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Περισσότερες επιλογές 
εντός Ελλάδας για τους 

υποψήφιους σπουδαστές
   Πριν από ώρες, κάτι λιγότερο από μισό εκατομμύριο 
υποψήφιοι έμαθαν τους βαθμούς που πέτυχαν στις 
Πανελλήνιες Εξετάσεις. Οι κόποι όλης της χρονιάς, 
των ιδίων και των οικογενειών τους αποτυπώθηκαν 
σε έναν αριθμό, ο οποίος με την ανακοίνωση των 
βάσεων τον Αύγουστο θα «δείξει» αν θα σφραγίσουν το 
εισιτήριο για την είσοδο σε μια σχολή της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης. Επομένως η αγωνία συνεχίζεται, αφού 
οι καρποί που θα δρέψουν θα φανούν με την 
ανακοίνωση των βάσεων. Οι υπολογισμοί δίνουν και 
παίρνουν προσπαθώντας να υπολογίσουν πιθανές 
πτώσεις ή ανόδους των βάσεων και αν πιάνουν με 
τα μόρια που έχουν τις σχολές που θέλουν. Αυτή 
είναι η διαδικασία τόσα χρόνια, όπως ίδιο είναι 
και το καρδιοχτύπι. Αν για λίγα μόρια δεν πιάσει ο 
υποψήφιος την σχολή που επιθυμεί διακαώς και είναι 
το όνειρό του και πάει σε μια τριτοτέταρτη επιλογή 
του, αυτό είναι το σύστημα και  θα επηρεάσει την 
μετέπειτα ζωή του. Γι’αυτό ας συναισθανθούν οι 
κυβερνώντες ότι πέρα από ιδεοληψίες υπέρ ή κατά 
των ιδιωτικών πανεπιστημίων, αυτό που χρειάζονται οι 
υποψήφιοι σπουδαστές είναι ακαδημαϊκές επιλογές 
στην χώρα τους, για να μην μας φεύγουν ούτε τα 
παιδιά, ούτε το συνάλλαγμα.
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Στα χέρια της πόλης και πάλι το γήπεδο της Βέροιας…
εν αναμονή απόφασης Αφών Μπίκα 

ΤηνΠαρασκευή τοπρωί δικαστικός επιμελητής άλ-
λαξετιςκλειδαριέςστοδημοτικόστάδιοτηςΒέροιας(κε-
ντρικήείσοδο,κερκίδεςκαιγραφεία)εκτελώνταςεντολή
γιααποβολήτηςΠΑΕΒέροια.Αυτήντηνείδησημαζίμε
τιςεπαφέςπουκάνειηπροσωρινήδιοικούσαεπιτροπή
της Βασίλισσας συζήτησαν στο στούντιο τουΑΚΟΥ
99.6 και στην εκπομπή«ΛΑΙΚΑ&ΑΙΡΕΤΙΚΑ» με τον
Βίλη Γαλανομάτη, έναν από τους ανθρώπους που
πήρανπρωτοβουλία ναστηρίξουν την ομάδασεαυτές
τιςδύσκολεςστιγμές.Στοτραπέζιδενμπορούσεναμην
πέσεικαιτοθέματωναδερφώνΜπίκα,γιατηνανάληψη
τηςδιοίκησηςτηςομάδας,γιατοοποίοοΒίληςΓαλανο-
μάτηςσχολίασε ότι είναιπολύθετικό το κλίμα, αλλάοι
επιχειρηματίεςκρατούνκλειστάταχαρτιάτους,μέχριτην
επόμενηεβδομάδα,πουενδέχεταιναέχουμεανακοινώ-
σεις.Αςελπίσουμεότιμετην«ανάκτηση»τουγηπέδου
θαέχουμεκαι«λευκόκαπνό»γιατηνδιοίκηση.

Τιμήθηκε ο Δήμος Βέροιας από τον Μητροπολίτη
με τον Χρυσό Σταυρό του Απ. Παύλου

Τον Δήμο Βέροιας που φέτος
κλείνει 100 χρόνια από την ίδρυ-
σή του, τίμησε, στο πρόσωπο του
δημάρχου Κώστα Βοργιαζίδη, ο
Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων, το
βράδυτηςπερασμένηςΤετάρτηςστο
ΧώροΤεχνών,στοπλαίσιο εκδηλώ-
σεωντωνΚΔ΄Παυλείων.

Παράλληλασυγχάρηκεκαιέδωσε
ευχές και σε όλους τους διατελέσα-
ντες δημάρχους για τηνπροσφορά
τους αλλά και για την αρμονική και
εποικοδομητικήσυνεργασία τουςμε
τηνΕκκλησία,σεπολλέςκοινέςδρά-
σειςκαιβεβαίως,στα«Παύλεια».

Σεένδειξηλοιπόντιμήςαπένειμε
στονΔήμαρχο, τον Χρυσό Σταυρό
τουΑποστόλουΠαύλου, τον οποίο
κρέμασεστολαιμότουΚώσταΒορ-
γιαζίδη. Βαριά τιμή για τον θεσμό
που ελπίζουμε να συνεχίσει ευλο-
γημένα!

Μέχριτις6Ιουλίουπαρατείνονται
οιασφαλιστικέςεισφορέςτουΜαΐου

Μέχρι την Παρασκευή 6 Ιουλίου έχουν
προθεσμίαγιατηνκαταβολήτωνασφαλιστικών
εισφορώνΜαϊου,τωνΑγροτών,Αυτοαπασχο-
λούμενωνκαιΕλευθέρωνΕπαγγελματιών,ενώ
μέχριχθεςΠαρασκευή έπρεπενακαταβληθεί
καιηβ’δόσητωνυπολοίπωντου2017γιαό-
σουςαγρότες-ασφαλισμένουςέχουνχρεωστικό
υπόλοιποαπότηνεκκαθάρισηπουολοκληρώ-
θηκεπρόσφατα.

Πάντως,όπωςδιευκρινίζει οΕΦΚΑ, ταδι-
καιώματακαι ευεργετήματα (ρυθμίσεις,ασφα-
λιστική ενημερότητα, ασφαλιστική ικανότητα)
πουσυνδέονταιμετηνκαταβολήτωνεισφορών
παραμένουνενεργάμέχριτηνέαημερομηνία.

Χωρίςτσάντα,απόΔευτέρα
στο4οΔημοτικόΣχολείοΒέροιας

Δύοεβδομάδεςγεμάτεςεκπαιδευτικέςδραστηριότητεςξεκινούνστο4οΔημοτικόΣχολείοΒέροιαςαπότηνερχόμενη
Δευτέρα,καθημερινάαπότις8.30π.μ.μέχριτις2.00τομεσημέρι.

Προγράμματαπεριβαλλοντικήςεκπαίδευσης,τοπικήςιστορίας,μαγειρικής,κυκλοφοριακήςαγωγήςμεποδήλατα,εικα-
στικά,θεατρικάπαιχνίδια,μελισσοκομία,πειράματαφυσικήςκαιχημείας,είναικάποιεςαπότιςδράσειςπουθαγίνουνμε
μαθητέςπουέχουνήδηδηλώσεισυμμετοχήκαιθαμείνουντονΙούλιοστηνπόλη.

Όλαταπρογράμματαυποστηρίζονταιαπό70περίπουεθελοντέςκαιβεβαίωςσεεπίπεδοδιοργανωτώναπότηνεπικε-
φαλήςτουπρογράμματοςκαιδ/ντριατουσχολείουΑρίστηΚουκουρίκου,μετηστήριξηκαιτουυποδιευθυντήτουσχολεί-
ου,τοναντιδήμαρχοΠαιδείαςΓ.Σοφιανίδηκαιτονπρόεδροτηςσχολικήςεπιτροπήςκ.Κουλουριώτη.

ΤαεγκαίνιαθαγίνουντοπρωίτηςερχόμενηςΔευτέραςκαιίσωςείναιηπρώτηφοράπουοιμαθητέςθαπάνεστοσχο-
λείομεχαράχωρίςτσάντακαι…βάσανα!

Όχι 
στεναχώριες 

και κλάμματα...
Στις βάσεις είναι
οι εκπλήξεις όχι 
στους βαθμούς...
Χαρείτε το μέχρι 
τον Αύγουστο!
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«Ελπίδα» Αγροτικός 
Σύλλογος Ροδοχωρίου

Ενημερωτική συνάντηση 
σήμερα για τις 

καταστροφικές ζημιές 
στα κεράσια

 από τις βροχές και το χαλάζι 
Ο Αγροτικός Σύλλογος Ροδοχωρί-

ου Ναούσης «Ελπίδα» μετά τις πρό-
σφατες, καταστροφικές για τις καλλι-
έργειές του χωριού, παρατεταμένες 
βροχοπτώσεις και χαλαζοπτώσεις, 
αποφάσισε την πραγματοποίηση α-
νοικτής ενημερωτικής εκδήλωσης σή-
μερα Σάββατο 30 Ιουνίου στις 8.00 
μμ. στην οποία έχουν προσκληθεί πο-
λιτικοί παράγοντες, εκπρόσωποι του 
τύπου και φορείς της περιοχής. Η συ-
νάντηση γίνεται ώστε να μπορέσουν 
να βρεθούν λύσεις για τα αξεπέραστα 
πλέον προβλήματα που διαβιούν οι 
παραγωγοί του Ροδοχωρίου μετά τις 
επαναλαμβανόμενες φυσικές κατα-
στροφές και την διαρκή απαξίωση των 
προϊόντων.

Λεφτά στους Δήμους Νάουσας και 
Αλεξάνδρειας από τον «ΦιλόΔημο»

Στα προγράμματα «ΦιλόΔημος» και 
«ΦιλόΔημος ΙΙ» εντάσσονται οι Δήμοι Νά-
ουσας και Αλεξάνδρειας.

Ο πρώτος, για συντήρηση σχολι-
κών κτιρίων και αύλειων χώρων, ύψους 
258.989 ευρώ και ο δεύτερος για τοπο-
θέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση 
παιδικών χαρών, ύψους 217.923 ευρώ.

Το συνολικό ποσό που θα κατανεμη-
θεί σε Δήμους της χώρας είναι 7.6 εκατ. 
ευρώ και η συμμετοχή των Δήμων (ίδιοι 
πόροι) ανέρχεται στα 2,1 εκατ. ευρώ.

Οι δικαιούχοι δήμοι θα απορροφήσουν 
πρώτα τους πόρους του Υπουργείου Ε-
ξωτερικών και στη συνέχεια τους δικούς 
τους…

Συνεδρίασε ο Οργανωτική 
Επιτροπή ενόψει του  

συλλαλητηρίου 
στην πλατεία της Βεργίνας 

για τη Μακεδονία 
- Κεντρικός ομιλητής ο διδάκτωρ 

κοινωνικών επιστημών Θεοφάνης Μαλκίδης 

Πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης η πρώτη συνεδρίαση της 
Οργανωτικής Επιτροπής για το πανημαθιώτικο συλλαλητήριο που θα γίνει τη 
Δευτέρα 9 Ιουλίου στη Βεργίνα.

Η οργανωτική επιτροπή συγκροτήθηκε από τη συνάντηση πολιτιστικών συλ-
λόγων, φορέων και ΜΜΕ, στην Πατρίδα Ημαθίας και στην πρώτη της συνάντη-
ση συζήτησε και πήρε αποφάσεις για ζητήματα που αφορούν τη διοργάνωση 
και το πλαίσιο του συλλαλητηρίου.

Το συλλαλητήριο θα γίνει στην πλατεία της Βεργίνας και κεντρικός ομιλητής 
θα είναι ο διδάκτωρ κοινωνικών επιστημών και μέλος της Διεθνούς Ένωσης 
Ακαδημαϊκών για τη Μελέτη των Γενοκτονιών, Θεοφάνης Μαλκίδης

Πατριαρχική 
θεία Λειτουργία χθες στην 

Παλαιά Μητρόπολη Βέροιας
Με τον χρυσούν Σταυρό Α´ Τάξεως του Αποστόλου Παύλου τίμησε ο 

Μητροπολίτης  Παντελεήμων, τον Πατριάρχη Αλεξανδρείας Θεόδωρο
Πατριαρχική θεία Λει-

τουργία τελέστηκε χθες το 
πρωί, Παρασκευή 29 Ιουνί-
ου, εορτή των Αγίων πρω-
τοκορυφαίων Αποστόλων 
Παύλου και Πέτρου, στην 
πανηγυρίζουσα Παλαιά 
Μητρόπολη της Βέροιας 
από τον Μακαριώτατο Πα-
τριάρχη Αλεξανδρείας και 
πάσης Αφρικής κ.κ. Θεό-
δωρο τον Β´.

Έλαβαν ακόμη μέρος 
οι Μητροπολίτες: Κορέας 
κ. ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ,   Ζιμπά-
μπουε και Αγκόλας κ. ΣΕ-
ΡΑΦΕΙΜ,  Ἀρχιεπίσκοπος 
Ἰορδάνου κ. ΘΕΟΦΥΛΑ-
ΚΤΟΣ,  Ἀρχιεπίσκοπος Πο-
ντόλσκ κ. ΤΥΧΩΝ, Πανιερ. 
Ἐπίσκοπος Ζαχουμίου καί 
Ἐρζεγοβίνης κ. ΓΡΗΓΟ-
ΡΙΟΣ, Θεοφ. Ἐπίσκοπος 
Οὐγγαρίας κ. ΣΙΛΟΥΑΝΟΣ,  
Μητροπολίτης Ρούσσης κ. 
ΝΑΟΥΜ,  Μητροπολίτης 
Ζουκδίδι καί Τσαΐσι κ. ΓΕ-
ΡΑΣΙΜΟΣ,  Μητροπολίτης 
Σισανίου καί Σιατίστης κ. 
ΠΑΥΛΟΣ, Ἀρχιεπίσκοπος 
Βρότσλαβ καί Στέτσιν. κ. 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, καθώς επίσης 
ο Μητροπολίτης Γουινέας 
κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ο Μητρο-
πολίτης Κατάγκας κ. ΜΕ-
ΛΕΤΙΟΣ, ο Μητροπολίτης 
Κινσάσας κ. ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ, 
ο Θεοφ. Ἐπίσκοπος Αμα-
θούντος κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ και 
ο Μητροπολίτης Βεροίας, 
Ναούσης και Καμπανίας κ. 
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, ο οποί-
ος προσεφώνησε τον Μα-
καριώτατο Πατριάρχη Αλεξανδρείας κ.κ. Θεόδωρο και στη 
συνέχεια του επέδωσε την ανωτάτη τιμητική διάκριση της 
Ιεράς Μητροπόλεως, τον χρυσούν Σταυρό Α´ Τάξεως του 
Αποστόλου Παύλου μετά περιδερίου.

Ο Μακαριώτατος ευχαρίστησε για την τιμητική αυτή διά-
κριση και στη συνέχεια απηύθυνε πατρικούς λόγους στο πο-
λυπληθές εκκλησίασμα και προσέφερε ως δώρο στον Μη-

τροπολίτη Παντελεήμονα μία αφρικανική αρχιερατική ράβδο.
Ακολούθησε επίσκεψη στο Επισκοπικό Μέγαρο Βεροίας 

όπου τιμήθηκαν με τον χρυσό Σταυρό του Αποστόλου Παύ-
λου όσοι εκ των εκπροσώπων των Ορθοδόξων Πατριαρχεί-
ων και Αυτοκεφάλων Εκκλησιών έλαβαν μέρος στα Παύλεια 
για πρώτη φορά εκπροσωπούντες τους προκαθημένους των 
Εκκλησιών τους. Ακολούθησε  επίσημο γεύμα στις εγκατα-
στάσεις της Ιεράς Μονής Παναγίας Δοβρά.
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     Σύμφωνα με τη δι-
άταξη του άρθ. 44 § 1 του 
Ν. 590/1977, «περί του 
Καταστατικού Χάρτου της 
Εκκλησίας της Ελλάδος»: 
«Τα παραπτώματα των 
κληρικών και μοναχών, τα 
σχετικά προς τα καθήκο-
ντα και τας επαγγελίας της 

ομολογίας αυτών… εκδικάζονται υπό των εκκλη-
σιαστικών δικαστηρίων. Ειδικός νόμος ρυθμίζει τα 
της ιδρύσεως, συγκροτήσεως, αρμοδιότητος και 
λειτουργίας των δικαστηρίων τούτων, μέχρι της 
εκδόσεως του οποίου εξακολουθεί ισχύων ο Ν. 
5383/1932, ‘‘περί των εκκλησιαστικών δικαστηρί-
ων και της προ αυτών διαδικασίας’’». 

     Πράγματι, μέχρι και σήμερα εξακολουθεί να 
ισχύει ο Ν. 5383/1932, με τον οποίο ιδρύθηκαν 
από τον εκκλησιαστικό οργανισμό ειδικά πειθαρ-
χικά όργανα για την εκδίκαση των παραπτωμάτων 
των κληρικών ή μοναχών και την επιβολή των 
σχετικών πειθαρχικών ποινών. Στα εν λόγω εκ-
κλησιαστικά όργανα ανήκουν, μεταξύ άλλων τα 
Επισκοπικά, καθώς και τα Συνοδικά Δικαστήρια 
(Πρωτοβάθμιο – Δευτεροβάθμιο). 

     Ωστόσο, ακυρωτική νομολογία και συνταγ-
ματική θεωρία, έχουν κατ’ επανάληψη εδώ και 
δεκαετίες αμφισβητήσει με σειρά πειστικών επι-
χειρημάτων : α) αφενός μεν τη συνταγματικότητα 
των διατάξεων οι οποίες περιέχονται στο πλαίσιο 
οργάνωσης και λειτουργίας των λεγόμενων «εκ-
κλησιαστικών δικαστηρίων» του Ν. 5383/1932, 
ως αντικείμενες στην προστασία των ανθρώπινων 
δικαιωμάτων,

β) αφετέρου δε τη δικανική ιδιότητα των ιδιότυ-
πων αυτών εκκλησιαστικών οργάνων, που αυτοο-
νομάζονται «εκκλησιαστικά δικαστήρια».

     Ειδικότερα, μετά από μακρά σειρά αποφά-
σεων του Συμβουλίου της Επικρατείας, το Ανώ-
τατο Διοικητικό Ακυρωτικό κατέληξε στην πάγια 
πλέον σήμερα θέση ότι τα εκκλησιαστικά δικαστή-
ρια αποτελούν όχι «δικαστήρια» αλλά «πειθαρ-
χικά συμβούλια», οι αποφάσεις των οποίων, ως 
πράξεις διοικητικών οργάνων, υπόκεινται στην 
ακυρωτική δικαιοδοσία του Συμβουλίου της Επι-
κρατείας.

     Κατά το διατακτικό της ίδιας νομολογιακής 
παραγωγής, τα εκκλησιαστικά δικαστήρια οφεί-
λουν, για τους πιο πάνω λόγους, να ακολουθούν 
τουλάχιστον ως προς τη σύνθεσή τους και την 
πειθαρχική διαδικασία, τις βασικές αρχές του κοι-
νού πειθαρχικού δικαίου. Αυτό σημαίνει ότι τα εκ-
κλησιαστικά δικαστήρια οφείλουν να εφαρμόζουν 
αναλογικά το πειθαρχικό δίκαιο του Υπαλληλικού 
Κώδικα (Ν. 3528/2007), όπως μάλιστα αυτό ισχύ-
ει και μετά το Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο 
Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και 
Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δι-
καίου» 

     Υπογραμμίζεται ότι με το σύνολο των δια-
τάξεων του πειθαρχικού δικαίου, κατ’ εφαρμογή 
των συνταγματικών αρχών του κράτους δικαί-
ου, προσδιορίζονται με σαφήνεια τα πειθαρχι-
κά παραπτώματα, ούτως ώστε να είναι εκ των 
προτέρων γνωστό το σχετικό νομικό πλαίσιο και 
να αποφεύγονται σκόπιμες «ασάφειες». Με τον 
τρόπο αυτό, περιορίζεται δραστικά ο κίνδυνος των 
αυθαίρετων κρίσεων και εξυπηρετείται ουσιαστι-
κότερα η αρχή της ασφάλειας δικαίου. 

     Τα συνταγματικής φύσεως προβλήματα του 
Ν. 5383/1932, ‘‘περί των εκκλησιαστικών δικα-
στηρίων και της προ αυτών διαδικασίας’’  έχουν 
προκαλέσει επανειλημμένως κριτική εκ μέρους όχι 
μόνον των νομικών –οι οποίοι συχνά αρνούνται 
ακόμη και τον χαρακτηρισμό των οργάνων αυτών 
ως «δικαστηρίων» αλλά εκ μέρους και των ίδιων 
των κληρικών. 

     Υπογραμμίζεται εδώ η αυτονόητη παρατή-
ρηση ότι κληρικοί και μοναχοί δεν παύουν λόγω 
της κληρικής ή μοναχικής ιδιότητας που οι ίδιοι 
φέρουν, να διατηρούν παραλλήλως και την ιδιό-
τητα του Έλληνα πολίτη. Δεν παύουν, συνεπώς, 
να δικαιούνται και να αξιώνουν την πλήρη και συ-
νεπή προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων 
τους, όπως αυτά κατοχυρώνονται από το ελληνικό 
Σύνταγμα και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την 
προστασία των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων και 
των Θεμελιωδών Ελευθεριών (Ρώμη, 1950). Με 
άλλη διατύπωση, ουδεμία διάταξη ή έστω ιερός 
κανόνας προβλέπει αφαίρεση ή την όποια μείωση 
ως προς την απόλαυση των συνταγματικών δικαι-
ωμάτων και ατομικών ελευθεριών των κληρικών ή 
μοναχών, από μόνο το λόγο ότι φέρουν το σχετικό 
εκκλησιαστικό σχήμα. 

     Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την 
ιδιότητα τόσο της Εκκλησίας της Ελλάδος όσο 
και των κυριότερων οργανωτικών της υποδιαι-
ρέσεων ως Νομικών Προσώπων Δημόσιου Δι-
καίου, επιβάλλουν σε αυτήν να σέβεται, τηρεί και 
εναρμονίζεται η ίδια πλήρως ως προς τον τρόπο 
οργάνωσης και θεσμικής λειτουργίας του όλου 
οργανισμού της με τις απαράβατες συνταγματικές 
επιταγές της χρηστής διοικήσεως και του κράτους 
δικαίου. 

     Απαιτείται συνεπώς να πληροί και η εκκλη-
σιαστική δίκη τα εχέγγυα μιας «δίκαιης δίκης», 
σύμφωνα με το Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ, αλλά και 
τις βασικές αρχές του πειθαρχικού δικαίου. Ως εκ 
τούτου η παραβίαση των συναφών διατάξεων του 
Συντάγματος, του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας 
αλλά και του Υπαλληλικού Κώδικα, συνεπάγεται 
απόλυτη ακυρότητα των όποιων πράξεων εκδί-
δουν τα εκκλησιαστικά δικαστήρια, με αποφάσεις 
του καθ’ ύλην αρμοδίου Συμβουλίου της Επικρα-
τείας. 

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

Περί Εκκλησιαστικής 
Δικαιοσύνης 
Γράφει ο Χρήστος Α. Αποστολίδης*

 Η Κόλαση και ο Παράδεισος δεν είναι τοπικοί προορισμοί, δεν είναι χώροι στους 
οποίους μεταβαίνει η Ψυχή, αλλά συμβολικές αναπαραστάσεις της επιλογής να παρα-
δωθούμε στις αχόρταγες σαρκικές επιθυμίες της Ύλης ή της προσπάθειας να δυναμώ-
σουμε την εσωτερική φλόγα της δημιουργίας που μας έφερε στη γη.

 Η Κόλαση είναι η τυφλή προσκόλληση στα υλικά αγαθά, η εξαρτημένη σχέση 
με τα αποκτήματα, τις σχέσεις, τις ουσίες και οτιδήποτε άλλο προσφέρει επίγεια ηδονή. 
Ο εθισμός στα εξωτερικά φαινόμενα καλλιεργεί τον εγωκεντρισμό, δηλ την τάση μας να 
δρούμε με απώτερο σκοπό να ικανοποιήσουμε τον εαυτό μας και να επικεντρωνόμαστε 
μόνο στις προσωπικές μας επιδιώξεις. Η Κόλαση είναι η αποκοπή απο τους ψυχικούς 
θησαυρούς, απο την ανάδειξη των πνευματικών αξιών και την υπεράσπισή τους, χωρίς 
όρια και προυποθέσεις. 

 Ο Παράδεισος είναι το σύμβολο της αγάπης και της στροφής στον εσωτερικό 
εαυτό, στον πυρήνα της Ύπαρξης, που είναι ευρεύτερος απο την υλική υπόσταση του 
σώματος. Είναι το φως της Ψυχής που τρέφεται απο την ανιδιοτελή προσφορά στους 
άλλους και ακολουθεί το δύσκολο δρόμο να παραβλέψει τις σειρήνες της πρόσκαιρης 
εγωιστικής απόλαυσης. Ο Παράδεισος είναι η αντίληψη του νοήματος της ζωής που 
είναι η αξιοποίηση της δημιουργικής φλόγας και της γαλήνης που φέρνει η αίσθηση ότι 
τα πάντα είναι προσωρινά, και πως το μόνο που μπορούμε να διατηρήσουμε είναι η α-
γνότητα της ψυχής, μέσα απο την αγάπη και το μοίρασμα με τους άλλους. Το έργο μας 
σε αυτή τη ζωή είναι να αξιοποιήσουμε όλα τα μέσα, ώστε να φτάσουμε στην καλύτερη 
εκδοχή του εαυτού μας και να γίνουμε φορείς αυτής εσωτερικής δύναμης που θα αφυ-
πνίσει και τους γύρω. 

 Η γριά της ιστορίας, τυφλωμένη απο τον εγωισμό της κατέληξε να παραμείνει 
στο σκοτάδι της ψυχικής της κόλασης, επειδή αρνήθηκε να μοιραστεί την ευκαιρία της 
για σωτηρία, που θα της οδηγούσε στο μονοπάτι της κάθαρσης και της ψυχικής ανα-
γέννησης. 

Έκφραση της Ψυχής 
ως σύμμαχος της Υγείας…

«Ο Παράδεισος είνα μια μικρή γωνιά 
στην Ψυχή μας… »

Της Χρύσας Μπέκα, Ψυχολόγου – ψυχοθεραπεύτριας

ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ 

Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

«Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε μια κα-
κιά γυναίκα, σωστή μέγαιρα. Δεν αγαπού-
σε κανέναν -πέρα από τον εαυτό της-, 
δεν είχε κάνει ποτέ και σε κανέναν καλό 
και μόνο κακό λόγο είχε να πει για όλους. 
Όταν πέθανε, την άρπαξαν οι δαίμονες 
και την πέταξαν στη Φλογισμένη Λίμνη της 
Κολάσεως.

Μόλις το αντιλήφθηκε ο φύλακας άγ-
γελός της (ω ναι, όσο στριμμένοι κι αν 
είμαστε, όλοι έχουμε κι από έναν…) κάθισε 
και σκέφτηκε, “Πρέπει να θυμηθώ κάποια 
καλή της πράξη για να διηγηθώ στο Θεό 
ώστε να σώσει τη Ψυχή της”. Θυμήθηκε 
και χαρούμενος όπως ήταν, πάει στο Θεό: 
“Αυτή, του λέει με ενθουσιασμό, έβγαλε 
ένα κρεμμυδάκι φρέσκο από το περιβό-
λι της και το έδωσε σε έναν ζητιάνο που 
πεινούσε”. Κι ο Θεός απαντάει: “Πάρε, 
λοιπόν, εκείνο το κρεμμυδάκι και πήγαινε 
πάνω από τη λίμνη. Κράτα γερά το κρεμ-
μυδάκι από τη μία άκρη και πες στη γριά 
να πιαστεί από την άλλη. Μόλις πιαστεί, 

τράβα την. Αν καταφέρεις να την τραβή-
ξεις έξω από τη λίμνη, τότε δικαιούται να 
πάει στον Παράδεισο. Όμως… αν σπάσει 
το κρεμμυδάκι, σημαίνει πως η Ψυχή της 
ανήκει στην Κόλαση”.

Έτρεξε βιαστικά ο άγγελος στη γριά και 
της φώναξε, “Έλα, πιάσου γερά από το 
κρεμμυδάκι και εγώ θα σε τραβήξω έξω”. 
Κι άρχισε να την τραβάει προσεκτικά. Την 
είχε βγάλει σχεδόν ολόκληρη από τη λίμνη 
και της χαμογελούσε γεμάτος ελπίδα, μα 
μόλις είδαν οι άλλοι αμαρτωλοί που την 
τραβούσε έξω, γαντζώθηκαν από τα πόδια 
της, για να σωθούν κι αυτοί. Μα η γυναίκα 
ήταν πραγματικά κακότροπη, άσπλαχνη, κι 
άρχισε να τους κλωτσάει με μανία! “Εμένα 
θέλει να σώσει, όχι εσάς. Δικό μου είναι 
το κρεμμυδάκι, όχι δικό σας, ΔΙΚΟ ΜΟΥ!” 
Μόλις η γριά ξεστόμισε αυτά τα λόγια, το 
κρεμμυδάκι έσπασε κι αυτή έπεσε πάλι στη 
λίμνη και στα έγκατα της λήθης…»

Φιόντορ Ντοστογιέφσκι 
«Αδερφοί Καραμάζοφ»

Τη Δευτέρα 2 Ιουλίου
Ψυχαγωγική εκδήλωση της Πρωτοβουλίας 

για το Παιδί, στις «Φλαμουριές»
Από το Διοικητικό Συμβούλιο της Πρωτοβουλίας για το Παιδί ανακοινώνεται ότι η ετήσια τακτική 

ψυχαγωγική εκδήλωση του Οργανισμού στο Κέντρο «Φλαμουριές» θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 2 
Ιουλίου 2018, στις 19:30.

Την εκδήλωση θα πλαισιώσουν οι μουσικοί: -Κική Παρίση, τραγούδι
-Γιώργος Στάμογλου, κιθάρα-τραγούδι
-Χρήστος Δημόπουλος, μπουζούκι
-Λάμπης Ελληναίος, ποντιακή λύρα-τραγούδι
-Βασίλης Νικολόπουλος, μπουζούκι
-Μάκης Καλτσίδης, πλήκτρα-τραγούδι
-ο τρίο Jazz “Filippos Glee” και άλλοι ακόμη καλλιτέχνες.
Προσκλήσεις διατίθενται από τα γραφεία Διοίκησης του Οργανισμού, Ανοίξεως 19, εργάσιμες ώρες.



 Η βουλευτής 
Φρόσω Καρασαρλί-
δου είχε επικοινωνία 
με το Υπουργείο Α-
γροτικής Ανάπτυξης 
και τον πρόεδρο του 
ΕΛΓΑ κ. Κουρεμπέ 
για τις ζημιές που 
προκλήθηκαν στα 
ροδάκινα και νε-
κταρίνια λόγω των 
έντονων βροχοπτώ-

σεων των τελευταίων ημερών. Ζήτησε να 
σταλεί κλιμάκιο από την Κεντρική Υπηρεσία 
του ΕΛΓΑ ώστε να διαπιστωθεί το εύρος της 
ζημίας. Τόνισε ότι δεδομένου ότι επικρά-
τησαν παρόμοιες καιρικές συνθήκες με τις 
περσινές βροχοπτώσεις θα πρέπει να υπάρξει ανάλογη αντιμετώπιση από το 
Υπουργείο και αποζημίωσης από τον ΕΛΓΑ.

 Με βάση τα μηνύματα από συνεταιρισμούς και αγρότες του νομού, την 
καταρχήν εικόνα του τοπικού ΕΛΓΑ αλλά και την επιτόπια παρουσία της συ-
νεργάτιδος της Καλιάνη Κυριακής (γεωπόνος) σε συνεταιρισμούς και κτήματα 
των περιοχών Μελίκης Αλεξάνδρειας, Επισκοπής και Αγγελοχωρίου Νάουσας, 
προκύπτει ότι οι συνεχείς βροχοπτώσεις δημιούργησαν σοβαρό πρόβλημα 
στις ποικιλίες που συγκομίζονται αυτόν τον καιρό σε επιτραπέζια ροδάκινα 
και νεκταρίνια όπως είναι τα Royal Glory, Royal Summer, Big Top, Caltesse 
(Καλτέζι) κα. 

Ήδη κλιμάκια του Τοπικού ΕΛΓΑ κάνουν διερευνητικές επισκέψεις σε χω-
ράφια του νομού ώστε να διαπιστωθούν οι συνέπειες των βροχοπτώσεων και 
των χαμηλών για την εποχή θερμοκρασιών στις συγκομιζόμενες επιτραπέζιες 
ποικιλίες ροδά-
κινων και νεκτα-
ρινιών.

Νέο Δ.Σ. στον Σύλλογο 
Εκπαιδευτικών
 Πληροφορικής 

Ημαθίας 
-Πρόεδρος ο Νίκος  Ουσουλτζόγλου 

Σε σώμα συγκροτήθηκε το Δ.Σ. του Συλλόγου Εκπαιδευ-
τικών Πληροφορικής Ημαθίας (ΣΕΠΗ), με την συνεδρίασή 
του της 6-5-2018, όπου και αναδείχτηκαν τα παρακάτω 
αξιώματα:

Πρόεδρος: Ουσουλτζόγλου Νίκος
Αντιπρόεδρος: Αξεξίου Σπύρος
Γραμματέας: Τραψιώτη Αθηνά
Ταμίας: Καράλης Αντώνης
Μέλος: Καργατζής Τάσος
Μέλος: Κουκάρα Βίκυ
Μέλος: Καραμούτης Γιώργος
 
Ο ΣΕΠΗ είναι επιστημονικό σωματείο μη κερδοσκο-

πικού χαρακτήρα με έδρα τη Βέροια Σταδίου 121, τηλ: 
2331065600 και σκοπό έχει:

Την βελτίωση της ποιότητας διδασκαλίας της Πληροφορι-
κής και των όρων εργασίας του εκπαιδευτικού της Πληροφο-
ρικής σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης και εκπαιδευτικούς 
φορείς όπως και την κοινωνική αναγνώριση του έργου του. 

Την επιστημονική εξέλιξη των μελών του με διοργάνωση 
ενημερωτικών, επιμορφωτικών και συνεργατικών δράσεων 
σε θέματα της Επιστήμης της Πληροφορικής και της Πληρο-
φορικής Παιδείας. 

Την ανάπτυξη δημιουργικής συνεργασίας, με την θεσμο-
θετημένη εκπροσώπηση των μελών του στα τοπικά, περι-
φερειακά ή κεντρικά διοικητικά όργανα λήψης αποφάσεων 
σχετικών µε την επιστήμη της Πληροφορικής και τις διαδι-
κασίες της Εκπαίδευσης, με στόχο την δίκαιη, διαφανή και 
νόμιμη μεταχείρισή τους από αυτά.

 Ο ΣΕΠΗ συνεργάζεται με τα θεσμοθετημένα όργανα της 
πολιτείας, με τους διευθυντές σχολείων και εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων, με τους συλλόγους εκπαιδευτικών, με τους συλ-
λόγους γονέων και κηδεμόνων, με τις μαθητικές κοινότητες, 
με τις διοικητικές μονάδες, τους σχολικούς συμβούλους 
και τα λοιπά στελέχη 
της εκπαίδευσης, με 
την τοπική αυτοδιοί-
κηση και αντίστοιχες 
επιτροπές παιδείας, 
με τα εκπαιδευτικά 
ιδρύματα όλων των 
βαθμίδων καθώς και 
με τις υπηρεσίες του 
Υπουργείου Παιδεί-
ας, τους κρατικούς 
φορείς εκπαίδευσης 
αυτού και άλλων υ-
πουργείων για θέμα-
τα που αναφέρονται 
στην Πληροφορική 
και την Πληροφο-
ρική Παιδεία, όπως 
και με επιστημονι-
κές, συνδικαλιστικές 
και επαγγελματικές 
οργανώσεις πληρο-
φορικών και άλλους 
κοινωνικούς φορείς.

Πραγματοποιε ί 
(μόνος του ή σε συ-
νεργασία με άλλους 
φορείς) εκδηλώσεις: 
παιδαγωγικού, πο-
λιτιστικού, πνευμα-
τικού και ψυχαγωγι-
κού περιεχομένου, 
γιορτές, συγκεντρώ-
σεις, παραστάσεις, 
διαλέξεις, ημερίδες, 
συνέδρια, σεμινάρια 
επιμόρφωσης, πε-
ριοδείες, επισκέψεις 
σε εκθέσεις, εκδρο-
μές κλπ στο εσωτε-
ρικό και το εξωτερι-
κό.
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ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να 

με το άρ θρο 1369 του Α στι κού 
Κώδικα ό τι:

Ο TΣΕΓΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του 
Ιωάννη και της Ευδοξίας, το γέ-
νος Παπαδοπούλου, που γεννή-
θηκε και κατοικεί στη Βέροια και 
η ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του 
Λάζαρου και της Εριέττας, το γέ-
νος Τσακιρίδη, που γεννήθηκε και 

κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται να παντρευτούν με 
πολιτικό γάμο που θα γίνει στο Δημαρχείο Νική-
της Χαλκιδικής.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ                                                      
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ
& ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Εγγραφές παιδιών στους Δημοτικούς  

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

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

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

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ  ΣΤΕΡΓΙΟΣ

Kλιμάκιο στην Ημαθία 
για να διαπιστωθεί το εύρος της ζημιάς 

στις παραγωγές ζήτησε η  Φρ. 
Καρασαρλίδου από Υπουργείο και ΕΛΓΑ
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Ανακοίνωση  

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

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

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Παρασκευή 

29 Ιουνίου 2018 από τον Ιε-
ρό Ναό Αγ. Ιωάννη Θεολόγου 
στο Αρσένι Σκύδρας η Ελέ-
νη Χαραλ. Ιγνατιάδου συζ. 
Χαρ. Τουμανίδη, σε ηλικία 
54 ετών.

Γραφείο Τελετών
«ΚΥΠΡΑΙΟΣ»

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Σάββα-

το 30 Ιουνίου 2018 στις 11.00 
π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας 
Παρασκευής Πατρίδας ο Α-
ντώνιος Απ. Καραγιουβάν-
νης σε ηλικία 79 ετών.

Γραφείο Τελετών
«ΚΥΠΡΑΙΟΣ»

8ήμερα  διακοπών
 στα Καλά Νερά Βόλου

 από το ΚΑΠΗ Δήμου Βέροιας
Το Ν.Π. ΚΑΠΗ Δήμου Βέροιας διοργανώνει για τα μέλη του 8ήμερα  διακοπών 

στα Καλά Νερά Βόλου. 
• ΑΠΟ 06 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΩΣ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018  και  
• ΑΠΟ 20 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΩΣ 27 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018.
 Τιμή: 210 € Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
• 7 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ
• ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ( ΠΡΩΙΝΟ- ΓΕΥΜΑ)
Όσα από τα μέλη επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα να δηλώσουν 

συμμετοχή στα κατά τόπους ΚΑΠΗ.
Διακοπές στην κατασκήνωση « Αλεξάνδρα» 

στην  Κάριανη Καβάλας 
Το Ν.Π. ΚΑΠΗ Δήμου Βέροιας διοργανώνει, για τα μέλη του 8ήμερα διακοπών 

στην Ευρωπαϊκή κατασκήνωση« Αλεξάνδρα» στην περιοχή  Κάριανη Καβάλας. 
  ΑΠΟ: • 22 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΕΩΣ 29ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018 και 
• ΑΠΟ 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΕΩΣ 05 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 .
Τιμή: 153 € Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
• ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ ΜΕ W.C. KAI NTOYZ
• ΤΡΙΑ ΓΕΥΜΑΤΑ( ΠΡΩΙΝΟ, ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ ΚΑΙ ΔΕΙΠΝΟ).
Όσα από τα μέλη επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα να δηλώσουν 

συμμετοχή στα κατά τόπους ΚΑΠΗ.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Στα πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς του Γηροκομείου Βέροιας προς τους 

συμπολίτες μας, σας γνωστοποιούμε ότι όσοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα περίθαλ-
ψης των οικείων υπερηλίκων τους και θέλουν να απουσιάσουν, η Μ.Φ.Η.``ΣΩΣΣΙ-
ΔΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ``,  αναλαμβάνει να φιλοξενήσει και να περιθάλψει  
αυτούς τους ανθρώπους για όσο χρονικό διάστημα χρειάζονται. Τηλ.Επικοινωνίας 
23310 24891.

Εκ της Δ/νσεως του Γηροκομείου Βέροιας

ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ  
ΒΕΡΟΙΑΣ     

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

ETHΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 30 Ι-

ουνίου 2018 στον Ιερό Ναό 
Μεταμορφώσεως του Σωτήρος 
Βέροιας ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥ-
ΝΟ για την ανάπαυση της ψυ-
χής της πολυαγαπημένης μας 
μητέρας και γιαγιάς

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ 
(ΤΟΥΛΑ) ΓΕΩΡ. 

ΔΑΒΟΡΑ

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

Τα παιδιά, Τα εγγόνια, Τα δισέγγονα
Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

Δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα της «Ελιάς»

30 Ιουνίου και 1 Ιουλίου

Πανηγυρίζει ο Ι. Ν. Αγίων 
Αναργύρων Στενημάχου

 με λατρευτικές εκδηλώσεις 
και εμποροπανήγυρη 

Ο Ιερός Ναός Αγίων 
Αναργύρων Κοσμά και 
Δαμιανού, στο Στενή-
μαχο, πανηγυρίζει την 
μνήμη των Αγίων, το δι-
ήμερο 30 Ιουνίου και 1 
Ιουλίου. 

Κατά τη διάρκεια της 
θρησκευτικής και λα-
τρευτικής πανηγύρεως 
, στον αύλειο χώρο του 
Ιερού Ναού το διήμερο 
30 Ιουνίου-1 Ιουλίου θα 
πραγματοποιηθεί και ε-
μποροπανήγυρις.

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

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

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Η Εκκλησιαστική Επιτροπή και ο Μορφωτικός 

Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρής Σάντας σας προσκα-
λούν στις 5 Ιουλίου 2018 ημέρα Πέμπτη στην πα-
νηγυρική Θεία λειτουργία για τη γιορτή του Αγί-
ου Αθ. Αθωνίτη της εκκλησίας μας στη Μ. Σάντα.

Θα ακολουθήσει δεξίωση και παράθεση παραδο-
σιακών εδεσμάτων από κατοίκους του χωριού.

Θα υπάρχει δωρεάν λεωφορείο για τη μετακίνηση 
στις 8.00 στο Πασά Κιόσκι και 8.10 στην πλατεία Ω-
ρολογίου (μπροστά στο Μάρκετ ΜΑΣΟΥΤΗ).

Με εκτίμηση
ΕΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ι.Ν. Μ. ΣΑΝΤΑΣ

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ



7www.laosnews.gr10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016του Σαββατοκύριακουτου Σαββατοκύριακου 30 ΙΟΥΝΙΟΥ - 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018

ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟ 
ΔΕΛΤΙΟ...

Σαββάτο σήμερα κι` ακόμη είναι Τρίτη…
Τα κάνει αυτά ο καιρός.
Να! 
Χθες ο Οκτώβρης έριχνε τα φύλλα του  
κι` οι βδομάδες τραγουδούσαν αμέριμνες 
στον καθρέφτη της Άνοιξης.

Τι καιροί!
Γεμάτοι λυπημένες εκφράσεις και 
ημερολόγια που μεροληπτούν υπέρ της νοσταλγίας.

Είναι όμως τώρα η ώρα  να κλείσω τα παράθυρα!
Ότι ακούσθηκε, ακούσθηκε.
Έτσι κι` αλλιώς η ψυχή δεν ταξιδεύει
με το καράβι του νου,
κι εγω σε μια γωνιά
παρηγορώ τον χρόνο να ξεχάσει το άπειρο.

Υπάρχουν βέβαια και οι διακοπές.
Οι καλοκαιρινές, του ρεύματος, της μισθοδοσίας…
Όλες υπέρ της αϋπνίας και της αταξίας είναι 
κι` έτσι, στην ψυχή μου δεν φθάνει κανείς
ούτε δια ξηράς ούτε δια θαλάσσης 
που γράφει η Δημουλά...

Και η βροχή! Τι βροχή; Μούσκεμα έγινε η σκέψη μου
κι` ακόμα βρέχει. 
Ίσως οι ομπρέλες στην παραλία μια προστασία
όμως ακόμη κι` έτσι συνεχίζει να βρέχει…

Τι καιρός! 
Μονάχα οι λιακάδες στα ποιήματα συνεχίζουν…. 

Γιάννης Ναζλίδης

Υπάρχουν τόσες μου-
σικές σε όλο τον κόσμο. 
Από τον ακατέργαστο 
ήχο των τυμπάνων κά-

ποιον μακρινών πολιτισμών, μέχρι τον πιο 
εορταστικό ρυθμικό χτύπο από τους παρα-
δοσιακούς Ιάπωνες τυμπανιστές. Από τις 
μελωδίες που βρίσκονται στις συμφωνίες 
του Μπετόβεν και του Μότσαρτ, μέχρι τους 
Beatles ή τους Placebo. Αν ακούσουμε όλες 
αυτές τι μουσικές, την κάθε μια ξεχωριστά 
με προσοχή, σε όλες διακρίνουμε ένα και 
μόνο κοινό στοιχείο. Έναν κτύπο. Έναν κτύ-
πο που ακούμε μέχρι και 26.000.000 φορές 
από την αρχή ακόμη της ύπαρξής μας. Ο  
ρυθμός της μουσικής στον κτύπο της καρ-
διάς της μητέρας. Φαίνεται σα να είναι ο πιο απλός ήχος, που 
ωστόσο κρύβει όλη τη δύναμη της δημιουργίας του σύμπαντος.

Όταν δημιουργούμε μουσική, οι ήχοι προέρχονται από τις 
ψυχές, την καρδιά και του νου. Όλα άρρηκτα συνδεδεμένα με 
τον ήχο καρδιακού παλμού της μητέρας, που χρησιμοποιείται 
ασυνείδητα και διαμορφώνεται μέσα σε ένα όμορφο κομμάτι. 
Όταν τα βρέφη τα οποία είναι καν σε θέση να κάθονται καλά, 
χτυπούν και κυματίζουν τα χέρια τους στους ήχους της μου-
σικής, ή τα μεγαλύτερα μωρά που ελάχιστα μπορούν να στα-
θούν, κουνούν τους γοφούς τους στο ρυθμό, έχουν μια βάση 
όπου μπορούν να στραφούν για να νιώσουν τη συναισθημα-
τική επιβάρυνση της μουσικής. Είναι το ίδιο ακριβώς σημείο 
του εγκεφάλου όπου αποτυπώνονται οι ήχοι του καρδιακού 
παλμού στα έμβρυα.

Στη μακρά ιστορία της ανθρωπότητας, η σύνδεση αυτή της 
μουσικής με τον καρδιακό παλμό θα μπορούσε να είναι ένας 
σπόρος που φυτεύτηκε στο έμβρυο, ενώ βρισκόταν στη μήτρα 
της μητέρας του. Η αντίληψη και η επεξεργασία της μουσικής 
είναι ανεξάρτητη από την ηλικία, το φύλο, το κοινωνικό και 
μορφωτικό επίπεδο των ανθρώπων. Είναι αυτό που κινεί την 
καρδιά και έχει τη μαγική δύναμη να προκαλέσει μερικά από τα 
μεγαλύτερα συναισθήματα. Αυτή η μουσική, η οποία ξεκινάει 
από την καρδιά της μητέρας, που είναι το μεγαλύτερο κομμάτι 
οποιουδήποτε πολιτισμού, έχει σημαντική επίδραση στην ανά-
πτυξη του μέλλοντος των παιδιών μας. 

Τον τελευταίο χρόνο, μέσα από τη μουσική γεννήθηκε μια 
όμορφη Σουσού και ένας Σταύρος έτοιμος 
να κλέψει καρδίες. Ο κύριος Τριαντάφυλλος 
έφυγε τραγουδώντας. Ο μικρός Πρίγκιπας 

άρχισε να κινεί το δεξί του χέρι, ανεπαίσθητα αλλά σταθερά τα 
πόδια του και να τραγουδάει με τον δικό του τρόπο μαζί μου. 
Η Κατερίνα τραγουδάει μαζί με τη γιαγιά της και ας μην τη θυ-
μάται κάθε φορά. Η Άννα μου στην ηλικία των τεσσάρων ετών 
έμαθε με τη δασκάλα της να χορεύει Σερενίτσα. Και τα παιδιά 
της Ανατολής ξεπέρασαν όλες τις προσδοκίες και ετοιμάζονται 
για τη δεύτερή τους συναυλία. Όσο για εμένα, σας εύχομαι κα-
λό καλοκαίρι, γεμάτο μουσικές, μεγάλες αγκαλιές και χαμόγελα 
από αγαπημένους ανθρώπους.

ΡΥΘΜΟΣ, ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΥΠΑΡΞΗΣ
Γράφει η Ευδοξία Δαβόρα 
μουσικοπαιδαγωγός- μουσικοθεραπεύτρια

www.sonatal.gr



Γράφει ο Γιώργος Ντελιόπουλος

Οι πιο ευχάριστες αναμνήσεις από τα παιδι-
κά μου χρόνια είναι αυτές που έζησα μέσα στον 
προαύλιο χώρο της Αγίας Κυριακής. Εμείς δεν την 
γνωρίσαμε σαν γυναικείο Μοναστήρι, ούτε με αυ-
τά τα κτίσματα που δεν γνωρίζω γιατί έγιναν, και 
έχουν εγκατασταθεί εδώ και δεκαετίες.

Ήταν ένα εξωκλήσι, μέσα σε μια συστάδα αι-
ωνόβιων δέντρων και με μια πλούσια χαμηλή 
βλάστηση. Γύρω, γύρω περιβάλλεται από ένα 

ανάχωμα που έγινε το 1934-35 για να προστατεύεται από τα νερά του 
Αλιάκμονα.

Οι μνήμες και τα βιώματα που υπάρχουν σε όλους εμάς που ζήσαμε 
μέσα σ’ αυτή την αυλή, μας κάνουν σήμερα να αγαπάμε αυτή την εκ-
κλησία. Έτσι την γνώρισαν και οι γονείς μας, στα παιδικά τους χρόνια. 
Η μάνα μου από το Λουτρό και ο πατέρας μου από το Κεφαλοχώρι.

Δεν θυμούνται στη ζωή τους τίποτα πιο ευχάριστο εκτός από εκείνες 
τις όμορφες στιγμές του πανηγυριού.

Εκεί μπροστά στην παλαιά εκκλησία είχαν στημένες τις φωτογρα-
φικές μηχανές πλανόδιοι, υπαίθριοι φωτογράφοι που έρχονταν από τη 
Θεσσαλονίκη δύο τρεις ημέρες νωρίτερα και φωτογράφιζαν από την 
ανατολή έως τη δύση.

Εκεί πρωτοαντίκρισαν οι γονείς μας τον φωτογραφικό φακό. Ο πατέ-
ρας μου έφηβος, το 1924, καθώς και η μάνα μου λίγο αργότερα 1929-
30. Το ίδιο ακριβώς έγινε και με εμάς.

Εκεί αντικρίσαμε εγώ και ο αδερφός μου Δημήτρης τον φακό του 
1939. Εμείς που γεννηθήκαμε στα μέσα της δεκαετίας του τριάντα, 
είχαμε την ατυχία να μην γνωρίσουμε μεγάλες χαρές. Τα παιδικά μας 
χρόνια ήταν μαύρα και μπαρουτιασμένα, με τρομερή φτώχεια και στε-
ρήσεις. Δεν μπορώ σήμερα να περιγράψω πώς καρτερούσαμε αυτό 
το πανηγύρι. Όχι πως θα μας πρόσφερε κάτι το ιδιαίτερο, μόνο που θα 
βρισκόμασταν μέσα σε εκείνη την πολυκοσμία, εκείνη τη βαβούρα από 
λογής – λογής κόσμο, που τους ξεχώριζες από τις παραδοσιακές φορε-
σιές. Κόσμος από την Ήπειρο, την Δυτική Μακεδονία, τη Χαλκιδική και 
τη Θεσσαλία. Δεκάδες εκατοντάδες τα σελωμένα και τα σαμαρωμένα 
άλογα και τα μουλάρια, που έρχονταν καραβάνια μια δυο μέρες νωρί-
τερα στη χάρη της Αγίας Κυριακής. Πίστευε ο κόσμος πως θα έβρισκε 
ντερμάνι, στις αρρώστιες, αφού η Ιατρική τότε δεν είχε προοδεύσει, και 
τα φάρμακα ήταν ελάχιστα.

Ο κόσμος πήγαινε στις χαρές, στον Άγιο Αντώνιο στη Βέροια, στην 
εκκλησία των Αγίων Αναργύρων.

Η Αγία Κυριακή είχε γίνει ξακουστή από τις αρχές του περασμένου 
αιώνα. Τι να πρωτοθυμηθεί κανείς από εκείνα τα χρόνια. Τους παγω-
τατζήδες, με το άσπρο σκουφάκι και την άσπρη μπλούζα, να σου γαρ-
γαλίζουν τ’ αυτιά και την ψυχή με τη συρτή φωνή τους: Παγωτόοοοο, 
κασάτο παγωτόοο, πάρε πάρε είναι κρύο, είναι μπούζι. Ύστερα εκείνον 
τον λεμοναντζή, να σπρώχνει το τρίτροχο καρότσι με μικρές ξύλινες 
ρόδες. Είχε πάνω 2 – 3 φιάλες 5 – 7 οκάδων με λεμονάδα, βυσσινάδα 
και γύρω γύρω είχε πάγο για να είναι δροσερές. Έκαιγε η ψυχούλα μας, 
μέσα σε εκείνη τη ζέστη, από την πολυκοσμία. Ένας άλλος λεμονατζής 
είχε στην πλάτη του ένα δοχείο σαν αρχαίος αμφορέας, από χαλκό, 

όπως έχουν οι σαλεπιτζήδες. Για να σερβίρει, έπρεπε να σκύψει, σαν 
να προσκυνούσε. Μεγάλο σαλαβάτι, έκαμναν και οι πωλητές τσιγάρων, 
που διαλαλούσαν την πραμάτεια τους: Τσιγάρα, τσιγάρα Ματσάγγου, 
Παπαστράτου. Είχαν ένα κασελάκι κρεμασμένο από το σβέρκο με φαρ-
δύ λουρί, και εκεί μέσα είχαν πακέτα τσιγάρα, κυρίως χύμα των εκατό 
τσιγάρων.

Ήταν κάτι μικρά παιδιά 10 -12 χρονών που σαν σαΐτες γύριζαν γύρω 
γύρω μέσα στο πλήθος. Θυμάμαι έναν συνομήλικό μου από το Λουτρό, 
ήταν 10 – 12 χρονών, και το φουμάριζε ο δυστυχής. Δεν του είχε δώσει 
όμως χρήματα ο πατέρας του, και που να το έβρισκε τότε στον Εμφύλιο 
Πόλεμο. Είχε πάρει μερικά αυγά από τις φωλιές και τα είχε στην τσέπη 
του, αυτό ήταν το χρήμα. Δεν το έμελε για τίποτα άλλο παρά μόνο το 
τσιγάρο. Λέει σε ένα ασπρομάλλη πωλητή τσιγάρων: Μπάρμπα, πόσα 
τσιγάρα δα μη δώις με πέντε αυγά; Τι να του έλεγε ο καημένος ο βιοπα-
λαιστής; Του έδωσε δυο τρία χύμα τσιγάρα, χωρίς να πάρει τα αυγά. Δε 
θα λησμονήσω εκείνους τους Θεσσαλούς χαλβατζήδες που έφτιαχναν 
τους σιμιγδαλένιους χαλβάδες μέσα σε κάτι χάλκινα γανωμένα καζάνια 
και ανακάτευαν συνεχώς τη μάζα με μια κουτάλα σαν πλατσίδι. Εκείνο 
που παρατηρούσαμε εμείς οι ντόπιοι ήταν ότι πάνω στα δέντρα – τα 
φτελιάδια – φώλιαζαν εκατοντάδες καλιακούδες και καλακ’δαίοι, που συ-
νεχώς κουτσουλούσαν πάνω στα καζάνια και τους ταμπλάδες.

Καλές δουλειές έκαναν και οι παγοπώληδες, αυτοί που τροφοδο-
τούσαν με πάγο όλους όσους είχαν προϊόντα που χρειάζονταν να είναι 
παγωμένα. Δεν πρέπει να ξεχάσω και εκείνους τους καταφερτζήδες 
παπατζήδες, που στήναν το τραπεζάκι, πότε εδώ και πότε πιο πέρα. 
Εδώ παπάς, εκεί παπάς, πού είναι ο παπάς; Αλησμόνητες εικόνες είναι 
εκείνες οι φιγούρες, ντυμένες με κάτι παρδαλές ρόμπες, μεγάλα παπού-
τσια και μασκαρεμένοι με χρώματα, σε μορφές κλόουν, με ένα κουδούνι 
στο χέρι καλούσαν τον κόσμο να περάσουν μέσα στο μεγάλο τσοντίρι 
να δουν την κοπέλα που την αποκεφάλιζαν ή να δουν τον βόα ή τον 
κροταλία. Λίγο πιο πέρα σου τάραζε την ψυχή ο γύρος του θανάτου, 
πότε με δυο μοτοσικλέτες και πότε με μία. Πώς όμως να πας να τους 
δείς; Τι να πρωτοκάνεις σ’ αυτό το πανηγύρι; Να ανάψεις το κεράκι, να 

πάρεις ένα παγωτό κασάτο που το λαχταρούσε η ψυχή σου 
μέσα στην κάψα του καλοκαιριού; Να πιείς λίγη λεμονάδα, 
να σπάσει η δίψα;

Και μιας ο λόγος για δίψα, θυμάμαι και εκείνον τον συ-
νωστισμό στη βρύση που το καλοκαίρι σχεδόν στέρευε. Με 
εκείνο το λίγο νερό να ξεδιψάσει χιλιάδες κόσμος. Όσοι ήταν 
από τα γύρω χωριά μας πήγαιναν στο ποτάμι του Αλιάκμο-
να και ξεδιψούσαν. Τότε το νερό ήταν καθαρό, και ο κόσμος 
δεν δίσταζε να πίνει.     
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Η Αγία Κυριακή Λουτρού

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πρωτο-

βουλίας για το Παιδί ευχαριστεί θερμά:
1.Την Εταιρεία «ΝΟΥΝΟΥ» και το 

«ΜΠΟΡΟΥΜΕ» για τη χορήγηση 48 κι-
βωτίων γάλακτος εβαπορέ, στο πλαίσιο 
της «Ημέρας γάλακτος».

2.Τον κύριο Δημήτριο Τσαράβα για τη 
δωρεά ποσού 500€.

3. Το Super Market «ΜΑΣΟΥΤΗΣ» 
16ης Οκτωβρίου, για τη χορήγηση α-
πορρυπαντικών πλυντηρίου ρούχων.

4. Το κατάστημα “SPOT TEAM” του 
κ. Τέλη Ευθυμιάδη, για τη χορήγηση πα-
πουτσιών.

5. Την Ακαδημία Ποδοσφαίρου Βεροί-

ας και τον κ. Σάκη Σίμπο, για τη χορήγη-
ση μπαλών.

6. Ανώνυμη φίλη για τη χορήγηση 
ειδών βρεφικής υγιεινής στη μνήμη Κων-
σταντίνου Ταχυδρομίδη.

7. Την κυρία Έφη Βασιλειάδου για 
την προμήθεια μεγάλης ποσότητας καρ-
πουζιών.

8. Τον κύριο Βασίλειο Γιατρά, για την 
προμήθεια κρεάτων.

9. Την κυρία Στέλλα Βασβανά για τη 
δωρεά ποσού 50€.

10. Το κατάστημα Ψιψίκα-Τετριβανίδη 
για την προμήθεια ψαριών.

11. Την Εταιρεία «ΒΕΡΛΑΤ» για την 
προμήθεια τυριού.

12. Τον κ. Παύλο Μαριάτο, για τη δω-
ρεά χρηματικών ποσών.

Την Παρασκευή
 6 Ιουλίου

Η «Άγρια Δύση» 
του Θοδωρή 

Αθερίδη 
στη Νάουσα

Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών και η Create4Art σε συ-
νεργασία με τον Δήμο Ηρωικής Πόλης Νάουσας 
παρουσιάζουν την κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη 
«Άγρια Δύση» την Παρασκευή 6 Ιουλίου και ώρα 
21:15 στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Νάουσας.

Τούτο το καλοκαίρι η κωμωδία  του Θοδωρή Α-
θερίδη, «Αγρια Δύση»   περιοδεύει σε όλη την Ελ-
λάδα. Μία κωμωδία Western με φόντο την Κρήτη, 
γεμάτη γέλιο, πάθος για τη ζωή, τον έρωτα, την 
αγάπη και την Ελλάδα!

Μια δυναμική μάνα με τα δίδυμα παιδιά της, έ-
νας ανεκπλήρωτος καουμπόικος έρωτας, ένα τρε-
λό κυνήγι θησαυρού, ένα κρυμμένο διαμάντι που 
βγάζει στη φόρα κρυμμένα μυστικά, ανατροπές, 
ίντριγκες, γέλιο και πολλή  μεγάλη τρυφερότητα. 
Όλα αυτά στο Κρητικό γουέστερν του Θοδωρή 
Αθερίδη « Άγρια Δύση»!

Πρωταγωνιστούν: Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, 
Μπέσυ Μάλφα, Τάσος Κονταράτος, Πηνελόπη 
Πλάκα.

Συγγραφέας: ΘΟΔΩΡΗΣ ΑΘΕΡΙΔΗΣ Σκηνοθε-
σία: ΜΠΕΣΥ ΜΑΛΦΑ

Σκηνικά: ΛΙΑ  ΑΣΒΕΣΤΑ Μουσική: ΓΙΩΡΓΟΣ 
ΧΑΤΖΗΣ    

Κοστούμια: ΕΛΕΝΗ ΜΠΛΕΤΣΑ Φωτισμοί: ΜΙ-
ΧΑΛΗΣ ΚΟΥΒΟΠΟΥΛΟΣ

Τιμές Εισιτηρίων: 16€ (Ενήλικες), 13€: Παιδικό, 
Φοιτητικό, Πολυτέκνων & Ανέργων. Προπώληση 
εισιτηρίων 13€: CITY ESPRESSO BAR, Ζαφει-
ράκη 12, Νάουσα, τηλ.: 2332021999 και από τον 
δικτυακό τόπο www.viva.gr.
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Φίλοι μου, καλή 
σας ημέρα, 

τ α  π ρ ό σ ω π α 
που θα παρελά-
σουν στις παρακά-
τω γραμμούλες, δεν 
έχουν καμία σχέση 
με την ελληνική 

πραγματικότητα και αν το μυαλό σας κάνει 
περίεργους συνειρμούς, λάθος, πρόκειται 
για απλές συμπτώσεις!

Τα διάφορα ούφο που είχανε καταλάβει 
το χώρο του Ζαππείου, έχουν απομακρυν-
θεί και οδεύουν σε ταβερνεία, για να πιού-
νε στην υγειά των Σκοπίων! 

Τα κρασιά δωρεά από κάποιο δήμαρχο 
μιας πόλης στην οποία γεννήθηκε κάποιος 
Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ. 

Πρόκειται για την ίδια πόλη στην οποία 
γίνεται παρέλαση πισινών στους οποίους 
αναγράφεται ότι η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, δεν είναι 
ελληνική αλλά ομοφυλοφιλική!

Και εάν κάποιοι ενοχλείστε από κάποιες 
λεξούλες, δεν πειράζει, ξυδάκι. 

Ότι σπείρατε θα θερίσετε!
Ο κόσμος έχει περικυκλώσει το χασα-

ποταβερνείο, «η πουλημένη Μακεδονία», 
η ιαχή προδότες διασχίζει τον αέρα με δια-
στημική ταχύτητα, υπηρεσίας Παππά και ο 
Αλή πασάς Αλέξης, εισέρχεται από την πί-
σω πόρτα, σαν κλέφτης, όπως μας έκλεψε 
και την ιστορία μας και το αίμα μας.

Επί της υποδοχής ο σύντροφος και 
σύμβουλος Κουτσονίκας.

Βάζει βαθιά υπόκλιση και:
μεγαλειότατε, πασά μου περάστε.
Ορέ μπίρομ, Κουτσονίκα πρέπει να 

προσέχεις. 
Η υπόκλιση εάν ξεφύγει, μπορεί να φα-

νεί ως μετάνοια και να νομίσουνε κάποιοι 
ότι είμαστε και Oρθόδοξοι, ειδικά τώρα που 
πρέπει να χωρίσουμε από την Εκκλησία!

Και εάν ξεφύγει αρκετά, τότε μετατρέπε-
ται στην στάση στα τέσσερα, αγαπημένη 
στάση προδοτών και φασιστών!

Για αυτό σου λέω σύντροφε, πρέπει να 
προσέχουμε, για να έχουμε.

Δίκιο έχετε πολυχρονεμένε μου πασά 
μου, αλλά πρέπει να επικεντρώσουμε στην 
στρατηγική που θα εφαρμόσουμε από εδώ 
και στο εξής.

Μισό λεπτό 
μπίρομ, χτυπά το 
τηλέφωνο. 

Η κυρά Φρο-
σύνη-Περ ιστέ -
ρα, λείπει, είναι 
στο εξωτερικό, 
συμμετέχει  ως 
καθηγήτρια πα-
νεπιστημίου σε 
ένα συνέδριο, με 
θέμα «μεταφορά 
ούφο στο διάστη-
μα».

Έλα συντρό-
φισσα, όλα καλά; 
Εδώ τέλεια.

Σε πληροφο-
ρώ έχει γίνει χα-
μός. Έμαθα να 
δένω γραβάτα. 

Μου στοίχισε 
λίγο ακριβά για 
να μάθω, αλλά 
δεν πειράζει χα-
λάλι. 

Μία ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ δώσαμε, τίποτα πα-
ραπάνω!

Στη συνέχεια θα μάθω να δένω κορδό-
νια, θα μου στοιχίσει μάλλον μία Ήπειρο, 
αργότερα πρέπει να εξασκηθώ στο να φο-
ρώ τις κατάλληλες κάλτσες, μάλλον θα μας 
βγει στο τζάμπα, κανά δύο νησιά και στο 
τέλος θα μάθω να βάζω και παπούτσια, 
αυτό θα στοιχίσει τη Θράκη!

Για να μάθω να φορώ παντελόνια και να 
λέω την αλήθεια, πρέπει να δώσω τη Θεσ-
σαλία, αλλά το βλέπω κάπως δύσκολο, 
γιατί εκεί θα βρω αντιμέτωπο, το χοντρό 
από την Καρδίτσα, που μένει στη Βέροια 
και τρώει το ραβανί! 

Πίστευα με κανά ταψί να γλυτώσω, αλ-
λά αφού πρόκειται για Θεσσαλία ολόκλη-
ρη, μάλλον θα χρειαστώ νταλίκα με σάμα-
λι! 

Πολυχρονεμένε μου πασά, για τον εύ-
σωμο μην νοιάζεστε, είναι οπαδός του 
Παύλου Μελά, ο ηλίθιος. Έχει μπερδέψει 
τον ήρωα Μακεδονομάχο, με τον παύλο 
μελά, τον ψαρά της σειράς τατουάζ. Τόσο 
του κόβει. 

Άλλωστε εμείς ακούμε μόνο Ζαφείρη 
Μελά.

Α ρε μπίρομ, δίκιο έχεις. Πως δεν το 
σκέφτηκα.

Για αυτό είμαστε και εμείς οι σύμβουλοι, 
πασά μου!

Ναι ρε μπίρομ, με το χρέος όμως τι θα 
πούμε, τι θα ισχυριστούμε;

Τους είχα πει, ότι η επιμήκυνση είναι έ-
να μεγαλύτερο σχοινί για να κρεμαστούμε, 
ο υπουργός των οικονομικών υποστήριζε 
ότι δεν γνωρίζει σοβαρό οικονομολόγο 
που να λέει ότι το χρέος είναι βιώσιμο, ο-
πότε ήθελε κούρεμα, ο Σταθάκης, έλεγε ότι 
υπάρχουν 50 μελέτες που καταλήγανε σε 
μη βιωσιμότητα, ο διαστημικός υπουργός 
μιλούσε για μεγάλο ποσοστό κουρέματος, 
ο Φίλης το ίδιο, ο Σκουρλέτης επίσης, ο 
Βούτσης, εγώ έκανα λόγο για ποσοστό 
50% και βάλε, τι θα πούμε τώρα που το 
χρέος είναι μεγαλύτερο. 

Εάν μπίρομ, γινότανε η ρύθμιση με το 
Σαμαρά θα λέγαμε για χρέος 120% περί-
που του ΑΕΠ, ενώ τώρα μιλάμε για 180%.

Πολυχρονεμένε μου πασά, τα πράγματα 
δεν είναι τόσο δύσκολα, είναι 

απλά.
Πρώτα και κύρια, για να θυμηθώ και την 

ταπεινή καταγωγή μου, απευθύνεστε σε 
γίδια, αυτό μην το ξεχνάτε. Όταν πήγατε 
στον Πρόεδρο και του είπατε ότι είχε δίκιο 
για το δημοψήφισμα, στην ουσία αποκα-
λέσατε γίδια, αυτούς που ψηφίσανε όχι, 
εξαιτίας των οποίων η κυρά Φροσύνη-Πε-
ριστέρα, κάθε Ιούλιο κλαίει!

Άλλωστε γιατί έγινε η διαστημική υπη-
ρεσία;

Για να διορίσουμε δικούς μας, μπίρομ.
Όχι πασά μου, για τα γίδια, η υπηρεσία 

δημιουργήθηκε, διότι εξαιτίας των παρεμ-
βάσεων από το διάστημα, το χρέος δεν 
κατέληξε, στον Τρύφωνα Σαμαρά για κού-
ρεμα, αλλά στη Θεοδώρα με το «ανέμελο, 
τράβα μαλλί ανεβαίνουμε». 

Η Θεοδώρα ως γνωστό δεν είναι οπα-
δός του κουρέματος, αλλά της περιποίη-
σης τριχών, οπότε αντί για κούρεμα, μας 
προέκυψε κάτι πιο λάιτ, περιποίηση, δηλα-
δή επιμήκυνση.

Άσε και το άλλο.
Τι είναι μπίρομ.
Οι συνταξιούχοι. Λόγω της ηλικίας, όταν 

ακούσουν επιμήκυνση, το μυαλό θα πάει 
αλλού, καταλαβαίνετε, οπότε θα ξεχάσουν 
και τη σύνταξη και το κούρεμά της.

Σύντροφε Κουτσονίκα, τελικά είσαι με-
γαλοφυία. 

Τι θα έκανα χωρίς εσένα, και … εγώ χω-
ρίς τα μποτάκια της Ελένης, μουρμούρισε 
ο μπίρομ!

Και για να τελειώνουμε πασά μου, Αλέ-
ξη. Δεν έχεις πει κανένα ψέμα. Πάντα την 
αλήθεια λέγαμε. Δεν φταίμε εμείς που δεν 
μας καταλάβανε.

Τι θέλεις να πεις λεβέντη μου!
Θέλω να πω, ότι εξαρχής υποστηρίξαμε 

και θα κάνουμε πράξη το χασίσι, δηλαδή 
το χόρτο. 

Άρα, όλα αυτά τα ονόματα που ανέφε-
ρες προηγουμένως, δεν μιλούσανε αυτοί 
για το χρέος, αλλά μιλούσανε τα χορταρι-
κά, τα ζαρζαβατικά δηλαδή, διότι ως γνω-
στό πασά μου, εμείς δεν είμαστε εθνίκια, 
αλλά είμαστε ραδίκια (χορταρικά και αυτά)!

ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ ΠΑΤΡΙΔΑ!

Του Ιωάννη Ιασ. Βελέντζα  Διπλ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Δεν είμαστε εθνίκια, είμαστε ραδίκια!
Οι μέρες έρχονταν και φεύ-

γαν,ένα φτερούγισμα θαρρείς 
διάλειμα στην πορεία,να πάρει 
μιαν ανάσα,κι αντί για πιο χα-
ρούμενος,τις πιο πολλές φορές 
θλιβόταν..

Φτερούγισμα ,ήχος ξερός 
που κάνουν τα φτερά σαν τα 
χτυπούν απανωτά ισοροπώντας 
τα πουλιά προτού καθίσουν κά-
που.

Μια μουσική λεπτή που σκίζει 
τον αέρα καθώς πετούν και φεύ-

γουνε ή έρχονται από μακρυά.
Δεν ήξαιρε γιατί θυμίζαν τις δικές του ιστορίες,ερχόνταν 

απ’το πουθενά τον σήκωναν ψηλά μαζί τους κι ύστερα 
κατακάθονταν στην άκρη του παραθυριού να τον αφήσουν.

Φτερούγισμα,τίναγμα των φτερών που κάνουν τα που-
λιά όταν βραχούν για να στεγνώσουν,να διώξουν από πά-
νω τιυς ότι θαρρούσαν ξένο..

Τίναξε των ονείρων τα φτερά του γυρισμού την ώρα,χα-
ρούμενος ή λυπημένος ίδια,ήταν ακόμα ένα πέταγμα στον 
κόσμο που ανοίγοταν μπροστά του.

Δάσος με πεταλούδες θύμιζε η ψυχή,έτσι γεμάτο κολ-
λητές σαν ήτανε τα δέντρα να σκεπάζουν,σηκώναν σύν-
νεφα,τον ήλιο σκιάζαν σαν πήγαιναν όλες μαζί κι ερχόνταν 
μ’όλα τα χρώματά τους ,ζωγράφιζαν άσπρες γραμμές στο 
καφετί το κίτρινο και το γαλάζιο..

Πέρασε το φτερούγισμα τρεμούλιασαν τα μάτια,λεπτά 
υφάσματα κολλούσανε στο σώμα,μπαίναν στα  βαθουλώ-
ματα και τα τονίζαν,ανατριχίλα φέρναν,σ’όλο το κορμί.. 

Ο ερχομός αέρινος δεν κράταγε πολύ να τον αιχμα-
λωτίσει προσπαθούσε κάθε φορά αλλιώτικος κάθε φορά 
καινούργιος.

Μ’ένα πλατύ χαμόγελο φωτίστηκε η μέρα ,λες και τα χεί-
λια φτερουγίσανε ξανά λόγια τρελά χαρούμενα να πούνε.

Πλατάγισμα φτερών πάνω απ’τη θάλασσα ετούτη της 
ακινησίας,ζωή να δίνει μονάχα  μια στιγμή,κι άφηνε τον 
απόηχό της στην τροχιά που γράφανε τα πιτσιλίσματα κα-
θώς ανέβαινε ψηλά στον ουρανό το όνειρό του να ξοδέψει..

Εβλεπε τις μικρές σταγόνες που σκορπούσαν ολόγυρα 
να παίρνουν χρώματα ιριδικά όσο να πέσουν να χαθούνε.

Μάζευε απ’αυτές όσες εμπόραγε να πλάσει με το νού 
ένα ουράνιο τόξο,γεφύρι που τον ένωνε με το πουλί που 
έφευγε για λίγο.

Στο χέρι του απόμενε με τούτες τις σταγόνες το κομπο-
λόϊ της χαράς,να ιστορεί πώς χάθηκε ο κόσμος του εκείνος.

Οι μισοφαγωμένες χάντρες του κεχιμπαριού βροντού-
σανε ακόμα μ’εκείνο το γλυκό τους άκουσμα κρατάγαν 
συντροφιά,μόλις σωνότανε η μια σειρά και έφτανε στο 
τέλος,μ’ένα ανάποδο της φούντας ρίξιμο τις έπερνε απ’την 
αρχή και βγαίναν πάντα ίδιες σαν μετρούσε..  

Είχε πολλές φορές χαθεί,η κάθε μια χειρότερη προβάλ-
λει,κι είχε κουράγιο πάλι να ξεκινάει το χορό,δεν είχε μείνει 
τίποτα να χάσει.

Ηταν μονάχα μια χαρά πουρχόταν ξαφνικά ,την κράταγε 
για λίγο και χανόταν,δεν πείραζε κανέναν,κι όμως.

Τον παραμόνευε στ’απωθημένα του,να βρει την ευκαι-
ρία να μαζέψει τα φτερά κοντά του σταματώντας,τάχα πως 
ενδιαφέρθηκε,να του γυρεύει ένα κομάτι που της γυάλισε,-
για λίγο μοναχά.

Δεν τον γεμίζανε αυτές οι επισκέψεις,κάτι πιο στέρεο 
μπορεί και να τον συγκινούσε,η αλλαγή των κοριτσιών δε 
βοηθούσε,είχε αποτραβηχτεί.

Αξαφνα βρέθηκε να μιλά σε κάτι αλλιώτικο που θάρρευε 
πως βρήκε,ήταν η τελευταία του χαρά,είπε να τη γευτεί α-
κόμα κι έτσι λίγο,παίζοντας με τις συγκινήσεις , πλάθοντας 
μια καινούργια ιστορία,κι ας τώξαιρε από πριν πως θα τη 
σταματούσε,του φάνηκε θα έκλεινε πιο όμορφα τον κύκλο 
με ένα θρόϊσμα καινούργιο,ωραία συντροφιά,που θα γινό-
ταν φίλη.

Δεν το κατάλαβαν;δεν πίστεψαν;ποιός ξαίρει; ένα φτε-
ρούγισμα μονάχα πού και πού απόμειναν να του θυμίζουν. 

Την κράτησε σαν μια στερνή αναλαμπή πούχε τη νύχτα 
του φωτίσει,μιαν αστραπή που άναψε φωτιές,και έκανε και-
ρό να σβήσει,φτερούγισε απότομα να φυλαχτεί και χάθηκε 
μετά.

Οι μέρες έρχονταν και φεύγαν ,ένα φτερούγισμα θαρρείς 
,διάλειμα στην πορεία,να πάρει μιαν ανάσα κι αντί για πιο 
χαρούμενος ,τις πιο πολλές φορές θλιβόταν..

Πεζοτράγουδα 
του Γιάννη Χαλόφτη

Φτερούγισμα



Επιστολέςδιαμαρτυρίαςπροςτοναρχιαδιαιτητήκαιτην
ΕΠΟέστειλετοΔ.Σ.τηςΈνωσηςΗμαθίαςαλλάκαιοίδιοςοα-
ντιπρόεδρος,υπεύθυνοςδιαιτησίαςκ.ΚώσταςΜαστοροδήμος.
Αναλυτικάοιεπιστολές:

ΔιαμαρτυρίατηςΕΠΣΗμαθίαςγιατιςαξιολογήσεις
τωνδιαιτητών

Προςτον
κ . Π ρ ο ε δ ρ ο

τηςΕ.Π.Ο.
Αθηνα
ΚΟΙΝΟΠΟΙ-

ΗΣΗ: Προεδρο
ΚΕΔ/ΕΠΟ

Κύριε Πρόε-
δρε

Εκφράζουμε
την έντονη δυ-
σαρέσκεια μας
για τις αξιολο-
γήσεις τηςΔιαι-
τησίας για την
νέα ποδοσφαι-
ρ ική  περ ιοδο
2018/19.

Η διαιτησία τηςΗμαθίας έχασε δυο αξιόλογαστελέχη με
εμπειρία,ήθοςκαιπροσδοκίεςγιατομέλλοντουποδοσφαίρου
τηςΗμαθίαςκαιτηςΕλλάδας.

Οφίλαθλος κόσμος τηςΗμαθίας είδε μέσω τωνπρωτα-
θλημάτωντηςκαιτωναγώνωνμπαράζ,πουδιεξήχθησανμετά
απόχρονιά,ότι καιοΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣκαιοΚΕΛΕΣΙΔΗΣείχανε
το επίπεδο και τιςπροϋποθέσεις για να είναι στουςπίνακες
αξιολόγησής.

Τοοτιοκ.ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣείχεσυμμετοχέςστοπρωτάθλη-
μα τηςSUPERLEAGUEμε11παιχνίδιαμεπάραπολύκαλές
έωςάριστεςβαθμολογίες,είναιπολύάδικοναβρίσκεταισήμερα
εκτόςτουπίνακααξιολόγησηςτηςSUPERLEAGUE,το ίδιοκαι
οβοηθόςFOOTBALLLEAGUEΚΕΛΕΣΙΔΗΣ,οοποίοςβρέθηκε
ξαφνικά εκτόςπινάκωναξιολόγησης. Στηνπερσινή αξιολόγη-
σηαντιμετωπίσαμε το ίδιοπρόβλημαμε τον υποβιβασμό του
ΔιαιτητήΜΕΛΤΖΑΝΙΔΗ από την FOOTBALLLEAGUE στην
Γ΄ Εθνική,έχοντας και αυτόςπάραπολύ καλές βαθμολογίες
και του βοηθούΠΑΡΑΣΙΟΥ από την SUPERLEAGUEστην
FOOTBALLLEAGUE.

Εμείςπιστεύουμεστις ίδιες αξίες ναδιεκδικούμεο,τι καλύ-
τερο για την Ελληνική διαιτησία και θαπροσπαθήσουμε να
ανεβάσουμε το επίπεδο τηςακόμηπερισσότερο.Ήδηαντιμε-
τωπίζουμετηνκατακραυγήτουποδοσφαιρικούκόσμουτηςΈ-
νωσηςμας,γιατηνάδικημεταχείρισηαπότηνΟμοσπονδίατων
διαιτητώνμας,μεαποκορύφωματηνπαραίτησητουΠρόεδρου
τηςΕπιτροπήςΔιαιτησίαςτηςΈνωσηςμας.

ΗΕ.Π.Σ.Ημαθίαςήτανεπί21χρόνιατοκάστροτουπαλαι-
ούκατεστημένουτηςΕ.Π.Ο.,τοοποίο εμείςγκρεμίσαμεκάνο-
νταςμεγάλοαγώναστις εκλογές τηςΈνωσης τουΔεκεμβρίου
2016.Δενμπορεί ηΈνωσηαυτή ξαφνικά να γίνεται οφτωχός

συγγενήςτηςΕ.Π.Ο.
Κατοπιν των ανωτερω επιθυμω νασυναντηθω τοσο μαζι

σας,οσοκαιμετονΠροεδροτηςΚΕΔ/ΕΠΟκ.ΠΕΡΕΙΡΑ,προκει-
μενουναβρεθεικοινηλυσηγιααποκαταστασητηςαδικιαςκατά
τωνδιαιτητωνμας.

Μετιμη
ΟΠροεδρος

ΒασίλειοςΦωτιάδης

ΠαραίτησηΔιαμαρτυρίατουΑντιπροέδρουτηςΕΠΣΗ-
μαθίαςΚώσταΜαστοροδήμου

ΑυστηρήανακοίνωσητουΔ.ΣτηςΈνωσης
Στόχευση της Ημαθιώτι-

κης διαιτησίας και κατάφω-
ρη αδικία της Ημαθιώτικης
διαιτησίας  καταγγέλει στην
επιστολήπαραίτησήτουοα-
ντιπρόεδρος της ΕΠΣΗ και
πρόεδροςτηςεπιτροπήςορι-
σμού διαιτητών τηςΚώστας
Μαστοροδήμος.

Συγκεκριμένααναφέρεισε
αυτήτηνεπιστολήταεξής:

«ΚύριεΠερέιρακύριοιτης
ΚΕΔ/ΕΠΟ, κύριε Γραμμένε
και κύριε πρόεδρε της ΕΠΣ
Ημαθίας.

Δεύτερο καλοκαίρι  αξιο-
λογήσεων  στουςπίνακες των εθνικών κατηγοριώνμεστόχο
τηνΗμαθιώτικηδιαιτησία.Μιασελίδαπουαρνητικάάνοιξεαπό
πέρυσι καιφέτος την επισφραγίζετε.Ότι χτίσαμε τα τελευταία
χρόνιαμε ένανμεγάλοαριθμό ικανών  διαιτητών και βοηθών
σταεθνικάπρωταθλήματαμαςταγκρεμίζετε,υποβαθμίζοντας
πέρσι τον διαιτητήΜελτζανίδη από τη Β΄στη Γ΄ εθνική τον
βοηθόΠαρασίουαπό τηνSLστηνΒ΄ εθνική  και μαςαποτε-
λειώνετεφέτοςμετηνυποβάθμισητουδιαιτητήSLΚαραντώνη
στηΒ΄ ο οποίος κατα γενική ομολογία δενπροκάλεσεποτέ,
αλλά κρίνονται μεπαρατηρητές δύο ταχυτήτων και με  αλλά
δεδομέναταοποίαμάλλονδενσαςενημέρωνανοισυνεργάτες
σας, όπως και στα δύοπροηγούμενα χρόνιαστην κατηγορία
δενείχεπαραπεμφθείποτέ...όσοκαιοαφανισμόςτουβοηθού
Β΄εθνικής Κελεσίδημεμιαθετικότατηπαρουσίαστηνκατηγο-
ρίατατελευταίαχρόνια,περιμένονταςτηνάνοδοτουστηSL.

Οι πίνακες διαιτητώνπου ανακοινώθηκαν από τηνΟμο-
σπονδίααδικούνκατάφωρατηνΈνωσήμαςκαιθαπρέπεινα
γνωρίζετε ότι το επίπεδοπου δημιουργήσαμε με τόσο κόπο
είχεθετικόαντίκτυποκατάγενικήομολογίακαιστατοπικάμας
πρωταθλήματα. Εσείς κ. Περέιρα κάποια στιγμή θα φύγετε
και οιΕνώσεις θαπαραμείνουν , αλλάόχι με τον τρόποπου
θέλετε εσείς και μάλλον δενσας το είπε και οπρόεδρος της
ΕΠΟ τον οποίοστηρίξαμε ότι οιΕνώσεις με αυτού του είδου
καρατομήσειςδενέχουνμέλλον.Τομήνυμαπουπερνάτεστους
διαιτητέςαλλάκαισεεμάς, είναιηδημιουργία αρνητικούκλί-
ματοςσταυπόλοιπαπαιδιάδιαιτητέςμαςαλλάκαιτουςνέους
πουθέλουμεναφέρουμεστοχώρο,ναανεβάσουντοεπίπεδο
της διαιτησίαςπου εσείς λέτε. Για όλουςαυτούς τους λόγους
παραιτούμαιγιαναμπορώνακοιτάωκαισταμάτιαόλουςτους
διαιτητέςτηςΈνωσηςμουπουσυνεργάστηκαάψογατατελευ-
ταίαδύοχρόνια.Όσογιατονκανονισμόκ.Περέιραδενφταίτε
εσείς αλλάαυτοίπου τον επικύρωσαν χωρίς να γνωρίζουν τι
γράφειμέσα....

ΚώσταΜαστοροδήμος
ΑντιπρόεδροςτηςΕΠΣΗμαθίας

Ένας ακόμη 
παίκτης που 
βοήθησε 
τα μέγιστα 
στην περσινή 
πορεία της 
ομάδας (162 
πόντοι, 7.4 
μέσο όρο) 
και που με 
την παρουσία 
του έβαλε 
το λιθαράκι 
για να αγω-
νιστούν οι 
Αετοί στην Α 
ΕΚΑΣΚΕΜ.

Με την παραμο-
νήτουΓιώργουΠάπ-
που, απομένουν ελά-
χιστα κομμάτια του
παζλ όσον αφορά το
περσινόρόστερ.
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Ο Νίκος Κουμπουλής 
είναι το νέο στέλεχος 
στο τεχνικό επιτελείο 

του Φ.Α.Σ. ΝΑΟΥΣΑ και ανα-
λαμβάνει άμεσα τα καθήκοντα 
συνεργάτη του Προπονητή 
της ομάδας, Γιώργου Σγούρδα 
ως βοηθός, ενώ θα είναι επι-
κεφαλής προπονητής της εφη-
βικής ομάδας του Συλλόγου.

ΟΝίκος γεννήθηκε στη Νάουσα το
1987, είναι πτυχιούχος Τ.Ε.Φ.Α.Α. του
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
(Δ.Π.Θ.), κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώ-
ματος (Δ.Π.Θ), διπλώματος προπονητή
ποδοσφαίρουUEFA-CκαιUEFA-Bκαθώς
και διπλώματος ανάλυσης και αξιολόγη-
σηςαπόδοσης (PerformanceAnalysis in
soccer)τουΑ.Π.Θ.

Την περίοδο 2009-2017 ήταν προ-
πονητήςσε ακαδημίεςποδοσφαίρου (Α-
καδημία Β.Αργυρίου, Ολυμπιακού Νά-
ουσας,Arsenal Soccer School,Arsenal
SoccerAdvanced), βοηθός προπονητή
στονΟλυμπιακόΝάουσας την περίοδο
2013-2017 (Α1 καιΑ2 κατηγορίες τηςΕ-
ΠΣ Ημαθίας) και την περσινή περίοδο
προπονητής στονΟλυμπιακόΝάουσας
(Α2Ε.Π.Σ.Ημαθίας).

ΔιαμαρτυρίατηςΕΠΣΗμαθίας
γιατιςαξιολογήσειςτωνδιαιτητών

Παραίτηση και διαμαρτυρία του Αντιπροέδρου
Κώστα Μαστοροδήμου

Ο Νίκος Κουμπουλής στο τεχνικό 
επιτελείο του ΦΑΣ Νάουσας

Οι Αετοί Βέροιας ανακοινώνουν
την ανανέωση της συνεργασίας 
τους με τον Γιώργο Πάππου
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Με τηφανέλα τουΦιλίππουΒέροιας θααγω-
νίζεται ηΚλάιρηΓεωργιάδου καθώςανανέωσε τη
συνεργασίατηςμετηνομάδατουΓιώργουΤσικίνα.

Αναλυτικά και η σχετική ανακοίνωση τηςΔιοι-
κούσαςΕπιτροπήςτουΦιλίππουΒέροιας:

«ΗΔιοικούσαΕπιτροπή τουΓυναικείου τμήμα-
τοςHandballτουΑ.Π.Σ.ΦίλιππουΒέροιαςανακοι-

νώνειτηνανανέωσητηςσυνεργασίαςμετηναθλή-
τριαΚλαίρηΓεωργιάδου!ΗΚλαίρημετάτηνεπιτυ-
χημένη τηςπαρουσία τηναγωνιστική χρονιάπου
πέρασεκαιτηναγωνιστικήάνοδοτηςθασυνεχίσει
νααγωνίζεταιμεταχρώματατουΦιλίππουΒέροι-
ας!Κλαίρηκαλήχρονιάμευγείακαιεπιτυχίες!»

Η οικογέ-
νεια του 
Φιλίπ-

που Βέροιας 
πανηγυρίζει 
την κατάκτηση 
του Πανελ-
ληνίου Πρω-
ταθλήματος 
χάντ-μπωλ 
στην κατηγο-
ρία των παί-
δων, Μετά από 
ένα σκληρό 
τουρνουά και 
πέντε δύσκολα 
παιχνίδια κατάφεραν επάξια να στε-
φθούν πρωταθλητές. Ο προπονητής 
της ομάδας Κύρος Σαράφης δήλωσε: 
«Μεγάλη χαρά, πολλή συγκίνηση. 
Μετά από ένα πολύ δύσκολο τουρ-
νουά ήρθε ο τίτλος. Αξίζουν συγχα-
ρητήρια στην ομάδα, σε όλα τα παι-
διά για την προσπάθεια που έκαναν 
καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς.

Επίσης συγχαρητήρια αξίζουν και στους αντι-

πάλους, ειδικάστηνΑΕΚ, καθώς έτσι όπωςπήγε
τοπαιχνίδι θαμπορούσε ναπανηγυρίζει εκείνη»,
τόνισεαρχικάοΚύροςΣαράφηςκαιπρόσθεσεότι
«θέλωναευχαριστήσωόλουςτουςγονείςτωνπαι-
διών, καθώς ουσιαστικά ήταν οι χορηγοί μας και
βοηθούσαντηνομάδαμεδιάφορουςτρόπους.Ιδι-
αιτέρως,όμως,πρέπειναευχαριστήσωτονΣτάθη
Τζωρτζίνη,οοποίοςέλυνεταπροβλήματαπουδη-
μιουργούνταν καιφρόντιζε ναπρολαμβάνει άλλα,
πρινδημιουργηθούν.Τουαξίζειέναμεγάλομερίδιο
από αυτή την επιτυχία.Πολλά «ευχαριστώ» αξί-
ζουνκαιστουςσυνεργάτεςμου,τονΣταύροΠαπα-
δόπουλοκαιτονπροπονητήτωντερματοφυλάκων
ΔημήτρηΤσικίνα,γιατηνπολύτιμηβοήθειάτους».

ΑνανέωσεηΚλαίρηΓεωργιάδου
στονΦίλιππο

Δηλώσεις του προπονητή
Κύρου Σαράφη Πρωταθλητής ΠΑΙΔΩΝ 

handball 2017-2018Ομέχριπρότινωςπροπονητής του
ΦιλίππουΒέροιαςΘόδωροςΠαυλίδης
δενθασυνεχίσειστο«τιμόνι» τηςομά-
δαςτηςΒέροιαςτηνέαχρονιά.Παράτο
γεγονόςότι και οι δύοπλευρέςήθελαν
ησυνεργασίατουςνασυνεχιστεί,όπως
άλλωστε αναφέρει και η ανακοίνωση
τουσυλλόγου,προσωπικοί και οικογε-
νειακοί λόγοι δεν κατέστησαν δυνατό
κάτιτέτοιο.Αναλυτικάηανακοίνωσητου
Φιλίππου:«ΟΦίλιπποςΒέροιαςανακοι-
νώνει το τέλος τηςσυνεργασίαςμε τον
προπονητήΘεόδωροΠαυλίδη.

Μετά απο συνάντησηπου είχαν ο
πρόεδροςτουΦιλίππουΓιωργοςΦύκα-
τας,καιοεπικεφαλήςτηςεπιτροπήςχα-
ντμπολΑκηςΤριανταφυλλίδηςμετονΘοδωροΠαυλι-
δη,δενκατέστηδυνατήησυνέχισητηςσυνεργασίας,
παράτηνεπιθυμίακαιτωνδύοπλευρώνγιατοαντί-
θετο,λόγοπροσωπικώνκαιοικογενειακώνυποχρεώ-
σεωντουκυρίουΠαυλιδη!!Ηδιοίκησηωςόφειλεπερί-

μενετηνεπιστροφήτουκυριουΠαυλιδη
απο τις θερινές του διακοπές έχοντας
ωςπροτεραιότητατηνσυνέχισητηςσυ-
νεργασίας τους.Ναυπενθυμίσουμεότι
ο κύριοςΠαυλιδηςήτανοπροπονητης
τηςομάδαςτηνσεζόνπουμαςπέρασε
όντας επιλογή της προηγούμενης δι-
οικούσας επιτροπής.ΟΠρόεδρος του
ΦιλίππουΓιώργοςΦύκαταςδήλωσεοτι
οΤέοΠαυλιδης είναισημαντικό κομάτι
τηςιστορίαςτουσυλλόγουμας,θαειναι
παντα δίπλαστην ομαδα μας και τον
ευχαριστούμεθερμάγιατηνπροσφορά
τουστην ομαδαμας!!!Ηδιοίκηση του
Φιλίππουθαξεκινήσειαμέσωςτιςεπα-

φέςμευποψήφιουςπροπονητέςγιατηναντικατάστα-
σητουκυριουΠαυλιδη».

Σύμφωναμεπληροφορίεςσήμεραήαύριοοπρό-
εδροςτουΣυλλόγουμέσωτηςΕπιτροπήςθαανακοι-
νώσειτουςΓιώργοΓιούπηκαιΤάσοΠρωτογέρηστην
τεχνικήηγεσίατουΣυλλόγου.

ΠαρελθόναπότονΦίλιπποΒέροιας
οΤέοΠαυλίδης
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Προπώληση εισιτηρίων για τις συναυλίες 
της Άννας Βίσση, Γιάννη Κότσιρα και Στέλιου 

Ρόκκου στην Αλεξάνδρεια
Ξεκίνησε η προπώληση των εισιτηρίων για τις συναυλίες της Άννας Βίσση, του Γιάννη Κότσιρα και 

του Στέλιου Ρόκκου.
Η διάθεση των εισιτηρίων για την συναυλία της Άννας Βίσση την Τετάρτη 18 Ιουλίου και ώρα 21:30 

ξεκίνησε ηλεκτρονικά στο www.ticketservices.gr και στα γραφεία της Κ.Ε.Δ.Α στο Δημοτικό Κολυμβη-
τήριο Αλεξάνδρειας (τιμή προπώλησης 15 ευρώ). 

Για τις συναυλίες του «Γιάννη Κότσιρα» την Παρασκευή 27 Ιουλίου και ώρα 21.30 και του «Στέλιου 
Ρόκκου» την Τετάρτη 29 Αυγούστου και ώρα 21.30, έχουν ξεκινήσει ηλεκτρονικά στο www.viva.gr (τι-
μή προπώλησης 10 ευρώ – τιμή εισιτηρίου στην είσοδο 13 ευρώ).

Σύντομα θα ανακοινωθούν τα σημεία προπώλησης για την συναυλία του Γιάννη Κότσιρα.

Το Μεσογειακό Φε-
στιβάλ Φωτογραφίας 
(MedPhoto Festival) εί-
ναι μια δυναμική πρω-
τοβουλία για τη φωτο-
γραφία και τις οπτικές 
τέχνες.  Με έδρα το 
Ρέθυμνο και απήχηση 
σε όλον τον κόσμο, το 
Φεστιβάλ συνεχίζει από 
το 2016 να διοργανώ-
νει εκθέσεις, σεμινάρια 
και δραστηριότητες που 
αφορούν το ελληνικό 
και το διεθνές κοινό της 
φωτογραφίας, αλλά και 
της τέχνης και του πολι-
τισμού γενικότερα.

Βασικός στόχος του MedPhoto Festival είναι η 
ανάδειξη του φωτογραφικού βιβλίου ως αυτόνο-
μου έργου και η σύνδεση της φωτογραφίας με αυ-
τό ως πλαίσιο παρατήρησής της. Για το λόγο αυτό, 
το MedPhoto έχει συγκροτήσει συλλογή/βιβλιοθή-
κη με φωτογραφικά βιβλία από όλον τον κόσμο.

Η συλλογή, η οποία απαρτίζεται μέχρι στιγμής 
από 100 τίτλους, αποτελείται από κλασικά έργα 
που έχουν διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην ι-
στορία της φωτογραφίας και από έργα που θέτουν 
με έναν ιδιαίτερο τρόπο τη χρήση του μέσου σήμε-
ρα και αντανακλούν ένα ευρύ φάσμα σύγχρονων 
καλλιτεχνικών αναζητήσεων καθώς και τάσεων 
στο χώρο του βιβλίου, σε αισθητικό και τεχνικό ε-
πίπεδο. Βιβλία που προέρχονται είτε από διεθνείς 
και εγχώριους εκδοτικούς οργανισμούς είτε αποτε-
λούν αυτοεκδόσεις καλλιτεχνών. 

Το φωτογραφικό βιβλίο λειτουργεί ως συνεκτική 
αποτύπωση αντιλήψεων, γεγονότων, εποχών, ενώ 
εμπλέκοντας στη δημιουργία του φωτογράφους, 
επιμελητές, γραφίστες, εκδότες, τυπογράφους, 
συγγραφείς και γενικά ανθρώπους από πλήθος δι-
αφορετικών πεδίων, αποτελεί ένα συλλογικό έργο. 
Ταυτόχρονα, λειτουργεί εντελώς διαφορετικά στην 
ανάγνωση της εικόνας σε σχέση με μια έκθεση 
φωτογραφιών αναρτημένων στον τοίχο, λόγω της 
δομής του, της μονιμότητάς του, του υλικού του 
και του χαρακτήρα του ως ενός αντικειμένου/έργου 
τέχνης που απευθύνεται σε έναν και μοναδικό 
θεατή.

Με γνώμονα τη φωτογραφική/εικαστική εκπαί-
δευση του κοινού, την επιμόρφωση φωτογράφων, 
φοιτητών και παντός ενδιαφερόμενου, η συλλογή 
έχει έναν νομαδικό και διαδραστικό χαρακτήρα. 
Θα ταξιδεύει, θα παρουσιάζει τα βιβλία της διαδι-
κτυακώς μέσα από αντίστοιχες πλατφόρμες, θα 
εμπλουτίζεται διαρκώς και θα αποτελεί αφορμή 
για σεμινάρια και workshops. Θα παραχωρείται 
διαδοχικά σε δημόσιες βιβλιοθήκες πόλεων ανά 
την Ελλάδα, αλλά και σε φορείς που θα επιθυμούν 
τη συνεργασία όπως εκπαιδευτικά ιδρυμάτα ή 
φεστιβάλ βιβλίων, ώστε το κοινό να έρχεται σε ε-
παφή με τις φωτογραφικές εκδόσεις και τη δουλειά 

σημαντικών δημιουργών. Πέρα από τον εκθεσιακό 
και εκπαιδευτικό χαρακτήρα μιας τέτοιας βιβλιο-
θήκης, η συγκρότησή της θέτει επίσης τις βάσεις 
για τη δημιουργία ενός φωτογραφικού/ιστορικού 
αρχείου.

Το ξεκίνημα του ταξιδιού έγινε από τη Δημόσια 
Κεντρική Βιβλιοθήκη Ρεθύμνου, μια από τις μεγα-
λύτερες και ιστορικότερες στην Ελλάδα. Η εμπει-
ρία αυτή έδειξε ότι υπάρχει πλήθος κόσμου που 
ανταποκρίνεται στην παρουσία της Νομαδικής 
Βιβλιοθήκης στον τόπο του. Οι δεκάδες επισκέ-
πτες, όχι μόνο φωτογράφοι, είχαν τη δυνατότητα 
να έρθουν σε επαφή με έργα που γνώριζαν μέσω 
διαδικτύου ή με έργα που συναντούσαν πρώτη 
φορά, ενώ ομάδες και σπουδαστές της πόλης δι-
οργάνωσαν δραστηριότητες γύρω από τη συλλογή 
των βιβλίων αυτών. 

Η συνεργασία της Νομαδικής Βιβλιοθήκης με 
τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας δεν 
είναι καθόλου τυχαία. Πέρα από το γεγονός ότι η 
Βιβλιοθήκη της Βέροιας αποτελεί από χρόνια πρό-
τυπο, έχει ήδη υιοθετήσει εδώ και καιρό την ιδέα 
της κινητής γνώσης σε τόπους όπου οι άνθρωποι 
δεν έχουν εύκολη πρόσβαση σε βιβλία. Μια ιδιαί-
τερη εμπειρία, που επιβεβαιώνει πόσο σημαντικό 
είναι η γνώση να έχει διαδραστικό και νομαδικό 
χαρακτήρα.

Τα εγκαίνια θα γίνουν την  Τετάρτη 4 Ιουλίου, 6 
το απόγευμα, Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροι-
ας, Έλλης 8. Στα εγκαίνια θα παρουσιαστεί η ιδέα 
της Νομαδικής Βιβλιοθήκης και θα συζητηθούν 
πρωτοβουλίες και δραστηριότητες.

Η Νομαδική Βιβλιοθήκη θα παραμείνει στη 
Βέροια τέσσερις μήνες, πριν συνεχίσει το ταξίδι 
της για τον επόμενο σταθμό. Στο διάστημα αυτό 
το κοινό μπορεί να επισκέπτεται και να μελετάει 
τα βιβλία στον χώρο της βιβλιοθήκης όσες φορές 
επιθυμεί και να αναλάβει πρωτοβουλίες και εκ-
παιδευτικές δραστηριότητες με άξονα τη συλλογή. 
Στην ιστοσελίδα του φεστιβάλ www.medphoto.gr 
μπορείτε να δείτε τη συλλογή των βιβλίων. 

Η Νομαδική Βιβλιοθήκη πραγματοποιείται με 
δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και χορη-
γία της MOTOR OIL. 

Ευχαριστίες 
του Λυκείου Ελληνίδων  Βέροιας
Το Δ.Σ. του Λυκείου Ελληνίδων  ευχαριστεί θερμά την κυρία Ίτσκου  για τη δωρεά στο Λύκειο 

των Ελληνίδων Βέροιας  7 κοσμημάτων[ φο μπιζού] , την κ. Ανεζίνη – Λεράκη για τη δωρεά των ε-
ξής παραδοσιακών ειδών: 3 σάσμες άσπρες, 2 βελέντζες, 1 κιλίμι, 1 Αντερί Μικράς  Ασίας –Πόντου 
του 1870 με ύφασμα μαύρο Γαλλικό μπλέν – μπλέν, την κυρία Παπαχαραλάμπους  για τη δωρεά 
μιας σαρμανίτσας και  την κυρία  Γιαγκούλα για τη δωρεά  μιας παιδικής φορεσιάς τσολιά αποτε-
λούμενη από  : 1 πουκάμισσο παιδικό, μία φουστανέλα, 1 φέσι με τεπέ χρυσοκέντητο του 1870 
από την περιοχή  Κοζάνης και 1 ζεύγος τσαρούχια.          

        Κάθε τέτοια δωρεά αποτελεί σημαντική πηγή πλουτισμού στη συλλογή μας.  Οι δωρητές 
μας, εμπιστεύονται την αξιοσύνη του σωματείου μας, καθώς μέσω του Λυκείου αξιοποιούνται και 
προβάλλονται στις νεότερες γενιές τα κειμήλιά τους.                          

                                       Το Δ.Σ.                                                  

Για την Τετάρτη 11 Ιουλίου μετατίθεται ο 
διαγωνισμός μαγειρικής του «Κάρανου»

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Γευσιγνωσίας – Γαστρονομίας – Οινολογίας και Τουρισμού «Ο 
ΚΑΡΑΝΟΣ» ενημερώνει πως λόγω του συλλαλητηρίου για τη Μακεδονία που θα πραγμα-
τοποιηθεί τη Δευτέρα 9 Ιουλίου 2018, ο διαγωνισμός για τους ερασιτέχνες μάγειρες, που 
είχε προγραμματιστεί για την ημερομηνία αυτή, μετατίθεται την Τετάρτη 11 Ιουλίου 2018 και 
ώρα 18:00.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση.
Ο Πρόεδρος,

Ταχματζίδης Δημήτρης

Η Νομαδική Βιβλιοθήκη του Μεσογειακού 
Φεστιβάλ Φωτογραφίας συνεχίζει το ταξίδι 

της στη Δημόσια Βιβλιοθήκη Βέροιας
-Εγκαίνια την  Τετάρτη 4 Ιουλίου στις 6.00 το απόγευμα

Ο Σύλλογος Μικρασιατών Ημαθίας, 
με αυτογνωσία του καθήκοντος προς 
τον πολιτισμό και με αισθήματα τιμής 
και  αναγνώρισης της προσφοράς  των 
συνεργατών του προς τον σύλλογο, 
διοργανώνει  την «ΒΡΑΔΙΑ ΒΑΣΙΛΗ 
ΑΛΑΪΤΣΗ» προς τιμήν του αδικοχα-
μένου φίλου και συνεργάτη μουσικού 
Βασίλη Αλαΐτση.

Σύλλογος Μικρασιατών Ημαθίας 
2018 , τη Δευτέρα 2 Ιουλίου στο γήπε-
δο Μπάσκετ Ελιάς, θα πραγματοποι-
ηθεί  εκδήλωση μνήμης με σκοπό να 
τιμηθεί ο εκλιπών και ταυτόχρονα τα 
έσοδά της να δοθούν ως βοήθεια στην 
πολύτεκνη (6 παιδιά) οικογένειά του.

  Η προσφορά του Βασίλη στον χώ-
ρο του πολιτισμού ανυπολόγιστη, μιας 
και ήταν από τους τελευταίους παρα-
δοσιακούς μουσικούς .Ένα μεγάλο κε-
φάλαιο που δυστυχώς έκλεισε πρόω-
ρα. Η κληρονομιά του όμως μεγάλη. 

   Η αξία του φαίνεται από το πλή-
θος των καλλιτεχνών που αφιλοκερ-
δώς με μεγάλη αγάπη θα πάρουν μέρος 
στη βραδιά. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας, 
πενήντα καλλιτέχνες, οι οποίοι  ήταν μα-
κροχρόνιοι συνεργάτες  του εκλιπόντος. Τα 
διάφορα μουσικά σχήματα που συμμετείχε 
παίζοντας μουσική διαφόρων ειδών.

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

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

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

Η προπώληση των εισιτηρίων έχει ξεκι-
νήσει .

ΣΗΜΕΙΑ  ΠΡΟΠΩΛΗΣΗΣ

Στη ΒΕΡΟΙΑ:
1)ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ  ΗΜΑ-

ΘΙΑΣ
Τηλ:6944041040, 6977460574
2) «ΠΑΥΛΕΙΟΣ  ΛΟΓΟΣ» ΒΙΒΛΙΟΠΩ-

ΛΕΙΟ ΙΜΒΝκΚ
Βενιζέλου  29
3)ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΑ «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
Μ.Αλεξάνδρου  41
Κωττουνίου  8
4)ΡΕΣΤΩΡΑΝΤ «ΠΑΠΑΓΑΛΟ»
Ανοίξεως  104
5)ΚΑΦΕ «Madja» (Πρώην  TREDICI)
Παπάγου  4
6) Μουσικός Οίκος Πετσάβας Παύλος 

(πρώην Γκαλίτσιος Ευάγγελος)
Αντ.Τσούπελη 5 
Στη  ΝΑΟΥΣΑ:
1)ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ  ΗΜΑ-

ΘΙΑΣ
Τηλ:6987243230
2)  ΜΑΡΚΕΤ «ΠΡΩΤΕΑΣ»
Χρ. Λαναρά  18

Τη Δευτέρα 2 Ιουλίου στο Μπάσκετ Ελιάς
Μουσική βραδιά για τον 

Βασίλη Αλαΐτση διοργανώνει 
ο Σύλλογος Μικρασιατών Ημαθίας
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Ολοκληρώθηκε η κλήρωση 
ανάδειξης των δικαιούχων για 
τον κοινωνικό-ιαματικό τουρι-
σμό, για το εκδρομικό πρόγραμ-
μα, τα δωρεάν εισιτήρια θεάτρου 
και τα δωρεάν βιβλία, από τον 
Λογαριασμό Αγροτικής Εστίας 
του Οργανισμού Προνοιακών 
Επιδομάτων και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) έτους 
2018.

Τα ονόματα των κληρωθέ-
ντων δικαιούχων και οι κατάλο-
γοι των συμβεβλημένων με το 
ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ επιχειρήσεων (πα-
ρόχων) για τα προγράμματα της 
Αγροτικής Εστίας αναρτήθηκαν στην ιστοσελί-
δα του ΟΠΕΚΑ www.opeka.gr.

Οι κληρωθέντες δικαιούχοι των προγραμ-
μάτων κοινωνικού και ιαματικού τουρισμού 
πρέπει να ακολουθήσουν τα εξής βήματα για 
να παραλάβουν τα δελτία τους:

Να κάνουν έγκαιρα κράτηση δωματίου στο 
κατάλυμα της επιλογής τους, το οποίο πρέπει 
να τους στείλει απαραιτήτως την επιβεβαίωση 
κράτησης (voucher).

Μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «Κα-
ταχώρηση κράτησης δωματίου», η οποία εί-
ναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ 
www.opeka.gr, καταχωρούν οι ίδιοι ή μέσω 
των ΚΕΠ, από τη Δευτέρα 2 Ιουλίου 2018, τα 
στοιχεία της κράτησης δωματίου (κατάλυμα 
και ημερομηνίες διαμονής), σύμφωνα με την 

επιβεβαίωση κράτησης (voucher).
Μετά την καταχώρηση της κράτησης του 

δωματίου στην ηλεκτρονική εφαρμογή, μπο-
ρούν να προσέρχονται από τη Δευτέρα 2 Ιου-
λίου σε οποιοδήποτε ΚΕΠ για να παραλάβουν 
τα δελτία τους. Η παραλαβή των δελτίων μπο-
ρεί να γίνει και την ίδια ημέρα με την ηλεκτρο-
νική κράτηση δωματίου, αρκεί να έχει παρέλ-
θει χρονικό διάστημα περίπου 30 λεπτών μετά 
την ηλεκτρονική καταχώρηση των σχετικών 
στοιχείων (καταχώρηση κράτησης δωματίου).

Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής 
των δελτίων κοινωνικού τουρισμού είναι 
η 31η Αυγούστου 2018. Για τα υπόλοιπα 
προγράμματα  του  ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ,  ο 
ΟΠΕΚΑ διευκρινίζει ότι οι δικαιούχοι θα 
ενημερωθούν με νεότερη ανακοίνωση.

Την έναρξη του αγωγού φυσικού αερίου 
Ελλάδας-Βουλγαρίας, IGB, ανακοίνωσε 
σήμερα το υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, με αφορμή την υπογραφή 
συμφωνιών για την υλοποίηση του έργου, 
στη Σόφια της Βουλγαρίας.

Το ΥΠΕΝ κάνει λόγο για ένα εμβληματικό 
έργο για την Ελλάδα και συνολικά τα 
Βαλκάνια, που θα διοχετεύσει φυσικό αέριο 
από τον Διαδριατικό Αγωγό Φυσικού Αερίου 
(TAP) στο δίκτυο της Βουλγαρίας και άλλων 
χωρών της ΕΕ.

Οι συμφωνίες υπεγράφησαν στη σύνοδο 
για τη διασυνδεσιμότητα στην Ανατολική 
Ευρώπη (CESEC), που πραγματοποιείται 
στη Σόφια, παρουσία της υπουργού 
Ενέργειας της Βουλγαρίας, Τεμενούσκα 
Πέτκοβα, του Επιτρόπου Ενέργειας της ΕΕ, Μιγκέλ 
Κανιέτε και του Έλληνα υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, Γιώργου Σταθάκη και περιλαμβάνουν τα 
εξής:

- Οι κοινοπραξίες των αγωγών ΤΑΡ και IGB 
υπέγραψαν συμφωνία συνεργασίας για τη μεταφορά 
φυσικού αερίου.

- Η Bulgarian Energy Holding και η Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων υπέγραψαν συμφωνία για τη 
χρηματοδότηση της κατασκευής του IGB και άλλων 
έργων.

«Ο αγωγός IGB αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα 
του οράματός μας για ενοποιημένη αγορά φυσικού 
αερίου στα Βαλκάνια» δήλωσε ο κ. Σταθάκης 
και υπογράμμισε «τη μεγάλη σημασία του έργου 
για την ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού και 
τη διασφάλιση ανταγωνιστικών τιμών, μέσω της 
λειτουργίας διαφοροποιημένων πηγών και οδεύσεων, 

συμβάλλοντας στη μεγαλύτερη ενοποίηση των 
ενεργειακών αγορών».

Όπως τόνισε ο υπουργός, «αποτελεί τμήμα του 
νότιου διαδρόμου και μέσω της διασύνδεσης με 
τον ΤΑΡ και το δίκτυο του ΔΕΣΦΑ θα παρέχει στη 
Νοτιοανατολική Ευρώπη πρόσβαση στο αέριο 
της Κασπίας και άλλων πηγών, καθώς και σε 
υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) μέσω των 
ελληνικών τερματικών σταθμών, όπως ο σταθμός LNG 
στην Αλεξανδρούπολη».

Από την πλευρά του, ο κ. Κανιέτε χαιρέτισε την 
έναρξη κατασκευής του IGB, που αποτελεί ένα από τα 
σημαντικότερα ενεργειακά έργα κοινού ενδιαφέροντος 
της ΕΕ και έκανε λόγο για μία μεγάλη επιτυχία. Η 
υλοποίηση του έργου, επισήμανε, είναι ένα σημαντικό 
βήμα στην κατεύθυνση της ενοποιημένης αγοράς 
φυσικού αερίου, παρέχοντας ασφάλεια εφοδιασμού 
στην περιοχή της Νοτιανατολικής Ευρώπης.

«Τρίποντο» στην προβολή 
της  Ελλάδας  στο  εξωτερ ικό 
επιχειρούν να βάλουν ο ΕΟΤ και 
το υπουργείο Τουρισμού με την 
επιλογή τού κορυφαίου Έλληνας 
NBAer Γιάννη Αντετοκούνμπο ως 
κεντρικό πρόσωπο στην παγκόσμια 
τουριστική καμπάνια της Ελλάδας.

Όπως τονίστηκε σε εκδήλωση, η 
πρόταση της υπουργού Τουρισμού, 
Έλενας Κουντουρά, έγινε δεκτή με 
ενθουσιασμό από τον κορυφαίο 
Έλληνα NBAer, ο οποίος την 
αποδέχτηκε χωρίς δεύτερη σκέψη. 
Αν η γνωστή καμπάνια της Aegean 
ήταν ένα πρώτο βήμα για την είσοδο του Γιάννη Αντετοκούνμπο 
στα δρώμενα του τουρισμού, η παγκόσμια καμπάνια που ετοιμάζει 
ο ΕΟΤ θα αποτελέσει την αρχή μίας μεγάλης μεταστροφής της 
«παραδοσιακής» εικόνας που έβγαζε η χώρα προς τα έξω ως 
τουριστικός προορισμός (sea & sun) τα προηγούμενα χρόνια, σε μία 
περισσότερη σύγχρονη. Συγκεκριμένα, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα 
αποτελέσει το κεντρικό πρόσωπο της σύγχρονης Ελλάδας, ανοιχτή 
σε όλους τους επισκέπτες 365 ημέρες τον χρόνο, αναδεικνύοντας 
όλα τα επιμέρους θεματικά τουριστικά προϊόντα της (γαστρονομία, 
πολιτισμός, αθλητισμός, city-break κ.ά.) με τη συμμετοχή του σε 
σποτ.

Σε δηλώσεις της, η υπουργός Τουρισμού ανέφερε: «Όταν 
γνώρισα την οικογένεια του Γιάννη συγκινήθηκε με το πόσο 
αγαπούν την Ελλάδα. Είναι άξιος πρεσβευτής της Ελλάδας και 
στο πλαίσιο αυτό ζήτησα να γίνει και πρεσβευτής του ελληνικού 
τουρισμού, κάτι που με χαρά, όπως είπε, αποδέχτηκε. 
Πρωταγωνιστεί σε ένα σποτ και καλεί τον κόσμο να επισκεφθεί την 
Ελλάδα 365 ημέρες τον χρόνο». Η κ. Κουντουρά συμπλήρωσε ότι 
το διαφημιστικό σποτ θα προβληθεί από τα κοινωνικά δίκτυα του 
Έλληνα NBAer, από το υπουργείο, τις πρεσβείες, και τα γραφεία του 
ΕΟΤ στο εξωτερικό.

Από την πλευρά του, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σημείωσε ότι 
ο ίδιος και η οικογένειά του θα κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι 
τους να προβάλλουν την Ελλάδα, τον πολιτισμό και την κουλτούρα 
της, αλλά και την αλληλεγγύη και τη φιλανθρωπία. Μάλιστα, 
στάθηκε στην πρωτοβουλία της οικογένειάς του να ενισχύσει το 
φιλανθρωπικό σωματείο «Κιβωτός του Κόσμου», με αγώνα 5 
χιλιομέτρων, διοργανώνεται τον Ιούλιο, Επίσης, δήλωσε περήφανος 
και συγκινημένος που είναι πρεσβευτής της Ελλάδας για την 
προσέλκυση ξένων επισκεπτών.

Αναλυτικά, oι δηλώσεις της υπουργού Τουρισμού Έλενας 
Κουντουρά και του άσου των Μιλγουόκι Μπακς Γιάννη 
Αντετοκούνμπο:

Η υπουργός Τουρισμού Έλενα Κουντουρά ανέφερε: «Από την 
πρώτη στιγμή που γνώρισα τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και την 

οικογένειά του πραγματικά συγκινήθηκα 
με το πόσο πολύ μεγάλη αγάπη έχει 
μέσα στην καρδιά του για την Ελλάδα. 
Του πρότεινα να γίνει πρεσβευτής του 
ελληνικού τουρισμού και δέχτηκε χωρίς 
δεύτερη σκέψη. Μας κάνει πάρα πολύ 
υπερήφανους με τις επιτυχίες του και 
στη διεθνή του πορεία έχει την Ελλάδα 
μέσα στην καρδιά του και την προβάλλει 
παγκόσμια. Μας έκανε ένα πάρα 
πολύ μεγάλο δώρο! Πρωταγωνιστεί 
σε ένα τηλεοπτικό σποτ που καλεί όλο 
τον κόσμο να έρθει να επισκεφθεί την 
πατρίδα μας, να τη γνωρίσει 365 ημέρες 
το χρόνο. Θέλω να του ευχηθώ μέσα 

από την καρδιά μου να έχει υγεία, να έχει πάντα επιτυχίες και τον 
ευχαριστώ πάρα πολύ που σε αυτή την εθνική προσπάθεια είναι 
μαζί μου: Να πάμε τον τουρισμό και την Ελλάδα πιο ψηλά! Γιάννη 
σε ευχαριστώ!»

Ο άσος των Μιλγουόκι Μπακς ευχαρίστησε με τη σειρά του την 
υπουργό Τουρισμού, Έλενα Κουντουρά και δήλωσε: «Κατ’ αρχήν 
θέλω να ευχαριστήσω την υπουργό για την προσπάθεια που κάνει 
να ενισχύσει τον τουρισμό στην Ελλάδα. Από τη μεριά μου, εγώ 
αλλά και η οικογένειά μου, θα προσπαθήσουμε να προβάλουμε κι 
εμείς τις ομορφιές, τους ανθρώπους και την κουλτούρα της χώρας 
μας. Και νομίζω πως το πιο σημαντικό κομμάτι της κουλτούρας 
της χώρας μας είναι η αλληλεγγύη, η φιλανθρωπία και γι΄αυτό με 
τη σειρά μας με τα αδέλφια μου κάνουμε τον αγώνα δρόμου στις 7 
Ιουλίου από τα Σεπόλια στο Καλλιμάρμαρο για να ενισχύσουμε την 
“Κιβωτό του κόσμου”».

Στην ερώτηση τι σημαίνει για τον ίδιο να είναι πρεσβευτής του 
ελληνικού τουρισμού, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, απάντησε: «Είναι 
πολύ σημαντικό για μένα γιατί αγαπάω την Ελλάδα. Αγαπώ τη 
χώρα μου, εδώ που γεννήθηκα και μου δίνεται η ευκαιρία να δείξω 
τις ομορφιές, τους ανθρώπους, τι σημαίνει να είσαι Έλληνας. 
Θέλω όσο μπορώ να βοηθήσω τους συνανθρώπους μου γιατί το 
πιο σημαντικό είναι η φιλανθρωπία. Γι΄ αυτό είμαι σήμερα εδώ. 
Είμαι υπερήφανος που επέλεξε εμένα και την οικογένειά μου το 
υπουργείο Τουρισμού. Θα μπορούσε να επιλέξει οποιονδήποτε 
άλλον, αλλά επέλεξε εμένα και την οικογένειά μου κι αυτό με 
συγκινεί, μέσα από την καρδιά μου θέλω να πω “ευχαριστώ”.

«Δική μας είναι η χαρά και η τιμή που ο Γιάννης δέχτηκε από την 
πρώτη στιγμή να προβάλλει την πατρίδα μας,» έσπευσε να τονίσει 
η υπουργός Τουρισμού. Παρουσία της Έλενας Κουντουρά, μπροστά 
στους εκπροσώπους των ΜΜΕ και τις δεκάδες κάμερες, ο “Greek 
Freak” ανέβασε στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, το τηλεοπτικό 
σποτ με πρωταγωνιστεί εκείνον, ανάρτηση που συγχρόνως ανέβηκε 
στα Social Media όλων των πρεσβειών της Ελλάδας, όλα τα 
γραφεία του ΕΟΤ, όλα τα γραφεία Τύπου της Ελλάδας. «Είναι ένα 
παγκόσμιο κάλεσμα που προέρχεται από τον ίδιο τον Γιάννη κι 

αυτό μετρά ακόμη περισσότερο,» εξήγησε για την κίνηση αυτή η 
υπουργός Τουρισμού.

Δ ίπλα δ ίπλα,  η  Έλενα Κουντουρά κα ι  ο  δ ι εθνής 
μπασκετμπολίστας παρακολούθησαν το τηλεοπτικό σποτ 
προώθησης της Ελλάδας στην πρώτη δημόσια προβολή του κατά 
την παρουσίασή του στους εκπροσώπους του Τύπου. Αν και ο 
Γιάννης Αντετοκούνμπο βιαζόταν να προλάβει την πτήση του για 
Θεσσαλονίκη (σ.σ. καθώς έχει νέο γύρισμα το σαββατοκύριακο 
στη Χαλκιδική), δέχτηκε να απαντήσει σε λίγες ερωτήσεις από τους 
δημοσιογράφους.

«Οταν μιλάω με τους συμπαίκτες μου, τους λέω: “Παιδιά, 
αν δεν έχετε πάει στην Ελλάδα, χάνετε! Προσπαθώ κι εγώ να 
φιλοξενήσω στην Ελλάδα φίλους μου από το εξωτερικό, να φέρω 
όσο περισσότερους ανθρώπους μπορώ στην Ελλάδα. Έστειλα το 
μήνυμα, λοιπόν σε όλον τον κόσμο, με ανάρτηση του σποτ που 
γυρίσαμε με το υπουργείο Τουρισμού, να έρθει να γνωρίσει τις 
ομορφιές της πατρίδας μας».

Στην ερώτηση που δέχτηκε, ποιο μέρος από όλη την Ελλάδα 
θα πρότεινε σε έναν φίλο του για διακοπές, ο Αντετοκούνμπο, 
απάντησε: «Εντάξει, υπάρχουν πολλά μέρη! Πέρυσι πήγα για 
πρώτη φορά στη ζωή μου στη Σαντορίνη. Ηταν πανέμορφα! Θα τον 
ρωτούσα πρώτα απ’ όλα τι ψάχνει! Θέλει νυχτερινή ζωή, θέλει να 
πάει σε μια όμορφη παραλία ή θέλει να είναι κάπου ήσυχα; Εχουμε 
απ΄ όλα! Το δικό μου αγαπημένο μέρος είναι η Αθήνα! Μου αρέσει 
όταν είμαι στου Ζωγράφου, πάω και βλέπω τους ανθρώπους με 
τους οποίους μεγάλωσα».

Με τι εντυπώσεις από την Ελλάδα επιστρέφουν οι φίλοι του από 
το εξωτερικό; «Είναι ευχαριστημένοι και μου λένε πως αυτό που 
βλέπουν μοιάζει ψεύτικο. Είναι τόσο όμορφη η Ελλάδα».

Και όταν η κουβέντα ήρθε στο μπάσκετ και στη νίκη της εθνικής 
επί του Ισραήλ χθες (28/6) για τα Προκριματικά του Παγκοσμίου 
Κυπέλλου 2019, απάντησε: «Το είδα το παιχνίδι! Έκανα προπόνηση 
εκείνη την ώρα, βέβαια, αλλά έβλεπα και το ματς ταυτόχρονα! 
Έπαιξαν τρομερά, επαιξαν πολύ καλό μπάσκετ και του χρόνου 
πιστεύω πως θα έχουμε πολύ καλύτερη ομάδα, μεγαλώνουν οι 
διεθνείς, αποκτούν εμπειρίες». Οταν του... υπενθύμισαν πως ο 
αδελφός του και παίκτης του Παναθηναϊκού, Θανάσης, ανυπομονεί 
να παίξουν μαζί στην εθνική Ελλάδας, είπε: «Κι εγώ ανυπομονώ να 
παίξω με το Θανάση ξανά στην εθνική. Είχα την ευκαιρία να παίξω 
μαζί του πρόπερυσι στην Εθνική. Ανυπομονώ κι εγώ, λοιπόν να 
παίξω με τον αδελφό μου». Θα είναι εν τέλει τον Σεπτέμβριο στη 
διάθεση του Ομοσπονδιακού προπονητή, Θανάση Σκουρτόπουλου, 
στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου; «Θα προσπαθήσω! 
Να δω τι πρέπει να κάνω και με την ομάδα μου, τους Μπακς, γιατί 
ξεκινά η προετοιμασία στα μέσα Σεπτεμβρίου. Θα κάνω ό,τι μπορώ 
να είμαι εδώ!» ήταν η υπόσχεση που έδωσε!

Κι όταν ρωτήθηκε αν θα αγωνιστεί ποτέ σε ελληνική ομάδα, τότε 
χαμογέλασε και απάντησε με διπλωματία: «Αν ερχόμουν ποτέ στην 
Ελλάδα, θα έπαιζα στον Φιλαθλητικό!».

«Τρίποντο» στην προβολή της Ελλάδας με τη συμμετοχή Αντετοκούμπο σε σποτ του ΕΟΤ

Κληρώθηκαν οι δικαιούχοι 
του προγράμματος

κοινωνικού τουρισμού

Έναρξη του ελληνοβουλγαρικού 
αγωγού φυσικού αερίου



ΤοΛύκειο τωνΕλληνίδωνΒέροιας κλείνοντας
τη χορευτικήσεζόν 2017-2018, συμμετείχε με τη
νεανική - εφηβική του ομάδα στοΦεστιβάλΠα-
ραδοσιακώνχορώνπουδιοργάνωσεοΣύλλογος
Γυναικών της Σκιάθου.  ΗΧορευτική ομάδα, με
φορεσιές ΕπισκοπήςΝάουσας καιΦλώρινας, έ-
κανε παρέλαση μαζί με άλλους Συλλόγους σε
κεντρικούςδρόμουςτηςΧώραςκαικατέληξανστο
κατάμεστο από κόσμοΠαλιόΛιμάνι όπου κάθε
χορευτικήομάδαπαρουσίασετοπρόγραμμάτης.

ΤαπαιδιάτουΛ.Ε.Β.ενθουσίασαντουςπαρευ-
ρισκόμενους τραγουδώντας «Μακεδονία ξακου-
στή« καιστησυνέχεια ξεσήκωσαν τον κόσμομε
χορούςαπό τηΜακεδονία.Καταχειροκροτήθηκαν
και εισέπραξαν θερμότατα σχόλια, τόσο για την
εμφάνισηόσοκαιγιατοήθοςτους.

Στον ελεύθεροχρόνο τηςηαποστολή τουΛυ-
κείου, περιηγήθηκε στα γραφικά δρομάκια της
χώρας, γεύτηκε τοπικά γλυκά και εδέσματα, επι-

σκέφτηκε κάποια από τααξιοθέατα του νησιού
(Μπούρτζι, σπίτι τουΠαπαδιαμάντη,ΜονήΠα-
ναγίας Εικονίστριας- Κουνίστρας), κολύμπησε
στιςυπέροχεςπαραλίεςτηςΜεγάληςΆμμουκαι
τωνΚουκουναριών!

Τόσοη εκπροσώπηση τουΛ.Ε.Β. όσο και η

συνεργασίατουμετουςφορείςκαιεπαγγελματίες
ήτανάψογη.

ΤοΔ.Σ. τουΛυκείου τωνΕλληνίδωνΒέροιας
ευχαριστείθερμά ταπαιδιάκαι τουςγονείςγια τη
συμμετοχήκαιτηστήριξησεκάθετουδράση!

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

Ιούλιος 2018 
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκατά

τοδιάστημααπό2-7-2018 μέχρι8-7-2018 
θαείναιτοεξής:Αυτόματοςτηλεφωνητής
βλαβών:τηλ.2331021814.

του Σαββατοκύριακου

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

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

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Φαρμακεία
Σάββατο 30-6-2018

08:00-14:30ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΤΡΕ-
ΜΠΕΣΙΝΑΣ20-ΚΤΕΛ23310-27355

08:00-14:30 ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΜΟΡΑΒΑ3(έναντιΙΚΑ)23310-27507

08:00-14:30ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΟΥΕΛΕΝΗΒΕΝΙ-
ΖΕΛΟΥ4523310-26757

14:30-21:00 ΒΕΧΤΣΑΛΗΔΗΜΗΤΡΑ ΕΜΜ.
ΠΑΠΠΑ 19 ΚΑΙΜΟΡΑΒΑ (έναντι ΙΚΑ) 23310-
64102

19:00-01:00 + διαν.ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ20-ΚΤΕΛ23310-27355

Κυριακή 1-7-2018
08:00-14:30ΘΕΟΔΩΡΟΥΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ1 (πρώηνΚεντρικής69)23310-
24534

14:30-21:00 ΓΚΡΕΖΙΟΥΔΗΜΗΤΡΑΠΙΝΔΟΥ
11(κάτωαπότααστικά)23310-23023

19:00-01:00+διαν.ΖΕΡΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ&ΣΙΑ
Ο.Ε.ΚΟΝΙΤΣΗΣ15ΚΑΙΕΜΜ.ΖΑΧΟΥΓΩΝΙΑ(-
περΚΤΕΛ)23310-62163

Δευτέρα 2-7-2018
14:30-21:00ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥΣΟΦΙΑ&ΣΙΑΟ.Ε.

ΠΙΕΡΙΩΝ7 (απέναντι από βενζινάδικο Γαλάνη)
23310-73324

14:30-21:00ΘΩΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
8223310-67530

19:00-01:00+διαν.ΜΠΑΛΙΟΥΘ.ΜΑΡΙΑΜΑ-
ΛΑΚΟΥΣΗ 18ΚΑΙ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΓΩΝΙΑ 23310-
29759

ΣτηΣκιάθοτοΛύκειοτωνΕλληνίδωνΒέροιας

Την Κυριακή 1 Ιουλίου η 
παράσταση «Σε μια βαλίτσα» 

από τους «Ονειροπόλους» 
του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Βέροιας

HΟμάδα «Ονειροπόλοι» τουΤμήματοςΘεατρικής
ΥποδομήςτουΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Βέροιαςπαρουσιάζει τηνπα-
ράσταση«Σεμια βαλίτσα», βασισμένηστο κείμενο«Το
αγόριμε τηβαλίτσα» τουΜάικΚένι,σεσκηνοθεσία του
ΠέτρουΜαλιάρα.ΗπαράστασηθαδοθείτηνΚυριακή1
Ιουλίου2018στις9.30μ.μ.στοΘέατροάλσους«Μελίνα
Μερκούρη»μεγενικήείσοδο3€.Προπώλησηεισιτηρίων:
γραφείαΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας, 3ος όροφος ΧώρουΤε-
χνών,τηλ.2331078140.



ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΖΗΤΩ προς αγορά

κατοικία με 2 δωμάτια

στο κέντρομέχρι «Πα-

πάκια», 1ου ή 2ου ο-

ρόφου, με ασανσέρ,

πουναχρίζειανακαίνι-

σημέχρι40.000ευρώ.

Τηλ.:6945122583.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ανακαι-

νισμένη μονοκατοικία

80 τ.μ. μέσα σε οικό-

πεδο 114 τ.μ. στη Ν.

Νικομήδεια Βέροιας,

επιπλωμένο, 2ΔΣΛ-

ΚWC, περιφραγμένο

και πολλά έξτρα.Τιμή

38.000 ευρώ. Τηλ.:

6942924285.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρι-

σμαεπίτηςοδούΕθν.

Αντιστάσεως, ρετιρέ,

60τ.μ.,με2δωμάτια,

σαλόνι, κουζίνα κ.λπ.

Τηλ.:  6974 326873

ώρες11.00-14.00.

ΕΡΓΟΧΩΡΙ  πω-

λείται κατοικία 75 τ.μ.

σε οικόπεδο 300 τ.μ.

Τιμή ευκαιρίας 26.000

ευρώ.  Τηλ . :  6945

122583Euromesitiki.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ από ι-

διώτη καινούργιο κα-

τάστημα 45 τ.μ. στην

οδό Κεντρικής της

Βέροιας, δίπλα στο

Επιμελητήριο, με πα-

τάρι 30 τ.μ., αυτόνομη

θέρμανση και θέση

πάρκιγκ. Τηλ.: 6936

870915.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-

ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι

20στρεμμάτων,ποτιστι-

κό,ΣΑΑΚΒέροιας,περι-

οχήΝησίου.Τηλ.:6976

688462&2331065745.
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Π Ω Λ Ε Ι Τ Α Ι
χωράφι 10.300
τ.μ. στοΜακρο-
χώρι, τοποθεσία
«Βάλτος» κοντά
στο Αντλιοστά-
σιο. Τηλ.: 23310
24097.

Ν.ΠΕΡΑΜΟΣ-
ΑΜΜΟΛΟΦΟΣ

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

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

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

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στον

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

Ενοικιάζονται-Πωλούνται
διαμερίσματα

στηνΣκιώνηΧαλκιδικής
Στη Νέα

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχεί-
ρηση Fast-Food επί
της οδού Εληάς σε
τιμή ευκαιρίας. Τηλ.:
6945013461.
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ  χωράφι

3.500 τ.μ. με ελιές στον

κόμβο Βέροιας. Τιμή

11.500 ευρώ.Τηλ.: 6934

888738.

ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφι10,5

στρ.,στοΛουτρόΗμαθίας,

ποτιστικό, σε καλή τιμή.

Τηλ.:6974525454.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΑΝΟΙΞΕΩΣ 52 ε-

νοικιάζεται γκαρσονιέ-

ρα, διαμπερές, με λί-

γα κοινόχρηστα.Τηλ.:

2331024817.

ΕΝΟ ΙΚ ΙΑΖΕΤΑ Ι

στούντ ιο ανακαιν ι -

σμένο και επιπλωμέ-

νο, οδός Μεραρχίας

10, 1ος όρ., ατομι-

κή θέρμανση. Τηλ.:

6949 408554 & 6948

726845.

ΠΑΠΑΓΟΥ, Β. Ι-

ωαννίδη 10, ενοικιά-

ζεται διαμέρισμα πε-

ρίπου 80 τ.μ., 2ο όρ.,

μεωρομετρητή. Τηλ.:

6945049079&23310

22684.

ΕΝΟ ΙΚ ΙΑΖΕΤΑ Ι

γκαρσονιέρα 40 τ.μ.,

σαλοκουζίνα, 1 δωμά-

τιο, λουτρό, βεράντα,

πλήρως επιπλωμένη

και ειδική ανεξάρτητη

θέρμανση, κλιματιστι-

κό, ψυγείο, ηλ. κουζί-

να,πλυντήριορούχων,

TV,ΜάρκουΜπότσα-

ρη 15, με μηδενικά

κοινόχρηστα. Πληρ.

τηλ.: 23310 24939,

23750 81319, 6973

015833.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δι-

αμέρισμα 65 τ.μ., στο

κέντρο της Βέροιας,

ΠάροδοςΜ.Καρακω-

στή1,στονα΄όροφο,

σαλόνι, κουζίνα,W.C.

με μπάνιο, δωμάτιο,

www.laosnews.gr

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700
τμ.μεκτίσμαδυόροφοσε τιμή
ευκαιρίας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφιποτιστι-
κό11στρέμματαστηΜελίκη(πε-

ριοχήΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα

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

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

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

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

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

του Σαββατοκύριακου

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙαποθήκηκοντάστκάντρο220τ.μ.,50.000ευρώ.

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

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

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

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

Προσφορά της εβδομάδας
-ΕΥΚΑΙΡΙΑπωλείται οικοδομή επί τηςΘεσσαλο-

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

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

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

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

ντρο40τ.μ.Τιμή19.000ευρώ

www.mesitikoveria.gr

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

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

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

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

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



1730 ΙΟΥΝΙΟΥ - 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018

χωλ-διάδρομος, μπαλκό-

νι. Τηλ.: 6976 688462 &

2331065745.

ΚΑΛΛΙΘΕΑ ενοικιάζε-

ται γκαρσονιέρα 55 τ.μ.,

επιπλωμένη, πολυτελούς

κατασκευής σε οικογενει-

ακή οικοδομή, 2ος όρ.,

1ΔΣΛΚ,W.C., αποθήκη,

αποθήκη στο υπόγειο,

μεγάλα μπαλκόνια, θέα.

Τηλ.:6992760556&6974

142507, ελεύθερο από 1-

7-18.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-

ΓΡΑΦΕΙΩΝ

ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ, ενοικι-

άζεται κατάστημα 100 τ.μ.

με υπόγειο μεW.C.Τηλ.:

6974238098.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙκαμαριέρασε

ξενοδοχείο τηςΒέροιας με

γνώσηβασικώνΑγγλικών.

Τηλ.:6948457059.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για ερ-

γασίαστηνκουζίναεστιατο-

ρίου(λάντζακαιβοηθόςστις

σαλάτες).Μισθός ικανοποι-

ητικός.Τηλ.:2331088018.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος για βο-

ηθόςλογιστήσεεταιρίαμε

γνώσηπρογραμμάτωνPC

καιΓερμανικών.Τηλ.:6986

782697.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για

delivery με δικό του μη-

χανάκι για το ψητοπω-

λείο ΓΙΑΝΝΗΣ.Τηλ.: 6984

472747κ.Γιώργος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειροάτο-

μο για Καφέ-Ζαχαροπλα-

στείοστηΒέροια.Πληροφο-

ρίεςστοτηλ.:2331025700.

Αποστολήβιογραφικώνστο

dimzagaris@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για

εργασία στο ψητοπωλείο

«ΓΙΑΝΝΗΣ». Τηλ.: 6984

472747κ.Γιώργος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙΛογιστής/Λο-

γίστριαμε τουλάχιστον5ετή

προϋπηρεσίασεδιπλογρα-

φικάβιβλίακαιμεκατηγορία

άδειαςΑήΒαπόΒιομηχα-

νικήΕπιχείρησηστηΝάου-

σα.Αποστολή στο e-mail:

anatamark@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα ως

σερβιτόραγιαπρωινή-απο-

γευματινή εργασία σε κα-

φενειο-σπορτ καφέ, στην

Περικλέους11στηΒέροια,

περιοχήπαλαιάςΜητρόπο-

λης.Τηλ.:2331505125.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ κοπέλα με

όρεξη,υπομονήκαιαγάπη,

αναλαμβάνειτηφύλαξηκαι

τη δημιουργικήαπασχόλη-

σητωνπαιδιώνσαςκαθώς

και την ανάπτυξη των δε-

ξιοτήτων τους.Τηλ. επικοι-

νωνίας:6973674030.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ.23898ΩΡΟΛΟΙ, ενοικιάζεται κο-

μπλέεπιπλωμένηγκαρσονιέρα29τ.μ.,μικτά
κατασκευή1978,1υ/δσαλοκουζίνακαιμπά-
νιο,1οςόροφος,μεανεξάρτητηθέρμανση
,A/Cκαιελάχιστακοινόχρησταμόνο180€.

Κωδ.24475ΤΣΕΡΜΕΝΙ,Γκαρσονιέρα
33τ.μ., επιπλωμένηκομπλέκαιμεηλεκτρι-
κέςσυσκευές ,κατασκευή1975,1υ/δ,1ος
όροφος,ανακαινισμένηκαικαλοδιατηρημένη
,έχειατομικήθέρμανσημεηλεκτρ.σώματα
, ενοίκιο150€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαι
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:105722 -.ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γκαρσονιέρασυνολικής επιφάνειας45 τ.μ.
στον4οόροφο.Αποτελείται απόΣαλόνι,
Κουζίνα,Μπάνιο .Ηκουζίνα της είναι και-
νούργια . Είναι κατασκευασμένη το 1970
και διαθέτει θέρμανσημεΘερμοπομπός,
έχειπολύμεγάληβεράντακαιεξαιρετικήΘέα,
ΚουφώματαΣυνθετικά,μεδιπλάτζάμια ,με
ΑνελκυστήρακαιA/C,αλλάκαιΗλιακόθερ-
μοσίφωνα,Μπαλκόνια30τ.μ.-Τιμή:140€.

Κωδ.24084ΩΡΟΛΟΙ, επιπλωμένημε-
ρικώςγκαρσονιέρα51τ.μ.,κατασκευή1995,
1υ/δ,2οςόροφος,άψογασυντηρημένη,η
ευπρέπεια τωνχώρωνδεδομένη,καινούρ-
γιααλουμινίουκουφώματαμεδιπλάτζάμια,
καλόγουστη , ενιαίοςχώροςσαλοκουζίνα ,
αυτόνομηθέρμανσημεωρομετρητές, έχει
τέντες,μεκλιματιστικόεπίσηςκαιμίαντουλά-
πα,έχειανοιχτόparking,μίσθωμα190€.

Κωδ.105811ΤΣΕΡΜΕΝΙ, επιπλωμένη
κομπλέ ισόγεια γκαρσονιέρα55 τ.μ. κατα-
σκευή ΄04αποτελούμενηαπόμίασαλονο-
κουζίνα ,1υ/δκαιμπάνιο ,μεπανοραμική
θέα ,σε υπεράριστη κατάσταση, έχει και-
νούργια αλουμινίου κουφώματαμε διπλά
τζάμια,κατοικίαμεπολυτέλειακαι ζεστασιά,
άριστηςαρχιτεκτονικήςσχεδίασης,μεατο-
μικήθέρμανσηπετρελαίουκαιελάχιστακοι-
νόχρηστα ,κέντροαπόκεντρο,μόνο200€.
ΠληροφορίεςαποκλειστικάστηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

Κωδ:24274ΒΙΛΛΑΒΙΚΕΛΑ,Γκαρσο-
νιέρα62 τ.μ.,κατασκευή1998,1υ/δ,2ος
όροφος,διαθέτει θέααπρόσκοπτη,άψογα
συντηρημένο,σε υπεράριστη κατάσταση,
φρεσκοβαμμένο,αυστηρώντεχνικώνπροδι-
αγραφών,μεαρμονικέςαναλογίες,ατομική
θέρμανσηπετρελαίου,μεμίαντουλάπα,για
απαιτητικούςενοικιαστές,μεθέσηγια2αυτ/
τα,μίσθωμαμόνο200€.

Κωδ.105833Γκαρσονιέραμεγάληστο
κέντροτηςΒέροιας65τ.μ.με1δσξεχωριστή

κουζίνακαιμπάνιο,3οςορ.σεκαλήκατά-
στασημερικώςανακαινισμένημεκεντρική
θέρμανσηπουλειτουργείάψογα  ,διαθέτει
μεγάληβεράντακαιμεπολύλογικόενοίκιο
στα210€.

Κωδ:24268 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
κατάαποκλειστικότηταΔιαμέρισμασυνο-
λικής επιφάνειας80 τ.μ.στον3οόροφο.
Αποτελείται από2Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,
Κουζίνα,Μπάνιο.Είναικατασκευασμένοτο
1971καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομικήΠετρε-
λαίου,ΚουφώματαΑλουμινίουσυρόμενα,
Ανελκυστήρα,Τιμή:170€.

Κωδ24481ΠΑΠΑΓΟΥ,Οροφοδιαμέ-
ρισμα85 τ.μ., κατασκευή1988,2υ/δ,2ος
όροφος,μεεκπληκτικήκαιανεμπόδιστηθέα
στονκάμπο,μετζάκι,ανακαινισμένοάριστα
καιάψογασυντηρημένο,διαθέτει καινούρ-
γιααλουμινίουκουφώματαμεδιπλάτζάμια,
αυτόνομηθέρμανσημεωρομετρητές, έχει
αποθήκηκαιμίαπολύμεγάληβεράντα,χω-
ρίςανελκυστήρα,χωρίςκοινόχρηστακαιτο
ενοίκιο του250€.Πληροφορίεςμόνοστην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:24492 -ΠΙΕΡΙΩΝΤΕΡΜΑ Ορο-
φοδιαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας88τ.μ.
ευρισκόμενοστον2οόροφο.Αποτελείται
από2Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,Κουζίνα, και
Μπάνιο. Είναι κατασκευασμένο το 1982
καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική -Πετρέλαιο,
ΚουφώματαΣυνθετικά , είναι διαμπερές ,
φωτεινόκαιέχειμίααποθήκηεντός,χωρίς
ασανσέρκαιμεμηδενικάκοινόχρηστα.Μί-
σθωμα180€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.24304ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοικία

230τ.μ.,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυοεπίπε-
δασεπεριφραγμένοοικόπεδοτων700τ.μ.
,μεανεξάρτητημεγάληαυλήκαιμευπόγειο
40τ.μ. ,κατασκευή1980.Αποτελείταιαπό2
σαλόνια5υ/δ,μίαανεξάρτητημεγάληκου-
ζίνα,καιδύομπάνια  ,χωρίςθέρμανση,με
δυνατότητατοποθέτησηςτζακιούήσόμπας
(υπάρχεικαμινάδα), επιπλωμένη ,μεαπο-
θήκηκαιμεδύοντουλάπες,έχειηλεκτρικές
συσκευέςαλλά και ηλιακόθερμοσίφωνα ,
προσφέρεταισετιμήπραγματικήςευκαιρίας
,350€. ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:22858 -ΑΝΟΙΞΕΩΣΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

ΤΑΙΑποθήκησυνολικήςεπιφάνειας180τ.μ.
ημιυπόγεια.Αποτελείταιαπό1Χώρομεγάλο
καιδιατίθεταικαιγιαΠάρκινγκ,Τιμή:180€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ.22876ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ,κομπλέ

ανακαινισμένογραφείο19 τ.μ. έναςενιαίος
χώρος ,1οςόροφος,θέρμανσημεκλιματι-
στικότοδεμίσθωματουμόνοστα125€,

Κωδ.22875ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ,άριστοι

χώροιγραφείωνανακαινισμένοιπολυτελώς
,3χώροι75 τ.μ.,μεδικό τουςκαινούργιο
WC,1οςόροφος,,ηευπρέπειατωνχώρων
δεδομένη ,δομημένηκαλωδίωσηπαντού ,
καινούργιασυνθετικάκουφώματαμεδιπλά
τζάμια και μεπολύακριβάυλικάδόμησης
, ατομική θέρμανση με θερμοπομπούς η
προβολή τωνάριστη τοδεμίσθωμα350€.
Αποκλειστικήδιάθεσηαπό τηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.22843ΚΕΝΤΡ0ενοικιάζεταιστα
ΚΤΕΛκοντάεπαγγελματικήστέγηπροβολής
συνολικά 180 τ.μ.,σεπρώτοκαιδεύτερο
όροφοεπικοινωνούνεσωτερικά,μεατομική
θέρμανσηπετρελαίου ,κατάλληλογιαφρο-
ντιστήριοκαιόχιμόνο ,μίσθωμασυνολικά
500€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 23559 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

κατάαποκλειστικότηταΚατάστημασυνολικής
επιφάνειας30τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείταιαπό
1Χώρο,.Είναικατασκευασμένοτο1980και
διαθέτειΚουφώματαΑλουμινίουκαινούργια
τιμή150€.

Κωδ: 23626 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Κατάστημασυνολικήςεπιφάνειας30 τ.μ. Ι-
σόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώροκαιδικότου
WC.Τιμή:340€ .Τογραφείομαςδιαθέτει
τηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακι-
νήτουαυτού.

Κωδ: 23625 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
κατάαποκλειστικότηταΚατάστημασυνολικής
επιφάνειας44τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείταιαπό
1Χώρο,καιWC.Είναικατασκευασμένοτο
1987καιδιαθέτειΚουφώματαΑλουμινίου, -
Τιμή:160€.

Κωδ:23563-ΒέροιαΛΑΖΟΧΩΡΙΛαζο-
χώριΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατάαποκλειστικότητα
Κατάστημασυνολικής επιφάνειας130 τ.μ.
Ισόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώρο,2Μπάνια
.Είναικατασκευασμένοτο2005καιδιαθέτει
θέρμανσηΑτομική -Πετρέλαιο,Κουφώματα
Αλουμινίου,-Τιμή:250€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ:23948-ΜουσείοδίπλαστηνΑνοί-

ξεωςΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙισόγειοπάρκινγκσυνο-
λικήςεπιφάνειας18τ.μ.ανωτ.ύψοςαυτ/του

1.54μ.Τιμή:50€.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ.13082ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ,πωλείταιδι-

αμέρισμα84 τ.μ.σεημιόροφο, κατασκευή
1978,2υ/δ,σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο,ηκα-
τάστασητουείναιμέτρια,τιμήμόνο28.000€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιδιαχείρισηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:13556-ΣΤΑΔΙΟΥΠΩΛΕΙΤΑΙΔια-
μέρισμασυνολικήςεπιφάνειας106τ.μ.1ος
Υπερυψωμένος.Αποτελείταιαπό2Υπνο-
δωμάτια,Σαλόνι,Κουζίνα,ΜπάνιοκαιWC.
Είναικατασκευασμένοτο1991καιδιαθέτει
θέρμανσηΑτομική -Πετρέλαιο,Απεριόριστη
Θέα,ΚουφώματαΣυνθετικά,ΠόρταΘωρα-
κισμένη,Αποθήκη ,Τέντες,Διπλά τζάμια,
Ηλιακόθερμοσίφωνα-Τιμή:75.000€.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:13713-ΠΙΕΡΙΩΝΚέντροΠΩΛΕΙ-

ΤΑΙ κατά αποκλειστικότηταΜονοκατοικία
συνολικήςεπιφάνειας160τ.μ.2επιπέδων.
Αποτελείται από2Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,
Κουζίνα,ΜπάνιοκαιWC.Είναικατασκευα-
σμένητο1960καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική
-Πετρέλαιο,ΚουφώματαΑλουμινίου,Πάρ-
κινγκ,Αποθήκη,Κήπο-Τιμή:80.000€

Κωδ.13681ΒΙΛΑ,σπάνιασεαπόσταση
12χιλ.απότηΒέροιασεστυλΜεζονέταςμε
170τ.μ.,κατοικήσιμοςχώροκαιμελοιπούς
βοηθητικούςχώρουςσυνολικά250τ.μ.ανο-
δομή,διατίθεταιπροςπώληση.Πρόκειταιγια
μίαμοναδικήπερίπτωσηκατοικίαςμεεκπλη-
κτικήκαιανεμπόδιστηθέα,μεύφοςαπέριττης
πολυτέλειαςπουδιαχέεταιστονχώρο,διαθέ-
τειπαραδοσιακάξύλινακουφώματαμεδιπλά
τζάμια,κτίστηκεμεπολύμεράκικαιμευλικά
ανώτερηςποιότητας,οιχώροιτηςλειτουργικοί
καιμεατομικήθέρμανσηπετρελαίου,3υ/δκαι
δύουπερπολυτελήμπάνια,αναφέρεταιμόνο
σεπολύαπαιτητικούςαγοραστές , ευρισκό-
μενησεήσυχοπεριβάλλονκαισεοικόπεδο
1680τ.μ.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
μόνοαπό τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ, τιμή
200.000€.Στηνπαραπάνωτιμήσυμπεριλαμ-
βάνεταιολόκληροςοεξοπλισμόςκαιηεπί-
πλωσητης.Μόνοσοβαρέςπροτάσειςδεκτές.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13151 -ΩΡΟΛΟΙπωλείταιαπο-

θήκησυνολικής επιφάνειας 420 τ.μ.Ημι-
υπόγειο.Αποτελείται από 6Χώρους, και
WC.Είναικατασκευασμένητο1974-Τιμή:
80.000€.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:13504-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙκατάα-

ποκλειστικότητανεόδμητοΓραφείοσυνολικής
επιφάνειας94τ.μ.στον3οόροφο.Αποτε-
λείταιαπό4Χώρους,.Είναικατασκευασμέ-
νο το2002καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική
-Πετρέλαιο,ΚουφώματαΣυνθετικά,Πόρτα
Θωρακισμένη,Διπλάτζάμια-Τιμή:54.000€.
ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗ-
ΤΑτουακινήτουαυτού.

κωδ.13497.ΚΕΝΤΡΟ ,Επαγγελματική
στέγη κατάλληλη και γιαφροντιστήριομε
πλήρη εξοπλισμό και μεάδεια ενεργή95
τ.μ.,καθ.και105τ.μ.μικτάκατασκευή1971,
4 χώροι , 2 οςόροφος, ανακαινισμένο εκ
βάθρων,σεπολύκαλήκατάστασημεκαι-
νούργιασυνθετικάκουφώματακαιμεδιπλά
τζάμια,οιχώροι τουλειτουργικοίκαιηθέρ-
μανσηανεξάρτητη ,ηπρόσβασητουάνετη
,μεθωρακισμένηπόρτακαιμεδύοWC ,
εξαιρετικήςπροβολήςκαισεκεντρικότατοση-
μείο,τιμήευκαιρίας,μόνο70.000€,Υπόδειξη
μόνοσεσοβαρόενδιαφέρον.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:13672Κατάστημα26 τ.μ., κατα-

σκευή70, Ισόγειο,εκπληκτικόκαιμεάριστη
προβολή,αυτοτελές,γωνιακό,σεπολύκαλό
σημείοκαισεαπίστευταχαμηλήτιμή,Απο-
κλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,μόνο10.000€.Δια-
θέτουμε τηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
τουακινήτουαυτού.

Κωδ.13541.ΩΡΟΛΟΙπωλείται ισόγειο
κατάστημα50τ.μ.διαθέτεικαι20τ.μ.πατάρι
,με τουαλέτακανονικά ,πάνωσεκεντρικό
δρόμο ,πολύκοντάστορολόικαισεπολύ
καλήτιμήμόνο25.000€.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ13640ΣΤΟ7.5ΔΡ.ΒΕΡ.-,Δεύτερο

απότονκεντρικόδρόμογιαΝάουσα5.472
τ.μ.,χωραφοοικόπεδοσεπρονομιακήθέση,
σεαπίστευτα χαμηλή τιμή, ευκαιρίαμόνο
γιααποφασιστικόαγοραστή,Αποκλειστική
διάθεσηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝκαι
υπόδειξημόνοσεσοβαράενδιαφερόμενο,
τιμή28.000€,

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ.12951ΑΚΡΟΠΟΛΗ,μεανατολικό

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

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

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

κωδ.12952ΑΚΡΟΠΟΛΗ,σεμοναδικό
σημείοκαιμεθέατονκάμποτηςΒέροιαςπω-
λείταιοικόπεδο1.090τ.μ.,μεΣ.Δ.0,8,τιμή
90.000€.Μπορείναπουληθείκαιτομισό.

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

ΠΩΛΗΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ:13816 -ΦΙΛΙΠΠΕΙΟκοντά ΠΩ-

ΛΕΙΤΑΙΠάρκινγκ ισόγειοκλειστόμεευκολό-
τατηπρόσβαση,συνολικής επιφάνειας17
τ.μ.Τιμή:6.000€.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣΓΙΑΤΟΛΜΗΡΟΥΣ
Κωδ:13465-ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙΚέντροΠΩ-

ΛΕΙΤΑΙκατάαποκλειστικότηταανακαινισμένο
Διαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας69τ.μ.1ος
Υπερυψωμένος.Αποτελείταιαπό2Υπνοδω-
μάτια,Σαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιο.Είναικατα-
σκευασμένοτο1987καιδιαθέτειθέρμανση
Αυτόνομη -Πετρελαίου,ΑπεριόριστηΘέα,
ΚουφώματαΑλουμινίουσυρόμενα,Πάρκινγκ,
Έπιπλα,Ηλ.Συσκευές,Διπλάτζάμια,Σκαλιά
εισόδου-Τιμή:40.000€.

Κωδ:12923 -ΒέροιαΡάχηΠΩΛΕΙΤΑΙ
κατάαποκλειστικότηταΟικόπεδοσυνολικής
επιφάνειας1033τ.μ.Επιπλέονχαρακτηριστι-
κά:ΆρτιοκαιΟικοδομήσιμο,αποτελείεξαιρε-
τικήευκαιρία.Τιμή:19.000€.

Κωδ13609ΣΤΟ7.5ΔΡ.ΒΕΡΟIΑΣ-ΝΑ-
ΟΥΣΑΣ:Πωλούνταιδυοαγροτεμάχιαδίπλα
δίπλασυνολικά9.700 τ.μ., μεδυνατότητα
άρδευσης(ηγραμμήτουνερούπερνάειμέσα
απότοχωράφι),σεεξαιρετικάχαμηλήτιμή,
μόνο22.000€.

Κωδ: 22838 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείοσυνολικής επιφάνειας25 τ.μ. 1ος
Υπερυψωμένος.Αποτελείταιαπό1Χώρο,
καιWC.Είναικατασκευασμένοτο1976και
διαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέλαιο, -Τι-
μή:150€.

www.laosnews.grτου Σαββατοκύριακου

Ταπαραπάνωαποτελούνμέροςτουχαρτοφυλακίουμας

Γιαναταδείτεόλαμπείτεστοwww.mesitiki.www.mesitiki.gr

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

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

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

ταθέτουναιτήσειςστηνέδρατηςεπιχείρησης,στο5οχλμ.
Αλεξάνδρειας–ΚρύαςΒρύσης.

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

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

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

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

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

υγειονομικούενδιαφέροντος.
ΓΙΑΤΟΥΣΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣΤΟΥΟ.Γ.Α.:Ασφαλιστι-

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

ΒΙΟΛΟΓΟΣ 
ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕ 

ΜΑΘΗΤΕΣ ΛΥΚΕΙΟΥ

Τηλ. επικοινωνίας:
6972334522
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ΚΥΡΙΑ  προσφέρει εργα-

σία καθαρισμού σπιτιών κα-

θώς φροντίδα μικρώνπαιδιών

και ηλικιωμένων. Τηλ.: 6984

095883.

ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣμεγνώσειςκαι

κηπουρικήςζητάανάλογηεργα-

σία.Τηλ.:6974599047.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη φύ-

λαξη και περιποίηση ηλικιωμέ-

νωνσε24ωρηβάση.Τηλ.:6993

678697.

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ έπιπλα γραφει-

ου,σαλόνιSATOμπλε,4καρέ-

κλες, τραπέζι, τραπεζάκι, τρα-

πέζι πτυσσόμενο συσκέψεων,

ντουλάπαμεκλειδαριά(κερασί),

ντουλάπα-ράφια (μελί), καναπέ-

δες, όλασε άριστη κατάσταση.

Τηλ.: 23310 21210, Κιν.: 6978

004183.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙέπιπλα:σαλόνι,

τραπεζαρία, μπουφές, κρεβατο-

κάμαρα με στρώμα ανατομικό,

ψυγειοκαταψύκτης και πλυντή-

ριορούχων,τιμήόλαμαζί3.000

ευρώ, ελαφρώςμεταχειρισμένα.

Τηλ.:6970019994.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ έπιπλασε άρι-

στηκατάστασησεεκπληκτικήτι-

μή:-Τραπεζαρίαμεέξι(6)καρέ-

κλες,απόξύλοοξιάς,χρώμακε-

ρασι,τιμή260ευρώ.-Τριθέσιος

καιδιθέσιοςκαναπέςχώμαμωβ

τμή150ευρώ.-Κρεβάτιμονόμε

το στρώμα.Τιμή ευκαιρίας για

όλα400ευρώ.Πληρ.τηλ.:6973

777747.

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

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

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

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

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

www.laosnews.gr

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΦοιτητικεςΓκαρσ.Στοκεντρο.
ΛΑΔΟΜΥΛΟΙΜονοκατοικια65τ.μμεοικοπεδο200τ,μ
45000€ΜΑΚΡΟΧΩΡΙανω,οικόπεδο.540τ,μ24000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣκαιν.4ος120τ.μμεparkigk,Α.Θ3ΔΣΚ
τζακιαναμ.140000€
ΚΕΝΤΡΟ95τ.μ,2ΔΣΚτου200380000€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑανακαινισμενο2οςχ.ασαν.2ΔΣ-Κδιαμπε-
ρες32000€
ΜΕΖΟΝΕΤΤΑμεΘεα,Α.Θ,τζακιπαρκιγκ,150τ.μ3ΔΣΚ
wc130000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙΜονοκατοικια2ΔΣ-ΚWCτου75΄οικοπ.270
μετρα26000€
EΛΗΑ1ΔΚουζινακιWC38τ.μευχαριστο,10000€
ΠΑΤΡΙΔΑκατοικια100τ.μ+καταστημα100τ.μμεοικοπ.
95000€
ΟΙΚΟΠΕΔΟπαζαρι380Τ.Μκεντροσ.δ1,2καλητιμη
ΗΡΑΚΛΕΟΥΣκαινουριομεθεα,3ος92τ.μ+γκαραζ,Α.Θ
85000€
N.ΠΡΟΔΡΟΜΟΣΜον/κιαημιτεληςμε3ΔΣΚ+900τ.μ
οικοπεδο0100€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑΜονοκατοικιαδιατηρητεασεοικοπεδο190
τ.μ70000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
Π.ΜΕΛΑ3ος.3ΔΣΚ2WCΑ.Θπανελ,καλό300€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟ1ΔΣΚμεΑ.Θ180€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ4ος1ΔΣ-ΚWCΚ.Θ170€
ΑΓ.ΚΥΡΙΑΚΗκαινουριομεγκαραζ+αποθ.260€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ1οςψηλός,μεΑυτ.Θ.ανακαιν.230€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ1ΔΣΚ4oςΘερμ/τεςμεθεα170€
ΠΑΠΑΓΟΥ1ΔΣΚΑ.Θχωριςκοιν.ισογειοκαι3ος140€
ΠΑΠΑΚΙΑ80τ.μ2ΔΣΚΑ.Θ.1οςανακαινις.2017-250€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ15ετιας2ΔΣΚΩρ/ση250€
ΠΙΕΡΙΩΝκατωΙ5ετιαςισογειομεΑ.Θ.1ΔΣΚ200€
ΚΕΝΤΡΟ3ΔΣ/ΚΑ.Θεπιπλωμενο350€
ΚΤΕΛ2ΔΣ-Κ,1οςχωριςασανσερμεΑ.Θπορταα-
σφ.150€
ΠΑΡΚΙΓΚανοιχτοΜ.Αλεξανδρου-Βενιζελου50€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΠΕΡ/ΚΗΒεροιαςΦιλέτο16στρ.πανωστηνάσφ.σ.δ0216€
ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ8500τ.μμεΠομόναστηνασφ3000τοστρέμμα
ΡΑΧΙΑ3300τ.μομορφο,μερευμακνερότρεχουμενο13000€

ΑΓΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣκονταστουΤσεσμελη19στρ.μεεπι-
τραπεζια,μετοχήΠομόναςκμπεκακια2800€τοστρεμμα
ΤΕΛΩΝΕΙΟΒιομηχανικηαποθηκηκαιμεταλικοστεγα-
στρο200τ.μεντοςγηπεδου1500τ.μ30000€&κτήμα
10300τ.μ25000€
Π.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ10στρεμ.μεπομόνα+ροδακ.25000€
EIΡΗΝΟΥΠΟΛΗ40στρ.αρδευομενομεβανες,ρευμα
κενο80000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣκτημα21στρ.μεβιομηχανικατα8στρ
42000€
ΑΣΩΜΑΤΑ5στρ.αρτιομεΘέα25.000€ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΣΥΚΙΕΣπανωαπό66΄35στρεμ.70000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣδιπλαστοχωριομπαξες3στρ.10000€
ΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ6500τ.μ.κονταστοχωριο30.000€ΤΩΡΑ
24000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ10στρ20000€-ΣΤΑΥΡΟΣ15στρ.45000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

ΕΜ.ΠΑΠΠΑκΚαρατασουκαταστηματα40τ.μ30.000€
ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκαταστημα50τ.μ30.000
ΑΝΟΙΞΕΩΣκαταστ.75τ.μ+60οροφος50000€
ΙΕΡΑΡΑΡΧΩΝκαταστ.25τ.μκατάλληλοκαιγιαγκαραζ
17000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΙΑΤΡΕΙΟδιχωροκονταστηνΒενιζελου250€
ΚΤΕΛ,καταστημα60τ.μ+60υπογειο5€
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΓΡΑΦΕΙΟεναςχωρος+wc80€
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟπρωηνΚεντρο65τ.μ350€
ΠΙΕΡΙΩΝ75τ.μμεπαταρι350€
ΔΙΠΛΑΣΤΗΝΨΑΡΟΠΟΥΛΑκαταστ,75+75+70450€
ΑΠΟΘΗΚΗισόγειαεπιτηςΑνοίξεως180τ.μ200€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΓραφειο50τ.μΛουξπρό-
σοψη300€
ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙΔιώροφοΝεοκλασικόκεντρογιαΚαφε-Ρε-
στωράν
ΠΩΛΕΙΤΑΙστονΠΡΟΜΗΘΕΑυπογειααποθηκη80τ.μ
7000€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕπαγγελματικοςχωρος100τ.μ200€
ΚΑΤΩΑΠΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣΧΩΡΟΣ
1300τ.μ
Γιαδιαλογητηριοηπαρομοιεςχρησεις,μεψυκτικουςθα-
λαμους..

του Σαββατοκύριακου

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

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

ΤΟΥΟ.Γ.Α.
-ΔΙΠΛΩΜΑΒΟΗΘΟΥΉΧΕΙΡΙΣΤΗΚΛΑΡΚ.

ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ2332303100
ΤΜΗΜΑΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ:ΜΠΑΡΑΚΟΥΑΛΕΚΑ

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

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

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

Ο εκδοτικός οίκος
Super Course ELT
Publishing ζητάμόνι-
μοπροσωπικόγιατη
στελέχωση του τμή-
ματος τηλεφωνικών

πωλήσεωνκαιεξυπηρέτησηςπελατώνστηΒέροια.
Απαραίτηταπροσόντα:
-ΠτυχίοΑγγλικήςΦιλολογίας.
-Ευχέρειαστηντηλεφωνικήεπικοινωνία.
-Υπευθυνότητακαιεπαγγελματισμός.
-Άριστεςοργανωτικέςικανότητεςκαιομαδικότητα.
Παρέχεται:
•Εργασίασεένασύγχρονοκαιοργανωμένοπεριβάλλον.
•Πολύ ικανοποιητικέςαπολαβές,δώρα, επιδόματα,πρωινή

απασχόλησηκαιπλήρηςασφάλιση.
•Συνεχήςεκπαίδευσημέσωσεμιναρίων.
Γιαπερισσότερεςπληροφορίες και αποστολήβιογραφικών,

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

Ο εκδοτικός οίκος
Super Course ELT
Publishingζητά1άτο-
μο για τη στελέχωση
του τμήματος Digital
MarketingστηΒέροια.

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

YahoosearchAds)
•άριστεςγνώσειςΑγγλικήςγλώσσας
•Χρήσητηςπλατφόρμαςwww.alexa.com
Προσφέρονται:
•Σύγχρονο,οργανωμένοκαιευχάριστοεργασιακόπεριβάλλον
•Full-time,πενθήμεροπρωινόωράριο
•Πλήρηςασφάλιση
•Πολύικανοποιητικέςαπολαβές
Γιαπερισσότερεςπληροφορίες και αποστολήβιογραφικών,

στείλτε μας e-mail στο cv@supercourse.gr μέχρι 22 Ιουλίου
2018μετηνένδειξη‘’SEO&GoogleAdwordsexpert’’.
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ κρεβατάκι

ΒΕΒΕ σε άσπρο χρώμα,

με στρώμα και υφασμα-

τάκιαπροστατευτικά,σχε-

δόναχρησιμοποίητο.Τιμή

ευκαιρίας 150,00 ευρώ.

Τηλ.:6977430658.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ

ΚΥΡΙΟΣ σοβαρός 70

ετών ζητά γνωριμία με

κυρία από 55 έως 65 ε-

τών για σοβαρή σχέση.

Τηλ.:6989007541.

ΣΟΒΑΡΟΣ  κ ύρ ι ο ς

ζητάει κυρία με σκοπό

το γάμο,  χωρίς  υπο-

χρεώσεις. Τηλ.: 23310

26934.

ΣΟΒΑΡΟΣ  κ ύρ ι ο ς

χωρίς υποχρεώσεις ΖΗ-

ΤΑΕΙ  σοβαρή  σχέση .

Τηλ.:6984040769.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-

ΜΗΧΑΝΕΣ

ΠΩΛΕΙΤΑ Ι  Ελλην ι -

κή ς  αν τ ιπροσωπε ί α ς

WOLKSWAGEN CANDY

BAN του  ‘99 ,  πετρέ -

λιο 1890 κυβικά, λευκό

(FDW) 300.000 χιλιόμε-

τρα,ΚΤΕΟέως12/2019,

αξία 1.500 ευρώ. Τηλ.:

6974 876369 κ.Απόστο-

λος.

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

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

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

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

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

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

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

Τογραφείομαςβρίσκεται:ΑγίουΑντωνίου1
στονπρώτοόροφο

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

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

Ζητούνται ακίνητα προς πώληση - ενοικίαση

www.laosnews.grτου Σαββατοκύριακου

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ 
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ (ΕΥΚΑΙΡΙΑ)

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

νατότηταναεπεξεργαστούνταεσπεριδοειδήκαιμε
φύλλακαινακηρωθούν100%.Τηλ.:2331021063.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Πωλείτα ι  κομπλέ

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

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

ΔΕΥΤΕΡΑμεΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
9:30με13:30

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑΣΕΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ:
1)ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΤΑΥΤΟΤΗΤΑΗ΄ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ -ΑΔΕΙΑ

ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ-AΔΕΙΑΕΡΓΑΣΙΑΣ(ΓΙΑΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ)
2)ΠΡΟΣΦΑΤΟΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΕΦΟΡΙΑΣΗ΄ΒΕΒΑΙΩΣΗ

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

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣΣΥΝΔΡΟΜHΤΗΓΙΑΤΑΚΑΡΤΟΚΙΝΗΤΑ
7)ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥΥΓΕΙΑΣ
8)ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝΤΡΑΠΕΖHΣ(1oςΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ)

ΕΠΙΠΛΕΟΝγιατους:
ΑσφαλισμένουςστονΟ.Γ.Α.:ΑσφαλιστικήΕνημερότηταΟΓΑ
ΧειριστέςΚλαρκ:ΆδειαχειριστήμηχανημάτωνΈργου
ΒοηθούςΧειριστέςΚλαρκ:ΒεβαίωσηΑναγγελίας
Πληροφορίες:ΤμήμαΑνθρώπινουΔυναμικού
Τηλ.2331023774καΜαρκογιαννάκη
Φαξ:2331026974
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Πτώση των βάσεων ακόμα και στα υψηλόβαθμα τμήματα 
«δείχνει» η πρώτη ανάγνωση των βαθμολογικών στοιχείων

- Μέχρι τις 17 Ιουλίου η οριστικοποίηση του μηχανογραφικού δελτίου
Λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, ανακοι-

νώθηκαν χθες οι βαθμολογίες των πα-
νελλαδικών εξετάσεων. Τα αποτελέσματα 
αναρτήθηκαν στην ειδική ιστοσελίδα του 
υπουργείου Παιδείας, όπου ο συνωστι-
σμός των χρηστών δημιούργησε πρόσκαι-
ρα προβλήματα φόρτωσης της σελίδας, 
αλλά και στις σχολικές μονάδες όπου για 
πρώτη φορά και για λόγους προστασίας 
των προσωπικών δεδομένων οι εκτυπω-
μένες καταστάσεις δεν περιλαμβάνουν τα 
ονόματα των υποψηφίων αλλά μόνο τους 
κωδικούς τους.

Για τους υποψήφιους θα ακολουθήσει η 
συμπλήρωση και ολοκλήρωση του μηχα-
νογραφικού. 

Όπως σημείωνε το υπουργείο Παι-
δείας σε σχετική εγκύκλιο, οι υποψήφιοι 
μπορούν να κάνουν όσες τροποποιήσεις 
θέλουν μέχρι την οριστικοποίηση του μη-
χανογραφικού δελτίου, ενώ μετά τις 16 
Ιουλίου δεν μπορεί να γίνει καμία τροπο-
ποίηση αλλά ούτε και οριστικοποίηση. Με 
την οριστικοποίηση, το μηχανογραφικό δελτίο αποκτά πλέον αριθμό 
πρωτοκόλλου. Αυτό το οριστικοποιημένο μηχανογραφικό δελτίο θα 
πρέπει να εκτυπώσουν ή να αποθηκεύσουν στον υπολογιστή τους 
και βέβαια να περιμένουν στη συνέχεια την ανακοίνωση των βάσε-
ων εισαγωγής περί τις 20 Αυγούστου.

 Γενική πτώση των βάσεων δείχνει η στατιστική 
ανάλυση της βαθμολογίας

Πτώση των βάσεων εισαγωγής στην πλειονότητα των τμημάτων 
αλλά και στα περισσότερα περιζήτητα και υψηλόβαθμα τμήματα 
«δείχνει» η πρώτη ανάγνωση των φετινών στατιστικών βαθμολογι-

κών στοιχείων και η σύγκρισή τους με τα αντίστοιχα περσινά.
Όπως επισημαίνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο εκπαιδευτικός αναλυτής 

Χρήστος Κάτσικας, στα μαθήματα που αφορούν το 2ο Επιστημονι-
κό Πεδίο (Πολυτεχνεία κλπ) είναι σαφές ότι θα υπάρχει πτώση των 
βάσεων των υψηλόβαθμων Πολυτεχνικών Σχολών τόσο των κεντρι-
κών Πανεπιστημίων όσο και των Περιφερειακών.

Πτώση των βάσεων θα έχουν και οι υψηλόβαθμες Ιατρικές Σχο-
λές του 3ου Επιστημονικού Πεδίου καθώς στην κλίμακα βαθμολο-
γίας 18-20 «άριστα», βαθμολογία που απαιτείται για την εισαγωγή 
στις Ιατρικές, έχουμε σαφώς μικρότερα ποσοστά από πέρσι.

Στο 2ο (Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες) και 3ο Επιστημονι-

κό Πεδίο (Επιστήμες Υγείας) αναμένεται πτώση των βάσεων εισα-
γωγής στα περισσότερα τμήματα και στα υψηλόβαθμα.

Πτώση αναμένεται και στο 5ο Επιστημονικό Πεδίο (Επιστήμες 
Οικονομίας και Πληροφορικής) η οποία όμως δεν φαίνεται να έχει 
την ένταση της πτώσης του 2ου Επιστημονικού Πεδίου. Και αυτό 
καθώς στο μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (μάθημα με υψηλό 
συντελεστή), το ποσοστό των μαθητών που έχουν επίδοση στην 
κλίμακα της βαθμολογίας 18-20 είναι υψηλότερο από πέρσι γεγονός 
που φρενάρει την επιρροή που έχουν στην κίνηση των βάσεων οι 
χειρότερες επιδόσεις στα Μαθηματικά Γενικής Παιδείας.

Για το 1ο Επιστημονικό Πεδίο (Ανθρωπιστικές, Κοινωνικές και 
Νομικές Επιστήμες) η κίνηση των βάσεων εισαγωγής κρίνεται «θο-
λή». Στο 1ο Επιστημονικό Πεδίο αναμένονται μικρές αυξομειώσεις 
των βάσεων εισαγωγής με βασική τάση την πτώση, ενώ για τα Παι-
δαγωγικά τμήματα που κατανέμονται σε όλα τα Πεδία η κίνηση των 
βάσεων εισαγωγής αναμένεται να είναι διαφοροποιημένη.

«Να σημειωθεί ότι αναμένουμε ότι πάνω από 60 τμήματα συνο-
λικά θα ανοίξουν την είσοδό τους με βαθμολογία κάτω από 10.000 
μόρια» παρατηρεί ο Χρήστος Κάτσικας. Επισημαίνει ακόμη ότι 
παρά την αύξηση των εισακτέων κατά 3.966 θέσεις, στην πραγμα-
τικότητα η αύξηση για τους υποψήφιους των Γενικών Λυκείων είναι 
περίπου 2.000 θέσεις καθώς οι 1.866 αποτελούν το επιπλέον πο-
σοστό που δίνεται στους υποψηφίους των ΕΠΑ.Λ.

«Σαφώς ακόμη και αυτή η αύξηση θέσεων εισακτέων δεν είναι 
μικρή ωστόσο δεν αφορά τις σχολές υψηλής ζήτησης, πχ τις Ιατρι-
κές στις οποίες τελικά έχουμε μία μικρή μείωση των εισακτέων από 
το Γενικό Λύκειο. Παράλληλα στην επίδραση των επιδόσεων των 
φετινών υποψηφίων στην κίνηση των βάσεων εισαγωγής παρεμ-
βάλλονται φέτος και άλλοι διαταρακτικοί παράγοντες, όπως η πα-
ρουσία των παιδαγωγικών τμημάτων σε όλα τα πεδία, η παρουσία 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και η εξαφάνιση των δυο ΤΕΙ 
του λεκανοπεδίου (Αθήνας και Πειραιά) καθώς και ο παράγοντας 
μετεγγραφές» καταλήγει.
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