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Ένα ακόμα κόστος…
   Για την μετατροπή τα ταμειακής τους μηχανής, ώστε 
στην απόδειξη να αναγράφεται το είδος του κρέατος, η 
χώρα καταγωγής, το βάρος, η τιμή μονάδος και η αξία, 
πρέπει να φροντίσουν οι κρεοπώλες της Ημαθίας, και 
προφανώς όλης της χώρας, μετά τη δημοσίευση της 
σχετικής απόφασης στο ΦΕΚ.
Όπως ισχυρίζονται ο κρεοπώλες, κάτι τέτοιο γίνεται ούτως 
ή άλλως στη ζυγιστική μηχανή και στο ταμπελάκι που 
αυτή εκδίδει… Αν πρόκειται για λόγους νομιμότητας ή 
φορολογικούς, λένε οι επαγγελματίες του κλάδου, αυτό 
μπορούν να το πετύχουν και μάλιστα πιο απλά, πριν 
από τον τεμαχισμό του ζώου… Κατά την εισαγωγή του 
στη χώρα μας.
Προς τί λοιπόν όλη αυτή η διαδικασία, η οποία προσθέτει 
ένα ακόμα κόστος στον κλάδο με τις αλλαγές στις 
ταμειακές μηχανές;
Μήπως κάποια πράγματα θα μπορούσαν όντως να 
λειτουργήσουν πιο ευέλικτα σ’ αυτό το κράτος πετυχαί-
νοντας εξ’ ίσου τον στόχο τους;
Η πολυπλοκότητα μόνο καινούργια προβλήματα προ-
σθέτει, στους ήδη επιβαρυμένους επαγγελματίες.
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Των εν Κυζίκω 9 μαρτύρων,

Θεόγνοδος και των συν αυτώ 

του Σαββατοκύριακου

Όπως τον βόλεψε,
το πάρκαρε

ΩραίοπαρκάρισμαστοκέντροτηςΝάουσας,χθεςτοπρωί,
πάνωστηαιχμή και την κίνησηστηνΑγορά.Το κόκκινο βαν
στάθμευσε στη μέση του δρόμου και οι διερχόμενοι οδηγοί
κάνουνσλάλομεπί  τηςασφάλτου,γιαναπάνεστιςδουλειές
τους…Ελληνικάπράγματα!

«Γυναίκες Ελληνίδες, γυναίκες
μακεδόνισσες που αγωνίστηκαν,
πάλεψαν, έδωσαν το αίμα τους και
τη ζωή τους για να μπορέσουν οι
άνδρες να σταθούν στο βουνό και
ναβοηθήσουντουςαλύτρωτουςΜα-
κεδόνεςκαιΘράκες.Χιλιάδεςείναιοι
γυναίκες που αγωνίστηκαν, άγνω-
στες και ανώνυμες. Σε έναναγώνα,
ίσωςσημαντικότεροκαιαπότωναν-
δρώνπολλέςφορές. Γυναίκες συλ-
λόγων,που νοσήλευαν λαβωμένους
μακεδονομάχους, αγρότισσες που
βοηθούσαν τους καταδιωκόμενους,

γυναίκεςπράκτορεςΑ΄ καιΒ΄ τάξε-
ως που συνέδραμα στα ελληνικά
προξενεία με πληροφορίες, μετέ-
φεραν έγγραφα ακόμα και πυρο-
μαχικά σταπανωφόρια τους, αλλά
πρωτίστωςοιδιδασκάλισσες,νεαρά
κορίτσια,που ξεχύνονταν ολομόνα-
χεςσεχωριάκάτωαπότουρκικόκαι
βουλγαρικόζυγό,μεέναπιστόλικά-
τωαπό τομαξιλάρι και το ελληνικό
αναγνωστικό, για ναβαστάξουν την
πίστητουχειμαζόμενουελληνισμού,
να μάθουν στα παιδιά τη γλώσσα
και να στηρίξουν το φρόνημα των
καταδιωκόμενων εκείνη την εποχή
Ελλήνων.Αυτές οι δασκάλες ήταν
Ηρωίδες και δεν ξέρουμε τίποτα γι’
αυτές…

Αυτό το βιβλίο λοιπόνμιλάει για
όλες αυτές τις γυναίκεςπου μάτω-
σαν για τηνπατρίδα.Ήθελαναβά-
λωκιεγώέναμικρόλιθαράκι,γιανα
αναπαυτείηψυχήτους…».

Αυτά μεταξύ άλλων είπε χθες
στονΑΚΟΥ99.6 στις «Πρωινέςση-
μειώσεις» τηςΣοφίας Γκαγκούση, ο
συγγραφέαςΘεόδωροςΠαπαθεο-
δώρου για το βιβλίο του «Γυναίκες
τηςμικρήςπατρίδας»πουκυκλοφο-
ρείαπότιςεκδόσειςΨΥΧΟΓΙΟΣ.

Περισσότερα, στηνπαρουσίασή
τουτηνερχόμενηΔευτέραστηΔημό-
σια Βιβλιοθήκη Βέροιας, που διορ-
γανώνεταιαπότοΛύκειοΕλληνίδων
καιτοβιβλιοπωλείο«Ηλιοτρόπιο».

Τοραντεβούμετιςγυναίκεςαυτές
καιτονσυγγραφέατουςστις6.00το
απόγευμα!

«ΚύριεΠρωθυπουργέ, είμαστεέναςκλάδος
πουαπασχολεί μαζί με τηνμεταποίηση και τα
συναφή επαγγέλματαπουδραστηριοποιούνται
πέριξ της κτηνοτροφίας τις 500.000άτομα.Δί-
νουμε δουλειάσε 15 άλλα επαγγέλματα και η
δουλειάμας είναι άμεσασυνδεδεμένημεαυτή
τουγεωργούκαθώςμεγάλομέροςτηςγεωργι-
κήςπαραγωγής(κυρίωςκαλαμπόκικαιμηδική)
καταναλώνεται από εμάς.Τους τελευταίους έξι
μήνες βιώνουμε μιαπρωτόγνωρη κατάσταση
με κατακόρυφηπτώση της τιμής τουαιγοπρό-
βειουγάλακτοςηοποίαοφείλετεστηνανυπαρ-
ξία ελέγχωναπό τονΕΛΟΓΑΚμε αποτέλεσμα
εισαγωγές αιγοπρόβειου γάλακτοςπουπαρά-
νομα χρησιμοποιήθηκαν γιαπαραγωγήΦέτας
καθώςεπίσηςκαιμετατροπήλευκούτυριούσε
ΦέταέχουνσυμπιέσειτιςτιμέςτόσοστηνΦέτα
όσοκαιστογάλαπουπαράγουμε».

Έτσι ξεκινάει η επιστολή των κτηνοτρόφων
στοΑλέξηΤσίπρα,οιοποίοι,αφούτουεξηγούνπεραιτέ-
ρω την κατάσταση, τον ενημερώνουνγια τιςαποφάσεις
τουςστηνπρόσφατηπανθεσσαλικήσυνάντησητους.

Δηλαδή: για το συλλαλητήριο κτηνοτρόφων τόσο
απότηνΘεσσαλίαόσοκαιαπόάλλεςπεριοχές τηςΕλ-
λάδος τηνΠέμπτη 3ΜαΐουστηνΛάρισαστοσυνέδριο
τουEconomist όπουθαπαρευρίσκεται και οΥπουργός

ΑγροτικήςΑνάπτυξης, για την άμεση έγκριση από το
ΥπουργείοΑγροτικήςΑνάπτυξης τηςΔιεπαγγελματικής
ΟργάνωσηςγιατηΦέτα,γιατοdeminimisστουςκτηνο-
τρόφους, αλλάκαιγιατηνπολυπόθητησυνάντησητων
κτηνοτρόφωνμαζίτουώστεαπόκοινούναβρουνλύσεις
γιανασωθείοκλάδοςτηςαιγοπροβατοτροφίας.

Αναρωτιόμαστε,ανθακαταφέρεινατοδιαβάσει…

ΤηνΠρωτομαγιά
λόγωαργίας

δενκατεβάζουμε
σκουπίδια

Λόγω της αργίας  της ΕργατικήςΠρωτο-
μαγιάς τηνΤρίτη, η υπηρεσία Καθαριότητας
τουΔήμου θα εξυπηρετήσει την αποκομιδή
απορριμμάτωνμόνοστοΚέντρο τηςΒέροιας,
όπουλειτουργούνταπερισσότερακαταστήμα-
ταυγειονομικούενδιαφέροντος.

Γιατονλόγοαυτόοιπολίτεςκαλόείναινα
μηνκατεβάσουνσκουπίδιαστουςκάδουςκαιβέβαιαναμηνπετάνεογκώδηαντικείμεναήκλαδιάστουςκοινόχρηστους
χώρους,προκειμένουναδιατηρηθείκαθαρότοπεριβάλλον.

Γράμμα στον Πρωθυπουργό…

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
για τον 2ο Δρόμο των Ανακτόρων στη Βεργίνα

ΟΔιευθυντήςτηςΔιεύθυνσηςΑστυνομίαςΗμαθίαςΧρήστοςΣιμούλης,αποβλέπονταςστηνομαλή–εύρυθμηκυκλο-
φορίατωνοχημάτωνκαιτηνπρόληψητωντροχαίωνατυχημάτων,κατάτηντέλεσητου2ουΔρόμουτωνΑνακτόρωνστη
ΒεργίναΗμαθίαςπουσυνδιοργανώνειοΠολιτιστικόςκαιΜορφωτικόςΣύλλογοςΒεργίνας«ΟΙΑΙΓΕΣ»,μεΚΑΠΑΔήμου
Βέροιας-ΤμήμαΑθλητισμούκαιτηνΕφορίαΑρχαιοτήτωνΗμαθίαςστηνευρύτερηπεριοχήΒεργίναςΗμαθίας,αποφάσισε
τιςπαρακάτωκυκλοφοριακέςρυθμίσεις,τηνΚυριακή29Απριλίου:

-Τηναπαγόρευσητηςκυκλοφορίας,πάσηςφύσεωςοχημάτων,απόώρες08:30έως14:00στηνοδόΑντιγόνουΓο-
νατά,απότούψοςτηςΠλατείαςΒεργίναςέωςταΑνάκτοραΒεργίνας.Τοδρομολόγιοαγώναθαείναι:ΠλατείαΒεργίνας
-οδόςΑντιγόνουΓονατάαπότούψοςτηςΠλατείαςμέχριταΑνάκτοραΒεργίνας-ΑγροτικήοδόςΒεργίναςΠαλατιτσίων
-Δασικόμονοπάτι απόΠαλατίτσιαπροςΒεργίνα καιακολούθωςηδιαδρομή τερματίζει ακολουθώντας τηναντίστροφη
διαδρομήμέσωτηςοδούΑντιγόνουΓονατά.Ηκυκλοφορίατωνοχημάτων,κατάτιςώρεςαπαγόρευσηςκυκλοφορίαςστις
παραπάνωοδούς,θαδιεξάγεταιμέσωπαρακαμπτήριωνοδών. Απότιςπαραπάνωαπαγορεύσεις,εξαιρούνταιταοχή-
ματατωνδιοργανωτών,ταασθενοφόρακαιταοχήματατηςΕλληνικήςΑστυνομίαςκαιτηςΠυροσβεστικήςΥπηρεσίας,η
διέλευσητωνοποίωνθαεπιτρέπεται,σεπερίπτωσηεπείγουσαςανάγκηςκαιμόνοκατόπινενημέρωσηςτωνεπικεφαλής
τωναστυνομικώνμέτρων,καθώςκαιτωνδιοργανωτών,ώστεναδιακόπτεταιοαγώνας

Χιλιάδεςγυναίκες,ανώνυμες,Ηρωΐδες!
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Νέες προθεσμίες για την υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα 
“στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις”

Από την Π.Ε Ημαθίας ανακοινώνεται ότι δημοσιεύθηκε η αριθ. 2431/21-03-2018 Απόφαση 1η Τρο-
ποποίηση της αριθ. 13849/14-12-2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την υποβολή προ-
τάσεων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020, στο Υπομέτρο 4.1: «Στήριξη για 
επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις », ( ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ των γ. εκ/σεων) (ΦΕΚ 4543 Β΄).»

  Με την ανωτέρω απόφαση τροποποιούνται οι καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων στήρι-
ξης (1ου σταδίου, 2ου σταδίου και φυσικού φακέλου) ως ακολούθως:

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής του πρώτου σταδίου ορίζεται η 05/06/2018
Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής του δευτέρου σταδίου ορίζεται η 05/07/2018
Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής του φυσικού φακέλου της αίτησης στήριξης ορίζεται η 

20/07/2018
Ως τελευταία ημερομηνία για την υποβολή αιτημάτων για τη θεώρηση εγγράφων, τη χορήγηση βεβαι-

ώσεων κ.λπ. στην  ΔΑΟΚ καθορίζεται η 18/06/2018
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην  Δ/νση Αγροτι-

κής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας και στα τηλέφωνα 2331350183, 
2331350142.

Από την Διεύθυνση Αγροτικής 
Οικονομίας  Π.Ε.  Ημαθίας ανα-
κοινώνεται ότι 

καλούνται όλες οι επιχειρή-
σεις που ασχολούνται με τη 
λιανική πώληση κρέατος, ό-
πως τα κρεοπωλεία και τα κα-
ταστήματα λιανικής πώλησης 
που έχουν τμήμα κρεοπω-
λείου, όπως καθορίζεται α-
πό το νόμο 4492/2017 και την 
ΚΥΑ1384/41923/28.03.2018 να 
μετατρέψουν το ταμειακό μηχανι-
σμό τους έτσι ώστε να ικανοποι-
ούνται τα παρακάτω:

Στην κάθε απόδειξη θα πρέ-
πει να αναγράφεται ανά είδος που πωλείται:

– το είδος κρέατος
- η χώρα καταγωγής
– το βάρος
- η τιμή μονάδας
– η αξία
Οι Φορολογικοί Ηλεκτρονικοί Μηχανισμοί θα 

πρέπει να έχουν την δυνατότητα έκδοσης μηνιαίας 
αναφοράς των πωληθέντων ειδών η οποία θα πρέ-
πει να διατηρείται για 3 χρόνια από την ημερομηνία 
πώλησης.

Οι επιχειρήσεις που διαθέτουν τρία (3) ή και 
περισσότερα υποκαταστήματα, εγγράφονται στην 
ηλεκτρονική εφαρμογή «ΑΡΤΕΜΙΣ» και συμπλη-
ρώνουν σε αυτήν ορθά το μηνιαίο ισοζύγιο αγορών 
και πωλήσεων προϊόντων. Το ισοζύγιο συμπλη-
ρώνεται το αργότερο έως το τέλος του επόμενου 
μήνα από τον μήνα αναφοράς και αναφέρεται στις 
αγορές/πωλήσεις των προϊόντων της κεντρικής 
αποθήκης της επιχείρησης.

Π ι ο  α ν α λ υ τ ι κ ά ,  β ά σ ε ι  τ η ς 
ΚΥΑ1384/41923/28.03.2018, επιχειρήσεις που 
ασχολούνται με τη λιανική πώληση κρέατος, όπως 
τα κρεοπωλεία και τα καταστήματα λιανικής πώλη-
σης που έχουν τμήμα κρεοπωλείου, κατά τη λιανι-
κή πώληση κρέατος:

α) Δεν παραλαμβάνουν σφάγια τεμάχια κρέατος 
ή προσυσκευασμένα προϊόντα που δεν διαθέτουν 
σήμανση και παραστατικά διακίνησης στα οποία 
αναγράφεται η καταγωγή προέλευση του κρέατος 
όπως προβλέπεται στο άρθρο 4.

β) Διαθέτουν και χρησιμοποιούν ζυγιστικές μη-
χανές, οι οποίες εκδίδουν αυτόματα αυτοκόλλητες 
ετικέτες στις οποίες αναγράφεται το είδος κρέατος, 
η χώρα καταγωγής ή οι χώρες εκτροφής σύμφωνα 
με το άρθρο 4 και το βάρος των πωλούμενων πο-
σοτήτων.

γ) Διατηρούν για τρία (3) χρόνια από την ημε-
ρομηνία πώλησης του κρέατος και των προϊόντων 
του και θέτουν υπόψη των αρμοδίων Ελεγκτικών 
Αρχών τη μηνιαία εκτύπωση του «Ζ» που προκύ-
πτει από τη ζυγιστική μηχανή.

δ) Έχουν τις υποχρεώσεις του άρθρου 9 του ν. 

4492/2017 (Α’ 156).
ε) Αναγράφουν ευκρινώς τα στοιχεία του άρ-

θρου 4 σε όλες τις μορφές παρουσίασης που 
χρησιμοποιούν στους χώρους του καταστήματός 
τους, συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού, 
στα σημεία διάθεσης, όπως ταμπελάκια σε προθή-
κες – βιτρίνες κρέατος, πινακίδες ή πίνακες σε τοί-
χους ή αναφορά σε ιστοσελίδες, ή στη συσκευασία 
προσυσκευασμένου κρέατος. Για το βόειο κρέας να 
εμφανίζουν επιπλέον την ετικέτα του αντίστοιχου 
σφάγιου σε κάθε τεμάχιο κρέατος.

στ) Διατηρούν αρχείο με όλα τα εμπορικά έγ-
γραφα για την καταγωγή – προέλευση του κρέα-
τος, για τρία (3) χρόνια από την ημερομηνία πώ-
λησής του, καθώς και των ετικετών των σφάγιων 
του βοείου κρέατος που αγοράστηκαν από την 
επιχείρηση μέχρι εξάντλησης των αντίστοιχων α-
ποθεμάτων.

ζ) Αναγράφουν και στα εμπορικά έγγραφα δι-
ακίνησης των προϊόντων της περ. α’ της παρ. 2 
του άρθρου 1 (όπως τιμολόγια) τις ενδείξεις περί 
καταγωγής – τόπου προέλευσης, σύμφωνα με το 
άρθρο 4.

η) Αν διαθέτουν τρία (3) ή και περισσότερα 
υποκαταστήματα, εγγράφονται στην ηλεκτρονική 
εφαρμογή «ΑΡΤΕΜΙΣ» και συμπληρώνουν σε 
αυτήν ορθά το μηνιαίο ισοζύγιο αγορών και πω-
λήσεων προϊόντων. Το ισοζύγιο συμπληρώνεται 
το αργότερο έως το τέλος του επόμενου μήνα από 
τον μήνα αναφοράς και αναφέρεται στις αγορές/
πωλήσεις των προϊόντων της κεντρικής αποθήκης 
της επιχείρησης.

Επίσης βάσει του ν. 4492/2017 και της 
ΚΥΑ1384/41923/28.03.2018, οι διατάξεις αφορούν 
όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και υπάρχουν 
και επιπλέον υποχρεώσεις για επιχειρήσεις:

– που κατέχουν ζώα που προορίζονται για σφα-
γή και προέρχονται από την επικράτεια ή άλλα 
κράτη μέλη της Ε.Ε. ή τρίτες χώρες,

-που ασχολούνται με τη σφαγή ζώων,
-που ασχολούνται με την εμπορία, τη διακίνηση, 

τον τεμαχισμό, τη μεταποίηση και την τυποποίηση 
κρέατος.

Π.Ε Ημαθίας: Σε προσαρμογή
 των ταμειακών τους μηχανών πρέπει 

να προβούν κρεοπωλεία και 
επιχειρήσεις λιανικής πώλησης κρέατος

Πανθεσσαλική συνάντηση  κτηνοτρόφων:
Στην καταστροφή οδηγείται 

η αιγοπροβατοτροφία 
με τις τελευταίες μειώσεις που 
έγιναν στο αιγοπρόβειο γάλα

-Αποφάσισαν πανελλαδικό συλλαλητήριο την 
Πέμπτη 3 Μαΐου στην Λάρισα 

Με μεγάλη συμ-
μετοχή κτηνοτρό-
φων από όλη την 
Θεσσαλία και όχι 
μόνο, έγινε στις 21 
Απριλίου στον Τύρ-
ναβο η πανθεσσα-
λ ι κ ή  σ υ ν ά ν τ η σ η 
κτηνοτρόφων. Το 
κύριο συμπέρασμα 
από την συνάντηση 
ήταν η καταστροφή 
του κλάδου της αιγο-
προβατοτροφίας με 
τις τελευταίες μειώ-
σεις που έγιναν στο 
αιγοπρόβειο γάλα. 
Η πτώση των τιμών 
στο αιγοπρόβειο γά-
λα και στα αμνοερίφια είναι τέτοια που σε λίγο 
διάστημα δεν θα υπάρχει κτηνοτροφία στην 
Ελλάδα. Δεν πάει άλλο, τόνισε ο Πρόεδρος της 
Ομοσπονδίας Παλάσκας Νικόλαος, έρχεται η 
καταστροφή μας. «Η ανυπαρξία ελέγχων από 
τον ΕΛΟΓΑΚ έχει φτάσει την κατάσταση στο 
απροχώρητο και αφού δεν μπορεί η κυβέρνη-
ση και ο ΕΛΟΓΑΚ να κάνουν ελέγχους ας αφή-
σουν εμάς μέσω της διεπαγγελματική Οργά-
νωσης Φέτας που δεν μας δίνουν έγκριση να 
κάνουμε ελέγχους. Καθημερινά μας παίρνουν 
τηλέφωνο κτηνοτρόφοι για μειώσεις στις τιμές 
του γάλακτος και τώρα τελευταία ακούμε τυ-
ροκόμους να παρατάνε γάλατα κτηνοτρόφων. 
Αν αυτό δεν είναι καταστροφή τι είναι;», τόνισε.

Αφού έκανε ένα σύντομο χαιρετισμό ο Δή-
μαρχος Τυρνάβου Παναγιώτης Σαρχώσης 
στην συνέχεια έλαβαν τον λόγο ο Πρόεδρος 
της ΠΕΚ (Πανελλήνια Ένωση κτηνοτρόφων) 
Κύρτσος Στέργιος, ο αντιπρόεδρος της διε-
παγγελματικής Οργάνωσης Φέτας Τζιότζιος 
Μιχάλης, ο πρόεδρος της διεπαγγελματικής 
Οργάνωσης Φέτας και αντιπρόεδρος της Δω-
δώνης κ. Βιτάλης Γιάννης, ο αντιπρόεδρος 
της ΠΕΚ Γκρίνιας Γιάννης, οι Πρόεδροι των 
κτηνοτροφικών συλλόγων Ελασσόνας Γερο-
φωκάς Θανάσης, Παλαμά Πατούνης Φώτης, 
Τυρνάβου Δόκος Δημήτρης, ο Τεχνικός σύμ-
βουλος της Ομοσπονδίας Κόκουρας Γιάννης 
και αρκετοί κτηνοτρόφοι όπου εξέθεσαν το 
έντονο πρόβλημα που υπάρχει στον χώρο της 
αιγοπροβατοτροφίας.

Την ίδια ώρα εντός της αίθουσας παρευρί-
σκονταν και αφού άκουσαν τους κτηνοτρόφους 
τοποθετήθηκαν οι:

Καχριμάνης Αλέξανδρος Περιφερειάρχης 
Ηπείρου

Λαδόπουλος Γεώργιος Αντιπεριφερειάρχης 
Θεσσαλίας

 Βράντζα Παναγιώτα Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Ν. 
Καρδίτσας

 Χαρακόπουλος Μάξιμος Βουλευτής ΝΔ Ν. 
Λάρισας

 Κέλλας Χρήστος Βουλευτής ΝΔ Ν. Λάρισας
 Κασαπίδης Γιώργος Βουλευτής ΝΔ Ν. Κο-

ζάνης
 Μπαργιώτας Κων/νος Βουλευτής Δημοκρα-

τικής Συμπαράστασης Ν. Λάρισας
 Λαμπρούλης Γεώργιος Βουλευτής ΚΚΕ Ν. 

Λάρισας
  Κατσιαντώνης Γεώργιος Βουλευτής Ένω-

σης Κεντρώων Ν. Λάρισας
 Κωτσός Γεώργιος Πρόεδρος ΠΕΔ Θεσσα-

λίας και δήμαρχος Μουζακίου
 Βαλιώτης Θανάσης Δντής ΟΠΕΚΕΠΕ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
 Τσαμπαλής Παναγιώτης Προϊστάμενος της 

Κτηνιατρικής Ν. Λάρισας και ο κ.
  Τσιάνος Υπεύθυνος Αγροτικής Πολιτικής 

ΣΥΡΙΖΑ
Επίσης παρευρέθηκαν οι: Πουτσιάκας Νι-

κόλαος Περιφερειακός σύμβουλος Θεσσαλίας 
με τους οικολόγους Πράσινους, Παπαγεωργίου 
Πέτρος Γραμματέας ΣΥΡΙΖΑ Λάρισας και  ο κ. 
Καλούτσος εκπρόσωπος της Χρυσής Αυγής.

Τα συμπεράσματα και οι προτάσεις που 
συμφώνησαν όλοι οι παρευρισκόμενοι κτηνο-
τρόφοι είναι:

• Συλλαλητήριο κτηνοτρόφων τόσο από 
την Θεσσαλία όσο και από άλλες περιοχές της 
Ελλάδος την Πέμπτη 3 Μαΐου στην Λάρισα στο 
συνέδριο του Economist όπου θα παρευρίσκε-
ται και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης.

• Όσα τυροκομεία και γαλακτοβιομηχανίες 
εισάγουν αιγοπρόβειο γάλα να μην παράγουν 
ΠΟΠ προϊόντα.

• Ανεξάρτητος ΕΛΟΓΑΚ με συμμετοχή κτη-
νοτρόφων & τυροκόμων στο Διοικητικό συμ-
βούλιο και όχι με δημόσιους υπαλλήλους ό-
πως θέλει να νομοθετήσει το Υπουργείο Αγρο-
τικής Ανάπτυξης.

• Αύξηση των προστίμων με ποσοστό επί 
του τζίρου σε όσους κάνουν παραβάσεις σε 
ΠΟΠ προϊόντα και σε περίπτωση δεύτερης 
παράβασης να κλείνει το τυροκομείο ή η γαλα-
κτοβιομηχανία.

• Έγκριση άμεσα από το Υπουργείο Αγροτι-
κής Ανάπτυξης της Διεπαγγελματικής Οργάνω-
σης Φέτας.

•  Να δοθεί deminimis στους κτηνοτρόφους 
για την μείωση της τιμής του αιγοπρόβειου 
γάλακτος.

• Ο ΕΛΟΓΑΚ να κάνει ισοζύγιο σε όλα τα 
προϊόντα ΠΟΠ και μη και όχι μόνο στο αιγο-
πρόβειο γάλα.

•Να τοποθετηθούν GPS και να θεσπιστεί 
ηλεκτρονικό τιμολόγιο σε όλα τα οχήματα μετα-
φοράς γάλακτος.

• Να γίνουν από το Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης προσλήψεις τόσο για τον ΕΛΟΓΑΚ 
όσο και στις κτηνιατρικές υπηρεσίες των Περι-
φερειών.

• Να εξετασθεί μετά από συνεννόηση με 
νομικό σύμβουλο το ενδεχόμενο προσφυγής 
στον εισαγγελέα για την αδικαιολόγητη πτώση 
των τιμών.

• Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό της χώ-
ρας Αλέξη Τσίπρα για να πάρει θέση καθώς 
με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης έγιναν 
πολλές συναντήσεις χωρίς κανένα αποτέλε-
σμα.
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     Προ ολίγων ημε-
ρών το Ευρωπαϊκό Κοι-
νοβούλιο με ψήφισμα 
της συντριπτικής πλειο-
ψηφίας των μελών του 
καταδίκασε τη συμπερι-
φορά της Τουρκίας απέ-
ναντι στους δύο Έλλη-
νες στρατιωτικούς που 
παραμένουν επί δίμηνο 

πλέον στις φυλακές της Ανδριανούπολης χωρίς 
μέχρι σήμερα να τους έχουν απαγγελθεί κατη-
γορίες και ζήτησε την άμεση αποφυλάκισή τους. 
Η είδηση έτυχε ευρείας αποδοχής στη χώρα μας 
και ανακυκλώθηκε στα ηλεκτρονικά και έντυπα 
μέσα ενημέρωσης ως δείγμα της ευρωπαϊκής 
αλληλεγγύης. Πέραν τούτου ουδέν. 

     Στη γειτονική χώρα προκάλεσε εμφανή 
θυμηδία. Η τουρκική πολιτική ηγεσία απαξίωσε 
το Ευρωκοινοβούλιο καλώντας το να μην εμπλέ-
κεται στις υποθέσεις μιας τρίτης χώρας. Του 
έκανε μάλιστα και αυστηρές υποδείξεις για το 
εύρος των αρμοδιοτήτων του και των θεμάτων 
που θα πρέπει να το απασχολούν. Παράλληλα, 
υπονόησε ότι επίκειται άνοιγμα της στρόφιγγας 
των προσφυγικών ροών, θέτοντας εκ νέου στο 
τραπέζι την οικονομική διάσταση της συμφωνί-
ας που είχε προηγηθεί. Το γνωστό ανατολίτικο 
παζάρι.  

     Όλα αυτά έμειναν κατ’ ουσία αναπάντητα. 
Μια Ευρώπη φοβισμένη, με εμφανή την απου-
σία χαρισματικών ηγετικών προσωπικοτήτων 
στο τιμόνι της, χωρίς ασφαλή πυξίδα πλεύσης, 
ανίκανη να εξασφαλίσει και να προστατέψει τα 
σύνορά της εξ Ανατολών. Έρμαιο της βούλησης 
και των αποφάσεων κάποιων άλλων, που έχουν 
την ικανότητα να διαμορφώνουν κατά το δοκούν 
τις εξελίξεις.          

     Πράγματι, δεν είναι τυχαίο ότι το τελευταίο 
χρονικό διάστημα έχει αυξηθεί θεαματικά η είσο-
δος τόσο από τα χερσαία όσο και από τα θαλάσ-
σια σύνορά μας προσφύγων και μεταναστών 
που παρανόμως εισέρχονται στην χώρα μας. 
Ήδη έχει διαπιστωθεί διπλασιασμός των μετανα-
στευτικών ροών σε σχέση με το αντίστοιχο περ-
σινό χρονικό διάστημα χωρίς να υπάρχει ορατός 
στο άμεσο μέλλον τρόπος ή λόγος ανάσχεσης 
της πραγματικότητας αυτής. Η κατάσταση στα-
διακά επιβαρύνεται κυρίως στα νησιά και οι 
καταλήψεις πλατειών αυξάνουν τη δυσαρέσκεια 

και την αγανάκτηση των πολιτών, ενώ η κραυγές 
αγωνίας των δημοτικών αρχόντων μένουν ουσι-
αστικά αναπάντητες. 

     Η αλήθεια είναι πως η συντριπτική πλει-
οψηφία των μεταναστών κατευθύνεται στην κε-
ντρική και βόρεια Ευρώπη, μια και δεν έχει κα-
μία διάθεση να παραμείνει στην χώρα μας. Η 
Ευρωπαϊκή Ένωση για άλλη μια φορά βρίσκεται 
απροετοίμαστη, χωρίς ολοκληρωμένο σχέδιο 
δράσης, επιλέγοντας να κρύβεται πίσω από το 
δάχτυλό της και αφήνοντας την Ελλάδα να βγά-
λει μόνη της το φίδι από την τρύπα.   

     Αντί οι ευρωπαίοι εταίροι μας να ενισχύ-
σουν την Πατρίδα μας στην αποτελεσματική φύ-
λαξη και θωράκιση της τεράστιας έκτασης των 
θαλασσίων (κυρίως) και ακολούθως χερσαίων 
συνόρων της και συνάμα να απαιτήσουν από 
την Τουρκία με κατάλληλους πολιτικούς χειρι-
σμούς, κυρίως οικονομικής διπλωματίας και υ-
πενθύμισης της στρατιωτικής τους υπεροχής, να 
σταματήσει επιτέλους το παιχνίδι της διαρκούς 
προώθησης εκατοντάδων χιλιάδων μεταναστών 
μέσω του Αιγαίου και του Έβρου στην Ευρώπη, 
εντούτοις και κατά παράβαση κάθε έννοιας ευ-
ρωπαϊκής αλληλεγγύης, εμμέσως πλην σαφώς 
πιέζουν την Ελλάδα να απορροφήσει μόνη της 
το τεράστιο αυτό πρόβλημα, με αντάλλαγμα τη 
συζήτηση για ολοκλήρωση των μνημονίων τον 
ερχόμενο Αύγουστο.  

      Πρόκειται για μια ξεκάθαρα αποικιοκρα-
τικής λογικής προσέγγιση, που ακόμη και εάν 
εισέλθουμε στη διαδικασία να τη συζητήσουμε 
είναι βέβαιο ότι ανοίγουμε την Κερκόπορτα κα-
τάληψης της Πατρίδας μας από τους ξένους 
«εισβολείς», που πολύ σύντομα και χωρίς τη 
δύναμη των όπλων θα καταλάβουν την Ελλάδα 
μας μετατρέποντάς την σε μια πρώην χώρα και 
το Ελληνικό Έθνος σε μια μειονότητα που θα 
αισθάνεται τουλάχιστον άβολα στην πρώην πια 
Πατρίδα του, εισπράττοντας καθημερινά την 
εχθρότητα της νέας πλειοψηφίας. Και μπορεί 
πλέον η Ελλάδα να μην χρωστά ή να έχει ρυθ-
μίσει τις υποχρεώσεις της, αποκτώντας εκ νέου 
τη δυνατότητα να εξέρθει στις περιβόητες αγο-
ρές για δανεισμό, ωστόσο τίθεται εν αμφιβολία 
εάν τα οφέλη της οικονομικής εξυγίανσης θα τα 
απολαμβάνουν οι γηγενείς κάτοικοι αυτής της 
χώρας ή κάποιοι άλλοι που με το «έτσι θέλω» τη 
μετέτρεψαν σε δική τους πατρίδα.  

Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω

Μια Ευρώπη κατώτερη 
των περιστάσεων 

Γράφει ο Χρήστος Α. Αποστολίδης*

 Η ιστορία περιγράφει τη μαγεία της δύναμης της αγάπης. Η αγάπη είναι αφιέρω-
ση του εσωτερικού πλούτου. Εκείνη η δύναμη ζωτικότητας και θετικής ενέργειας που 
γεννιέται μέσα μας και δε στερεύει ποτέ. Είναι προσφορά που δεν επιβαρύνει εκείνον 
που δίνει, καθώς το να δίνεις δεν εξισώνεται με τη στέρηση, την έλλειψη ή τη θυσία. Η 
αγάπη είναι η ζεστασιά προς τον εαυτό που τρέφει την ψυχή και την ανάγει στις υψηλό-
τερες σφαίρες της πνευματικότητας. 

 Κάθε πράξη αγάπης απαραίτητα ξεκινά από την αγάπη προς τον εαυτό, δηλ 
την εκτίμηση και την αποδοχή αυτού που «είμαι» ως ολότητα, με τις σκοτεινές και λα-
μπερές μου όψεις. Αγάπη για αυτό που «είμαι», όχι για εκείνο που όφειλα να είμαι, που 
θα ήθελαν οι άλλοι να ήμουν, ή που ιδανικά θα ήθελα να είμαι. Η αγάπη προς τον εαυ-
τό είναι η δύναμη που μας κινητοποιεί να φερόμαστε στον εαυτό μας με σεβασμό και 
αξιοπρέπεια. Να τον φροντίζουμε, όπως φροντίζει μια μητέρα ένα νεογέννητο βρέφος, 
να τον προστατεύουμε από τους κινδύνους και τις κακοτοπιές, και να τον καθοδηγούμε 
να φτάσει στο ανώτατο των δυνατοτήτων του. Η αγάπη προς τον εαυτό δε θα πρέπει 
να συγχέεται με τον εγωισμό, δηλ με συμπεριφορές σκληρότητας, απληστίας και κακε-
ντρέχειας. Είναι ο σεβασμός της ύπαρξης, η αυτοεκτίμηση και η αντίληψη της εγγενούς 
αξίας που αντιμάχεται τα συναισθήματα ψυχικής ανεπάρκειας. 

 Στην πραγματικότητα, αν δεν νιώθω αγάπη για μένα, αν δε συνειδητοποιήσω 
πως είμαι δημιουργός και φορέας αγάπης, είναι αδύνατο να αγαπήσω ειλικρινά και 
αυθεντικά κάποιον άλλον. Κανένας δεν μπορεί να δώσει στον άλλο αυτό που δεν έχει 
μέσα του. Η αγάπη είναι η αίσθηση πληρότητας που υπάρχει, αρχικά, μέσα μας και στη 
συνέχεια ξεχειλίζει προς τα έξω. Χορταίνουμε από αγάπη και θέλουμε να την μοιρα-
στούμε και με τους άλλους, χωρίς την αίσθηση της έλλειψης και δίχως να περιμένουμε 
τυπική ανταπόδοση. Πολλοί είναι εκείνοι που μοιράζονται ότι νιώθουν το αίσθημα του 
κενού, όταν τελειώνει μια σχέση. Νιώθουν ότι ο άλλος φεύγοντας τους άδειασε από 
συναισθήματα. Αυτή η αίσθηση δεν περιγράφει «αγάπη» αλλά περισσότερο εξάρτηση. 
Δηλ «θυσιάζω τα πάντα και υπάρχω μόνο γιατί ξέρω ότι μ’ αγαπάς». Αυτή η τοποθέτη-
ση δηλώνει την ανικανότητα κάποιου να αγαπά τον εαυτό του, χωρίς να χρειάζεται κα-
θρεφτίσματα και πιστοποιήσεις αγάπης από τον άλλο. Η αγάπη είναι αστείρευτη πηγή 
ενέργειας που συνεχώς ανανεώνεται και αναγεννιέται. Είναι ενεργητική και δυναμική 
πράξη ζωής. Δεν αδειάζουμε ποτέ, όταν αγαπούμε, και κανένας δεν μπορεί να κλέψει 
τη δυνατότητά μας να αγαπούμε, γιατί η αγάπη παραμένει πάντα ανεξάντλητα δημιουρ-
γική και δημιουργικά ανεξάντλητη…

Έκφραση της Ψυχής 
ως σύμμαχος της Υγείας…

«Η Αγάπη είναι εσωτερική 
ενέργεια ανεξάντλητη… »

Της Χρύσας Μπέκα, Ψυχολόγου – ψυχοθεραπεύτριας

ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ 

Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

«Η Ερνεστίνα ζούσε σ’ 
ένα αγρόκτημα στην εξοχή. 
Μια μέρα, ο πατέρας της 
της ζητάει να μεταφέρει έ-
να βαρέλι με καλαμπόκι στη 
σιταποθήκη μιας γειτόνισ-
σας, Παίρνει η Ερνεστίνα 
ένα ξύλινο βαρέλι, το γεμίζει 
με καλαμπόκι μέχρι πάνω, 
καρφώνει το καπάκι και το 
δένει για να το κρεμάσει α-
πό τους ώμους σα σακίδιο. 
Αφού στερεώνει τα λουριά, 
ξεκινάει για τη γειτονική σι-
ταποθήκη. Στο δρόμο συ-
ναντάει διάφορους αγρότες. 

Κάποιοι βλέπουν ότι 
το βαρέλι έχει μια τρύπα 
και πέφτουν οι σπόροι α-
πό εκεί, σχηματίζοντας μια 
γραμμή στο δρόμο, χωρίς 
να έχει καταλάβει τίποτα η 
Ερνεστίνα. Ένας φίλος του 
πατέρα της, με νοήματα, 
προσπαθεί να της εξηγήσει 
το πρόβλημα, εκείνη όμως 
νομίζει ότι τη χαιρετάει, οπότε του χαμογε-
λάει κι αυτή και του κουνάει το χέρι φιλικά. 
Τότε, οι άλλοι αγρότες της φωνάζουν όλοι 
μαζί: 

«Το καλαμπόκι χύνεται!»
Η Ερνεστίνα γυρίζει να δει το δρόμο, 

αλλά καθώς τα πουλιά αρπάζουν κάθε 
σπόρο πριν καλά καλά πέσει κάτω, δε 
βλέπει τίποτε, νομίζει πως οι γείτονες της 
κάνουν πλάκα και συνεχίζει το δρόμο της. 
Λίγο πιο κάτω της φωνάζει πάλι ένας χω-
ρικός:

«Ερνεστίνα! Ερνεστίνα! Σου χύνεται το 
καλαμπόκι! Το τρώνε τα πουλιά!»

Η Ερνεστίνα γυρίζει και βλέπει τα που-
λιά που φτερουγίζουν πάνω από το δρό-
μο, αλλά ούτε ένα σπόρο καλαμποκιού. 
Έτσι, συνεχίζει το δρόμο της με το κα-
λαμπόκι να χύνεται από την τρύπα του 
βαρελιού. Όταν φτάνει η Ερνεστίνα στον 
προορισμό της και ανοίγει το βαρέλι, βλέ-
πει πως είναι ακόμη το ίδιο ξέχειλο από 
σπόρους, όπως όταν ξεκίνησε…»

Jorge Bucay
«Ο Δρόμος της Αυτοεξάρτησης»

ΕΚΔΙΚΗΤΕΣ: Ο ΠΟΛΕΜΟΣ 
ΤΗΣ ΑΙΩΝΙΟΤΗΤΑΣ - AVENGERS: 
INFINITY WAR

Extra προβολή την Τετάρτη 
25/4  στις : 22.00

Προβολές:  Καθημερινά στις 
19.00 και 22.00   

Σε 3D προβολή μόνο την Πα-
ρασκευή 27/4 στις 22.00 και το 
Σάββατο 28/4 στις 19.00

Οι Εκδικητές της Marvel επιστρέφουν 
στην πιο θανατηφόρα αναμέτρηση όλων των 
εποχών

Πρωταγωνιστούν οι: Ρόμπερτ Ντάουνι 
Τζ., Κρις Έβανς, Μαρκ Ράφαλο, Σκάρλετ Γιό-
χανσον, Κρις Χέμσγουορθ, Τομ Χίντλστον, Ά-
ντονι Μακί, Πολ Μπέτανι, Ελίζαμπεθ Όλσον, 
Τζέρεμι Ρένερ, Τσάντγουικ Μπόσμαν, Σεμπά-
στιαν Σταν, Ντον Τσιντλ, Κρις Πρατ, Ντέιβ 
Μπαουτίστα, Ζόι Σαλντάνα, Πομ Κλέμεντιφ, 
Μπένεντικτ Κάμπερμπατς, Μπένεντικτ Γου-
όνγκ, Σον Γκαν, Τομ Χόλνατ, Τζος Μπρόλιν 
και Πολ Ραντ.

Σκηνοθεσία:  ΑΝΤΟΝΙ & ΤΖΟ ΡΟΥΣΟ
Σενάριο: ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ ΜΑΡΚΟΥΣ & ΣΤΙ-

ΒΕΝ ΜακΦΙΛΙ

Ηθοποιοί: ΝΤΟΝ ΤΣΙΝΤΛ, ΓΚΟΥΙΝΕΘ ΠΑΛ-
ΤΡΟΟΥ, ΠΟΛ ΜΠΕΤΑΝΙ, ΓΟΥΙΛΙΑΜ ΧΑΡΤ, 
ΣΚΑΡΛΕΤ ΓΙΟΧΑΝΣΟΝ, ΚΡΙΣ ΕΒΑΝΣ, ΡΟ-
ΜΠΕΡΤ ΝΤΑΟΥΝΙ ΤΖΟΥΝΙΟΡ, ΑΝΤΟΝΙ ΜΑΚΙ, 
ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ ΣΤΑΝ, ΤΖΟΣ ΜΠΡΟΛΙΝ, ΤΖΕΡΕ-
ΜΙ ΡΕΝΕΡ, ΚΡΙΣ ΧΕΜΣΓΟΥΟΡΘ, ΚΡΙΣ ΠΡΑΤ, 
ΜΠΕΝΕΝΤΙΚΤ ΚΑΜΠΕΡΜΠΑΤΣ, ΜΠΕΝΙΣΙΟ 
ΝΤΕΛ ΤΟΡΟ, ΕΛΙΖΑΜΠΕΘ ΟΛΣΕΝ, ΤΟΜ ΧΙ-
ΝΤΛΕΣΤΟΝ, ΑΝΤΟΝΙ & ΤΖΟ ΡΟΥΣΟ, ΤΟΜ 
ΧΟΛΑΝΤ, ΚΑΡΕΝ ΤΖΙΛΑΝ, ΖΟΪ ΣΑΛΝΤΑΝΑ, 
ΜΑΡΚ ΡΑΦΑΛΟ, ΤΣΑΝΤΓΟΥΙΚ ΜΠΟΟΥΖΜΑΝ, 
ΝΤΕΪΒ ΜΠΑΟΥΤΙΣΤΑ, ΠΟΜ ΚΛΕΜΕΝΤΙΕΦ

Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για 
όλο το πρόγραμμα του ΚινηματοΘέατρου 
ΣΤΑΡ παρακάτω:  http://www.cinestar.gr 

http://www.facebook.com/cinestarveria 

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     25/4/18 - 2/5/18

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373



«Πρώτη ανάμεσα στις χώρες της ευρω-
ζώνης η Ελλάδα στην αύξηση των ασφαλι-
στικών εισφορών σύμφωνα με έκθεση του 
ΟΟΣΑ.  Αυτά είναι τα «επιτεύγματα» της 
Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ», δηλώνει ο 
Αναπληρωτής Τομεάρχης Οικονομικών της 
Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Ημαθίας, 
Απόστολος Βεσυρόπουλος, σχετικά με τα 
αποτελέσματα της έκθεσης του ΟΟΣΑ. Α-
ναλυτικά στη δήλωσή του αναφέρει:

 «Η μόνη πρωτιά που καταγράφει η 
Ελλάδα, με Πρωθυπουργό τον κ. Τσίπρα, 
είναι η ανάδειξή της σε πρωταθλήτρια στην 
αύξηση των φορολογικών και ασφαλιστι-
κών επιβαρύνσεων, ανάμεσα στις χώρες 
της Ευρωζώνης, σύμφωνα με τη σχετική 
έκθεση του ΟΟΣΑ για το 2017.

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι επιβαρύν-
σεις στην Ελλάδα, για τον άγαμο εργαζό-
μενο, έχουν αυξηθεί  κατά 1,7 ποσοστιαίες 
μονάδες μέσα σε δύο 
χρόνια, από 39,1%, 
το 2015 σε  40,8% το 
2017.

Παράλληλα, η χώ-
ρα μας βρίσκεται στη 
δεύτερη θέση όσον 
αφορά στις επιβαρύν-
σεις για οικογένειες με 
δύο παιδιά στις οποίες 
εργάζεται ο ένας γονέ-
ας.

Αυτό είναι το απο-
τέλεσμα της έως σή-
μερα πολιτικής της 
Κυβέρνησης, της μεί-
ωσης αφορολόγητου 
ορίου μέσω της πε-
ρικοπής της σχετικής 
έκπτωσης φόρου, της 
θέσπισης νέας φορο-
λογικής κλίμακας για 
το εισόδημα των φυ-
σικών προσώπων, 
και της ακύρωσης της 
μείωσης των ασφαλι-
στικών εισφορών που 
είχε γίνει το 2014.

Είνα ι  δεδομένο 
όμως ότι με τη νέα, 
επερχόμενη μείωση 
του αφορολόγητου, ο 
κ. Τσίπρας θα αναδει-
χθεί και πάλι πρωτα-
θλητής.

Τα πλεονάσματα 
του κ. Τσίπρα είναι 
προϊόν άγριας υπερ-
φορολόγησης, η ο-
ποία εξαντλεί τις αντο-
χές της πραγματικής 
οικονομίας αλλά και 
τη φοροδοτική δυνα-
τότητα των πολιτών.

Τα στοιχεία της 
έκθεσης του ΟΟΣΑ α-
ποδεικνύουν ότι το α-
φήγημα του κ. Τσίπρα 
για καθαρή έξοδο, δεν 
είναι παρά ένα παρα-
μύθι με όλη τη σημα-
σία της λέξης.

Μια χώρα γονα-
τισμένη, με εξαντλη-
μένους πολίτες από 
τους φόρους και με 
capital controls εδώ 
και τρία χρόνια είναι 
τα “επιτεύγματα” της 
Kυβέρνησης του κ. 
Τσίπρα.

Η Ελλάδα όμως 
αξίζει μια καλύτερη 
τύχη.

Η ΝΔ δεσμεύεται 
να τερματίσει αυτόν 

τον παραλογισμό της υπερφορολόγησης, 
να δώσει ξανά αληθινή ελπίδα και προο-
πτική στους Έλληνες πολίτες».
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Στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για την επιλογή 
Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών 
Κοινοτήτων, του Μέτρου 19 «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη 
μέσω του LEADER ΤΑΠΤοΚ – Π.Α.Α. 2014-2020», εγκρίθηκε 
με την υπ. Αριθμ. 3206/12-12-2016 απόφαση του Υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων η εφαρμογή προγράμματος 
Τοπικής Ανάπτυξης της ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε.  

Με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
καλούνται οι ενδιαφερόμενοι – υποψήφιοι δικαιούχοι, να υπο-
βάλλουν τις προτάσεις του στο πλαίσιο της Δράσης 19.2.4. 
«Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών στις αγροτικές 
περιοχές».

Η δράση εφαρμόζεται στην Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας 
και εντάσσεται το σύνολο των Δημοτικών – Τοπικών Κοινοτή-
των, εκτός από τα πολεοδομικά συγκροτήματα των Δημοτικών 
Κοινοτήτων Αλεξάνδρειας, Βέροιας και Νάουσας, οι οποίες ξε-
περνούν σε πληθυσμό τις 15.000 κατοίκους. Η συγχρηματοδο-
τούμενη Δημόσια Δαπάνη της παρούσας πρόσκλησης ανέρχε-
ται ενδεικτικά σε 1.520.000,00€ (συγχρηματοδότηση Ε.Γ.Τ.Α.Α. 
και Εθνικών Πόρων).

Οι υποδράσεις που περιλαμβάνονται στο τοπικό πρόγραμ-
μα στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης της ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε., όσον α-
φορά σε δημοσίου χαρακτήρα παρεμβάσεις, είναι οι ακόλουθες: 

19.2.4.2 Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση 
τοπικών βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό, κα-
θώς και των σχετικών υποδομών (ενδεικτικά: παιδικοί σταθμοί, 
αγροτικά ιατρεία). (Κωδικός Πρόσκλησης ΟΠΣΑΑ 19.2.4.2_1/
M2998597).

Η υποδράση αφορά στην υλοποίηση έργων δημιουργίας, 
βελτίωσης (συμπεριλαμβανομένης της ενεργειακής αναβάθμι-
σης), ή επέκτασης των προσφερόμενων βασικών υπηρεσιών 
(παιδικοί σταθμοί, αγροτικά ιατρεία, κλπ.) και αθλητικών υπο-
δομών (χώροι αθλητικών δραστηριοτήτων, ποδηλατοδρόμων, 
κλπ), με την εξαίρεση των υπηρεσιών αναψυχής και πολιτι-
σμού, εντός της περιοχής παρέμβασης, συμπεριλαμβανομένων 
των παρεμβάσεων στις σχετικές υποδομές. 

Ποσοστό Επιχορήγησης :   έως 100% (για επενδύσεις 
χωρίς κέρδη). Σε περίπτωση ύπαρξης καθαρών εσόδων, το 
ποσό της ενίσχυσης δύναται να καθορίζεται είτε στο επίπεδο 
όπου δεν υπερβαίνει την διαφορά μεταξύ των επιλέξιμων δα-
πανών και του κέρδους εκμετάλλευσης της πράξης, βάση της 
παρ. 10 του άρθρου 55 του Καν. (ΕΕ) 651/2014, είτε στο 80% 
των επιλέξιμων δαπανών, βάση της παρ. 12 του άρθρου 55 του 
Καν. (ΕΕ) 651/2014 χωρίς την διεξαγωγή χρηματοοικονομικής 
ανάλυσης.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ : 720.000,00€
19.2.4.3 Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε 

υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, ανάπλασης χώρων εντός 
οικισμών, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές 
μικρής κλίμακας (ενδεικτικά: σημάνσεις, δημόσιοι κοινόχρηστοι 
χώροι, προβολή προώθηση περιοχών, ποδηλατικές διαδρο-
μές). (Κωδικός Πρόσκλησης ΟΠΣΑΑ 19.2.4.3_1/M2998597)

Η υποδράση αφορά σε έργα μικρής κλίμακας που συμβά-
λουν/στοχεύουν στη βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής 
όπως άλση, πάρκα/πλατείες, μονοπάτια, διαδρομές, αξιοθέατα, 
καταφύγια, παρατηρητήρια, θέσεις θέας, η δημιουργία, βελ-
τίωση και εκσυγχρονισμός των τοπικών κέντρων τουριστικής 
πληροφόρησης, η δημιουργία ιστοσελίδων, παραγωγή πλη-
ροφοριακού και τουριστικού υλικού, δημόσιες υποδομές που 
κρίνονται απαραίτητες για την αύξηση της προσβασιμότητας σε 
επισκέψιμους χώρους. 

Ποσοστό Επιχορήγησης : 100% (σε περιπτώσεις πράξε-
ων χωρίς κέρδη). Σε περίπτωση ύπαρξης καθαρών εσόδων, 
το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται στο επίπεδο όπου δεν 
υπερβαίνει την διαφορά μεταξύ των επιλέξιμων δαπανών και 
του κέρδους εκμετάλλευσης της πράξης, βάση της παρ. 10 του 
άρθρου 55 του Καν. (ΕΕ) 651/2014.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ : 280.000,00€
19.2.4.4 Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων. (Κωδικός 

Πρόσκλησης ΟΠΣΑΑ 19.2.4.4_1/M2998597)
Η υποδράση αφορά στη διατήρηση της πολιτιστικής παρά-

δοσης ή άλλων στοιχείων της περιοχής εφαρμογής, τα οποία 
προβάλλονται μέσα από τις τοπικές εκδηλώσεις. Οι πράξεις 
που δύναται να υλοποιηθούν θα πρέπει να συνδέονται με άμε-
σο τρόπο με την προβολή/διατήρηση των τοπικών στοιχείων 
της περιοχής όπως για παράδειγμα η παράδοση, τα έθιμα, η 
λαογραφία, η ιστορία, τα τοπικά προϊόντα και επαγγέλματα. Η 
ενίσχυση αφορά σε πράξεις άυλου χαρακτήρα.

Ποσοστό Επιχορήγησης : 100% (για επενδύσεις χωρίς 
κέρδη), Σε περίπτωση ύπαρξης καθαρών εσόδων, το ποσό της 
ενίσχυσης δύναται να καθορίζεται είτε στο επίπεδο όπου δεν 
υπερβαίνει την διαφορά μεταξύ των επιλέξιμων δαπανών και 
του κέρδους εκμετάλλευσης της πράξης, βάση της παρ. 6 του 
άρθρου 53 του Καν. (ΕΕ) 651/2014, είτε στο 80% των επιλέξι-
μων δαπανών, βάση της παρ. 8 του άρθρου 53 του Καν. (ΕΕ) 
651/2014 χωρίς την διεξαγωγή χρηματοοικονομικής ανάλυσης.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ: 190.000,00€
19.2.4.5 Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, που 

συνδέονται με τον πολιτισμό, με τη διατήρηση, αποκατάσταση 
και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς 
των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή 
φυσική αξία, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνι-
κό-οικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής 
ευαισθητοποίησης (συμπεριλαμβανομένων πολιτιστικών/συ-
νεδριακών κέντρων, μουσείων, πολιτιστικών χαρακτηριστικών 
της υπαίθρου – μύλοι, γεφύρια). (Κωδικός Πρόσκλησης ΟΠΣΑΑ 
19.2.4.5_1/M2998597)

Μέσω της υποδράσης δύναται να υλοποιηθούν πράξεις που 
συνδέονται με:

• Την πολιτιστική κληρονομιά, όπως για παράδειγμα μελέ-
τες καταγραφής, ενίσχυση πολιτιστικών συλλόγων μέσω της 
προμήθειας μουσικών οργάνων, παραδοσιακών φορεσιών, 
δημιουργία εκθετηρίων – συλλογών, πολιτιστικών/συνεδριακών 
κέντρων, μουσείων, βιβλιοθηκών, παρεμβάσεις για τη διατήρη-
ση των πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου – μύλοι, 
γεφύρια. 

• Την φυσική κληρονομιά, όπως μικρής κλίμακας τεχνικά έρ-
γα καθαρισμού, προστασίας ή αποκατάστασης / αναβάθμισης 
τοπίων και χώρων.

• Την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, όπως δράσεις ενη-
μέρωσης και πληροφόρησης, διοργάνωση συναντήσεων, ημε-
ρίδων, σχεδίαση ενημερωτικού υλικού και υλικού προώθησης.

Ποσοστό Επιχορήγησης : έως 100% (για επενδύσεις χω-
ρίς κέρδη). Σε περίπτωση ύπαρξης καθαρών εσόδων, το ποσό 
της ενίσχυσης δύναται να καθορίζεται είτε στο επίπεδο όπου 
δεν υπερβαίνει την διαφορά μεταξύ των επιλέξιμων δαπανών 
και του κέρδους εκμετάλλευσης της πράξης, βάση της παρ. 
6 του άρθρου 53 του Καν. (ΕΕ) 651/2014, είτε στο 80% των 
επιλέξιμων δαπανών, βάση της παρ. 8 του άρθρου 53 του Καν. 
(ΕΕ) 651/2014 χωρίς την διεξαγωγή χρηματοοικονομικής ανά-
λυσης, ενώ στις περιπτώσεις έκδοσης μουσικών ή λογοτεχνι-
κών έργων η ενίσχυση δεν υπερβαίνει είτε την διαφορά μεταξύ 
των επιλέξιμων δαπανών και των προεξοφλημένων εσόδων 
του έργου, είτε το 70% των επιλέξιμων δαπανών (σύμφωνα με 
το άρθρο 53 περ. 9 του Καν. (ΕΕ) 651/2014) χωρίς την διεξα-
γωγή χρηματοοικονομικής ανάλυσης.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ : 330.000,00€
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: Δυνητικοί δικαιούχοι των υποδράσεων μπο-

ρούν να είναι:
• ΟΤΑ Α & Β βαθμού, και φορείς τους. 
• Ιδιωτικοί συλλογικοί φορείς ή/και νομικά πρόσωπα μη κερ-

δοσκοπικού χαρακτήρα, με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση 
αντίστοιχων έργων, σύμφωνα και με την επιλεξιμότητα που 
καθορίζεται στο τοπικό πρόγραμμα της Ο.Τ.Δ. ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε.. 

• Δικαιούχοι στην εν λόγω δράση δύναται να είναι και η 
Ο.Τ.Δ. ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. ή μέλος αυτής.

Η αίτηση στήριξης υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του 
Ο.Π.Σ.Α.Α. (www.opsaa.gr/RDIIS) συνοδευόμενη από τα δι-
καιολογητικά/έγγραφα για τα οποία ορίζεται ως υποχρεωτική 
η ηλεκτρονική υποβολή. Για τον σκοπό αυτό, απαιτείται τα 
στελέχη του δυνητικού δικαιούχου να διαθέτουν ατομικό κωδι-
κό πρόσβασης στο Ο.Π.Σ.Α.Α. (Οδηγίες για έκδοση κωδικού 
χρήστη στο Ο.Π.Σ.Α.Α. βρίσκονται στην ηλεκτρονική δ/νση του 
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (www.opekepe.gr), στον σύνδεσμο «ΕΦΑΡ-
ΜΟΓΕΣ»/«Ο.Π.Σ.Α.Α. 2014 - 2020 (Ολοκληρωμένο Πληρο-
φοριακό Σύστημα Αγροτικής Ανάπτυξης)»/«Οδηγίες για την 
πρόσβαση των Δικαιούχων Δημοσίων Έργων στο Ο.Π.Σ.Α.Α.» 
ή στο http://www.opekepe.gr/doc/June2010/odhgies_prosbash_
dikaiouxwn_opsaa_2_ekdosh.pdf) 

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής
πρότασης: 30/04/2018
Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής
πρότασης: 16/07/2018
Επιπλέον, η υπογεγραμμένη αίτηση στήριξης, μαζί με όλα 

τα δικαιολογητικά/έγγραφα, υποβάλλονται στην Ο.Τ.Δ. ΑΝ.Η-
ΜΑ. Α.Ε., Θεσσαλονίκης 46, 591 31 ΒΕΡΟΙΑ, εντός δέκα (10) 
ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υποβολής της 
αίτησης στήριξης και έως ώρα 14:00’.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή 
των προτάσεων, τη συμπλήρωση των αιτήσεων στήριξης και 
άλλες διευκρινήσεις, υπεύθυνοι είναι: Ατσάλου Έλενα, Καρα-
γιάννης Θανάσης και Ελευθεριάδης Μιχάλης, τηλέφωνο 2331 
020809, fax 2331 020271 και e-mail info@anhma.gr. 

Περαιτέρω πληροφορίες για το Π.Α.Α. 2014-2020, το σύστη-
μα διαχείρισης του Π.Α.Α. 2014-2020, το θεσμικό πλαίσιο υλο-
ποίησης των πράξεων που εντάσσονται στο Π.Α.Α. 2014-2020, 
τους κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών πράξεων, καθώς 
και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία για την υποβολή των αιτή-
σεων στήριξης, βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.
agrotikianaptixi.gr ή στην ιστοσελίδα της ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε.  www.
anhma.gr. 

Η πλήρης πρόσκληση με τα παραρτήματά της και όλο το 
αναλυτικό πληροφοριακό υλικό, τίθεται στη διάθεση των ενδια-
φερομένων – σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή ΔΩΡΕΑΝ – είτε 
στην έδρα της Ο.Τ.Δ. ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε., είτε μέσω διαδικτύου.

Ο Πρόεδρος της Ε.Δ.Π. CLLD/LEADER
Τεληγιαννίδης Θεόφιλος

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας 
και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  1ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 
Για την υποβολή πρότασης στο τοπικό πρόγραμμα της 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ
 Α.Ε. Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α – ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε.

ΜΕΤΡΟ 19: «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜE ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 
ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD) – 

LEADER» Π.Α.Α. 2014 -2020
ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: «ΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ 

ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟ-
ΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD/LEADER)»
ΔΡΑΣΗ 19.2.4: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΑΝΑΠΛΑΣΗ 

ΧΩΡΙΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ»

Απόστολος Βεσυρόπουλος: 
«Πρωταθλήτρια η Ελλάδα 

στην αύξηση των ασφαλιστικών 
εισφορών σύμφωνα 

με έκθεση του ΟΟΣΑ»

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

Επταήμερη εκδρομή 
στο γύρο της Ιταλίας

Το  Δ.Σ.  του Συνδέσμου  αποφάσισε να πραγματοποιή-
σει επταήμερη εκδρομή στο γύρο της Ιταλίας.

 Η διαδρομή Βέροια- Ηγουμενίτσα- Ανκόνα- Βενετία- 
Φλωρεντία-Ρώμη- Περούτζια- Ασίζη- Ανκόνα.

 Αναχώρηση από «ΕΛΙΑ» Τετάρτη  30 Μαΐου 2018, ώρα 
5:00 το απόγευμα. Επιστροφή Τρίτη 7 Ιουνίου 2018. Δύο 
διανυκτερεύσεις στο πλοίο και τέσσερες στην Ιταλία.

 Λεπτομερές πρόγραμμα και άλλες πληροφορίες στο 
Γραφείο του Συνδέσμου ή στα τηλέφωνα των μελών του 
Δ.Σ.  Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 12 Μαΐου 2018, διότι υ-
πάρχει δέσμευση στην κράτηση του πλοίου.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος  Ο Γεν. Γραμματέας

ΓΚΟΓΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  ΤΟΠΑΛΤΖΙΚΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
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ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 

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

ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ  
ΒΕΡΟΙΑΣ     

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

Ομιλία της Ειρήνης 
Αναγνώστου 

στη Σχολή Γονέων
της Μητρόπολης

Τὴν Κυριακὴ 29 Ἀπριλί-
ου 2018 στὶς 7 τὸ ἀπόγευ-
μα στὸ Πνευματικὸ Κέντρο 
τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπό-
λεως (Βενιζέλου 29, 1ος 
ὄροφος) ὁμιλήτρια  στή  
«Σχολή Γονέων» τῆς Ἱερᾶς 
Μητροπόλεως μας θὰ εἶναι 
ἡ κ. Εἰρήνη Ἀναγνώστου 
Κελεπούρη, σχολική ψυ-
χολόγος, ἡ  ὁποία θά ἀνα-
πτύξῃ τὸ θέμα: 

«Φάκελος γονείς καί 
ἔφηβοι :  ο ἰκογενε ιακές 
σχέσεις, σχολεῖο καί δια-
δίκτυο».

Εἴσοδος ἐλεύθερη

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΠΑΝ. ΕΝ. ΓΟΝΕΩΝ «Η ΧΡ. ΑΓΩΓΗ» 
(Γ.Ε.Χ.Α.) ΤΜΗΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ

Πρόσκληση
Την Κυριακή 29 Απριλίου 2018 τελούμε μνημόσυνο 

υπέρ αναπαύσεως των συνεργατών και των ευεργετών 
του Συλλόγου μας στον Ιερό Ναό της Μητροπόλεως. Θα 
ακολουθήσει, ώρα 11.15 π.μ. δεξίωση στην αίθουσά μας, 
Αντ. Καμάρα 25 και ομιλία με θέμα: «Συνάντηση με τον 
Αναστημένο Χριστό». Ομιλητής θα είναι ο κ. Θεόδωρος 
Χαλκιόπουλος, θεολόγος, ιεροκήρυκας. 

Με τιμή 
Τα Διοικ. Συμβούλια

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα χωριστής 
συλλογής μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης και υπόδησης

Στην ιστοσελίδα του Δήμου Βέροιας (www.veria.gr) αναρτήθηκε η Πρόσκληση Εκ-
δήλωσης Ενδιαφέροντος για την εφαρμογή του προγράμματος χωριστής συλλογής 
μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης και υπόδησης και λοιπών υφασμάτινων ειδών. 

Προτάσεις μπορούν να υποβάλουν εταιρίες που ενδιαφέρονται να αναλάβουν σε 
συνεργασία με το Δήμο Βέροιας την ολοκληρωμένη διαχείριση του ρεύματος των με-
ταχειρισμένων ειδών ένδυσης και υπόδησης και λοιπών υφασμάτινων ειδών έως τις 
03/05/2018, στα γραφεία της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος – Καθαριότητας – Πολιτικής 
Προστασίας, Μητροπόλεως 55 ή μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο 
garani@veria.gr.

Ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας – Ανακύκλωσης 
– Περιβάλλοντος - Πολιτικής Προστασίας 

Παπαδόπουλος Βασίλειος

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βε-
ροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντε-
λεήμων:

Το Σάββατο 28 Απριλίου θα παραστεί 
στην ενθρόνιση του Σεβασμιωτάτου Μη-
τροπολίτου Γέροντος Πριγκηποννήσων κ. 
Δημητρίου.

Την Κυριακή 29 Απριλίου το πρωί θα 
ιερουργήσει στον Ιερό Ναό Αγίου Αντω-
νίου Πολιούχου Βεροίας επί τη εορτή του 
Αγίου Αποστόλου Σωσιπάτρου του Βε-
ροιέως.

Την Δευτέρα 30 Απριλίου στις 11:00 
π.μ. θα ομιλήσει στη Σύναξη Ιερέων στο 
Παύλειο Πολιτιστικό Κέντρο Βεροίας.

Την Τρίτη 1 Μαΐου το πρωί θα ιερουρ-
γήσει στην Ιερά Μονή Αγίων Πάντων Βερ-
γίνας επί τη εορτή της Οσίας Ματρώνας 
εκ Ρωσίας.

Την Τετάρτη 2 Μαΐου το απόγευμα θα 
λάβει μέρος στον Πανηγυρικό Εσπερινό 
επί τη εορτή του Οσίου Λουκά του εν 
Στειρίω στην Ιερά Μητρόπολη Θηβών και 
Λεβαδείας.

Την Πέμπτη 3 Μαΐου το πρωί θα λάβει 
μέρος στην Πανηγυρική Θεία Λειτουργία 
επί τη εορτή του Οσίου Λουκά του εν 
Στειρίω στην Ιερά Μητρόπολη Θηβών και 
Λεβαδείας.

Το Σάββατο 5 Μαΐου το πρωί θα ιε-
ρουργήσει στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό 
της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Ειρήνης στο 
Αγγελοχώρι.

Το Σάββατο 5 Μαΐου το απόγευμα θα 
λάβει μέρος στον Πανηγυρικό Εσπερινό 
επί τη εορτή της Οσίας Σοφίας της εν 
Κλεισούρα στην Ιερά Μονή Γενεσίου της 
Θεοτόκου Κλεισούρας Καστοριάς.

Την Κυριακή 6 Μαΐου το πρωί θα λά-
βει μέρος στην Πανηγυρική Θεία Λειτουρ-
γία επί τη εορτή της Οσίας Σοφίας της εν 
Κλεισούρα στην Ιερά Μονή Γενεσίου της 
Θεοτόκου Κλεισούρας Καστοριάς.

Την Δευτέρα 7 Μαΐου στις 6:30 μ.μ. θα 
χοροστατήσει στον πανηγυρικό εσπερινό 
επί τη εορτή του Αγίου Ιωάννου του Θεο-
λόγου στο πανηγυρίζον Ιερό Εξωκκλήσιο 
Ναούσης.

Την Τρίτη 8 Μαΐου το πρωί θα ιερουρ-
γήσει στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου 
Ιωάννου του Θεολόγου Νησελίου.

Την Τρίτη 8 Μαΐου στις 6:30 μ.μ. στον 
Ι. Ν. Αγίου Χριστοφόρου Πολυπλατάνου 
θα μεταφέρει ιερό λείψανο του Αγίου Χρι-
στοφόρου και εν συνεχεία θα χοροστατή-
σει στον Πανηγυρικό Εσπερινό.

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 29 Α-

πριλίου 2018 στον Ιερό Ναό 
Αγίου Αθανασίου Βέροιας 40Ν-
ΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για 
την ανάπαυση της ψυχής του 
πολυαγαπημένου μας συζύ-
γου, πατέρα, παππού και θείου

ΑΝΕΣΤΗ
ΣΩΤΗΡΙΑΔΗ

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

Η σύζυγος, 
Τα παιδιά, Τα εγγόνια, Τα δισέγγονα

Τα ανήψια,  Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

ETHΣIO ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 29 

Απριλίου 2018 στον Ιερό 
Ναό Αγίου Αθανασίου Βέροι-
ας ETHΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για 
την ανάπαυση της ψυχής του 
πολυαγαπημένου μας συζύ-
γου, πατέρα, παππού, αδελ-
φού και θείου

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΥΛ.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

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

Η σύζυγος, Τα παιδιά, Τα εγγόνια, 
Τα αδέλφια, Τα ανήψια, Οι λοιποί συγγενείς
Δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 28 Α-

πριλίου 2018 στον Ιερό Ναό 
Αγίου Αντωνίου  Βέροιας Ε-
ΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την 
ανάπαυση της ψυχής του πο-
λυαγαπημένου μας συζύγου, 
πατέρα, παππού, αδελφού και 
θείου

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚ.
ΜΗΤΡΟΥΛΑ

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

Η σύζυγος, Τα παιδιά,
Τα εγγόνια, Τα δισέγγονα, 

Τα αδέλφια, Τα ανήψια, Οι λοιποί συγγενείς 
Δεξίωση θα δοθεί στο καφέ Le Monde (Κεντρικής 129)

Η κίνηση του Μητροπολίτη

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

Ανακοίνωση
Το Σάββατο 28-4-2018 θα τελεσθεί όρθρος και θεία λειτουργία στο Βυζαντινό Πα-

ρεκκλήσιο της Παναγίας Χαβιαρα επί της οδού Αγίου Αντωνίου.



Του Ιερέως:
Παναγιώτου
Σ. Χαλκιά

Η ελληνική γλώσσα, 
φίλοι αναγνώστες, είναι 
το ανυπέρβλητο αγαθό, 
το δώρο του Θεού στους 
Έλληνες. Τους κρατεί ενω-
μένους 4.000 χρόνια. Τους 
ανέδειξε πηγή πολιτισμού 

στην οικουμένη και αποτελεί τη μεγαλύτερη προ-
σφορά στο Γένος.

Είναι η γλώσσα που υπερβαίνει τα όρια του 
χώρου και του χρόνου. Είναι η γλώσσα της έκφρα-
σης του ανθρώπινου πνεύματος για τα πιο σημα-
ντικά και διαχρονικά θέματα, τις βασικές έννοιες 
της ανθρώπινης σκέψης και του πολιτισμού και τις 
ανθρώπινες αξίες.

Είναι η γλώσσα του ρυθμού και του κάλλους 
της ευφυΐας. Μία σκέψη μπορεί να διατυπωθεί με 
άνεση και χάρη στην ελληνική γλώσσα, ενώ γίνεται 
δύσκολη στις άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες.

Είναι, επίσης, ο πλούτος της Ορθόδοξης Εκ-
κλησίας, γιατί μαζί με την πίστη, έγινε γλώσσα αγία 
και επομένως είναι μεγάλο αγαθό και θησαυρός 
για το έθνος μας. Στην ελληνική γλώσσα μεταφρά-
στηκε η Π. Διαθήκη (μετάφραση των Εβδομήκο-
ντα), εγράφη το Ευαγγέλιο και τα άλλα βιβλία της 
Καινής Διαθήκης. Διατυπώθηκαν τα δόγματα της 
πίστεως, οι ιεροί κανόνες, το σύμβολο της πίστε-
ως, οι θείες λειτουργίες και τα σοφότερα και σπου-
δαιότερα συγγράμματα των πατέρων και διδασκά-
λων της Εκκλησίας. Δεν μπορεί να νοηθεί μεγάλος 
ερμηνευτής της Αγίας Γραφής, αν δεν γνωρίζει την 
ελληνική γλώσσα, αρχαία και νεοελληνική.

Μεγάλοι ιστορικοί, γλωσσολόγοι, φιλόσοφοι, 
ξένοι επιστήμονες και πατέρες της Εκκλησίας, στο 
σύνολό τους, διά μέσου των αιώνων, απεφάνθη-
σαν και έγραψαν στην ενιαία Ελληνόφωνη γλώσσα 
και έχουν την ίδια σκέψη και το ίδιο φρόνημα.

Οι επόμενοι εξυμνητικοί λόγοι αποδεικνύουν 
το μεγαλείο και την αξία της αθάνατης ελληνικής 
γλώσσας:

-Η γλώσσα του Ομήρου, του Πλάτωνος, του 
Σοφοκλέους, του Αισχύλου, του Ευριπίδου και του 
Αριστοτέλους. Σε αυτήν γράφτηκαν τα αριστουρ-
γήματα της αρχαιότητος επάνω στην οποία στηρί-
χθηκε ο πολιτισμός.

-Η ελληνιστική (κοινή) γλώσσα του Μ. Αλέξαν-
δρου, έγινε το γλωσσικό όργανο του χριστιανι-
σμού.

-Γεννάδιος σχολάριος: «Είναι αναντικατάστατο 
το ελληνικό πρότυπο, λόγω του πλούτου του ελλη-
νικού λόγου».

-Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός: «Να στερεώνετε 
τα ελληνικά σχολεία, διότι αυτά λαμπρύνουν και 
φωτίζουν τον νουν του ανθρώπου. Εκεί μαθαίνουν 
τί είναι Θεός, τί είναι Άγγελος, τί είναι δαίμονας, τί 
αρετή και τί κακία. Να κρατείτε την ελληνική γλώσ-
σα, διότι αυτή θα σώσει το έθνος μας. Να γνωρίζε-
τε ότι και η Εκκλησία μας είναι στην Ελληνική. Οι 
γονείς μας είναι προτιμότερο ν΄ αφήνουν τα παιδιά 
τους φτωχά και γραμματισμένα, παρά πλούσια και 
αγράμματα.

-Γέροντας Πορφύριος: «Όσο ξεπέφτει η γλώσ-
σα, τόσο ξεπέφτει ο λαός».

-Ακαδημαϊκός Δεσποτόπουλος: «Το ελληνικό 
αλφάβητο είναι τόσο πολύτιμο, όσο 
και ο Παρθενώνας. Είναι το κειμήλιο 
του παγκόσμιου πολιτισμού».

-Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ιάκω-
βος: «Ό,τι χάνεται από τη γλώσσα, 
χάνεται από την πατρίδα μας».

-Κων/νος Παπαρρηγόπουλος: «Τα 
πάντα έχουν κατασκευαστεί, ώστε 
δια της ελληνικής γλώσσας να λαλή-
σει το πνεύμα το Άγιον».

-Διονύσιος Σολωμός: «Άλλο δεν 
έχω στο νου μου πάρεξ ελευθερία και 
γλώσσα».

-Γ. Χατζηδάκης (επιφανής γλωσ-
σολόγος): «Από την εποχή του Ομή-
ρου μέχρι σήμερον ένα έθνος απαρτι-
ζόμενο και μία γλώσσα, την ελληνική, 
λαλούμεν».

-Γεώργιος Μιστριώτης: «Η ελλη-
νική γλώσσα είναι η ακρόπολη και η 
έπαλξη για τη σωτηρία του ελληνικού 

έθνους. Έχει τη διαύγεια 
του ελληνικού ουρανού 
και το κάλλος του Ερμού 
του Πραξιτέλους. Εάν έ-
χεις γλώσσα, έχεις έθνος. 
Εάν αυτή χαθεί, τα πάντα 
χάνονται!».

-Ζακ Ντελόρ: «Θα ή-
ταν θαυμάσιο μια γλώσσα 
4.000 ετών, όπου έχουν 
εκφραστεί οι μεγαλύτερες 
μορφές της παγκόσμιας 
διανόησης και θεμελιωθεί 
όλες οι επιστήμες, να γίνει 
επίσημη γλώσσα της Ευ-

ρώπης…».
Όλοι οι ευρωπαίοι 

λαοί είναι ευγνώμονες. 
Την ονομάζουν Μάνα 
γλωσσών, όλων των ευ-
ρωπαϊκών γλωσσών και 
την αναγνωρίζουν ως 
διεθνή γλώσσα. Ακόμη 
και ξένοι λαοί απορούν 
όταν διαπιστώνουν ότι 
οι τηλεοπτικοί σταθμοί 
μας, έχουν αγγλικές ο-
νομασίες.

Έχετε, μας λένε, την 
αρχαιότερη γλώσσα της 
Ευρώπης και όλου του 
κόσμου και δεν τη σέ-
βεστε…

Σήμερα, σε πολλά 
κράτη του εξωτερικού 
διδάσκεται η αρχαία 
ελληνική γλώσσα, ενώ 
στην Ελλάδα, δυστυ-
χώς, από την αδιαφο-
ρία των Ελλήνων και 
τη φθορά του ήθους, η 
γλώσσα φθείρεται, κα-
κοποιείται βάναυσα και 
ταπεινές εκφράσεις την 
αντιπροσωπεύουν.

Όσοι δεν γνώρισαν 

και δεν εβίωσαν την αξία και τον ανεκτίμητο πλού-
το των λέξεών της, ως βιαστικοί, ανήσυχοι και 
ανικανοποίητοι, με ανυποχώρητο πείσμα και α-
ντιπαραδοσιακό μένος, την υπονομεύουν, την 
πολεμούν, την περιφρονούν και κατά τρόπο προ-
κλητικό την περιθωριοποιούν. Ακόμη και οι νόμοι 
του κράτους προσπαθούν να την εξαφανίσουν, 
ενώ κανείς από τους Ευρωπαίους δεν διανοήθηκε 
να λάβει μέτρα κατά της γλώσσας του, αρχαίας και 
ομιλουμένης. Εάν ξεριζωθεί η γλώσσα μας, χάνεται 
ένας λαός, ένας πολιτισμός και κινδυνεύει το έθνος 
μας. Σε αυτήν οφείλουμε την ύπαρξή μας, μαζί με 
την ορθοδοξία και την ιστορία μας και δεν πρέπει 
να μένει ξέφραγο αμπέλι. Εύστοχα ελέχθη: Έθνος 
είναι η γλώσσα του.

Όντως, η ελληνική γλώσσα είναι θείον δώρον. 
Είναι η καρδιά του ελληνισμού, ο μεγάλος ευεργέ-
της και ο ανεκτίμητος πλούτος όλης της ανθρωπό-
τητας. Εξημέρωσε βάρβαρους λαούς. Την ευλαβεί-
ται όλη η ανθρωπότητα. Είναι θαύμα θαυμάτων, 
γλώσσα οικουμενική.

Όλοι οι Έλληνες απανταχού της γης πρέπει να 
σεμνύνονται για τον μοναδικό και ανεκτίμητο θη-
σαυρό, την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ.
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Θέατρα της μνήμης...
Πέρναγαν οι πρόσφυγες, 
καθώς μύριζαν ακόμη τα λιβάνια στις εστίες τους 
που καίγονταν.

Τους έπαιρναν δρόμοι!
Κάτι ξεχασμένα φιλιά ζούσανε ακόμη στις  βραδιές 
με τα διαμάντια…

Σφήνωναν στους γκρεμισμένους τοίχους φωνές 
και δάκρυα, 
και έφθαναν τρικυμισμένες οι φωνές, 
για να πικράνουν τον αέρα και τις μέρες που έρχονταν.

Η Σάμοοοοοοος, η Σάμοοοοοος Ευφημία, νάτη 
η Σάμος…
δεν θα φαίνονται οι ρυτίδες μας εκεί…δεν θα φαίνονται.

Άλλωστε..
Νάτη η Πόπη, νάτη η Έφη, νάτοι οι Γιάννηδες, νάτες 
οι Χαρούλες,
νάτος ο Νίκος να και ο ήλιος. Εγίνηκεν πάλι.

Τέτοια έλεγε ο παππούς, την ώρα της ανάγκης. Πάντα.
Κάθε που βάραιναν μέσα του τ` απομνημονεύματα 
της θλίψης.
 
Σ` αυτό το υπόστρωμα της καλοσύνης η πόλη 
μνημονεύει τα ξεχασμένα φιλιά, είπε.
Αυτά που αφέθηκαν σε λουλούδια 
ν` ανθίσουν πάλι μαζί τους.

Σβήνω τη ματιά μου στα σύννεφα.
Φορέστε τα σκουλαρίκια σας. Ντυθείτε ερωτικά 
μεσάνυχτα.

Μ` ένα μυτερό καπέλο μώβ, πάνω στη ράχη 
ξακουστών αλόγων,
οδηγούμαι στην νέα βάπτιση.
Σσσσσσσσς!
Ο καλπασμός μιας καινούργιας μέρας ακούγεται.
Σσσσσσσσσσσσσς!. 
Μια ακατοίκητη σκέψη με κύκλωσε.
Σσσσσσσσσσσσσσσσσσσσς!
Πόσο αρέσουν στην ψυχή μου παραμύθια!!!

Γιάννης Ναζλίδης

«Για τη μητέρα γλώσσα μας
τα λάβαρα κρατείτε» (Κ. Παλαμάς)

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

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

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

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

Ο ΦΑΚΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ του 
Γεωργίου και της Ευγενίας, το γέ-
νος Μεγαλονίδου, που γεννήθηκε 
και κατοικεί στη Βέροια και η ΠΑ-
ΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του 

Γεωργίου και της Σοφίας, το γένος Παυλίδου, που 
γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται να 
παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο 
Δημαρχείο Βέροιας.
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ΤΡΙΤΗ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΕΡΟΣ Α΄ 1945-1950
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ (1912-1971)

Γράφει ο 
Παύλος Πυρινός
Πρώην Τοπικός Έφορος

Το 1945, η τότε κυβέρνηση, με το 
νόμο 112/1945 επανασύστησε το Σώ-
μα Ελλήνων Προσκόπων Ελλάδος.

Ύστερα από αυτό και την επιθυμία 
πολλών παλαιών προσκόπων, ο Δη-
μήτριος Παπαδόπουλος, παλιός Τοπι-
κός Εφορεύων, ο οποίος διορίστηκε 
Τοπικός Έφορος με το υπ’ αριθμ. 4/15-
3-1945 έγγραφο του Περιφερειακού 
Εφόρου Θεσσαλονίκης, εξέδωσε την 
υπ’ αριθμ.:

1η ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ ΤΟΠΙΚΟΥ 
ΕΦΟΡΟΥ

18 ΜΑΡΙΟΥ 1945
Έχοντας υπόψει τας σχετικάς δια-

τάξεις του νόμου 112/45 περί ανασυ-
στάσεως του Σώματος Ελλήνων Προ-
σκόπων

Επανιδρύομεν
Την Τοπικήν Εφορείαν Βεροίας και
Καλούμεν
Όλους τους αξιωματικούς, βαθμο-

φόρους και προσκόπους, εις τας φλέ-
βας των οποίων ρέει ακόμα το αίμα 
της προσκοπικής ιδεολογίας, όπως 
προσέλθουν και ταχθούν υπό την 
προσκοπικήν σημαίαν, για την εξάσκη-
σιν και δημιουργίαν μιας νέας γενεάς 
απαλλαγμένης του εγωίσμού, του μί-
σους, της εμπαθείας, του φθόνου και 
της ιδιοτελείας και εμπνευσμένης από 
τας αρχάς της αγάπης, της αδελφοσύ-
νης, της αρετής, της φιλοπατρίας επ’ 
αγαθώ της κοινωνίας και προς δόξαν 
και μεγαλείον της φιλτάτης μας Πα-
τρίδος.

Ο Τοπικός Έφορος
Δ. Παπαδόπουλος

Στην πρόσκληση αυτή της ανωτέ-
ρω Ημερησίας Διαταγής του Τοπικού 
Εφόρου ανταποκρίθηκαν οι εξής:

1. Ζαφάρας Ορέστης, υπαρχηγός, 
2. Κουϊκόγλου Ιορδάνης, 3. Κόντας 
Γεώργιος, αρχηγοί ομάδων και δόκιμοι 
και πρόσκοποι 45 τον αριθμό.

Όλοι αυτοί γράφτηκαν στις τρεις 
ομάδες της Τοπικής Εφορείας και πή-
ραν μέρος στη δοξολογία και στη συνέ-
χεια στην παρέλαση της 25ης Μαρτίου 
1945.

Για την ωραία και ελληνοπρεπή εμ-
φάνιση των προσκόπων στην παρέλα-
ση, ο Τοπικός Έφορος σημείωσε στην 
Η.Δ. του (26-3-1945):

«Συγχαίρω όλους τους αξιωματι-
κούς, βαθμοφόρους και προσκόπους 
για την λαμπράν και άμεμπτον εμφάνι-

σίν σας και την επιτυχή συμβολήν σας 
εις τον εορτασμόν. Εύχομαι δε όπως 
η πρώτη επιτυχής εμφάνισίν σας α-
ποτελέση το πρώτον βήμα του νέου 
προσκοπικού σταδίου όπερ ανοίγεται 
ενώπιόν σας.

Ο Τοπικός Έφορος
Δημήτριος Παπαδόπουλος

Στη συνέχεια γράφτηκαν και άλ-
λοι βαθμοφόροι, δόκιμοι και παλαιοί 
πρόσκοποι και οι ομάδες από τρεις 
έγιναν τέσσερις, στις 3 Απριλίου 1945 
ως εξής:

1η Ομάδα
Διοικητής-Αρχηγός: Ζαφάρας Ορέ-

στης, υπαρχηγός
Υπαρχηγός: Τσιτινίδης Ιωάννης, ε-

νωμοτάρχης και Οικονόμου Στέλιος, 
πρόσκοπος

1η Ενωμοτία
Ενωμ.: Δινηκούρης Κ., πρόσκ.
Υπενωμ.: Βαφειδης Δ., πρόσκ.
Πρόσκοποι: 6
2η Ενωμοτία
Ενωμ.: Μάτσος Ιωάννης, πρόσκ.
Υπενωμ.:
Πρόσκοποι: 6
3η Ενωμοτία
Ενωμ.: Χατζόπουλος Αχ., πρόσκ.
Υπενωμ.: Τσαρπαλης Κυρ., πρόσκ.
Πρόσκοποι: 5
2η Ομάδα
Διοικητής-Αρχηγός: Κουϊκόγλου
Ιορδάνης, αρχηγός
Υπαρχηγοί: Τσουλής Αθανάσιος, 

Υπαρχηγός και Καζαντζίδης Κ., ενωμ.
1η Ενωμοτία
Ενωμ.: Καραγκαβρέκης Ν., πρόσκ.
Υπενωμ.: Αθανασάκης Αντ., 
πρόσκ.
Πρόσκοποι: 7
2η Ενωμοτία
Ενωμ.: Συρόπουλος Γ., ενωμ.
Υπενωμ.: Μανωλάκης Δ., υπενωμ.
Πρόσκοποι: 7
3η Ενωμοτία
Ενώμ.: Γιλιόπουλος Στεφ., πρόσκ.
Υπενωμ.: Κουσίδης Χρήστος, 
πρόσκ.
Πρόσκοποι: 7
3η Ομάδα
Διοικητής-Αρχηγός: Κόντας Γεώργι-

ος, αρχηγός
Υπαρχηγοί: Σαρόγλου Ιωάννης, ε-

νωμ. Και Σύρπης Θεοφάνης, πρόσκ.
1η Ενωμοτία
Ενωμ.: Τσακίρης Στεφ., πρόσκ.
Υπενωμ.: Αλεκάκος Πέτρος, πρό-

σκ.
Πρόσκοποι 6
2η Ενωμοτία
Ενωμ.: Κόρτης Στέφ., πρόσκ.
Υπενωμ.: Δαμιτσόπουλος Χαρ., 

πρόσκ.
Πρόσκοποι: 6
3η Ενωμοτία
Ενωμ.: Ρέππας Διον., πρόσκ.
Υπενωμ.: Μιδήρογλου Αντ., πρόσκ.
Πρόσκοποι: 6
4η Ομάδα
Διοικητής-Αρχηγός: Σακελλαρίδης 

Ιωάννης, αρχηγός
Υπαρχηγοί: Τσικερδάνος Αντ., ε-

νωμ. και Τσαλέρας Γεώργιος, πρόσκο-
πος

1η Ενωμοτία
Ενωμ.: Βουζουλίδης Κ., 

πρόσκ.
Υπενωμ.: Τσιβιλής Δη-

μοσθένης, πρόσκ.
Πρόσκοποι: 8
2η Ενωμοτία
Ενωμ.: Ταρνανίδης Κ., 

πρόσκ.
Υπενωμ.: Κορδονίδης 

Παν., πρόσκ.
Πρόσκοποι: 8
3η Ενωμοτία
Ενωμ.: Τσιμτζίρης Ν., 

πρόσκ.
Υπενωμ.: Θεοφάνους 

Αχιλ., πρόσκ.
Πρόσκοποι 6
Με την υπ’ αριθμ. 

16/23-5-1945 Ημ. Διαταγή του Τοπικού 
Εφόρου Βεροίας συγκροτήθηκε και 5η 
Ομάδα (εν τω μεταξύ γράφτηκαν το 
1945 40 νέοι δόκιμοι πρόσκοποι).

5η Ομάδα
Προσωρινός αρχηγός: Κατσαμάκας 

Αντώνιος, υπαρχηγεύοντα και:
1. Συρόπουλος Αθαν/, ενωμ.
2. Δημάδη Αθανάσιο, ενωμ.
3. Σίμου Μερκούριο, ενωμ.
4. Χατζηδημητρίου Κ., ενωμ.

Με 14 προσκόπους
Η ΠΡΩΤΗ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗ 

ΑΓΕΛΗ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ
(1945)

Με την υπ’ αριθμ. 23/8-6-1945 Ημ. 
Διαταγή του Τοπικού Εφόρου Προσκό-
πων Βεροίας συγκροτήθηκε η πρώτη 
μεταπολεμική Αγέλη Λυκοπούλων με 
Διοικητή τον Δημήτριο Παπαδόπου-
λος, Τοπικό Έφορο και βοηθό του Στέ-
φανου Κόρτη.

Ο μειωμένος 
αριθμός 

οφθαλμών 
σε βλαστούς 
ακτινίδιων 
αποτελεί 

ένα πρόβλημα 
σοβαρό

Δ.Κ. Στυλιανίδης
Επ. Δ)ντής Ι.Φ.Δ

Το φαινόμενο αυτό παρατηρήθηκε σε ολό-
κληρο το Νομό Ημαθίας και στο Ν. Πιερίας. 
Υφίσταται προβληματισμός για τα αιτιατού 
φαινομένου αυτού και δεν μπορεί να απα-
ντηθεί το ερώτημα αν ο μειωμένος αριθμός 
οφθαλμών οφείλεται στη μη δημιουργία, ή 
στην πτώση σε κάποια φάση . Και στη μία ή 
στην άλλη περίπτωση αναζητούνται τα αίτια. 
Εάν θεωρηθεί ότι το φαινόμενο οφείλεται σε 
πτώση οφθαλμών τα αίτια που την προκα-
λούν είναι:

1. Η ανεπαρκής διακοπή λήθαργου των 
οφθαλμών. Αν και ο χειμώνας ήταν αρκετά 
θερμός, τα μετεωρολογικά στοιχεία δεν δικαι-
ολογούν το φαινόμενο αυτό, δεδομένου ότι 
στους οφθαλμούς των ακτινίδιων η διακοπή 
λήθαργου επιτελείται όχι μόνο κάτω των 7° 
C, αλλά και μέχρι 12° C

(Λιονάκης ,διδακτορική διατριβή).
2  Η καταστροφή των οφθαλμών από χα-

μηλές θερμοκρασίες. Τέτοιες θερμοκρασίες 
όμως δεν επεκράτησαν σε όλη την διάρκεια 
του χειμώνα.

3. Παθολογικά αίτια δεν φαίνεται να υ-
πάρχουν και μάλιστα σε τόσο μεγάλη έκταση 
συγχρόνως.

4. Έλλειψη θρεπτικών στοιχείων, με πι-
θανότερη την έλλειψη ψευδαργύρου, φαι-
νόμενο το οποίο παρατηρήθηκε σε δένδρα 
ροδακινιάς. Η έλλειψη ψευδαργύρου μπορεί 
να αποτελέσει αιτία και της μη δημιουργίας 
οφθαλμών.

Από όλα τα προαναφερθέντα, το πιθανό-
τερο αίτιο είναι η έλλειψη ψευδαργύρου. Η 
έλλειψη του στοιχείου αυτού παρατηρείται 
συχνά σε διάφορα είδη δένδρων. Ως εκ τού-
του κρίνεται επιβεβλημένη η εφαρμογή ψε-
κασμών με οργανικό ψευδάργυρο αυτήν την 
εποχή. Η εφαρμογή του ψευδαργύρου μόνο 
θετικά αποτελέσματα θα έχει. Θα επιδράσει 
μάλιστα θετικά και στο μέγεθος των καρπών. 
Σκόπιμο είναι να αφεθούν μερικά δένδρα 
αψέκαστα, για να γίνει ανάλυση φύλλων κατά 
τον μήνα Ιούλιο, προκειμένου να καταγραφεί 
η όλη κατάσταση των δένδρων από πλευράς 
θρεπτικών στοιχείων. Απαραίτητα να γίνουν 
δύο ψεκασμοί σε διάστημα 8-10 ημερών.



Γράφει ο 
Θωμάς 
Γαβριηλίδης

1. Κι εμένα τον μες 
στα μικρά μικρόθεό, τον 
Τύχωνα,

2. την ώρα την
 κατάλληλλη κάτι 
αν μου ζητήσεις,

3. θα το πετύχεις, αλλά μη μεγάλα 
λαχταρήσεις,
4. μα κάποιο από τα λαϊκά, που
 ένας θεός να δώσει
5. μπορεί σε άνθρωπο φτωχό, 
γιατί αυτών των δώρων
6. κύριος είμαι ο Τύχωνας, 
τα δίνω σ’ όποιον θέλω.

ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ε.Α. ΙΧ, 334
1. Καμέ τον εν σμικροίς
 ολίγον θεόν ην επιβώσης
2. ευκαίρως, τεύξη, μη μεγάλων γλίχου.
3. Ως ό,τι δημοτέρων δύναται θεός 
ανδρί πενέστη
4. δωρείσθαι, τούτων κύριος ειμί Τύχων.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ – ΣΧΟΛΙΑ
Γύρω από τα τέλη του τέταρτου π.Χ. αιώνα 

και τις αρχές του τρίτου, γύρω στα 300 π.Χ. δη-
λαδή, λίγα χρόνια μετά το θάνατο του Μεγάλου 
Αλεξάνδρου, τότε που οι διάδοχοί του πολεμώ-
ντας αναμεταξύ τους μοιράζονταν την κληρο-
νομιά του, ενώ η θεά Τύχη δεν ήξερε με ποιον 
να πάει και ποιον να αφήσει, ένας μικρότερος 
θεός, όπως αυτοσυστήνεται στο επίγραμμα του 
Βοιωτού (από τη Θήβα) ή Μακεδόνα επιγραμ-
ματοποιού Πέρση, αναλαμβάνει να εξυπηρετεί 
τις δευτερεύουσες υποθέσεις. Ονομάζεται Τύχων 
και λέει σ’ εκείνους που πιστεύουν στην τύχη 
ότι, αν στην κατάλληλη ώρα του ζητηθεί κάτι απ’ 
αυτά που περνούν απ’ το χέρι του, κάτι απ’ αυτά 
που ζητούν συνήθως άνθρωποι φτωχοί και ολι-
γαρκείς, προσγειωμένοι, θα τους το δώσει.

Για τα μεγάλα αρμόδια είναι η θερά Τύχη. 
Ζωή και θάνατος, υγεία και ευτυχία, πλούτη και 
μεγαλεία είναι στα χέρια της, αυτή τα δίνει κι αυ-
τή τα παίρνει πίσω. Λίγα χρήματα, μια θεσούλα, 
έναν καλό σύντροφο-συντρόφισσα στη ζωή, μια 
μικρή προίκα, ένα αμπελάκι, κάτι τέτοια μικρά 
και καθημερινά μπορεί να τα δίνει και το Τύχων, 
φτάνει να του το ζητήσεις σεμνά και ταπεινά και 
υπομονετικά την κατάλληλη ώρα, που θα έχει 
έρθει και η δική σου η σειρά.

Η ΘΕΑ ΤΥΧΗ
Η θεά Τύχη είναι η θεοποίηση της σύμπτω-

σης αυτού που δεν προβλέφτηκε, που δεν επι-
διώχτηκε αλλά έγινε απρόσμενα.

Σύμφωνα με τη «Θεογονία» του Ησίοδου η 
θεά Τύχη ήταν κόρη του Ωκεανού και της Τηθύ-
ος, ενώ, σύμφωνα με τον Πίνδαρο ήταν μια από 
τις Μοίρες η πιο δυνατή από τις άλλες Μοίρες-α-
δερφές της,

Ως φιλική θεά του πεπρωμένου 
η θεά Τύχη λατρευόταν σε δικό της 
βωμό στην αρχαία Ολυμπία με την 
επωνυμία ΑΓΑΘΗ ΤΥΧΗ – ΚΑΛΗ ΤΥ-
ΧΗ.

Ως θεά της αφθονίας και του 
πλούτου η θεά Τύχη παριστανόταν 
σε ζωγραφιές και σε αγάλματα σαν 

μάνα που κρατούσε με το ένα χέρι της στην α-
γκαλιά τον Πλούτο σαν παιδί της, ενώ με το άλλο 
χέρι κρατούσε «το κέρας της Αμάλθειας», το 
σύμβολο της αφθονίας.

Στις πόλεις, όπου λατρευόταν ως Πολιούχος 
θεά κάθε εκδήλωση δημόσια ή ιδιωτική άρχιζε με 
την ευχή «Αγαθή τύχη».

Σε πολλές αρχαίες ελληνικές πόλεις υπήρχαν 
ιερά που λατρευόταν η θεά Τύχη. Το πιο περίφη-
μο ήταν το ιερό της Αλεξάνδρειας της Αιγύπτου 
που ονομαζόταν «Τυχαίον».

Με την Ελληνίδα θεά Τύχη ταυτιζόταν η Ρω-
μαία Φορτούνα (Fortuna).

Από το σύγγραμα των Λουκρητίας Γουναρο-
πούλου – Μ.Β. Χατζοπούλου «Επιγραφές Κάτω 
Μακεδονίας, τεύχος Α΄, Επιγραφές Βεροίας» 
αντιγράφω δύο επιγραφές «της χώρας Βεροίας», 
μία προερχόμενη από τον Σταυρό που αρχίζει με 
τη φράση «Αγαθήι τύχηι» και μία προερχόμενη 
από το χωριό Μπρανιάτες (Νέα Νικομήδεια) που 
αρχίζει με τη φράση «Β(onae) F(ortunae) (στα 
λατινικά).

Α΄, 250 / 51 μ.Χ.
Αγαθήι τύχηι
Αυρήλιος ‘Ρωμανός
κατεσκεύασεν τη π[α]-
4 τρίδι τη λαμπροτάτη
μητροπόλει Βεροία
και Β νεωκόρω υδρ[ο]-
σκοπήσας εν τω ΒΠΣ
σεβαστώ έτει. Vac
vacat
Ευτυχώς.

Β΄, αρχές 2ου αι. μ.Χ. (;)
B(onae) F(0rtunae)
Iul(ius) Aufidius
mil(es) leg(ionis) xvi F(laviae) F(irmae)
4 Fuit ann(orum) xxvii
militavit ann(os)
viiii. Vale.
(Καλή τύχη. Ο Ιούλιος Αυφίδιος στρατιώτης 

της λεγεώνας 16 Φλαβίας Φίρμας, ήταν 27 χρό-
νων, υπηρέτησε ως στραιώτης 9 χρόνια. Χαίρε).

Καλή τύχη χρειάζεται και όταν αρχίζει ένα έρ-
γο, μια δουλειά, όπως και όταν αρχίζει το ταξίδι 
στη ζωή πάνω στη γη αλλά και στον άλλο κόσμο.

Πόσοι δεν 
α ν α γ ν ω ρ ί -
ζουν από τις 
πρώτες ακόμη 
νότες του κομ-
ματιού «Eye of 
the Tiger», την 

κλασική ταινία πυγμαχίας Rocky III 
και δεν δημιουργούν αυτόματα σχε-
δόν, εικόνες σκληρής προσπάθειας 
αλλά και επιτυχίας στο μυαλό. Σε 
μια πρόσφατη έρευνα της Runners 
World διαπιστώθηκε ότι το 75% των 
ερωτηθέντων θεωρούν ότι η μουσική 
βοηθάει στις αθλητικές δραστηριότη-
τες, αλλά και την επίτευξη των στό-
χων της κάθε άσκησης.

Ακριβώς πώς η μουσική μπορεί 
να τροφοδοτήσει την άσκηση, είναι 
ένα πρόσφατο πεδίο επιστημονικής 
μελέτης, που οι εμπειρογνώμονες 
ερευνούν τις τελευταίες δύο δεκα-
ετίες. Η έρευνα τους δείχνει ότι τα 
συστατικά της μουσικής, από τους 
στίχους μέχρι το ρυθμό, μπορούν να 
επηρεάσουν έντονα την απόδοση, 
αλλάζοντας τον τρόπο σκέψης ενός 
ατόμου τη στιγμή της άθλησης ή α-
ποσπώντας την προσοχή από την 
ενόχληση, όπως υποστηρίζει ο Δρ 
Κώστας Καραγεωργής, εισηγητής α-
θλητικής ψυχολογίας στο Πανεπιστή-
μιο Brunel, στο βιβλίο του Applying 
Music. Και δεν είναι μόνο ο μέσος δρομέας σας στο 
πάρκο που βασίζεται στη δύναμη της μουσικής, εξη-
γεί ο Δρ Καραγεωργής. Ακόμη και οι επαγγελματίες 
αθλητές συνδέονται με τη μουσική για να βρεθούν στη 
σωστή ψυχολογική κατάσταση ώστε να αποδώσουν 
σωστά. Οι μελέτες δείχνουν ότι οι αθλητές μπορούν 
να συνδέσουν ένα συγκεκριμένο κομμάτι μουσικής, με 
τη βέλτιστη κατάσταση του νου για την άσκηση, με την 
πάροδο του χρόνου. Στην πραγματικότητα, ορισμένοι 
αθλητικοί οργανισμοί φοβούνται ότι η μουσική είναι 
τόσο ισχυρή που μπορεί να δώσει ένα πλεονέκτημα 
σε σχέση με άλλους ανταγωνιστές. ”Ο πιο διάσημος 
Ολυμπιονίκης όλων των εποχών, ο Michael Phelps, 
είναι ιδιαίτερα γνωστός για τη χρήση ενός επιθετικού 
playlist hip-hop στην αγωνιστική σκηνή», λέει ο Δρ 
Καραγεωργής. «Είναι σε θέση να μπλοκάρει τα εξωτε-
ρικά ερεθίσματα, εστιάζοντας στο επίκεντρο του έργου 
του και ενισχύοντας την ταυτότητά του, ως τον αδιάκο-
πο κύριο της πισίνας μέσα από τη μουσική του».

Ωστόσο, οι περισσότεροι άνθρωποι δεν εκμεταλ-
λεύονται τη μουσική στο μέγιστο δυνατό δυναμικό 
τους. «Η μουσική μπορεί να έχει βαθιά επίδραση στη 
συναισθηματική μας κατάσταση και κάθε πτυχή της 
μουσικής μπορεί να συμβάλει σε αυτό» εξηγεί.

Βέβαια υπάρχουν και περιπτώσεις όπου η μουσική 

μπορεί να είναι επιζήμια για την άσκηση. Η διάκριση 
καταλήγει στο αν ένα άτομο έχει αυτό που περιγρά-
φεται ως ένα «συσχετιστικό» ή «διασχιστικό» στιλ 
προσοχής. Για παράδειγμα, οι φανατικοί της γυμνα-
στικής και οι ελίτ αθλητές που παρακολουθούν συνε-
χώς το ρυθμό και τα επίπεδα ενέργειας τους για να 
επιτύχουν τη βέλτιστη απόδοση, μπορούν να βρουν 
μουσική που  τους αποπροσανατολίζει. Οι διαχωρι-
στές, από την άλλη πλευρά, βασίζονται στη διέγερση, 
για να εκτρέψουν την προσοχή τους από τον πόνο.

Ο Δρ Καραγεωργής, έχει μελετήσει τις επιδράσεις 
της άσκησης και του αθλητισμού για οργανώσεις 
όπως το British Athletics, το Αγγλικό Ράγκμπι και η 
Nike (ESPNMag). “Απολαύστε τη μουσική με τη δρα-
στηριότητα και την ψυχική κατάσταση που θέλετε να 
επιτύχετε. Για παράδειγμα, η γρήγορη, δυναμική ρυθ-
μική μουσική,  είναι η καλύτερη ψυχολογική προετοι-
μασία πριν από την προπόνηση με βάρη. Ο ρυθμός 
και η μελωδία πρέπει να ταιριάζουν με το ρυθμό της 
κίνησης και της δραστηριότητας. Έτσι, ένα βαλς θα ή-
ταν πιθανώς μια κακή συνοδεία για ένα τρέξιμο. Συγ-
χρονισμένη μουσική, όπως το salsa ή η τζαζ, μπορεί 
να κάνει τις δραστηριότητες αρκετά προκλητικές επει-
δή η έμφαση δίνεται στο off-beat. Χρησιμοποιώντας 
ένα τραγούδι με ταχύτερο ρυθμό από τη ζώνη άνεσής 

σας, βοηθάτε στην επίτευξη νέων στόχων 
φυσικής κατάστασης”. 

Όποιες όμως και αν είναι η μουσικές 
προτιμήσεις του καθενός, ο ρυθμός είναι 
αναπόσπαστο κομμάτι σε κάθε δραστηρι-
ότητα και κάθε πτυχή της ζωής μας. Ας το 
εκμεταλλευτούμε.
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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 
ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΡΡΟΕΣ

Γράφει η Ευδοξία Δαβόρα 
μουσικοπαιδαγωγός- μουσικοθεραπεύτρια

www.sonatal.gr

ΠΕΡΣΟΥ «Ο ΘΕΟΣ ΤΥΧΩΝ»

Ευχαριστήριο
Ο καθηγητής Μητριτώνης Γιάννης και 

οι μαθητές του 5ου Γ.Λ. Βέροιας της Α΄ 
τάξης του Project με θέμα: «Βία - Εγκλημα-
τικότητα στην σύγχρονη ελληνική κοινωνία» 
ευχαριστούν θερμά τον κ. Κουρμπετλή και 
τον κ. Σισμανίδη αστυνομικούς του τμή-
ματος Ασφάλειας Βέροιας για την κοινή εκ-
δήλωση με θέμα την βία - εγκληματικότητα 
που έγινε την Πέμπτη 26/4/2018 στο 5ο 
ΓΕΛ Βέροιας.



Το πρόγραμμα της 30ής αγωνιστικής

Η Football League ανακοίνωσε το ανα-
λυτικό πρόγραμμα της 30ής αγωνιστι-
κής. Οι αναμετρήσεις θα διεξαχθούν 

σε βάθος τριημέρου από τις 4 ως τις 6 Μαΐου, 
ενώ τηλεοπτικά θα μεταδοθούν οι αγώνες του 

ΟΦΗ με τον Απόλλωνα Λάρισας 
και της Αναγέννησης Καρδίτσας 
με τα Τρίκαλα. Παράλληλα, θα 
υπάρξει διαδικτυακή κάλυψη και 
του αγώνα Παναιγιάλειος - Απόλ-
λων Πόντου.

Αναλυτικάτοπρόγραμμα:
Σπάρτη-Εργοτέλης(4/5,16:00)
ΟΦΗ -ΑπόλλωνΛάρισας (5/5, 17:00,

ΕΡΤ3)
Δόξα Δράμας - Καραϊσκάκης (6/5,

17:00)
Πανσερραϊκός-Καλλιθέα(6/5,17:00)
Αιγινιακός - ΑΟΧ Κισσαμικός (6/5,

17:00)
Παναιγιάλειος -ΑπόλλωνΠόντου (6/5,

17:00,ΕΡΤWebTV)
ΑναγέννησηΚαρδίτσας -Τρίκαλα (6/5,

17:00,ΕΡΤ3)
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Από την Επιτροπή διαιτησίας της 
ΕΠΣ Ημαθίας ανακοινώθηκαν 
οι διαιτητές και βοηθοί που 

θα διευθύνουν τα παιχνίδια της 30ης 
αγωνιστικής . Στο ντέρμπι κορυφής 
μεταξύ του ΠΑΟΚ  Αλεξάνδρειας και 
της Νίκης Αγκαθιάς διαιτητής θα είναι 
ο αξιολογημένος και διαιτητής Σούπερ 
Λίγκας Δημήτρης Καραντώνης με βοη-
θούς τους κ.κ Λαζάρου και Κελεσίδη.

Αναλυτικάτοπρόγραμμα
Α1ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
(ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ)
30ηαγωνιστική

ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ 16.30 ΑΕ
ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ
ΔΙΑΒΑΤΟΥ

Διαιτησία: ΠΙΤΟΣ -ΓΙΑ-
ΓΚΙΤΖΟΓΛΟΥ-ΧΡΙΣΤΟΔΟΥ-
ΛΟΥΚ.

ΚΟΠΑΝΟΥ 16.30 ΓΑΣ
ΚΟΠΑΝΟΣ - ΠΟΝΤ.ΝΕΟ-
ΛΑΙΑΑΡΑΧΟΥ

Διαιτησία: ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
-ΝΑΤΣΙΟΥΡΑΣ-ΤΟΤΣΚΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 16.30
ΠΑΟΚΑΛΕΞ/ΕΙΑΣ - ΝΙΚΗ
ΑΓΚΑΘΙΑΣ

Διαιτησία: ΚΑΡΑΝΤΩ-
ΝΗΣ -ΛΑΖΑΡΟΥ -ΚΕΛΕΣΙ-
ΔΗΣ

ΔΑΚΝΑΟΥΣΑΣ16.30Α-
ΧΙΛΛΕΑΣΝΑΟΥΣΑΣ-ΕΝΩ-
ΣΗΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ

Διαιτησία: ΠΑΡΑΣΙΟΥ
-ΧΑΛΑΤΖΙΟΥΚΑΣ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ

ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ 16.30 ΓΑΣ ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ -Α-
ΠΟΛΛΩΝΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Διαιτησία:ΠΑΥΛΙΔΗΣ -ΠΑΖΑΡΤΖΙΚΛΗΣ -ΑΣΒΕ-
ΣΤΑΡΑΣ

ΛΙΑΝΟΒΕΡΓΙΟΥ16.30ΔΟΞΑΛΙΑΝΟΒΕΡΓΙΟΥ -
ΚΕΡΑΥΝΟΣΕΠΙΣΚΟΠΗΣΜΑΤΑΙΩΝΕΤΑ

ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ16.30ΑΡΗΣΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ-
Μ.ΑΛΕΞ.ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ

Διαιτησία:ΓΑΒΡΑΣ-ΙΑΣΩΝΙΔΗΣ-ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ

18η και τελευταία αγωνιστι-
κή της Α1 Γυναικών και 
η ομάδα του Φιλίππου 

υποδέχεται τον ΓΑΣ Καματερού! 

ΗΔιοικούσαΕπιτροπή,οιαθλήτριεςκαιοιπρο-
πονητέςαπευθύνουν κάλεσμαστοφίλαθλο κοινό,

στουςχορηγούςκαθώςκαιστουςαθλητές,στιςα-
θλήτριες,στουςπροπονητέςκαιστουςδιοικούντες
τουσυλλόγου ναπαρευρεθούνστις κερκίδες του
Φιλιππειου,ώστε να χειροκροτήσουν και ναπα-
νηγυρίσουνόλοι μαζί τηνφετινήπροσπάθεια των
κοριτσιώντηςομάδαςπουόπωςόλαδείχνουνθα
καταλάβουντην4ηθέσητουβαθμολογικούπίνακα!

Οιδιαιτητέςτωναγώνων
της28/4/2018

Ο Δημήτρης Καραντώνης στον αγώνα
ΠΑΟΚ - Νίκης Αγκαθιάς

ΧάντμπολΑ1Γυναικών
Κυριακή στις 4 μ.μ. Φιλίππειο

Φίλιππος-Καματερό

ΟΛαογραφικόςΣύλλογοςΝτόπιωνΜακροχω-
ρίου καιΠεριχώρων και ηΟργανωτικήΕπιτροπή
του 3ουΑγώνα 21Μαθητών, ευχαριστεί όλους
όσουςσυμμετείχανστις διήμερες εκδηλώσεις, 14-
15Απριλίου2018,στηθύμησητωναδικοχαμένων
21παιδιώνμας, αρχίζονταςαπό τους Γονείς των
παιδιών,τουςαθλητές,τουςεθελοντές,τουςΕιση-
γητέςστην ημερίδα για τηνΟδικήΑσφάλεια, τον
Πρόεδρο της ΕπιτροπήςΟδικήςΑσφάλειας της
Βουλής τωνΕλλήνων, τηνΚΑΠΑΔήμουΒέροιας,
τηνΤροχαίαΒέροιας, τον ΣύλλογοΔρομέωνΒέ-
ροιας, τοΤμήμαΣτίβου τουΦιλίππουΒέροιας, το
Ι.Ο.ΑΣ. «ΠάνοςΜυλωνάς», τηνΟμάδαΚλασικού
Αυτοκινήτου Βέροιας «Τα παιδιά τηςΆνοιξης»,
τηνΟμάδαΔοτώνΜυελού τωνΟστών «ΟΡΑΜΑ

ΕΛΠΙΔΑΣ», τονΣύλλογοΞεχασμένης«ΣΕΦΕΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ», τονΣύλλογοΝέων ΝΕΟΚΑΣΤΡΟΥ,
τον Σύλλογο ΤΡΙΛΟΦΟΥ «ΟΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»,
τον Σύλλογο ΝΤΟΠΙΩΝΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ «ΤΟ
ΡΟΥΜΛΟΥΚΙ»,τοντοπικόέντυποκαιηλεκτρονικό
ΤΥΠΟκαιτέλος,ιδιαίτεραόλουςτουςχορηγούς,οι
οποίοιανταποκρίθηκανάμεσαστηνπρόσκλησηγι’
αυτόντοντόσοσημαντικόαγώνα,πουαφοράτην
ευρύτερηπεριοχήτουΔήμουΒέροιαςκαιόχιμόνο!

«Κλείνοντας,το«ευχαριστώ»είναιμιαπολύμι-
κρήλέξη,γιαναχωρέσειτηναγάπη,τηνευαισθη-
σία και τησυγκίνηση όλου του κόσμουπου ήταν
δίπλαμαςκαιτουςπροσκαλούμεγιατον4οΑγώνα
Δρόμου21ΜαθητώντονΑπρίλιοτου2019»κατα-
λήγειηανακοίνωση.

ΕυχαριστήριοτουΣυλλόγου
ΝτόπιωνΜακροχωρίου



Στη Γουμένισσα θα ταξιδέψει σήμερα 
Σάββατο 28/4 η αποστολή των Αετών 
Βέροιας, για το δεύτερο κατά σειρά 

παιχνίδι της 1ης φάσης των play off στη Β 
ΕΚΑΣΚΕΜ. Η ομάδα του Ντάνη Τυριακίδη 
ολοκλήρωσε σήμερα την προετοιμασία της 
και με μοναδικό ερωτηματικό τον βαθμό 
ετοιμότητας του τραυματία Μάκη Ιωσηφίδη, 
θα μεταβεί στην έδρα του ΑΟΚ με στόχο να 
κάνει το 2-0 και να «κλειδώσει» την άνοδο 
στην Α ΕΚΑΣΚΕΜ.

ΟιΗμαθιώτες αντιμετωπίζουν μια ομάδαπου τους
δυσκόλεψεσεμεγάλοβαθμό,τόσοκατάτηδιάρκειατης
κανονικήςσεζόν όσο και στα play off και η οποία έχει
αποδείξειπωςδίκαιασυγκαταλέγεταιστιςτέσσεριςκαλύ-
τερεςομάδεςτηςκατηγορίας.

Νασημειώσουμεπωςσεπερίπτωσηνίκηςτωνγηπε-
δούχων,ησειράθαπάεικαισετρίτοπαιχνίδι,τοοποίο
θαείναιστοΔΑΚ«Βικέλας»τοΣάββατο5/5.

Τοπρόγραμματωνδεύτερωναγώνωντωνplay
off

Σάββατο28/4

ΔΑΚ Γουμένισσας (18.00)ΑΟΚΓουμένισσας -Αετοί
Βέροιας(σκορ0-1)

Κυριακή29/4
ΔΑΚΓιαννιτσών (20.00)ΦίλιπποςΝέαςΠέλλας - ΓΑ-

ΣΠΠάνθηρες(σκορ1-0)
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Η νεαρή αθλήτρια του Α.Σ 
Νηρέας Βέροιας κατέ-
κτησε την 1η θέση στο 

Ενωσιακό Πρωτάθλημα Κεντρο-
δυτικής Μακεδονίας για κορί-
τσια εως 14 ετών που διεξήχθη 
το Σ/Κ στη Βέροια.

Μετά απο ένα συναρπαστικό παιχνίδι
πουδιήρκησε3ώρεςεπικράτησετηςΜπά-
τσιουΝαταλίας μεσκόρ 2-0  σετ(6-4, 7-5)
και ετοιμάζεται  για τοΠανελλήνιοΠρωτά-
θλημαΕ1που θαπραγματοποιηθεί αρχές
ΜαΐουστηνΘεσσαλονίκη.

Με την 23η αγωνιστι-
κή συνεχίζεται την 
Κυριακή 29/4 το πρω-

τάθλημα της Γ’ Εθνικής με την 
ομάδα του Φιλίππου Βέροιας 
να έχει το ρεπό της και να 
μην αγωνίζεται. Ο τεχνικός 
του Φιλίππου Βέροιας Δημή-

τρης Γκίμας 
δήλωσε στο 
filipposbc.
gr: «Μετά 
την ήττα της 
Κυριακής θα 
προσπαθή-
σουμε να βελ-
τιώσουμε την 
εικόνα μας. 
Η νέα διακο-
πή σίγουρα 
δεν βοηθάει 
σ’  αυτό. Το 
ευχάριστο 
είναι οτι 
πλέον όλοι οι 
παίκτες μας 
είναι υγιείς κι 
έχουμε την 
ευκαιρία να 
δουλέψουμε 
όλοι μαζί.

Αυτόπου έχεισημασία είναι να κατα-
λάβουμε όλοι μας οτι η άνοδος δεν έχει
μαθηματικά εξασφαλιστεί.Ακόμηόμως κι
αν μετά τα αποτελέσματα της Κυριακής
γίνει αυτό, εμείς θέλουμε όχι μόνο την
άνοδοαλλάκαιτοπρωτάθλημα.Αυτόδεν
θατοκατακτήσουμεμεταλόγιααλλάσυ-
νεχίζοντας να δουλεύουμεσυγκεντρωμέ-
νοιόπωςόλοτοπροηγούμενοδιάστημα.»

Nέα
επιτυχία
γιατην
Τατιάνα

Γιτοπούλου

Δημήτρης Γκίμας: «Οχι μόνο 
άνοδο αλλά και κατάκτηση

του πρωταθλήματος»

Στο Γουμένισσα για το δεύτερο παιχνίδι των 
play off της ΕΚΑΣΚΕΜ Β’ οι Αετοί Βέροιας



Γράφει ο 
Παναγιώτης 
Παπαδόπουλος
Φιλόλογος

«Η Αρμενική και Ποντιακή  
είναι δίδυμες αδελφές» είπε 
ο μεγάλος συγγραφέας αεί-
μνηστος Π Ενεπεκίδης

Οι Αρμένιοι ανά τον κό-
σμο τίμησαν  24 Απριλίου 

2018  την 103 θλιβερή επέτειο της Γενοκτονίας των 
προγόνων τους από το καθεστώς των Νεότουρκων στο 
χώρο της Μ. Α. και του Πόντου. Τα θύματα είναι πολλά. 
Από τα 2.100 000 ανθρώπων (1.5) ενάμιση εκατομμύ-
ριο άνδρες ,γυναίκες, παιδιά και γέροντες γνώρισαν τον 
πιο βάρβαρο και επονείδιστο θάνατο σε διάστημα δύο 
ετών. Μετά τον πόλεμο  πολλοί από τους  επιζήσαντες  
κατέφυγαν στη Ρωσία, άλλοι ακολούθησαν το δρόμο για 
το Λίβανο, ενώ ένα μεγάλο μέρος ήρθαν μαζί με τους 
Έλληνες πρόσφυγες στην Ελλάδα. 

     Ως δικαιολογία και ως αφορμή από την Τουρκική 
κυβέρνηση θεωρήθηκε το γεγονός της κατάταξης των 
5.000 εθελοντών Αρμενίων στο Ρωσικό στρατό που μα-
χόταν  εναντίον των Τούρκων με την ελπίδα ότι θα ελευ-
θερώνονταν και η δική τους πατρίδα. Ακολούθησε και ο 
αφοπλισμός των 180.000 αξιωματικών και στρατιωτών 
Αρμενίων που υπηρετούσαν στο τουρκικό στρατό. Η 
διαταγή του Ταλαάτ είχε φτάσει παντού και έλεγε. «Σύμ-
φωνα με προγενέστερη κοινοποίηση, η Κυβέρνηση έχει 
αποφασίσει την ολοκληρωτική εξόντωση των Αρμενίων 
που ζουν στην Τουρκία. Όποιος αντιταχθεί στη διαταγή 
αυτή δεν μπορεί πια να αποτελεί μέρος της διοίκησης. 
Χωρίς καμία διάκριση για τις γυναίκες, τα παιδιά τους 
αναπήρους οσοδήποτε τραγικά και αν είναι τα μέσα της 
εξόντωσης και αφού καταπνιγεί η φωνή της συνείδησής 
σας, πρέπει να τεθεί τέρμα στην ύπαρξή τους. Όλες οι 
οδηγίες δίνονται από το Γερμανό Στρατηγό Leman von 
Sanders ο οποίος , ως διοργανωτής  του τουρκικού 
στρατού σχεδίασε και εφάρμοσε τοβάρβαρο σχέδιο της 
εξόντωσης του Αρμενικού λαού. Είναι το ίδιο πρόσωπο 
που ενέχεται και για τη Γενοκτονία του Ελληνισμού της 
Μ. Ασίας.  

          Την 24 Απριλίου 1915 ξεκίνησε η εξόντωση 
του Αρμενικού λαού  από την Κωνσταντινούπολη. Την 
ημέρα εκείνη 600 έγκριτοι επιστήμονες, επιχειρηματίες 

Αρμένιοι βρήκαν τραγικό θάνατο. Μέσα σε σύντομο 
διάστημα  200.000  πολίτες δολοφονήθηκαν. Συνολικά 
σώθηκαν μόνο 200 000  από τις 400.000 που ζούσαν 
στην Πόλη. Είναι η πρώτη και πιο οδυνηρή Γενοκτονία 
που γνώριζε η Ευρώπη του 20ου αιώνα.   Τα αίτια είναι 
ταυτόσημα με την Ελληνική Γενοκτονία. Οι Αρμένιοι 
κρατούσαν ένα μεγάλο μέρος του εμπορίου της Μ. Α. 
και είχαν αποκτήσει τεράστιες περιουσίες.  Ζούσαν με 
αρμονία μαζί με τους Έλληνες στην Τουρκία κάτω από 
τις γνωστές απάνθρωπες συνθήκες των Τουρκικών κα-
θεστώτων διασκορπισμένοι σε όλη τη Μ. Α. 

  Ο πατέρας μου θυμόταν. Στην παραλία της Κερα-
σούντας Τούρκοι υπερηφανεύονταν για  τη σφαγή εγκύ-
ων γυναικών που πέταξαν τα έμβρυα στη θάλασσα και 
με τις ρόγες των μαστών τους έκαναν κομπολόι. 

Πριν από 3 χρόνια, το 2015, τιμούσαν στο ελεύθερο 
κομμάτι της πατρίδας τους που δημιουργήθηκε μετά την 
κατάρρευση της Σ.Ε. την επέτειο των 100 χρόνων. Τέλε-
σαν  μνημόσυνο στο Ερεβάν για τον άδικο και βάρβαρο 
τρόπο που θανατώθηκαν 1.5 εκατομμύρια   πρόγονοί 
τους.  Παραβρέθηκαν πολλές προσωπικότητες από όλο 
τον κόσμο και τίμησαν με την παρουσία τους νεκρούς. 
Την επομένη ημέρα στις 25 Απριλίου 2015, ήταν η επέ-
τειος της νίκης των τουρκικών στρατευμάτων εναντίον 
των Άγγλων στην Καλλίπολη κατά τη διάρκεια του Α’ 
Παγκοσμίου Πολέμου. Σκέφτηκε ,λοιπόν, ο σημερινός 
πρόεδρος Ερτογάν να μεταφέρει την επέτειο της Καλλί-
πολης κατά μια ημέρακαι τη γιόρτασε την ημέρα μνήμης 
των Αρμενίων. Μάλιστα σε μήνυμά του  που έστειλε 
στην Αρμενική  Κυβέρνηση  παρέδιδε και μαθήματα η-
θικής. «Δεν είναι απαραίτητο να γίνονται αυτά τα μνημό-
συνα  γιατί μεταδίδουν το μίσος.» Ήθος βαμμένο μέσα 
στο αίμα αθώων ανθρώπων.

   Οι Αρμένιοι όταν πέρασαν λίγα χρόνια αποφάσισαν 
να τιμωρήσουν τους ενόχους  κάτι που δεν έκαναν οι δι-
κοί μας πρόγονοι. Το φθινόπωρο του 1919 στην 9η Γεν. 
Συνέλευση στο Ερεβάν αποφάσισαν την τιμωρία των 
ενόχων. Σκόρπισαν σε όλα τα κράτη της Ευρώπης σε  
αναζήτησή τους. Έτσι άρχισε η εκδίκηση:

1.Την 16 Μαρτίου 1921 στο Βερολίνο πέφτει νεκρός 
ο πιο αιμοβόρος Τούρκος από ένα παλικάρι των Αρμε-
νίων, τον Σογομών Τεχλιριάν. Μετά τη δολοφονία ο νε-
αρός συνελήφθη από τους αστυνομικούς και οδηγήθηκε 
στο δικαστήριο. Την ημέρα της δίκης πολλοί ήταν εκείνοι 
που περίμεναν με κλάματα. Το δικαστήριο τον έκρινε  
ΑΘΩΟ.

2. Τον Ιούλιο του ιδίου έτους 1921 ένας άλλος νεαρός 
εκτελούσε  στην Κωνσταντινούπολη τον σφαγέα 
τους Τζιβανσίρ.

3. Την 6η Δεκεμβρίου1921 στη Ρώμη ένας άλ-
λος  άφοβος νεαρός Αρμένης εκτελούσε τον πρώην 
πρωθυπουργό της Τουρκίας Σαγίτ Χαλίμ Πασά επί 
της εποχής είχε πραγματοποιηθεί η εξολόθρευση 
των Αρμενίων.

4. Στις 17 Απριλίου 1922 στο Βερολίνο τιμώρη-
σαν τους υπευθύνους για τις εκτοπίσεις των Αρμενί-
ων τους Μπεχαεντίν Σακίρ και Τεμάλ Αζμί.

5. Τον Ιούλιο του 1922 στην Τιφλίδα της Γεωρ-
γίας εκτελέστηκαν ο Τζιεμάλ Πασάς και ο Εβρέν 
Πασάς ένας από τους πιο αιμοχαρείς ηγέτες των 
Νεότουρκων. Και οι δύο εκτελεστές οδηγήθηκαν στο 
δικαστήριο της Πόλης και αθωώθηκαν.

 Αυτός είναι ένας μικρός κατάλογος των σφαγέων 
του Αρμενικού και Ποντια-
κού λαού. 

 Οι πολιτικοί μας όταν 
συνομιλούν μαζί με τους  
Τούρκους να πλένουν με-
τά τα χέρια τους με δρα-
στικό απορρυπαντικό για 
να φύγουν τα αίματα. 

Βιβλιογραφία.
1.»Ο ΤΙΜΩΡΟΣ» του 

Αρσαβίρ Σιρακιάν. Εκδό-
σεις  Αρμενική επιτροπή.

2. ΟΙ ΑΡΜΕΝΙΟΙ. Τρία 
τεύχη: Το έθνος. Η Γενο-
κτονία, Ο Αγώνας.

3. Εφημερίδες. Μακε-
δονία 16/5 και 27/8/1995 

 Ε λ ε υ θ ε ρ ο τ υ π ί α 
9/11/2000  Καθημερινή 
24/12/2000, Δημοκρατία 
24/4/2018

12 www.laosnews.gr 10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 του Σαββατοκύριακου28-29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

Η 103 ΕΠΕΤΕΙΟΣ 
ΤΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ 

ΤΩΝ ΑΡΜΕΝΙΩΝ (1915-2018)

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία
 η διημερίδα για τον Αριστοτέλη 

στο σχολείο του σήμερα
Με επιτυχία ο-

λοκληρώθηκαν οι 
εργασίες της Πανελ-
λήνιας Μαθητικής δι-
ημερίδας «Ο Αριστο-
τέλης στο σχολείο 
του σήμερα» που 
διοργάνωσε η Διεύ-
θυνση Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης 
Ημαθίας σε συνερ-
γασία με τους Σχο-
λικούς Συμβούλους 
Ημαθίας και που 
τελεί υπό την αιγίδα 
του Δήμου Ηρωικής 
Πόλης Νάουσας. Η 
διημερίδα διεξήχθη στις 25 και 26 Απριλίου στον Πολυχώρο Πολιτισμού «Χρήστος Λανα-
ράς», (αίθουσα ΕΡΙΑ), και τείνει να γίνει θεσμός αφού φιλοξενείται στην πόλη της Νάου-
σας για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. 

Στην διημερίδα συμμετείχαν μαθητές του Αριστοτελείου Κολλεγίου, του ΓΕ.Λ Πεντάπο-
λης Σερρών, του Γυμνασίου Καπανδριτίου, του Γυμνασίου Σουφλίου, της Αμερικάνικης 
Γεωργικής Σχολής, του Αρσακείου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης, του 1ου Γυμνασίου Γρεβε-
νών, του 1ου και 3ου ΓΕ.Λ Βέροιας, του ΓΕ.Λ Πλατέος-Κορυφής, του ΕΕΕΕΚ Νάουσας, 
του Λαππείου 1ου Γυμνασίου Νάουσας, και του 2ου ΓΕ.Λ Νάουσας. Οι νεαροί σύνεδροι, 
πέρα από την παρακολούθηση των εργασιών, ξεναγήθηκαν στους Αρχαιολογικούς χώ-
ρους της Μίεζας και γεύτηκαν την αριστοτελική κουζίνα με τη συνδρομή των φοιτούντων 
στο Δημόσιο ΙΕΚ Βέροιας υπό την καθοδήγηση του  κ. Δημήτρη Μάντσιου.

Την έναρξη τίμησαν με την παρουσία τους ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης κ. Παντε-
λεήμων, ο Δήμαρχος Ηρωικής Πόλης Νάουσας κ. Νικόλαος Κουτσογιάννης, ο Πρόεδρος 
του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Γιάννης Παρθενόπουλος, ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Βέροιας 
κ. Γιώργος Σοφιανίδης εκπρόσωπος του Δημάρχου Βέροιας κ. Βοργιαζίδη, ο Αντιδή-
μαρχος Παιδείας και Αθλητισμού Δήμου Η.Π Νάουσας κ. Στέλιος Δάγγας, ο Διευθυντής 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας κ. Διονύσης Διαμαντόπουλος, Σχολικοί Σύμβουλοι, 
Διευθυντές σχολικών μονάδων και πλήθος μαθητών. Το ακροατήριο καλωσόρισε η κα 
Αναστασία Μαυρίδου, Διευθύντρια της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας, ενώ ανα-
γνώστηκε χαιρετισμός του Περιφερειακού Διευθυντή Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κ. 
Μακεδονίας.

Η Πρωτοβουλία για 
το Παιδί ολοκληρώνει 
τις Δομές της και εγκαι-
νιάζει δύο νέες εγκατα-
στάσεις τους, στη Βέ-
ροια και στη Βεργίνα:

-Του νέου Κέντρου 
Ημερήσιας Φροντίδας 
και στήριξης οικογένει-
ας, που εγκαταστάθη-
κε σε ακίνητο επί της 
οδού Σ. Πέτρουλα 7 (έ-
ναντι Αστυνομικής Δι-
εύθυνσης Ημαθίας) και

-Της νέας «Πτέρυ-
γας Αθανασίου Λασκα-
ρίδη – Εύης Λαζού» στο Σπίτι της Βεργί-
νας.

Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν 
σήμερα Σάββατο 28 Απριλίου 2018,πα-
ρουσία της  Αν. Υπουργού Εργασίας & 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώς  Φωτί-
ου η οποία μετά τα εγκαίνια θα δώσει συ-
νέντευξη Τύπου στο Δημαρχείο Βέροιας, 
και της Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου  
Ξένιας  Δημητρίου, σύμφωνα με το παρα-
κάτω πρόγραμμα:

Πρόγραμμα
Εγκαίνια της νέας στέγης του Κέντρου 

Ημερήσιας Φροντίδας και στήριξης οικο-
γένειας της Βέροιας

15:15 Πέρας προσέλευσης
15:15 – 15:30 Καλωσόρισμα καλεσμέ-

νων – παρουσίαση του προγράμματος 
της ημέρας

15:30 – 15:45 Θρησκευτικό τελετουρ-
γικό - αγιασμός

15:45 – 16:00 
Ομιλ ία Προέδρου 
Πρωτοβουλίας για 
το Παιδί & απονομή 
αναμνηστικών στους 
χορηγούς

16:00 – 16:30 Χαι-
ρετισμοί από εκπρο-
σώπους θεσμών και 
κυρίους χορηγούς 

16:30 Κοπή κορ-
δέλας

16:30 – 17:00 Πα-
ράλληλη ξενάγηση – 
κέρασμα 

16:30 Αναχώρηση 
για Βεργίνα

Εγκαίνια της «Πτέρυγας Αθανασίου 
Λασκαρίδη – Εύης Λαζού» του Σπιτιού 
της Βεργίνας

17:15 Πέρας προσέλευσης
17:15 – 17:30 Καλωσόρισμα καλεσμέ-

νων - αναφορά στο υπόλοιπο πρόγραμμα 
της ημέρας

17:30 – 17:45 Θρησκευτικό τελετουρ-
γικό -αγιασμός

17:45 – 18:00 Ομιλία Προέδρου Πρω-
τοβουλίας για το Παιδί & απονομή ανα-
μνηστικών στους χορηγούς

18:00 – 18:10 Χαιρετισμός κυρίας Εύ-
ης Λαζού

18:10 – 18:30 Τέσσερα τραγούδια για 
τα εγκαίνια

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

μουσικό  και λοιπό πρόγραμμα  
20:00 Πέρας εκδήλωσης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 11/2018 ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
Με την υπ’ αριθμό 11/2018 Διάταξη του Ειρηνοδικείου 

Βέροιας εγκρίθηκε το από 03/04/2018 καταστατικό του 
συσταθέντος Συλλόγου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με 
την επωνυμία «ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΜΠΟΧΩ-
ΡΙΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο «FOOTBALL KINGS», με 
έδρα την Τοπική Κοινότητα Καμποχωρίου της Δημοτικής Ε-
νότητας Αλεξάνδρειας του Δήμου Αλεξάνδρειας και σκοπό 
τον αναφερόμενο στο άρθρο 2 του καταστατικού.

Βέροια 26/04/2018
Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ

Η αν. υπουργός Θεανώ Φωτίου 
σήμερα στη Βέροια στα εγκαίνια δομών 

της Πρωτοβουλίας για το παιδί
Συνέντευξη Τύπου στο Δημαρχείο
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ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ,

Φίλοι μου, καλή σας ημέρα, 
και ενώ σκεφτόμουν (να χαμε να λέ-

γαμε), με τι θέμα να ασχοληθώ, ξαφνικά 
ντριν-ντριν, κουδούνισε η σταθερή τη-
λεφωνία. 

Τι σταθερή, ακλόνητη και βάλε, σαν 
τον πολυχρονεμένο μας Αλέξη, σταθε-
ρός στις ιδέες του και ακλόνητος στην 
εφαρμογή των μνημονίων!

Ναι, έλα χοντρούλη μου, τι κάνεις!
Μόνικα αγάπη μου, άσε τα σάπια, το Πάσχα πέρασε και το δικό 

σας και το δικό μας, και ούτε ένα τηλεφώνημα!
Επαγγελματικές υποχρεώσεις μπουλούκο μου. 
Είχα φωτογράφιση, για το περιοδικό «η Γκόλφω στη Βουλή» και 

σε «αμέλησα».
Και τι όνειρο, είδες και με θυμήθηκες.
Πήρα να σου δώσω συγχαρητήρια, για το πρωτάθλημα, γνω-

ρίζω άλλωστε για τον κίτρινο ερωτά σου, αλλά κάπου διάβασα, ότι 
πρέπει να είναι χάρτινο και όχι γηπεδάτο! 

Μόνικά μου, και από πότε έμαθες Ελληνικά και μπορείς να δια-
βάζεις και να καταλαβαίνεις. Το χαρτί πάντως είναι πολυτελείας και 
με τη σειρά μου να σου τονίσω, ότι και μέσα στην έδρα σας, τρία 
θα σας ρίξουμε. Ως γνωστόν η Μόνικα υποστηρίζει τη Ρόμα και 
εγώ τη Λίβερπουλ!

Καλά ευσωμούλη μου, μην αρπάζεσαι, εγώ να ευχηθώ πήρα!
Ιταλική απάτη, άσε τους προλόγους και πέρνα στο κυρίως με-

νού. 
Δεν έχω και πολύ χρόνο, διότι άρχισα να εξασκούμαι στη μαγει-

ρική. 
Του χρόνου θα κατεβώ υποψήφιος στο μάστερ σεφ!
Ετοιμάζω μία συνταγή θανατηφόρα και … Αυλωνίτη ανασταίνει!
Αρακάς με κεμπάπ στην κατσαρόλα, μπόλικο μπούκοβο με 

αγγινάρες και όλο αυτό θα το σοτάρω στους 1.000.000 βαθμούς, 
κλίμακας ρίχτερ. 

Επιπλέον στη διπλανή χύτρα ετοιμάζεται το σάμαλι, το οποίο σε 
κρύο βράσιμο με σοκολάτα παγωτό, θα δημιουργήσει ένα εκρηκτι-
κό μίγμα γεύσης με οξύτητα και λίγη βαρύτητα!

Ρε δεν αφήνετε τις φιλοσοφίες και να μας κάνετε μία ωραία μα-
καρονάδα με κιμά και μπόλικο τυρί και κόκκινη σάλτσα και να μας 
τη στείλετε κούριερ, με τη νέα διαστημική υπηρεσία!

Λοιπόν Ιταλικό μοντελάκι, λέγε γιατί τηλεφώνησες. 
Να η αλήθεια είναι ότι φοβήθηκα, αφρατούλη μου, ότι θα σε 

χάσω. 
Μου είπανε ότι εκεί στο Ελλάντα, κυκλοφορεί μία ξανθιά που 

έχει τον συνδυασμό που φονεύει. Ομορφιά, εξυπνάδα και πολιτικό 
λόγο, ασταμάτητο!

Αλλά ηρέμησα, ησύχασα, δεν μπορεί να έχω πέσει τόσο έξω με 
την χοντρούλα ομορφιά μου, είπα.

Και πως ηρέμησες, Μπερλουσκονάκι μου!
Να γκούγκλαρα, στο διαδίκτυο και μου εμφάνισε σε φωτογρα-

φία, ένα χοντρό φαλακρό με ένα μάτι στην Ανατολή και το άλλο στη 
Δύση. 

Και είπα δεν γίνεται το χοντρό μωρό σε αυτή την ηλικία να άλλα-
ξε γούστα!

Και επειδή ως γνωστό εκτός από κοπρόσκυλο είμαι και γάτα, 
κατάλαβα αμέσως τι συνέβη. 

Μόνικα μωρό μου, πληκτρολόγησες λάθος, αφού σου είπα ότι 
με τα Ελληνικά δεν το έχεις. Γκούγκλαρες Αυλωνίτης και σου εμ-
φανίστηκε η φάτσα του σπανοβαγγελοδημήτρη, από την ταινία η 
σοφερίνα!

Και αφού της εξήγησα, τι λάθος έκανε, … παύση από την άλλη 
άκρη του σύρματος. 

Νεκρική σιγή. Είχε μείνει άφωνη η Μόνικα, μόλις αντίκρισε τη 
θεική, Ελληνική ομορφιά, … την Ελένη της Μήλου ή αλλιώς την 
Αφροδίτη της Καρδίτσας!

Και εάν νομίζεις ότι είναι μόνο η ομορφιά, Μόνικά μου, πέφτεις 
έξω. 

Υπάρχουν και άλλα. 
Για θυμήσου, πως με αποκαλούσες πριν μερικά χρόνια, καμιά 

πενηνταριά. 
Εξωγήινέ μου, δεν με έλεγες. 
Είσαι το χοντρό μου ούφο δεν φώναζες. 
Τα κάνεις όλα ως εξωγήινος δεν έκραζες!
Ε λοιπόν να σου τονίσω ότι η εν λόγω κυρία, έχει τεράστια μόρ-

φωση, την οποία χρησιμοποιεί και η ΝΑΣΑ!
Και δεν σταματάμε εδώ, υπάρχει και συνέχεια. 
Μήπως θυμάσαι όταν είχα έλθει Ιταλία (εγώ πάντως δεν θυμά-

μαι!), όταν εισήλθα στο Κολοσσαίο και άρχισα να αγορεύω. 
Τι μου είχες πει τότε. 
Μένω άφωνη με τον πολιτικό σου λόγο, με την απίστευτη ευ-

φράδεια σου. 
Ε λοιπόν σε πληροφορώ, ότι η ωραία βουλευτίνα, έχει και πολι-

τικό λόγο.
Και για να κάνουμε τη σούμα. 
Από τη μία μεριά ομορφιά, μόρφωση επιπέδου ΝΑΣΑ, πολι-

τικός λόγος και από την άλλη εγώ, παχουλό μοντέλο, εξωγήινος, 
Κολοσσαίο, εξακολουθείς ακόμη να πιστεύεις ότι δεν κινδυνεύεις, 
να με χάσεις!

Καλά αφού το θέτεις έτσι, ας χωρίσουμε, άλλωστε υπάρχει και ο 
συμμαθητής μου ο Ηρακλέας!

Έχει γούστο, μονολόγησα, να τη χάσω στα καλά καθούμενα και 
να μας κόψουν και το νερό! 

Κάτι έπρεπε να κάνω για να την τουμπάρω και ξαφνικά, η θεική 
κυβέρνηση, μου έδωσε τη λύση, ας είναι καλά οι άνθρωποι!

Βλέποντας τον υπουργό καταδρομέα-βατραχάνθρωπο να μιλά 
για τις φρεγάτες, θυμήθηκα τον Χατζηχρήστο σε άλλη ελληνική ται-
νία και αμέσως άρχισα την απαγγελία:

«φρεγάτα μου πανέμορφη, φρεγάτα μου πανώρια, σε βλέπουν 
και ζουλεύουνε τα άλλα τα βαπόρια. Φρεγάτα έλα πάρε με, αχ έλα, 
έλα, έλα, στην πόλη μου πήγαινε ευθύς και στην κορφή κανέλλα».

Και κάπως έτσι ηρεμήσανε τα πράγματα, με τη Μόνικα, οι φρε-
γάτες κοστίζουν σκέφθηκε η Ιταλίδα, οπότε με έχει σε εκτίμηση, ο 
Βούδας της πλατείας Ωρολογίου και δώσαμε ραντεβού, … για το 
επόμενο Πάσχα!

Τώρα όσον αφορά την ωραία Ελένη, όπως λέμε ωραία των Α-
θηνών και Γεωργία Βασιλειάδου, το πρόβλημα είναι κυρία μου, ότι 
συνδυασμούς που σκοτώνουν έχετε πολλούς, για αυτό σκοτώνετε 
καθημερινά χώρα ολάκερη!

Και τελειώνοντας, απευθυνόμενος στο διαστημικό υπουργείο, 
όταν κάποιος παραιτείται με αιχμές αρκετές, δεν απαντάμε πως 
το κατάλαβες, διότι έτσι στην ουσία παραδεχόμαστε, τα όσα μας 
κατηγορούνε.

Δηλαδή όταν πάτε στον οδοντογιατρό με πρησμένο τραπεζίτη, 
και ο ντόκτορας σας λέει ότι υπάρχει απόστημα, τι του λέτε. 

Μπράβο ρε μάγκα γιατρέ πόσο γρήγορα το κατάλαβες. 
Τι θα περιμένατε δηλαδή. 
Να περάσει ένας χρόνος για να σας πει ότι ο τραπεζίτης δεν 

είναι ο Στουρνάρας, αλλά το δόντι! 
ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ ΠΑΤΡΙΔΑ!

Του Ιωάννη Ιασ. Βελέντζα  Διπλ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Η ΜΟΝΙΚΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΩΡΑΙΑΣ ΕΛΕΝΗΣ!

Η αίσθηση πως τάχει κάνει΄όλα,τί-
ποτα δεν απόμεινε στην άκρη παρα-
μελημένο,ξόδεψε όλη του τη ζωή να 
το πετύχει,αισθάνοταν γεμάτος,ολο-
κληρωμένος.

Ησύχαζε έναν καιρό χαιρόταν,όχι 
δεν τον εμέλανε κάποιες  καινούργιες 
περιπέτειες  όποτε βγαίνανε μπροστά 
του,χαμογελούσε κι έφευγε,ήταν χορ-
τάτος…

Κι όμως τον χτύπησε κατάμουτρα 
η αίσθηση εκείνη της ανάγκης,να κα-
ταχτήσει,ακόμα να παλαίψει,να νική-

σει άλλη μια φορά,έλεγε πως εκείνος ο καιρός είχε περάσει,μα 
μέσα του η ψυχή άλλα μηνούσε.

Τα μάτια του αρμέγανε το φως και  πέρνανε ζωή,εκεί που δε 
φυτρώναν πια οι μαργαρίτες, ανθίζανε ακόμα τα άνθη της ψυχής 
χωρίς να μπλέκουνε σ’ανάκατα μαλλιά και χέρια που αγκάλιαζαν 
τη μέρα για την καινούργια της μορφή έτσι που τύχαινε ναρθεί.

Ηταν πολλά τα λούλουδα που είχε αγκαλιάσει κι ακόμα μένα-
νε να τον μοσχομυρίζουν,βαθύ το αποτύπωμα,δε σβήστηκε στα 
χρόνια.

Σε τούτη τη μεγάλη αποχή εγίνανε πολλά που δεν τα είχε 
δει,αλλάξανε όχι μονάχα στη μορφή πώς να το καταλάβει.

Δεν ήταν σαν παλιά που στράγγιζε η χαρά από τα χείλια,κι ή-
ταν τα πλησιάσματα ζεστά αισθήματα γεμάτα,η ομορφιά προχώ-
ραγε βαθιά στην κάθε μια αντίκρυσμα η αντυαπόκριση μεγάλη.

Κρατάγανε καιρό δε σβήναν από τη μια στιγμή στην άλλη,δύ-
σκολος κορεσμός χαρά μονάχα

Σα νάχε άξαφνα βρεθεί σε άλλο κόσμο,άλλο το βάθος της 
ψυχής,άλλη η στάση της ζωής,αλλιώτικη η σχέση που ζητού-
σαν,φτωχή και σάρκινη μονάχα επζφή,το πάτημα δεν άφηνε 
σημάδια..

Αρχίζουν να μαζεύονται ματιές απωθημένες που μείναν στα 
μισά μετέωρα,αράχνης δίχτυα να τον μπλέξουν,η πάλη για να 
λυτρωθεί.

Την ομορφιά την ήθελε για να στολίσει τη χαρά του, κι όταν 
ερχόταν η στιγμή για να την αποχτήσει έφευγε μακρυά  σαν νά-
φτανε τ’ανάμεσα παιχνίδι.

Θυμήθηκε που έλεγε παλιά: ‘τ’ανάμεσά μας διάστημα πώς 
πάει και μεγαλώνει.’

Ένα  τραγούδι έλεγε «το ωραιότερο ταγκό του κόσμου ειν’αυ-
τό που χόρεψα μαζί σου..»,ερχότανε απ’τα παλιά μα τ’άκουγε α-
κόμα,’πόσο ωραίο ήταν όλο αυτό’ακολουθούσανε του κοριτσιού 
τα λόγια.να αντηχούν ακόμα,να ταρακουνούνε..

Βρήκε ακόμα μέσα του τη δύναμη εκείνη,που τον έστελνε 
από τη μια στην άλλη ανθισμένη ιστορία,με την προσπάθεια 
και την αναμονή χαιρόταν,έλεγε ας δώσω ακόμα μία ευκαιρία κι 
αύριο σταματώ.

Πόσο αδύναμος ο κορεσμός φαινόταν τώρα,όσο και να τον 
γύρευε σαν λυτρωτή δεν μπόραγε να σταματήσει την ορμή,κι 
αυτή ξαναγυρνούσε.

Λάθος ακόμα μια φορά τα χρόνια δε βοήθαγαν να σταματίσει 
τις ορμές,δε μπόραγε να φύγει δίχως πόνο,.

Καταπνιγμένος κορεσμός την άνοιξη βαραίνει ,γίνεται άξαφνα 
βροχή όλο να τον μουσκεύει, γίνεται κεραυνός να τον χτυπά,πα-
ρατημένο κατάχαμα στη γη να τον αφήνει ώρα πολλή,κι από το 
φως της αστραπής το βλέμμα να θαμπώνει να βλέπει καθαρά το 
είδωλο μονάχα.

Αρχισε να ξηλώνεται,κομμάτια αγαπημένα να πετά να μην 
τον νιάζει ο αποχωρισμός,δε συγκινιόταν.

Κι ήρθε κάποια στιγμή που ξεσηκώθηκε ο κόσμος ο δικός του 
,δεν τώθελε ,κάθε φορά τον άφηνε ακόμα πιο λειψό.

Συμμάζεψε ότι του είχε απομείνει ,ζούσε καλύτερα με όλ’αυτά 
παρά με τούτα τα καινούργια.

Εκύταζε μπροστά αλλά τα μάτια  τούφερναν εικόνες απ΄τα 
περασμένα,πώς να τις αποφύγει που τον τύφλωναν με τη γλυ-
κειά τους λάμψη

Αλλα κορμιά φορούσανε οι πόθοι ν’αγγίζει άφοβα την ομορ-
φιά έτσι καθώς δινόταν να δίνει πίστη στο αληθινό και να δημι-
ουργεί.

Βρήκε πώς μπόραγε ακόμα να χτίζει πύργους αψηλούς  του 
έρωτα τα κάστρα,κι ας γκρεμιζόνταν το πρω,είχαν υπάρξει.…

Ο κορεσμός,είχε και τα καλά του ετούτο το απόθεμα στιγμών 
ευτυχισμένων,κι ας έρχονταν αντίθετες στο σήμερα κι αυτό που 
έταζε το μέλλον.

Η αίσθηση πως τάχει κάνει όλα,τίποτα δεν απόμεινε στην 
άκρη παραμελημένο ,ξόδεψε μια ζωή να το πετύχει,αισθάνοταν 
γεμάτος ,ολοκληρωμένος.

Πεζοτράγουδα 
του Γιάννη Χαλόφτη

Κορεσμός

RUDY DOG PARK
Γιορτή υιοθεσίας 

σκύλου και μπαζάρ... 
Ο Rudy και η ομάδα του σας προσκαλεί την Κυριακή 29/4 

στο Rudy Dog Park (1 χιλ. Βέροια - Πατρίδα). Δίνεται η ευ-
καιρία να υιοθετήσετε επιτόπου ένα αδέσποτο σκυλάκι, αφού 
πρώτα ενημερωθείτε για τον χαρακτήρα και όλο το ιστορικό 
του από τα φιλοζωϊκά που συμμετέχουν. Χαρά μας, να σας 
γνωρίσουμε τα αδέσποτα φιλαράκια μας που λαχταράνε να 
βρούνε μια ζεστή αγκαλιά, ένα σπίτι... 

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΗ ΤΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΖΩΟΦΙΛΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ - ΖΩ.Η, ROBIN HOPE
Ωρες 11.00-18.00
Τηλ. 6984 454599
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 

Απρίλιος 2018 
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκα-

τάτοδιάστημααπό30-4-2018 μέχρι6-5-
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

ΤηνΤετάρτη25Απριλιου2018τογαλλικόσχο-
λείο,LyceeAndreMalraux,απότηνπόληBiarritz
της Γαλλίας επισκέφθηκε το 5 ΓΕΛ Βεροίας. Η
γαλλική αποστολή αποτελούμενη από εικοσιένα
μαθητέςκαιτρειςκαθηγητέςφιλοξενήθηκεστιςαί-
θουσεςτου5ουΓΕΛΒεροίαςκαιπήρεγεύσηαπό
τηνελληνικήσχολικήζωή.

ΟΔιευθυντής τουσχολείου κ.ΓκανάςΑποστό-
λης τους υποδέχθηκε στο γραφείο του οπου του

δόθηκεως δώρο ένα βιβλίο σχετικά με της ι-
στορία και τουςμύθους τηςΒασκικήςπεριοχής
όπουβρίσκεταιηπόληBiarritz.Στησυνέχειαοι
μαθητές ‘Ελληνες και Γάλλοιπαρουσίασαν την
χώρα,τηνπόληκαιτοσχολείοτους.

Το 5ο ΓΕΛ διοργάνωσε ένα βιωματικό μά-
θημαΒιολογίας στο εργαστήριο του σχολείου.
Ο κ.ΑσικίδηςΜιχάλης, βιολόγος τουσχολείου,
δίδαξεστουςγάλλουςκαιέλληνεςμαθητέςπως
βρίσκουμε τηνομάδααίματος ενόςατόμου.Με
πολύαπλότρόπο, έχονταςωςδιερμηνείς τους
μαθητέςΑναγνωστοπούλου Βιβη (Β1),Δέλλα
Κατερίνα(Α2), ΚουκουράβαΛεωνίδα(Α2) του
5ου ΓΕΛ , κατάφερε ναπροκαλέσει το ενδια-
φέρον των γάλλων μαθητών, να έχει πολλούς
εθελοντέςώστε  να επαναληφτεί  το βιωματικό

πείραμααρκετέςφορέςαποδεικνύονταςακόμημια
φοράπόσοσημαντικήείναιηβιωματικήμάθηση.

Τέλοςηγαλλικήαποστολήγεύτηκετοπικέςνο-
στιμιέςστοσχολείοκαιαναχώρησεγιατοναρχαιο-
λογικόχώροτηςΒεργίναςόπουέμεινανέκπληκτοι
με τους θησαυρούς του μουσείου και την αρχαία
ιστορίατηςΜακεδονίας.

Η συνεργασία των δυο σχολείων ξεκίνησε το
2014 και έχουν υλοποιηθεί δυοπροτζεκτ χημείας
μετίτλους«Experimentsinthelabaregreatfun»
και«Let’smeetatthelab.»

Τα προτζεκτ υλοποίησαν μαθητές οι όποιοι
έχουν αποφοιτήσει και τους υποστήριξαν οι κα-
θηγητέςΚατερίναΡαφτοπούλου (χημικός),Ελένη
Κωστοπούλου(αγγλικών) και ΓιάννηςΠουλιόβα-
λης(πληροφορικός)

ΕπίσκεψηΓαλλικούσχολείουστο5οΓΕΛΒέροιαςστοπλαίσιο
τριετούςeTwinningσυνεργασίαςκαιτηςπρωτοβουλίας

Move2learn,Learn2moveτουeTwinning

Φαρμακεία
Σάββατο 28-4-2018

08:00-14:30ΧΕΙΜΩΝΙΔΗΣΜΙΧΑΗΛΜΑΡΚΟΥ
ΜΠΟΤΣΑΡΗ 29-31 (πλατεία Τσερμένι) 23310-
65770

08:00-14:30 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΚΑ-
ΡΑΤΑΣΟΥ 19 (κοντά στο 6οΔημοτικό σχολείο)
23310-66755

08:00-14:30ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΟΥΕΛΕΝΗΒΕΝΙΖΕ-
ΛΟΥ4523310-26757

14:30-21:00ΝΕΔΕΛΚΟΥ(ΟΥΤΑ)ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΟΡΑΒΑ1(δίπλαστοΙΚΑ)23310-66649

19:00-01:00 + διαν.ΘΕΟΔΩΡΟΥΚΩΝΣΤΑ-
ΝΤΙΝΟΣΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ1(πρώηνΚεντρικής69)
23310-24534

Κυριακή 29-4-2018
08:00-14:30 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΛ.

ΠΛΑΤΑΝΩΝ1(πρώηνΚεντρικής69)23310-24534
14:30-21:00ΠΑΝΑΓΑΚΗΣΑΛΕΞΙΟΣΒΕΝΙΖΕ-

ΛΟΥ723310-28594
19:00-01:00+διαν.ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΑΣ  ΙΩΑΝ-

ΝΗΣΒΕΝΙΖΕΛΟΥ48&ΚΟΝΙΤΣΗΣΓΩΝΙΑ23310-
71601

Δευτέρα 30-4-2018
14:30-21:00ΛΙΑΚΟΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΚΙΜΩΝΟΣ

1-3ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ(πιάτσαταξί)23310-72677
14:30-21:00ΤΣΙΑΜΗΤΡΟΥΑΘΗΝΑΜΗΤΡΟ-

ΠΟΛΕΩΣ623310-22017
19:00-01:00 + διαν. ΤΥΡΙΝΤΖΗΣΑΝΕΣΤΗΣ

ΕΞΩΘΕΝΓΕΝΙΚΟΥΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥΒΕΡΟΙΑΣ
23310-25000



ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙοροφοδιαμέ-
ρισμα110τ.μ.καθαράστη
Νάουσα,Νικομηδείας4στον
2οόροφο.Τηλ.επικοινωνίας:
6937111143.

ΝΑΟΥΣΑ  κ έ ν τ ρ ο
(Βενιζέλου & Μπιγκά-

νου γωνία)  πωλε ίτα ι
οροφοδιαμέρισμα 1ου
ορόφου διώροφης οικο-
δομής 87 τ.μ., αυτόνο-
μη θέρμανση, ηλεκτρ.
τέντες στα μπαλκόνια.
Τιμή συζητήσιμη. Τηλ.:
6979464317.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ από ιδιώτη
καινούργιο κατάστημα 45
τ.μ.στηνοδόΚεντρικήςτης
Βέροιας,δίπλαστοΕπιμελη-
τήριο,μεπατάρι30τ.μ.,αυ-
τόνομηθέρμανσηκαιθέση
πάρκιγκ.Τηλ.:6936870915.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΚΡΕΒΑΤΑΣπωλείται
αγρός 10.400 τ.μ. πά-
νω σε άσφαλτο σε τιμή
ευκαιρίας 25.000 ευ-

ρώ. Τηλ.: 6945 122583
Euromesitiki.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ ,  Γεωρ-
γιανοί  πωλείται  ο ικό-
πεδο 2 στρ., σε πολύ
ωραία περιοχή, μόνο
42.000 ευρώ.  Υπάρ-
χει περίφραξη με τοί-
χο  στο  μ ισό ,  ωρα ία
θέα,  άφθονο πόσιμο
νερό και  ευφορότατο
έδαφος .  Τηλ . :  6934
662478.

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο
800 τ .μ.  στο Μακρο-
χώρι ,  άρτ ιο ,  ο ικοδο-
μήσιμο,  σε πολύ κα-
λή κεντρική περιοχή.
Πληροφορίες στο τηλ.:
6936 711661 & 23310
26609.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  ο ικόπε-
δο 500 τ.μ. στηΜελίκη
(πλησίον Κονάκι). Τι-
μή λογική. Πληρ. τηλ.:
6970862964.
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ χω-
ράφι 10.300 τ.μ.
στο Μακροχώρι,
τοποθεσία «Βάλ-
τος»κοντάστοΑ-
ντλιοστάσιο.Τηλ.:
2331024097.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στηνΑλεξάνδρεια διαμέ-
ρισμα ρετιρέ 120 τ.μ. επί της οδούΝ.
Πλαστήρα, ανακαινισμένο, ατομική θέρ-
μανση,ενεργειακότζάκι,ηλιακόθερμοσί-
φωνα,εντοιχιζόμενεςηλεκτρικέςσυσκευ-
ές,κλειστόγκαράζκαικλιματισμόσετιμή
ευκαιρίας.Πληρ.στοτηλ.:6980919964.
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ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 3 οικόπε-
δοαπό400 τ.μ. το καθένα,
μεμονωμέναήόλαμαζί,στη
Ραχιά, στο κέντρο του χω-
ριού,πίσωαπό τοσχολείο.
Τηλ.: 23310 20051& 6942
779696κ.Αγγελική.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι 10
στρέμματα με δέντρα (ρο-
δακινιές) στον 5ο χρόνο,
στην περιοχή τηςΜέσης,

500μέτρααπότοχωριό.Τηλ.
επικοινωνίας:6971629160.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΑΣΠΑΣΙΑΣ, πίσωαπό4ο
Γυμνάσιο, ενοικιάζεται γκαρ-
σονιέρα 47 τ.μ., ισόγειο, αυ-
τόνομηθέρμανση.Τηλ.:6973
460587.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ για θερι-

νή (και χειμερινή) σεζόν
εξοχικήκατοικίαστοΣέλι
εντός του χωριού, με ε-
ξαιρετική θέα και αυλή,
τζάκι, επιπλωμένη,δίχω-
ρητηλ.6932493444.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙγιαε-
παγγελματικήστέγη,δια-
μέρισμα65τ.μ.στηνοδό
Καρακωστή 7.Τηλ. επι-
κοινωνίας: 23310 62166
και6977768757.

ENOIKIAZETAI μο-
νοκατοικία στη Ραχιά.
Πληροφορίες κ. Σου-
κιούρογλου Μπάμπης.
Τηλ. επικοινωνίας: 6947
150807.

ΚΑΛΛΙΘΕΑ,Ιουστινια-
νού 11, ενοικιάζεται δια-
μέρισμα90 τ.μ., 3οςόρ.,
αυτόνομη θέρμανση με
μπαλκόνια γύρω-γύρω,
υπέροχηθέα.Τηλ.: 6974
637671&6978644381.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μα-
γαζίστονκεντρικόδρόμο
του Πλαταμώνα 60 τ.μ.
και 30 τ.μ. πατάρι.Τιμή
ενοικίου450 ευρώ.Τηλ.:
6973736714.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ εργάτες
απόσυσκευαστήριο τρο-
φίμων στο Μακροχώρι.
Τηλ.:2331070401.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπεύθυ-
νος φαρμακοποιός για
φαρμακείο τουδήμουΑ-
λεξάνδρειας.Επιθυμητήη
εμπειρίασεανάλογηθέση.
Οι άντρες τωναιτήσεων
θαπρέπει να έχουνολο-
κληρώσει τιςστρατιωτικές
υποχρεώσεις.Αποστολή
βιογραφικούσημειώματος
μεφωτογραφίαστοe-mail:
farmakeionew@hotmail.
com

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ σερβιτό-
ροιμεπείρακαιμάγειρας
για κατάστημα εστίασης
στη Βέροια. Τηλ.: 6934
457973.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα
ήαντρόγυνασε ελληνικό
εστιατόριο στη Γερμανία
γιαεργασίαστηνκουζίνα.
Παρέχεται διαμονή, δια-
τροφή και καλόςμισθός,
περιοχήΦρανκφούρτης.
ΜΟΝΟσοβαρέςπροτά-
σεις.Τηλ.: 6982 270022
κοςΠάρης.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ηλεκτρολό-
γοςκαιμηχανικόςαυτοκι-
νήτων γιασυνεργείοστη
Βέροια.Πληρ.τηλ.:23310
71553&6936905040.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός με
ΠΕ1,Γ΄καιΕ΄κατηγορίας
δίπλωμαέως35ετώνγια

μεταφορικήεταιρίαμεδιάφο-
ρα.Ώρες επικοινωνίας9.00
π.μ. έως 13.00 μ.μ. Τηλ.:
2331501442.

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700
τμ.μεκτίσμαδυόροφοσε τιμή
ευκαιρίας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφιποτιστι-
κό11στρέμματαστηΜελίκη(πε-

ριοχήΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα

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

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

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

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

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

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,τιμή29.000ευρώ.

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

ντρο40τ.μ.Τιμή19.000ευρώ

www.mesitikoveria.gr

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπε-
δο 510 τ.μ., στοΔια-
βατό.Τιμήσυζητήσιμη
χωρίς μεσίτες. Τηλ.:
6980357675.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κύριος
ή κυρία άνω των 25
ετών με άνεση λόγου
καιευχέρειαστιςδημό-
σιεςσχέσειςνααναλά-
βει εταιρία στοΝομό.
Τηλ.:6934888738.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙέπιπλαγραφείουσεεξαιρετικήκατάστασηκαι
τιμή(4γραφεία,1τραπέζισυνεδριάσεων,2βιβλιοθήκες,4συρ-
ταριέρεςμερόδες,1καναπές,2καρέκλεςγραφείου,7καρέκλες
απλές,όλαμαζίήκαιμεμονωμένα).Τηλ.:6973777747.
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ροια για πρωινή ή απογευ-
ματινή εργασία. Τηλ.: 6986
766900.

ΖΗΤΕΙΤΑΙκυρίαελληνίδα
γιαεργασίαπρωινού8ώρου
σε καφέ-ουζερί. Τηλ.: 6971
831074.

ΕΤΑΙΡΙΑΤΡΟΦΙΜΩΝ ζητά
πωλητήήπωλήτριαμεδίπλω-
μαοδήγησηςγιαμόνιμηαπα-
σχόλησηστονΝομόΗμαθίας
καιστουςόμορουςΝομούς.Βι-
ογραφικά: info@staboulis.com.
Τηλ.2332026904

ΖΗΤΕΙΤΑΙυπάλληλοςμεδί-
πλωμαοδήγησηςκατηγορίας
Β΄σεκατάστημαενοικιάσεως
αυτοκινήτων (γνώσειςπλυντη-
ρίουαυτοκινήτων)στηΖάκυνθο
για τησεζόν1Μαΐου έως31
Οκτωβρίου.Τηλ.:6945704344.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ ταχυμε-
ταφορώνΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός
με εμπειρία σε μεταφορι-

κή-κούριερ για το Ν. Ημαθί-
ας.Αποστολή βιογραφικών:
ouzounidisp@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ:βοηθόςμάγει-
ρακαάτομαγιατηνκουζινασε
γνωστήταβέρναστηΒέροια.Τηλ.:
2331070846μετάτις10.00π.μ.

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

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ Ελληνίδα ζητάει

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

ΚΥΡΙΑ προσφέρει εργα-
σία καθαρισμού σπιτιών κα-
θώςφροντίδαμικρώνπαιδιών
και ηλικιωμένων. Τηλ.: 6984
095883.

ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ  με γνώ-

σειςκαικηπουρικήςζητάα-
νάλογηεργασία.Τηλ.:6974
599047.

ΚΥΡΙΑαναλαμβάνειτηφύ-
λαξη και περιποίηση ηλικιω-
μένωνσε24ωρηβάση.Τηλ.:
6993678697.

ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ κυρίαμονο-
γονικήςοικογένειας, ζητάει ερ-
γασία,γιαφύλαξηηλικιωμένων
και καθαρισμόσπιτιών.Τηλέ-
φωνο:6999262565.

ΚΥΡΙΑ ζητεί εργασία για
φύλαξημωρούήκαθαρίστρια
σεσπίτικαιγραφεία.Τηλ.επι-
κοινωνίας:2331073642.

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

479828.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ έπιπλασεά-

ριστηκατάστασησεεκπληκτική
τιμή:

-Τραπεζαρίαμε έξι (6) κα-
ρέκλες,απόξύλοοξιάς,χρώμα
κερασι,τιμή260ευρώ.

-Τριθέσιοςκαιδιθέσιοςκα-
ναπέςχώμαμωβ τμή150ευ-
ρώ.

-Κρεβάτιμονόμε τοστρώ-
μα.Τιμήευκαιρίαςγιαόλα400
ευρώ.Πληρ.τηλ.:6973777747.

ΠΩΛΕΙΤΑΙκρεβατάκιΒΕΒΕ
σεάσπροχρώμα,μεστρώμα
καιυφασματάκιαπροστατευτικά,
σχεδόναχρησιμοποίητο.Τιμήευ-
καιρίας150,00ευρώ.Τηλ.:6977

430658.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΣΟΒΑΡΟΣ  κύριος χω-

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

ΕΥΚΑΤΑΣΤΑΤΟΣ κύριος
50ετώνψάχνειεμφανίσιμηκυ-
ρίαως50 ετώνγια γνωριμία.
Τηλ.:6972371446.

ΚΥΡΙΟΣ 72 ετών ζητεί κυ-
ρια από 50 ετών έως 70 για
σοβαρή σχέση. Τηλ.: 6989
007541.

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:105722 -.ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Γκαρσονιέρασυνολικής επιφάνειας45 τ.μ.
στον 4 ο όροφο.Αποτελείται απόΣαλόνι,
Κουζίνα,Μπάνιο .Ηκουζίνα της είναι και-
νούργια .Είναικατασκευασμένητο1970και
διαθέτει θέρμανσημεΘερμοπομπός, έχει
πολύμεγάληβεράντα και εξαιρετικήΘέα,
ΚουφώματαΣυνθετικά,μεδιπλάτζάμια ,με
ΑνελκυστήρακαιA/C,αλλάκαιΗλιακόθερμο-
σίφωνα,Μπαλκόνια30τ.μ.-Τιμή:140€.

Κωδ:105465ΚΕΝΤΡΟΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γκαρσονιέρα κομπλέ επιπλωμένη, με ηλε-
κτρικέςσυσκευές,συνολικής επιφάνειας48
τ.μ.στον2οόροφο.Αποτελείταιαπό1Υπνο-
δωμάτιο,Σαλοκουζίνα,Μπάνιο .Είναικατα-
σκευασμένη το1972καιδιαθέτειθέρμανση
ΑτομικήμεΘερμοπομπόκαιένακλιματιστικό,
μεΑνελκυστήρα,Τιμή:190€.

Κωδ.105811ΤΣΕΡΜΕΝΙ, επιπλωμένη
κομπλέ ισόγεια γκαρσονιέρα55 τ.μ. κατα-
σκευή΄04αποτελούμενηαπόμίασαλονοκου-
ζίνα ,1υ/δκαιμπάνιο ,μεπανοραμικήθέα
,σευπεράριστηκατάσταση,έχεικαινούργια
αλουμινίουκουφώματαμεδιπλάτζάμια,κα-
τοικίαμεπολυτέλειακαιζεστασιά,άριστηςαρ-
χιτεκτονικήςσχεδίασης,μεατομικήθέρμανση
πετρελαίουκαιελάχιστακοινόχρηστα,κέντρο
απόκεντρο,μόνο220€.

Κωδ:115718-ΚΕΝΤΡΟΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γκαρσονιέραεπιπλωμένησυνολικήςεπιφά-
νειας 64 τ.μ.ΗμιώροφοςΥπερυψωμένος.
Αποτελείται από 1Υπνοδωμάτιο, Σαλόνι,
Κουζίνα,Μπάνιο , είναι κατασκευασμένη το
1972καιανακαινίστηκετο2010,διαθέτειθέρ-
μανσημεδύοκλιματιστικάΘέα,Κουφώματα
Συνθετικά,A/C,Έπιπλα,Ηλ.Συσκευές,Διπλά
τζάμια,Τιμή:200€.

Κωδ.105833Γκαρσονιέραμεγάληστο
κέντροτηςΒέροιας65τ.μ.με1δσξεχωριστή
κουζίνακαιμπάνιο ,3οςορ.σεκαλήκατά-
στασημερικώςανακαινισμένημε κεντρική
θέρμανσηπουλειτουργεί άψογα , διαθέτει
μεγάληβεράντακαιμεπολύλογικό ενοίκιο
στα210€.

Κωδ.24320ΚΑΛΛΙΘΕΑ,Μεγάληγκαρ-
σονιέρακομπλέκαιπολυτελώςεπιπλωμένη
75τ.μ.,κατασκευή2005,1υ/δ,2οςόροφος
,σεεξαιρετικήκατάσταση,νεοαναγειρόμενη
καιμεσυνθετικάκουφώματακαιδιπλά τζά-
μια, επιμελημένης κατασκευής καισίγουρα
ιδανικόγιακατοικία,μεατομικήθέρμανσηκλι-
ματιστικόκαιυπέρυθρες,διαθέτειυδραυλικό
ανελκυστήρακαιμεέναπολύωραίομπάνιο,
ενεργειακήςκλάσηςΔκαιενοίκιο250€.Από
1/5/2018διαθέσιμη.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ
καιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗ-
ΤΩΝ.

Κωδ: 24268 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
κατάαποκλειστικότηταΔιαμέρισμασυνολικής
επιφάνειας80 τ.μ.στον3οόροφο.Αποτε-
λείταιαπό2Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,Κουζίνα,

Μπάνιο .Είναικατασκευασμένοτο1971και
διαθέτειθέρμανσηΑτομικήΠετρελαίου,Κου-
φώματαΑλουμινίουσυρόμενα,Ανελκυστήρα,
Τιμή:170€.Διαθέσιμοαπό1/05/2018.

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

Κωδ: 24492 -ΠΙΕΡΙΩΝΤΕΡΜΑΟρο-
φοδιαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας88 τ.μ.
ευρισκόμενοστον2οόροφο.Αποτελείταιαπό
2Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,Κουζίνα,καιΜπάνιο.
Είναι κατασκευασμένο το1982καιδιαθέτει
θέρμανσηΑτομική -Πετρέλαιο,Κουφώματα
Συνθετικά,είναιδιαμπερές,φωτεινόκαιέχει
μίααποθήκηεντός ,χωρίςασανσέρκαιμε
μηδενικάκοινόχρηστα.Μίσθωμα180€.

Κωδ:23967 -ΠΙΕΡΙΩΝΤΕΡΜΑΕΝΟΙ-
ΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάαποκλειστικότητανεόδμητο
διαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.,βλέ-
πεισεανοιχτωσιά,1οςΥπερυψωμένος.Απο-
τελείταιαπό2Υ/Δ,μίαωραίαΣαλονοκουζίνα
καιΜπάνιο .Είναικατασκευασμένοτο2002
καιδιαθέτει θέρμανσηΑτομικήΠετρελαίου,
έχειΚουφώματαΣυνθετικάμεδιπλάτζάμια,
Ανελκυστήρακαινούργιο,κλειστόγκαράζμε-
γάλοκαιδυνατότητα2ηςθέσηςστάθμευσης,
Τέντες,Σίτες,BBQ,Μπαλκόνια16τ.μ.-Τιμή:
280€.

Κωδ.105813ΤΣΕΡΜΕΝΙ,σπάνιοδια-
μέρισμα100τ.μ.,κατασκευή2002 ,2υ/δ,3
οςόροφος,βλέπεισεανοιχτωσιά,πρόκει-
ταιγιαδιαμέρισμααξιώσεων,μεαλουμινίου
κουφώματαμεδιπλάτζάμια,είναιεξαιρετικής
κατασκευήςκαιμευλικάανώτερηςποιότητας
,έχειαρμονικέςαναλογίες,είναιενεργειακής
κατηγορίαςΔ,έχειατομικήθέρμανσημεκαι-
νούργιουςθερμοπομπούς ,μίατέντακαιμία
πολύμεγάληκαιωραίαβεράντα,αρχοντικό
πολύζεστόκαιμεγκαράζκλειστό.Από15/5
διαθέσιμο.Αποκλειστικήδιαχείρισηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,τιμήμόνο280€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:23483 -ΛευκόπετραΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

ΤΑΙνεόδμητηΜονοκατοικίακομπλέεπιπλω-
μένοσυνολικήςεπιφάνειας200 τ.μ.σεδύο
επίπεδα .Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,
Σαλόνι,Κουζίνα,1ΜπάνιοκαιWC.Είναικα-
τασκευασμένητο1998καιδιαθέτειθέρμαν-
σηΑτομική -Πετρέλαιο,ΑπεριόριστηΘέα,
ΚουφώματαΣυνθετικά,Πάρκινγκ,Αποθήκη
,Κήπο,Τζάκι,A/C,Συναγερμό,Έπιπλα,Ηλ.
Συσκευές,Διπλάτζάμια-Τιμή:280€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.10500ΠΙΕΡΙΩΝ,Αποθήκη20τ.μ.,

ισόγεια,κατασκευή2002,σεκαλήκατάσταση,

στεγανόςκαιασφαλήςχώροςμόνο50€.
Κωδ.105076ΠΙΕΡΙΩΝ,Αποθήκη90τ.μ.,

ισόγεια, κατασκευή78,σεκαλήκατάσταση,
ενιαίος χώρος , οι χώροι του λειτουργικοί,
γωνιακό,σετιμήπροσφοράς200€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:24152-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙνε-

όδμητογραφείοσυνολικήςεπιφάνειας30τ.μ.
στον2οόροφο.Αποτελείταιαπό2Χώρους.
Είναι κατασκευασμένο το1996καιδιαθέτει
θέρμανσημεΘερμοπομπούς,ταΚουφώμα-
τατουΣυνθετικά,καινούργιαμεδιπλάτζάμια
καιμεμεγάλοανελκυστήρα.Μίσθωμα150€.

Κωδ:24161-ΚέντροστηνΕληάκοντάΕ-
ΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙανακαινισμένοΓραφείοεξαιρε-
τικήςπροβολήςσυνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.
1οςορ..Αποτελείταιαπό3ΧώρουςκαιWC.
ΔιαθέτειθέρμανσηΑυτόνομη -Πετρελαίου,
τακουφώματατουΑλουμινίουκαινούργιακαι
ηπόρτατουθωρακισμένη.Μηνιαίομίσθωμα
350€.

Κωδ.24015ΚΕΝΤΡ0,ενοικιάζονταιγρα-
φειακοίχώροι4-5σεέναεπίπεδοσυνολικά
220τ.μ.,2οςόροφος,χωρίςασανσέρ,στον
πεζόδρομοτηνΒέροιαςμεWCτοδεμίσθω-
ματουθαείναιστα700€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:24362-ΕπίτηςΜητροπόλεωςκε-

ντρικότατοκατάστημασυνολικήςεπιφάνειας
17 τ.μ. ισόγειο εξαιρετικής εμπορικότητας ,
ενοίκιο250€.Τογραφείομαςδιαθέτει την
ΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτου
αυτού.

Κωδ:24142-Αγγελοχώριστοκέντροτου
χωριούΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάαποκλειστικό-
τητακατάστημασυνολικήςεπιφάνειας48τ.μ.
ισόγειο.,μεενοίκιοπολύφθηνόμόνο60€.

Κωδ:24332 -ΠΙΕΡΙΩΝΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
κατάαποκλειστικότηταισόγειοκατάστημασυ-
νολικήςεπιφάνειας102τ.μ.μεμεγάληβιτρίνα
επίτουκεντρικούδρόμου,ενοίκιο350€.

Κωδ:24288-ΚΑΛΛΙΘΕΑδιατίθεταιπρος
μίσθωσηκατάαποκλειστικότητακατάστημα
συνολικής επιφάνειας120 τ.μ. ισόγειο , με
μεγάληβιτρίνακαιπολύεύλογομίσθωματα
400€.

Κωδ: 24348 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ

ΒΕΡ.-ΝΑΟΥΣΑ κατά αποκλειστικότητα μί-
σθωση νεόδμητου ισογείου καταστήματος
συνολικής επιφάνειας 175 τ.μ.Είναι κατα-
σκευασμένοτο1997 ,διαθέτεικαιαποθήκη
-Ενοίκιο400€/

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.105283ΠΙΕΡΙΩΝ,στηναρχήκαι

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

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:104996 -ΑΚΡΟΠΟΛΗΠΩΛΕΙΤΑΙ

Διαμέρισμακαινούργιοακατοίκητοσυνολικής
επιφάνειας90 τ.μ.στον1οορ.Αποτελείται
από2υ/δ ,σαλόνι, κουζίνα ξεχωριστή και
μπάνιο .Είναικατασκευασμένοτο2006και
διαθέτειθέρμανσηατομικήμεπετρέλαιο.Δι-
αθέτει απεριόριστη θέα, τα δε κουφώματα
τουείναι καινούργιασυνθετικά.Διαθέτει και
κλειστόπάρκινγκμεπολύεύκοληπρόσβαση.
-Τιμή:80.000€.

Κωδ: 24327 ΑΝΟΙΞΕΩΣ, ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Διαμέρισμασυνολικής επιφάνειας 90 τ.μ.,
μερικώςανακαινισμένο , με 2 υ/δ,σαλόνι,
κουζίναανεξάρτητηκαιμπάνιο,4οςόροφος,
μεμοναδικήθέαστονκάμπο,καινούργιασυν-
θετικάκουφώματαμεδιπλά τζάμια,μεδύο
ντουλάπες,ηθέρμανσητουκεντρικήπετρε-
λαίουκαιδύοκλιματιστικά,σεπολύκαλήτιμή
μόνο80.000€.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.105440ΚΕΝΤΡΟ,Διατηρητέαμο-

νοκατοικία60 τ.μ., μεοικόπεδο108 τ.μ. η
εξωτερικήτηςκατάστασηπολύκαλή,εσωτε-
ρικάαπαιτούνταιαρκετέςεργασίες ,διαθέτει
2υ/δ,σαλόνικαικουζίνα ,αποτελείταιαπό
ισόγειοκαιτον1οόροφο,προσφέρεταιστην
εξαιρετικάχαμηλή τιμή των29.000€.Απο-
κλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΥΠΟΔΕΙΞΗαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:105858 -ΠΑΤΡΙΔΑΠωλείταικατά
ΑποκλειστικότηταΜονοκατοικίασυνολικήςε-
πιφάνειας100τ.μ.σε1οόροφοΥπερυψωμέ-
νη.Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,
ανεξάρτητημεγάληκουζίνακαιΜπάνιο,σε

πολύ καλή κατάσταση, με εξαιρετικήδιαρ-
ρύθμιση,μαζίμε ΙσόγειοΚατάστημα100τ.μ.
σεοικόπεδοσυνολικήςεπιφάνειας2.315τ.μ.
γωνιακόκαιμεπολύμεγάληπρόσοψηστον
δρόμο.Είναικατασκευασμένητο1980καιδι-
αθέτειθέρμανσηατομικήπετρελαίου,καινού-
ριακουφώματααλουμινίουμεδιπλά τζάμια
καιπροσφέρεταισεπολύκαλήτιμήόλομαζί
μόνο85.000€.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.13699ΒΕΡΓΙΝΑ,Ακίνητοπωλείται

επίτουδρόμουΒέροιας-Βεργίναςκαιαφορά
έκτασηαποτελούμενηαπόδύοαγροτεμάχιο
συνολικά15.000 τ.μ., καιμεδύοκτίσματα ,
αποθήκες μεγάλες χωρίς κολώνες.Τα κτί-
σματακαταλαμβάνουνσυνολικά1.180τ.μ. ,
τιμήπώλησηςκατόπιν εκτιμήσεωςόλαμαζί
120.000€.Πολύαξιόλογοακίνητοκαισετιμή
πραγματικήςευκαιρίας.Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:14598 - ΠΩΛΕΙΤΑΙΓραφείοπλη-

σίονΠλ.Ωρολογίουσυνολικήςεπιφάνειας33
τ.μ.1οςορ.Αποτελείταιαπό1Χώρο,.Είναι
κατασκευασμένοτο1974καιδιαθέτειΚουφώ-
ματαΑλουμινίουσυρόμενα,Σκαλιάεισόδου
-Τιμή:22.000€.

Κωδ.14614ΚΕΝΤΡ0, ευκαιρίαμεγάλη
κοντάσταΚΤΕΛπωλείταιεπαγγελματικήστέ-
γη,5χώρωνμε2WCσυνολικά110τ.μ.,1ος
όροφοςκαιμεεξαιρετικήπροβολή,κατάλλη-
λογιαάπειρεςχρήσεις,εξαιρετικήπερίπτω-
ση,τιμήμόνο80.000€.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ.105243Πωλείται το50%της ιδιο-

κτησίαςμουσεΙσόγειοκατάστημα35τ.μ.και
με1οορ.επίσης35τ.μ.επίτηςΚεντρικήςστο
εμπορικόκέντρο.Είναιμισθωμένομε250€το
μήνα,τιμήπώλησηςστα40.000€μόνο.Σπά-
νιαευκαιρία.ΥπόδειξημόνοαπότηνΜεσιτική
Ακινήτωνσεσοβαρόενδιαφερόμενο.

Κωδ.105097ΦΑΝΑΡΙΑΚΥΠΡΟΥ,Κατά-
στημα70τ.μ.,κατασκευή90,ενιαίοςχώρος,
Ισόγειο,γωνιακό,κατάλληλογιαπολλαπλές
χρήσεις ,ευκαιρίαχωρίςαμφιβολία,σεπολύ
καλήτιμή,Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
μόνοαπό τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ, τιμή
20.000€.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ. 14055ΡΑΧΗ, χωραφοοικόπεδο

πωλείταιμέσαστηζώνη6.410τ.μ.,μεεκπλη-
κτικήθέα, γιααπαιτητικούςαγοραστές ,σε

μοναδικήτοποθεσία,μοναδικόγιαεπένδυση
καισεαπίστευταχαμηλήτιμή,μόνο30.000€.

Κωδ.14222ΜΕΣΗ,Πωλείταιαγροτεμάχιο
9.800τ.μ.,μεπομώνακαιπηγάδιδικότουκαι
μεμικράδένδραμέσα,τιμή25.000€.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ. 13878ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ, Οικόπεδο

500τ.μ.,κοντάστοΕΑΚμέσαστοσχέδιοτου
χωριού45.000€.

Κωδ: 14100. ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ,Οικόπεδο
576 τ.μ.,πρόκειται για ένα εκπληκτικό γω-
νιακόοικόπεδο, ελαφρώς επικλινές καισε
εξαιρετικάσυμφέρουσατιμή,μόνο58.000€.

κωδ14106ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ,Σπάνιοοικό-
πεδο802τ.μ.,μεεκπληκτικήκαιανεμπόδιστη
θέα,μεσ/δ0,8και70%κάλυψη,αμφιθεατρι-
κό,μεπολύμεγάληφάτσαπάνωσεδρόμο,
προσφέρεταισε τιμήεκπληκτικάσυμφέρου-
σα,150.000€.

Κωδ.13897ΟικόπεδοπωλείταιστουςΓε-
ωργιανούςΒέροιας892τ.μ.άρτιοκαιοικοδο-
μήσιμοσεμοναδικήσημείοτουχωριού,τιμή
28.000€.ΥπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

κωδ14147ΒΕΡΓΙΝΑ,Οικόπεδο1.880
τ.μ.,σεπρονομιούχοθέση , πρόκειται για
ένα γωνιακό και μεμεγάληφάτσαοικόπε-
δο ,εκπληκτικόαπόκάθεάποψητιμή ,όλο
120.000€,πωλείταικαιτομισόστις60.000€,

Κωδ.13882 ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ στο πάνω
χωριόμεγάλοοικόπεδο3.000 τ.μ.στο νέο
σχέδιοπόλεωςδημιουργεί έναοικοδομικό
τετράγωνομόνο του , είναι τρίφατσοειδικά
προνομιακό για έξυπνο επενδυτή τιμήόλο
μαζίμόνο95.000€.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣΓΙΑΤΟΛΜΗΡΟΥΣ
Κωδ.22943Σπάνιαευκαιρία,ΠΩΛΕΙΤΑΙ

διαμ/μακοντάστηνΠλ.Ωρολογίουστον1ο
ορ.πολύαξιόλογοκαιάνετομεμεγάλαδωμά-
τια,βλέπειμπροστάσεδρόμο,διαθέτει2υ/δ
σαλόνι,κουζίναξεχωριστήκαιμπάνιο.Συνο-
λικά100τ.μ.μεκουφώματαξύλινακαιμονά
τζάμια ,χρήζεισίγουρακάποιαςανακαίνισης
τιμήμόνο35.000€.Διαθέτουμε τηνΠΛΗΡΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

Κωδ: 105856 -ΜακροχώριΠΩΛΕΙΤΑΙ
κατάαποκλειστικότηταΜονοκατοικίασυνο-
λικήςεπιφάνειας64τ.μ. Ισόγειασεοικόπεδο
500τ.μ. ,Αποτελείται από2Υπνοδωμάτια,
Σαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιοκαιμιαμεγάληαπο-
θήκη40τ.μ.Είναι κατασκευασμένη το1970
καιδιαθέτειΑτομικήΘέρμανσηΠετρελαίου,
ΚουφώματαΑλουμινίουμεδιπλά τζάμιακαι
Τέντες,Τιμήμόνο35.000€.

www.laosnews.grτου Σαββατοκύριακου
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ΟΑΓΡΟΤΙΚΟΣΣΥΝΕ-
ΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
VENUS GROWERS Α-
ΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΠΩΣ ΕΝ-
ΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ
Γ ΙΑ  ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

ΧΕΙΡΙΣΤΩΝΚΛΑΡΚ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΔΙΚΑΙ-

ΟΛΟΓΗΤΙΚΟ:
-Άδειαχειριστήμηχανη-

μάτωνέργουδεύτερηςειδι-
κότηταςή
-Άδειαβοηθούχειριστή

μηχανημάτωνέργου
Πληροφορίεςστοτηλέφωνο:2331023311,

εσωτερικό141και123

ΗΑΛΜΗΑΒΕΕζητάγιατοεργοστάσιότης,στο5οχλμ
Αλεξάνδρειας–ΚρύαςΒρύσης:

1)ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Με γνώσεις Βιομηχανικών εγκαταστάσεων, Βιομη-

χανικού αυτοματισμού,πίνακες – κυκλώματα και γνώση
Αγγλικών.

2)ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗγιατοτμήμαπαραγωγής
Καιγιατιςδυοθέσειςαπαραίτητοτοενδιαφέρονγιατη

δουλειά και πνεύμα συνεργασίας.Ανάλογη εμπειρία θα
ληφθείυπόψη.

Βιογραφικάσημειώματαμπορούν νααποσταλούν (με
αναφοράστηθέση)στο:Fax:2333027806και

e-mail:info@almifoods.gr
Τηλέφωνοεπικοινωνίας:2333027800
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ25τ.μ.11.500ευρώ
ΡΟΛΟΪ28 τ.μ.LUXανακαινισμένοκαι επιπλωμένο
19.000ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ35τ.μ.ανακαινισμένο11.500ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ40τ.μ.ανακαινισμένο17.000ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ45τ.μ.ανακαινισμένο26.000ευρώ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ50τ.μ.καλό34.000ευρώ
ΡΟΛΟΪ70τ.μ.16.500ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ72τ.μ.ρετιρέ18.000ευρώ
ΡΟΛΟΪ78τ.μ.9.500ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ40τ.μ.καλό20ετίας16.000ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ80τ.μ.ανακαινισμένο42.000ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ85τ.μ.καλό47.000ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ90τ.μ.καλόανακαινισμένο38.000ευρώ
ΠΙΕΡΙΩΝ100τ.μ.καινούργιο,θέα120.000ευρώ
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ110τ.μ.27.000ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ115τ.μ.καλό80.000ευρώ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ130τ.μ.τζάκι,θέα108.000ευρώ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑμεζονέτα140τ.μ.58.000ευρώ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ171τ.μ.μεζονέτακαινούργια140.000ευρώ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΧΩΡΑΦΙΩΝ-ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ5.000μέτρα15.000ευρώ
ΓΑΛΑΞΙΑΣ4.200μέτραμεελιές8.700ευρώ
ΒΕΡΓΙΝΑ43.000μέτρα25.000ευρώ
ΠΑΤΡΙΔΑ6.300μέτρα10.000ευρώευκαιρία
ΖΕΡΒΟΧΩΡΙ40.000μέτραμενερόκαιρεύμα82.000
ευρώ
ΚΟΥΛΟΥΡΑ13.000μέτραμεδένδρα39.000 ευρώ
καιδίκτυο
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ10.000μέτραμεδένδρα26.000ευρώ
ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ4.500μέτρα7.500ευρώ
ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑ7.800μέτραμεπομόνακαιδίκτυο,κο-
ντάστοχωριόκαιάσφαλτο15.000ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ35τ.μ.μεθέσηστάθμευσης130ευρώ
ΡΟΛΟΪ30τ.μ.130ευρώ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ30τ.μ.επιπλωμένο150ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ30τ.μ.επιπλωμένο150ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ30τ.μ.καλόεπιπλωμένο170ευρώ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ30τ.μ.επιπλωμένο10ετίας170ευρώ
ΕΛΗΑ45τ.μ.10ετίαςκαλό180ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ50τ.μ.,καλόμεθέα200ευρώ
ΤΣΕΡΜΕΝΙ50τ.μ.,10ετίας,καλό,επιπλωμένο250ευρώ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ70τ.μ.12ετίας,καλό230ευρώ
ΠΑΠΑΓΟΥ75τ,μ,,12ετίας,καλό230ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ80τ.μ.,καλό,ηλιακό250ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ80τ.μ.,12ετίας,θέα,πάρκιγκ270ευρώ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ80τ.μ.,θέα,180ευρώ
ΡΟΛΟΪ80τ.μ.,καλό280ευρώ
ΡΟΛΟΪ85τ.μ.,ρετιρέ,θέα,τζάκι200ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ90τ.μ.,ανακαινισμένο180ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ90τ.μ.,καλό,πάρκιγκ260ευρώ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ100τ.μ.200ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ100τ.μ.,ανακαινισμένο200ευρώ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ110τ.μ.,καλό,θέα230ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ110τ.μ.,καλό230ευρώ
ΠΑΠΑΓΟΥ120τ.μ.,ατομικόλέβητα,πάρκιγκ220ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ120τ.μ.,θέα,διαμπερές250ευρώ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ130τ.μ.,τζάκι,θέα,πάρκιγκ250ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ145τ.μ.,θέα,διαμπερές260ευρώ
ΝΑΟΥΣΑμονοκατοικία12ετίας,τζάκι,θέα300ευρώ
ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ,μονοκατοικίαεπιπλωμένη,τζάκι300ευρώ

www.laosnews.gr

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΦοιτητικεςΓκαρσ.Στοκεντρο.
ΛΑΔΟΜΥΛΟΙΜονοκατοικια65τ.μμεοικοπεδο200τ,μ50000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙανω,οικόπεδο.600τ,μ24000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣκαιν.4ος120τ.μμεparkigk,Α.Θ3ΔΣΚ
τζακιαναμ.140000€
ΚΕΝΤΡΟ95τ.μ,2ΔΣΚτου200380000€
ΜΕΖΟΝΕΤΤΑμεΘεα,Α.Θ,τζακιπαρκιγκ,150τ.μ3ΔΣΚ
wc130000€
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝΣτουντιο-Γραφειο30τ.μμεθεα,προσο-
ψηςΕυκαιρία10000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙΜονοκατοικια68τ.μτου75΄μεοικοπ.270
μετρα30000€
EΛΗΑ1ΔΚουζινακιWC38τ.μευχαριστο,10000€
ΠΑΤΡΙΔΑκατοικια100τ.μ+καταστημα100τ.μμεοικοπ.
95000€
ΟΙΚΟΠΕΔΟπαζαρι380Τ.Μ.κεντροσ.δ1,2καλητιμη
MHTΡΟΠΟΛΗ2οςχωριςασανσερανακαινισμενο85τ.μ
πολυομορφο34000€
ΗΡΑΚΛΕΟΥΣκαινουριομεθεα,3ος92τ.μ+γκαραζ,Α.Θ
85000€
N.ΠΡΟΔΡΟΜΟΣΜον/κιαημιτεληςμε3ΔΣΚ+900τ.μ
οικοπεδο0100€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑΜονοκατοικιαδιατηρητεασεοικοπεδο190
τ.μ70000€

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΠΕΡ/ΚΗΒεροιαςΦιλέτο16στρ.πανωστηνάσφ.σ.δ
0216€
ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ8500τ.μμεΠομόναστηνασφ3000τοστρέμμα
ΕΡΓΟΧΩΡΙ10500τ.μαγροοικοπεδοΕυκαιρια25000€

ΑΓΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣκονταστουΤσεσμελη19στρ.μεεπι-
τραπεζια,μετοχήΠομόναςκμπεκακια2800€τοστρεμμα
ΤΕΛΩΝΕΙΟΒιομηχανικηαποθηκηκαιμεταλικοστεγα-
στρο200τ.μεντοςγηπεδου1500τ.μ30000€
ΡΑΧΙΑπανέμορφοκτηματάκι3300τ.μμεθέακαινερό
μόνο13000€
Π.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ10στρεμ.μεπομωνα+ροδακ.25000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣκτημα21στρ.μεβιομηχανικατα8στρ
42000€
ΑΣΩΜΑΤΑ5στρ.αρτιομεΘέα25.000€ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΣΥΚΙΕΣπανωαπό66΄35στρεμ.70000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣδιπλαστοχωριομπαξες3στρ.10000€
ΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ6500τ.μ.κονταστοχωριο30.000€ΤΩΡΑ
24000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ10στρ20000€-ΣΤΑΥΡΟΣ15στρ.45000€
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ.10στρ,πανωστηνασφαλτοκονταστην
Πατριδα.

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΙΑΤΡΕΙΟδιχωροκονταστηνΒενιζελου250€
ΚΤΕΛ,καταστημα60τ.μ+60υπογειο5€
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΓΡΑΦΕΙΟεναςχωρος+wc80€
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟπρωηνΚεντρο65τ.μ350€
ΠΙΕΡΙΩΝ75τ.μμεπαταρι350€
ΔΙΠΛΑΣΤΗΝΨΑΡΟΠΟΥΛΑκαταστ,75+75+70500€
ΑΠΟΘΗΚΗισόγειαεπιτηςΑνοίξεως180τ.μ200€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΓραφειο50τ.μΛουξπρό-
σοψη300€
ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙΔιώροφοΝεοκλασικόκεντρογιαΚαφε-Ρε-
στωράν
ΠΩΛΕΙΤΑΙστονΠΡΟΜΗΘΕΑυπογειααποθηκη80τ.μ
7000€
ΩΡΟΛΟΙκΑγ.ΚυριακηΘεσηΓκαραζκλειστο,ενοικιο30€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕπαγγελματικοςχωρος100τ.μ200€
ΚΑΤΩΑΠΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣΧΩΡΟΣ1300τ.μ
Γιαδιαλογητηριοηπαρομοιεςχρησεις,μεψυκτικουςθαλαμους..

του Σαββατοκύριακου

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

Δ/νση:ΤέρμαΡωσσοπροσφύγων(στις
ιδιόκτητεςεγκαταστάσειςτης)

ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ
Ότιγιατηνκαλοκαιρινήπερίοδο2018θα

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

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 23310 72700

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

Τηλ.: 6979 159954. ΑΠΟΕΤΑΙΡΙΑ ποτών ζητείται κύριος άνω των 25 ετών,
σοβαρόςμε ευχέρεια λόγου και άνεσηστις δημόσιεςσχέσεις,
νααναλάβει το τμήμαπωλήσεων.Ηεταιρίαπροσφέρειμισθό,
ασφάλιση,αυτοκίνητοκαικινητό.Τηλ.:6947021868.

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

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

ΤΟΥΟ.Γ.Α.
-ΔΙΠΛΩΜΑΒΟΗΘΟΥΉΧΕΙΡΙΣΤΗΚΛΑΡΚ.

ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ2332303100
ΤΜΗΜΑΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ:ΜΠΑΡΑΚΟΥΑΛΕΚΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΗΕΤΑΙΡΙΑ«TASTYFRUIT»ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ

ΣΤ.-ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣΒ.Ο.Ε.»
Ζητάειεργατικόπροσωπικόμεεμπειρίαστη

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

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

αριθμόςτραπεζικούλογαριασμούκαιπιστοποιητικόυγείας.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 23310 72700

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός με δίπλωμα Γ΄ 
κατηγορίας από 23 ετών και άνω. 
Προϋπηρεσία θα ληφθεί υπ’ όψιν. 
Αποστολή βιογραφικών Βενιζέλου 

76. Πληρ τηλ.: 23310 74443

ΖΗΤΕΙΤΑΙαρτεργάτηςγιαναεργαστείσεαρτοποιείο
Απαραίτηταπροσόντα!
-Ηλικίααπό22έως40ετών
-Πολύκαλέςεπικοινωνιακέςικανότητες
Επιθυμητήηπροϋπηρεσίακαιεκπλήρωσηστρατιωτικήςθητείας.

Παρακαλώ επικοινωνήστεστο τηλ.: 2331074041, υπ.ΚΑΝΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣαπότις09.00έωςτις13.00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙσυνεργάτης,νέοςψυκτικόςήμηχανολόγοςγιασυ-
νεργασίασε επιχείρησηψυκτικών και ηλεκτρομηχανολογικών
εργασιώνκαιπωλήσεων.Ηπροϋπρεσίακαιεμπειρίαμηαπαραί-
τητη.Τηλ.επικοινωνίας:2331062225.
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
ΠεριοχήΜητρόπολης,38 τ.μανακαινισμένομεa/c,
βλέπειακάλυπτο,επιπλωμένο24000€
(κωδΓΚ53)
ΙσόγειοστοβήματουΑποστόλουΠαύλου64τ.μ
1ΔΣΚΜχωρίςκοινόχρησταοικοδομής25000€
(κωδΓΚ48)
Κυριώτισσα36τ.μ2οςακάλυπτος9000€
(κωδΓΚ44)
Ρολοι,38τμ,βλέπεισεακάλυπτομεανοιχτωσιακαι
ήλιο,καινούργιακουφώματακαιτέντες,
επιπλωμένο,18000€(ΓΚ54)
2ΔΩΜΑΤΙΑ
Καλλιθέα83τ.μ2ΔΣΚΜκαινουργιο,ατομικήθέρμανση,-
μεγάληβεράντα,θέαστονκάμπο,65000€(κωδ2Δ140)
Προμηθέας,94τ.μ,1οςορ,2ΔΣΚΜ,15ετίας,ελά-
χισταχρησιμοποιημένο,δυνατότηςαυτόνομηςθέρ-
μανσης57000€(κωδ2Δ134)
Τσερμένι,70τ.μ1οςοροφος,2ΔΣΚΜ,5ετίας,air
Condicion,πυλωτή,αποθήκη,από60000τώρα
45000€(κωδ2Δ133)
ΚοντάστηνπλατείαΩρολογίου70τ.μ2ΔΣΚΜ,2ος
ανακαινισμένο,40000€(κωδ2Δ132)
Καλλιθέα125τ.μ,2ΔΣΚ2μπάνια,1οςοροφος,τιμή
80000€(κωδ2Δ130)
Προμηθέας,καινούργιαοικοδομή,ισόγειομεδικήτου
είσοδο,άριστηκατασκευή,μοντέρνο,φωτεινό,ευχάρι-
στο,2ΔΣΚΜ,πάρκινγκ,42000€(κωδ2Δ152)
Καινούργιαοικοδομήστοκέντρο,περιοχήΑγ.Αντωνί-
ου,93τ.μ3ος,ιδανικόγιαεπαγγελματικήχρήσηαλλά
καιγιακατοικία65000€(κωδ2Δ123)
ΠαράλληληστηνΠιερίων,92τ.μ2ΔΣΚΜ,ατομικήθέρ-
μανση,3οςορ.Πάρκινγκ,8ετίας,62000€(κωδ2Δ120)
Μητρόπολη,104τ.μ,2ΔΣΚΜ,τζάκι,ατομικήθέρμανση,
ηλιακός,3οςοροφος65000(κωδ2Δ109)
Τσερμένι ,100τ.μ,1ος,2ΔΣΚΜ,τζάκι,ηλιακός,τέντες,
ωρομετρηση,κουφωτήντουλάπα,πόρταασφαλείας
,θέα,ιδιωτικήκατασκευή,τιμήσυζητήσιμη(κωδ2Δ102)
Στοκέντρο,σεπεζόδρομο,75 τ.μ2οςορ,2ΔΣΚΜ,
βλέπειπίσω,χρήζειμερικήςανακαίνισης ,κατάλληλο
καιγιαεπαγγελματικηχρηση,τιμή
50000(κωδ2Δ125)
ΦανάριαΚύπρου,60 τ.μ ,2ος,2ΔΣΚΜ,ατομικήθέρ-
μανση,πάρκινγκ2θεσεις,οικοδομή10ετίας60000€
(κωδ2Δ85)
3ΔΩΜΑΤΙΑ
Πάνωαπό τοπασακιόσκι,μαιζονέτα,ισόγειο-1ος,
3ΔΣΚ2,103τμ,γίνονταικαιδύοδιαμερίσματα,μπάνια
,άμεσηπρόσβασηστηναυλή,κλειστόπάρκινγκ,και-
νούργιο,95000€(κωδ3Δ86)
Πασακιόσκι,100τ.μ ,3ΔΣΚ2μπάνια,ωραίαβερά-
ντα,70000€(δυνατότητααγοράςκλειστούπάρκινγκ
έξτρα)(κωδ3Δ93)
ΒήμαΑπ.Παύλου,3ΔΣΚΜ,4οςορ,σκεπή,μεανακαι-
νισμέναμπάνιο,κουζίνα,κουφώματα,
διαμπερές65000€(κωδ3Δ100)
ΠωλούνταιΔιαμερίσματαμε2δωμάτια:
•ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ2Δ97τμοροφοδιαμέρισμα,μεγάλο
σαλόνι,κουζίνα,χολ,μεγ.μπάνιο,ΤΙΜΗΕΥΚΑΙΡΙΑΣ
(2Δ143)
•ΡΟΛΟΙ120τμ.2Δ,ανακαινισμένο,ΣΛ,Κ,WC,κόπλαν,

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

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

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

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

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

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

Τογραφείομαςβρίσκεται:ΑγίουΑντωνίου1
στονπρώτοόροφο

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

ΖΗΤΗΣΗΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΗΕταιρεία «TSIFLIDIS SECURITY» ζη-

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

ΜΕΣΗ 20/04/2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑιτήσειςγιαΠρόσληψηεποχικούπροσωπικού(εργάτες-χ.κλαρκ-παραλήπτες)δέχεταιο
Α.Σ.ΜΕΣΗΣ

Απαιτούμεναδικαιολογητικάενδιαφερομένων:
1.Αστυνομικήταυτότητα(σεφωτοτυπία)
2.Α.Φ.Μ.(σεφωτοτυπίατουεκκαθαριστικούτηςΕφορίαςήτηςβεβαίωσηςαπόδοσης)
3.Α.Μ.Κ.Α.(σεφωτοτυπία)
4.Φωτοτυπίαπιστοποιητικούυγείας,σεεργοστάσιαυγειονομικούενδιαφέροντος
5.Αριθ.ΜητρώουΙΚΑ(φωτοτυπίαενόςμηχανογραφικούαποσπάσματοςεάνυπάρχει)
6.ΒιβλιάριοκαταθέσεωνΤράπεζαςΠειραιώς(απαραίτητα)

ΕΠΙΠΛΕΟΝ:
ΓΙΑΤΟΥΣΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣΣΤΟΝΟΓΑ:
-ΑσφαλιστικήΕνημερότηταΟΓΑ

ΓΙΑΤΟΥΣΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ:
-ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣάδειεςπαραμονής&εργασίας
-Διαβατ΄΄ηριο

ΓΙΑΤΟΥΣΧΕΙΡΙΣΤΕΣ-ΒΟΗΘΟΥΣ:
ΆδειαχειριστήμηχανημάτωνΈργου-ΒεβαίωσηΑναγγελίας

ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 11 ΜΑΪΟΥ 2018
ΕΚ ΤΟΥ Δ.Σ. ΜΕΣΗΣ

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



Διακήρυξη για την πλήρη αποπυρηνικοποίηση 
της Κορεατικής Χερσονήσου υπέγραψαν οι ηγέ-
τες της Βόρειας και Νότιας Κορέας, ενώ οι δύο 
πλευρές, ενώ οι δύο πλευρές ανακοίνωσαν πως 
θα επιδιώξουν συμφωνία που θα εξασφαλίζει τη 
μόνιμη και σταθερή ειρήνη στην Κορεατική Χερ-

σόνησο. Η σύναψη της 
συμφωνίας, 65 χρόνια 
μετά την ανακωχή στον 
εμφύλιο πόλεμο στην Κο-
ρέα, αναμένεται εντός του 
έτους, ενώ ο Μουν ανα-

μένεται να επισκε-
φθεί την Πιονγιάνγκ 
το φθινόπωρο.

Ο  Κ ιμ  κα ι  ο 
Μουν ε ίχαν  μ ια 
«σοβαρή, ειλικρινή» 
συνομιλία στη διάρ-
κεια της κεκλεισμένων των θυρών συνάντη-
σής τους που διήρκησε λίγο περισσότερο 
από μιάμιση ώρα, δήλωσε ο εκπρόσωπος 
Τύπου του νοτιοκορεάτη προέδρου, ο Γιουν 
Γιανγκ-Τσαν, στη διάρκεια συνέντευξης Τύ-
που από το χωριό Πανμουντζόμ στη μεθό-
ριο μεταξύ των δύο χωρών.

Ο Κιμ είναι ο πρώτος βορειοκορεάτης 
ηγέτης που επισκέπτεται τη Νότια Κορέα 
μετά το τέλος του πολέμου μεταξύ των δύο 
χωρών το 1953. Συνοδεύεται από την Κιμ 
Γιο Γιονγκ, αδελφή και έμπιστη σύμβουλό 
του, καθώς και τον βορειοκορεάτη αξιωμα-
τούχο που είναι αρμόδιος για τις σχέσεις 
των δύο χωρών.

Ο Μουν ήταν πλαισιωμένος από τον ε-
πικεφαλής της νοτιοκορεάτικης υπηρεσίας 
πληροφοριών και τον διευθυντή της προε-
δρίας.

Ο Νοτιοκορεάτης πρόεδρος μετέβη στο 
σημείο της συνάντησης συνοδευόμενος α-

πό μεγάλη αυτοκινητο-
πομπή, ενώ σταμάτησε 
για λίγο προκειμένου να 
χαιρετίσει υποστηρικτές 
της συνόδου που κρα-
τούσαν νοτιοκο-
ρεατικές σημαί-
ες κοντά στον 
Κυανό Οίκο στη 
Σεούλ. Πριν α-
πό την έναρξη 
των συνομιλιών 
ο Μουν στάθη-

κε μπροστά στη στρατιωτική οροθετική 
γραμμή που χωρίζει στα δύο την κο-
ρεατική χερσόνησο για να συναντήσει 
τον Κιμ, ο οποίος εμφανίστηκε από την 
αντίθετη πλευρά των συνόρων.

Έπειτα από ιστορική χειραψία με με-
γάλο συμβολισμό ο Μουν δήλωσε στον 
ομόλογό του: «Είμαι ευτυχής που σας 
συναντώ».

«Ήλθα εδώ αποφασισμένος να δώ-
σω το σήμα για την εκκίνηση, στο όριο 
μιας νέας ιστορίας» στις σχέσεις των 
δύο χωρών, είπε ο Κιμ κατά την έναρξη 
των συνομιλιών, υποσχόμενος να πάρει 
μέρος στις διαπραγματεύσεις «με ειλι-
κρινές, σοβαρό και έντιμο πνεύμα».

Κατόπιν πρόσκλησης του Κιμ, οι 
δύο ηγέτες βάδισαν επίσης για λίγο 
και στη βορειοκορεάτικη πλευρά 
των συνόρων, πριν πάνε πεζή στο 
Σπίτι της Ειρήνης, ένα κτίριο από 

γυαλί και μπετόν στο νότιο τμήμα του χωριού 
Πανμουντζόμ, όπου υπεγράφη η συμφωνία 
κατάπαυσης του πυρός με την οποία 
ανεστάλησαν οι εχθροπραξίες.

Χθες στις 4 το μεσημέρι απέστειλε το Υπουρ-
γείο  Εσωτερικών στην ΕΝΠΕ, την ΚΕΔΕ και 
στους εκπροσώπους των εργαζομένων στους 
Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης το σχέδιο 
νόμου με τίτλο: «Μεταρρύθμιση του θεσμικού 
πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης –Εμβάθυν-
ση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής 
–Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής 
λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 
I»] – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαι-
σίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟ.ΔΣ.Α – 
Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη 
και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με 
την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση 
– Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΣ», ενώ στη 
συνέχεια, όπως είχε γράψει η aftodioikisi.gr, το 
έδωσε σε δημόσια διαβούλεση.

Με την ανάρτηση του σχεδίου νόμου στον 
Δικτυακό Τόπο Διαβουλεύσεων του Υπουργείου 
Εσωτερικών θα ξεκινήσει σήμερα και τυπικά η 
διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης η οποία θα ο-
λοκληρωθεί τη Δευτέρα, 14 Μαΐου και ώρα 15:00.

Σύμφωνα με το ΥΠΕΣ, «με το σχέδιο νόμου 
επιχειρείται  μια σημαντική μεταρρυθμιστική τομή 
στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με στόχευση 
την ουσιαστική ενίσχυση της λειτουργίας της, τη 
βελτίωση της αποτελεσματικότητάς της και την 
ταυτόχρονη ενθάρρυνση της συμμετοχής των πο-
λιτών στα κοινά

Το σχέδιο νόμου διαρθρώνεται σε τέσσερα (4) 

Μέρη, στο πρώτο εκ των οποίων συμπε-
ριλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πρόταση 
κατηγοριοποίησης των Δήμων με βάση 
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, διατά-
ξεις σχετικές με τα όργανα διοίκησης της 
πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης, καθώς και 
το νέο εκλογικό σύστημα για την ανάδειξη 
των δημοτικών και περιφερειακών αρ-
χών. Θεσπίζεται δηλαδή το σύστημα της 
απλής αναλογικής ως το σύστημα εκείνο 
που στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
θα οδηγήσει στην αναζήτηση και επίτευξη 
συναίνεσης, σύγκλισης και συνεργασίας 
ανάμεσα στις παρατάξεις που μετέχουν 
στα όργανα διοίκησης, ενώ παράλληλα θα κινη-
τοποιήσει πολίτες και υγιείς δυνάμεις, οι οποίες 
μέχρι σήμερα αποκλείονταν λόγω των στρεβλώ-
σεων του ισχύοντος πλειοψηφικού εκλογικού συ-
στήματος από τη συμμετοχή στα κοινά σε τοπικό 
και περιφερειακό επίπεδο.

Με την παρούσα νομοθετική πρόταση απο-
συνδέεται η εποπτεία των Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης από τις Αποκεντρωμένες Διοική-
σεις, διασφαλίζεται το υψηλό επίπεδο και η επι-
στημονική επάρκεια των Εποπτών ΟΤΑ, καθώς 
επίσης αναπροσδιορίζεται το εύρος του ελέγ-
χου νομιμότητας.  Ενισχύονται επίσης οι θεσμοί 
συμμετοχής και δημοσίου διαλόγου στην Τοπική 
Αυτοδιοίκηση και θεσπίζεται το πλαίσιο για τη 
διεξαγωγή δημοτικού και περιφερειακού δημοψη-

φίσματος. Επιπλέον περιλαμβάνονται ρυθμίσεις 
για την ενίσχυση της αναπτυξιακής δράσης και τη 
βελτίωση της οικονομικής λειτουργίας των ΟΤΑ.

Θεσπίζονται ομοίως όργανα και διαδικασία κα-
ταγραφής, αξιολόγησης και ανακαθορισμού των 
αρμοδιοτήτων σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκη-
σης, αποκεντρωμένων διοικήσεων και κεντρικής 
διοίκησης, αρμοδιότητες οι οποίες όχι μόνο είναι 
κατάσπαρτες σε εκατοντάδες κανονιστικά κείμενα 
αλλά ενίοτε είναι ανορθολογικά, και ως εκ τούτου 
αναποτελεσματικά, απονεμημένες. Ενισχύεται ο 
λόγος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο νομοθετικό 
έργο, καθώς θα συμμετέχει σε όργανο το οποίο 
θα γνωμοδοτεί για διατάξεις σχεδίων νόμων που 
αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση, απονέμοντας 
π.χ μια νέα αρμοδιότητα σε αυτή.

Με το Μέρος Δεύτερο επιχειρείται η ενίσχυση 
των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 

(Φ.Ο.Δ.Σ.Α.) με τη θέσπιση νέων κανόνων λει-
τουργίας σε πλήρη εναρμόνιση με το κοινοτικό 
και συνταγματικό περιβαλλοντικό κεκτημένο και 
στοχεύοντας στην πρόληψη της δημιουργίας απο-
βλήτων, στη μείωση της παραγωγής και σε μία, 
εν γένει, περιβαλλοντικά ενδεδειγμένη διαχείριση 
που θα καλύπτει το σύνολο της χώρας και θα 
συμβάλει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων και 
στην προστασία της ανθρώπινης υγείας και του 
περιβάλλοντος.

Με το Μέρος Τρίτο προτείνονται ρυθμίσεις για 
την αποτελεσματικότερη και ταχύτερη άσκηση 
των αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με την απο-
νομή της ιθαγένειας και την πολιτογράφηση, ενώ 
στο Μέρος Τέταρτο θεσπίζονται λοιπές διατάξεις 
αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών.

Οι απόψεις και προτάσεις που θα υποβληθούν 
θα ληφθούν υπόψη για τη βελτίωση των προτει-
νόμενων ρυθμίσεων.

Επισημαίνεται, ότι οι διατάξεις του Μέρους 
Δεύτερου έχουν ήδη υποβληθεί σε δημόσια δι-
αβούλευση από την 25.1.2018 και  για επαρκές 
χρονικό διάστημα. Ως εκ τούτου δεν αποτελούν 
μέρος της διαβούλευσης», καταλήγει το υπουρ-
γείο Εσωτερικών.

Πάντως, η πρώτη αντίδραση των αιρετών 
ήταν αρνητική. ΚΕΔΕ και ΕΝΠΕ τόνισαν ότι το 
μόνο που φέρνει το νομοσχέδιο είναι η απλή 
αναλογική.

www.laosnews.gr 10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

CMYK

του Σαββατοκύριακου28-29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 201820

Δόθηκε χθες στη δημοσιότητα ο «Κλεισθένης 1» 
με τις αλλαγές στην αυτοδιοίκηση

Ιστορική συμφωνία ειρήνης ανάμεσα σε Βόρεια και Νότια Κορέα
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