκευής (22/06) για 
το Χορστ της Ολλανδίας, όπου θα 

πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προ-

ετοιμασίας της 
ομάδας για τη 
νέα σεζόν. Για 
την Ολλανδία 
αναχώρησε 
χθες το πρωί η 
αποστολή του 
ΠΑΟΚ ενόψει 
του βασικού 
σταδίου της 
προετοιμασίας. 
Οι «ασπρόμαυ-

ροι» πέταξαν απ’ το αεροδρόμιο «Μακεδο-
νία» με προορισμό το Ντίσελντορφ, ενώ 
στη συνέχεια θα ταξιδέψουν οδικώς μέχρι 
το Χορστ.

Μεταξύ των28«εκλεκτών» τουΡαζβάνΛουτσέσκου
βρίσκονται τα νέαμεταγραφικάαποκτήματα,ΕβγένΧα-
τσερίντι καιΛέοΖαμπά,καθώςκιοΠέντροΕνρίκεπου
επέστρεψεμετάτοδανεισμότου.Αντίθετα,εκτόςέμειναν
οιΤζάλμαΚάμποςκαιΔημήτρηςΧατζηισαΐαςγιαδιαφο-
ρετικούςλόγους.

Οπρώτοςείναιπροτωνπυλώντηςεξόδουαπότην
Τούμπα,ενώοδεύτεροείχετετατετμετονΡαζβάνΛου-
τσέσκου.Σεαυτόοιδύοτουςσυζήτησανόλαταδεδομέ-
ναπουυπάρχουνστηνυπόθεσητουΈλληναστόπερκαι
προτιμήθηκεαπότηνστιγμήπουθαείναιέκτοςστόπερ
στορόστερνααναζητήσειαλλούτηνεπόμενηομάδατης
καριέρας του.Ήδη, οΑτρόμητοςθέλει να κρατήσειστο
δυναμικότουτονΔημήτρηΧατζηισαΐακαιαναμένεταινα
τονζητήσειεκνέουδανεικό.

Ηαποστολήαποτελείταιαπ’τους:Γλύκο,Πασχαλάκη,
Ρέι, Σιαμπάνη, Κρέσπο, Βαρέλα,Μαλεζά, Χατσερίδη,
Μιχόγεβιτς, Βιεϊρίνια,Λεβέκ,Μάτος , Κίτσιου, Χαρίση,
Μουλέν,Μαουρίσιο,Κάνιας,Μπαλογιάννη, Σάχοφ,Λά-
μπρου,Ενρίκε,Λημνιό,Μπίσεσβαρ,ΕλΚαντουρί,Πέλ-
κα,Μυστακίδη,Κουλούρη.
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Ανατροπή σκηνικού και απίστευτη 
εξέλιξη στη θέση του αριστερού 
εξτρέμ σε ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό. 

Σύμφωνα με πληροφορίες του e-handball.
gr «Δικέφαλος» του Βορρά συμφώνησε 
με τον Παντελή Κωστακίδη, ο οποίος είχε 
πρόταση ανανέωσης από τον Ολυμπιακό, 
αλλά τελικά ο Βεροιώτης προτίμησε να 
επιστρέψει στην Βόρεια Ελλάδα. Ο ΠΑΟΚ 
έχει συμφωνήσει και με τον Κεδέρη, ο 
οποίος αγωνίζεται στην ίδια θέση, αλλά ο 

24χρονος αθλητής ανήκει στον Ολυμπιακό, 
ο οποίος έχει δεχθεί επίσημη κρούση από 
τους Θεσσαλονικείς.
ΑπότονΠΑΟΚαφήνουνανοιχτότοενδεχόμενοναπά-

ρουν και τονΚεδέρη, εφόσονπει το «ναι» οΟλυμπιακός,
ο οποίος όμωςπλέον έχει μείνει μόνομε τονΤσίληστην
συγκεκριμένηθέση,αφούοΣτούμπηςπιθανόταταθαστα-
ματήσειτηνενεργόδράση.

Φυσικάπλέονδενμπορείνααποκλειστείτοσενάριοπα-
ραμονήςτουΚεδέρηστονΟλυμπιακό.

Τοσίγουροείναιπωςο«Δικέφαλος»τουΒορράδείχνει
εμπράκτωςδιατεθειμένος ναφτιάξει έναάκρωςανταγωνι-
στικόρόστερ και να χτυπήσειστα ίσια τοπρωτάθλημαμε
καλύτερεςπροϋποθέσειςαπ’ότιπέρσι.

Το τέταρ-
το κατά 
σειρά 

Veria 
Basketball 
Camp έριξε την 
αυλαία του την 
Τετάρτη (20/6), 
δίδοντας στα 
παιδιά που 
συμμετείχαν σε 
αυτό, τις καλύ-
τερες εμπειρί-
ες και τις πιο 
πολύτιμες γνώ-
σεις, που θα 
αποτελέσουν 
«οδηγό» για 
την περαιτέρω 
πορεία τους. 
Οι διοργανω-
τές του camp 
θα ήθελαν να 
ευχαριστήσουν 
τους χορηγούς 
και υποστηρι-
κτές, οι οποίοι 
βοήθησαν στην 
άριστη υλοποί-
ηση του.

Τον Δήμαρχο Βέ-
ροιας κο Βοργιαζίδη
Κωνσταντίνο

ΤονΠρόεδρο τουΚΑΠΑΔήμουΒέροιας
κοΔιαμάντηΣτέργιο

ΤοΠρόεδρο&ΔιευθύνωνΣύμβουλοΑ-
στικώνΚΤΕΛΒέροιαςκοΠαυλίδηΠαύλο

ΤηνΜητροπολιτική ΕνότηταΘεσσαλο-
νίκης και ιδιαίτερα την αντιπεριφερειάρχη
ΘεσσαλονίκηςκαΒούλαΠατουλίδου.

ΤουςκαλεσμένουςμαςΝίκοΖήση,Νίκο
ΧατζηβρέττακαιΝίκοΟικονόμου

Τους υπευθύνους τουΜουσείουΜπά-
σκεττηςΧΑΝΘ.

ΤουςεργαζομένουςστοΔ.Α.Κ«Δημήτρι-
οςΒικέλας»&«ΆρηςΓεωργιάδης»

Τους γιατρούς κο ΓατουρτζίδηΚυριάκο,
ΚωνσταντάκοΦώτη καιΠαπαδόπουλοΛε-
ωνίδα

Τοκατάστημα«ΖΟΡΜΠΑΣ»γιατηνηχη-
τικήεγκατάσταση.

Τους προπονητές : Γκίμα Δημήτρη,
ΜπλατσιώτηΧρήστο,ΛευκόπουλοΜανώλη,

ΠαραπούραΦαίδων,ΧατζηστυλλήΚωνστα-
ντίνο,ΜπαντήΈφη, ΖέρβαΧρήστο,Μου-
ράτογλουΔημήτρη, ΧατζηκώσταΑντώνη,
Μπογδαμπεϊδη Γιώργο, Κανελλίδη Νίνο,
Ντίκα Θωμά, Τυριακίδη Ιορδάνη, Καπνά
ΚωνσταντίνοκαιChristoMichailovκαι τους
συνεργάτεςτουDavitMurachashviliκαιΘα-
νάσηΠαπαδόπουλο.

Τονκεντρικόχορηγό:ΚοινοπραξίαΣυνε-
ταιρισμώνΟμ.ΠαραγωγώνΝ.Ημαθίας

ΤουςΧορηγούς:TELEUNICOM,ΠΗΓΕΣ
ΚΩΣΤΗΛΑΤΑΣ,ΦΟΥΡΝΟΣΚΟΓΙΑΣ,ΟΠΤΙ-
ΚΑΛΙΟΛΙΟΣκαιCROSSOVER.

Τέλος όλα τα μέσα μαζικής ενημέρω-
σης για την προβολή του camp και ιδιαί-
τερα τους χορηγούς επικοινωνίαςArena
Radio 89.4, Εφημερίδα ΛΑΟΣ, ΑKOU
99.6, Sportorama.gr, Basketplus.gr και
Pliroforiodotis.gr

Ραντεβού στο Veria Basketball Camp
2019

Χάντμπολ

«Έκλεισε» τον Βεροιώτη
Παντελή Κωστακίδη ο ΠΑΟΚ!

VERIA BASKETBALL CAMP

ΕυχαριστήριοσεΧορηγούς
Μ.ΜΕ-Συντελεστές

ΠέταξεγιαΟλλανδίαοΠΑΟΚ



Γράφει η Σοφία Πιστοφίδου-Τσόγκα
Καθηγήτρια Φιλόλογος

«ΚΑΘΟΜΑΙ ΩΡΕΣ και κοιτάζω το νερό στις 
πλάκες ώσπου, τέλος, γίνεται πρόσωπο που 
μου μοιάζει και φέγγει απ’ όλη την περασμένη 
μου ζωή»

Μια «σαραντάχρονη» αγκαλιά γιόρτασε τα 
γενέθλιά της το Σάββατο, 16 Ιουνίου 2018. Μας 

κάλεσε στην γιορτή της όλους εμάς, που βρεθήκαμε δίπλα της, ως συμ-
μαθητές και ως διδάσκοντες, στην χρυσή νιότη της, τότε που «βομβούσε» 
ζωηρή, ανήσυχη, ονειροπόλα, ατίθαση και ανυπόμονη να βγει στους «ου-
ρανούς» και στους «λειμώνες» του ασύγκριτου Ελύτη. 

«…έβλεπα να μ’ ανεβάζει με τις δυο γιγάντιες φτερούγες του ο Δο-
μήνικος, ψηλά στους ουρανούς του

τη φορά τούτη γιομάτους πορτοκαλιές και νερά μιλητικά της πατρί-
δας»

Μια «σαραντάχρονη» ζεστή αγκαλιά μας υποδέχθηκε εγκάρδια, ολά-
νοιχτη, και μας έσφιξε στα δυνατά μπράτσα της, και, μετά, μας απόθεσε 
απαλά, στοργικά, διακριτικά, στην θέση του τον καθένα προσκεκλημένο.

«…Ύστερα χάθηκε πλέοντας δεξιά
…εκεί που βράζει ακόμη όλο παλιά νεότητα και αγέρωχο το πέλα-

γος»
«Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ ΑΡΡΕΝΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ»

«ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ» [σήμερα]
Σάββατο, 16 Ιουνίου 2018, ώρα 6:30’ μ.μ.

Ώριμοι νέοι άνδρες, σε μικρές συντροφιές, περπατούν ανέμελα, σε 
«βόλτα», ή στέκονται σε «πηγαδάκια» και συζητούν χαμηλόφωνα, διακριτι-
κά, για την σημερινή συνάντηση, ίσως και για άλλα, επίκαιρα θέματα. Στην 
αυλή του παλαιού Γυμνασίου Βεροίας και τωρινού Δημαρχείου της πόλεως, 
ορίστηκε να γίνει η σημερινή εορταστική συγκέντρωση των αποφοίτων του 
1978. Αγκαλιάσματα εγκάρδια, και καλωσορίσματα, ζωηρά για τους καινου-
ριοφερμένους, συνοδεύονται και από φιλοφρονήσεις, σχετικές με την «μετά 
σαράντα έτη» εξωτερική εμφάνιση των παλαιών «Μαθητών».

«ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΦΑΝΗ ΜΕΡΑ. Φαίνεται ο άνεμος που ακινητεί με τη 
μορφή βουνού κεί κατά τα δυτικά. Κι η θάλασσα με τα φτερά διπλωμέ-
να, πολύ χαμηλά, κάτω από το παράθυρο».

«ΤΑΞΗ ΤΟΥ 1978»
Όλοι είναι νέοι, στην πιο καλή τους ώρα. Κινήσεις μετρημένες, αυτοπε-

ποίθηση, σταθερό βλέμμα, στάση κατανόησης και υπομονής, «μύστακες» 
βαθειά φιλοσοφημένοι! και γκρίζα μαλλιά. Αυτό το τελευταίο, το κέρδισαν 
με το σπαθί τους! Σαράντα χρόνια αποφοίτησης, συν τα δεκαοχτώ ως την 
τελευταία τάξη του Σχολείου, ίσον=!! όλα τα παραπάνω που ομολογεί η 
εμφάνιση. Έτσι βγαίνει το άθροισμα. Όχι όμως μόνο με «ξερή» Αριθμητι-
κή, αλλά στολισμένη με μικρές ρυτιδούλες, κάπως παραπάνω «παχάκια», 
γκρίζο ασημί «αρζάν» χρώμα, με λάμψεις βέβαια ακόμη, όχι θαμπό, στο-
χαστική ματιά προς «τα ανθρώπινα», ήμερη κίνηση, και βεβαιότητα στις 
απόψεις και θέσεις. Τι ωραία και «αποδοτική» σύνθεση! Δόξα σοι, Κύριε! 
Συγκαταβατική, ειρηνική, φιλικώτατη.

«Η ψυχή μου ζητούσε Σηματωρό και Κήρυκα»
«Η γραμμή του ορίζοντα έλαμψε ορατή και πυκνή και αδιαπέραστη»

«Απόφοιτοι του 1978»
Μετά από σαράντα χρόνια αγώνα, σε όλα τα επιτρεπτά πεδία, επιτρε-

πτά από άγραφους ηθικούς, και γραπτούς νόμους, εορτάζουν οι «Μα-
θηταί» μια πολυπόθητη συνάντηση. Μαζί τους θέλησαν και κάλεσαν να 
συμμετάσχουν παλαιοί, των σχολικών τους χρόνων, Καθηγητές, για να 
μοιραστούν όλοι μαζί τις κοινές σχολικές αναμνήσεις, αλλά και να μιλήσουν 
για τα σαράντα κατοπινά, έως και σήμερα, χρόνια. Και επίσης, για να «α-
ποτιμήσουν» την «σοδειά» από τις δραστηριότητές τους.

«ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ αυτόν ανάγκη να τον βλέπεις και να τον λαβαί-
νεις,/είπε: Κοίταξε! Και τα μάτια μου έριξαν τη σπορά/ γρηγορώτερα 
τρέχοντας κι από βροχή/τα χιλιάδες απάτητα στρέμματα». Και τον 
«έλαβαν» γιατροί, δικηγόροι, εκπαιδευτικοί, έμποροι, ιδιωτικοί και δημόσιοι, 
δημοτικοί υπάλληλοι, τραπεζίτες, στελέχη επιχειρήσεων, βιοτέχνες, δημο-
σιογράφοι-εκδότες, συγγραφείς, μουσικοί, γεωπόνοι, ιστορικοί ερευνητές, 
λαογράφοι, καλλιεργητές γης, γυμναστές, διδάκτορες και… και… και συ-

νταξιούχοι, μετά από δεκαετιών «καριέρα». 
Όλων τα πρόσωπα δείχνουν ικανοποίηση για την απόδοση των κόπων 

-ο καθείς στον τομέα του- των τεσσάρων δεκαετιών. Η πληρότητα όμως 
της χαράς είναι θριαμβευτική!  σε όσους απέκτησαν οικογένεια δική τους. 
Με τι καμάρι αναφέρονται στα τέκνα τους, στις σπουδές τους, στην επιτυ-
χημένη σταδιοδρομία τους, στους γάμους και στα τέκνα-εγγόνια. 

«Σου ‘ρχεται να πετάξεις ψηλά κι από κει να μοιράσεις δωρεάν την 
ψυχή σου»

Εκεί, οι σοβαροί και μετρημένοι κύριοι, αξιότιμοι επί «τεσσαρακονταετί-
αν» πολίτες πια και συμπολίτες μας, οι μάλλον λιγομίλητοι, παρουσιάζονται 
λαλίστατοι και υπερήφανοι. Ακόμη και οι «ντροπαλοί», από τα γυμνασιακά 
τους χρόνια και μέχρι σήμερα, ιδιαίτερα όσοι νομίζουν ότι τους αποτιμούμε 
με την επίδοση, τότε, στα μαθήματα, και αυτοί, ξεπερνούν τον δισταγμό και 
αναμετρούν με καμάρι την οικογενειακή τους χαρά. Σήμερα τιμούμε όλους 
και τον καθένα ξεχωριστά, ως προσωπικότητες ευλογημένες από τον Θεό, 
και όχι ως αξιολογημένους μαθητικών επιδόσεων.

«Τούτο μόνο να ξέρεις
Ό,τι σώσεις μες την αστραπή

Καθαρό στον αιώνα θα διαρκέσει»
Βέβαια, δεν πραγματοποιήθηκαν, ίσως, όλα τα σχέδια όλων, και δεν 

εκπληρώθηκαν οι προσδοκίες όλων για όλα όσα επιθυμούσαν, μα είναι φυ-
σικό αυτό. Η ζωή είναι ανθρώπινη με όλες τις αδυναμίες, δεν είναι τέλεια.

«Μέρες και μέρες/περίμενα το πλοίο της γραμμής/ στο κεφαλόσκα-
λο του λιμανιού σου/ για ένα ταξίδι οφθαλμαπάτης/ μέσα σε σύννεφα 
σιωπής/ ακουμπώντας στην κουπαστή των στοχασμών/σχοινοβατού-
σα…»

[Νανά Παπαϊωάννου «Η καρδιά μου σου ανήκει»]
«ΦΛΑΜΟΥΡΙΕΣ»

«Ήτανε μια φορά, μάτια μου, κι έναν καιρό…»
Εδώ, στο εξοχικό κέντρο, είναι όλα έτοιμα για «ευωχία», φαγητό και 

τραγούδι και «σχολιασμό». Οι «Μαθηταί», άνδρες με ευγένεια και λεπτό-
τητα, αποφάσισαν να χρησιμοποιήσουν την σοφή πια «σπιρτάδα» του 
πνεύματος για μια θριαμβευτική επιστροφή! στο 1978. Δόθηκε γρήγορα 
το «σύνθημα» για αναπόληση και για «βουτιές» σε αίθουσες διδασκαλίας, 
σε συμβάντα, καταστάσεις, «σκανδαλιές» και λοιπές μαθητικές δραστη-
ριότητες. Η θέρμη των αναμνήσεων «χάιδεψε» την σύνεση, το μέτρο και 
την σοβαρότητα τού  σήμερα, και επέτρεψε να αφεθεί ελεύθερο το γέλιο, 
να ακουστεί λίγο πιο δυνατά η φωνή, σε συμφωνία ή αντίρρηση με τους 
συνομιλητές.

«Αστειεύθητι μόνον ίσοις» Βίων
ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ

«16 Ιουνίου 1978 - 16 Ιουνίου 2018»
Όλα έγιναν όπως έπρεπε. Υποδοχή, καλωσόρισμα, μεγάλη σάλα, πα-

ρουσίες, λόγοι αγάπης, συγκίνηση, χαρά, υποσχέσεις, φωτογραφίσεις,. 
Συγχαίρουμε όλους τους παράγοντες που συνεργάστηκαν για την επιτυχη-
μένη εκδήλωση και τους ευχαριστούμε, εξόχως δε την οργανωτική επιτρο-
πή, τους κυρίους Γιάννη Χατζηγιάννη, Παναγιώτη Ζαχαρόπουλο και Γιάννη 
Γεωργουδάκη.

Ευχαριστούμε τους «Μαθητές» για την συμμετοχή. Χωρίς αυτούς δεν 
θα γινόταν συνάντηση. 

Ευχαριστούμε και τους Καθηγητές, εκ των παλαιών, που παρέστησαν. 
Θεωρούμε, οι Καθηγητές, μεγάλη τιμή, το ότι μας θυμήθηκαν και μας ζήτη-
σαν στην ώρα της χαράς τους οι «Μαθηταί» μας. Και ενθαρρυνόμαστε πως 
κάτι καλό τους προσφέραμε τότε, για να απολαμβάνουμε σήμερα την χαρά 
της τιμής.

Απόντες
Όσοι απουσίασαν «Μαθηταί» και Καθηγηταί, είχαν τους λόγους τους και 

τους σεβόμεθα απολύτως. 
Με σιωπή «ιερή» τιμούμε τους αγαπημένους μας «Μαθητές» και Κα-

θηγητές, που έφυγαν για πάντα από κοντά μας, για την αιωνιότητα των 
ουρανών.

Ευχές
Ευχόμαστε σε όλους υγεία και ευόδωση στις εργασίες τους, υπομονή 

και δύναμη και φρόνημα υψηλό στις δυσκολίες.
«ΟΛΟΕΝΑ ΟΙ ΚΑΚΤΟΙ ΜΕΓΑΛΩΝΟΥΝ και ολοένα 

οι άνθρωποι ονειρεύονται σα να ‘ταν αιώνιοι»
Στις οικογένειες και στους οικείους όλων ευχόμαστε την ευλογία του Θε-

ού και την προστασία του «εν τη των πτερύγων του σκιά», όπως και στην 
πάντιμη Πατρίδα μας. 

«απάντων τιμιώτερον και σεμνότερον 
και αγιώτερόν εστιν η πατρίς»

Ευχόμαστε, μέσα στους κανόνες της ζωής μας να συμπε-
ριλαμβάνονται υψηλές έννοιες του Ελληνικού Πολιτισμού, 
εκφρασμένες με τις ωραιότατες λέξεις της Ελληνικής Γλώσσας, 
κορυφαίο και μοναδικό δώρο στον Παγκόσμιο πολιτισμό, ό-
πως: αλληλεγγύη, συνεργασία, αλληλοεκτίμηση, συγγένεια, 
αλληλοβοήθεια, συμμετοχή, συζυγία, συμπάθεια και προπά-
ντων αγάπη, όλα, βέβαια, με θετική κατεύθυνση.

«ΠΙΑΝΩ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ με προσοχή και την ανοίγω».

Αγαπημένοι παλαιοί «Μαθηταί» και εκλεκτοί Καθηγηταί, σας 
εύχομαι κάθε χαρά.

ΠΗΓΕΣ: ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ 
1) ΤΟ ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ
2) Ημερολόγιο ενός αθέατου Απριλίου
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Φίλοι μου, καλή σας ημέ-

ρα, 
αφού ο Αλέξης επέστρε-

ψε από το γαμήλιο γλέντι στη 
γειτονική χώρα των Σκοπίων, 
έλυσε και το θέμα χρέους της 
πατρίδας μας, αναμένεται να 
προβεί σε νέο διάγγελμα, με 
τίτλο: «ο σανός και τα ζώα»!

Πριν βέβαια ακούσουμε 
τις διάφορες κουταμάρες, ας 
θυμηθούμε: «η επιμήκυνση 
είναι ένα μακρύτερο σχοινί για 
να κρεμαστούμε», αυτά υπο-
στήριζε ο πολιτικός θαύμα, 
πριν από λίγα χρόνια για την 
επιμήκυνση του χρέους!

Αυτό που πέτυχε ο τε-
ράστιος διαπραγματευτής 
Αλέξης, είναι όχι κούρεμα 
χρέους, αλλά επιστροφή των 
δανεικών σε περισσότερα έ-
τη, σε συνδυασμό με πλεο-
νάσματα άνω του 2%, έως 
το 2060.

Ακούσατεεεεεεε Έλληνες, 
από τα μνημόνια βγαίνουμε, 
αλλά μέχρι το 2060, θα μας 
εποπτεύουν, εάν θα έχουμε 
τα πλεονάσματα!

Βέβαια μετά τις νίκες που 
πετύχαμε, το ηθικό μας ανα-
πτερώθηκε και θα θέσουμε με 
σθεναρότητα το ζήτημα των 
γερμανικών αποζημιώσεων!

Φίλοι μου, το τι συνέβη με 
τους Έλληνες απόντες, είναι 
ολοφάνερο.

Οι «πατριώτες» προκει-
μένου να διατηρήσουν την 
καρέκλα τους και τα χιλιάδες 
αργύρια, προχωρήσανε σε ε-
θνικές παραχωρήσεις!

Άλλωστε και ο αντιπρόε-
δρος των ΑΝΕΛ κ. Σγουρίδης, 
επιβεβαιώνοντας τον πρώην 
βουλευτή τους κ. Δημ. Καμ-
μένο, τόνισε στον τηλεοπτικό 
σταθμό Σκάι: «το ζήτημα του 
να σταθμίσουμε τη στάση ευ-
θύνης μας το κάναμε μέσα 
από διάφορα ζητήματα που 
τέθηκαν. Ειπώθηκαν και αυ-
τά, αλλά όμως μπήκαν όλα σε 
μια ζυγαριά και αποδεικνύεται 
ότι η στάση μας είναι μια στά-
ση ευθύνης».

Οι ζυγαριές καλές είναι 
αλλά να ξέρουμε να τις χρη-
σιμοποιούμε και να τις δια-
βάζουμε. 

Εάν στη ζυγαριά ανεβαί-
νουν υπουργοί εξωτερικών 
σαν και μένα (ευσωμούληδες 
δηλαδή), τότε μία φυσιολογι-
κή ζυγαριά σταματά να λει-
τουργεί και φωνάζει κατέβα 
κάτω, να πάρω ανάσα.

Ανέβηκε η υπουργάρα, η 
ζυγαριά τα έφτυσε και η μέ-
τρηση δεν ήταν καλή, για αυ-
τό και απέτυχε η συμφωνία. 

Και σκεφτείτε ότι εγώ που 
ανεβαίνω σε ζυγαριά δεν φο-
ράω και καπέλο καουμπόικο!

Κύριε υπουργέ δεν ήξε-
ρες, δεν ρώταγες. 

Μετά από κάποια κιλά δεν 
χρησιμοποιούμε ζυγαριά, αλ-
λά πλάστιγγα!

Εάν τώρα προχωρήσουμε 
και σε μερικά απλά μαθηματι-
κά, έχουμε και λέμε:

3,5 δίς περίσσευμα το 
χρόνο λόγω της επιμήκυν-
σης, 3,5 εκατομμύρια ενεργοί 
πολίτες, δηλαδή η προδοσία 
επετεύχθη για χίλια ευρώ ε-
τησίως ή εκατό ευρώ το μήνα, 

περίπου!
Δηλαδή δεν έχουμε να κά-

νουμε με προδότες αλλά με: 
«πατριώτες» των 100 ευρώ 
το μήνα! 

Η συμφωνία φίλοι μου, έ-
χει ήδη υπογραφεί στις Πρέ-
σπες και οι συνέπειές της για 
την πατρίδα θα είναι ανυπο-
λόγιστες. 

Βέβαια, ελληνικέ λαέ δεν 
πρέπει να περιμένεις και τίπο-
τα άλλο, όταν για τη διακυβέρ-
νηση της χώρας σου, έχεις ε-
πιλέξει ένα τσίρκο, αποτελού-
μενο από κλόουν, που αντί να 
έχουν διευθυντικές, ηγετικές 
ικανότητες, έχουν … ένα κα-
πέλο και το περιφέρουν σα 
μαέστροι παιδικής χορωδίας!

Θα μου πείτε, ρε χοντρέ 
δε βαρέθηκες να «ασχολεί-
σαι» και να πληκτρολογείς για 
τα Σκόπια; 

Όχι φίλοι μου, ποτέ δε θα 
βαρεθώ. 

Μπορεί κάποιοι … (ας 
μην τους χαρακτηρίσω!) να 
υπογράψανε την εθνική ταπεί-
νωσή μου, μπορεί να έχουν 
ισοπεδώσει ηθικά, οικονομικά, 
πολιτιστικά, ένα λαό ολόκλη-
ρο, μπορεί να επιδεικνύουν 
απύθμενο θράσος και να 
μας κατασυκοφαντούν (μας 
χαρακτηρίζουν φασίστες, οι 
ανόητοι!), παρόλα αυτά ούτε 
τη χλεύη μας, ούτε την κατα-
κραυγή μας θα αποφύγουν.

Η Μακεδονία ήταν, είναι 
και θα παραμείνει η μάνα μας. 
Ότι και να κάνετε.

Και τη μάνα μας σας απα-
γορεύουμε να την αγγίξετε, ε-
θνομηδενιστικά απορρίμματα.

Από εδώ και πέρα θα την 
προστατεύουμε με μεγαλύτε-
ρο πάθος, θα την περιβάλ-
λουμε με περισσότερη αγάπη.

Και να είστε σίγουροι ότι 
θα έλθει και η πολυπόθητη 
στιγμή που κάποιοι θα κλη-
θούνε ενώπιον της δικαιοσύ-
νης. Άλλωστε ο καιρός έχει 
γυρίσματα!

Υπάρχει οργή το βλέπεις, 
το διαβάζεις, αλλά τι άλλο πε-
ρίμενες. 

Ξεκίνησες μία μυστική 
«διπλωματία» (ότι σου υπα-
γορεύανε έκανες), δε ρώτη-
σες κανένα, σε γράφω στα 
υποδήματά μου, μας είπες 
και πήγες και υπέγραψες σα 
να πηγαίνεις σε γάμο, χωρίς 
ντροπή.

Η πραγματικότητα όμως 
είναι ότι δεν πήγες σε γάμο, 
αλλά στις κηδείες χιλιάδων α-
πλών Μακεδόνων. 

Σου λέγανε ότι αυτό που 
κυλάει είναι αίμα και εσύ εί-
πες ότι είναι γάργαρο νερά-
κι και είχες την απαίτηση να 
τραγουδήσουμε κιόλας και να 
ευχηθούμε και χρόνια πολλά 
στους φονιάδες των λαών Α-
μερικάνοι!

Τόσο, μα τόσο αναίσθητοι!
Ας πάμε όμως και στην 

ουσία της συμφωνίας και στα 
ανύπαρκτα επιχειρήματα που 
υποτίθεται ότι έχετε στη φαρέ-
τρα σας!

Υποστηρίζετε ότι τη συμ-
φωνία δεν την επιθυμούν οι 
Σκοπιανοί, οπότε είναι καλή 
για εμάς. 

Απλοική σκέψη, αλλά σκέ-
ψη, η οποία όμως για την ώ-
ρα δεν ευσταθεί.

Το κοινοβούλιο των Σκο-
πίων με μεγάλη πλειοψηφία 
αποδέχτηκε ως καλή τη συμ-
φωνία. 

Άρα με βάση τη δική σας 
λογική πολύ καλή συμφωνία 
για τους γείτονες, πολύ κακή 
για εμάς!

Η Ελλάδα παίρνει πίσω 
την ιστορία της, λέτε, την ιστο-
ρία της αρχαίας Μακεδονίας, 
την οποία είχαν καπηλευθεί 
παλαιότερες κυβερνήσεις της 
γείτονος. 

Ξέρετε κάτι φίλοι μου, η 
τρελός ήταν ο παπάς που σας 
βάφτισε ή μεθυσμένος. 

Η ιστορία ανήκει στον 
κάθε λαό της, όπως την έχει 
δημιουργήσει και από τη στιγ-
μή που κάτι είναι δικό μου, 
πρέπει να σε αφήσω για να 
το πάρεις.

Και δε μου λέτε, γιατί ανα-
φέρεστε συνέχεια στην ιστο-
ρία της αρχαίας Μακεδονίας;

Για τις χρυσές σελίδες του 
Μακεδονικού αγώνα γιατί δε 
«μιλάτε»;

Διότι είναι προφανές, ό-
πως έχει τονιστεί από τα 
σκουπίδια του εθνομηδενι-
σμού, μεγαλώσαμε με παρα-
ποιημένη ιστορία, την οποία 
και προφανώς θα αλλάξετε, 
ώστε οι νέες γενιές των ελλή-
νων να μην τη γνωρίζουν.

Για μία ακόμη φορά η ανο-
ησία χτυπάει κόκκινο ή μάλ-
λον ροζ!

Έχετε την εντύπωση ότι 
θα περιμένω να μάθετε εσείς 
ιστορία στα παιδιά μου. Καλά 
…χόρτα!

Προωθήσατε την σταθε-
ρότητα και τη συνεργασία σε 
μία κρίσιμη περίοδο για την 
περιοχή, υποστηρίζετε. 

Ψέμα, αλλά και αλήθεια να 
είναι, από πού προκύπτει ότι 
κάθε φορά που θα διανύουμε 
μία κρίσιμη περίοδο, θα προ-
χωρούμε σε εθνικές παραχω-
ρήσεις. Ο χοντρός διατάζει να 
μειωθεί η χρήση των χόρτων 
- λαχανικών!

Α και να μην ξεχάσω η 
γείτονα χώρα, η Τουρκία 
«μείωσε» τις παραβιάσεις 
του εθνικού εναέριου χώρου 
μας, διότι φοβήθηκε!

Συνεχίζετε με το ψέμα 
της ονομασίας. Λέτε ότι συμ-
φωνήσατε σε ένα όνομα που 
τα Σκόπια θα χρησιμοποιούν 
και στο εσωτερικό τους.

Αλήθεια μπορείτε να μας 
υποδείξετε πότε ο πρωθυ-
πουργός των Σκοπίων, χρη-
σιμοποίησε τον όρο Βόρεια 
Μακεδονία, στην ομιλία του. 
Ποτέεεεεεεεεε.

Με το που ήλθε, με το 
καλημέρα δηλαδή μίλησε 
για κοινωνία Μακεδονική και 
κοινωνία Ελληνική. Μας χώ-
ρισε εξαρχής, ανόητοι, διότι 
όπως έχουμε ξαναπεί, για 
μας η Μακεδονία είναι διοι-
κητική περιφέρεια.

Δυστυχώς έπρεπε να κα-
ταλάβουμε, όταν είπατε ότι 
θα δημιουργήσετε διαστημι-
κή υπηρεσία, ότι έχουμε να 
κάνουμε με ούφο! 

Η αερολογία των επιχει-
ρημάτων σας συνεχίζει με το 
Σύνταγμα και την αναθεώ-
ρησή του. 

Οφείλετε άμεσα να απα-
ντήσετε, μετά την αναθεώ-
ρηση και όταν στην γείτονα 
χώρα θα υπάρξουν εκλογές 
και εκλεγεί το κόμμα των 
Γκρούεφσκι και προχωρήσει 
σε νέα αναθεώρηση, τότε τι 
θα συμβεί. 

Θα το αποτρέψετε, με 
ποιο δικαίωμα;

 Ή μήπως τότε, θα πει 
το ΝΑΤΟ, είστε κακά παιδιά, 
σας βγάζουμε και θα ξανα-
μπείτε, όταν θα επαναφέρε-
τε το Σύνταγμα στην παλαιά 
του μορφή. 

Καλά ποιοι νομίζετε πως 
είστε, που θα επιβάλλετε σε 
χώρες να αναθεωρούν τα 

συντάγματά τους σύμφωνα με 
τα θέλω σας!

Άρα η συνταγματική ανα-
θεώρηση δεν είναι μία τερά-
στια νίκη, αλλά μία τεράστια 
μπαρούφα σας! Μην καπνίζε-
τε … μαρούλια!

Το ποιο γελοίο όλων βέ-
βαια είναι η χρήση πλακετών 
σε αγάλματα και μνημεία.

Θα μπει δηλαδή στα μέζεα 
του Βουκεφάλα μία επιγραφή, 
που θα λέει ότι είναι δικά του, 
αρχαία Μακεδονικά, ελληνι-
κά δηλαδή! Άντε και … καλή 
χρονιά!

Φίλοι μου, όταν υπογρά-
φετε μία συμφωνία, όσα άρ-
θρα και να υπάρχουν η κατα-
στροφή μπορεί να συντελείται 
και σε τρεις γραμμές, τόσο 
απλά.

Στην παράγραφο 9, του 
άρθρου 20 της συμφωνίας, α-
ναφέρεται: «ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕ-
ΤΑΙ καμία τροποποίηση της 
παρούσας συμφωνίας που 
περιέχεται στο άρθρο 1(3) και 
άρθρο 1(4).

Πρόκειται για το άρθρο της 
ονομασίας, και της γλώσσας.

Υπογράψατε ότι δεν αλλά-
ζουν και … μη μας λέτε προ-
δότες γιατί είμαστε πατριώτες. 

Και εγώ είμαι η Μέριλιν 
Μονρόε σε ποιο γεματούλικο! 

Στο δε άρθρο 6 της κατά-
πτυστης συμφωνίας, αναφέ-
ρεται ότι απαγορεύονται προ-
παγανδιστικές ενέργειες και 
θα πρέπει να λαμβάνονται τα 
απαραίτητα μέτρα.

Γιατί δεν γίνεστε πιο συ-
γκεκριμένοι.

Ποιες είναι αυτές οι ενέρ-
γειες και ποιος θα τις αποφα-
σίζει.

Για παράδειγμα το πανεπι-
στήμιο Μακεδονίας, η εταιρεία 
Μακεδονικών σπουδών, τα 
μουσεία Μακεδονικού αγώνα, 
προπαγανδίζουν και εάν ναι, 
ποια θα είναι τα απαραίτητα 
μέτρα που θα πρέπει να λη-
φθούν!

Στο άρθρο 8, παράγραφος 
5, δεχθήκατε ότι τα σχολικά 
εγχειρίδια θα γραφτούν σύμ-
φωνα με τη γνώμη των Σκοπί-
ων. Με λίγα λόγια την ιστορία 
μου θα τη γράψω σύμφωνα 
με τα θέλω των Σκοπιανών. 
Πόση ξεφτίλα και ντροπή α-
κόμη!

Αλήθεια ποια θα είναι η 
γνώμη τους για τον Παύλο 
Μελά;

Και εάν διαφωνούν εμείς 
θα τον διαγράψουμε;

Τι λέτε ορέ μεθυσμένοι!
Τελειώνοντας.
 Ήμουν σε μία παρέα και 

υποστήριζα ότι κάποια στιγμή 
θα σκοτώσω τη γυναίκα μου 
και εκείνη τη στιγμή πετάχτη-
κε ο φίλος ο Γιωρίκας και είπε 
ότι αυτός τη δική του, την έχει 
ήδη σκοτώσει.

Πιστεύετε ανόητοι, ότι ο 
εν δυνάμει δολοφόνος, είναι 
ίδιος με τον δολοφόνο;

Με λίγα λόγια φίλοι μου, 
μπορεί κάποιοι με ονοματε-
πώνυμο να υποστηρίζανε τη 
διπλή ονομασία, αλλά τριάντα 
χρόνια τώρα, δεν υπογράφα-
νε. Προφανώς γιατί περιμένα-
νε τους χρήσιμους ηλίθιους.

Η διαφορά ανάμεσα στον 
εν δυνάμει προδότη και τον 
προδότη είναι τεράστια, γιατί 
ο πρώτος μπορεί να μην γίνει 
ποτέ προδότης!  

ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ ΠΑΤΡΙΔΑ!

Του Ιωάννη Ιασ. Βελέντζα  Διπλ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

«ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ» ΤΩΝ 100 ΕΥΡΩ ΤΟ ΜΗΝΑ!

Δουλεύει ασταμάτητα η γλώσσα 
τρέμουνε τ’ αυτιά,καλά καλά δεν προ-
λαβαίνει ν’ακούσει τα λεγόμενα,ακούει 
πιο πολύ τη μουσική των λέξεων,αφή-
νεται να τον χαϊδεύει.

Τιτίβισμα πουλιών θαρρείς κάτω 
απ’τη σκιά του δέντρου κελαϊδάνε,δυό 
περιστέρια στης ταράτσας τη γωνά 
στεκόνταν δίπλα δίπλα,το ένα δεν κι-
νιότανε το άλλο έφερνε βόλτες γύρω α-
πό τον εαυτό του σβούρα,τη μια δεξιά 

γυρνώντας αμέτρητες φορές την άλλη αριστερά και πάλι,φάση ερω-
τική,η φλυαρία των κινήσεων ετράβαγε την προσοχή του άλλου,του 
θηλυκού θαρρούσε.

Θυμήθηκε τα λόγια του παλιά ..περάσαμε όλο το βράδυ χωρίς 
μιλιά και ήτανε τόσο κοντά του έρωτα η αίσθηση εκείνη..,όταν ξημέ-
ρωσε δε βρέθηκαν μαζί,κάτι από το σμίξιμό τους όμως είχε μείνει.

Η φλυαρία μια υπερβολή όχι στη γλώσσα μοναχά,άδειασμα των 
αισθήσεων με όποιο τρόπο ξεχειλάνε,τα όνειρα που ψάχνουνε το 
χώρο τους να βρούν και γίνονται πλημμύρες τα αισθήματα καθώς 
ξυπνάνε να τον πνίξουν ένα ένα..

Ακόμα και ακίνητες εικόνες φλυαρούνε με τις ματιές συγκεντρω-
μένες πάνω τους να ψαχουλεύουν,στιγμές απαντοχής που κάποτε 
βγαίνουν αληθινές και βασιλεύουν.,

Τα χέρια φλυαρούσανε απάνω στο κορμί,λέξεις πρωτάκουστες 
ψελλίζανε στ’αυτί ίσα που ακουγόνταν,στο τέλος της γιορτής έμενε 
μοναχά η σκόνη απ’ολ’αυτά.

Σκόνη ελαφριά να χάνεται στο φύσημα το πρώτο,να σκορπίζει.
σαν τρέχει  γρηγορότερα η γλώσσα απ’το μυαλό τα λόγια βγαίνουν 
ελαφριά πολύ,και  πουθενα δε μένουν.

Με τη μανία συλλογής που είχε προσπαθούσε,όσο γινόταν κάτι 
να κρατήσει απ’όλ’αυτά  κι αναρωτιόταν αν άξιζε τον κόπο.

Τώρα με χρόνια ύστερα ξαναγυρνά και τα θυμάται,και νιώθει τη 
χαρά με το ξανασυνάντημα ετούτο σαν όταν είχανε πρωτοφανεί,και 
στέλνανε χαμόγελα παντού.

Τι τάζανε αλήθεια; στιγμές ηδονικές που σκαρφαλώναν,όσο να 
βρούν το δρόμο για να βγούν.

Και βγαίνανε απότομα,σε μια στιγμή χανόνταν ετούτο το λευτέ-
ρωμα να τον ξαφνιάζει ακόμα ,τα χέρια πέφτανε ξερά  στο πλάϊ του 
κρεμόνταν,δεν ήταν να κρατήσουν τίποτα και χαλαρώναν τα κορμιά 
παρατημένα,στην αναπόληση του μεγαλείου της στιγμής.

Δεν ήθελε να σταματούν όλα εδώ,γύρευε προεκτάσεις,καινούρ-
γιες ζωγραφιές στον τοίχο να κρεμάσει,όσα από τα λόγια τα πρωτά-
κουστα προλάβαινε να γράψει,τα ξαναβρίσκει τώρα μείνανε εκεί σα 
να τον περιμέναν τόσα χρόνια.

Παράξενο κάθε φορά προπορευότανε μια μουσική ακάλεστη,κα-
λά καλά δεν τη θυμόταν,μα ήτανε εκεί παραφυλούσε την ώρα της 
ναρθεί,και τότε άπλωνε και γέμιζε το χώρο..

Ακόμα και της σιωπής ο ήχος ξαναζούσε ετούτη τη φορά τον 
άκουγε μονάχος τον ξανάπλαθε με μια μορφή καινούργια τον ρου-
φούσε.

Σκόρπια λουλούδια στρώνανε χαλί τα βήματα των αναμνήσεων 
να μαλακώνουν,με δύναμη καθώς χυμούν από το παρελθόν,ακόμα 
μια φορά να τον γεμίσουν.

Δεν ήταν φαντασία που τα έπλαθε,κι ας φλυαρούσε μονα-
χός,κομμάτια ζωντανά του ήταν απ’η στιγμή που άνοιγε τα μάτια μα-
ζί τους φλυαρούσε κι όλη  μέρα έρχοντγαν και ξανάρχονταν εικόνες 
μαγικές,μα είχανε υπάρξει.

Επάλευε να δώσει μια διάρκεια όσο μπορούσε πιο μεγάλη 
σ’εκείνες τις στιγμές που σπινθιρίζαν μες τη νύχτα και φλυαρούσε 
ασταμάτητα με κάθε μια τους,αφήνοντας μπροστά να τρέχουν τα 
αισθήματα,η σκέψη ερχότανε μετά,να τα σφουγγίσει όλα προσπα-
θώντας.

Δουλεύει ασταμάτητα η γλώσσα τρέμουνε τ’ αυτιά ,καλά καλά δεν 
προλαβαίνει ν’ακούσει τα λεγόμενα,ακούει πιο πολύ τη μουσική των 
λέξεων,αφήνεται να τον χαϊδεύει.

Πεζοτράγουδα 
του Γιάννη Χαλόφτη

Φλυαρία
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Την «ιστορική απόφαση» τουEurogroup,που
καθιστά «το χρέος βιώσιμο», ανέλυσε οπρωθυ-
πουργόςΑλέξηςΤσίπραςστοΖάππειο,φορώντας
γκρενάγραβάτα.

Η«χώραγυρίζεισελίδα»καιαυτόείναιμιανίκη
«κυρίως όσων υπέφεραν οκτώ χρόνια τώρα και
σεαυτούςθέλουμενααπευθυνθούμεκαινα τους
στηρίξουμε» τόνισεσταπρώτα λεπτά τηςομιλίας
του.

«ΗΕλλάδα επιστρέφειστουςΈλληνες» τόνισε

οπρωθυπουργός, ερμηνεύοντας τα όσαπρο-
βλέπονταιστησυμφωνίαγιατη«μεταμνημονια-
κήεποπτεία»καιταοποίαέχουνδεχθείκριτική.
Επέμεινε ότι στο εξής αποκλειστικά υπεύθυνη
για τη χάραξη τωνπολιτικών,ώστε ναπετύχει
τουςστόχουςγιατουςοποίουςέχειδεσμευτείη
χώρα,θαείναιηελληνικήκυβέρνηση.

«Δεν έχουμε σκοπό να επιστρέψουμε στην
Ελλάδα του χτες, τηςσπατάλης και τωνπελα-
τειακώνσχέσεων, της γενικευμένεςφοροδιαφυ-
γής και της διαφθοράς» είπε οπρωθυπουργός
διαβεβαιώνοντας ότι αποτελεί και κυβερνητικό
στόχοηυλοποίησημεταρρυθμίσεων,επομένως
η αναφορά τουςστησυμφωνία τουEurogroup
δεναποτελείπρόβλημα.

Οπρωθυπουργός μπήκε καταχειροκροτού-
μενοςστοΖάππειομεόλουςόσουςβρίσκονταν
στηνπρώτησειράναχαμογελούνμενόημαμό-
λιςτονείδανμετηγραβάτα,τηνοποίαπάντως,
όπωςδενπαρέλειψε να ξεκαθαρίσει στο τέλος
της ομιλίας του, δεν πρόκειται να υιοθετήσει,

καθώς«τιςμάχεςτηςδίνωμετηστολήεργασίας,
χωρίςγραβάτα».

Και επειδή,όπως εξήγησεμένουνακόμηπολ-
λέςμάχεςναδοθούν,αφού«οπόλεμοςδενκερ-
δήθηκεακόμη»,τηνομιλίατουτηνέκλεισεκρατώ-
νταςτηγραβάταστοχέρι.

ΑπότηνπρώτηγραμμήέλειπεουπουργόςΟι-
κονομικώνΕυκλείδηςΤσακαλώτος,λόγωτουχθε-
σινού ξενυχτιού. «Τουάξιζε η τιμητική άδειαπου
του έδωσα» είπε χαρακτηριστικά ο κ.Τσίπρας, ο
οποίοςαρκετέςφορέςκατάτηδιάρκειατηςομιλίας
τουευχαρίστησετουςάμεσαεμπλεκόμενουςμετο
μνημόνιουπουργούςκαιστελέχη,γιατιςπολύτιμες
υπηρεσίεςπουπροσέφεραν, με σημαντικόπρο-
σωπικόαρκετέςφορέςκόστος.

Αίσθησηπροκάλεσεκαιηπροσωπικήαναφορά
τουπρωθυπουργούστονΠάνοΚαμμένοκαιστην
κυβερνητικήσυνεργασίατωνΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ,μετη
φράση«Πάνο,ναξέρειςέχουμεακόμηπολύδρό-
μοναδιανύσουμεκαιπολλέςμάχεςναδώσουμε»
εστιάζονταςστηνκαταπολέμησητηςδιαφθοράς.
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 

Ιούνιος 2018 
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκα-

τάτοδιάστημααπό22-6-2018 μέχρι1-7-
2018 θαείναιτοεξής:Αυτόματοςτηλεφωνη-
τήςβλαβών:τηλ.2331021814.

του Σαββατοκύριακου

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

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

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Φαρμακεία
Σάββατο 23-6-2018

08:00-14:30ΛΙΑΚΟΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΚΙΜΩΝΟΣ
1-3ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ(πιάτσαταξί)23310-72677

08:00-14:30ΜΑΣΟΥΡΑΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΒΕΝΙ-
ΖΕΛΟΥ1823310-23132

08:00-14:30ΣΙΜΟΥΜΙΜΙΚΑΚΑΠΠΟΥ4 (πε-
ζόδρομοςαγοράς)23310-73124

14:30-21:00ΜΠΑΛΙΟΥΘ.ΜΑΡΙΑΜΑΛΑΚΟΥ-
ΣΗ18ΚΑΙΒΕΝΙΖΕΛΟΥΓΩΝΙΑ23310-29759

19:00-01:00+διαν.ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ19(κοντάστο6οΔημοτικόσχολείο)
23310-66755

Κυριακή 24-6-2018
08:00-14:30ΜΑΖΑΡΑΚΗΔΗΜ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ

ΠΑΠΑΓΟΥ -ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΓΕΝ.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
23310-23200

14:30-21:00ΧΕΙΜΩΝΙΔΗΣΜΙΧΑΗΛΜΑΡΚΟΥ
ΜΠΟΤΣΑΡΗ 29-31 (πλατεία Τσερμένι) 23310-
65770

19:00-01:00 + διαν.ΠΑΠΑΡΗ -ΦΥΚΑΤΑΟ-
ΛΥΜΠΙΑΛ.ΣΤΡΑΤΟΥ27-ΕΝΑΝΤΙΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ
23310-23360

Δευτέρα 25-6-2018
14:30-21:00ΤΡΟΧΟΠΟΥΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΒΕ-

ΝΙΖΕΛΟΥ3223310-22968
14:30-21:00ΚΑΡΑΚΟΛΗΑΝΑΣΤΑΣΙΑΠΙΕΡΙ-

ΩΝ3123310-26914
19:00-01:00+διαν.ΤΕΡΜΕNΤΖΗ&ΣΙΑΟ.Ε.

ΕΔΕΣΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΩΝΙΑ
23310-60279

Αλ.Τσίπρας:“Ηιστορικήαπόφαση
τουEurogroupκαθιστάτοχρέοςβιώσιμο”

Πανηγυρισμοί των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ χθες στο Ζάππειο



ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρι-
σμα επί της οδού Εθν.
Αντιστάσεως, ρετιρέ,
60 τ.μ., με 2 δωμάτια,
σαλόνι, κουζίνα κ.λπ.

Τηλ.:  6974 326873ώ-
ρες11.00-14.00.

ΕΡΓΟΧΩΡΙ πωλεί-
ται κατοικία 75 τ.μ. σε
οικόπεδο 300 τ.μ. Τιμή
ευκαιρίας 26.000 ευ-
ρώ.Τηλ.: 6945 122583
Euromesitiki.

ΠΩΛΕΙΤΑΙαπό ιδιώτη

καινούργιο κατάστημα45
τ.μ.στηνοδόΚεντρικήςτης
Βέροιας,δίπλαστοΕπιμελη-
τήριο,μεπατάρι30τ.μ.,αυ-
τόνομηθέρμανσηκαιθέση
πάρκιγκ.Τηλ.:6936870915.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι
20στρεμμάτων,ποτιστι-
κό,ΣΑΑΚΒέροιας,περι-
οχήΝησίου.Τηλ.: 6976
688462&2331065745.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  χωρά-
φι 3.500 τ.μ. με ελιές
στον κόμβο Βέροιας.
Τιμή11.500ευρώ.Τηλ.:
6934888738.

ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφι10,5
στρ.,στοΛουτρόΗμαθίας,
ποτιστικό,σεκαλήτιμή.Τηλ.:
6974525454.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ,Γεωργιανοί
πωλείταιοικόπεδο2στρ.,
σεπολύωραίαπεριοχή,
μόνο42.000ευρώ.Υπάρ-
χειπερίφραξημετοίχοστο
μισό,ωραίαθέα,άφθονο
πόσιμονερόκαι ευφορό-
τατο έδαφος.Τηλ.: 6934

662478.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

Ε Ν Ο Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι
στούντιο ανακαινισμένο
και επιπλωμένο, οδός
Μεραρχίας 10, 1ος όρ.,
ατομική θέρμανση.Τηλ.:
6949 408554 & 6948
726845.

ΠΑΠΑΓΟΥ, Β. Ιω-
αννίδη 10, ενοικιάζεται
διαμέρισμα περίπου
80 τ.μ., 2ο όρ., με ω-
ρομετρητή. Τηλ.: 6945
049079&2331022684.

Ε Ν Ο Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι
γκαρσονιέρα 40 τ.μ.,
σαλοκουζίνα, 1 δωμά-
τιο, λουτρό, βεράντα,
πλήρως επιπλωμένη
και ειδική ανεξάρτητη
θέρμανση, κλιματιστι-
κό,ψυγείο, ηλ. κουζίνα,
πλυντήριο ρούχων,TV,
ΜάρκουΜπότσαρη 15,
με μηδενικά κοινόχρη-
στα.Πληρ. τηλ.: 23310
24939, 23750 81319,
6973015833.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δι-
αμέρισμα 65 τ.μ., στο
κέντρο τηςΒέροιας,Πά-
ροδοςΜ.Καρακωστή1,
στον α΄ όροφο, σαλόνι,
κουζίνα,W.C.μεμπάνιο,
δωμάτιο,χωλ-διάδρομος,
μπαλκόνι. Τηλ.: 6976

688462&2331065745.
ΚΑΛΛΙΘΕΑ ενοικιά-

ζεταιγκαρσονιέρα55τ.μ.,
επιπλωμένη,πολυτελούς
κατασκευήςσεοικογενεια-
κήοικοδομή,2οςόρ.,1Δ-
ΣΛΚ,W.C.,αποθήκη,απο-
θήκηστουπόγειο,μεγάλα
μπαλκόνια,θέα.Τηλ.:6992
760556&6974142507,ε-

λεύθεροαπό1-7-18.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-

ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΤΡΕΜΠΕ Σ Ι ΝΑ Σ ,

ενοικιάζεται κατάστη-
μα 100 τ.μ.  με υπό-
γ ε ι ο  μ ε  W.C .  Τηλ . :
6974238098.
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Π Ω Λ Ε Ι Τ Α Ι
χωράφι 10.300
τ.μ. στοΜακρο-
χώρι, τοποθεσία
«Βάλτος» κοντά
στο Αντλιοστά-
σιο. Τηλ.: 23310
24097.

Ν.ΠΕΡΑΜΟΣ-
ΑΜΜΟΛΟΦΟΣ

Καβάλας
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
studios πλήρως
εξοπλισμένα, με
WiFi, πλυντήριο,
TV, για διακοπές.
Τηλ.:6949955844.

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

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

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στον

Προμηθέα4ουορόφου,95τ.μ.ρετιρέ,πα-
νταχώθεν ελεύθερο, με απεριόριστη θέα,
σεπροχωρημένη κατάστασηη οικοδομή.
Τηλ.:6944764477&2331027796.

Ενοικιάζονται-Πωλούνται
διαμερίσματα

στηνΣκιώνηΧαλκιδικής
Στη Νέα

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχεί-
ρηση Fast-Food επί
της οδού Εληάς σε
τιμή ευκαιρίας. Τηλ.:
6945013461.
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γρα-
φείο20τ.μ.,Μητροπόλεως
&Λουτρού1,3οςόροφος.
Τηλ.:6972913703.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙκυρίαγιαεργα-
σίαστηνκουζίνα εστιατορίου
(λάντζα και βοηθόςστις σα-
λάτες).Μισθός ικανοποιητι-
κός.Τηλ.:2331088018.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος για βοη-

θός λογιστή σε εταιρία
με γνώσηπρογραμμά-
τωνPCκαιΓερμανικών.
Τηλ.:6986782697.

ΖΗΤΕΙΤΑΙαπόεμπο-
ρία κρεάτων ξεκοκαλι-
στής για εργασία. Τηλ.
επικ.: 23320 41875 /
42608.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για
deliveryμεδικό τουμη-
χανάκι για τοψητοπω-
λείο ΓΙΑΝΝΗΣ. Τηλ.:
6984 472747 κ. Γιώρ-
γος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρο
άτομο για Καφέ-Ζαχα-
ροπλαστείοστηΒέροια.
Πληροφορίες στο τηλ.:
23310 25700.Αποστο-
λή βιογραφικών στο
dimzagaris@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙκοπέλαγια
εργασίαστοψητοπωλείο
«ΓΙΑΝΝΗΣ».Τηλ.: 6984
472747κ.Γιώργος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙΛογιστής/
Λογίστρια με τουλάχι-
στον 5ετή προϋπηρε-
σία σε διπλογραφικά
βιβλία και με κατηγο-
ρία άδειαςΑ ή Β από
Βιομηχανική Επιχεί-
ρηση στη Νάουσα.Α-
ποστολή στο e-mail:
anatamark@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙκοπέλαως
σερβιτόραγιαπρωινή-α-
πογευματινή εργασίασε
καφενειο-σπορτ καφέ,
στηνΠερικλέους11στη
Βέροια, περιοχή παλαι-
άς Μητρόπολης. Τηλ.:
2331505125.

ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ζητείται
άνδρας ή γυναίκα ηλι-
κίας 25-40 ετών για να
εργαστείωςυπάλληλος
γραφείου.Προϋποθέσεις
(μεταφορικόμέσο,Αγγλι-
κά, χρήσηυπολογιστή).
Ώρες επικοινωνίαςΔευ-
τέρα-Παρασκευή από
19.00-21.00.Τηλ. επικοι-
νωνίας:6984646358.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα
για καφέ στηνΠατρίδα

www.laosnews.gr

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700
τμ.μεκτίσμαδυόροφοσε τιμή
ευκαιρίας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφιποτιστι-
κό11στρέμματαστηΜελίκη(πε-

ριοχήΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα

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

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

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

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

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

του Σαββατοκύριακου

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙαποθήκηκοντάστκάντρο220τ.μ.,50.000ευρώ.

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

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

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

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

Προσφορά της εβδομάδας
-ΕΥΚΑΙΡΙΑπωλείται οικοδομή επί τηςΘεσσαλο-

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

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

-ΠΩΛΕΙΤΑΙπλήρωςανακαινισμένοδιαμέρισμα60τ.μ.
με2ΔΣΚWC,ασανσέρ,πλατείαΚόρακα,τιμή32.000ευρώ.

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

ντρο40τ.μ.Τιμή19.000ευρώ

www.mesitikoveria.gr

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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ έπιπλα γραφείου σε εξαιρετική
κατάστασηκαι τιμή (4γραφεία,1τραπέζισυνεδρι-
άσεων, 2βιβλιοθήκες, 4συρταριέρεςμερόδες, 1
καναπές,2καρέκλεςγραφείου,7καρέκλεςαπλές,
όλαμαζίήκαιμεμονωμένα).Τηλ.:6973777747.

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μεγά-
λη επιχείρηση υγει-
ονομικού ενδιαφέ-
ροντοςενλειτουργία
μεπολυετή εμπειρία
στον χώρο των κοι-
νωνικών εκδηλώσε-
ων.Μόνο σοβαρές
προτάσεις.  Τηλ. :
6975772861.
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για απογευματινή εργασία.
Τηλ.:6972501695.

ΖΗΤΕΙΤΑΙευπαρουσίαστος
πωλητής/τριαγιαεταιρείαπα-
ραγωγήςαυτοκόλλητωνετικε-
τώνστηνπεριοχήτηςΝάουσας.
Απαραίτηταπροσόνταπροϋ-
πηρεσίαστιςπωλήσειςκαιδί-
πλωμαοδήγησης.Τηλέφωνο
επικοινωνίας6976019547.

ΖΗΤΕΙΤΑΙΠωλητήςσεε-
ταιρεία εμπορίας τροφίμων
με εμπειρία στην πώληση
τροφίμων (πχαλλαντικά, α-

λοιφές, τυροκομικά κ.α.)στο
HO.RE.CA,στουςνομούςΗ-
μαθίας,Πέλλας καιΠιερίας.
Αποστολή βιογραφικών στο
email sta-afoi@otenet.gr και
στοfax2331022166.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Ολύμπια Γη
με έδρα τηνΑλεξάνδρεια α-
ναζητά για τουποκατάστημα
τηςστοΔιαβατογεοπονοήτε-
χνολογογεοπονογιαεργασία
με εμπειρία στην διαχείριση
αγροτικώνπροϊόντωνκαι την
συντήρηση τους σεψυγεία.

Τηλ:2331041499.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ κοπέλα με

όρεξη, υπομονή και αγάπη,
αναλαμβάνει τη φύλαξη και
τηδημιουργικήαπασχόληση
τωνπαιδιώνσας καθώςκαι
την ανάπτυξη των δεξιοτή-
τωντους.Τηλ.επικοινωνίας:
6973674030.

ΕΜΠΕΙΡΗ βρεφονηπια-
γωγόςαναλαμβάνει τηνφύ-
λαξηπαιδιώνκαιτηδημιουρ-
γικήαπασχόλησήτους.Τηλ.:
6987 180655.Τιμέςπροσι-
τές.

ΚΥΡΙΑπροσφέρει εργα-
σίακαθαρισμούσπιτιώνκα-
θώς φροντίδα μικρώνπαι-
διώνκαιηλικιωμένων.Τηλ.:
6984095883.

ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ με γνώ-
σεις και κηπουρικής ζητά
ανάλογη εργασία. Τηλ.:
6974599047.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ.23370ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ,Γκαρ-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

230€.
Κωδ:23494 -ΣτηναρχήτηςΑνοίξεως

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.23043ΜονοκατοικίαστουςΓεωρ-

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:22738 -ΠΡΟΜΗΘΕΑΣΕΝΟΙΚΙΑ-

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 22767 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:22814 -ΩΡΟΛΟΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

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

νήτουαυτού.
Κωδ:22887-ΕπίτηςκεντρικήςΕΝΟΙΚΙ-

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ:23528 -ΔΕΗενοικιάζεταικλειστό

Πάρκινγκ15τ.μ. μεπολύ καλήπρόσβαση
μόνο50€.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ.12867ΚΕΝΤΡ0,Καινούργιοακα-

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:13568-ΆνωΖερβοχώριΠΩΛΕΙΤΑΙ

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

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

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.12885ΩΡΟΛΟΙπωλείταιαποθήκη

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

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:12741-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΓραφείο

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

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

Αλουμινίου,Διπλάτζάμια-Τιμή:60.000€.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ. 13376 ΠΕΡΙΦ. ΒΕΡ.-ΝΑΟΥΣΑ,

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

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ. 13573 ΑΜΜΟΣ, Αγροτεμάχιο

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

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

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ: 13295 -ΞηρολίβαδοΠΩΛΕΙΤΑΙ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.12957ΤΣΕΡΜΕΝΙ,κάτωαπό την

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

ΠΩΛΗΣΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Κωδ.105120ΚΕΝΤΡΟ,ΠωλείταιΕπιχεί-

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

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣΓΙΑΤΟΛΜΗΡΟΥΣ
Κωδ.13056ΑΚΡΟΠΟΛΗ,ευκαιρίαπω-

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

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

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

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

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

ταθέτουναιτήσειςστηνέδρατηςεπιχείρησης,στο5οχλμ.
Αλεξάνδρειας–ΚρύαςΒρύσης.

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

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

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

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

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

υγειονομικούενδιαφέροντος.
ΓΙΑΤΟΥΣΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣΤΟΥΟ.Γ.Α.:Ασφαλιστι-

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

ΒΙΟΛΟΓΟΣ 
ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕ 

ΜΑΘΗΤΕΣ ΛΥΚΕΙΟΥ

Τηλ. επικοινωνίας:
6972334522

OGHINFRUIT
ΗεταιρίαOghinfruitανακοινώνειπωςδέχεταιαιτήσεις

γιαπρόσληψηπροσωπικούΕργάτες-Εργάτριες
Απαραίτηταδικαιολογητικάσεαντίγραφα
1.Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο-άδειαπαραμο-

νής-άδειαεργασίας(αφοράαλλοδαπούς)
2.Πρόσφατοεκκαθαριστικόεφορίαςήβεβαίωσηαπό-

δοσηςΑΦΜ
3.ΑριθμόςμητρώουασφαλισμένουΙΚΑ
4.ΑΜΚΑ
5.Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας (λογαριασμός

ΔΕΗήκινητήςτηλεφωνίας)
6.ΑριθμόςλογαριασμούΤραπέζης(αντίγραφοπρώτης

σελίδαςβιβλιαρίου)
7.ΑσφαλιστικήενημερότηταΟΓΑ(αφοράτουςασφαλι-

σμένουςΟΓΑ)
ΗεταιρίαεδρεύειστοΜακροχώρικοντάστονΒιολογικό

ΚαθαρισμόΒεροίας
Τηλ.Επικοινωνίας: 6973038261Δευτέρα-Παρασκευή

ώρες9.30-13.00
E-mail:desp123@outlook.com

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙμασέρ-φυσιοθεραπεύτριεςγια
νεολειτουργούνστούντιοΜασάζ-ΣπαστηΒέ-
ροια.Τηλ.: 6956 483486.Βιογραφικό επιθυ-
μητό.
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ΚΥΡΙΑαναλαμβάνειτηφύλαξη
και περιποίηση ηλικιωμένων σε
24ωρηβάση.Τηλ.:6993678697.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ έπιπλα γραφει-

ου, σαλόνι SATO μπλε, 4 καρέ-
κλες, τραπέζι, τραπεζάκι, τρα-
πέζι πτυσσόμενο συσκέψεων,
ντουλάπα με κλειδαριά (κερασί),
ντουλάπα-ράφια (μελί), καναπέ-
δες, όλα σε άριστη κατάσταση.
Τηλ.: 23310 21210, Κιν.: 6978

004183.
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ έπιπλα: σαλόνι,

τραπεζαρία, μπουφές, κρεβατο-
κάμαρα με στρώμα ανατομικό,
ψυγειοκαταψύκτης και πλυντή-
ριορούχων, τιμήόλαμαζί 3.000
ευρώ, ελαφρώς μεταχειρισμένα.

Τηλ.:6970019994.
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ  έπ ιπλα  σε

άριστη κατάσταση σε εκπλη-
κτική τιμή: -Τραπεζαρία με έξι
(6) καρέκλες, από ξύλο οξιάς,
χρώμα κερασι, τιμή 260 ευρώ.
-Τριθέσιος και διθέσιος κανα-
πές χώμα μωβ τμή 150 ευρώ.
-Κρεβάτι μονό με το στρώμα.

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

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

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

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

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

www.laosnews.gr

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΠΕΡ/ΚΗΒεροιαςΦιλέτο16στρ.πανωστηνάσφ.σ.δ0216€

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

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

του Σαββατοκύριακου

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

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

ΤΟΥΟ.Γ.Α.
-ΔΙΠΛΩΜΑΒΟΗΘΟΥΉΧΕΙΡΙΣΤΗΚΛΑΡΚ.

ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ2332303100
ΤΜΗΜΑΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ:ΜΠΑΡΑΚΟΥΑΛΕΚΑ

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

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

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

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

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

ΟεκδοτικόςοίκοςSuperCourseELTPublishingζητάμόνιμο
προσωπικό για τηστελέχωση του τμήματος τηλεφωνικώνπω-
λήσεωνκαιεξυπηρέτησηςπελατώνστηΒέροια.

Απαραίτηταπροσόντα:
-ΠτυχίοΑγγλικήςΦιλολογίας.
-Ευχέρειαστηντηλεφωνικήεπικοινωνία.
-Υπευθυνότητακαιεπαγγελματισμός.
-Άριστεςοργανωτικέςικανότητεςκαιομαδικότητα.

Παρέχεται:
•Εργασίασεένασύγχρονοκαιοργανωμένοπεριβάλλον.
•Πολύ ικανοποιητικέςαπολαβές,δώρα, επιδόματα,πρωινή

απασχόλησηκαιπλήρηςασφάλιση.
•Συνεχήςεκπαίδευσημέσωσεμιναρίων.
Γιαπερισσότερεςπληροφορίες και αποστολήβιογραφικών,

στείλτε μας e-mail στο cv@supercourse.gr μέχρι 22 Ιουλίου
2018μετηνένδειξη«ΤμήμαΤηλεφωνικήςΕξυπηρέτησης».

ΟεκδοτικόςοίκοςSuperCourseELTPublishingζητά1άτο-
μογιατηστελέχωσητουτμήματοςDigitalMarketingστηΒέροια.

Απαιτούμεναπροσόντα:
•πολύκαλή/άριστηγνώσηSEO&SEMtools
•πολύ καλή/άριστη γνώσηAdwords (Google, BingΑds,

YahoosearchAds)
•άριστεςγνώσειςΑγγλικήςγλώσσας
•Χρήσητηςπλατφόρμαςwww.alexa.com

Προσφέρονται:
•Σύγχρονο,οργανωμένοκαιευχάριστοεργασιακόπεριβάλλον
•Full-time,πενθήμεροπρωινόωράριο
•Πλήρηςασφάλιση
•Πολύικανοποιητικέςαπολαβές
Γιαπερισσότερεςπληροφορίες και αποστολήβιογραφικών,

στείλτε μας e-mail στο cv@supercourse.gr μέχρι 22 Ιουλίου
2018μετηνένδειξη‘’SEO&GoogleAdwordsexpert’’.
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Τιμή ευκαιρ ίας γ ια  όλα
400 ευρώ.  Πληρ.  τηλ . :

6973777747.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ  κρεβατάκι

ΒΕΒΕ σε άσπρο χρώμα,
με στρώμα και υφασματά-
κια προστατευτικά, σχεδόν
αχρησιμοποίητο. Τιμή ευ-
καιρίας 150,00 ευρώ.Τηλ.:
6977430658.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΚΥΡΙΟΣ σοβαρός 70 ε-

τών ζητά γνωριμία με κυ-
ρίααπό55έως65ετώνγια
σοβαρή σχέση. Τηλ.: 6989
007541.

ΣΟΒΑΡΟΣκύριοςζητάει
κυρία με σκοπό το γάμο,
χωρίς υποχρεώσεις. Τηλ.:
2331026934.

ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χω-
ρίς υποχρεώσεις ΖΗΤΑΕΙ
σοβαρή σχέση. Τηλ.: 6984
040769.

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

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

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

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

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

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

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

Τογραφείομαςβρίσκεται:ΑγίουΑντωνίου1
στονπρώτοόροφο

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

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

Ζητούνται ακίνητα προς πώληση - ενοικίαση
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ 
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ (ΕΥΚΑΙΡΙΑ)

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

νατότηταναεπεξεργαστούνταεσπεριδοειδήκαιμε
φύλλακαινακηρωθούν100%.Τηλ.:2331021063.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Πωλείτα ι  κομπλέ

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

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

ΔΕΥΤΕΡΑμεΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
9:30με13:30

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑΣΕΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ:
1)ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΤΑΥΤΟΤΗΤΑΗ΄ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ -ΑΔΕΙΑ

ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ-AΔΕΙΑΕΡΓΑΣΙΑΣ(ΓΙΑΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ)
2)ΠΡΟΣΦΑΤΟΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΕΦΟΡΙΑΣΗ΄ΒΕΒΑΙΩΣΗ

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

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣΣΥΝΔΡΟΜHΤΗΓΙΑΤΑΚΑΡΤΟΚΙΝΗΤΑ
7)ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥΥΓΕΙΑΣ
8)ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝΤΡΑΠΕΖHΣ(1oςΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ)

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

ΟΙΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΖΗΤΟΥΝκοπέλαγιαγραμματειακή
υποστήριξη.Αποστολήβιογραφικών:

info@margaritopoulos.com

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΟΧΙΚΩΝ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
1.ΠρωτότυποΔελτίοΑστυνομικήςΤαυτότητας και μία

φωτοτυπία
2.Α.Φ.Μ.(σεφωτοτυπίατουεκκαθαριστικούτηςεφορίαςή

τηςβεβαίωσηςαπόδοσης)
3.Αρ.ΜητρώουΙΚΑ(φωτοτυπίααπόατομικόλογαριασμό)
4.Α.Μ.Κ.Α.(σεφωτοτυπία)
5.ΕπικυρωμένοαντίγραφοΠιστοποιητικούυγείαςεργαζομένωνσεεργοστά-

σιαυγειονομικούενδιαφέροντος.
6.ΑριθμόλογαριασμούΤράπεζαςΠειραιώς (εφόσον υπάρχει) μεπρώτο το

όνοματουεργαζόμενου(φωτοτυπίατηςσελίδαςπουαναγράφεταιολογαριασμός)
7.Αποδεικτικόδιεύθυνσηςκατοικίας(απόλογαριασμόΔΕΗήτηλεφωνίας)

ΕΠΙΠΛΕΟΝ:
ΓΙΑΤΟΥΣΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣΟΓΑ
-ΑσφαλιστικήενημερότηταΟΓΑ
ΓΙΑΤΟΥΣΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ:
-ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣάδειεςπαραμονήςκαιεργασίας
-ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ
ΓΙΑΤΟΥΣΧΕΙΡΙΣΤΕΣΚΛΑΡΚ:
-Άδειαχειριστήμηχανημάτωνέργουδεύτερηςειδικότητας
Πληροφορίεςστατηλέφωνα:2331023311,2331070663εσωτερικό141και123

ΕΜΠΟΡΙΚΗΕΤΑΙΡΙΑζητάναπροσλάβει2άτομα.
α)Γυναίκαήάνδραυπεύθυνο/ηγιατοΤμήμαΠω-

λήσεων,κάτοχο/ηάδειαςοδήγησηςμεάνεσηλόγου.
Ηεταιρίαπροσφέρειμισθό,ασφάλιση,αυτοκίνητοκαι
κινητό.Προϋπηρεσίαθαληφθείυπ’όψιν.

β)Οδηγόμε δίπλωμαΓ΄ κατηγορίας και γνώσεις
χειριστούκλαρκαπό25 έως40 ετών.Προϋπηρεσία
θαληφθείυπ’όψιν.

Πληροφορίεςστοκιν.:6947021868
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