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Ο Γολγοθάς
της… Ε.Β. Ζάχαρης

Μπορεί να διανύουμε την Μεγάλη Εβδομάδα και να 
περιμένουμε με χαρά την Θεία Ανάσταση σε λίγες 
ημέρες, οι τευτλοπαραγωγοί όμως αγωνιούν αν στην 
δική τους μεγαλοβδομάδα, θα έρθει αισίως ανάσταση 
με την πληρωμή τους. Συμπλήρωσαν ήδη 15 ημέρες 
κατάληψης του εργοστασίου Πλατέος και περιμένουν 
κάθε μέρα μια θετική εξέλιξη για να συνεχίσουν 
να ελπίζουν. Η περιπέτεια δυστυχώς της ζάχαρης 
συνεχίζεται, παρά τις υποσχέσεις, αφού στον αέρα 
βρίσκονται τευτλοπαραγωγοί και εργοστάσιο. Πώς 
είναι δυνατόν ένα εθνικό προϊόν με δυνατό brand-
name που χτίστηκε επί δεκαετίες λόγω της εξαιρετικής 
του ποιότητας, να απαξιώνεται και να κινδυνεύει να 
αφανισθεί; Ας ξυπνήσουν από τον λήθαργο οι ιθύνοντες 
της κυβέρνησης και ας μην βλέπουν την κατάληψη 
των τευτλοπαραγωγών ως μια ακόμη συντεχνιακή 
κινητοποίηση. Είναι μια κραυγή αγωνίας για την 
στήριξη ενός προιόντος που συμβάλει στην τόνωση 
της εθνικής οικονομίας. Περιθώρια για περαιτέρω 
απώλειες δεν έχουμε, γι’ αυτό πρέπει να δοθεί άμεση 
και οριστική λύση στο θέμα και όχι παυσίπονο που θα 
διαρκέσει λίγες μόνο ημέρες. 
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ΑΠΡΙΛΙΟΥ
+ ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ. Της αλειψάσης

τον Κύριον μύρω

Ηπροετοιμασία τουπρώτου κοινού
συνεδρίου της ΚεντρικήςΈνωσηςΔή-
μωνΕλλάδας (ΚΕΔΕ) και τηςΈνωσης
ΠεριφερειώνΕλλάδας(ΕΝΠΕ)απασχό-
λησε τη συνάντηση τωνΠροέδρων Γ.
ΠατούληκαιΚ.Αγοραστού.

Το συνέδριο έχει προγραμματιστεί
για τις 18 και 19ΑπριλίουστηνΑθήνα
και θα έχειως κεντρικό θέμα τη «Με-
ταρρύθμισηστηΛειτουργίατουΚράτους
-ΤοπικήκαιΠεριφερειακήΑνάπτυξη».

Κατάτησυνάντησησυμφώνησαντο
κοινόπλαίσιοτωνθεμάτωνταοποίαθα
τεθούνπροςσυζήτησηκαιεπεξεργασία
στιςεργασίεςτουΣυνεδρίου.

Οι Πρόεδροι των δύο Ενώσεων έ-
στειλανπρόσκλησηπρος τονΠρωθυ-
πουργό, τονΥπουργόΕσωτερικών και
τις ηγεσίες των πολιτικών κομμάτων
καλώνταςτουςνασυμμετάσχουνστιςεργασίεςπαρουσι-
άζονταςτιςπροτάσειςκαιτιςθέσειςτουςγιατορόλοτης
ΑυτοδιοίκησηςστηδρομολογούμενηΜεταρρύθμιση.

ΟΠρόεδρος τηςΚΕΔΕ Γ.Πατούλης μετά τη συνά-
ντησηδήλωσεότιηΑυτοδιοίκησηενωμένηκαιμεσχέδιο

διεκδικείμιαουσιαστικήμεταρρύθμιση.Στοπλαίσιοαυτό
καλούντηνκυβέρνησηκαιτιςηγεσίεςτωνκομμάτωννα
διατυπώσουντιςθέσειςτουςγιαμιαουσιαστικήΑυτοδιοι-
κητικήΔιακυβέρνηση.

Αγώναςδρόμουλοιπόν,αφούμετά τιςδιακοπές του
Πάσχαμένουνελάχιστεςημέρεςγιαναοργανωθούν!

Τί γίνεται με τα κλειστά περίπτερα;
Αρχίζουν να εξαφανίζονται ταπε-

ρίπτερα στηνΑθήνα και σε πολλές
πόλεις της Ελλάδας και τα είδη κα-
πνού και ψιλικών στεγάζονται πλέον
σεμαγαζιά.

Μεαφορμή την «είδηση»αυτή, α-
ναρωτιόμαστε,τίθαγίνειμετακλειστά
περίπτερα τηςΒέροιαςπάνωσταπε-
ζοδρόμια;

Κάποια από αυτά, μάλιστα, τοπο-
θετήθηκαν και δεν ανέβασανποτέ τα
ρολάτους…

Καιρός είναι λοιπόν, όσα δεν λει-
τουργούν ναπάρουν το δρόμο της…
αποκαθήλωσηςκαιναανοίξουνταπε-
ζοδρόμια, για τον κόσμοπου κυκλο-
φορεί…

Ότανπέφτουνμεταμούτραστοδιαδίκτυο
Μίαφωτογραφία με νέους

ανθρώπουςπεσμένουςπάνω
στα πληκτρολόγια δύο υπο-
λογιστών δημοσίευσε χθες η
«Καθημερινή», με τίτλο«ανα-
γκαίοκακό»τοδιαδίκτυο.

Οι νεαροί πέφτουν εξα-
ντλημένοι κατά τη διάρκεια ε-
νός video gameδιαγωνισμού
στηνΕλβετία…

Λυπηρή εικόνα από τη
σύγχρονηεποχή της τεχνολο-
γίας που τα παιδιά πέφτουν
κυριολεκτικάμεταμούτραστο
ίντερνετ και στα ηλεκτρονικά
παιχνίδια.

Τελικά, για το αναγκαίο
κακό ή για το αναγκαίο καλό,
πρέπειναζούμε;

Καιγιατίναζουνταπαιδιάτονκόσμοπουζουν,μέσααπότοδιαδίκτυοκαιναμηντονζουνστηναυθεντικήτουέκδο-
ση;Έξωαπότοίχους,απόοθόνες,από«ποντίκια»καιπληκτρολόγια;…Εκείπουηζωήβιώνεταιμεόλεςτηςτιςσυγκινή-
σεις!

Πανμέτρονάριστον,μικροίμεγάλοι…

ΑπόΗμαθία:Τόλκας(Πασοκ),ΒακάμηςκαιΛιόλιος
(Ποτάμι)στηνΚ.Ε.του“ΚινήματοςΑλλαγής”

Και ξαφνικά άρχισαν να
χτυπούν τα μηνύματα στα κι-
νητά και να ενημερώνονται ότι
προτείνονται για την Κεντρική
Επιτροπήτου«ΚινήματοςΑλλα-
γής».Η ενημέρωση έγινε χθες
και τα ονόματαανακοινώθηκαν
τηνίδιασχεδόνημέρα.

Από την Ημαθία λοιπόν,
στηνΚ.Ε. τουΚινήματος, συμ-
μετέχουν οπρ. βουλευτήςΆγ-
γελος Τόλκας (ΠΑΣΟΚ) και οι
Δημήτρης Βακάμης καιΘω-
μάςΛιόλιος(Ποτάμι).

Απόκαταγωγήςβέβαια,θαμπορούσενααναφέρεικανείς,αυτοδίκαιακαιτονημαθιώτηΜιχάληΧρυσοχοΐδη,οοποί-
οςόμως,εδώκαιαρκετάχρόνιαεκλέγεταιστηνΑθήνα.

Τετρακόσια(400)συνολικά,είναιταμέλητηςΚεντρικήςΕπιτροπής,ταοποίαμετάτοΠάσχαπιάνουνδουλειά,γιατην
κωδικοποίησητωναπόψεωνπουεκφράστηκανστοΙδρυτικόΣυνέδριο,ώστεαπόαυτέςναπροκύψειτονέοκαταστατικό,
ενώορόλοςτουςείναικαιεισηγητικός,στονσχεδιασμότηςπολιτικήςτουνέουκόμματος.

Καλήδουλειά!

Τίίίίίίί;;;;;
Μέχρι

15 Μαΐου
να «κλείσουν τους 

δασικούς χάρτες οι 
υπηρεσίες»;

Με άνοιξη και 
καλοκαίρι 

μπροστά, πολύ 
δύσκολο!

Για κοινό συνέδριο προετοιμάζονται
Δήμοι και Περιφέρειες
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Νέα επιστολή απέστειλε χθες ο Αναπληρωτής Υπουργός Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτης Φάμελλος, προς τους Δημάρ-
χους οι οποίοι σύμφωνα με το ν. 4519/2018 υποχρεούνται μέχρι 
τις 15 Μαΐου 2018 να οριοθετήσουν τα οικιστικά περιγράμματα 
των δήμων τους στους δασικούς χάρτες (είτε αναρτημένους, είτε 
προς κατάρτιση).

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το νόμο 3889/2010 οριοθετούνται 
τα παρακάτω περιγράμματα:

• Από την Υπηρεσία Δόμησης τα εγκεκριμένα σχέδια πόλης του 
Δήμου (παρ. 2α άρθρου 23)

• Από την ίδια υπηρεσία τυχόν άλλα σχέδια πόλης του Δήμου 
(παρ. 2β άρθρου 23)

• Από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου οι οικιστικές πυκνώσεις 
(παρ. 4 άρθρου 23) μετά από σχετική απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου

Ο Σ. Φάμελλος υπενθυμίζει την από 5 Μαρτίου 2018 προη-
γούμενη επιστολή του για το ίδιο θέμα και επισημαίνει ότι μόλις 15 
δήμοι έχουν συμμορφωθεί και εφαρμόσει το παραπάνω νομικό 
πλαίσιο από τότε.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός κλείνει την επιστολή παρακαλώντας 
τους εναπομείναντες Δημάρχους για την άμεση ενεργοποίηση των 
υπηρεσιών τους, ώστε να συμβάλλουν τα μέγιστα τόσο στο έργο 

των δασικών χαρτών, όσο και στη διασφάλιση των δικαιωμάτων 
των πολιτών τους, καθώς η καταληκτική ημερομηνία της 15ης Μα-
ΐου 2018 πλησιάζει.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
1. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
2. ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ
3. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
4. ΒΕΡΟΙΑΣ
5. ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ
6. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
7. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
8. ΚΙΛΚΙΣ
9. ΝΑΟΥΣΑΣ
10. ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ
11. ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ
12. ΠΑΙΟΝΙΑΣ
13. ΣΕΡΡΩΝ
14. ΣΙΝΤΙΚΗΣ

Νέα επιστολή του Σωκράτη Φάμελλου προς Δημάρχους 
για το θέμα των οικιστικών ορίων στους δασικούς χάρτες

-Παραλήπτες και οι τρείς Δήμαρχοι της Ημαθίας

Η βουλευτής Φρόσω Καρα-
σαρλίδου επισκέφτηκε με στε-
λέχη του Τ.Ο. ΣΎΡΙΖΑ Νάουσας 
τους συνεταιρισμούς ΑΣ ΜΙΕ-
ΖΑ ΦΡΟΥΤ, ΑΣ ΟΜΟΝΟΙΑ και 
ΑΣΟΠ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ όπου συ-
ζήτησε με τους προέδρους και 
παραγωγούς τα προβλήματα του 
αγροτικού χώρου, όπως το πρό-
βλημα της μαύρης αγοράς, των 
περσινών μειωμένων τιμών και 
της βροχόπτωσης στα ροδάκινα 
του 2017. Ενημέρωσε ότι γίνο-
νται προσπάθειες από την κυ-
βέρνηση μετά την αρνητική απά-
ντηση από την ΕΕ για ενίσχυση 
των ροδακινοπαραγωγών από 
Εθνικούς Πόρους όσο αφορά το 
θέμα της περσινής μειωμένης τι-
μής του ροδάκινου. Σχετικά με το 
θέμα τις βροχόπτωσης ανέφερε 
ότι είναι στην κεντρική διοίκηση 
του ΕΛΓΑ όπου επεξεργάζονται 
τα στοιχεία που έστειλαν οι συ-
νεταιρισμοί. Τέλος συμφωνήθηκε 
ότι θα πρέπει να υποστηριχθούν 
και να ενισχυθούν οι Διεπαγγελ-
ματικές Οργανώσεις και να λάβουν πιο ενεργό ρόλο ώστε να υπάρχει μέλλον για τα Ελληνικά προϊ-
όντα σε μεγαλύτερες αγορές.

Επισκέψεις της Φρόσως 
Καρασαρλίδου σε συνεταιρισμούς 

της περιοχής Νάουσας 
 -«Από εθνικούς πόρους ψάχνει η κυβέρνηση να 
ενισχύσει τους ροδακινοπαραγωγούς», τόνισε

Εκδόθηκε η πρόσκλη-
ση του προγράμματος Ε-
ξισωτικής Αποζημίωσης 
(Μέτρο 13 : «Ενισχύσεις 
σε περιοχές που χαρα-
κτηρίζονται από φυσικά 
ή άλλα ειδικά μειονεκτή-
ματα» του Προγράμμα-
τος Αγροτικής Ανάπτυξης 
2014-2020), που περι-
λαμβάνει α) το υπομέτρο 
13.1: Χορήγηση αντι-
σταθμιστικής ενίσχυσης 
σε ορεινές περιοχές και 
β) το υπομέτρο 13.2: χο-
ρήγηση αντισταθμιστικής 
ενίσχυσης σε περιοχές 
με φυσικούς περιορι-
σμούς (μειονεκτικές) ε-
κτός των ορεινών.

Το σύνολο του προϋ-
πολογισμού της πρόσκλησης ανέρχεται στο ποσό 
των 230.000.000 ευρώ και αναμένεται να εντα-
χτούν σε αυτό περίπου 400.000 δικαιούχοι.

Η πρόσκληση αφορά α) σε όλες τις περιοχές 
που είναι χαρακτηρισμένες ως ορεινές με βάση 
την Οδηγία του Συμβουλίου 81/645/ΕΟΚ, όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και β) στις περιοχές 
που υπόκεινται σε φυσικούς περιορισμούς που 
προκαλούνται από δυσχερείς κλιματολογικές ή 
εδαφολογικές συνθήκες ή συνδυασμό τους, σύμ-
φωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 32 Καν 
(ΕΕ) 1305/2013.

Η στήριξη χορηγείται σε ετήσια βάση και ανά 
εκτάριο γεωργικής έκτασης, προκειμένου οι δικαι-
ούχοι να αποζημιωθούν για το διαφυγόν εισόδημα 
και τις πρόσθετες δαπάνες, που συνεπάγεται 
η άσκηση της γεωργικής δραστηριότητας στις 
ορεινές περιοχές και στις περιοχές με φυσικούς 
περιορισμούς (μειονεκτικές). Το ύψος της ενίσχυ-
σης καθορίζεται στα 125 ευρώ ανά εκτάριο για το 
Υπομέτρο 13.1 και στα 95 ευρώ ανά εκτάριο για 
το Υπομέτρο 13.2, και εξαρτάται από την έκταση 
της εκμετάλλευσης, μειούμενο προοδευτικά μετά 
τα 20 ha και έως τα 30 ha  όπως αναλυτικά περι-
γράφεται στην Πρόσκληση.

Δικαιούχοι των υπομέτρων αποτελούν φυσικά 
και νομικά πρόσωπα, τα οποία :

1) Είναι ενεργοί γεωργοί κατά την έννοια του 
άρθρου 9 Καν (ΕΕ) 1307/2013, όπως εξειδικεύ-
εται με το άρθρο 3 της Υπουργικής Απόφασης 
104/7056 «Εθνικές επιλογές, διοικητικά μέτρα και 
διαδικασίες εφαρμογής των άμεσων ενισχύσεων 

κατ’ εκτέλεση του Καν. (ΕΕ) 1307/2013 και του 
Καν. (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και του Συμβουλίου» (ΦΕΚ 147Β/22.1.2015), 
όπως κάθε φορά ισχύει.

2) Ασκούν γεωργική δραστηριότητα :
α) εντός των ορεινών περιοχών
β) εντός των μειονεκτικών περιοχών σύμφωνα 

με την υφιστάμενη οριοθέτηση
3) Είναι ενήλικα άτομα (στην περίπτωση 

δικαιούχων φυσικών προσώπων)  και δεν έχουν 
αποχωρήσει από την ενεργό επαγγελματική δρα-
στηριότητα.

Η Αίτηση στήριξης αποτελεί παράλληλα αίτηση 
πληρωμής και υποβάλλεται ταυτόχρονα με την Ε-
νιαία Αίτηση Ενίσχυσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ, από τον 
ίδιο το γεωργό ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσω-
πό του και συγκεκριμένα :

• είτε απευθείας στον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω online 
συστήματος,

• είτε μέσω ενός πιστοποιημένου Φορέα υπο-
βολής ενιαίας αίτησης ενίσχυσης

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερό-
μενοι μπορούν να απευθύνονται :

1.  Στ ις Περιφερειακές Υπηρεσίες του 
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

2. Στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις του Υπουρ-
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων www.
agrotikianaptixi.gr και του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. www.
opekepe.gr.

Αναλυτικότερα στοιχεία για τους όρους, προ-
ϋποθέσεις και υποχρεώσεις αναφέρονται στην 
πρόσκληση του μέτρου, η οποία έχει αναρτηθεί 
στις παραπάνω ηλεκτρονικές διευθύνσεις. 

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων 
για την εξισωτική αποζημίωση 

έτους 2018, συνολικού 
προϋπολογισμού 230 εκατ. ευρώ
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ΣΕΡΛΟΚ   ΖΟΥΜΠΟΜΣ (ΜΕΤΑΓΛ.)
Προβολές: Παρασκευή 30/3 –Σάββατο 31/3 - 

Κυριακή 1/4 στις 17.30
Σκηνοθεσία: ΤΖΟΝ ΣΤΙΒΕΝΣΟΝ
Σενάριο: ΚΕΒΙΝ ΣΕΣΙΛ
Ηθοποιοί: ΜΠΕΝ ΜΕΝΤΕΛΣΟΝ, ΤΙ ΤΖΕΪ ΜΙΛΕΡ, 

ΣΑΪΜΟΝ ΠΕΓΚ, ΟΛΙΒΙΑ ΚΟΥΚ, ΜΑΡΚ ΡΑΪΛΑΝΣ, 
ΤΑΙ ΣΕΡΙΝΤΑΝ

ΠΙΤΕΡ ΡΑΜΠΙΤ   (ΜΕΤΑΓΛ.)
Προβολές: Καθημερινά στις 17.30
Σκηνοθεσία: ΓΟΥΙΛ ΓΚΛΑΚ
Σενάριο: ΡΟΜΠ ΛΙΜΠΕΡ
Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ ΟΙ:, 

ΠΕΤΡΟΣ ΔΑΜΟΥΛΗΣ, ΦΑΝΗΣ ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ, Α-
ΝΤΩΝΗΣ ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ, ΦΟΙΒΟΣ ΡΙΜΕΝΑΣ, ΧΡΗ-
ΣΤΟΣ ΣΥΡΙΩΤΗΣ, ΧΡΥΣΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, 
ΤΖΙΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΤΡΙΑ ΡΑΠΤΗ

READY PLAYER ONE   (Στίβεν Σπίλμπεργκ)
Προβολές:  Κάθε μέρα στις : 19.00 και 21.45 

σε 2D Προβολή.  Σε 3D προβολή μόνο την Παρα-
σκευή 30/ 3 στις 21.45 και το Σάββατο 31/3 στις 
19.00

Σκηνοθεσία: ΣΤΙΒΕΝ ΣΠΙΛΜΠΕΡΓΚ
Σενάριο: ΖΑΚ ΠΕΝ & ΕΡΝΕΣΤ ΚΛΑΪΝ
Ηθοποιοί: ΜΠΕΝ ΜΕΝΤΕΛΣΟΝ, ΤΙ ΤΖΕΪ ΜΙΛΕΡ, 

ΣΑΪΜΟΝ ΠΕΓΚ, ΟΛΙΒΙΑ ΚΟΥΚ, ΜΑΡΚ ΡΑΪΛΑΝΣ, 
ΤΑΙ ΣΕΡΙΝΤΑΝ 

Μαζί ή Τίποτα    (Φατίχ Ακίν)
Aus dem Nichts / In the Fade 
Προβολές: Κάθε μέρα στις : 19.30 και 21.45
Πρωταγωνιστούν: Ντάιαν Κρούγκερ, Ντένις 

Μοσκίτο, Γιοχάνες Κρις, Ούλριχ Τουκούρ
Σκηνοθεσία: Φατίχ Ακίν 

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

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

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     29/3/18 - 4/4/18

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Η «Ιστορία του Ελληνικού Έθνους –Αλλιώς»
με τον Σίλα Σεραφείμ στο ΣΤΑΡ

Η  παράσταση Ιστορία του Ελληνικού Έθνους –Αλ-
λιώς, πρωτοπαρουσιάστηκε στο φεστιβάλ stand-up 
comedy στο Gazarte, τον Μάιο του 2017 σε μια sold out 
παράσταση κι έπειτα ξεκίνησε την πορεία της, τον Οκτώ-
βριο στη Θεσσαλονίκη (θ. Αθήναιον) κι από κει και μετά, 
παίζεται αδιαλείπτως στην Αθήνα, στο μικρό Παλλάς μέ-
χρι σήμερα. Παράλληλα παίχτηκε σε Κομοτηνή, Ορεστιά-
δα, Αλεξανδρούπολη, Δράμα, Κω, Άρτα, Ηγουμενίτσα και 
Ιωάννινα, κάνοντας συνεχόμενα sold out. 

Ο Σίλας Σεραφείμ αναφέρει: «Ξεκίνησα να γράφω την 
Ιστορία του Ελληνικού Έθνους –Αλλιώς, σαν μια παρά-
σταση stand-up comedy. Με χιουμοριστικό και σατιρικό 
τρόπο ώστε να δούμε μ άλλο μάτι την Ιστορία μας. Το 
αποτέλεσμα, είναι μια παράσταση που αφηγείται την 
ιστορία μας κανονικά. Το «αλλιώς» τελικά, είναι η πραγ-
ματική Ιστορία που δεν μαθαίνουμε γιατί διδασκόμαστε 
μυθιστορία κι αυτή χρησιμοποιούμε ως πηγή Δικαίου. 
Μαθαίνουμε μόνο τις χρυσές σελίδες της Ιστορίας μας, με 
αποτέλεσμα να διαμορφώνουμε μια στρεβλή αντίληψη κι 
έτσι δεν μπορούμε να κατανοήσουμε τις συνεχείς ήττες. 

Κι όσο ζούμε στη Δημοκρατία των φίλων κι όχι στη Δη-
μοκρατία των θεσμών, η κακοδαιμονία θα συνεχίζεται.» 

ΚινηματοΘέατρο ΣΤΑΡ (Μητροπόλεως 57, Βέροια)
Ώρα έναρξης: 21.30   Δευτέρα 16 Απριλίου Τιμή εισιτη-

ρίου: Προπώληση 8 ευρώ,   Ημέρα παράστασης:  10 ευρώ  Τηλ. Επικοινωνίας : 2331022373 και στο www.
cinestar.gr 

Σημεία προπώλησης:ΚινηματοΘέατρο ΣΤΑΡ (Μητροπόλεως 57, τηλ,2331022373)

Ρεσιτάλ κιθάρας του Θάνου 
Μήτσαλα στη Νάουσα στο 
πλαίσιο της 196ης Επετείου 

του Ολοκαυτώματος
Ο Δήμος Ηρωικής Πόλης Νάουσας στο πλαίσιο εορ-

τασμού της 196ης Επετείου Ολοκαυτώματος της πόλης 
και σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμό-
νων της Εστίας Μουσών, διοργανώνει ρεσιτάλ κιθάρας 
με τον διεθνούς φήμης σολίστ και συμπολίτη Θάνο Μή-
τσαλα, ο οποίος θα ερμηνεύσει έργα Άσαντ, Πιατσόλα, 
Ροντρίγκο κ.ά. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 
Κυριακή 15 Απριλίου 2018 με ώρα έναρξης στις 20:30 
(πέρας προσέλευσης: 20:15) στον Πολυχώρο Πολιτισμού 
«Χρήστος Λαναράς» (αίθουσα «ΕΡΙΑ»). Γενική είσοδος 
5€ για την ενίσχυση των δραστηριοτήτων του Συλλόγου 
Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων της Εστίας Μουσών. Η 
είσοδος είναι ελεύθερη σε μαθητές σχολείων.

Έρευνα επιμέλεια
Μάκης 
Δημητράκης

Η λέξη «Πάσχα» 
προέρχεται από την 
εβραϊκή λέξη «Πε-
σάχ» που σημαίνει 
διάβαση-πέρασμα και 
ειδικότερα το πέρασμα 
των Ισραηλιτών από 
την Ερυθρά Θάλασσα.

    Η εβραϊκή λέξη 
προέρχεται από την αιγυπτιακή λέξη «Πισάχ» που 
ήταν γιορτή της εαρινής ισημερίας και σήμαινε το 
πέρασμα του Ήλιου από τον Ισημερινό, γεγονός 
που γιόρταζαν πολλοί λαοί με διαφορετικές ονο-
μασίες.

Επειδή το πέρασμα της Ερυθράς Θάλασσας 
έγινε την περίοδο του αιγυπτιακού «Πισάχ» ο Μω-
υσής όρισε τη γιορτή του σαν ανάμνηση της διαβά-
σης και της εξόδου των Εβραίων από τη χώρα των 
Φαραώ. Οι Εβραίοι γιόρταζαν με μεγάλη επισημό-
τητα το Πάσχα, τον μήνα Νισσάν, τον πρώτο του 
θρησκευτικού τους έτους που αντιστοιχεί σε μας 
στο χρονικό διάστημα από 15 Μαρτίου μέχρι 15 
Απριλίου και γιορταζόταν πάντα 
ημέρα Σάββατο.

Για μας τους χριστιανούς 
η λέξη «Πάσχα» σημαίνει το 
πέρασμα του Χριστού από το 
θάνατο στη ζωή. Στα χρόνια 
των Αποστόλων οι Χριστιανοί 
(προερχόμενοι κυρίως από Ε-
βραίους) γιόρταζαν κανονικά το 
Πάσχα μαζί με τους Εβραίους. 
Πρώτος ο Απ. Παύλος έδωσε 
στο Πάσχα χριστιανικό συμβο-
λισμό και το σφάγιο-αρνί που 
θυσίαζαν οι Εβραίοι έγινε ο ί-
διος ο Χριστός που θυσιάστηκε 
για τις αμαρτίες του κόσμου και 
γιορταζόταν όπως και σήμερα 
πάντα Κυριακή μεταξύ 4 Απρι-
λίου και 8 Μαΐου. 

Σύμβολο για το Πάσχα απο-
τελούν τα κόκκινα αβγά που καθιερώθηκαν κατά 
τα βυζαντινά χρόνια συνήθεια που προέρχεται 
πιθανόν από αρχαίες γιορτές αφού πολλοί αρ-
χαίοι λαοί είχαν το αβγό σαν σύμβολο ζωής. Από 
το αβγό που μοιάζει με τάφο θα βγει ο νεοσσός, 
δηλαδή η νέα ζωή. Οι Ρωμαίοι αλλά και οι αρχαίοι 
Έλληνες συχνά χρησιμοποιούσαν τα αβγά σαν 
διακοσμητικό των τάφων ή τα έβαζαν μέσα στους 
τάφους.

Παλαιότερα στο χωριό Αλμαλή Μαλγάρων της 
Αν. Θράκης την παραμονή της Ανάστασης πήγαι-
ναν και τοποθετούσαν κόκκινα αβγά στους τάφους. 
Το ίδιο έκαναν και στο χωριό Καστανιά της Λακωνί-
ας μόνο που εδώ τα πήγαιναν ακριβώς μετά την Α-
νάσταση. Τα αβγά βάφονται κόκκινα γιατί το κόκκι-
νο χρώμα συμβολίζει το αίμα του Χριστού αλλά και 
γιατί είναι το χρώμα της χαράς. Για το βάψιμο των 
κόκκινων αβγών υπάρχουν πολλές παραλλαγές. 

Το έθιμο του ψητού αρνιού -ο οβελίας- έχει κι 
αυτό πιθανότατα τις ρίζες του στους Εβραίους οι 
οποίοι στις 10 το μήνα Νισσάν, προμηθεύονταν 
ένα αρνί χρονιάρικο και το συντηρούσαν μέχρι τις 
14 του ίδιου μήνα. Το βράδυ της ημέρας αυτής 
πήγαιναν στο ναό όπου γινόταν η θυσία. Από το 
αίμα του σφαγίου έβαζαν σημάδια στην πόρτα του 
σπιτιού τους. Το σφάγιο γινόταν οβελίας δηλαδή 
ψηνόταν (οβελός = ξύλινη σούβλα) και έπρεπε 
να φαγωθεί όλο εκείνη τη νύχτα. Αν έμενε κάποια 
ποσότητα έπρεπε να αποτεφρωθεί. Κατά τη διάρ-
κεια του πασχαλιάτικου δείπνου έπιναν νερωμένο 
κρασί ενώ ήταν όλοι ντυμένοι έτοιμοι για πορεία σε 
ανάμνηση της εξόδου από την Αίγυπτο.

Το έθιμο του οβελία συνεχίστηκε - αλλά και 
συνεχίζεται- και μετά την εξάπλωση του χριστιανι-
σμού και κυρίως από τους Έλληνες χριστιανούς.

Με το σφάγιο (αρνί) συνδέεται και η μαγειρί-
τσα, αν και αγνοούμε την εφεύρεσή της. Όπως 
αναφέρθηκε παραπάνω το σφάγιο έπρεπε να κα-

ταναλωθεί όλο τη νύχτα της ανάμνησης της εξόδου 
των Εβραίων. Έτσι με τα εντόσθια (συκωταριά και 
έντερα) έφτιαχναν μία σούπα στην οποία πρόσθε-
ταν και χόρτα.

Η μαγειρίτσα, ένα από τα κορυφαία πιάτα του 
εθνικού μας εδεσματολογίου αποτελεί μια επιλογή 
για το στομάχι και θα λέγαμε έρχεται να προετοι-
μάσει τον ανθρώπινο οργανισμό για να μη πέσει 
κατ’ ευθείαν από τη νηστεία της Σαρακοστής στην 
κρεατοφαγία της ημέρας του Πάσχα.

Τα χόρτα (κρεμμυδάκια, άνηθος και σε κάποιες 
παραλλαγές τα μαρούλια) συμβολίζουν τα πικρά 
χόρτα που έτρωγαν οι Εβραίοι σε ανάμνηση της 
σκλαβιάς τους από τους Αιγυπτίους. Παραλλαγή 
της μαγειρίτσας είναι και η Στιλικούρδα που φτιά-
χνουν ακόμα και στις μέρες μας σε ορισμένα μέρη 
της Κέρκυρας και στην οποία προσθέτουν σκόρδο 
και λευκό κρασί.

Στην Πολωνία υπάρχει ανάλογο έθιμο. Πρό-
κειται για το Μπορς, μια παραδοσιακή σούπα με 
λουκάνικα και βραστά αβγά που δε λείπει από το 
πασχαλιάτικο τραπέζι.

Έθιμο των ημερών είναι και τα τσουρέκια. 
Αφράτα γλυκά αρτοσκευάσματα με την ονομασία 
να προέρχεται πιθανότατα από την τούρκικη λέξη 
Corek που σημαίνει στρογγυλό-κυκλικό και που 

η παρασκευή τους χρονολογείται κατά τα χρόνια 
της τουρκοκρατίας. Το τσουρέκι συμβολίζει την Α-
νάσταση του Χριστού καθώς το αλεύρι ζωντανεύει 
και μεταμορφώνεται σε ψωμί ενώ το ζύμωμα σε 
πλεξούδες συμβολίζει την απομάκρυνση των κα-
κών δαιμόνων.

Ανάλογα αρτοποιήματα έχουμε και σε άλλες 
χώρες.

•Στην Ισπανία έχουμε τη Mona de Pasco με 
μόνη διαφορά ότι στο μέσο της κουλούρας βάζουν 
άσπρα αβγά αντί κόκκινα.

•Στην Ιταλία φτιάχνουν το Πανετόνε σε σχήμα 
σταυρού ή περιστεριού.

•Στην Κροατία τη Panca, ένα είδος γλυκού ψω-
μιού σε σχήμα σταυρού και

•Στην Τσεχία επίσης γλυκό αρτοσκεύασμα σε 
σχήμα αρνιού αφού διαθέτουν ειδική φόρμα.   

Τέλος οι λαμπάδες είναι έθιμο που χρονολο-
γείται στην πρωτοχριστιανική περίοδο, τότε που 
το βάπτισμα (ομαδικό τις περισσότερες φορές την 
περίοδο εκείνη) γινόταν το βράδυ της Ανάστασης 
ή την Κυριακή του Πάσχα. Οι παρευρισκόμενοι στο 
μυστήριο, κρατούσαν αναμμένα κεριά.

    Η φλόγα της λαμπάδας συμβόλιζε το φως 
του Χριστού που θα φώτιζε την ψυχή του νεοβα-
πτιζόμενου. Με το πέρασμα του χρόνου η εκκλη-
σία μας -αν και βάπτισμα τελείται όλο το χρόνο- 
διατήρησε το έθιμο αυτό κατά τη λειτουργία της 
Ανάστασης ενώ δεν έπαψε να έχουμε -έστω και 
μία λαμπάδα- κατά την τέλεση του βαπτίσματος.

Πηγή: Γ. Μέγας (Ελληνικές εορτές και έθιμα της 
λαικής λατρείας)

Δ. Λουκάτος (Ανάσταση από τη θρησκευτική και 
ηθική εγκυκλοπαιδεία)

Ν. Πολίτης (Παραδόσεις 1904)
ΥΔΡΙΑ (εγκυκλοπαίδεια τ.43)
Διαδίκτυο     
    

Τα λαογραφικά μας

Πάσχα
Κόκκινα αβγά- Οβελίας- Μαγειρίτσα- 

Τσουρέκια- Λαμπάδες



Σήμερα Μ. Τετάρτη 
Τρείς χορωδίες 

στη Στέγη για την 
εβδομάδα των Παθών

Μια κατανυκτική συναυλία θα πραγ-
ματοποιηθεί σήμερα Μεγάλη Τετάρτη 4 
Απριλίου στις 7.30 μ.μ. στο Θέατρο της 
Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών Δήμου Βέ-
ροιας. Στην συναυλία για πρώτη φορά θα 
συνεργαστούν η Χορωδία του Δημοτικού 
Ωδείου Βέροιας, η Μεικτή Χορωδία ΚΕΠΑ 
Δήμου Βέροιας 
και η Φιλαρμο-
νική Ορχήστρα 
Δήμου Βέροιας. 
Το πρόγραμμα 
θα περιλαμβά-
νε ι  κλασσικά 
χορωδιακά έργα 
ξένων και ελλή-
νων συνθετών 
μ ε  α ν α φ ο ρ ά 
στα Πάθη του 
Χριστού, βυζα-
ντινά εγκώμια, 
καθώς και έργα 
για φιλαρμονική 
ορχήστρα. Συ-
νοδεύουν στο 
πιάνο η κ.Βαλε-
ντίνη Φωκά και 
στο  φλάουτο 
η κ. Σίσσυ Γε-
ωργοπούλου. 
Μαέστρος των 
χορωδιών η κ. 
Δήμητρα Ζησέ-
κα Μαέστρος 
της Φιλαρμονι-
κής Ορχήστρας 
ο κ. Βαλάντης 
Κυριακίδης Η 
είσοδος είναι ε-
λεύθερη.
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«Όχι άλλη ανοχή» τόνισε 
ο ευρωβουλευτής
 Σ. Ζαριανόπουλος 
καλώντας το λαό 

να εμπιστευθεί το ΚΚΕ
Με αφορμή τα 100 χρόνια του ΚΚΕ, 

κλιμάκια του κόμματος επισκέπτονται δι-
άφορες περιοχές της χώρας γνωστοποι-
ώντας τις θέσεις τους ΚΚΕ απέναντι στις 
πολιτικές εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της 
χώρας και κυρίως στα εθνικά.

Στο πλαίσιο αυτών των επισκέψεων, 
βρέθηκε χθες στη Βέροια ο ευρωβουλευ-
τής Σωτήρης Ζαριανόπουλος. Περιόδευσε 
στην Ημαθία, επισκέφθηκε τη Venus και 
μίλησε με εργαζόμενους, καθώς και τον 
ΑΣΕΠΟΠ Νάουσας και έδωσε συνέντευξη 
Τύπου στην Εληά.

Ο κ. Ζαριανόπουλος έκανε λόγο για 
ξένα συμφέροντα που οδηγούν επικίνδυνα 
τη χώρα μας, ίσως και σε εμπόλεμες κα-
ταστάσεις, μίλησε για παιχνίδια στα Βαλ-
κάνια, εκτίμησε ότι δεν πρέπει να υπάρχει 
εφησυχασμός στα ελληνοτουρκικά από το 
γεγονός ότι η Ελλάδα είναι μέλος της Ε.Ε. 
και του ΝΑΤΟ το οποίο «ευθύνεται» για 
την βιασύνη στην ονομασία των Σκοπίων 
με στόχο να διευρύνει τον άξονά του.

«Ο λαός δεν πρέπει να δείξει άλλη ανοχή» τόνισε και κάλεσε να εμπιστευτεί το ΚΚΕ και τους αγώνες του 
απέναντι στην εκμετάλλευση και δικαιώματά του.

Βρέθηκα για μία άλλη φορά σε παρουσία-
ση βιβλίου στην Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών 
και αυτό ήταν του Ιωάννου Βαϊνά, συνταξιού-
χου εκπαιδευτικού.

Το βιβλίο αυτό δεν είναι μυθιστόρημα, ούτε 
σενάριο μελλοντικής ταινίας, αλλά η παράδο-
ση κι αυτή η ύπαρξίς μας.

Καταγράφει τα τραγούδια των Πιερίων και 
ιδιαίτερα του χωριού Ριζωμάτων.

Αυτά τα τραγούδια δεν ήταν και συνεχίζουν 
να μην είναι, μόνο για γιορτές, γάμους και 
πανηγύρια, ήταν τρόπος ζωής, συνύπαρξης, 
αλλά και επικοινωνίας των κατοίκων.

Χορεύοντας και τραγουδώντας στέλνανε 
και μηνύματα με τις κινήσεις τους, αλλά και 
με λόγια, οι νέοι ανταλλάζανε και κάποια… 
βλέμματα.

Δεν ήταν μόνο αυτό, με τον τόνο της φω-

νής και τις κινήσεις τους έστελναν και μηνύμα-
τα προστασίας από τους κατακτητές αιώνων.

Οι χοροί και τα τραγούδια κράτησαν και 
συνεχίζουν να μας θυμίζουν τους προγόνους 
μας και μας κάνουν περήφανους που είμαστε 
απόγονοι αυτού του λαού.

Ο συγγραφέας-ερευνητής αυτού του βι-
βλίου, που με ζήλο και κόπο παρουσίασε, όχι 
μόνο συγκίνησε το κοινό αλλά και το κέντρισε.

Η παράδοση και η ιστορία μεταδίδεται, ό,τι 
μάθαμε, βιώσαμε, ακούσαμε, είναι δανεικό και 
πρέπει να το επιστρέψουμε, ο καθένας με τον 
τρόπο του και τις δυνατότητές του.

Ο Γιάννης Βαϊνάς με την παρουσίαση αυ-
τού του έργου και με την ιδιότητα του εκπαι-
δευτικού, έδωσε και συνεχίζει να δίνει πολλά.

Λαγκύνης Δημήτριος
Ασώματα Βέροιας

Παρουσίαση βιβλίου
«Τα Δημοτικά τραγούδια των Ριζωμάτων 
Πιερίων Ημαθίας» του Ιωάννου Θ. Βαϊνά

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

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

Ο ΔΟΥΠΟΥΛΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ 
του Αναστασίου και της Σερβού-
λας, το γένος Οικονομοπούλου, 
που γεννήθηκε και κατοικεί στη 
Βέροια και η ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΑ-
ΡΙΚΛΕΙΑ του Νικολάου και της 
Σοφίας, το γένος Χατζηϊωαννίδη, 

που γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται 
να παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει 
στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στο Κομνήνιο Ημα-
θίας.

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

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

Ο ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙ-
ΟΣ του Σταύρου και της Χρυ-
σούλας, το γένος Αποστολίδου, 
που γεννήθηκε και κατοικεί στη 
Βέροια και η SPAIUC MARIANA 
- LACRAMIOARA του Γκεόργκε 
και της Μαργκαρέτα, το γένος 
Ντασκαλεάκ, που γεννήθηκε στην 

Χλιπιτσένι Ρουμανίας και κατοικεί στη Βέροια, 
πρόκειται να παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο 
που θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγ. Κων/νου και Ελέ-
νης - Οσίου Νικοδήμου Βέροιας.



Ο Σεβασμιώτατος :
Την Μεγάλη Τετάρτη 4 Απριλίου το 

πρωί θα τελέσει Προηγιασμένη Θεία 
Λειτουργία στο Ιερό Παρεκκλήσιο της 
Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου στο χω-
ριό Σχοινά. 

Την Μεγάλη Τετάρτη 4 Απριλίου στις 
7:30 μ.μ. θα χοροστατήσει στην Ακο-
λουθία του Νυμφίου στον Ιερό Ναό Αγί-
ου Σάββα-Κυριωτίσσης Βεροίας.

Την Μεγάλη Πέμπτη 5 Απριλίου το 
πρωί θα ιερουργήσει στην Ιερά Μονή 
Αγίας Κυριακής Λουτρού.

Την Μεγάλη Πέμπτη 5 Απριλίου στις 
7:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στην Ακο-
λουθία των Παθών στον Ιερό Ναό Με-
ταμορφώσεως του Σωτήρος Χριστού 
Ναούσης.

Την Μεγάλη Παρασκευή 6 Απριλίου 
το πρωί θα χοροστατήσει στην Ακολου-
θία των Μεγάλων Ωρών και της Απο-
καθήλωσης του Κυρίου στον Ιερό Ναό 
Κοιμήσεως Θεοτόκου Αλεξανδρείας.

Την Μεγάλη Παρασκευή 6 Απριλίου 
στις 7:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στην 
Ακολουθία του Επιταφίου Θρήνου στον 
Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίων Αποστό-
λων Πέτρου και Παύλου Βεροίας.

Το Μεγάλο Σάββατο 7 Απριλίου το 
πρωί θα ιερουργήσει στον Παλαιό Μη-
τροπολιτικό Ναό Αγίων Αποστόλων 
Παύλου και Πέτρου Βεροίας.

Το Μεγάλο Σάββατο 7 Απριλίου 
στις 11:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στην 
Ακολουθία της Παννυχίδος στον Ιερό 
Μητροπολιτικό Ναό Αγίων Αποστόλων 
Πέτρου και Παύλου Βεροίας, εν συνε-

χεία θα προεξάρχει στην τελετή της Α-
ναστάσεως στην Πλατεία Ελιάς στην 
Βέροια και έπειτα θα ιερουργήσει στον 
Μητροπολιτικό Ναό Βεροίας.

Την Κυριακή 8 Απριλίου στις 10:30 
π.μ. θα χοροστατήσει στον Μέγα Πανη-
γυρικό Εσπερινό της Αγάπης στον Ιερό 
Μητροπολιτικό Ναό Αγίων Αποστόλων 
Πέτρου και Παύλου Βεροίας και στις 
6:30 μ.μ. στην Ιερά Μονή Τιμίου Προ-
δρόμου Ναούσης.

Την Δευτέρα της Διακαινησίμου 9 Α-
πριλίου το πρωί θα ιερουργήσει στην 
Ιερά Μονή Αγίων Πάντων Βεργίνας.

 Την Δευτέρα της Διακαινησίμου 9 
Απριλίου στις 6:00 μ.μ. θα χοροστατή-
σει στον Εσπερινό στο Ιερό Παρεκκλήσι 
των Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρή-
νης Λουτρού. 

Την Τρίτη της Διακαινησίμου 10 Α-
πριλίου το πρωί θα ιερουργήσει στον 
Ιερό Ναό Τιμίου Προδρόμου και Αγίων 
Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης Παλαι-
οχωρίου.

Την Πέμπτη της Διακαινησίμου 12 
Απριλίου το πρωί θα ιερουργήσει στον 
Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Ναούσης επι 
τη εορτή των Αγίων Πέντε Ναουσαίων 
Ιερομαρτύρων.

Την Πέμπτη της Διακαινησίμου 12 
Απριλίου στις 6:00 μ.μ. θα χοροστατή-
σει στον Μέγα Πανηγυρικό Εσπερινό 
της Ζωοδόχου Πηγής στο Καθολικό της 
Ιεράς Μονής Παναγίας Δοβρά.

Την Παρασκευή της Διακαινησίμου 
13 Απριλίου το πρωί θα ιερουργήσει 
επί τη εορτή της Ζωοδόχου Πηγής στο 

Καθολικό της Ιεράς Μονής Παναγίας 
Δοβρά.

Το Σάββατο της Διακαινησίμου 14 
Απριλίου στις 6:00 μ.μ. θα συμμετά-
σχει στον Πολυαρχιερατικό Πανηγυρικό 
Εσπερινό των Αγίων Ναουσαίων Νεο-
μαρτύρων στον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά 
Ναούσης και εν συνεχεία θα προεξάρχει 
της Πάνδημης Ιερής Λιτανείας  της Ει-
κόνος των Αγίων Ναουσαίων Νεομαρ-
τύρων στον «Χώρο Μαρτυρίου» Κιόσκι.

Την Κυριακή του Θωμά 15 Απριλίου 
το πρωί θα συμμετάσχει στο Πολυαρ-
χιερατικό Συλλείτουργο στον Ιερό Μη-
τροπολιτικό Ναό Μεταμορφώσεως Να-
ούσης. Στο τέλος θα τελέσει Δοξολογία 
και θα κατευθυνθεί στο «Χώρο Θυσίας» 
όπου θα τελέσει επιμνημόσυνη δέηση 
για τους σφαγιασθέντες ήρωες της πό-
λης κατα την επανάσταση του 1822.
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ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ  
ΒΕΡΟΙΑΣ     

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ 
Μ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Ι.Ν. ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ «ΠΕΛΕΚΑΝ»

Κομνήνιο Βεροίας Τηλ.: 23310 44034 & 44036

ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ
Απόγευμα: : Ακολουθία των Παθών, 
Δώδεκα (12) Ευαγγέλια, ώρα 6.30 μ.μ.
ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Πρωί: ΑΠΟΚΑΘΗΛΩΣΗ, ώρα 10 π.μ.
Απόγευμα: Ακολουθία Επιταφίου, ώρα 6.30 μ.μ.
ΜΕΓΑ ΣΑΒΒΑΤΟ
Πρωί: Θεία Λειτουργία, ώρα 7.30-10 π.μ.
Βράδυ: Ακολουθία της ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ, ώρα 11 νυκτερινή κωδωνοκρουσία

Καλή Ανάσταση

ΕΝΟΡΙΑ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΕΛΕΗΜΟΝΟΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 2018

Παρεκκλήσιο ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ
7:30 - 9:30 ΠΡΟΗΠΑΣΜΕΝΗ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
18:00 - 19:00 ΜΕΓΑ ΕΥΧΕΛΑΙΟ
19:30 - 21:15 ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΙΠΤΗΡΟΣ
ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ
8:00 -   9:45 Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
19:00 - 22:30 ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΠΑΘΩΝ - 12 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
8:00 - 11:15 ΜΕΓΑΛΕΣ ΩΡΕΣ - ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ – ΑΠΟΚΑΘΗΛΩΣΗ
19:00 - 20:50 ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ ΘΡΗΝΟΥ
20:50 - 21:45 ΛΙΤΑΝΕΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - Μ.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ- Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ - ΒΙΚΕΛΑ - ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ - ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ
8:00 - 10:15 Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
23:00 - 02:00 ΠΑΝΝΥΧΙΣ -ΤΕΛΕΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ - ΟΡΘΡΟΣ - Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΕΝΟΡΙΑ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 2018

Παρεκκλήσιο ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ
18:00 - 19:00 ΜΕΓΑ ΕΥΧΕΛΑΙΟ
19:30-21:15 ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΙΠΤΗΡΟΣ
ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ
19:00 - 22:30 ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΠΑΘΩΝ - 12 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
8:00 - 11:15 ΜΕΓΑΛΕΣ ΩΡΕΣ - ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ – ΑΠΟΚΑΘΗΛΩΣΗ
19:00 - 21:00 ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ ΘΡΗΝΟΥ
21:00- 21:45 ΛΙΤΑΝΕΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΔΟΥΣ 
ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΑΚΗ -ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ - ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ -
ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΑΚΗ
ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ
23:00 - 02:00 ΠΑΝΝΥΧΙΣ-ΤΕΛΕΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ-ΟΡΘΡΟΣ-Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
7:30 - 10:30 ΟΡΘΡΟΣ - Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Η Κίνηση του Μητροπολίτη

Περιφορά του Επιταφίου στο Γηροκομείο Βέροιας
  Την Μ.Παρασκευή 6 Απριλίου 2018 και ώρα 5.00 μ.μ. , θα γίνει περιφορά 

Επιταφίου στο Γηροκομείο Βέροιας καθώς επίσης και το Μ.Σάββατο 7 Απριλίου 
2018 και ώρα 12.00 μεσημβρινή  , θα τελεστεί η ακολουθία της πρώτης Ανάστα-
σης του Κυρίου στον Ι.Ν.Υψώσεως Τιμίου Σταυρού του Γηροκομείου Βέροιας.

KHΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε τη Μ. Τρίτη 3 

Απριλίου 2018 από τον Ιερό 
Ναό Αγίας Βαρβάρας στην 
Αγ. Βαρβάρα Ημαθίας ο 
Στέργιος Τσιάτσης του Ιω-
άννη σε ηλικία 72 ετών.

KHΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε τη Μ. Τρίτη 3 

Απριλίου 2018 από τον Ιερό 
Ναό Αγ. Γεωργίου στην Κιβω-
τό Γρεβενών ο Γεώργιος Η-
λιάδης του Ιωάννη σε ηλικία 
80 ετών.

KHΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Μ. Τε-

τάρτη 4 Απριλίου 2018 στις 
11.00 π.μ. από τον Ιερό Ναό 
Αγ. Κων/νου και Ελένης Δια-
βατού η Ησαϊα Γεωρ. Γιαν-
νακίδου σε ηλικία 66 ετών.

KHΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Μ. Τε-

τάρτη 4 Απριλίου 2018 στις 
4.30 μ.μ. από τον Ιερό Ναό 
Αγ. Αθανασίου (Κοιμητήρια) 
Βέροιας ο Γεώργιος Αθαν. 
Χριστοδούλου  σε ηλικία 67 
ετών.



Την 1η Απριλίου 2018 ξεκίνησε η νέα εμ-
βολιακή καμπάνια των αλεπούδων για ανο-
σοποίηση έναντι του ιού της Λύσσας,. Από το 
2012 και μέχρι σήμερα έχουν απομονωθεί 48 
κρούσματα λύσσας σε ζώα στην χώρα μας. 
Το τελευταίο κρούσμα λύσσας καταγράφηκε  
σε μια αλεπού, τον Μάιο του 2014,  στην ΠΕ 
Πέλλας.

Την 1η Απριλίου 2018, η Δ/νση Υγείας των 
Ζώων της Γενικής Δ/σης Κτηνιατρικής του 
ΥΠΑΑΤ με την συνδρομή των αρμόδιων πε-
ριφερειακών κτηνιατρικών αρχών της χώρας, 
ξεκίνησε την 8η εκστρατεία για τον από του 
στόματος εμβολιασμό των αλεπούδων κατά 
της λύσσας με τη ρίψη δολωμάτων-εμβολίων 
από αέρος με ειδικά αεροσκάφη.

Οι ρίψεις  πραγματοποιήθηκαν σε 24 Περι-
φερειακές Ενότητες (ΠΕ Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Κιλκίς, Σερ-
ρών, Πέλλας, Ημαθίας, Πιερίας, Κοζάνης, Γρεβενών, Καστοριάς, 
Φλώρινας, Ιωαννίνων, Λάρισας, Τρικάλων, Καρδίτσας, Άρτας, 
Ροδόπης, Ξάνθης, Έβρου, Καβάλας, Δράμας, Ευρυτανίας, Πρε-
βέζης και Αιτωλοακαρνανίας).

Η όλη επιχείρηση ότι θα ολοκληρωθεί μέσα στο Μάιο του 
2018 αναλόγως των καιρικών συνθηκών. Σκοπός της παραπά-
νω επιχείρησης είναι η ανοσοποίηση του πληθυσμού των κόκκι-
νων αλεπούδων (δεξαμενή του ιού της λύσσας στη φύση στην 
Ευρώπη και στη χώρα μας), ώστε να αναχαιτισθεί η εξάπλωση 
της παραπάνω ασθένειας στη χώρα μας.

Τα εμβόλια –δολώματα που θα χρησιμοποιηθούν για τον 
εμβολιασμό των αλεπούδων περιέχουν ζωντανό ελαττωμένης 
λοιμογόνου δύναμης ιό της λύσσας και απαγορεύεται η οποια-
δήποτε επαφή με αυτά. Σε περίπτωση επαφής με το υγρό περι-
εχόμενο που περιέχεται μέσα στο εμβόλιο, θα πρέπει άμεσα να 
αναζητείται ιατρική βοήθεια.

Ο από του στόματος εμβολιασμός των αλεπούδων κατά της 
λύσσας εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες της Ευρώπης που έχουν 
κρούσματα λύσσας και θεωρείται αποδεδειγμένα ως ο αποτε-

λεσματικότερος τρόπος για την καταπολέμηση της παραπάνω 
ασθένειας.

Η επιτυχής εφαρμογή  της παραπάνω εμβολιακής εκστρα-
τείας σε συνδυασμό με την αποτελεσματική εφαρμογή του 
προγράμματος παθητικής επιτήρησης (συλλογή δειγμάτων 
από νεκρά άγρια, αλλά και κατοικίδια ζώα) από τις κτηνιατρικές 
υπηρεσίες με τη συνεργασία των φυλάκων θήρας των κυνηγε-
τικών ομοσπονδιών και των δασικών αρχών της χώρας,  του 
υποχρεωτικού αντιλυσσικού εμβολιασμού των κατοικίδιων σαρ-
κοφάγων, του αποτελεσματικού ελέγχου των μετακινήσεων των 
ζώων βάση της κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας,  της υποχρε-
ωτικής κοινοποίησης της ασθένειας και της  ενημέρωσης του 
κοινού για το παραπάνω νόσημα, καθώς και για τους τρόπους 
πρόληψης της μόλυνσης από αυτό, θα συμβάλλουν αποφασι-
στικά στην Προστασία τόσο της Δημόσιας Υγείας, όσο και της 
υγείας του ζωικού κεφαλαίου της χώρας και της ευημερίας των 
κτηνοτρόφων.
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Έκτακτη συνεδρίαση 
της Δημοτικής 

Κοινότητας Βέροιας 
 
Έκτακτη συνεδρί-

αση της Δημοτικής 
Κοινότητας Βέροιας 
θα γίνει στην αίθουσα 
Δημοτικού Συμβου-
λίου Βέροιας, Μη-
τροπόλεως 46, 1ος 
όροφος, σήμερα Μ. 
Τετάρτη 4-4-2018, και 
ώρα 15:00, για το μο-
ναδικό θέμα της ημε-
ρήσιας διάταξης:

Έγκριση ή μη χο-
ρήγησης αδείας για 
παράταση του ωραρί-
ου λειτουργίας μουσι-
κής/ μουσικών οργά-
νων στην Θεοδωρίδου Χριστίνα για το κατάστημά της στην οδό Παστέρ 12 στη 
Βέροια.

Το κατεπείγον της συνεδρίασης συνίσταται στο ότι πρέπει να εκδοθεί άμεσα η 
άδεια για παράταση μουσικής στο εν λόγω κατάστημα για την εύρυθμη λειτουργία 
του κατά την εορταστική περίοδο.

Συνεδριάζει σήμερα 
η Δημοτική Επιτροπή 

Διαβούλευσης  
Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης  θα γίνει σήμερα 

Μ. Τετάρτη 18-04-2018, και ώρα 14:00 μ.μ., με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάτα-
ξης, την γνωμοδότηση επί Τροποποίηση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας 
Κοινωνικού Φαρμακείου Δήμου Βέροιας

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την αμέσως 
επόμενη εργάσιμη ημέρα και ώρα,  οπότε θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι υφί-
σταται απαρτία.

Συνελήφθησαν στην 
Ημαθία δύο Πακιστανοί 

για λαθραία τσιγάρα
Συνελήφθησαν στις 2-4-2018 το 

βράδυ σε περιοχή της Ημαθίας, α-
πό αστυνομικούς του Τμήματος Α-
σφάλειας Νάουσας και της Ομάδας 
ΔΙ.ΑΣ. της Διεύθυνσης Αστυνομίας 
Ημαθίας, δύο υπήκοοι Πακιστάν η-
λικίας 40 και 31 ετών, διότι σε α-
στυνομικό έλεγχο διαπιστώθηκε να 
κατέχουν και να διαθέτουν προς 

πώληση, 29 πακέτα τσιγάρων τα οποία δεν έφεραν την 
ειδική ταινία φόρου κατανάλωσης. Από την κατοχή τους 
κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 250 ευρώ, ως προερ-
χόμενο από την πώληση των λαθραίων τσιγάρων.

ΑΝΑΣΤΑΣΗ 
ΣΤΟ 

ΞΗΡΟΛΙΒΑΔΟ
Ο Πολιτιστικός Όμιλος 

Ξηρολιβάδου  τηρώντας και 
φέτος την παράδοση προ-
σκαλεί όλα τα μέλη του Ο-
μίλου, τους συγχωριανούς 
και τους φίλους του χωριού 
να παρακολουθήσουμε όλοι 
μαζί την Αναστάσιμη Ακο-
λουθία που θα τελεστεί το 
Μεγάλο Σάββατο στις 22:00 
το βράδυ στον Ιερό Ναό 
του Προφήτη Ηλία στο Ξη-
ρολίβαδο.  

Το Δ.Σ. 

ΔΩΡΟΣΗΜΟ ΠΑΣΧΑ
Η πληρωμή του Δωροσήμου Πάσχα 2018 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους για 

όσους πληρωθούν μέσω των Υποκαταστημάτων μισθωτών του ΕΦΚΑ, θα γίνει 
στο χρονικό διάστημα από 04/04/2018 μέχρι 20/04/208, κατά τις ημερομηνίες 
4,5,11,12,19 και 20/04/2018 εντός του πρωινού ωραρίου λειτουργίας των Υποκα-
ταστημάτων.

Δικαιολογητικά πληρωμής:
-Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο
-Για τους απογραφέντες μέχρι 3/2/2002 η προσκόμιση ΔΑΤΕ ή Βιβλιάριο Εντο-

λών Ασφάλισης ή Απόσπασμα Λογαριασμού Ασφαλισμένου.
-Για τους απογραφέντες από 4/2/2002 και μετά η προσκόμιση της Βεβαίωσης 

Απογραφής Ασφαλισμένου ή Απόασπασμα Λογαριασμού Ασφαλισμένου.
Το δωρόσημο καταβάλλεται μέσω Τραπεζών σε όσους οικοδόμους εκδήλωσαν 

επιθυμία και υπέβαλαν την σχετική αίτηση - δήλωση.

Ξεκίνησε η 8η εκστρατεία ρίψης
 δολωμάτων από αέρος για εμβολιασμό 

των αλεπούδων κατά της λύσσας

Την Κυριακή 15 Απριλίου
Παρουσίαση του βιβλίου 
«Νάουσα, μια νέα πόλη»
στο πλαίσιο της 196ης 

Επετείου του Ολοκαυτώματος
Ο Δήμος Ηρωικής Πόλης Νάουσας στο πλαίσιο εορτασμού 

της 196ης Επετείου Ολοκαυτώματος παρουσιάζει το βιβλίο 
«Νάουσα, Μια Νέα Πόλη». Το βιβλίο αναφέρεται στην ιστορία 
της Ηρωικής Πόλης της Νάουσας και εκδόθηκε από το Ίδρυμα 
Χριστόφορου και Μαίρης Δημούλα. 

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 15 Απριλίου 
2018 και ώρα 18:30 το απόγευμα στον Πολυχώρο Πολιτι-
σμού «Χρήστος Λαναράς» (αίθουσα Βέτλανς) και το βιβλίο 
θα παρουσιάσουν οι κ. Χρήστος Χέλμης, επικοινωνιολόγος, 
Τριαντάφυλλος Πετκανόπουλος, συγγραφέας του βιβλίου και 

η Δρ. Τζωρτζίνα Αθανασί-
ου, Διδάκτωρ Γλωσσολογίας 
του Πανεπιστημίου Paris IV-
Sorbonne. Η είσοδος είναι 
ελεύθερη για το κοινό.
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ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ

Πασχαλινή εκδρομή 
σε Λευκάδα 

- Πάργα - Πρέβεζα
Η λέσχη μας μας διοργανώνει για τα μέλη και του φί-

λους της λέσχης πασχαλινή εκδρομή σε Λευκάδα-Πάρ-
γα-Πρέβεζα από 6-9/4. Περιλαμβάνει: πρωινό, αναστά-
σιμο γεύμα και πασχαλινό γεύμα και όλα αυτά σε πολύ 
χαμηλή τιμή. Παρέχεται αναλυτικό πρόγραμμα από τη 
λέσχη μας.

Η λέσχη μας είναι ανοιχτή Δευτέρα, Τετάρτη, Παρα-
σκευή 10.30-12.30. Τηλ.: 23310 25654, Ανοίξεως 90.

Το Δ.Σ.

Τα μέλη του ΚΑΠΗ
 Βέροιας γνώρισαν 

την περιοχή 
της Μπαρμπούτας

Τη Παρα -
σκευή 30 Μαρ-
τίου 2018, συ-
νεχίζοντας τις 
εκδηλώσεις της 
δράσης «ΓΝΩ-
Ρ Ι Ζ Ω  Τ Η Ν 
ΠΟΛΗ ΜΟΥ», 
μέλη του ΚΑ-
ΠΗ Βέρο ιας 
ξεναγήθηκαν 
στην Εβραϊκή 
συνοικ ία της 
Μπαρμπούτας  
καθώς και επι-
σκέφτηκαν το 
εσωτερικό της 
εβραϊκής συνα-
γωγής.

  Εδώ, στη Δυτική πλευρά της πόλης ο χρόνος μοιάζει να γυρίζει στο παρελθόν, την 
εποχή που η Μπαρμπούτα αποτελούσε μια γειτονιά όπου ζούσε η πολυάριθμη εβραϊκή 
κοινότητα της πόλης. Η γέφυρα της Καραχμέτ, η πλούσια βλάστηση στις όχθες του Τριπο-
τάμου, τα παλιά μεγαλοπρεπή  αρχοντικά …κοσμούν τη γραφική συνοικία.

  Στην καρδιά της εβραϊκής συνοικίας βρίσκεται το πέτρινο κτίριο της συναγωγής. Της 
αρχαιότερης συναγωγής στη Β.Ελλάδα, μια από τις παλαιότερες στην Ευρώπη και σημαντι-
κό μνημείο των Εβραίων ανά τον κόσμο.

  Για την συγκινητική αναδρομή στο παρελθόν και στην ιστορία του τόπου μας, ευχα-
ριστούμε θερμά την Εφορία Αρχαιοτήτων Ημαθίας και ιδιαιτέρως  την αρχαιολόγο Μαρία 
Χειμωνοπούλου, καθώς  επίσης και την Αντιδημαρχεία Τουρισμού Βέροιας.

Μέχρι τη Μ. Τετάρτη
Στο καφέ–ζαχαροπλαστείο 

«ΣΕΡΕΜΕΤΑΣ» 
το bazaar του ΣΟΦΨΥ 

Μέχρι και τη Μ. Τετάρτη θα συνεχίσει τη λειτουργία του  
στο Καφέ - Ζαχαροπλαστείο «ΣΕΡΕΜΕΤΑΣ» το bazaar του 
Συλλόγου Οικογενειών Φίλων Ψυχικής Υγείας του Ν. Ημα-
θίας. (ΣΟΦΨΥ) Ευχαριστούμε θερμά όσους μας τίμησαν 
με την παρουσία τους στο πρωϊνό της Κυριακής 1 Απριλίου 
στη Στέγη Δημιουργίας του Συλλόγου μας και την έναρξη 
του bazaar μας με μοναδικά χειροποίητα δώρα από τις εθε-
λόντριές μας. Σας περιμένουμε!

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

Σαλιάγκας Γιώργος Μαρία Ντέντου

Νηστίσιμα «Κερκέλια» από την Εύξεινο Λέσχη Χαρίεσσας
Η Εύξεινος Λέσχη Χαρίεσσας στα πλαίσια δράσε-

ων της για το Πάσχα 2018 διοργάνωσε ένα όμορφο 
Σαββατοκύριακο για μικρούς και μεγάλους.Το έθιμο 
θέλει το Σάββατο του Λαζάρου οι νοικοκυρές στον 
Πόντο να φτιάχνουν νηστίσιμα «Κερκέλια» τα οποία 
και μοίραζαν στα παιδιά την Κυριακή των Βαίων. Έ-
στι λοιπόν από νωρίς το πρωί του Σαββάτου γέμισε 
η αίθουσα του συλλόγου από παιδιά με όρεξη και δι-
άθεση να «ζυμωθούν « με την παράδοση. Η γραμμα-
τέας του συλλόγου Μωυσιάδου Σοφία διηγήθηκε το 
έθιμο και μοίρασε σε όλους την συνταγή των γιαγιά-
δων μας. Γονείς και παιδιά έφυγαν με τις καλύτερες 
εντυπώσεις και ζεστά Κερκέλια για το σπίτι τους. Την 
Κυριακή των Βαϊων αφού τα μικρα παιδιά γύρισαν απο το «Βάεμα», τους περίνεναν μια ωραια έκληξη στην αίθουσα του 
συλλόγου. Η ημέρα ήταν αφιερωμένη σε επιτραπέζια παιχνίδια και πολλά γλυκά, στη συνέχεια ολη η «οικογένεια¨της 
λέσχης παρακολούθησε βίντεο από στίγμες της πετυχημένης ποντιακής βραδιάς. Παιδιά και δάσκαλοι ανανέωσαν το 
ραντεβού τους για την ημέρα της Ζωοδόχου Πηγής που συματοδοτεί και τον εορτασμό του συλλόγου μας!

Τραγουδώντας και χορεύοντας τα 
τραγούδια του Λαζάρου με χαμόγελα και 
χαρούμενη διάθεση ευχήθηκαν σε όλους 
οι Λαζαρίνες της Βεργίνας τηρώντας και 
φέτος το όμορφο έθιμο της περιοχής. Σή-
μανε η άνοιξη, η ανάσταση της φύσης και 
της ανθρώπινης ψυχής με τα λαζαριώτικα 
τραγούδια να μιλούν για την αναγέννηση 
και να μεταφέρουν σε όλους μας μήνυμα 
ελπίδας. 

Πρόκειται για ένα έθιμο της άνοιξης 
που προέρχεται από την εκκλησιαστική 
μας παράδοση, καθώς αναφέρεται στο 
γεγονός της ανάστασης του Λαζάρου, το 
οποίο τελούνταν σε διάφορες περιοχές 
της Ελλάδος, όπως και στο Ρουμλούκι. 
Το έθιμο των Λαζαρίνων έκτος από το ότι 
αναγγέλλει την ανάσταση του Λαζάρου,  
αναγγέλλει και το ξύπνημα, την ανάστα-
ση της φύσης με τον ερχομό της άνοιξης. 
Το έθιμο αυτό έχει προφανώς αρχαίες 
ρίζες και σχετίζεται με τη γιορτή των αρ-
χαίων Ανθεστηρίων, αλλά και με τους 
μύθους του Άδωνη και της Περσεφόνης.

Οι Λαζαρίνες είναι ομάδες νεαρών κο-
ριτσιών που επισκέπτονται όλα τα σπίτια 
του χωριού τους, τραγουδώντας ένα εί-
δος καλάντων, τα «Λαζαρ’κά», που α-
ναφέρονται στο Λάζαρο, την κάθοδό του 
στον Άδη και την ανάστασή του από τον 
Ιησού. 

 Ευχαριστούμε πολύ τις φετινές μας 
Λαζαρίνες:

Βουλγαροπούλου Παναγιώτα 
Βουλγαροπούλου Μαρκέλλα
Βουλγαροπούλου Έρρικα 
Ευγενιάδου Ιουλία
Ζησέκα Γεωργία
Κακαγιάννη Σοφία
Καραγεώργου Βασιλική 
Καραγεώργου Μαρία 
Καραλάγκου Μαρία
Καραμπέκου Ζωή

Μαλούτα Μαρία 
Μητροπούλου Ελένη 
Μητροπούλου Μαρία 
Ράπτη Μαρία 
Φανιού Ελένη 
Φωτοπούλου Ιωάννα
 Ιδιαίτερα ευχαριστούμε για τη βοήθειά της την κ.Βασι-

λική Κακαγιάννη.
 Καλή Ανάσταση σε όλους!

Οι Λαζαρίνες της Βεργίνας 
γιόρτασαν τον ερχομό 

της Άνοιξης και της Ανάστασης
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πρωτοβουλίας για το Παιδί 

ευχαριστεί θερμά:
1.Φίλες από τη Στουτγκάρδη, που ενίσχυσαν την λει-

τουργία του Σπιτιού της Βεργίνας, με ψώνια αξίας 376€.
2.Τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αγίου Γεωργίου Ημαθίας για 

τη δωρεά ποσού 200€ και την προσφορά τροφίμων και 
αναλωσίμων.

3.Το κατάστημα Spot team του κυρίου Τέλη Ευθυμιάδη, 
Μ. Αλεξάνδρου 28 στη Βέροια, για την συγκέντρωση τροφί-
μων και εφοδίων.

4.Ανώνυμη φίλη για τη δωρεά ποσού 100€ στη μνήμη 
Γεωργίου Κωνσταντινίδη.

5.Το Σχολείο δεύτερης ευκαιρίας Νάουσας και ιδιαίτερα 
τη Διευθύντριά του κυρία Αρσινόη Παρασκευά και την Υπο-
διευθύντρια κυρία Αλεξάνδρα Καρανίκα για την προσφορά 
λαμπάδων και παιχνιδιών σε όλα τα παιδιά.

6.Το 2ο, το 3ο και το 5ο Σύστημα Προσκόπων για την 
παροχή γεύματος και την προσφορά τροφίμων και φρού-
των.

7.Το Φαρμακείο Σίμου, για την δωρεά παντοφλών στα 
παιδιά.

8.Τους καθηγητές του 6ου Γυμνασίου Βεροίας για τη δω-
ρεά ποσού 66€ στη μνήμη Γιώργου Τσεκελίδη.

9.Την κυρία Έλσα Αρχοντίδου για τη δωρεά 15 κιλών 
κρέατος στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας.

10.Το Super Market «Μασούτης» και ιδιαίτερα την κ. Μα-
ρία Παζαρτζίδου, για την προσφορά λαμπάδων στα παιδιά, 
ενόψει του Πάσχα.

11.Ανώνυμο φίλο, για την προσφορά τροφίμων στο Σπίτι 
της Βεργίνας.

12.Το Market «Υδρόγειος» του κ. Κεδίκογλου, Βερμίου 2 
στη Βέροια, για την προσφορά κρεάτων.

13.Ανώνυμη φίλη για τη δωρεά ποσού 30€.
14.Ανώνυμη κυρία για τη δωρεά ποσού 20€.

 ΤΟ Δ.Σ.

Στην Π.Ε. Ημαθίας
Αιτήσεις για το 

Πρόγραμμα 
Αναδιάρθρωσης 
και Μετατροπής 

Αμπελώνων 
περιόδου 2018-19 

 Από την Δ/νση Αγρ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής Η-
μαθίας  ανακοινώνεται ότι: σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.
ΥΑ 2129/70097/28-6-2017 (ΦΕΚ 3361/Β/2017) και  με το 
υπ΄αρ. 1028/32872/2-3-2018 έγγραφο του ΥΠΑΑΤ ,  όσοι 
αμπελοκαλλιεργητές επιθυμούν  μπορούν να υποβάλλουν 
αιτήσεις για το Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής 
Αμπελώνων περιόδου 2018-19  στην Δ/νση Αγροτικής Οικο-
νομίας και Κτηνιατρικής Ημαθίας στο τμήμα Φυτικής-Ζωικής 
Παραγωγής     έως τις  20-5-2018.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις παρακάτω δράσεις:
1.Εκρίζωση και προετοιμασία εδάφους-αναφύτευση
2. Βελτίωση τεχνικών διαχείρισης.
3. Επανεμβολιασμός.
Επισημαίνεται ότι οι άδειες φύτευσης που χορηγήθηκαν 

από την 1η Αυγούστου 2016 (μέσω της ψηφιακής εφαρμο-
γής ) δεν ενισχύονται  οικονομικά για καμία δράση του Προ-
γράμματος Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελώνων.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την κατάθεση της αίτησης 
είναι τα παρακάτω:

1. Φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας
2. Φωτοτυπία πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης
3. Φωτοτυπία Εκκαθαριστικού εφορίας ή άλλου φορολο-

γικού εγγράφου όπου θα αναγράφεται ο ΑΦΜ του παραγω-
γού.

4. Δήλωση καλλιέργειας στα πλαίσια ενιαίας ενίσχυσης 
όπου φαίνονται τα αγροτεμάχια. 

5. Σε περίπτωση ιδιόκτητων εκτάσεων, ο νόμιμος τίτλος 
ιδιοκτησίας, με το πιστοποιητικό μεταγραφής. 

6. Σε περίπτωση μισθωμένων εκτάσεων ιδιωτικά συμ-
φωνητικά μίσθωσης (ενοικιαστήρια) μέχρι  και 9 ετών. 

Μετά την έγκριση ένταξης των παραγωγών στο πρό-
γραμμα θα πρέπει να  προσκομίζεται συμβολαιογραφικό 
έγγραφο μίσθωσης διάρκειας μεγαλύτερη από δέκα (10) έτη 
καθώς και το πιστοποιητικό μεταγραφής του μισθωτηρίου 
στο υποθηκοφυλακείο.     

Η ελάχιστη έκταση αμπελοτεμαχίου για συμμετοχή στο 
πρόγραμμα ορίζεται το μισό (0,5) στρέμμα.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να α-
πευθύνονται στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρι-
κής Ημαθίας ,Μητροπόλεως 44, 3ος  όροφος και   στα τηλ. 
2331350183 και 2331350148, κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες.

Αναπροσαρμογές επιτοκίων 
στην Τράπεζα Πειραιώς

Η Τράπεζα Πειραιώς προχωρά σε αναπρο-
σαρμογή των επιτοκίων των καταθετικών της 
λογαριασμών μειώνοντάς τα μεσοσταθμικά κατά 
0,02%  [2 μονάδες βάσης].  

Οι αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ από την Παρα-
σκευή 01.06.2018.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τα επιτόκια μπορείτε να 
βρείτε στο δίκτυο καταστημάτων, καθώς και στην ιστοσελίδα της τράπε-
ζας www.piraeusbank.gr.

« Ήλθε, ήλθε χελιδών 
καλάς ώρας άγουσα 
καλούς ενιαυτούς «

Το έθιμο της Χελιδόνας ή τα Χελιδονίσματα, ένα πανάρχαιο έθι-
μο αναβίωσε σήμερα 31 Μαρτίου ο 
Μορφωτικός Σύλλογος «Η ΜΙΕΖΑ». 
Τα παιδιά ξεχύθηκαν στους δρόμους 
κρατώντας ζωντανή μια παράδοση 
χρονών, και μοίρασαν τους γνωστούς 
« Μάρτηδες» για να μην μας «πιάσει» 
ο Μάρτης. Που σημαίνει ότι οι αχτίδες 
του Μαρτιάτικου ήλιου είναι τόσο καυ-
τές που κινδυνεύουμε να μαυρίσουμε 
και δεδομένου ότι στην παράδοση οι 
γυναίκες έπρεπε να είναι «αφράτες» 
και «άσπρες» σαν το γάλα, έπρεπε να 
φυλαχθούν. Η συνήθεια να δένουμε 
στο χέρι μας μια ασπροκόκκινη κλω-
στή «για να μην μας κάψει ο Μάρτης», 
οι λαογράφοι την συνδέουν με την « 
κρόκη» που οι μύστες των Ελευσίνι-
ων Μυστηρίων έδεναν στο πόδι ή το 
χέρι τους. Τον «Μάρτη» τον βγάζουμε 
από το χέρι μας, όταν δούμε το πρώτο 
χελιδόνι, τον βάζουμε κάτω από μια 
πέτρα κάνοντας συγχρόνως και μια 
ευχή ή πάλι τον κρεμάμε στον φράχτη 
της αυλής, να τον πάρουν τα χελιδόνια 
και να χτίσουν την φωλιά τους. 

Το τέλος του Χειμώνα και τον ερχο-
μό της Άνοιξης γιορτάζουν με τα χελι-
δονίσματα. Κρατούσαν στο χέρι τους 
ένα ξύλινο χελιδόνι και του κρεμούσαν 
κουδουνάκια. 

Όλοι μας υποδέχτηκαν θερμά. Η 
φύση, άρα η ζωή θα αναγεννηθεί!! Το 
έθιμο του καλαντίσματος της Άνοιξης 
ανάγεται στους αιώνες, τότε που ο 
Μάρτης ήταν ο πρώτος μήνας του έ-
τους και για να τον προϋπαντήσουν 
έψαλλαν κάλαντα και ευχές. 

Το Δ.Σ.

«Παίδες εν φύσει» 
στο Γυμνάσιο Μακροχωρίου

   Την Πέμπτη 29 Μαρτίου στο Γυ-
μνάσιο Μακροχωρίου πραγματοποι-
ήθηκε με επιτυχία κοινή δράση της 
Περιβαλλοντικής Ομάδας του σχο-
λείου «Παίδες εν φύσει» με το τμήμα 
Γεωπονίας της Β΄ τάξης του 1ου Ε-
ΠΑΛ Βέροιας. Η συνεργασία των δύο 
σχολείων αφορούσε την ανάπλαση 
μέρους της αυλής. Οι μαθητές, υπό 
την καθοδήγηση των υπεύθυνων κα-
θηγητών του τμήματος Γκιλιόπουλου 
Δημήτριου και Κούτρα Αικατερίνης 
καθώς και της ομάδας τους, φύτε-
ψαν ελιές, που ευγενικά τους παρα-
χώρησαν τα φυτώρια Μπρανιώτη, 
αρωματικά και καλλωπιστικά φυτά, 
προϊόντα του τμήματος Γεωπονίας 
του ΕΠΑΛ, αλλά και φυτά που αγο-
ράστηκαν με πρωτοβουλία της ομά-
δας. Επίσης, δόθηκε η ευκαιρία στα 
παιδιά να μάθουν αρκετά πράγματα 
για την περιποίηση και τη συντήρησή 
τους. 

Ο Διευθυντής του σχολείου και οι 
υπεύθυνοι καθηγητές της Περιβαλ-
λοντικής Ομάδας, Χατζηγεωργίου 
Χριστίνα, Τσουλτσίδου Κωνσταντία 
και Τότσκας Αθανάσιος ευχαριστούν 
θερμά τον Διευθυντή, τους συναδέλφους καθηγητές και τους μαθητές του ΕΠΑΛ που ανταποκρίθηκαν άμεσα 
στην πρόσκλησή  και εύχονται να υπάρξει μια μελλοντική συνεργασία!  

Παράσταση 
του εσπερινού ΕΠΑΛ στο 

ΚΑΠΗ Εργατικών Κατοικιών
  Την Παρασκευή 23 Μαρ-

τίου με  αφορμή τον εορτασμό  
της μεγάλης εθνικής μας εορ-
τής   και ως φόρος τιμής στην 
τρίτη ηλικία,  μαθητές του  τμή-
ματος  κοινωνικής πρόνοιας  
του 3ου Εσπερινού ΕΠΑΛ Βε-
ροίας  επισκέφτηκαν το ΚΑΠΗ 
εργατικών κατοικιών Βέροιας.

  Στα πλαίσια της επίσκε-
ψης,  οι μαθητές παρουσίασαν 
θεατρική παράσταση με τίτλο 
« Αδούλωτη Λευτεριά», προ-
καλώντας μεγάλη συγκίνηση 
στα μέλη του ΚΑΠΗ τόσο με τη 
θεματολογία της παράστασης, 
που προκάλεσε ανάκληση παιδικών αναμνήσεων, όσο και με την  πρω-
τοβουλία της δράσης τους.

Η εκδήλωση έκλεισε, με παραδοσιακούς χορούς , ποιήματα και τρα-
γούδια, αυθόρμητες εκδηλώσεις χαράς και ανταπόδοσης , από πλευράς 
των μελών του ΚΑΠΗ.

Ευχαριστούμε πολύ τους καθηγητές ,τους μαθητές  και όλους όσους 
εμπνεύστηκαν,  οργάνωσαν και συμμετείχαν  στη συγκεκριμένη δράση 
και κυρίως ευχαριστούμε  για τα συναισθήματα που μας δημιούργησαν.

Η τρίτη ηλικία αγκαλιάζει με μεγάλη χαρά τέτοιου είδους πρωτοβου-
λίες, δηλώνει παρών, επιθυμεί και εύχεται τη συνέχισή τους στο μέλλον.
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Ένας εξαιρετικά δημοφιλής και αξιόπι-
στοςχώροςπροετοιμασίαςομάδωνκολύμ-
βησηςαπόόλη τηνΕλλάδαπαραμένει το
ΔημοτικόΚολυμβητήριοΝάουσας.

Περίπου 220 αθλητές από έξι συλλό-
γουςτηςχώραςμας(ΟΡΦΑλεξανδρούπο-
λης,ΟδυσσέαςΘεσσαλονίκης,Αθλητική
Ακαδημία«Αστέρια»Θεσσαλονίκης,Μακε-
δονικός,Ν.Ο.Χαλκίδας,ΝεάποληΘεσσα-
λονίκης)φιλοξενούνταιαυτέςτιςμέρεςστα
ξενοδοχεία της Νάουσας, καθώς επίσης
καιοπαραολυμπιονίκηςΔημήτρηςΚαρυπί-
δηςαπότηνΑλεξανδρούπολη,καιπροετοι-
μάζονταιστιςεγκαταστάσειςτουΔημοτικού
Κολυμβητηρίουέχονταςτιςκαλύτερεςεντυ-
πώσεις.Τηνπροηγούμενηεβδομάδαπρο-
ετοιμάστηκαν επίσης30 επίλεκτοι αθλητές
απότηνΚεντροδυτικήΜακεδονία, έξιαπό
τους οποίους είναι αθλητές των ομάδων
τηςπόλης.

ΟΔήμοςΝάουσας σε συνεργασία με
την Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδος
και τους κολυμβητικούς συλλόγουςπρο-
σφέρουν ιδανικές συνθήκες άθλησης και
διαμονήςσεαθλητές καισυνοδούς, τονώ-
νονταςπαράλληλατηντοπικήαγορά.
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Ανακοινώθηκαν οι διαιτητές που 
θα διευθύνουν τις αναμετρή-
σεις της 25ης αγωνιστικής της 

Football League το διήμερο Μ. Τετάρ-
της και Μ. Πέμπτης (04-05/04).

Αναλυτικάοιορισμοί:
ΟΦΗ –Άρης (04/04, 15:00 ΕΡΤ3): Ρατσιάτος

(Αργολίδας),Πρέντζας (Δυτ.Αττι-
κής),Λυμπερόπουλος (Αθηνών),
Γιαννουλάκης(Χανίων).

ΑπόλλωνΠόντου –Εργοτέλης
(04/04, 15:30): Φωτιάδης (Σερ-
ρών), Κούλα (Ξάνθης), Καμπού-
ρης (Σερρών), Σιδηρόπουλος (Ε-
βρου).

Πανσερρα ϊκός  –  Σπάρτη
(04/04, 16:00): Μαλούτας (Ημα-
θίας),Παπαδάκης (Ημαθίας), Γιά-
ντσης (Ημαθίας),Αγγελάκης (Μα-
κεδονίας).

Τρίκαλα–Καραϊσκάκης(04/04,
16:00): Κιγιντζή (Θράκης), Βο-
γιατζής (Καρδίτσας), Παπαλίτσας
(Καρδίτσας),Τεβεκέλης (Μακεδο-
νίας).

ΑπόλλωνΛάρισας –Καλλιθέα
(04/04, 16:00):Φωτιάς (Πέλλας),
Δεμερτζής (Πέλλας),Δημητριάδης
(Θράκης),Κοτσάνης(Δράμας).

ΑΟΧΚισσαμικός –ΔόξαΔράμας (05/04, 15:00,
ΕΡΤWebTV): Φουκάκης (Ηρακλείου), Μήταρης
(Αν.Αττικής),Μαυρουδής(Ηρακλείου),Βισκαδούρος
(Ηρακλείου).

Παναιγιάλειος–Παναχαϊκή(05/04,17:00,ΕΡΤ3):
Κορδολαίμης (Αν.Αττικής), Γκοτσόπουλος (Αχαΐας),
Σκορδίλης(Κέρκυρας),Πουλημάς(Κέρκυρας).

Συνεχίστηκε με τα παιχνίδια της 
21ης αγωνιστικής το πρωτά-
θλημα της  ΕΚΑΣΚΕΜ Α’ όπου 

ο ΓΑΣ Μελίκης «διέλυσε» και τον 
Εδεσσαικό με 92-61 και απέδειξε 
οτι είναι το μεγάλο φαβορί για την 
κατάκτηση της 1ης θέσης και την 
επιστροφή στην Γ΄Εθνική. 

Ταχθεσινάαποτελέσματα
ΑΓΕΠιερίας–ΑετόςΚιλκίς.................... 79-64
Αλεξάνδρεια–ΜΑλέξανδροςΓιανν....... 68-48
Μελίκη–Εδεσσαϊκός............................. 92-61
Αριδαία–Αιγινιακός............................... 80-62
ΊκαροιΓιανν–Βατανιακός..................... 86-84
ΖαφειράκηςΝ–ΚεραυνόςΆσπρου......... (4/4)

ΗΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1ΓΑΣΜελίκης............................................ 42

2ΦΟΑριδαίας............................................ 38
3ΓΑΣΑλεξάνδρειας.................................... 36
4ΑΟΚΑιγινιακός........................................ 34
5ΑΓΕΠιερίας............................................. 34
6Βατανιακός/Σάρισα.................................. 32
7ΊκαροιΓιαννιτσών.................................... 30
8Εδεσσαϊκός.............................................. 30
9ΖαφειράκηςΝάουσας.............................. 29
10ΑετόςΚιλκίς........................................... 27
11ΜέγαςΑλέξανδροςΓιαννιτσών............... 23
12ΚεραυνόςΆσπρου................................. 20
*ΖαφειράκηςΝάουσας και ΚεραυνόςΆσπρου

έχουνέναματςλιγότερο

ΕΠΟΜΕΝΗΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ(22η,14/4)
ΜέγαςΑλέξανδροςΓιαννιτσών–ΑΓΕΠιερίας
Βατανιακός/Σάρισα–ΓΑΣΑλεξάνδρειας
ΑετόςΚιλκίς—ΖαφειράκηςΝάουσας
ΚεραυνόςΆσπρου–ΓΑΣΜελίκης
Εδεσσαϊκός–ΦΟΑριδαίας
ΑΟΚΑιγινιακός–ΊκαροιΓιαννιτσών

ΕΚΑΣΚΕΜΑ’
Σάρωσε και πάλι ο ΓΑΣ Μελίκης

Football Leauge

Οι«σφυρίχτρες»της25ης
αγωνιστικήςσήμεραΜ.Τετάρτη

καιαύριοΜ.Πέμπτη

Την 21η νίκη σε ισάριθμα παι-
χνίδια σημείωσαν  οι Αετοί 
Βέροιας, στην προτελευταία 

αγωνιστική της Β ΕΚΑΣΚΕΜ. Η 
ομάδα του Ντάνη Τυριακίδη δεν 
συνάντησε ιδιαίτερες δυσκολίες στη 
γειτονική Πιερία και επικράτησε με 
89-53 της ΑΓΕ Πιερίας, σε ένα παιχνί-
δι που ξεκίνησε με το...αριστερό για 
τους Ημαθιώτες καθώς στην πρώτη 
κιόλας φάση, τραυματίστηκε ο Γιώρ-
γος Πάππου και δεν αγωνίστηκε 
καθόλου.

Ωστόσο, ο τραυματισμός του δεν φαίνεται να
εμπνέει ανησυχία καθώς μετά τον αγώνα ένιωθε
πολύκαλύτερακαιπατούσετοπόδιτουχωρίς ιδι-
αίτερουςπόντους.

Ακολουθείέναακόμηπαιχνίδιγιατους«ασπρό-
μαυρους»τοΣάββατο14/4μεαντίπαλοτονδεύτε-
ροτηςβαθμολογίας,ΦίλιπποΝέαςΠέλλας.

ΠρώτοισκόρερτηςομάδαςήτανοιΚωστήςΓκε-
γκόπουλοςκαιΜάκης Ιωσηφίδης,πουσημείωσαν
27πόντοιέκαστος,καιτουςακολούθησανοιΠάνος
Τσιμτσιρίδης και ΧάρηςΧρυσάφηςπουπέτυχαν
από13.

Ταδεκάλεπτα:7-29,25-50,42-72,53-89
ΟιπόντοιτωνΑετών:Τσιμτσιρίδης13,Ιωσηφί-

δης27(5),Παπαδόπουλος7(1),Γκεκόπουλος27,
Χρυσάφης13(3),Ιατρού,Βλαχάκης,Κασάπης2

ΕΚΑΣΚΕΜ Β’

ΝίκηκαιστηνΚατερίνηγιατους
Αετούς89-53τηνΑΓΕΠιερίας

Προετοιμασίες 
ομάδων στο 
Δημοτικό 

Κολυμβητήριο 
Νάουσας.

220 
κολυμβητές από 

6 συλλόγους
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Έγινε το Σάββατο το πρωί στην Νάου-
σα το  διασ/κο πρωτάθλημα των 
πολυαθλων, των παμπαίδων και παν-

κορασιδων Β .Οι μικροί του Φιλίππου πρώ-
τευσαν σε πολλά ατομικά αγωνίσματα  αλλά 
και με τον Αθανασακη Παναγιωτη στα αγόρια 
και την Γρατσιανου Χριστίνα στα κορίτσια 
κέρδισαν τις πρώτες νίκες στα πολυαθλα.
.
Αναλυτικάτααποτελέσματαείναιταεξής.
Σταατομικα
Στηνσυνολικηβαθμολογιατου3αθλου
Μηκοςαγορια=
1οςΑθανασακηςΠαναγιωτης5.56
1οςΑθανασακηςΠαναγιωτης305βαθμους
5οςΜπεκαςΓιωργος4.59
4οςΜπεκαςΓιωργος240
6οςΑποστολιδηςΧρηστος205

1000μετρα=
1οςΑθανασακηςΠαναγιωτης2’55’’30
ΛιουλιαςΝικος180
2οςΛιουλιαςΝικος3’38’’00
ΠαναγιωτιδηςΓιωργος180
4οςΛιωβαςΔημητρης3’49’’00
ΖησιοςΑριστοτελης170
ΓεωργιουΠαυλος170

60μετρα=
2οςΜπεκαςΓιωργος8’’45
ΜεταξοπουλοςΑλκης160
ΛιωβαςΔημητρης160
Μπαλακι=4οςΑθανασακηςΠαναγιω-

της42.80
ΕξεζιδηςΧαρης110
5οςΜπεκαςΓιωργος38’40

Υψοςκοριτσ=
1ηΠισκουΤανια1.35
1ηΓρατσιανουΧριστινα245βαθμους
2ηΚαγκελιδοΦωτεινη1.30
2ηΚαγκελιδουΦωτεινη,230
4ηΠαπαδοπούλουΔέσποινα1.25
3ηΠισκουΤανια225
5ηΔοξοπουλουΕλενη1.25
5ηΔξοπουλουΕλενη210
6ηΓρατσιανουΧριστινα1.25
8ηΠασχουλαΑμαλια185
ΛαζουΕυμορφια165

60μεεμποδ=
1ηΚαγκελιδουΦωτεινη11’’17
ΛύχναΕλενη155
3ηΔοξοπουλουΕλενη11’61
ΓραμματικοπουλουΑντωνια155
4ηΠισκουΤανια11’’72
ΠαπαδοπουλουΣταυρουλα145
5ηΠασχουλαΑμαλιανα11’’77
ΚαραγιωργουΣτεργιαννη145
ΠαπαδοπουλουΔεσποινα135

1000μετρα=
1ηΓρατσιανουΧριστινα3’29’’00
ΔεμερτζιδουΜαρια135
2ηΛαζουΕυμορφια3’41’
ΚουκουτεγουΧρυσα110
5ηΚραγιωργουΣτεργιαννη3’54’’
ΓατουττζιδουΤερψιθεα110
6ηΓραμματικοπουλουΑντωνια3’58’’
ΣαρηγιαννιδουΦρειδερικη100
ΠαπαιωαννουΘεανω100

Σφαιρα=
3ηΚουτοβαφωτεινη6.89
ΚουτόβαΦωτεινη95
4ηΠαπαδοπουλουΔεσποινα6.89
ΜπιζεταΓεωργια90
5ηΠασχουλαΑμαλια6.65
ΓκαλιτσιουΔεσποινα90
ΠετρομελιδουΝαταλια85

Την πρώτη θέση και το 
χρυσό μετάλλιο στο 
πανελλήνιο πρωτάθλη-

μα ensemble Β΄ κατηγορίας 
(νεανίδων), που διεξήχθη 
αυτό το Σαββατοκύριακο 
(31.03-01.04.2018) στο Εθνι-
κό Γυμναστήριο Μίκρας στην 
Θεσσαλονίκη, κατέκτησε η 
ομάδα του συλλόγου Α.Ο. 
Αλέξανδρου. 

Ηομάδαπουαποτελείται από τις νε-
άνιδες:ΒράναΕλισάβετ, ΖουγιούΕλένη,
ΜίληΜαρία-Ελένη, ΠαυλίδουΦωτεινή
καιΤσιριλάκηΧριστίνα,πραγματοποίησε
δύοπαρουσιάσειςσεπρόγραμμαμε δέ-
κα κορύνεςσε διασκευή του τραγουδιού
«Prisencolinensinainciusol», τουAdriano

Celentanoκαιαπό τοάθροισμαπουσυ-
γκέντρωσεαναδείχθηκεστηνπρώτη θέ-
ση.Την δεύτερη ημέρα στον τελικό του
αγωνίσματος, αναδείχθηκε ξανάπρώτη,
κερδίζονταςκαιπάλιχρυσόμετάλλιοπα-
ρουσιάζοντας άρτια το ίδιοπρόγραμμα.
Ηαθλητικήπορείατηςομάδαςείναιστα-
θεράανοδική,αφούστιςαρχέςΜαρτίου,
είχε κατακτήσει τη δεύτερη θέση και το
ασημένιομετάλλιοστηνπροκριματικήφά-
σητουπρωταθλήματος.

Συγχαρητήρια στις αθλήτριες που
προπονούνται με αρκετά προβλήματα
και κάτω από δύσκολες συνθήκες, στις
προπονητήτριεςΑτανάσοβαΜαργαρίτα,
ΤσέουΔροσιά, Τηλιοπούλου Βασιλική,
στη χορογράφοΔίγκαΑναστασία, αλλά
καιστηνΕλληνικήΓυμναστικήΟμοσπον-
δία,πουστηρίζειμεκάθεπροσπάθειατο
έργοτωνσωματείωνγιατηνανάδειξητου
αθλήματος.

Α.Ο. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

Χρυσόμετάλλιοστο
ΠανελλήνιοΠρωτάθλημα

ENSEMBLE

Εντυπωσίασαν οι «μικροί» του Φιλίππου 
στα Πολύαθλα στην Νάουσα

Ημέρες κατάνυξης, εσωτερικής αναζή-
τησης, προσευχής, συγχώρεσης και 
αλληλεγγύης αυτές που διανύουμε 

και ο Αθλητικός Σύλλογος «ΤΕΤΡΑΘΛΟΝ» 
Νάουσας, για μια ακόμη χρονιά, προχώρη-
σε σε συμβολικές κινήσεις κοινωνικής προ-
σφοράς.

Αρχικά, στις 29Μαρτίου, παρέδωσε στον Ιερό Ναό
ΑγίουΔημητρίουΝάουσας οκτώ κουτιά γεμάτα με ρούχα
και υποδήματα τα οποία με αγάπησυγκεντρώθηκαναπό
τουςγονείςκαιταμέλητουπροκειμένουαυτάναδιατεθούν

για την ανακούφιση
αναξιοπαθούντων
συνανθρώπωνμας.

Τασυγκεντρωμέ-
να είδη παρέδωσε
στον Ιερέα πατέρα
Νικόλαοαντιπροσω-
πεία του Συλλόγου
αποτελούμενη από
τηνΠρόεδροκαΠα-
παντωνίου Αγγελι-
κή, τον Εκπαιδευτή
Δημητριάδη Πανα-
γιώτη5DANκαιτον
αθλητή Πλουμπίδη
Βασίλειο2DAN.

Στις 31Μαρτίου, ομάδα του Συλλόγου αποτελούμενη
από17μέλημε επικεφαλής τηνΠρόεδρο καΠαπαντωνί-
ουΑγγελική και τονΕκπαιδευτήΔημητριάδηΠαναγιώτη5
DAN,επισκέφτηκετοΓηροκομείοΝάουσαςπροκειμένουνα
μοιράσειαγάπηκαιχαμόγελα.

Εκεί έγινε δεκτή από τηνΔιευθύντρια κα Σαντίκογλου
Αλέκαστηνοποίαπαραδόθηκε,ωςμίαελάχιστηχειρονομία
συμπαράστασης, ένα κιβώτιο με είδηατομικής καθαριότη-
τας.Οι αθλητές έψαλαν  ταΠασχαλιάτικα κάλαντα και το
παραδοσιακό «Βάγια, Βάγια των βαγιών» ακούστηκε για
πρώτηφοράαπόΣύλλογομέσαστοΓηροκομείο,σκορπίζο-
νταςσυγκίνησηστουςαπόμαχουςτηςζωής.

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

Απρίλιος 2018 
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκατά

τοδιάστημααπό2-4-2018 μέχρι8-4-2018 
θαείναιτοεξής:Αυτόματοςτηλεφωνητής
βλαβών:τηλ.2331021814.

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

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

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδο-
νίας στηρίζει ενεργά την προβολή 
των ποιοτικών αγροτικών προϊό-
ντων της περιοχής της και έχει προ-
βεί σε όλες τις απαραίτητες ενέρ-
γειες προκειμένου να συμμετάσχει 
με εκθετήριο χώρο 228 τ.μ. στην 
Διεθνή Έκθεση Φρέσκων Φρούτων 
και Λαχανικών «FRESKON 2018» 
που θα πραγματοποιηθεί από τις 26 
έως τις 28 Απριλίου 2018 στο Εκθε-
σιακό Κέντρο ΔΕΘ - HELEXPO στη 
Θεσσαλονίκη. Θα φιλοξενηθούν 
περισσότεροι από 200 αγοραστές 
από διάφορες χώρες και συγκε-
κριμένα, από Ευρώπη, Βαλκάνια, 
Ρωσία, Ουκρανία, Ασιατικές χώρες, 
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

ΗFRESKONως διεθνής έκθεση, που
διοργανώνεται για τέταρτη συνεχή φορά
στοΔιεθνέςΕκθεσιακόκαιΣυνεδριακό Κέ-
ντροΘεσσαλονίκης, έχει δυνατότητες και
λειτουργεί ως σύνδεσμος ανάμεσα στην
ελληνικήπαραγωγήφρέσκωνφρούτων και
λαχανικώνκαιτιςδιεθνείςαγορές,τουςμεγάλους
ξένους λιανεμπόρους και τα υπερεθνικά δίκτυα
διανομής. Συγκεντρώνει όλους τουςφορείς λή-
ψηςαποφάσεων του κλάδου και αναμένεται να
την επισκεφθούν χονδρέμποροι εισαγωγείς &
εξαγωγείς φρέσκων φρούτων και λαχανικών,
έμποροι λιανικής, σημαντικές αλυσίδες super
marketαπό τηνΕλλάδακαι το εξωτερικό,όπως
επίσηςκαιγεωπόνοι,παραγωγοίαλλάκαιεπαγ-
γελματίεςπου δραστηριοποιούνται στον κλάδο
τηςσυσκευασίας και των logistics.Πλαισιώνεται
απόμιασειράπαραλλήλων εκδηλώσεωνόπως:
ΤοΔιεθνέςΣυνέδριοΣταφυλιού,SpecializedΠα-

ράλληλες εκδηλώσεις, ομιλίες καιπαρουσιάσεις,
FreshConmarket(B2BΣυναντήσειςμετιςμεγα-
λύτερες αλυσίδες supermarket τωνΒαλκανίων
καιτηςΝοτιοανατολικήςΕυρώπης).

ΣκοπόςτηςσυμμετοχήςτηςΠεριφέρειαςστην
έκθεση FRESKON (με αγροτικά, ποιοτικά φρέ-
σκαφρούτα και λαχανικά τα οποίαπαράγονται
στηνΚεντρικήΜακεδονία) είναι η ανάδειξη των
τοπικώνπροϊόντωνπουπροσδιορίζουντηνισχυ-
ρή ταυτότητα καιφήμη τηςπεριοχής και αποτε-
λούνπροϊόντα-σημαία τηςΚεντρικήςΜακεδονί-
ας,καθώςκαιηπροώθησήτουςσενέεςαγορές
τουεσωτερικούκαιτουεξωτερικού.

Για την υλοποίηση των παραπάνω και την

αρτιότερη συμμετοχή της Περιφέρειας στη
FRESKON2018, όσες επιχειρήσεις τηςΠερι-
φερειακήςΕνότηταςΗμαθίας , επιθυμούν να
προβάλουνταπροϊόντατουςμέσααπότοπε-
ρίπτερο τηςΠ.Κ.Μ., ναδηλώσουνσυμμετοχή
τοσυντομότεροδυνατόκαι όχιαργότερααπό
τηνΠέμπτη5Απριλίου2018.

ΗΠ.Κ.Μ. θαπροβεί σε ενοικίαση χώρου
228τ.μ.στοπερίπτερο13τηςΔ.Ε.Θ.,καιθα
διατίθεταιοαπαραίτητος εξοπλισμόςτουχώ-
ρου και θα εξασφαλίζονται καιπαράλληλαθα
εξασφαλίζονταιοιβασικέςλειτουργικέςδαπά-
νες  για την εύρυθμη λειτουργία τουπεριπτέ-
ρου.Λόγωσυγκεκριμένουαριθμούτωνstand,
θα τηρηθείσειράπροτεραιότητας για τηνδιά-
θεσήτουλαμβάνονταςυπόψη:

1.Τον εξαγωγικό χαρακτήρα της επιχείρη-
σης και ανδιαθέτει τις απαραίτητεςπιστοποι-
ήσεις,

2.Τηδραστηριότητατηςεπιχείρησηςκαικα-
τάπόσοσυμβάλλει στηναύξηση τηςπροστι-
θέμενηςαξίαςτωνπροϊόντωντηςΠεριφέρειας
ΚεντρικήςΜακεδονίας,

3.Τηνεκπροσώπησηόσοτοδυνατόπερισ-
σότερωνΠεριφερειακώνενοτήτωντηςΠΚΜ,

4.Τους εκθέτεςοι οποίοι δεν έχουν ξανασυμ-
μετάσχει σεπερίπτερο τηςΠεριφέρειας σε διε-
θνείςεκθέσεις.

ΟιΑιτήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα
πρέπει να αποστέλλονται συμπληρωμένες στα
e-mail: g.karali@pkm.gov.gr ή dao@pkm.gov.gr
ήστοfax2313330044.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση
γιατηνπρωτοβουλίατηςΠεριφέρειας,στατηλέ-
φωνα2313330350 κα. Γ.Καραλή, 2313330428
κ. Γ.Φανέλης και 2313330395 κ. Γ. Γκανάτσιος
ήστα2331350152&2331350142τηςΔΑΟΚΠΕ
ΗΜΑΘΙΑΣ(κ.Ο.Τσεχελίδου,Ι.Κεχαγιά).

Από τις 26 έως τις 28 Απριλίου 2018

Σειράπροτεραιότηταςγιατησυμμετοχή
επιχειρήσεωνστηνΔιεθνήΈκθεσηΦρέσκων
ΦρούτωνκαιΛαχανικών«FRESKON2018»

Φαρμακεία
Μ. Τετάρτη 4-4-2018

14:30-21:00 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ 6 (πλατεία αστικών,διπλ. Στα
ΚΤΕΛ)23310-63620

14:30-21:00 ΖΑΜΑΝΗΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΒΕΝΙ-
ΖΕΛΟΥ2623310-24123

19:00-01:00+διαν.ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΣΓΕΩΡΓΙ-
ΟΣΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ20-ΚΤΕΛ23310-27355



ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα
2ου ορόφου χωρίς ασαν-
σέρ, 85 τ.μ., με 2ΔΣΚ,
ανακαινισμένο, περιοχή
Κυριώτισσας, 29.500 ευ-
ρώ.Τηλ.:6945122583.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οροφοδια-
μέρισμα 110 τ.μ. καθαρά
στηΝάουσα,Νικομηδείας
4στον 2ο όροφο.Τηλ. ε-
πικοινωνίας:6937111143.

ΝΑΟΥΣΑκέντρο(Βε-
ν ιζέλου & Μπιγκάνου
γωνία) πωλείται οροφο-
διαμέρισμα 1ου ορόφου
δ ιώροφης  ο ι κοδομής
87 τ.μ., αυτόνομη θέρ-
μανση, ηλεκτρ. τέντες

στα  μπαλκόν ια .  Τιμή
συζητήσιμη. Τηλ.: 6979
464317.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ από ιδιώτη
καινούργιο κατάστημα 45
τ.μ. στην οδό Κεντρικής
της Βέροιας, δίπλα στο
Επιμελητήριο, με πατάρι
30 τ.μ., αυτόνομη θέρ-
μανση και θέσηπάρκιγκ.
Τηλ.:6936870915.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο
500τ.μ.στηΜελίκη(πλη-
σίονΚονάκι).Τιμήλογική.
Πληρ.τηλ.:6970862964.

ΣΤΟΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙ
12στρέμματαμεμονοκα-
τοικία ημιτελή.Τιμή εξαι-
ρετική50.000 ευρώ.Τηλ.:
6973735020.
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ  ε-
π ι χ ε ί ρηση  κα -
φέ-μπαρ επί της
οδούΕληάςπλή-
ρως εξοπλισμέ-
νη. Τηλ. :  6945
013461.

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στηνΑλεξάνδρεια διαμέ-
ρισμα ρετιρέ 120 τ.μ. επί της οδούΝ.
Πλαστήρα, ανακαινισμένο, ατομική θέρ-
μανση,ενεργειακότζάκι,ηλιακόθερμοσί-
φωνα,εντοιχιζόμενεςηλεκτρικέςσυσκευ-
ές,κλειστόγκαράζκαικλιματισμόσετιμή
ευκαιρίας.Πληρ.στοτηλ.:6980919964.
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ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 3 οικόπε-
δο από 400 τ.μ. το καθένα,
μεμονωμέναήόλαμαζί,στη
Ραχιά, στο κέντρο του χω-
ριού,πίσωαπό το σχολείο.
Τηλ.: 23310 20051 & 6942
779696κ.Αγγελική.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  χωράφι  10
στρέμματαμεδέντρα(ροδακι-
νιές)στον5οχρόνο,στηνπε-
ριοχή τηςΜέσης, 500 μέτρα
απότοχωριό.Τηλ.επικοινω-
νίας:6971629160.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δια-
μέρισμα60 τ.μ. ΣΚΔWC,
στην οδόΜ.Αλεξάνδρου
42 (δίπλαστοΚηροπλα-
στείο)2οςόροφος,μεκε-
ντρικήθέρμανσημεωρο-
μετρητή,πλήρωςανακαι-
νισμένο.Τιμή 230 ευρώ.
Πληρ.τηλ.:6976555454.

ΠΑΤΡΙΔΑ στο δρόμο
προςΑγ. ΓεώργιοΕΝΟΙ-
ΚΙΑΖΟΝΤΑΙ: α) διαμέρι-
σμα100τ.μ.,1οςόρ.,κε-
ντρική θέρμανση, ηλιακό,
β) κατάστημα ισόγειο100
τ.μ., μεγάλα μπαλκόνια
καιπροαύλιο.Τηλ.:23310
71554&6971706894.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΑΠΟΘΗΚΕΣ-

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ-
ΓΡΑΦΕΙΑ-
ΓΚΑΡΑΖ-
ΧΩΡΑΦΙΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  μαγαζ ί
στηνοδόΣταδίου67τ.μ.
μεέξτραεξωτερικόχώρο
σε τιμή μεγάλης ευκαι-
ρίας 30.000 ευρώ.Τηλ.:
6973735020.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για
εργασίαωςσερβιτόραγια
καφενείο sport-καφέ στη
Βέροιαγιαπρωινήήαπο-
γευματινή εργασία.Τηλ.:
6986766900.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία ελλη-
νίδαγιαεργασίαπρωινού
8ώρου σε καφέ-ουζερί.
Τηλ.:6971831074.

ΕΤΑΙΡΙΑΤΡΟΦΙΜΩΝ
ζητάπωλητήήπωλήτρια
μεδίπλωμαοδήγησηςγια
μόνιμηαπασχόλησηστον
ΝομόΗμαθίας και στους
όμορουςΝομούς.Βιογρα-
φικά: info@staboulis.com.
Τηλ.2332026904

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος
με δίπλωμα οδήγησης
κατηγορίας Β΄ σε κατά-
στημα ενοικιάσεως αυ-
τοκινήτων (γνώσειςπλυ-
ντηρίουαυτοκινήτων)στη
Ζάκυνθο για τη σεζόν 1
Μαΐου έως 31Οκτωβρί-
ου. Τηλ.: 6945 704344.
ΑΠΟΕΤΑΙΡΙΑ ταχυμετα-
φορώνΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός
με εμπειρίασεμεταφορι-
κή-κούριεργιατοΝ.Ημαθί-
ας.Αποστολήβιογραφικών:
ouzounidisp@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για
τηφύλαξηκαιπεριποίηση
γερόντου με πρόβλημα
όρασης.Τηλ.: 25176 και

6998027956.
ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ε-

ΤΑΙΡΙΑ ζητείται κύριος άνω
των 30 ετών, σοβαρός, με
ευχέρειαλόγου&άνεσηστις

δημόσιες σχέσεις να α-
ναλάβει εταιρία στοΝο-
μόΗμαθίας. Τηλ.: 6934
888738.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ηλεκτρο-
λόγος και μηχανικός αυ-
τοκινήτων για συνεργείο

www.laosnews.gr

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700
τμ.μεκτίσμαδυόροφοσε τιμή
ευκαιρίας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφιποτιστι-
κό11στρέμματαστηΜελίκη(πε-

ριοχήΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα

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

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

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙαποθήκηκοντάστκάντρο220τ.μ.,50.000ευρώ.

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

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

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

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

Προσφορά της εβδομάδας
-ΕΥΚΑΙΡΙΑπωλείται οικοδομή επί τηςΘεσσαλο-

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

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

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

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

ντρο40τ.μ.Τιμή19.000ευρώ

www.mesitikoveria.gr

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα με σαλοκουζίνα,
υπνοδωμάτιο, μπάνιο,αποθήκη και μπαλκόνι με
τέντα,μεατομικήθέρμανση,πλήρωςεπιπλωμένη
και εξοπλισμενημε ολες τις ηλεκτρικέςσυσκευές,
μεaircondicionκαιαποθηκευτικούςχώρους.Πολύ
κοντάστοκέντρο.Τηλεπικοινωνίας6974030013. ΠΩΛΕΙΤΑΙ οι-

κόπεδο 510 τ.μ.,
στοΔιαβατό.Τιμή
συζητήσιμη χω-
ρίς μεσίτες. Τηλ.:
6980357675.
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στηΒέροια.Πληρ. τηλ.: 23310
71553&6936905040.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: βοηθός μά-
γειρα κα άτομα για την κου-

ζινα σε γνωστή ταβέρνα στη
Βέροια. Τηλ.: 23310 70846
μετάτις10.00π.μ.

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

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ  προσφέρει ερ-

γασία καθαρισμού σπιτιών
καθώςφροντίδα μικρώνπαι-
διών και ηλικιωμένων. Τηλ.:
6984095883.

ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣμεγνώσεις
καικηπουρικήςζητάανάλογη
εργασία.Τηλ.:6974599047.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη
φύλαξη και περιποίηση η-

λικιωμένων σε 24ωρη βάση.
Τηλ.:6993678697.

ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ κυρία μο-
νογονικής οικογένειας, ζητάει
εργασία, γιαφύλαξηηλικιωμέ-
νων και καθαρισμό σπιτιών.
Τηλέφωνο:6999262565.

ΚΥΡΙΑ ζητεί εργασία για
φύλαξημωρούήκαθαρίστρια
σε σπίτι και γραφεία. Τηλ. ε-
πικοινωνίας:2331073642.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει την
φροντίδαηλικιωμένων&καθα-
ρισμα σπιτιών, γραφείων και
σκάλες.Τηλ.:6946479828.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑ Ι  κρ εβα τάκ ι

ΒΕΒΕ σε άσπρο χρώμα, με

στρώμα και υφασματάκια
προστατευτικά, σχεδόν α-
χρησιμοποίητο.Τιμή ευκαιρί-
ας 150,00 ευρώ.Τηλ.: 6977
430658.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χωρίς

υποχρεώσειςΖΗΤΑΕΙσοβαρή
σχέση.Τηλ.:6984040769.

ΕΥΚΑΤΑΣΤΑΤΟΣ κύριος
50 ετών ψάχνει εμφανίσιμη
κυρίαως 50 ετών για γνωρι-
μία.Τηλ.:6972371446.

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

42ΧΡΟΝΟΣ εμφανίσιμος
μεανώτερημόρφωση ζητεί
γνωριμίαμεκοπέλαευχαρί-
στουχαρακτήρα.Τηλ.:6942
274316.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:23841 -ΩΡΟΛΟΙΚέντροΕΝΟΙΚΙ-

ΑΖΕΤΑΙκατάαποκλειστικότηταΓκαρσονιέρα
συνολικήςεπιφάνειας21τ.μ.στον4οόροφο.
Αποτελείταιαπό1Υπνοδωμάτιο,Σαλοκουζί-
να,Μπάνιο .Είναικατασκευασμένητο1978
καιδιαθέτειθέρμανσηΚλιματισμός,Κουφώ-
ματαΑλουμινίουσυρόμενα,Ανελκυστήρα,
A/C,Ηλ.Συσκευές-Τιμή:120€.

Κωδ:24680ΑΓΙΑΚΥΡΙΑΚΗ,επιπλωμένη
γκαρσονιέρα35τ.μ.,καθ.κατασκευή2004,1
οςόροφος ,έχειαλουμινίουκουφώματα με
διπλά τζάμια,αυτόνομηθέρμανσημεογκο-
μετρητέςκαιδιαθέτειυδραυλικόανελκυστήρα
,μεωραίομπάνιο , είναικέντροαπόκεντρο
μεγάληβεράντακαιμίσθωμαμόνο160€.Α-
ποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

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

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

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

Κωδ:105799-ΤΣΕΡΜΕΝΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙΔιαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας87τ.μ.
βρίσκεταιστον2οόροφο,έχει2υ/δ,σαλόνι,
κουζίνα,μπάνιο,μεατομικήθέρμανσηπε-
τρελαίου, κουφώματακαινούργιασυνθετικά

μεδιπλάτζάμια,ηλιόλουστοιχώροι,γωνιακό,
διαθέτειαποθήκη , τέντεςκαιείναιχωρίςα-
νελκυστήρα,ενοίκιομόνο230€.

Κωδ:24492-ΠΙΕΡΙΩΝΤΕΡΜΑΟροφο-
διαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας88τ.μ.ευ-
ρισκόμενοστον2οόροφο.Αποτελείταιαπό2
Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,Κουζίνα,καιΜπάνιο.
Είναι κατασκευασμένο το1982καιδιαθέτει
θέρμανσηΑτομική -Πετρέλαιο,Κουφώματα
Συνθετικά,είναιδιαμπερές,φωτεινόκαιέχει
μίααποθήκηεντός ,χωρίςασανσέρκαιμε
μηδενικάκοινόχρηστα.Μίσθωμα180€.

Κωδ:23967 -ΠΙΕΡΙΩΝΤΕΡΜΑΕΝΟΙ-
ΚΙΑΖΕΤΑΙκατάαποκλειστικότητανεόδμητο
διαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.,βλέ-
πεισεανοιχτωσιά,1οςΥπερυψωμένος.Απο-
τελείταιαπό2Υ/Δ,μίαωραίαΣαλονοκουζίνα
καιΜπάνιο .Είναικατασκευασμένοτο2002
καιδιαθέτει θέρμανσηΑτομικήΠετρελαίου,
έχειΚουφώματαΣυνθετικάμεδιπλάτζάμια,
Ανελκυστήρα καινούργιο , κλειστό γκαράζ
μεγάλοκαιδυνατότητα2ηςθέσηςστάθμευ-
σης,Τέντες,Σίτες,BBQ,Μπαλκόνια16τ.μ.
-Τιμή:300€.

Κωδ: 115685ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ ενοικιάζε-
ταισπάνιοδιαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας
105 τ.μ. 2οςορ.Εξαιρετικήςδιαρρύθμισης
,Διαμπερέςκαιμεπολύφωτεινούςχώρους
,αποτελούμενοαπό3Υπνοδωμάτια,Σαλο-
κουζίνακαιΜπάνιο .Είναικατασκευασμένο
το1999καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομικήμευ-
πέρυθρες,έχειμεγάληβεράντα,απεριόριστη
Θέαστονκάμποκαιτακουφώματατουείναι
μεδιπλάτζάμια,-Τιμή:260€.Αποκλειστική
διάθεσηκαιδιαχείρισηαπό τηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.24304ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοικία

230τ.μ.,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυοεπίπεδα
σεπεριφραγμένοοικόπεδοτων700τ.μ.,με
ανεξάρτητημεγάληαυλήκαιμευπόγειο40
τ.μ. ,κατασκευή1980.Αποτελείταιαπό2σα-
λόνια5υ/δ,μίαανεξάρτητημεγάληκουζίνα,
καιδύομπάνια,χωρίςθέρμανση,μεδυνατό-
τητατοποθέτησηςτζακιούήσόμπας(υπάρχει
καμινάδα),επιπλωμένη ,μεαποθήκηκαιμε
δύο ντουλάπες , έχει ηλεκτρικέςσυσκευές
αλλάκαιηλιακόθερμοσίφωνα,προσφέρεται
σε τιμήπραγματικήςευκαιρίας ,350€.Πλη-
ροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.24335ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ,Μονοκατοικία
112 τ.μ.,σεδύο επίπεδακατασκευή1985,
3υ/δ,εκπληκτικήκαιανεμπόδιστηθέα,άψο-
γασυντηρημένο, η ευπρέπεια τωνχώρων
δεδομένη,ξύλινακουφώματαμεδιπλάτζάμια,
επιμελημένηςκατασκευής,ατομικήθέρμαν-
σηπετρελαίου, διαθέτει τζάκι, επιπλωμένη
κομπλέ,μεδύο ντουλάπες και μεηλεκτρι-
κέςσυσκευές , ιδανικόγιακατοικία,μεδύο
μπάνιακαιμεανοιχτόparking ,σεγαλήνιο
περιβάλλονσίγουρακαισεπολύκαλή τιμή

330€,Πληροφορίες μόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 24292 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

κατάαποκλειστικότηταΑποθήκησυνολικής
επιφάνειας23τ.μ.Ισόγειαμεεξαιρετικάκαλή
πρόσβαση.Αποτελείταιαπό1Χώρο.Ενοί-
κιο140€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 23705 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

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

Κωδ: 23795 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείοσυνολικής επιφάνειας50 τ.μ.Ημι-
ώροφοςΥπερυψωμένος.Αποτελείταιαπό1
Χώρο, .Είναι κατασκευασμένο το1990και
διαθέτειθέρμανσηΚλιματισμός,Απεριόριστη
Θέα,ΚουφώματαΑλουμινίουσυρόμενα,Έ-
πιπλα,Διπλάτζάμια,Σκαλιάεισόδου -Τιμή:
250€.

Κωδ:23706-ΚέντροΓραφείοσυνολικής
επιφάνειας90τ.μ.στον3οόροφο.Αποτελεί-
ταιαπό3χώρους,.Είναικατασκευασμένοτο
1970καιδιαθέτειανοιχτωσιά,έχειΚουφώμα-
ταΣυνθετικά,ΑνελκυστήρακαιA/C-Μίσθω-
μα300€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:24009-ΠΙΕΡΙΩΝπερίπουστημέ-

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

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

Κωδ: 24007 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
κατάαποκλειστικότητακατάστημασυνολικής
επιφάνειας78τ.μ.ισόγειο.Αποτελείταιαπό1
ΧώροκαιWC.Διαθέτειπολύμεγάληβιτρίνα
και επιπλέον45 τ.μ.πατάρικαι102 τ.μ.υ-
πόγειο,μίσθωμαεξαιρετικάχαμηλόστα310
€.ΑποκλειστικήδιάθεσηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:14333-ΣτόΤΣΕΡΜΕΝΙΠΩΛΕΙΤΑΙ

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

Κωδ: 14298 -ΠΑΝΟΡΑΜΑΠΩΛΕΙΤΑΙ
κατάαποκλειστικότητα νεόδμητοοροφοδι-
αμέρισμασυνολικής επιφάνειας119 τ.μ.σε
δυόροφηοικοδομή1οςΥπερυψωμένος.Απο-
τελείταιαπό3Υπνοδωμάτια,Σαλονοκουζίνα
καιδύοΜπάνια .Είναι κατασκευασμένο το
2005καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρε-
λαίου , έχειΑπεριόριστηΘέα,Κουφώματα
Συνθετικά,Πάρκινγκμεγάλομετηλεχειριστή-
ριοκλειστόκαιμεγάλο,κήποκοινόχρηστοκαι
Τζάκι.Διαθέτειηλιακόθερμοσίφωνα,BBQ ,
είναιγωνιακόκαιμεδύοπολύμεγάλεςβερά-
ντες-Τιμή:πολύπροσιτή150.000€.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΤΡΙΛΟΦΟΣ,Πωλούνται σήμερα2 με-

ζονέτες των150τ.μ.ηκάθεμιαμεεσωτερι-
κήσκάλα,οιοποίεςβρίσκονταισεοικόπεδο
744τ.μ., είναι κατασκευή 1992, διαθέτουν
εκπληκτική και ανεμπόδιστηθέα, μεπολύ
ωραίοκήπο,οιχώροι τουςλειτουργικοί,σε
αμφιθεατρικήθέση,διαμπερές.Μόνοσοβα-
ρέςπροτάσειςθασυζητηθούν,σεπολύκαλή
τιμήκαιοιδυομεζονέτεςμαζίμόνο70.000€,

Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ13851ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ,στοπάνωΜα-

κροχώριπωλείται καινούργιος επαγγελματι-
κόςχώροςδύοορόφωνκατάλληλοςγιαωδείο
καιόχιμόνοσυνολικά167τ.μ.,σεοικόπεδο
1.054τ.μ.κατασκευή2005,6χώροι,σεδύο
επίπεδακαισευπεράριστηκατάσταση,πράγ-
ματιπρόκειται για ένααριστούργημακατα-
σκευής,αυστηρώντεχνικώνπροδιαγραφών,
άριστηςαρχιτεκτονικήςσχεδίασηςκαιμεατο-
μικήθέρμανσηπετρελαίου, έχεικλιματιστικά
καιθωρακισμένηπόρτα,αφοράαπαιτητικούς
αγοραστέςκαιπρόκειται για ευκαιρίαχωρίς
αμφιβολία,Αποκλειστικήδιάθεση και υπό-
δειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,
προσφέρεται σε τιμή μοναδικής ευκαιρίας
μόνο65.000€,

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ.13803ΚΕΝΤΡΟ,ΚοντάσταΚΤΕΛ

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

Κωδ.13804ΓΗΠΕΔΟ,Κατάστημα65τ.μ.,
ισόγειομε35τ.μ.υπόγειο,διατίθεταισετιμή
ευκαιρίαςμόνο40000€.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ13801ΜΙΚΡΗΣΑΝΤΑ,πωλείταια-

γροτεμάχιο6.144τ.μ.,σεπολύχαμηλήτιμή,
υπάρχεικαινερόκοντά,τιμήμόνο3.500€,

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

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ. 13793ΜΕΤΟΧΙ ,Οικόπεδο 529

τ.μ.,σπάνιο,μεεκπληκτικήκαιανεμπόδιστη
θέα ,αμφιθεατρικόοικόπεδοφιλέτο, ευκαι-
ρίαχωρίςαμφιβολία,μόνογιααποφασιστικό
αγοραστή.Αποκλειστικήδιάθεση και υπό-
δειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,
25.000€.

Κωδ.13852ΦΑΝΑΡΙΑΚΥΠΡΟΥ,Στηνο-
δόΣλαμίνοςπωλείταιοικόπεδο1.406τ.μ.,με
συντ.δόμησης0,8 ,άρτιοκαιοικοδομίσημο
,μοναδικήευκαιρία , τιμή70.000€.Αποκλει-
στική διάθεση και υπόδειξημόνοαπό την
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,

Κωδ.13787ΤΡΙΛΟΦΟΣ,Οικόπεδο1.820

τ.μ., εντός ζώνης , άρτιο και οικοδομίσημο
, εξαιρετικόγια επένδυσηκαι γιαανέγερση
μονοκατοικίας ,η τιμήτουεξαιρετικάσυμφέ-
ρουσα,μόνο25.000€,Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙ-
ΝΗΤΩΝ.

Κωδ13807ΚΑΤΩΕΛΗΑ,Οικόπεδομε
συνολικά4.003τ.μ.,άποαυτάτα2.902τ.μ.
έχουν τεθεί εντός τουσχεδίουπόλεως , τα
685τ.μ.είναιρυμοτομούμενακαιτα440τ.μ.
εκτόςσχεδίου ,διαθέτειμία εκπληκτικήκαι
ανεμπόδιστηθέα , είναι ελαφρώςεπικλινές
,πολύκοντάστηνΕληάπρονομιούχοοικό-
πεδο.Πληροφορίες μόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ,ευκαιρίαμόνογιααποφασιστικό
αγοραστή ,προσφέρεταισε τιμή ευκαιρίας
μόνο130.000€όλο.

ΠΩΛΗΣΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Κωδ.105120ΚΕΝΤΡΟ,ΠωλείταιΕπιχεί-

ρηση-Καφέ90τ.μ.,σεπλήρηλειτουργίακαι
σεσημείοεξαιρετικό,γιαλόγουςαναχώρησης
απότηΒέροια,κομπλέωςέχεικομπλέτιμή
35.000€μόνοκαιμεπολύλογικόμίσθωμα
στα1.900€,Μόνοσοβαρέςπροτάσειςθα
συζητηθούν.

Κωδ.105276ΣτηΒέροιαπωλείται επι-
χείρησηΠαιδότοποςμεπλήρηεξοπλισμόκαι
μεσυνολικήεπιφάνεια600τ.μ.Ηεπιχείρηση
είναισελειτουργίααποδεδειγμένακερδοφόρα
καιμεεξαιρετικάπολύκαλέςπροοπτικές.Η
τιμήπώλησηςείναι εξαιρετικάσυμφέρουσα,
στις70.000€.Θαγίνειυπόδειξημόνοσεπολύ
σοβαρόενδιαφερόμενο.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕ-
ΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣΓΙΑΤΟΛΜΗΡΟΥΣ
Κωδ.13833 ΚΕΝΤΡΟ, Μητροπόλεως

πωλούνται γραφειακοί χώροι1ουορ.απο-
τελούμενοιαπό3χώρουςκαιμεδική τους
τουαλέτα.Τοσυνολικότουςμέγεθος86τ.μ.,
κατασκευή1976,είναιανακαινισμένοικαισε
πολύκαλήκατάσταση,τιμήεξαιρετικάχαμηλή
μόνο50.000€όλα.

Κωδ:14302 -ΩΡΟΛΟΙΠΩΛΕΙΤΑΙκατά
αποκλειστικότηταΔιαμέρισμασυνολικής ε-
πιφάνειας150τ.μ.πολύπολύάνετοστον5
οόροφο.Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,
Σαλόνι,Κουζίνα,2Μπάνιακαιδιαθέτειθέρ-
μανσηΑτομική -Πετρελαίου ,διαμπερέςμε
απεριόριστηθέα,μίαεξαιρετικάμεγάληβερά-
ντακαικουφώματακαινούργιασυνθετικά,δι-
αθέτειανελκυστήρα,Αποθήκη,A/C,Έπιπλα,
Τέντες,-Τιμήευκαιρίαςμόνο65.000€.

Κωδ:13826-ΣταΠαλατίτσιαΠΩΛΕΙΤΑΙ
Οικόπεδοσυνολικήςεπιφάνειας980 τ.μ.σε
πολύκαλόσημείο.Τιμήμόνο15.000€.
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ΖΗΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜεγάληΕπιχείρησηαγροτικώνπροϊόντωνστηνπεριο-

χήτηςΗμαθίαςενδιαφέρεταιγιατηνκάλυψητωνπαρακά-
τωθέσεωνεργασίας

1)ΤεχνίτηςήΑρχιτεχνίτηςήΕργοδηγόςΜηχανικόςεγκατα-
στάσεων2ηςειδικότητας

2)ΑρχιτεχνίτηςΜηχανικόςεγκαταστάσεων4ηςειδικότητας-
Θερμαστής

3)Τεχνίτης ήΑρχιτεχνίτης ή ΕγκαταστάτηςΗλεκτρολόγος
Α΄Ειδικότητας

Υποβολή Βιογραφικού: personnelv.s2@gmail.com

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
Απόπαραγωγική εταιρία τηςΒέροιας ζητείται εργατοτεχνί-

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

HΒιομηχανίαΧυμώνΑΣΠΙΣΑ.Ε. –ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΔΕΔΕΣΖΗΤA:

-ΤεχνολόγοΓεωπόνο
-ΗλεκτρολόγοΠαραγωγήςμεεμπειρίασεΒιομηχα-

νικούςαυτοματισμούς(Ηπροϋπηρεσίαθαεκτιμηθεί)
ΒιογραφικάγίνονταιδεκάστοΕ-mail:

a.barakou@aspis.gr

ΑΠΟΕΤΑΙΡΙΑ ποτών ζητείται κύριος άνω των 25
ετών,σοβαρόςμε ευχέρεια λόγουκαιάνεσηστιςδημό-
σιεςσχέσεις,νααναλάβειτοτμήμαπωλήσεων.Ηεταιρία
προσφέρειμισθό,ασφάλιση,αυτοκίνητοκαικινητό.Τηλ.:
6947021868.
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ25τ.μ.επιπλωμένο120ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ30τ.μ.επιπλωμένο160ευρώ
ΠΑΠΑΚΙΑ35τ.μ.επιπλωμένο150ευρώ
ΡΟΛΟΪ35τ.μ.καλό130ευρώ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ35τ.μ.επιπλωμένο160ευρώ
ΠΑΤΡΙΔΑ40τ.μ.120ευρώ
ΠΙΕΡΙΩΝ45τ.μ.καινούργιο220ευρώ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ45τ.μ.15ετώνεπιπλωμένοθέα250ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ45τ.μ.επιπλωμένο140ευρώ
ΡΟΛΟΪ50τ.μ.ανακαινισμένο190ευρώ
ΡΟΛΟΪ50τ.μ.ανακαινισμένοεπιπλωμένο200ευρώ
ΡΟΛΟΪ50τ.μ.15ετώνκαλό180ευρώ
ΤΣΕΡΜΕΝΙ55τ.μ.10ετών220ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ60τ.μ.1ΔΣΚκαλό180ευρώ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ60τ.μ.επιπλωμένο10ετών250ευρώ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ2δωμάτια,καλή220ευρώ
ΤΣΕΡΜΕΝΙ70τ.μ.15ετώνεπιπλωμένο250ευρώ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ80τ.μ.ατομικήθέρμανση180ευρώ
ΡΟΛΟΪ90τ.μ.ατομικόςλέβηταςκαλό200ευρώ
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ80τ.μ.ανακαινισμένο240ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ90τ.μ.15ετώνηλιακό,πάρκιγκ250ευρώ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ90τ.μ.ανακαινισμένοεπιπλωμένο250ευρώ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙδιαμέρισμα100τ.μ.σεμονοκατοικίαατομι-
κήθέρμανση250ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ110τ.μ.ατομικήθέρμανση300ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ110τ.μ.ατομικήθέρμανσητζάκι350ευρώ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ110τ.μ.ατομικήθέρμανση,θέα320ευρώ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ130τ.μ.4δωμάτια,10ετών250ευρώ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ150τ.μ.4δωμάτια,10ετών,θέα,γκαράζ,400ευρώ
ΕΛΙΑ120τ.μ.επιπλωμένο,400ευρώ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ100τ.μ.10ετώντζάκι,ατομικήθέρμανση,
επιπλωμένο400ευρώ

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

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

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

www.laosnews.gr

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝεπιπλωμενοστουντιο240€όλαπληρωμενα
Π.ΜΕΛΑ3ος.3ΔΣΚ2WCΑ.Θπανελ,καλό300€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ4ος1ΔΣ-ΚWCΚ.Θ170€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ1ΔΣΚ4oςΘερμ/τεςμεθεα170€
Π.ΜΕΛΑ2ΔΣΚΑ.ΘΚοπλαμ,μωσαικο-ξυλο220€
ΠΑΠΑΓΟΥ1ΔΣΚΑ.Θχωριςκοιν.ισογειοκαι3ος120€
ΠΑΠΑΚΙΑ80τ.μ2ΔΣΚΑ.Θ.1οςανακαινις.2017-250€
ΚΕΝΤΡΟ2ΔΣΚ.Α.Θ.ΡΕΤΙΡΕΚοπλαμ,260€
ΚΕΝΤΡΟ3ΔΣ-ΚουζιναχωρισταΑ.Θ,Κοπλαμ280€
ΑΓ.ΠΑΤΑΠΙΟ25ετιαςδιαμπερεςμε3ΔΣΚΩρ/ση300€
ΚΕΝΤΡΟ2ΔΣΚΘέα,Κοπλαμ,θωρακ.Θερμ/τεςΑ/C
280€
ΚΕΝΤΡΟ3ΔΣ/ΚΑ.Θεπιπλωμενο400€
ΩΡΟΛΟΙ2ΔΣΚΑ.Θκοπλαμ,επιπλωμενο250€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΠΕΡ/ΚΗΒεροιαςΦιλέτο16στρ.πανωστηνάσφ.σ.δ0216€
ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ8500τ.μμεΠομόναστηνασφ3000τοστρέμμα
ΕΡΓΟΧΩΡΙ10500τ.μαγροοικοπεδοΕυκαιρια25000€

ΑΓΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣκονταστουΤσεσμελη19στρ.με
επιτραπεζια,μετοχήΠομόναςκμπεκακια2800€το
στρεμμα
ΤΕΛΩΝΕΙΟΒιομηχανικηαποθηκηκαιμεταλικοστεγα-
στρο200τ.μεντοςγηπεδου1500τ.μ30000€
Π.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ10στρεμ.μεπομωνα+ροδακ.25000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣκτημα21στρ.μεβιομηχανικατα8στρ
42000€
ΑΣΩΜΑΤΑ5στρ.αρτιομεΘέα25.000€ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΣΥΚΙΕΣπανωαπό66΄35στρεμ.70000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣδιπλαστοχωριομπαξες3στρ.10000€
ΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ6500τ.μ.κονταστοχωριο30.000€ΤΩΡΑ
24000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ10στρ20000€-ΣΤΑΥΡΟΣ15στρ.45000€
ΜΟΝΟΣΠΙΤΑθεσηΤουμπα,4στρ4000€
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ.10στρ,πανωστηνασφαλτοκονταστην
Πατριδα.

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

ΕΜ.ΠΑΠΠΑκΚαρατασουκαταστηματα40τ.μ30.000€
ΚΑΡΑΤΑΣΟΥκαταστημα50τ.μ30.000
ΑΝΟΙΞΕΩΣκαταστ.75τ.μ+60οροφος50000€
AΓΓΕΛΩΝκαταστ.25τ.μκατάλληλοκαιγιαγκαραζ20000
ΩΡΟΛΟΙΓΡΑΦΕΙΟ33τ.μπροσοψης18000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣχωροςπροσοψη,400+400τ.μ700€
ΙΑΤΡΕΙΟδιχωροκονταστηνΒενιζελου250€
ΚΤΕΛ,καταστημα60τ.μ+60υπογειο5€
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΓΡΑΦΕΙΟεναςχωρος+wc80€
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟπρωηνΚεντρο65τ.μ350€
ΑΠΟΘΗΚΗισόγειαεπιτηςΑνοίξεως180τ.μ200€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΓραφειο50τ.μΛουξπρό-
σοψη300€
ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙΔιώροφοΝεοκλασικόκεντρογιαΚαφε-Ρε-
στωράν
ΠΩΛΕΙΤΑΙστονΠΡΟΜΗΘΕΑυπογειααποθηκη80Τ.μ
7000€
ΩΡΟΛΟΙΓκαραζκλειστοενοικιο50€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕπαγγελματικοςχωρος100τ.μ200€
ΚΑΤΩΑΠΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣΧΩΡΟΣ
1300τ.μ
Γιαδιαλογητηριοηπαρομοιεςχρησεις,μεψυκτικουςθα-
λαμους..

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

Τηλ.: 6979 159954.

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

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

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙνεαράκοπέλαγιανα εργαστείωςγραμματει-
ακήυποστήριξησεγραφείογιαπρωινήήαπογευματινήαπασχό-
ληση.

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

επιπέδουlower.
•Πολύκαλέςεπικοινωνιακέςικανότητες.
Παρακαλώαποστείλατετοβιογραφικόσαςμεφωτογραφίαγια

συνέντευξηergasiaxm@gmail.com

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

ΧΑΡΙΖΕΤΑΙ
ΟΕυριπίδης ενός έτους περίπου,10

κιλάκια, υγιέστατος, στειρωμένος και τσι-
παρισμένος.

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

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

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΗΕπιχείρησηαγροτικώνπροϊόντων«ΑΓΡΟΤΙΚΗΕΙΣΑΓΩΓΙ-

ΚΗ -ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ»στονΑγ.ΓεώργιοΒέροιας ενδιαφέρεται για
τηνκάλυψητωνπιοκάτωθέσεω:

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

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

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

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

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

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

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

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

Τογραφείομαςβρίσκεται:ΑγίουΑντωνίου1
στονπρώτοόροφο

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

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

Ζητούνται ακίνητα προς πώληση - ενοικίαση

www.laosnews.gr

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ 
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ (ΕΥΚΑΙΡΙΑ)

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

νατότηταναεπεξεργαστούνταεσπεριδοειδήκαιμε
φύλλακαινακηρωθούν100%.Τηλ.:2331021063.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Πωλείτα ι  κομπλέ

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

ΖΗΤΗΣΗΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΗΕταιρεία «TSIFLIDIS SECURITY» ζη-

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



Αναστάτωση στα υπουργεία 
Εθνικής Άμυνας και Προστασί-
ας του Πολίτη προκάλεσαν οι 
φήμες ότι δύο αλλοδαποί επιχεί-
ρησαν να κινηματογραφήσουν 
από αέρος τις στρατιωτικές ε-
γκαταστάσεις της 117 Πτέρυγας 
Μάχης στην Ανδραβίδα.

Όπως έγινε γνωστό, πρόκει-
ται για έναν Γερμανό και έναν 
Γάλλο υπήκοο, οι οποίοι με ένα 
ελικόπτερο τύπου Eurocopter 
AS 350BA Ecureuil πετούσαν 
πάνω από τις απόρρητες εγκα-
ταστάσεις του στρατοπέδου το 
απόγευμα του Σαββάτου.

Αρχικά, οι ελληνικές Αρχές 
εξέταζαν τις πιθανότητες να 
πρόκειται για πράκτορες που 
λειτουργούσαν για λογαριασμό 
τρίτης χώρας, καθώς από τον έ-
λεγχο των στοιχείων μίσθωσης του ελικοπτέρου προέκυψε 
ένας αλβανός υπήκοος ως μισθωτής.

Ωστόσο, στη συνέχεια φέρεται να υπήρξαν νεότερες 
πληροφορίες, που ανέφεραν ότι το ελικόπτερο είχε μισθω-
θεί προκειμένου να πραγματοποιήσει την ψηφιακή απεικό-
νιση της Αττικής Οδού και της ευρύτερης περιοχής.

Μάλιστα, οι επιβαίνοντες στο ελικόπτερο φέρεται να 
έχουν σχετική άδεια από την ανάδοχο εταιρεία.

Τα στελέχη του υπουργείου Εθνικής Άμυνας εξετάζουν 
το περιεχόμενο που έχουν συγκεντρώσει οι δύο άνδρες, 
προκειμένου να δουν αν ισχύουν αυτά που υποστήριξαν.

Το χρονικό του επεισοδίου
Όλα ξεκίνησαν το απόγευμα του Σαββάτου, όταν οι 

δυνάμεις της 117 Πτέρυγα Μάχης στο αεροδρόμιο της Αν-
δραβίδας, εντόπισαν το ελικόπτερο να πετά ακριβώς από 

πάνω τους.
Τότε, ειδοποίησαν την Πολιτική Αεροπορία, με σκοπό 

την αναγνώριση του ελικοπτέρου και την επιβεβαίωση του 
σχεδίου πτήσης που είχε καταθέσει.

Όταν μάλιστα, έμαθαν ότι αυτό αφορούσε μια πτήση 
μέχρι το Λουτράκι, τότε κατάλαβαν ότι κάτι «ύποπτο» είχε 
συμβεί.

Λίγη ώρα αργότερα, το ελικόπτερο προσγειώθηκε στο 
αεροδρόμιο των Μεγάρων και οι δύο επιβαίνοντες σε αυ-
τό, συνελήφθησαν με τη διαδικασία του αυτοφώρου.

Ο νέος ρόλος της Ανδραβίδας
Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα αποκαλύφθηκε ότι το 

στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ανδραβίδας επιλέχθηκε για 
να καλύψει τις επιχειρησιακές ανάγκες των αμερικανικών 
στρατευμάτων. Καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες αναζητούν 

άλλη βάση για να τοποθετη-
θούν οι 5.000 στρατιώτες και 
τα αεροσκάφη τους που θα 
αποχωρήσουν από το Ιντσιρ-
λίκ της Τουρκίας, η Ανδραβίδα 
βρίσκεται στις πρώτες επιλο-
γές.

Κραυγή αγωνίας από τους τευτλο-
παραγωγούς της Κ. Μακεδονίας για το 
μέλλον της βιομηχανίας ζάχαρης, της 
καλλιέργειας και του προϊόντος, δια στό-
ματος του προέδρου Θανάση Πίππα. 
«Είναι κρίσιμες οι ώρες που διανύουμε. 
Αν δεν πληρωθούμε σήμερα ή αύριο 
τελειώνει το πανηγύρι. Θα ερημώσει ο 
τόπος, θα κλείσει η βιομηχανία, κι αν 
κλείσει δεν ξανανοίγει! Στη Γερμανία η 
δεύτερη μεγαλύτερη βιομηχανία είναι 
η ζάχαρη, κι εμείς εδώ με τόσο ποιο-
τικό προϊόν βγάζου-
με τα μάτια μας…» 
τονίζει ο κ. Πίππας, 
αφού ούτε η εντολή 
του πρωθυπουργού, 
που ζήτησε να στη-
ριχθούν άμεσα οι πα-
ραγωγοί και να σπεί-
ρουν για να μη χαθεί 
η χρονιά, δείχνει να 
μπορεί να ανατρέψει 
την κατάσταση.

Σ υ μ φ ω ν ί α  γ ι α 
πληρωμή των 2.500 
παραγωγών μέσω 
της Συνεταιριστικής 
Τράπεζας Σερρών, 

έναντι ποσότητας ζάχαρης που θα ενε-
χυριαστεί από τα σιλό του εργοστασίου 
Πλατέος, υπήρξε τη Δευτέρα στη Θεσ-
σαλονίκη.

«Εμείς δεν έχουμε καμία σύμβαση 
στα χέρια μας. Περιμένουμε. Ωστόσο 
κάθε μέρα και ώρα που περνάει είναι 
κρίσιμη» επαναλαμβάνει ο κ. Πίππας, 
που με άλλους 40 συναδέλφους του συ-
νεχίζουν εδώ και 15 μέρες την κατάληψη 
στο εργοστάσιο Πλατέος.
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CMYK

Σύλληψη αλλοδαπών 
που φωτογράφιζαν 

στρατιωτικές εγκαταστάσεις 
στην Ανδραβίδα

Συνεχίζεται για 15η μέρα 
η κατάληψη στο 

εργοστάσιο Πλατέος
Πρόεδρος  τευτλοπαραγωγών  Κ. Μακεδονίας: «Αν δεν 

πληρωθούμε σήμερα-αύριο τελειώνει το πανηγύρι»
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