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Προσαρμογή
στους κανόνες της αγοράς

   Ξεκίνησαν οι πρώτες κοινές εξαγωγικές προσπάθειες 
για τα αγροτικά μας προϊόντα μέσω της Κοινοπραξίας 
Ομάδων Παραγωγών και Συνεταιρισμών της Ημαθίας. 
Μια εξέλιξη που εδώ και καιρό είχε καταστεί αναγκαία, 
μετά την κατάρρευση της ρώσικης αγοράς -λόγω του 
εμπάργκο- και της νέας προσπάθειας κατάκτησης νέων 
αγορών προς όλα τα σημεία του Ορίζοντα. Οι εμπειρίες 
της εξωστρεφούς αυτής προσπάθειας γίνονται φέτος 
εφαρμογές. Η ροδακινοπαραγωγή μας (στη φάση αυτή) 
ξεκινά ένα νέο φιλόδοξο ταξίδι στις νέες και σύγχρονες 
αγορές, παράλληλα φυσικά με τις μεμονωμένες 
προσπάθειες των συνεταιρισμών μας.
  Στην προσπάθεια αυτή έρχεται να προστεθεί και 
η αναμενόμενη λειτουργία της Διεπαγγελματικής 
Οργάνωσης για τα πυρηνόκαρπα, που υπογράφεται την 
ερχόμενη εβδομάδα στη Βέροια, παρουσία του υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης. Είναι κι αυτό ένα ακόμη απολύτως 
αναγκαίο βήμα, ώστε να αποκτήσει ο κλάδος το κύρος 
και την αποτελεσματικότητα μιας οργάνωσης με αρχή, 
μέση και τέλος, με κανόνες και συστηματική λειτουργία.
Το βέβαιο είναι ότι στον αγροτικό κλάδο αλλάζουν πολλά. 
Τα νέα δεδομένα με τα φορολογικά και τα ασφαλιστικά 
που επιβαρύνουν επικίνδυνα τους αγρότες, πρέπει να 
αντιμετωπιστούν κατά το δυνατόν με οργάνωση και 
διεκδικητικό πλαίσιο δράσης. Κοινές εξαγωγές, για να μην 
χάνονται αγορές και παραγγελίες, και Διεπαγγελματική, 
για καλύτερη οργάνωση στο σύστημα, είναι δύο εύστοχες 
επιλογές προσαρμογής στους κανόνες μιας αγοράς που 
αλλάζει.
  Αυτός ο ώριμος τρόπος λειτουργίας των αγροτικών 
φορέων, παρότι έρχεται καθυστερημένα, είναι στην 
παρούσα φάση μια αναγκαία συνθήκη, ικανή να φέρει 
αποτελέσματα και να αλλάξει την προοπτική στον κλάδο 
και όλη την τοπική οικονομία.
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Αλεξάνδρου και Αντωνίνης μαρτ., Θεοφάνους

του Σαββατοκύριακου

Πικ νικ στο σπίτι τους!

ΣεέναπικνικστοανάκτοροτωνΑιγώνκάλεσεχθεςταπαι-
διά τουδημοτικούσχολείουΒεργίναςηΕφορείαΑρχαιοτήτων
Ημαθίας,στοπλαίσιοτωνΠράσινωνΠολιτιστικώνΔιαδρομών.
ΣτηδιάρκειατηςξενάγησηςηαρχαιολόγοςΕύαΚοντογουλίδου
ανέφερεστουςμαθητέςόλαόσαπρέπειναξέρουνγια τοπιο
σπουδαίοαρχαίομνημείοτηςΜακεδονίας!

«ΕπειδήταΒεργινιωτάκιαπρέπεινανοιώσουντοανάκτορο
σπίτιτους»όπωςαναφέρειηπροϊσταμένητηςΕφορείαςΑγγε-
λικήΚοτταρίδη.

Γερανός 24ωρης 
λειτουργίας

Σχόλιοαναγνώστηαναφορικάμε τον
γερανό τηςΤροχαίας, για τη δράση του
οποίουγράψαμεχθες:

«Να ανοίξουν λογαριασμόώστε να
καταθέτουμε όσοι θέλουμε χρήματα για
ταπετρέλαιακαιτοσέρβις,ώστεναβγαί-
νεικάθεμέραεπί24ώρες.ΚαιστηνΠι-
ερίων.Σεδιπλήσειράαπόδύοπλευρές
σήμερα.Νισάφι!»

Έχειάδικο;

Η ΕΝΚΛΩ στην ΕΡΤ1
Το θέμα της ΕΝΚΛΩ θα απασχολήσει το πρώτο

μέρος της εκπομπής τηςΕΡΤ1«Τασυνεργατικά», την
Τρίτη 13 Ιουνίου, στις 22:15.ΗΕμμανουέλαΑργείτη,
ηΜαρίναΔεμερτζιάν και ηΜάχηΝικολάρα ταξιδεύουν
ανά τηνΕλλάδα καιπαρουσιάζουνσυλλογικά εγχειρή-
ματα.Με αφετηρία τον πιο γνωστό τύπο κοινωνικής
επιχείρησης,τηνΚΟΙΝΣΕΠ,ηομάδατου«ΕΡΤReport»
διερευνά τιςπροοπτικές του μοντέλου της κοινωνικής
οικονομίαςσε κλάδουςπουπλήττονται από την κρίση
καιτηνανεργία.

ΤοδεύτερομέροςτηςέρευναςθαμεταδοθείτηνΤρί-
τη27Ιουνίου.

Κατάρ:πρόβλημαήευκαιρίαγιαεμάς;
Σχόλιο με τίτλο «Κατάρ... πρόβλημα ή ευκαιρία για τις εξαγωγές

μας;»,τουΗμαθιώτηαντιπροέδρουτουΣυνδέσμουΕξαγωγέωνΒόρειας
ΕλλάδαςΓεδεώνΒούλη.(ΑυτήτηστιγμήστοΚατάρυπάρχουνπολλές
ελληνικές εταιρείες και περίπου 3.500Έλληνες εργαζόμενοι.)Με την
απάντησηστοερώτημαναέχειτρίασκέλη:

1.Σήμεραείναιπρόβλημα(ελληνικάκοντέινερέχουνεγκλωβιστείσε
λιμάνιατηςΣ.Αραβίας,ενώταναύλαέχουνπάρειτηνανιούσαγιατην
ευρύτερηπεριοχή).

2.Αν αποκλιμακωθεί σύντομαη έντασηθα ξεχαστεί και ούτε γάτα
ούτεζημιά.

3.Ανκλιμακωθείόμως,τότεθααποτελέσειδυστυχώςγιατηνευρύτε-
ρηπεριοχήεστίαυψηλήςεπικινδυνότηταςμεακόμημιανέακαιαχαρτο-
γράφητηακόμηδιαίρεσητουαραβικούκόσμου,αύξησητουσουνιτικού
και μοχααμπιτικού φονταμενταλισμού, και δυστυχώς όσοι σήμερα το
βλέπουναυτόσαν ευκαιρία διείσδυσηςστην εκεί αγορά,προτείνω να
αλλάξουνσκεπτικό.

«Ημηγρήγορηαποκλιμάκωσηκατα τηγνώμημουσημαίνει... επα-
γρυπνώ...αναλύωσωστά...φεύγωανχρειαστεί»αναφέρεικλείνονταςο
γνωστόςεπιχειρηματίας.

Μεμεγάληεμπειρίαεξαγωγώνσεπερισσότερεςαπό20χώρεςπαγκοσμίως,οφίλοςΓεδεώνέχειμάλλονγνώμηπου
βαρύνει.

ΜήνυμαοργήςστοfacebookαπότονΤάσοΜπαρτζώκα
γιατοθάνατοτουδεκάχρονου

ΜεαφορμήτοχθεσινότραγικόσυμβάνστοΜενίδιοδικηγόροςκαι
πολιτευτήςΤάσοςΜπαρτζώκαςεξοργισμένοςέκανεμιαανάρτησηστο
προσωπικό του λογαριασμόστο facebook, χωρίςπεριστροφές,στη-
λιτεύονταςσελίγεςγραμμέςτηνσοκαριστικήπραγματικότητα.Πολύς
κόσμοςσυντάχθηκεμε τασχόλια τουΤάσου,πουως νέοςπατέρας
εξέφρασε την κοινή αγωνία και οργή χωρίςπολιτικάντικες κορδέλες
καιευπρέπειες.Συγκεκριμέναέγραψε:

Έναςκοινόςδολοφόνοςσκότωσεδεκάχρονοπαιδάκι,πουβρισκό-
τανστηγιορτήτουσχολείουτου...Κανείςδενκατάλαβεότιτοπαιδάκι
χτυπήθηκεαπόσφαίρα...Σχολείο δίπλασε καταυλισμό...HΔιοίκηση
τουΝοσοκομείου έβγαλε ανακοίνωση ότι τοπαιδάκι χτύπησε από
πτώση...Ηνεκροψίαέδειξεότιχτυπήθηκεαπόσφαίρα!Δενπολιτικο-
λογώ!!!Οιευθύνεςείναιδιαχρονικέςκαιαφορούντουςπάντες!Πρέπει
να επιληφθούνπροσωπικά οι υπουργοίΔημόσιαςΤάξης καιΥγείας
καιναυπάρξειαπονομήΔικαιοσύνης!!!Βαρέθηκαόσαείναιταχρόνια

μου,μέχρικαισήμεραναβλέπωανακοινώσειςγιαΔιοικητάδεςκαιΜινίστρουςκαικρατικοδίαιτουςμεπαχυλούςμισθούς
καιοΛαόςναείναιαπροστάτευτοςαπόκάθεάποψη!!ΗΕλλάδαμαςσεαποσύνθεση,ταπαιδιάμαςαπροστάτευτα!!

Επέστρεψανενθουσιασμένοιαπότηγιορτήτωνρόδων
Με τις καλύτερες εντυπώσεις επέ-

στρεψε οπρόεδρος τουΔΗΠΕΘΕΒέ-
ροιαςΝ.Μαυροκεφαλίδης και η δημο-
τική σύμβουλοςΜ.Παπαϊωάννου από
τοαδελφοποιημένοΚαζανλίκ τηςΒουλ-
γαρίας, όπου κάθε χρόνο γίνεται εκεί η
γιορτήτωνρόδων.

«Πρωτοτυπία, συγχρονισμός, ένα 
πανηγύρι χαράς, μια γιορτή χρωμάτων, 
αρωμάτων  μια γιορτή της ζωής. Στολές, 
χρώματα, λαϊκά δρώμενα με μεταμφιε-
σμένους τραγόμορφους  κουδουνοφό-
ρους χορευτές, τους επονομαζόμενους 
«κούκερι» ένωναν το παρελθόν με το 
παρόν του τόπου με τρόπο μοναδικά 
εντυπωσιακό. Η δήμαρχος κ. Γκαλίνα Στογιάνοβα ήταν η καρδιά και το μυαλό αυτού του μοναδικού από κάθε άποψη 
FESTIVAL ,που κυριολεκτικά και μεταφορικά ανέδυε το άρωμα των ρόδων! Εκ μέρους όλων των μελών της αποστολής έ-
να μεγάλο ευχαριστώ προς το Δήμο Καζανλάκ για την καθόλα άψογη φιλοξενία και ένα πολύ μεγαλύτερο ΕΥΓΕ!!!»γράφει
γιατηνεπίσκεψηοκ.Μαυροκεφαλίδης.

Εμείςπάντως,πουείδαμετιςφωτογραφίες(βλέπεκαιστοlaosnews.gr)είμαστεβέβαιοιότιοπρόεδροςδικαίωςεπέ-
στρεψεενθουσιασμένοςαπότηνπαρουσίατουστηγιορτή.
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Σήμερα το 12o Πολυσυνέδριο του ka-business στο Εκκοκκιστήριο Ιδεών της Βέροιας 

Καινοτομία και  τεχνολογία, δύο σύγχρονα αναπτυξιακά 
εργαλεία στη στήριξη  του αγροτροφικού τομέα

-Για τα θέματα και το στόχο μίλησε στον «Ακου 99.6» η Ραλλιώ Λεπίδου
Τη νέα εικόνα του αγροδιατροφικού τομέα 

προβάλει σήμερα Σάββατο 10 Ιουνίου το www.
ka-business.gr  τo  portal για την Καινοτομία 
και την Ανάπτυξη στο 12o πολυσυνέδριο που 
διοργανώνεται στο Εκκοκκιστήριο Ιδεών της 
Βέροιας, από τις 10.00 π.μ. έως τις 5.00 μ.μ. με 
στόχο να συμβάλει στη διαμόρφωση του σύγ-
χρονου μοντέλου αγροτικής ανάπτυξης.

Το 12ο πολυσυνέδριο «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ και 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ» γίνεται υπό την αιγίδα του Υπουρ-
γείο Οικονομίας  &  Ανάπτυξης  και του Υπουρ-
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ενώ 
το υποστηρίζουν η Περιφέρεια Κεντρικής Μακε-
δονίας, ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων  Βορείου  Ελ-
λάδος, ο Δήμος Βέροιας, ο Δήμος Νάουσας και 
ο Δήμος Αλεξάνδρειας.

Ποιες είναι οι προοπτικές , οι ευκαιρίες και 
οι προκλήσεις του Αγροδιατροφικού τομέα σή-
μερα;  Ποια είναι η νέα  αγροτική πολιτική;  Στα 
ερωτήματα  θα απαντήσουν μεταξύ άλλων,  ο Υ-
φυπουργός Οικονομίας -Ανάπτυξης Στέργιος Πι-
τσιόρλας, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων  Βασίλειος Κόκκαλης και ο πρώην 
Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, καθηγητής Α-
θανάσιος Τσαυτάρης.

Όσο για το στόχο, η δημιουργός του ka-
business.gr, δημοσιογράφος Ραλλιώ Λεπίδου, 
μίλησε στον ΑΚΟΥ 99.6, στην πρωινή εκπομπή 
της Σοφίας Γκαγκούση.

 « Ο στόχος είναι να αναδείξουμε τη σύνδεση 
της καινοτομίας και της τεχνολογίας, και πως 
αυτά τα δύο στοιχεία στηρίζουν τον αγροτροφι-
κό τομέα και φυσικά να αναδείξουμε για άλλη 
μια φορά τους ανθρώπους που μας κάνουν 
περήφανους στο εξωτερικό,  που επιχειρούν και 
συνεχίζουν να επιμένουν ελληνικά. Είναι ένας 
θεσμός πλέον που έχουμε στήσει εδώ στην Βό-
ρεια Ελλάδα και το συνεχίζουμε με αμείωτο ενδι-
αφέρον παρά το όσα μύρια συναντάμε και εμείς 
στην καθημερινότητα μας. Βλέπουμε γενικότερα 
και ακούμε ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ 
κάνει λόγο για μια ανασυγκρότηση εθνικής οικο-
νομίας η οποία θα επέλθει πρωτίστως από την 
ανασυγκρότηση του πρωτογενούς τομέα. Θέλο-
ντας λοιπόν ως  ka-business.gr να συμβάλουμε 
σε αυτό το νέο μοντέλο και να παρουσιάσουμε 
την νέα εικόνα του αγροτροφικού τομέα της 

γρήγορης ανάπτυξης ουσιαστικά ερχόμαστε στη 
Βέροια το Σάββατο”, 

Σε επίπεδο θεωρίας βλέπουμε ότι είναι 
πολύ ενδιαφέρον το πρόγραμμα. Πρακτικά, 
στην εφαρμογή του πώς λειτουργεί;

«Το θέτεις πολύ ωραία. Θεωρητικά τα κάνου-
με όλα. Το συνέδριο γίνεται υπό την αιγίδα του 
Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης Τροφί-
μων, το στηρίζει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακε-
δονίας, ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελ-
λάδος και οι τρείς Δήμοι Ημαθίας ,Αλεξάνδρειας 
Βεροίας και Νάουσας. Οκ. Έχουμε όλοι διάθεση. 
Το θέμα μας είναι πως θα πάμε στο δια ταύτα. 
Πως θα πάμε στο πρακτικό κομμάτι. Εμείς  αυτά 
τα 6 χρόνια που είμαστε στο διαδικτυακό αέρα,  
έχουμε διοργανώσει 12 πολυσυνέδρια και ήδη 
ετοιμαζόμαστε για το μεγάλο της Θεσ/νίκης. Ου-
σιαστικά αυτό το συνέδριο της Βέροιας είναι ο 

προάγγελος του μεγάλου 13ου συνεδρίου  που 
θα έχει να κάνει με την ψηφιακή επιχειρηματικό-
τητα και την ψηφιακή κτηνοτροφία και γεωργία. 
Μέσα σε αυτά τα χρόνια , καταφέραμε μέσα από 
τις δράσεις μας και το site , να δείξουμε και να 
κάνουμε γνωστές τις δράσεις ανθρώπων και 
μέσα από την προβολή  καταφέραμε να τους 
βοηθήσουμε ώστε να δώσουν σάρκα και οστά 
στις επιχειρηματικές τους ιδέες. Να έρθουν σε 
επικοινωνία με τους σωστούς ανθρώπους και 
να ξεκινήσει η επαγγελματική τους δραστηριό-
τητα. Δηλαδή δεν θέλουμε να κάνουμε συνέδρια 
που απλά  μιλήσαμε, βρεθήκαμε ,φανήκαμε και 
τελειώσαμε. Εμείς γενικά θεωρούμε ότι είμαστε 
ένα βαγόνι που κάθε φορά φέρνουμε και πιο 
πολλούς ανθρώπους μέσα σ αυτό και συνεχί-
ζουμε… Ετσι, μπορούν κάποιοι άνθρωποι που 
έχουν ιδέες, που έχουν να προβάλλουν κάτι ή 
να πουν κάτι, να τους δει το αναγνωστικό μας 

κοινό. Εξάλλου τα συνέδριά μας είναι διαδρα-
στικά».

Τι θα ακούσει κάποιος στο σημερινό πο-
λυσυνέδριο;

Θα ακούσουμε τον Υπουργό Αγροτικής Α-
νάπτυξης Τροφίμων να παρουσιάζει το νέο 
αγροτικό μοντέλο.  Θα συμμετέχουν μέλη ορ-
γανώσεων , μέλη της επιστημονικής και επιχει-
ρηματικής κοινότητας και φυσικά ο αγροτικός 
κόσμος. Κι αυτό μπορεί να φέρει πράγματα. 
Κρατάω αυτό το καλό στοιχείο ότι θα συμμετέ-
χουν πολλοί σε αυτό το νέο μοντέλο. Όχι λίγοι 
…πολλοί. Και πολλές φορές η πολυφωνία είναι 
δύσκολο πράγμα αλλά μπορεί και να βγάλει κά-
τι. Αν αφήσουμε πίσω το εγώ μας και πάμε στο 
εμείς, μπορούμε να κάνουμε πράγματα. Είμαι 
αισιόδοξη ότι αν έχουμε διάθεση και βάλουμε 
στην άκρη τις αντιπαραθέσεις μας, αυτή η χώρα 
μπορεί να κάνει θαύματα. Η Ελλάδα είναι μια 
ευλογημένη χώρα, είναι μια ευλογημένη περιο-
χή. Μιλάμε για τον αγροδιατροφικό τομέα που 
αν θέλουμε να μιλάμε για ανάπτυξη πρέπει να 
μιλάμε για τα αγροτικά μας και τον τουρισμό 
μας. Γιατί αυτή είναι η Ελλάδα μας. Η γη μας και 
ο ουρανός μας και η θάλασσα μας. Δεν έχει κάτι 
άλλο. Θα ακούσουμε λοιπόν ανθρώπους που 
έχουν κάνει πράγματα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον πα-
ρουσιάζει η ομιλία η εισήγηση του Κυπαρισούδη 
που θα παρουσιάσει τα αεροπλάνα τα οποία ε-
νημερώνουν τους αγρότες για το χαλάζι που έρ-
χεται. Και ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα παρουσιάσει 
και η νέα εφαρμογή της Χαράς Σπιτάλου που α-
φορά μια εφαρμογή για τα κινητά των αγροτών.
Επίσης θα ακούσουμε και επιχειρηματίες της 
περιοχής, όπως τον Κουτσιώφτη με την πολύ 
καινοτόμα  φάρμα του… Πράγματα που πολύς 
κόσμος από το αναγνωστικό μας κοινό δεν τα 
γνωρίζει και θα είναι μια καλή ευκαιρία να τους 
συστήσουμε αυτούς τους ανθρώπους.

Το ka-business τι σημαίνει; 
Επειδή είμαστε υπέρ-φιλόδοξη, ως ομά-

δα, πιστεύουμε ότι το καινοτομία και ανάπτυ-
ξη θέλουμε  να το κάνουμε τόσο γνωστό σε 
όλο τον κόσμο, ώστε να ξέρουν όλοι την λέξη 
Καινοτομία. Αυτό σημαίνουν τα αρχικά του ka-
business…Καινοτομία και Ανάπτυξη.

Αιγοπροβατοτρόφοι: 
Ανυπαρξία ελέγχων και αθέμιτος 

ανταγωνισμός οδηγούν τον κλάδο μας 
στην καταστροφή

Αυθαίρετες και αδικαιολόγητες μειώσεις στις τιμές του αιγοπρόβειου γάλακτος 
από τις γαλακτοβιομηχανίες και τα τυροκομεία, χωρίς λόγο και αιτία, καταγγέλουν 
οι Έλληνες αιγοπροβατοτρόφοι οι οποίοι όπως τονίζουν βρίσκονται στα όρια της ε-
πιβίωσης. Για το λόγο αυτό συναντήθηκαν ο πρόεδρος τους Στέργιος Κύρτσιος και 
μέλη του Δ.Σ. με τον αναπληρωτή υπουργό κ. Τσιρώνη την περασμένη Τρίτη ενώ 
είχαν επαφές και με άλλα στελέχη του Υπουργείου και το ΕΛΓΟ Δήμητρα. 

 «Πώς γίνεται ενώ υπάρχει μείωση παραγωγής κατά 30-40% λόγω των ζωονό-
σων, η παγκόσμια ζήτηση παραγωγής φέτας να απαιτεί 600 χιλιάδες τόνους, εμείς 
να παράγουμε μόνο 120 χιλιάδες και η φέτα μας, σύμφωνα με τους τυροκόμους, 
να μην φεύγει. Κάποιοι μας δουλεύουν» αναφέρουν οι αιγοπροβατοτρόφοι οι 
οποίοι ζήτησαν από τον Οργανισμό Ελέγχων «ΕΛΓΟ Δήμητρα» αυστηρούς ελέγ-
χους για να διαπιστώσουν και οι ίδιοι και οι Έλληνες καταναλωτές τι φέτα κυκλοφορεί στην αγορά.

«Επιτέλους, πρέπει η πολιτεία να αναλάβει τις ευθύνες της και να συμβάλει στην άρση αυτών των πρακτικών έτσι ώστε να αποκατασταθεί άμεσα η οικονομική ζημία που υφιστάμεθα τόσο εμείς οι αιγοπροβα-
τοτρόφοι όσο και οι καταναλωτές» τονίζει η Διοίκηση του κλάδου η οποία έχει σκοπό να συνεχίσει επαφές με αρμοδίους ώστε να βρεθούν λύσεις στα προβλήματα και τους προβληματισμούς τους.



4 www.laosnews.gr 10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 του Σαββατοκύριακου10-11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

Η γονεϊκότητα είναι μια σύνθετη περιπέ-
τεια που συνδέει το παρελθόν με το 
μέλλον, καθώς μπαίνουμε στο ρόλο του 

γονέα κουβαλώντας τις αναμνήσεις του τρόπου 
που μας ανάθρεψαν οι δικοί μας γονείς και τα βι-
ώματα της παιδικής μας ηλικίας, ενώ παράλληλα 
προσπαθούμε να είμαστε συντονισμένοι με τις 
ξεχωριστές ανάγκες του δικού μας παιδιού και να 
δημιουργήσουμε ένα μοναδικό δεσμό ασφάλειας 
μαζί του.

Πολύ συχνά, τα όνειρα των γονιών γίνονται 
προσδοκίες που είναι τόσο υψηλές, ώστε να αγ-
γίζουν τη σφαίρα της τελειότητας. Συνέπεια αυτού 
του υπερβολικού φορτίου που σηκώνουν τα παι-
διά στις πλάτες τους είναι να βιώνουν ως αποτυ-
χία οποιοδήποτε αποτέλεσμα προσπάθειας είναι 
κατώτερο του μεγέθους των προσδοκιών των γο-
νιών τους ή να εγκαταλείπουν κάθε προσπάθεια, 
κυριευμένοι από το φόβο να μην τους απογοη-
τεύσουν. Αυτό είναι το ίδιο βάρος που σέρνουμε 
ως ενήλικες και που προκαλεί τα περισσότερα 
άγχη, τους φόβους και τις ενοχές μας. Οι σκέψεις 
«Είμαι αρκετά ικανός;» και «αξίζω να μ’ αγαπά-
νε» βρίσκονται στις ρίζες κάθε δυσλειτουργικής 
συμπεριφοράς η οποία αποτελεί απόπειρα να 
ευχαριστήσω, να αποδείξω ότι μπορώ να τα κα-
ταφέρω, να επιβεβαιώσω τις προσδοκίες, να έχω 
την έγκριση, να αποφύγω την κριτική των γονιών 

ή των σημαντικών «άλλων» που με μεγάλωσαν. 
Ωστόσο, ο ρόλος των γονέων δεν είναι να 

αποτελούν «επόπτες» της ζωής των παιδιών. 
Είναι να συντονίζονται με τις τρέχουσες ανάγκες 
των παιδιών τους, να είναι παρόντες με συνέπεια 
και να αποτελούν την αδιαπραγμάτευτα ασφαλή 
βάση, η οποία θα δώσει ώθηση στα παιδιά να 
πετάξουν μακριά, γνωρίζοντας με σιγουριά, ότι 
είναι ευπρόσδεκτα να επιστέψουν για να ανακτή-
σουν τις δυνάμεις τους, όταν οι δυσκολίες που θα 
συναντήσουν στο ταξίδι τους, τους υπερβαίνουν. 
Το παράδειγμα της σταθερότητάς μας είναι αυτό 
που θα βοηθήσει τα παιδιά να εμπιστευτούν τον 
εαυτό τους για να κάνουν τις προσωπικές τους 
επιλογές, οι οποίες εκτείνονται πέρα από τα δικά 
μας γνώριμα όρια. Που κατοικούν σε μέρη που 
«που εσύ δεν πρόκειται να επισκεφτείς ούτε στα 
όνειρα σου». 

Τα παιδιά μας δε μας οφείλουν. Δεν ήρθαν 
στη ζωή για να εκπληρώσουν ένα προδιαγεγραμ-
μένο σκοπό. Η γέννησή τους είναι μια προσω-
πική μας επιλογή. Είναι η έμπρακτη έκφραση α-
γάπης, και «αγάπη» σημαίνει «αποδοχή». Δίχως 
όρους. Δίχως προσδοκίες. Δίχως ανταλλάγματα. 
Δίχως ανταμοιβή. Απλώς, ως την έμφυτη τάση  
να δημιουργούμε και να αφήνουμε ελεύθερο το 
«αριστούργημά» μας να εξελίσσεται διαρκώς με 
κάθε τρόπο…με όλους τους τρόπους…  

Έκφραση της Ψυχής 
ως σύμμαχος της Υγείας…

«Για τα παιδιά….»
Μήνυμα προς 

όλους τους γονείς εν 
μέσω πανελλαδικών

Της Χρύσας Μπέκα, Ψυχολόγου – ψυχοθεραπεύτριας

ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ 

Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΠΕΙΡΑΤΕΣ ΤΗΣ ΚΑΡΑΪΒΙ-
ΚΗΣ: Η ΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΑ-
ΛΑΖΑΡ PIRATES OF THE 
CARIBBEAN: DEAD MEN 
TELL NO TALES

Συνεχίζουν για 3η και τε-
λευταία εβδομάδα

Προβολές καθημερι -
νά στις 20.15 σε  απλή 2D 
προβολή

Σκηνοθεσία: Ε. ΣΑΝΤΜΠΕΡΓΚ & Γ. ΡΕ-
ΝΙΝΓΚ

Σενάριο: TZEΦ ΝΕΪΘΕΝΣΟΝ
Ηθοποιοί: ΤΖΕΦΡΙ ΡΑΣ, ΧΑΒΙΕ ΜΠΑΡΔΕΜ, 

ΣΤΙΒΕΝ ΓΚΡΑΧΑΜ, ΝΤΕΙΒΙΝΤ ΓΟΥΕΝΧΑΜ, 
ΤΖΟΝΙ ΝΤΕΠ, ΜΠΡΕΝΤΟΝ ΘΓΟΥΕΙΤΣ, ΚΑΓΙΑ 
ΣΚΟΝΤΕΛΑΡΙΟ, ΓΚΟΛΣΙΦΤΕ ΦΑΡΑΧΑΝΗ

WONDER WOMAN    
Προβολές καθημερινά στις 

19.00 και 22.00 σε 2D 
3D προβολή στις 19.00 μόνο 

Πέμπτη 8/6 – Παρασκ 9/6 – Σάβ-
βατο 10/6 – Κυριακή 11/6 

Σκηνοθεσία: Π Α Τ Ι 
ΤΖΕΝΚΙΝΣ

Σενάριο: Α Λ Α Ν  Χ Ε Ϊ Ν -
ΜΠΕΡΓΚ & ΖΑΚ ΣΝΑΪΝΤΕΡ

Ηθοποιοί: ΚΟΝΙ ΝΙΛΣΕΝ, ΓΙΟΥΕΝ 
ΜΠΡΕΜΝΕΡ, ΝΤΕΙΒΙΝΤ ΘΙΟΥΛΙΣ, ΕΛΕΝΑ Α-
ΝΑΓΙΑ, ΡΟΜΠΙΝ ΡΑΪΤ, ΚΡΙΣ ΠΑΪΝ, ΓΚΑΛ ΓΚΑ-
ΝΤΟ, ΝΤΑΝΙ ΧΑΣΤΟΝ, ΣΑΪΝΤ ΤΑΓΚΜΑΟΥΙ, 
ΛΟΥΣΙ ΝΤΕΪΒΙΣ

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

http://www.facebook.com/cinestarveria 

Νέες προβολές στο "ΣΤΑΡ"      8/6/17 - 14/6/17

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

 «10 Μικροί Νέγροι» 
της Μαρία Δημητρίου, από την Ομάδα 

«Πρώτη Πράξη του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας
Η Ομάδα «Πρώτη Πράξη» 

(παιδιά Γυμνασίου) του  Τμήμα-
τος  Θεατρικής   Υποδομής   του  
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.  Βέροιας  παρουσι-
άζει  την παράσταση «10 Μικροί 
Νέγροι» της Μαρία Δημητρίου, 
βασισμένο στο μυθιστόρημα της 
Agatha Kristie “And Then There 
Were None” σε σκηνοθεσία του 
Πέτρου Μαλιάρα.

Θα δοθούν δύο παραστάσεις,  
την Κυριακή 11 και τη Δευτέρα 
12 Ιουνίου 2017 στις 9.00μ.μ. 
στο φουαγιέ του Χώρου Τεχνών 
με ελεύθερη είσοδο. 

Σημείωμα Σκηνοθέτη
Τα παιδιά ,στην ηλικία των 15 

χρόνων, αποτελούν από μόνα 
τους ένα μυστήριο. Για τους γο-
νείς τους, για τους δασκάλους 
τους, ακόμα και για τα ίδια. Το μυστήριο λοιπόν, ήταν 
η λέξη κλειδί τη φετινή χρονιά, που μας οδήγησε σε 
«μυστήρια» μονοπάτια και φτάσαμε ως το κατώφλι του 
βασιλιά των μυστηρίων… το αστυνομικό μυστήριο! 
Απ’ τον Σέρλοκ Χόλμς και τον Ηρακλή Πουαρό, ο δρό-
μος μας έβγαλε ως το μυθιστόρημα, της βασίλισσας 
του είδους, Agatha Cristie, τους 10 Μικρούς Νέγρους! 
Η συγγραφέας από τη Βέροια, και προσωπική μου φί-
λη, Μαρία Δημητρίου, μας τίμησε με την διασκευή του 
αυθεντικού κειμένου «And Then There Were None». 

Αγωνία, δαιδαλώδης πλοκή, ανα-
τροπές και φυσικά μυστήριο! Ακρι-
βώς όπως τα παιδιά.. 

Συντελεστές  Παράστασης
Κείμενο: Μαρία Δημητρίου, βασι-

σμένο στο μυθιστόρημα της Agatha 
Kristie “And Then There Were 
None”

Σκηνοθεσία: Πέτρος Μαλιάρας
Σκηνογραφία/Ενδυματολογία:  

Αβραμίδου Χριστίνα, Γεωργάκη Χα-
ρά, Ευαγγελοπούλου Μαρία, Όσσα 
Μαρία, Τσιριγώτη Σοφία

 Σχεδιασμός – κατασκευή σκηνι-
κών:  Δημήτρης Γεωργόπουλος

Μουσική Επιμέλεια: Πέτρος Μα-
λιάρας                                                         

Φωτισμοί: Γιώργος Βέγκος
Ηχοληψία: Αλέξανδρος Καροτσέ-

ρης
Οργάνωση Παραγωγής-Προβολή: Κατερίνα Γρη-

γοριάδου
Τους ρόλους ερμηνεύουν (αλφαβητικά): Αλεξίου 

Γιώργος, Γάτου Μαρία, Γκιλιοπούλου Μαρία, Καλα-
μπαλίκα Ελευθερία, Κατσικάρη Ιουλία, Λανάρη Άν-
να-Μαρία, Μούζη Μαρίζα, Μπάτσιου Ελισάβετ, Πα-
παγιάννη Τζένη, Πρατσουλάκη Αθηνά, Ρέππας Διονύ-
σης, Σαρηγιαννίδης Λάζαρος, Τσίλη Ελένη, Χαρπαντί-
δου Άντρια, Ψαρράς Γιάννης  

Τα παιδιά σου δεν είναι παιδιά σου

είναι οι γιοι και οι κόρες
της λαχτάρας της Ζωής για Ζωή.
 
Δημιουργούνται διαμέσου εσένα,
αλλά όχι από εσένα.

Και αν και βρίσκονται μαζί σου, 
δεν σου ανήκουν.
 
Μπορείς να τους δώσεις την αγάπη σου,
αλλά όχι τις σκέψεις σου.
Αφού ιδέες έχουν δικές τους.
 
Μπορείς να προσπαθήσεις
να τους μοιάσεις αλλά μη γυρέψεις 
να τα κάνεις σαν εσένα
Αφού οι ψυχές τους κατοικούν
 στο σπίτι του αύριο
που εσύ δεν πρόκειται να επισκεφτείς 
ούτε στα όνειρα σου.
 
Αφού η ζωή δεν πάει προς τα πίσω

ούτε ακολουθεί
δρόμο του το χθες.
 
Μπορείς να δίνεις μια στέγη στο σώμα τους,
αλλά όχι και στις ψυχές τους.
 
Είσαι το τόξο από το οποίο
τα παιδιά σου σαν ζωντανά βέλη
ξεκινάνε για να πάνε μπροστά.
 
Ο τοξότης βλέπει το ίχνος της τροχιάς
προς το άπειρο
και κομπάζει ότι με την δύναμή του
τα βέλη μπορούν να πάνε γρήγορα
και μακριά.
 
Ας χαροποιεί τον τοξότη
ο κομπασμός του.
Αφού ακόμα και αν αγαπάει 
το βέλος που πετάει
έτσι αγαπά και το τόξο που μένει στάσιμο.

Khalil Gibran 
  «Ο Προφήτης»

Το υπέροχο αυτό ποίημα είναι αφιερωμένο στον Αντρέα που σήμερα γίνεται ενός έτους, για να μου 
υπενθυμίζει ότι οφείλω να γίνομαι, συνεχώς, η μαμά που του αξίζει…

Την Κυριακή 11 Ιουνίου 
Το νέο βιβλίο της Χριστίνας Ρούσσου «Στα 

πέρατα της αντοχής» παρουσιάζεται στη Νάουσα
Μετά την επιτυχία του πρώτου 

της βιβλίου «Ντουλμπέρα», η Χρι-
στίνα Ρούσσου ξεκινά και πάλι από 
τη Νάουσα τον κύκλο παρουσιάσε-
ων του νέου της μυθιστορήματος 
με τίτλο «Στα πέρατα της αντοχής» 
των εκδόσεων «ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ», ένα 
μυθιστόρημα που μας ταξιδεύει από 
τη Νέα Υόρκη ως την Αθήνα, από 
τις αρχές του 20ού αιώνα ως τη δε-
καετία του ’50.  

Η παρουσίαση του βιβλίου θα 
γίνει στην Κυριακή 11 Ιουνίου και 
ώρα 21:30 στον Πολυχώρο Πολιτι-
σμού «Χρήστος Λαναράς» (αίθουσα 
ΕΡΙΑ), σε συνεργασία  με το βιβλιο-
πωλείο «Το Φύλλο».

Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο αρ-
χιτέκτονας και ιστορικός ερευνητής 
Αλέξανδρος Οικονόμου, ο λαογρά-
φος και ιστορικός Τάκης Μπάιτσης, ο υπεύθυνος του 
ιστολογίου «Σελιδοδείκτης» Δημήτρης Μουρατίδης και 
ο εθνολόγος και ιστορικός Δημήτρης Ευαγγελίδης. Α-
ποσπάσματα από το βιβλίο θα διαβάσουν οι Δημήτρης 
Πάζος και Ζωή Δασκαλάκη, ερασιτέχνες ηθοποιοί, μέ-
λη της θεατρικής ομάδας «ΕΠΙ ΣΚΗΝΗΣ».

Η συγγραφέας θα απαντή-
σει στις ερωτήσεις του κοινού 
και θα υπογράψει αντίτυπα του 
βιβλίου της. Μετά το τέλος της 
εκδήλωσης θα ακολουθήσει 
μπουφές.

Η Χριστίνα Ρούσσου γεννή-
θηκε τα Χριστούγεννα του 1964 
στη Νάουσα Ημαθίας. Τελείω-
σε οικονομικά σε ιδιωτική σχο-
λή, έκανε σπουδές στο πιάνο, 
στη ζωγραφική και στο τμήμα 
Ευρωπαϊκού Πολιτισμού στο Ε-
ΑΠ. Έχει κάνει τρεις ατομικές 
εκθέσεις ζωγραφικής, εκπομπές 
στο ραδιόφωνο και για μεγάλο 
χρονικό διάστημα ασχολήθηκε 
με τη χρυσοχοΐα επαγγελματικά. 
Συμμετέχει στην ερασιτεχνική 
θεατρική ομάδα «Επί Σκηνής» 

στη Νάουσα και σε συλλόγους σχετικούς με την πα-
ράδοση και τους χορούς της. Ζει στη Νάουσα και τη 
Θεσσαλονίκη. Το 2015 κυκλοφόρησε το πρώτο της 
μυθιστόρημα «Ντουλμπέρα» από τις εκδόσεις «ΜΕ-
ΤΑΙΧΜΙΟ».           



Η τελετή ορκωμοσίας και επίδοσης 
ξιφών είκοσι οκτώ  νέων Υπαστυνόμων 
Β΄ του Τμήματος Επαγγελματικής Μετεκ-
παίδευσης Ανθυπαστυνόμων (Τ.Ε.Μ.Α.), 
εκπαιδευτικού έτους 2016-2017, οι οποί-
οι εκπαιδεύτηκαν κατά το χρονικό διά-
στημα από 06-02-2017 έως 09-06-2017, 
πραγματοποιήθηκε  στη Σχολή Μετεκ-
παίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής 
Αστυνομίας Βόρειας Ελλάδας της Αστυ-
νομικής Ακαδημίας  χθες Παρασκευή  στις 
εγκαταστάσεις της Σχολής στο Πανόραμα 
Βέροιας 

Τα ξίφη στους είκοσι οκτώ (28) νέους 
Υπαστυνόμους Β’ επέδωσε o Γενικός Ε-
πιθεωρητής Αστυνομίας Βορείου Ελλά-
δος, Αντιστράτηγος Χρήστος Δραγατά-

κης, συνεπικουρούμενος από το Γενικό 
Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή της 
Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύ-
θυνσης Κεντρικής Μακεδονίας, Ταξίαρχο 
Αθανάσιο Μαντζούκα και το Διοικητή της 
Σχολής, Αστυνομικό Υποδιευθυντή Διονύ-
σιο ΚΟΥΓΚΑ.

Στη δοξολογία χοροστάτησε ο Σεβα-
σμιότατος Μητροπολίτης Βέροιας, Ναού-
σης & Καμπανίας κ.κ. Παντελεήμων.

Στην τελετή παρέστησαν, ο Δήμαρχος 
Βέροιας, κ. Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης, 
ο Διοικητής της 1ης Μεραρχίας Πεζικού, 
Υποστράτηγος Γεώργιος Βύνιος, ο Εισαγ-
γελέας Εφετών Ιωαννίνων, κ. Αργύριος 
Δημόπουλος, ο Αντεισαγγελέας Εφετών 
Θεσσαλονίκης κ. Δημήτριος Μητρουλιάς, 

ο Διευθυντής της 
Διεύθυνσης Αστυ-
νομίας Μαγνησίας, 
Ταξίαρχος Ιωάννης 
Τόλιας, ο Διοικητής 
Περιφερειακής Πυ-
ροσβεστικής Διοί-
κησης Υπηρεσιών 
Κεντρικής Μακεδο-
νίας, Αρχιπύραρχος 
Κωνσταντίνος Πουλ-
τίδης, ο Διευθυντής 
τ η ς  Δ ι ε ύ θ υ ν σ η ς 
Αστυνομίας Ημαθί-
ας, Αστυνομικός Δι-
ευθυντής Χρήστος 
Σιμούλης, οι Περι-
φερειακοί Σύμβου-
λοι Περιφερειακής 
Ενότητας Ημαθίας, 
κ.κ. Νίκη Καρατζι-
ούλα και Θεόφιλος 

Τεληγιαννίδης, η Διευθύντρια Παθολογο-
ανατομικής Κλινικής Α.Μ.Θ. Θεαγένειο κα. 
Αναστασία Κιζιρίδου, ο Πρόεδρος - Διευ-
θύνων Σύμβουλος της εταιρίας SOUKOS 
ROBOTS, κ. Κωνσταντίνος Σούκος, ο Α΄ 
Αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 
Αξιωματικών Αστυνομίας, κ. Αριστείδης 
Μπαρμπούτης, ο Ειδικός Γραμματέας 
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών 
Υπαλλήλων, κ. Θεόφιλος Παπαδάκης, ο 
Πρόεδρος Ένωσης Αξιωματικών Ελληνι-
κής Αστυνομίας Κεντρικής Μακεδονίας, 
Αστυνόμος Α΄ Ιωάννης Ψαρογιάννης, ο 
Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υ-
παλλήλων Νομού Ημαθίας, κ. Απόστολος 
Μούρτης, ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας 
Ομοσπονδίας Συνοριακών Φυλάκων, κ. 
Παναγιώτης Χαρέλας, ο Πρόεδρος της Δι-
εθνούς Ένωσης Αστυνομικών/Τ.Δ. Ημαθί-
ας, κ. Γεώργιος Χριστοδουλίδης, Περιφε-
ρειακοί και Δημοτικοί Σύμβουλοι, εκπρό-
σωποι Δικαστικών, Στρατιωτικών Αρχών 
και Συνδικαλιστικών φορέων, ανώτατοι 
Εισαγγελικοί λειτουργοί ως διδάσκοντες 
καθηγητές, διδάσκοντες καθηγητές των 
Πανεπιστημίων Θεσσαλονίκης, διδάσκο-
ντες καθηγητές της Σχολής, ανώτεροι Αξι-
ωματικοί του Σώματος, καθώς και συγγε-
νείς των ορκισθέντων Αξιωματικών.

Ο Διοικητής της Σχολής Αστυνομικός 
Υποδιευθυντής Διονύσιος Κούγκας αρ-
χικά μετέφερε το χαιρετισμό της 
Υφυπουργού Εσωτερικών, κα. 
Μαρία Κόλλια – Τσαρουχά η οποία 
λόγω ανειλημμένων υποχρεώσε-
ων δεν κατέστη δυνατό να παρα-
βρεθεί στην τελετή.

Στην συνέχεια ο κ. Κούγκας με-
ταξύ άλλων παρότρυνε τους ορκι-

σθέντες αξιωματικούς, τονίζοντας τα εξής:
«Να προχωρήσουν στην εκπλήρωση 

της αποστολής τους, με υπερηφάνεια, 
θάρρος, αποφασιστικότητα, αισιοδοξία και 
να είναι βέβαιοι ότι όχι μόνο θα πετύχουν 
αλλά και θα διακριθούν στον υπηρεσιακό 
τους στίβο.

Με την πεποίθηση ότι, θα ανταποκρι-
θούν απόλυτα στις προσδοκίες του Σώ-
ματος και της Πολιτείας, τους συνεχάρη 
θερμά για την προαγωγή τους στον βαθ-
μό του Υπαστυνόμου και τους ευχήθηκε 
υγεία, επιτυχή σταδιοδρομία και καλή τύ-
χη.»

Στόχος της μετεκπαίδευσης ήταν η συ-
μπλήρωση της επαγγελματικής και νομι-
κής μόρφωσης των νέων Αξιωματικών, η 
ανάλυση προβλημάτων που ενέκυψαν κα-
τά την άσκηση των καθηκόντων τους, ως 
Υπαξιωματικοί και η ενημέρωσή τους σε 

σύγχρονα ζητήματα και γενικότερα θέματα 
διοίκησης προσωπικού.

Αποστολή της Σχολής Μετεκπαίδευ-
σης και Επιμόρφωσης είναι η μετεκπαί-
δευση, επιμόρφωση και εξειδίκευση του 
προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, 
με σκοπό τη διαρκή ενημέρωση αυτού 
στα σύγχρονα αστυνομικά θέματα και 
προβλήματα γενικού και ειδικού ενδιαφέ-
ροντος, ώστε να ανταποκρίνεται πλήρως 
στα καθήκοντά του.

Μετά το πέρας της τελετής ορκωμοσί-
ας ακολούθησε παρέλαση τμημάτων και 
νέων Υπαστυνόμων Β΄ και κατόπιν παρα-
τέθηκε μικρή δεξίωση στις εγκαταστάσεις 
της Σχολής προς τους προσκεκλημένους, 
τους εκπαιδευόμενους και τους συγγενείς 
τους στην οποία παρέστησαν διακόσια 
(200) περίπου άτομα
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Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 
VENUS GROWERS 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΠΩΣ ΕΝΔΙΑΦEΡΕΤΑΙ 
ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 

ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ 
ΕΠΟΧΙΚΩΝ  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
1. Πρωτότυπο Δελτίο Αστυνομικής ταυτότητας και μια φωτοτυπία,
2. Α.Φ.Μ. (σε φωτοτυπία του εκκαθαριστικού της εφορίας ή της βεβαίω-

σης απόδοσης,
3. Αρ. Μητρώου ΙΚΑ (φωτοτυπία από ατομικό λογαριασμό),
4. Α.Μ.Κ.Α. (σε φωτοτυπία),
5. Επικυρωμένο αντίγραφο Πιστοποιητικού υγείας εργαζομένων σε εργο-

στάσια υγειονομικού ενδιαφέροντος
6. Βιβλιάριο καταθέσεων Τράπεζας Πειραιώς σε φωτοτυπία (πρώτο το 

όνομα του εργαζόμενου)
7. Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας (από λογαριασμό ΔΕΗ ή κινητής 

τηλεφωνίας)
ΕΠΙΠΛΕΟΝ:
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΟΓΑ:
- Ασφαλιστική ενημερότητα ΟΓΑ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ:
- ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ άδειες παραμονής και εργασίας,
- Διαβατήριο.

Τηλέφωνα επικοινωνίας:  Βέροια, 2331023311,
 εσωτερικό: 141,146,147 , Αλεξάνδρεια: 2333026220

Ορκωμοσία και επίδοση ξιφών χθες 
στην Αστυνομική Ακαδημία Βέροιας 

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

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

Ο ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΘΩΜΑΣ 
του Λεωνίδα και της Κωνσταντι-
νιάς, το γένος Μπαρούτα, που γεν-
νήθηκε στη Νάουσα και κατοικεί 
στη Βέροια και η ΨΑΡΟΥΔΑΚΗ 
ΑΘΑΝΑΣΙΑ του Παντελή και της 
Λουλούδας, το γένος Μπαλαμπά-

νη, που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στη 
Βέροια, πρόκειται να παντρευτούν με πολιτικό 
γάμο που θα γίνει στο Δημαρχείο Σέριφου Κυκλά-
δες.



ΚΓ’ ΠΑΥΛΕΙΑ: 
“Ασθενούντων επίσκεψις”

 Ημερίδα ιερέων
Την Πέμπτη 8 Ιουνίου το πρωί πραγματοποιήθηκε ημε-

ρίδα ιερέων με θέμα “Ασθενούντων επίσκεψις” στο Παύλειο 
Πολιτιστικό Κέντρο στην Βέροια.

Την ημερίδα παρουσίασε ο πρωτοσύγκελος της Ιεράς 
Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας αρχιμαν-
δρίτης Αθηναγόρας Μπίρδας.

Ομιλιτές στην ημερίδα ήταν ο αρχιερατικός επίτροπος 
Δοβράς και υπεύθυνος ιερέας του Γ.Ν. Νοσοκομείου Βεροί-
ας πρωτοπρεσβύτερος Διονύσιος Συρόπουλος με θέμα, “Ο 
Ιερέας του Νοσοκομείου: ο ρόλος και η διακονία του στον 
ιδιαίτερο αυτό χώρο της υγείας”, και ο αρχιμανδρίτης Αιμιλιανός Καλομπάτσιος αδελφός της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Σκήτης Βεροίας ο 

οποίος είναι ειδ. ιατρός στο Γ.Ν. Νοσοκομείο Βεροίας με 
θέμα: “Ο Ιερέας και ο Ιατρός στην διακονία του Χριστού και 
του ανθρώπου”.

Μετά το πέρας των εισηγήσεων τον λόγο πήρε ο 
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και 
Καμπανίας κ. Παντελεήμων ο οποίος ομίλησε στους 
ιερείς πάνω στο θέμα: “Το νόημα των θλίψεων στην ζωή 
του ανθρώπου”.
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ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΔΟΒΡΑ ΒΕΡΟΙΑ

Πανήγυρις Αγίου Λουκά του Ιατρού Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως
--------------------------

*Το Σάββατο 10 Ιουνίου στις 7:00 μ.μ.
Μέγας Πανηγυρικός Πολυαρχιερατικός Εσπερινός

--------------------------
*Την Κυριακή 11 Ιουνίου το πρωί 

Πανηγυρική Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία
--------------------------

*Την Κυριακή 11 Ιουνίου στις 6:30 μ.μ.
ΥΠΟΔΟΧΗ της Ιεράς Εικόνας της Παναγίας της Τριχερούσας

από την Ιερά Μονή Χιλανδαρίου Αγίου Όρους 
και εν συνεχεία μεθεόρτιος Εσπερινός και Παράκληση.

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 11 Ι-

ουνίου 2017 στον Ιερό Ναό Αγ. 
Νικολάου Κουμαριάς ΕΤΗΣΙΟ 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυ-
ση της ψυχής του πολυαγαπη-
μένου μας πατέρα, παππού και 
αδελφού

ΚΩΝ/ΝΟΥ 
ΔΟΥΛΓΕΡΙΔΗ

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

Τα παιδιά, Τα εγγόνια
Η αδελφή

Οι λοιποί συγγενείς 

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 11 Ι-

ουνίου 2017 στον Ιερό Ναό Αγ. 
Αντωνίου Βέροιας 40ΝΘΗΜΕ-
ΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανά-
παυση της ψυχής του πολυαγα-
πημένου μας συζύγου, πατέρα, 
παππού, αδελφού και θείου

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚ. 
ΜΗΤΡΟΥΛΑ

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

Η σύζυγος, Τα παιδιά, 
Τα εγγόνια, Τα δισέγγονα

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

ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ  ΒΕΡΟΙΑΣ     

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Όσοι Συμπολίτες μας έχουν φάρμακα που δεν χρειά-

ζονται, μπορούν να τα  προσφέρουν για το Γηροκομείο 
Βέροιας στο υπόγειο της  Δημοτικής Αγοράς  καθημερινά 
από 11.00 έως 13.00.   

 Το Δ.Σ. Αδελφάτου Γηροκομείου Βέροιας   
 Tηλ.επικ. 6980 683443.

Ανακοίνωση
 Ανακοινώνουμε στους αγαπητούς  Συγγενείς και Φίλους 

του Γηροκομείου Βέροιας, ότι οι ώρες επισκεπτηρίου  
για τους Τροφίμους του Ιδρύματος, είναι από τις 10.00-

12.00 και 16.00-18.00.  τηλ.επικοιν. 6979221680.           
Εκ της Δ/νσεως 

του Γηροκομείου Βέροιας

Η κίνηση 
του Μητροπολίτη

Το Σάββατο 10 Ι-
ουνίου στις 7:00 μ.μ. 
θα συγχοροστατήσει 
στον Μέγα Πολυαρ-
χιερατικό Πανηγυ-
ρικό Εσπερινό επί 
τη εορτή του Αγίου 
Λουκά του Ιατρού 
Αρχιεπισκόπου Συμ-
φερουπόλεως στον 
υπό κατασκευή Ιερό 
Ναό του στην Ιερά 
Μονή Παναγίας Δο-
βρά στην Βέροια.

Την Κυριακή 11 
Ιουνίου το πρωί θα 
ιερουργήσει  στην 
Πολυαρχ ι ερατ ι κή 
Θεία Λειτουργία επί 
τη εορτή του Αγίου 
Λουκά του Ιατρού Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως στον 
υπό κατασκευή Ιερό Ναό του στην Ιερά Μονή Παναγίας 
Δοβρά στην Βέροια.

Την Κυριακή 11 Ιουνίου στις 6:30 μ.μ.θα υποδεχτεί την 
Ιερά Εικόνα της Παναγίας της Τριχερούσας από την Ιερά 
Μονή Χιλανδαρίου Αγίου Όρους στον προαύλιο χώρο του 
υπό κατασκευή Ιερού Ναού του Αγίου Λουκά στην Ιερά 
Μονή Παναγίας Δοβρά στην Βέροια και εν συνεχεία θα χο-
ροστατήσει στον Εσπερινό και στην Παράκληση.

ΚΓ’ ΠΑΥΛΕΙΑ: «Δογματικά 
Σαλπίσματα», βιβλιοπαρουσίαση

Την Τετάρτη 7 Ι-
ουνίου το απόγευμα 
πραγματοποιήθηκε η 
εκδήλωση «Δογματικά 
Σαλπίσματα», βιβλιο-
παρουσίαση, στο Παύ-
λειο Πολιτιστικό Κέντρο 
στην Βέροια.

Την εκδήλωση άνοι-
ξε βυζαντινή χορωδία 
της Μητροπόλεως υπό 
την διεύθυνση του κ. Ι-
ορδάνη Ζερδαλή. Την 
εκδήλωση παρουσίασε 
ο αρχιμ. Αρσένιος Χαλ-
δαιόπουλος.

Το βιβλίο του Σεβα-
σμιωτάτου Μητροπολί-
του Βεροίας, Ναούσης 
και Καμπανίας κ. Πα-
ντελεήμονος «Δογματι-
κά Σαλπίσματα» το οποίο περιέχει την δογματική διδασκαλία του Αγίου Ιωάννου 
του Δαμασκηνού παρουσίασαν και σχολίασαν ο κ. Βασίλης Δερμετζόγλου Δρ. 
Θεολογίας, ο πρωτοπρεσβύτερος του Οικ. Θρόνου π. Στυλιανός Μακρής Δρ. Θε-
ολογίας και ο κ. Παύλος Σαββίδης καθ. Θεολογίας.

Μετά το πέρας της παρουσίασης του βιβλίου τον λόγο πήρε ο Σεβασμιώτα-
τος Μητροπολίτης Βεροίας κ. Παντελεήμων ο οποίος ευχαρίστησε όλους όσους 
συμμετείχαν στην παρουσίαση και εν συνεχεία έδωσε το αναμνηστικό των ΚΓ’ 
Παυλείων στους ομιλητές.

Το βιβλίο «Δογματικά Σαλπίσματα» μπορείτε να το προμηθευτείτε από το βι-
βλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως, Βενιζέλου 29, τηλ. 23310 20951.
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Βρισκόμαστε στο μέσον σχε-
δόν των πανελλαδικών εξετάσε-
ων που θα κρίνουν την μετάβα-
ση από την δευτεροβάθμια στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση των α-
ποφοίτων του Λυκείου, οι οποίοι 

βρίσκονται πλέον στην κορύφωση  της προσπάθειάς 
τους και προσδοκούν με αγωνία το ευτυχές αποτέλε-
σμα των κόπων τους .

Όλοι όσοι έχουν βιώσει αυτή τη διαδικασία, γνωρί-
ζουν επακριβώς τις συνθήκες κάτω από τις οποίες  οι 
μαθητές  αγωνίζονται για το μέλλον τους και αναζητούν 
τον προορισμό τους στην ζωή.  

Στα πλαίσια δε της έντασης και της αγωνίας που 
κυριαρχούν μπροστά στο δέος των εξετάσεων,  είναι 
απολύτως κατανοητή η πίεση και το άγχος στους δια-
γωνιζομένους αφού όσο κι αν κανείς είναι καλά προ-
ετοιμασμένος, το φάσμα μιας ενδεχόμενης ατυχούς 
εξέλιξης υπάρχει. 

Και τα  συναισθήματα αυτά είναι αναπόφευκτα για 
τον  καθένα.

Αυτές τις ώρες γίνεται από κάθε οικογένεια μια ανα-
δρομή της εξέλιξης του εκπαιδευτικού μας συστήματος 
μέσα από το πρίσμα μιας διαρκούς οικονομικής αφαί-
μαξης  και μιας  μόνιμης έντασης που αφήνει ανεξίτηλα 
τα σημάδια της στον χαρακτήρα των παιδιών. 

Οι μαθητές από την στιγμή που μπαίνουν στην Δευ-
τεροβάθμια  Εκπαίδευση επιδίδονται σε έναν ατέλειωτο 
αγώνα με  φροντιστήρια και ιδιαίτερα μαθήματα έως 
ότου φτάσουν στην τελευταία τάξη του Λυκείου όπου  
καλούνται να επιτύχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις. 

Με αυτό τον τρόπο  δικαιώνουν πρώτα τους εαυ-
τούς τους για τους κόπους τους, τις οικογένειές τους 

για την ηθική και υλική υποστήριξη που τους παρείχαν 
και όλους όσους πίστεψαν σε αυτούς και τους ενθάρ-
ρυναν.  

Ακόμη και στην σημερινή εποχή με την δραματική 
υποβάθμιση της  αξίας των πτυχίων και τις στρατιές 
των ανέργων πτυχιούχων, η επιτυχία στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση αποτελεί  ένα κυρίαρχο όραμα  μέσα από 
το οποίο   ο κάθε νέος  σχεδιάζει  το μέλλον και την κοι-
νωνικοοικονομική του προοπτική και εξέλιξη.

Είναι όμως γνωστό ότι  η  τριτοβάθμια εκπαίδευση 
στην χώρα μας δεν μπορεί να απορροφήσει  όλους 
όσους διαγωνίζονται. 

Αυτοί που στην συγκεκριμένη συγκυρία δεν θα ει-
σέλθουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση θα έχουν την 
δυνατότητα και νέας προσπάθειας την οποία πρέπει να 
αξιοποιήσουν.

Πέραν τούτου όμως και παρά την σοβούσα κρίση, 
εμφανίζονται καθημερινώς και  άλλες εξίσου σημαντικές 
ευκαιρίες  στη ζωή,  οι οποίες μπορεί να ανοίξουν ευ-
ρείς δρόμους επαγγελματικής επιτυχίας. 

Αυτό αποτελεί  γενικότερη  διαπίστωση που επιβε-
βαιώνεται συνεχώς.

Προς το παρόν όσο οι εξετάσεις  συνεχίζονται,  οι 
ευχές όλων για επιτυχία  συνοδεύουν τους διαγωνιζό-
μενους νέους μας, με την προτροπή για αυτοπεποίθη-
ση  και βεβαιότητα ότι ένα αισιόδοξο  αύριο ξημερώνει 
για όλους, 

Οι Πανελλαδικές εξετάσεις 
και το αισιόδοξο αύριο

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΟ

Γράφει ο 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΒΑΣΙΑΔΗΣ

OI EΡΩΤΕΣ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ...
Βρε μπας και ο κόσμος μίκραινε….;
Χθες μόλις και μετά βίας χωρούσα στην κεντρική πλατεία της πόλης…
Έτσι σκεφτόμουν και αναρωτιόμουν, 
πού νάναι ο Απρίλης; πού να κρύβεται; 
μην και σπουδάζει ακόμη στο Παρίσι; 
μην και τον ρωτούν για τ΄ απομνημονεύματα των πουλιών; 
μην και τον εκβιάζουν οι άλλοι μήνες, 
μην και έδωσε ενέχυρο τις Κυριακές του στα τοπία του Monet, 
ή στους μετέωρους κυρίους του Magritte;

Απρί- λη μου, Απρίλη μου ξανθέ…
Αχ πώς χάθηκες σ’ αυτό τον συνωστισμό των εμπορικών δρόμων 
και στα κρεμασμένα ημερολόγια του τοίχου!

Είναι η περίοδος που μελετώ τους ξαφνικούς έρωτες,
τους πλανόδιους, τους ακανθώδεις..
τους έρωτες των άλλων,
των κοριτσιών που ερωτεύονταν ενόχους…

Καλά που είναι δίπλα εδώ το καφενείο η ΠΡΟΣΜΟΝΗ 
και παίρνω λίγο θάρρος και παρηγορία για τη μοναξιά, 
μαζεύοντας τις σιωπές των ανωνύμων.
Αμάν, ψυχή….με κούρασες,  ….λέει η Δημουλά.

 Ι. Α. ΝΑΖΛΙΔΗΣ

Εκδήλωση για τη λήξη της σχολικής 
χρονιάς στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Βέροιας

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδε-
μόνων του 7ου Δημοτικού Σχολείου 
Βέροιας διοργανώνει και φέτος την 
ετήσια εκδήλωσή του και σας καλεί 
να γιορτάσουμε μαζί με τα παιδιά 
μας και τους δασκάλους μας την 
λήξη της φετινής σχολικής χρονιάς 
που πλησιάζει και να αποχαιρετή-
σουμε και να ευχηθούμε από καρ-
διάς καλή επιτυχία στα παιδιά της 
ΣΤ΄ Δημοτικού που ανοίγουν τα φτε-
ρά τους για το Γυμνάσιο. Η εκδήλω-
ση θα ξεκινήσει με τραγούδια από 
τους μαθητές του σχολείου μας υπό 
την καθοδήγηση της δασκάλας μου-
σικής κας Ευδοξίας Γουργουλιάτου 
με την συνοδεία της ορχήστρας και 
στην συνέχεια κέφι και χορός για όλους μας. Στηρίζουμε την εκδήλωση του σχολεί-
ου μας και σας περιμένουμε όλους μικρούς και μεγάλους στον προαύλιο χώρο του 
την Κυριακή 11 Ιουνίου 2017 και ώρα 7.00μ.μ. σε μια αξέχαστη βραδιά με ζωντανή 
παραδοσιακή ορχήστρα. Τα έσοδα της εκδήλωσης θα διατεθούν για τις ανάγκες 
ενίσχυσης του Συλλόγου μας.

Το Δ.Σ.

Η  Hμέρα των Αποστράτων 
της Ελληνικής Αστυνομίας 

θα τιμηθεί στη Βέροια
Την Κυριακή 11-06-2017, ανήμερα της εορτής των 

Αγίων Πάντων, θα εορτασθεί η «Hμέρα προς τιμή 
των Αποστράτων της Ελληνικής Αστυνομίας», ημέρα 
που η Πολιτεία καθιέρωσε με νομοθετική ρύθμιση για 
την επιβράβευση και αναγνώριση της προσφοράς 
τους στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας.  

Το πρόγραμμα του εορτασμού ανά Περιφερειακή 
Ενότητα θα έχει ως εξής:

Ημαθία:
Ώρα 10.15΄: Δέηση υπέρ απόστρατων αστυνο-

μικών στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων στη Βέροια. 
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Του Ιωάννη 
Ιασ. Βελέντζα
Διπλ. 
Ηλεκτρολόγου
Μηχανικού

Φίλοι μου, καλή σας ημέ-
ρα, 

πριν από λίγες ημέρες σε 
γνωστή κυριακάτικη εφημερί-
δα ο διακεκριμένος καθηγη-
τής κ. Δημήτρης Νανόπου-

λος, υποστήριζε μεταξύ άλλων: «… σε λίγο θα μας 
κυβερνούν τα ρομπότ, πρέπει να προετοιμαστούμε 
για αυτό». Και συνέχιζε: «… σε λίγα χρόνια η μισή 
εργασία θα γίνεται από ρομπότ. Το 50% των θέσεων 
εργασίας θα χαθεί … θα μπουν στη ζωή μας τα τσι-
πάκια, οι άνθρωποι ρομπότ, θα αυξηθεί το προσδόκι-
μο ζωής»  και κατέληγε λέγοντας: «οι επιστήμονες θα 
είναι σαν «μικροί θεοί», θα ελέγχουν τα πάντα μέσω 
του DNA».

Και εμείς εδώ στο Ελλαδιστάν, ασχολούμαστε με 
το «δάσος» στο αεροδρόμιο του ελληνικού, με την 
κρεβατοκάμαρα της Ρωξάνης που «εδρεύει» κάτω 
από τις κερασιές του μπάρμπα Μήτσου και με το λου-
τρό του Φιλίππου που πρέπει να είναι κάτω από τη 
ροδακινιά της μπάρμπα Λάμπραινας!

Για αυτό κ. Καζάκο φεύγουν τα παιδιά μας. 
Διότι η πατρίδα τους έχει πάρει διαζύγιο από τη 

κοινή λογική εδώ και πολύ καιρό.
Πριν καμιά τριανταριά χρόνια φίλοι μου, είχα περά-

σει την πόρτα της πολυτεχνικής σχολής.
Από τα πρώτα πράγματα που είχα ακούσει: «ξέ-

ρεις που ήλθες ρε. Εδώ είναι Κούβα. Ήλθες στη μι-
κρή Μόσχα»!

Ρε φίλε, είχα ψελίσει τρομαγμένος. 
Εγώ ξέρω ότι ήλθα Θεσσαλονίκη. Καβάλησα το λε-

ωφορείο από την Καρδίτσα, άκουσα τον εισπράκτορα 
να φωνάζει Βλοχό, Παλαμά και Μάρκο θα κατέβει 
κανείς και … έφθασα. 

Τώρα το πώς βρέθηκε πίσω μου η Κούβα και η 
Μόσχα δεν μπορώ να το καταλάβω!

Ο συνάδελφος της αριστεράς και της προόδου, α-
μέσως ανέβασε τον τόνο της φωνής του και συνέχισε: 
«είσαι χαζός ή επίτηδες παριστάνεις τον ηλίθιο»!

Φιλαράκι συνέχισα, ούτε χαζός είμαι, ούτε ηλίθιος. 
Μοντέλο ήθελα να γίνω, μηχανικός κατέληξα!

Και συνέχισε ο διαφωτιστής, πρώτον δεν είμαστε 
φίλοι και δεύτερον είμαστε «στρατιώτες» και …

Επειδή πλέον είχα καταλάβει τι παίζεται, τον είχα 
διακόψει. 

Από την στρατιωτική πειθαρχία της Κούβας και τη 
Ρωσίας, προτιμώ τις Κουβανέζες να λικνίζονται, του 
είχα τονίσει!  

Όπως καταλάβατε φίλοι μου αναφέρομαι στη δή-
λωση του γνωστού ηθοποιού Κώστα Καζάκου, σύμ-
φωνα με την οποία: «ό,τι θέλει ο νέος, ό,τι επιθυμεί, 

δουλειά, σπίτι, οικογένεια πρέπει να τα παλέψει και 
να αγωνιστεί να τα κερδίσει στον τόπο του. Αλλιώς εί-
ναι ξένος. Έφυγαν και πάνε και δουλεύουν στις ξένες 
χώρες. Και ο τόπος τι θα γίνει; Αυτό είναι στην ουσία 
προδοσία».

Συμφωνώ απολύτως. Οι νέοι θα πρέπει να μείνουν 
στην πατρίδα μας, να εργαστούν για να συνεισφέ-
ρουν οικονομικά, ώστε οι διάφοροι κρατικοδίαιτοι 
(αριστεροί και δεξιοί) να εισπράττουν κανά ταληράκι. 

Ναι φίλοι μου, ο γνωστός ηθοποιός, εκτός από τη 
σύνταξη, έχει και σύμβαση έργου με το ΔΗΠΕΘΕ Πά-
τρας (δήμος προσκείμενος στο ΚΚΕ, να μην ξεχνιό-
μαστε!), η οποία σύμφωνα με δημοσιεύματα αγγίζει 
τα 52.000 ευρώ, το χρόνο!

Άρα κ. Καζάκο καλό θα ήταν να μας πείτε που ξο-
δεύονται τα 5.000 ευρώ το μήνα (περίπου) από έναν  
ογδοντάχρονο και γιατί δεν αποσύρεστε για να μπουν 
στη θέση σας τρεις νέοι ταλαντούχοι και ας είναι αρι-
στεροί. Κανένα πρόβλημα!

Καλά ρε χοντρούλη σιγά το θέμα για το οποίο πρέ-
πει να ασχοληθούμε.

Το ζήτημα φίλοι μου είναι μείζονος σημασίας, διότι 
από τη μία μεριά βρίσκεται η λεγόμενη μαρξιστική 
ιδεολογία, σύμφωνα με την οποία, για την έξοδο από 
την χώρα απαιτείται ειδική άδεια (αυτό έχει δείξει το 
πρόσφατο παρελθόν) και από την άλλη  η δημοκρα-
τική άποψη ότι ο καθένας είναι ελεύθερος να επιλέξει 
το που θα εργάζεται και θα ζει.

Στα ολοκληρωτικά καθεστώτα δεν υπάρχουν άτο-
μα με το δικαίωμα της διαφορετικής επιλογής, αλλά 
υπάρχει μόνο το κόμμα που προσδιορίζει ποια είναι η 
αλήθεια, την οποία πρέπει να αποδέχομαι αλλιώς θα 
είμαι ένας «προδότης»! 

Αν θέλουμε να κρατήσουμε τους νέους και ικανούς 
Έλληνες στη χώρα πρέπει να δημιουργήσουμε τις 
αναγκαίες ελκυστικές συνθήκες για να μείνουν και να 
έχουν το δικαίωμα της επιλογής «κοντσέρτο ή πολυ-
βόλα»!

Άλλωστε ο Βασίλης Καρράς μας θυμίζει:
«καλύτερα στον κόσμο μου στην τρέλα τη δική μου
και ότι με κάνει ελεύθερο ας γίνει φυλακή μου
καλύτερα στον κόσμο μου, απόφαση δική μου
κι ας είναι η σωτήρια μου, η καταστροφή μου...
Επιλογή μου...»

ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ ΠΑΤΡΙΔΑ!

ΚΟΝΤΣΕΡΤΟ ή ΠΟΛΥΒΟΛΑ!
Ατέλειωτη πλεξούδα, δρό-

μοι ,στοές ν’ανοίγουν και 
να κλείνουν,δεν βλέπει πού 
πηγαίνει, προσανατολισμός 
ανύπαρχτος,σημάδι για να 
βγει κανένα.

Λαβύρινθος,σκαμμένος 
μες τη γη,δεν το κατάλαβε 
σχεδόν πώς μπήκε,πάλευε 
μέρα νύχτα την έξοδο να 
βρει..

Φως δεν ερχόταν από 
πουθενά,ανύπαρχτος ο ου-
ρανός με  τα γαλάζια τόξα της ελπίδας,-
ξοδεύτηκε η προσμονή,προσπάθειες 
πολλές,παρατημένες.

Γύρω πλανιόταν ο Μινώταυρος ελπί-
δες τρομαγμένες,την Αριάδνη του εγύ-
ρευε παντού,το δρόμο για την έξοδο να 
βρει,το λυτρωμό.

Ποιός άραγε να σκέφτοταν τους σκλά-
βους του να λευτερώσει δίνοντας πίσω 
τη ζωή…΄

Γύρναγε μες το νου η Αριάδνη με το 
μίτο,ίσως βοήθαγε να ξαναβγεί.προτί-
μησε να γίνει άφαντη,να μη την ξανα-
βρίσκει,το μυστικό της σφραγισμένο να 
κρατά.

Μπροστά στην είσοδο του Αδη τις 
πέτρες τις βαριές που φράζανε τον τόπο 
ανοίγοντας το δρόμο του χαμού,ως την 
καρδιά,τα άδυτα της γης,σύμβολα των 
αρχαίων ιερά,βάραιναν την ψυχή του.

Τον ετριγύριζε ακόμα μια μορφή,έ-
τοιμος για να βυθιστεί στα μάτια,το κορ-
μί,την ύπαρξή της όλη,θάρρεψε δε θα 
ξαναβγεί,,δίστασε μια στιγμή ,και το πλη-
ρώνει χρόνια.

Ακούγονταν φωνές ατέλειωτη σειρά 
άνθρωποι τελειωμένοι,μες το σκοτάδι το 
πυκνό κατέβαιναν γραμμή,και οι ψυχές,-
περνούσαν μία μία το ποτάμι του χαμού.

Βασίλευε στο νου του μοναχά,εκείνη 
η εικόνα που σχημάτισε σιγά σιγά,κομάτι 
το κομάτι,όσο ολόκληρη να του φανεί 
πως είναι,τόσο που θάρρευε θα ξαναρ-
θεί μια μέρα.

Λαβύρινθος,το μπέρδεμα μεγάλο,δεν 
ήτανε το μπρός ,δε φαίνοταν το πίσω,τα 

πλαϊνά μονάχα δείχναν του 
κορμιού…

Βαριές κουβάλαγε ελπί-
δες ,δεν ήτανε να τις αφήσει 
πουθενά θαρρούσε, και μία 
μία τις βουτούσε ,στου Αδη 
τα νερά για να σβηστούν.

Αυτές,αλίμονο,ακόμα επι-
πλέαν,στην επιφάνεια ανά-
κατες με το χαμό ,και στον 
αφρό πνιγόνταν...

Με τα πλοκάμια απλω-
μένα,ετούτος ο λαβύρινθος 

τον κράταγε γερά,αιχμάλωτος ακόμα,της 
Αριάδνης που ποθούσε κι έχασε,άδι-
κα και σκληρόκαρδα δίχως επιστροφή 
καμιά,φτερούγιζαν αισθήματα  στο χρό-
νο ξεχασμένα,δυνάμωναν μαζί τους να 
τον πάρουν θέλαν,στην άγνωστη πορεία  
της καταστροφής.

Από τη μια γαντζώνοταν στα πόδια 
του να μείνει,από την άλλη σπαρταρού-
σε η ψυχή γυρεύοντας κι αυτή τον τρόπο 
να ξεφύγει,δίχως να χαθεί.

Αράχνη δυνατή τα στραφτερά τα δί-
χτυα έχει πλέξει αυτή μονάχα ξέρει τον 
τρόπο να ξετυλιχτεί ,την ψάχνει,δεν είναι 
πουθενά,κρυμμένη προτιμά να μένει.

Ετσι που ήτανε πλεγμένα,τα αναρίθ-
μητα πλοκάμια τον οδηγούσανε σιγά 
σιγά στο κέντρο,την παγίδα δε γλύτωνε 
,κρυμένη να λευτερωθεί δεν τον αφή-
νει….

Κουβάλαγε μαζί σωρό τις αναμνήσεις 
τόσες χαρούμενες στιγμές που είχε μα-
ζεμένες.

Είχαν φωλιάσει μέσα του με τίποτα 
δε βγαίναν θυμίζανε μιαν αστραπή που 
κίνησε να πέσει,και κάτι τη σταμάτησε 
την τελευταία τη στιγμή,καταμεσίς του 
δρόμου,μετέωρη σαν απειλή που όπου 
νάναι πέφτει και τον καίει.

Ατέλειωτη σειρά πλεξούδες ,δρόμοι 
χωρίς προορισμό,στοές που μέσα τους 
ολόκληρος χανόταν,ανοίγανε και κλείνα-
νε μονάχες τους,μηχανικά,δε βλέπει πού 
να πορευτεί,ανύπαρχτος ο προσανατο-
λισμός,σημάδι έψαχνε το δρόμο να του 
δείξει,τίποτα δεν τον βοηθούσε πιά.

Πεζοτράγουδα του Γιάννη Χαλόφτη

Λαβύρινθος

Ευχαριστίες των «Παιδιών της Άνοιξης» 
για το μάθημα κυκλοφοριακής αγωγής 

Μια πολύ ενδιαφέρουσα συνεργασία με την τροχαία Αλεξάνδρειας είχαν «Τα Παιδιά 
της Άνοιξης» και το ΕΕΕΕΚ Αλεξάνδρειας, καθώς ο Υπαστυνόμος Α΄ κ. Κοτσιφτόπου-
λος Στέφανος βρέθηκε στο χώρο του Κέντρου για ένα μάθημα κυκλοφοριακής αγωγής.

Στο μάθημα αυτό, που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος Κυκλο-
φοριακής Αγωγής: «Ταξιδεύοντας στη χώρα του ΚΟΚ», του ΕΕΕΕΚ Αλεξάνδρειας, οι 
ωφελούμενοι του Κέντρου και οι μαθητές του ΕΕΕΕΚ πήραν χρήσιμες πληροφορίες 
για τη συμπεριφορά τους στο δρόμο όταν είναι πεζοί αλλά και όταν επιβαίνουν σε 
κάποιο μεταφορικό μέσο. Γνώσεις οι οποίες είναι απαραίτητες για την ασφάλεια όλων 
μας στην καθημερινή μας ζωή. Το Δ.Σ. του Συλλόγου και ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών 
του ΕΕΕΕΚ ευχαριστούν θερμά τον κ. Κοτσιφτόπουλο αλλά και τον Διοικητή της τρο-
χαίας, Αστυνόμο Α΄ κ. Κυριακίδη Νικόλαο, οι οποίοι με χαρά ανταποκρίθηκαν στην 
πρόσκλησή  και συμμετείχαν στη συγκεκριμένη εκπαιδευτική δράση.

ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

Ευχαριστήριο
Το Σχολείο Ειδικής Αγωγής Βέροιας ευχαριστεί θερ-

μά το τοπικό κατάστημα της εταιρίας “Κωτσόβολος»  και 
ιδιαίτερα τον κ. Βουνάτσο Γιάννη για την προσφορά η-
λεκτρικών μικροσυσκευών και περιφερειακών ηλεκτρο-
νικών υπολογιστών στο σχολείο.
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Του ιερέως 
Παναγιώτου
Σ.  Χαλκιά

Αποτελεί κοινή διαπίστωση 
μέσα από τα καθημερινά βιώ-
ματα όλων μας, φίλοι αναγνώ-
στες, ότι ζούμε σ’ έναν κόσμο 
βίας και αδικίας, που πεισματι-
κά και μεθοδικά αρνείται τον άν-
θρωπο, τη θεϊκή του καταβολή 

και την ελευθερία του.
Σε μια εποχή σκληρή και επίμονη, όπου ο ανελέ-

ητος ανταγωνισμός για προσωπική, με οποιοδήποτε 
κόστος, επιτυχία, η απαράδεκτη εκμετάλλευση και η 
υπονόμευση των άλλων, αποτελούν τα καθοριστικά 
στοιχεία των διαπροσωπικών σχέσεων.

Συναντάμε γύρω μας ανθρώπους μοναχικούς, 
αγριεμένους, βιαστικούς και ψυχρούς, που έχουν 
αποφασίσει να πλουτίσουν με κάθε θυσία. Με τον 
καιρό απανθρωπίζονται και τους κυριεύει ο πειρασμός 
να συντρίψουν κάθε αντίπαλο. Η ζωή τους είναι μια 
αγωνία για προβολή και για ισχύ. Ζουν σαν τυφλοί, 
ξένοι με τον εαυτό τους, άγνωστοι με κάθε τι έξω από 
το πάθος τους, οπλισμένοι με την υπεροψία τους, 
συγκεντρωμένοι στον εγωισμό τους. Έτσι, οι υπάρξεις 
τους φθείρονται, γερνάνε και γίνονται πρόωρα δήμιοι 
του εαυτού τους. Δεν αντιλαμβάνονται ότι η εναντίωση 
στους άλλους, είναι εναντίωση στους ίδιους, καθώς 
δεν μπορούν να υπάρξουν σύνορα ανάμεσα στον ένα 
και στους άλλους.

Και όλα αυτά γιατί; Η απάντηση είναι απλή και σα-
φής. Είναι το τίμημα της ανατροπής του συστήματος 
αξιών. Της απομάκρυνσής μας από αρχές, ανώτερες 
επιδιώξεις και ιδανικά, που διαμορφώνουν τη ζωή του 
ανθρώπου, δίνοντας νόημα στην ύπαρξή του.

Το υλικό κέρδος έχει εκτοπίσει κάθε άλλη αξία 
από τη ζωή μας. Έτσι, ταυτίσαμε την ευτυχία 
μας με την υλική ευδαιμονία, που την ψάχνουμε 
στα πράγματα και όχι μέσα μας, ούτε στη βαθιά 
και ειλικρινή σχέση μας με τον άλλο. Ξεχάσαμε, 
πως για να είμαστε άνθρωποι, πρέπει πρώτα να 
είμαστε συνάνθρωποι, αλλιώς καταντάμε απάν-
θρωποι.

Φτάσαμε, λοιπόν, σε τραγικό αδιέξοδο. Οικο-
νομική κρίση, ανεργία, φτώχεια, πείνα, εξαθλίω-
ση. Είναι αλήθεια, βέβαια, ότι και παλαιότερα βι-
ώσαμε τέτοιες καταστάσεις. Τις αντιμετωπίσαμε, 
όμως, με αξιοπρέπεια, γιατί δεν είχαμε φτωχύνει 
εσωτερικά, όπως σήμερα. Είχαμε άδειες τις τσέ-
πες, αλλά γεμάτες τις καρδιές μας. Είχαμε μικρά 
και φτωχικά σπίτια, αλλά ανοιχτές και πλούσιες 
τις ψυχές μας. Γι’ αυτό οι καταστάσεις εκείνες δεν 
μας λύγισαν, δεν μας γονάτισαν, δεν μας εξαφά-
νισαν. Η ανάγκη του καθενός ήταν ανάγκη μας, 
ο πόνος του πόνος μας, η χαρά του χαρά μας. 

Έτσι πορευτήκαμε κι έτσι βγήκαμε νικητές… Δεμένοι 
σαν τον Οδυσσέα στο κατάρτι των αξιών μας, προ-
σπεράσαμε τις αντίξοες συνθήκες όλοι μαζί, χωρίς να 
διαβρωθεί ο κοινωνικός ιστός, χωρίς να διαταραχθεί  
κοινωνική ισορροπία.

Αυτά, ακριβώς, πρέπει να αποτελέσουν το παρά-
δειγμα για το σήμερα και τον οδηγό για το αύριο, που 
φαντάζει ιδιαίτερα δυσοίωνο και σκοτεινό.

Η στροφή και πάλι στις πανανθρώπινες και δια-
χρονικές αξίες του αλτρουϊσμού, της αμοιβαίας αγά-
πης, του αλληλοσεβασμού, της εθελοντικής και ανιδι-
οτελούς προσφοράς, της υπέρβασης του Εγώ, απο-
τελεί αμετάκλητη αναγκαιότητα, μοναδική διέξοδο στα 
αδιέξοδά μας. Με ένα λόγο, ο ανθρωπισμός ως στάση 
ζωής, είναι η μόνη λύση στα δύσκολα προβλήματά 
μας, το μόνο εμπόδιο στον κατήφορό μας, η μόνη 
ελπίδα αναστροφής της καταστροφικής πορείας μας.

Για να βρεις ευτυχία, πρέπει να απαλλάξεις τις 
σχέσεις σου με τους άλλους από οποιαδήποτε συμ-
φεροντολογική νοοτροπία, να προσφέρεις χωρίς να 
περιμένεις αντάλλαγμα, να θυσιάζεσαι αδιαφορώντας 
για την αναγνώριση ή δικαίωση. Να αφανίζεις το Εγώ 
σου, γιατί μόνο τότε θα σώσεις και θα ολοκληρώσεις 
τον άνθρωπο που έχεις μέσα σου.

Έτσι, θα υλοποιήσεις την αγάπη για τον πλησίον 
σου, που αποτελεί το υπέρτατο ανθρώπινο χριστιανι-
κό ιδανικό.

Εθελοντικά, λοιπόν, σκλαβωμένοι σε αυτό το ι-
δανικό και μετέχοντες χωρίς αναστολές στην κάθε 
προσπάθεια αντιμετώπισης του ανθρώπινου πόνου, 
όπως αυτές της Εκκλησίας αλλά και των φιλανθρωπι-
κών σωματείων της κοινωνίας μας, θα φθάσουμε στη 
βίωση της ελευθερίας μας μέσα από την προσφορά.

Αυτή είναι, φίλοι αναγνώστες, η απόλυτη ανάγκη 
των καιρών μας.

Η απόλυτη ανάγκη 
των καιρών μας

Έχει χαρακτηρι-
στεί κατ’ επανάλη-
ψη ως το ομορφό-
τερο οικόπεδο του 
κόσμου. Και δικαί-
ως. Ο παράδεισος, 
που ο ίδιος ο Θεός 
προόριζε για τον ε-
αυτό του, αλλά που 
τελικά αναγκάστηκε 

να τον εμπιστευτεί στους συνήθως αργο-
πορημένους Έλληνες, που έχουν αναγάγει 
σε τρόπο ζωής την τελευταία στιγμή. 

Ένα πανέμορφο κομμάτι γης, που λού-
ζεται στο φως του ήλιου τουλάχιστον 10 
μήνες το χρόνο, που συνδυάζει αρμονικά 
το γαλάζιο της θάλασσας με το πράσινο 
του βουνού, με μια ατέλειωτη ακτογραμμή, 
το μεγαλύτερο μέρος της οποίας καλύπτε-
ται από προσβάσιμες στο κοινό παραλίες. 
Δεν είναι λοιπόν τυχαίο ότι το νοτιότερο 
άκρο της βαλκανικής χερσονήσου με τα 
χιλιάδες διάσπαρτα στο πέλαγος μικρά και 
μεγάλα νησιά, αποτελεί έναν μαγικό του-
ριστικό προορισμό, παγκοσμίως αναγνω-
ρισμένο, που τον επιλέγουν κάθε χρόνο 
εκατομμύρια τουρίστες για τις διακοπές 
τους και την ξεκούρασή τους. 

Θα περίμενε λοιπόν κανείς ότι θα γί-
νονταν πραγματικά συνωστισμός για το 
ποιος θα κατοικήσει σε αυτόν τον ευλο-
γημένο τόπο, όπου η λογική επιτάσσει να 
κυριαρχεί η χαρά και ένα ευτυχισμένο χα-
μόγελο να ζωγραφίζεται καθημερινά στα 
πρόσωπα δημιουργικών και ήρεμων αν-
θρώπων, που θα απολάμβαναν ένα ιδιαί-
τερα αναβαθμισμένο επίπεδο διαβίωσης, 
στηριζόμενοι στην άριστη και προσοδοφό-
ρα εκμετάλλευση των πλουτοπαραγωγι-
κών πηγών αυτής της χώρας, με τις οποίες 
η φύση πλουσιοπάροχα την προίκισε. 

Ένα κράτος που άνετα μπορεί, βάσει 
των υφιστάμενων κλιματολογικών συνθη-
κών του, να οδηγηθεί σε μια διατροφική 
αυτάρκεια, που θα του επιτρέπει πέρα από 
την κάλυψη των αναγκών των ευνοημένων 
κατοίκων του, να εξάγει τα άριστα ποιοτικά 
και υψηλής διατροφικής αξίας προϊόντα 
του στις άλλες χώρες, επιτυγχάνοντας ε-

παρκή πλεονάσματα για την ευημερία των 
πολιτών του. Και που παράλληλα εύκολα 
θα δύναται να καλύπτει και το σύνολο των 
ενεργειακών αναγκών του εκμεταλλευόμε-
νο την ηλιακή και την αιολική ενέργεια, οι 
οποίες αφειδώς και δωρεάν προσφέρονται 
από τη φύση.

Άλλωστε, από αρχαιοτάτων χρόνων οι 
περιοχές  που περικλείουν τη Μεσόγειο 
θάλασσα, βασιζόμενες προφανώς στην 
άριστη και ευνοϊκή γεωγραφική τους θέση 
ανέπτυξαν πρωτοποριακούς πολιτισμούς, 
τα ευρήματα των οποίων ακόμη και σήμε-
ρα προκαλούν τεράστια εντύπωση για το 
επίπεδο των επιτευγμάτων των ανθρώπων 
μιας άλλης εποχής που φαντάζει στα μάτια 
μας μακρινής, αλλά που είναι ένα τίποτα 
χρονικά μπροστά στην απεραντοσύνη του 
σύμπαντος. 

Γιατί λοιπόν εμείς οι σύγχρονοι Έλληνες 
αδυνατούμε να προσεγγίσουμε τα πνευμα-
τικά, επιστημονικά, καλλιτεχνικά, εμπορικά 
κατορθώματα των αρχαίων προγόνων μας 
; Γιατί η προσφώνηση «Έλληνας» από εκεί 
που περιποιούσε ιδιαίτερη τιμή και συνάμα 
προκαλούσε δέος και φόβο στους αντιπά-
λους έχει καταντήσει μία υποτιμητική ανα-
φορά σε ατίθασους ικέτες, ανεπίδεκτους 
μαθήσεως ; Τι είναι επιτέλους αυτό που 
τόσο έντονα διαφοροποιεί τους σημερινούς 
Έλληνες και τους έχει οδηγήσει στην πρώ-
τη γραμμή του παγκόσμιου ενδιαφέροντος 
αλλά δυστυχώς για τους λάθος λόγους ; 

Η απάντηση είναι απλή, όσο και αν μας 
πονάει να την ακούμε : Αυτό που λείπει εί-
ναι πρωτίστως η οργάνωση και ακολούθως 
ο σεβασμός και η τήρηση των ηθικών και 
θρησκευτικών αξιών, αυτών δηλαδή που α-
νέκαθεν σέβονταν οι παλαιότεροι Έλληνες 
και πάνω στις οποίες στήριζαν την πρόο-
δο και την επιτυχία τους. Να λοιπόν γιατί, 
πολύ ορθά υποστηρίζεται ότι, η κρίση που 
βιώνουμε είναι κατά κύριο λόγο ηθική και 
πνευματική και δευτερευόντως οικονομική. 
Έχουμε αναγάγει το χρήμα στη μόνη θεό-
τητα, μηδενίζοντας τους τίμιους δεσμούς α-
γάπης, φιλίας, και ευγνωμοσύνης και κατα-
λύοντας κάθε ευγενικό αίσθημα δημιουργεί 
η ήρεμη και αναπαυμένη συνείδηση. 

Έχουμε καταντήσει τη χώ-
ρα μας μία απέραντη Σπινα-
λόγκα, μία πολυφυλετική απο-
θήκη ψυχών, από την οποία, 
με όποια μέσα, η πλειοψηφία 
εκδηλώνει τη διάθεση να δρα-
πετεύσει, να γλυτώσει, 
να ξαναβρεί μία ελπί-
δα και ένα όραμα. Από 
τη στιγμή λοιπόν που 
οι ηγέτες αδυνατούν 
να εμπνεύσουν, οφεί-
λουμε όλοι εμείς να α-
φήσουμε στην άκρη τη 
μιζέρια και να γίνουμε 
η έμπνευση και η ανά-
σα των γύρω μας, του 
οικογενειακού μας πε-
ριβάλλοντος, της περί-
πλοκης μνημονιακής 
καθημερινότητας. 

Αυτό είναι το χρέος 
μας. Για τα παιδιά μας 
και το μέλλον αυτής της 
Πατρίδας ! 

Δικηγόρος 
Παρ’ Αρείω Πάγω 

Υπ. Διδάκτωρ 
Νομικής 

Σχολής Α.Π.Θ

H ΣΠΙΝΑΛΟΓΚΑ 
ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΑΣ 

Γράφει ο Χρήστος Α. Αποστολίδης*

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να 

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

Ο TΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
του Ελευθερίου και της Όλγας, 
το γένος Φωτιάδου, που γεννή-
θηκε και κατοικεί στη Βέροια και 
η ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του 
Διονυσίου και της Δέσποινας, το 
γένος Ζήση, που γεννήθηκε στην 

Κατερίνη Πιερίας και κατοικεί στην Πατρίδα Ημα-
θίας, πρόκειται να παντρευτούν με θρησκευτικό 
γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό Πρ. Ηλία Βέροι-
ας.



 Όλος ο κόσμος  του Ροδάκινου συναντιέται 
και φέτος στη Βέροια από 15 έως 18 Ιουνίου 
2017 για το 2ο Φεστιβάλ Ροδάκινου που διοργα-
νώνει ο Τουριστικός Όμιλος Βέροιας και η Κοινο-
πραξία Συνεταιρισμών Ομάδων Παραγωγών, υ-
πό την αιγίδα του Επιμελητηρίου Ημαθίας.  Αξίζει 
να σημειωθεί ότι όλες οι δράσεις έχουν δωρεάν 
συμμετοχή για το κοινό.

Οι εκδηλώσεις ξεκινούν την Πέμπτη 15 και 
Παρασκευή 16 Ιουνίου με το 2ο Διεθνές Συνέδριο 
για το Ροδάκινο, το οποίο τελεί υπό την αιγίδα 
της Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης των Οπω-
ροκηπευτικών και του Ινστιτούτου Γενετικής Βελ-
τίωσης και Φυτογενετικών Πόρων του Τμήματος 
Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων Νάουσας. 
Στο συνέδριο θα συμμετέχουν καλεσμένοι ομιλη-
τές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, καλύπτο-
ντας όλες τις εξελίξεις στη δενδροκομία της ρο-
δακινιάς, αλλά και στα θέματα αγοράς, ποιότητας 
και φορολογίας. 

Ροδακινοχαρές για παιδιά!
Σάββατο 17 Ιουνίου από τις 10:30 το πρωί, 

σε έναν νέο χώρο πολιτισμού, το Εκκοκκιστήριο 
Ιδεών, εκατοντάδες παιδιά θα έχουν την ευκαιρία 
να συμμετέχουν σε μια σειρά από εκπαιδευτικές 
δράσεις και δημιουργικά εργαστήρια, πάντα με 
επίκεντρο το ροδάκινο! Τι έχει το μενού; Από 

κυνήγι θησαυρού, κατασκευές και 
γευσιγνωσία φρέσκου ροδάκινου 
και κομπόστας μαζί με διατροφο-
λόγο, μέχρι… τον ύμνο του Ροδάκι-
νου θα γράψουμε! Γιατί αν δεν γίνει 
στη Βέροια, τότε πού;

Συναυλία στο πάρκο
Τα ιστορικά Φεστιβάλ Παραγω-

γής του Τουριστικού Ομίλου Βέροι-
ας, φιλοξενούσαν τα μεγαλύτερα 
καλλιτεχνικά ονόματα της εποχής. 
Φέτος, η διοργάνωση του Φεστι-
βάλ Ροδάκινου, ανοίγεται ακόμα 
περισσότερο στους ανθρώπους της 
πόλης προσφέροντας μια μεγάλη 
συναυλία στο πάρκο της Εληάς. 
Σάββατο 17 Ιουνίου στις 9 το βρά-
δυ, υποδεχόμαστε στη σκηνή του 
πάρκου τους GadjoDiloκαι τους 
BalsamBlueγια ένα μουσικό ταξίδι 
στις μεγαλύτερες ρετρό επιτυχίες, 
με ένα άγγιγμα πιο swing!

Έκθεση φωτογραφίας 
Ανθισμένες Ροδακινιές

Ο διαγωνισμός φωτογραφίας του Τουριστικού 
Ομίλου Βέροιας με θέμα τις Ανθισμένες Ροδακι-
νιές, ξεπέρασε κάθε προσδοκία συμμετοχής με 

περισσότερους από 140 φωτογρά-
φους και συνολικά 296 διαγωνιζό-
μενες φωτογραφίες. Τα βραβεία θα 
απονεμηθούν την Κυριακή 18 Ιου-
νίου (ώρα 12 μ.μ.) στο Δημαρχείο 
Βέροια όπου και θα εγκαινιαστεί η 
έκθεση φωτογραφίας – αφιέρωμα 
στο μοναδικό ροζ θέαμα των ανθι-
σμένων ροδακινιών στον κάμπο της 
Βέροιας.

Γιορτή Γαστρονομίας
Και την Κυριακή έχουμε γιορτή! 

Το Φεστιβάλ Ροδάκινου ολοκληρώνεται το από-
γευμα της Κυριακής 18 Ιουνίου με μια μεγάλη 
γιορτή γαστρονομίας στο πάρκο Εληάς. Από τις 
7 το απόγευμα, επαγγελματίες της εστίασης, πο-
λιτιστικοί σύλλογοι και διακεκριμένοι σεφ στήνουν 
ένα μεγάλο τραπέζι γευστικών απολαύσεων. 
Ελάτε να δοκιμάσετε: τάρτα φούρνου, λουκούμια, 
χοιρινή τηγανιά, fingerfood, κέικ, γρανίτα και ένα 
σωρό λιχουδιές, μέχρι και ποντιακή κουζίνα, φυ-
σικά με ροδάκινο!

Αυτά και άλλα πολλά το τετραήμερο 15-18 
Ιουνίου στην πρωτεύουσα της Ημαθίας, την 
πρωτεύουσα του Ροδάκινου! Για περισσότερες 
πληροφορίες, αναλυτικό πρόγραμμα μπορείτε 
να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα του Τουριστικού 
Ομίλου Βέροιας στο facebook(www.facebook.
com/veriatourismclub) καθώς και στα τηλέφωνα 
6942055079, 6947814704.
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ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ
  και ΟΑΕΕ ΒΕΡΟΙΑΣ

Κάλεσμα συμμετοχής 
στο συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης

Στα πλαίσια των Πανελλαδικών Πανσυνταξιουχικών Αγωνιστικών 
εκδηλώσεων στην Θεσσαλονίκη, Αθήνα, και Κρήτη, καλούμε  τις συνα-
δέλφισσες και τους συναδέλφους  να δώσουμε συνέχεια στην δράση 
μας με μαζική συμμετοχή στο συλλαλητήριο  την ΤΡΙΤΗ 13 ΙΟΥΝΗ στη 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ .

Το λεωφορείο θα αναχωρήσει στις 9:15π.μ. από την Πλατεία Ωρολο-
γίου. Δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα 6979781511, 6974481600.

Διεκδικούμε την απόδοση στο ακέραιο στις κύριες, επικουρικές συ-
ντάξεις μας, το ΕΚΑΣ. Την επαναφορά των δώρων 13ης και 14ης σύ-
νταξης, τις παροχές στην δημόσια υγεία και ότι άλλο μας έχει αφαιρεθεί. 
Άμεση έκδοση και καταβολή των συντάξεων που εκκρεμούν.

Κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών, αντιλαϊκών, φορομπηχτικών  
νόμων, άμεση ανακεφαλαιωποίηση των ασφαλιστικών ταμείων.

Όλοι στον δρόμο του αγώνα, σε αποφασιστική αδιάκοπη, μαζική δρά-
ση να υπερασπίσουμε την ζωή μας, την ζωή των παιδιών μας. Δίνουμε 
την μάχη οργανωμένα στα σωματεία μας. ΠΙΟ ΔΥΝΑΤΑ!  ΔΕΝ ΣΚΙΒΟΥ-
ΜΕ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ!

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΚΑΛΕΣΜΑ
 Δυσμενείς εξελίξεις 

στα συνταξιοδοτικά – 
φορολογικά

Αγαπητά μέλη
    Δεν θα αναφερθώ στα απάνθρωπα, σκληρά, ε-

ξοντωτικά, συνταξιοκτόνα μέτρα που εφαρμόστηκαν με 
τα περίφημα  μνημόνια – συμφωνίες και δεν ξέρω πως 
αλλιώς τα βαφτίζουν.

Τα όσα έχουμε υποστεί τα ακούμε, τα διαβάζουμε, τα 
γνωρίζουμε, αλλά το πιο σπουδαίο, τα ζούμε και τα νιώ-
θουμε κάθε μέρα στην τσέπη μας, στο πετσί μας

Το τελευταίο ετεροχρονισμένο μνημόνιο δίνει τη χαρι-
στική βολή στις συντάξεις μας.

Με τον επανυπολογισμό των συντάξεων, την κατάρ-
γηση της προσωπικής διαφοράς από 1-1-2019 και τη 
μείωση του αφορολόγητου από 8638,00 σε 5681,00 
ευρώ θα χάσουμε περίπου τρεις μηνιαίες συντάξεις

Η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα (Σ.Ε.Α.) των συντα-
ξιουχικών οργανώσεων Ι.Κ.Α., Δημοσίου Ο.Α.Ε.Ε. κλπ, 
μεταξύ των άλλων  έχει προγραμματίσει τρεις μεγάλες 
συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας σε  Αθήνα (15-6-2017)  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (13-6-2017) και Κρήτη – Ρέθυμνο (21-
6-2017)

Η Ημαθία καλείται να ενισχύσει τη διαδήλωση της 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  την Τρίτη 13 Ιουνίου 2017 και ώρα 
11:00 π.μ. στο άγαλμα  Βενιζέλου.

Θα διατεθούν λεωφορεία για δωρεάν μεταφορά, 
όσων μπορούν και θέλουν  να πάρουν μέρος στην κινη-
τοποίηση της Θεσσαλονίκης.

Συνάδελφοι, πρέπει να αφήσουμε τον καναπέ, τον 
εφησυχασμό, τον Ωχ-αδελφισμό   και να αγωνιστούμε 
με όσες δυνάμεις μας απομένουν, για τα δίκαια αιτήμα-
τά μας.

Σας καλούμε να δηλώσετε συμμετοχή στο τηλέ-
φωνο του Συνδέσμου 23310 60278  και στα μέλη του 
Δ.Σ., για να κλείσουμε έγκαιρα λεωφορείο.

 Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος

 ΓΚΟΓΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟ/ΝΗ Δ/ΝΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ

Βέροια 29-05-2017
Αριθ. Πρωτ.: 4244

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ανακοινώνουμε στο ευρύ κοινό ότι με την αριθ. 4194/29-

05-2017 Πράξη Χαρακτηρισμού μας (ΑΔΑ:6ΖΙΜΟΡ1Υ-9ΙΞ)
χαρακτηρίσαμε σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν.998/79, 
έκταση εμβαδού 9.250.00Μ2 του Α.Τ. 223 αγροκτήματος 
Μακροχωρίου, Αναδασμός 1959, της Τ.Κ. Μακροχωρίου, 
Δήμου Βέροιας, στη θέση «Άμμος», ως ΜΗ ΔΑΣΙΚΗ, 
κατά την έννοια των διατάξεων της παρ. 6α του αρθρ. 3 
του Ν.998/79, όπως αυτή αντικαταστάθηκε και ισχύει, μη 
υπαγόμενη στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας με ανα-
γνωρίσιμα τα στοιχεία της μορφής αυτής κατά το παρελθόν.

Με την πράξη μας αυτή δεν θίγονται εμπράγματα δικαι-
ώματα του Δημοσίου ή ιδιωτών και αυτή δεν αποτελεί στοι-
χείο απόδειξης ιδιωτικού εμπραγμάτου δικαιώματος.

Η παραπάνω πράξη θα είναι αναρτημένη επί ένα (1) 
μήνα στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Βέροιας και 
όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να υποβάλει αντιρρή-
σεις ενώπιον της Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσε-
ων (Τ.Ε.Ε.Α.) Π.Ε. Ημαθίας.

Η Αναπληρωτής Προϊστάμενος
του Δασαρχείου Βέροιας

Ελένη Κατσανίδου
Δασολόγος με Α΄ βαθμό

Πρόσκληση 
τακτικής αιμοδοσίας

Ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Νέας Νικομήδειας καλεί όλους τους ενερ-
γούς και μη αιμοδότες να δώσουν το δυναμικό παρόν στην τακτική αιμοδοσία 
στα γραφεία του Συλλόγου την Κυριακή 18 Ιουνίου 2017. 

Η αιμολοψία  θα γίνει με τη συνεργασία του Νοσοκομείου Βέροιας από τις 
8.30 π.μ. έως και 13.00 μ.μ.

Δίνοντας αίμα δίνουμε και το πιο δυνατό παράδειγμα ζωής. Χάρισε αίμα, χά-
ρισε ζωή.

Για το Δ.Σ.                                     Η Πρόεδρος
          Η Έφορος Δημοσίων Σχέσεων         

ΚΕΤΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ                      ΚΑΔΟΓΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ

15-18 Ιουνίου

 2o Φεστιβάλ Ροδάκινου στη  Βέροια
-Διεθνές Συνέδριο και παράλληλες εκδηλώσεις

Πρώτη βουτιά στη 
Λεπτοκαρυά

Το καλοκαίρι ξεκίνησε και «Τα Παιδιά της Ά-
νοιξης» και σύσσωμο το ΕΕΕΕΚ Αλεξάνδρειας 
έκαναν την πρώτη τους θερινή απόδραση στη 
θάλασσα. Την Πέμπτη, λοιπόν, 1 Ιουνίου, βρέθη-
καν στον όμορφο και ασφαλή χώρο των Κ.Α.Α.Υ. 
Λεπτοκαρυάς, όπου είχαν την ευκαιρία να πιούνε 
το καφεδάκι τους, να φάνε λιχουδιές, να απολαύ-
σουν έναν περίπατο στην παραλία και να διασκε-
δάσουν με την ψυχή τους. 

Ευχαριστούμε πολύ τον Διοικητή 1ης ΜΠΒεροί-
ας, Υποστράτηγο κ. Βίνιο Γεώργιο, τον Διοικητή 
των Κ.Α.Α.Υ.Λεπτοκαρυάς, Ταγματάρχη (ΠΖ) κ. 
Δέλλα Ιωάννη, όλα τα στελέχη και τους φαντά-
ρους για τη ζεστή και υπέροχη φιλοξενία τους.



Γράφει ο 
Μανώλης  
Βαλσαμίδης

Ο  Λ ά μ π ρ ο ς 
Κουτσονίκας γεν-
νήθηκε κατά τη 
θυελλώδη εποχή 
των συγκρούσεων 
Σουλίου και Αλή 
Πασά. Έζησε την 
αιχμαλωσία, παιδί, 
ανδρώθηκε στον 
πόλεμο, υπήρξε 

μαχητής στο 1821, αξιωματούχος του ελλη-
νικού στρατού και συγγραφέας της Γενικής 
Ιστορίας της Ελληνικής Επανάστασης. Στην 
Ιστορία του, για την επιχείρηση Χοσρέφ κατά 
της Σκιάθου, γράφει τα ακόλουθα:

Μετά την καταστροφή της Βόρειας Εύ-
βοιας και τη συνθηκολόγηση της Μαγνησίας, 
συγκεντρώθηκε στη Σκιάθο πλήθος προ-
σφύγων και όλα τα στρατεύ-
ματα. Εκεί Μακεδόνες και 
Θεσσαλοί, εκεί Ευβοείς και 
Μαγνησιείς, εκεί Καρατάσ-
σος, Περραιβός, Κωλέττης. 
Συνωστισμός πλήθους ξέ-
νων ανθρώπων στο νησί.

Όταν στα Βόρεια της 
Σκιάθου εμφανίζεται  ο 
Τουρκικός στόλος με αρ-
χιναύαρχο τον Χοσρέφ με 
τριάντα πλοία γραμμής κ.ά., 
οι πρόκριτοι και κάτοικοι 
της περιοχής του κάστρου 
σπεύδουν προς υπάντησή 
του, δηλώνουν υποταγή και 
ζητούν και παίρνουν εφόδια 
για το κάστρο και νέο διοι-
κητή Τούρκο, κάποιον Τζα-
ούση του περιβάλλοντος 
του Χοσρέφ.

Ο Χοσρέφ μετά την 
πρώτη του αυτή επιτυχία 
έρχεται στα Ανατολικά της 
νήσου και επιχειρεί να πεί-
σει τους καπεταναίους να 
προσκυνήσουν, προσφέρο-
ντας αφειδώς υποσχέσεις 
για αποκατάστασή τους. 
Στην άρνηση των οπλαρχη-
γών και την αποπομπή του 
απεσταλμένου του Χοσρέφ 
άρχισε ο κανονιοβολισμός. 

Ο Κουτσονίκας γράφει: «Ἀρνηθέντων 
αὐτῶν καὶ μεθ’ ὕβρεων ἀποβαλλόντων τὸν 
ἀπεσταλμένον, ἢρχισεν ὁ κανονιοβολισμὸς 
ἐκ τοῦ στόλου, προσβάλλων τὴν πόλιν καὶ τὰ 
ἐπὶ τοῦ λιμένος ὀχυρώματα τῶν Ἑλλήνων».

Στη συνέχεια ο Κου-
τσονίκας περιγράφει την 
οργάνωση της άμυνας του 
νησιού, γνωστή σε μας και 
από άλλες πηγές. Την άμυ-
να διευθύνει ο Καρατάσσος. 
Το Μπούρτζι, χερσόνησο 
παρά τον λιμένα, κρατάει 
ο Γάτσος, τη Μεγάλη Άμμο 
κρατάει ο Καρατάσσος, τον 
Άγιο Νικόλαο ο Λιακόπου-
λος, τη Χώρα ο Διαμαντής.

Η πρώτη απόβαση, αι-
ματηρή για τον Χοσρέφ, λή-
γει με νίκη των Ελλήνων. 
Αλλά ο Χοσρέφ επανέρχε-
ται και για επτά ώρες πα-
λεύει για τη νίκη. Μετά την 
7ωρη μάχη εγκαταλείπει 
την προσπάθεια κατάκτη-
σης του νησιού και τρέπε-
ται προς άλλη κατεύθυνση 
με τελικό προορισμό τον 
Ελλήσποντο. Τραγική χα-
ρακτηρίζει ο Κουτσονίκας 
τη σκηνή. «Ἐφονεύθησαν 
πλείονες τῶν 400 Ὀθωμα-
νοὶ, ἐνῶ τὸ σῶμα τῶν Ἑλ-
λήνων συνέκειτο μόνον ἀπὸ 
800 ἄνδρας. Εἰς τὴν μάχην 

ταύτην ὁ Ἀγγελὴς Γάτσος ἔδειξε πολλὴν γε-
ναιότητα».

Ο Ελληνικός στόλος υπό τον Μιαούλη 
προλαβαίνει μια κορβέτα του Λουμπούτ που 
θα επέστρεφε στη Θεσσαλονίκη, με πολλά 
μικρότερα πλοία συνοδείας, βρίκια, τα συλ-
λαμβάνει και ελευθερώνει 300 περίπου γυ-
ναικόπαιδα, που φορτωμένα σ’ αυτά, όδευαν 

για τα σκλαβοπάζαρα της εποχής. 
Οι επισκέπτες της Σκιάθου μπορούν να 

δουν σήμερα το Μπούρτζι, μια μύτη γης, 
που χωρίζει το λιμάνι στα δύο. 
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Γράφει ο 
Παναγιώτης 
Παπαδόπουλος
Φιλόλογος
                                                                                                    

Γ ΜΕΡΟΣ
Κάθε λόφος και κάθε γωνιά 

της αιματοβαμμένης γης της 
πατρίδας μας έχει να παρου-
σιάσει και μια θυσία και έναν 
άθλο. Από παλιά χρόνια οι Έλ-
ληνες πολεμιστής όταν κλήθη-

καν να υπερασπιστούν τα ιερά και τα όσια της φυλής 
μας ποτέ δεν φοβήθηκαν το θάνατο. Αναμετρήθηκαν 
μαζί του και τίμησαν την ιστορία τους. Τα οχυρωματικά 
έργα που έγιναν για την προκάλυψη των συνόρων με 
τη Βουλγαρία έχουν πολλά στο βιογραφικό τους με τον 
πόλεμο του 1941.Η πολεμική μηχανή των Γερμανών 
πλήρωσε υψηλό τίμημα για να προσπεράσει τα οχυρά. 
Ένα από αυτά είναι και το οχυρό του Εχίνου.

 Ο Εχίνος είναι μία πόλη που βρίσκεται στη δια-
σταύρωση τριών δρόμων. Ο ένας οδηγεί στην Ξάνθη 
η οποία δεν απέχει πολύ, ο επόμενος κατευθύνεται Β 
Δ της πόλης και ο τρίτος δρόμος οδηγεί στη Βουλγαρία 
επί του οποίου είναι κατασκευασμένα τα οχυρά του 
ΜΕΤΑΞΑ με την ονομασία Οχυρά του Εχίνου.. Η πόλη 
του Εχίνου έχει μεγαλύτερο πληθυσμό από όλα τα χω-
ριά του Νομού μετά την Ξάνθη. Το οχυρό του Εχίνου 
βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της Ξάνθης. Μαζί με το 
οχυρό του Νυμφαίου ήταν δυο αυτόνομα  τμήματα των 
οχυρών ΜΕΤΑΞΑ.  Το οχυρό ΕΧΙΝΟΣ  κατασκευάστηκε 
για να φράξει το δρόμο που οδηγεί από τη Βουλγαρία 
στην Ξάνθη. Δεν είναι γνωστό το μέρος του οχυρού  
στο ευρύ κοινό. Είναι μια περιοχή πυκνοκατοικημένη  
από αγρότες Πομάκους και μουσουλμάνους. Μάλιστα 
οι Πομάκοι τους οποίους γνώρισα από κοντά ισχυρί-
ζονται ότι είναι μουσουλμάνοι Έλληνες στην καταγωγή 
πράγμα που δυσαρεστεί την Τουρκία.

Την πόλη του Εχίνου και τα οχυρά  είχα την ευκαιρία 
να τα γνωρίσω  από κοντά με την αφορμή ενός θρα-
κικού συνεδρίου τη δεκαετία του 90 που έλαβα μέρος 
ως εκπρόσωπος του χωριού μου. Είχα την ευκαιρία 
να μεταβώ εκεί παρέα με τον μεγάλο συγγραφέα και 
λογοτέχνη Αντώνη Σαμαράκη και τον Αντιστράτηγο,  
Διοικητή του Δ Σώματος Στρατού που έχει την έδρα του 
στην Ξάνθη. Εκεί όπως μας εξήγησε ο Διοικητής άνοιξε 
η αυλαία του πολέμου  με σκληρές και ανθρωποφάγες 
μάχες των Γερμανών εναντίον των Ελλήνων, χαράματα  
στις 6-10 Απριλίου 1941.Εκεί αντήχησε το νέο ΟΧΙ που 
ακούστηκε στους επίδοξους εισβολείς για να τους θυμί-
σει το ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ του Λεωνίδα της Σπάρτης.1.

  Η κατασκευή τους  εντάχθηκε στα ενιαία οχυρωμα-
τική έργα που έγιναν μετά το 1935.  Έχουν μια ιστορία 
πολλών ετών όπως και τα υπόλοιπα και ολοκληρώθη-
καν λίγο πριν από την γερμανική επίθεση.

  Η πρώτη φάση της  κατασκευής του ΕΧΙΝΟΥ άρ-
χισε όπως και όλα τα άλλα το 1914 με την αφορμή τον 
Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο με την εισήγηση του διευ-
θυντού της Β΄ Επιτελικής  Διεύθυνσης του ΓΕΣ Αντισυ-
νταγματάρχη τότε Ιωάννη Μεταξά. Επειδή η χώρα μας 
δεν είχε τη δυνατότητα οχύρωσης όλης της συνοριακής 
έκτασης ελλείψει επαρκών στρατιωτικών δυνάμεων 
οχυρώθηκαν μόνο οι κύριες διαβάσεις. Ο κύριος όγκος 
του στρατού μας βρισκόταν στην Αλβανία,       Σκοπός  
βασικός  αυτών των οχυρών ήταν η ανάσχεση του 
εχθρικού στρατού για να δώσει τον χρόνο της οχυρω-
ματικής γραμμής στις όχθες του ποταμού Νέστου. Ο 
οπλισμός τους τότε προέρχονταν από τα λάφυρα των 
νικηφόρων Βαλκανικών Πολέμων, 1912-13. Η αντιπα-
ράθεση με τα γερμανικά πυροβόλα νέου τύπου  και 
άρματα μάχης έμοιαζε για αστείο. Και όμως, έγινε.

  Η δεύτερη φάση άρχισε μετά τον Α Παγκόσμιο 
Πόλεμο και συγκεκριμένα μεταξύ των ετών 1924-1928.
Ήταν η περίοδος που τα Ευρωπαϊκά κράτη έχοντας 
την εμπειρία του πολέμου άρχισαν να οχυρώνου τα 
σύνορά τους. Όλες οι ελληνικές  κυβερνήσεις δεν 
ασχολήθηκαν με αυτό το θέμα  μετά τη Μικρασιατική 
Καταστροφή του 1922,. Ελάχιστες κατασκευές έγιναν.  
Το 1928 έγινε κάποια μελέτη για την κατασκευή οχυ-
ρωματικών έργων με σκοπό την ασφάλεια της Θεσσα-
λονίκης αλλά δεν ολοκληρώθηκε. Η μελέτη δεν συμπε-
ριέλαβε το τεχνικό και οικονομικό μέρος με αποτέλεσμα 
να ματαιωθεί.

      Η τρίτη φάση της οχύρωσης   άρχισε το 1935 
και ολοκληρώθηκε το 1941. Στις 21 Ιανουαρίου 1935 
υποβλήθηκε στην κυβέρνηση από το ΓΕΣ πρακτικό 
για την απαιτούμενη δαπάνη η οποία υπολογίστηκε 
χοντρικά στο ποσό των 100 εκατομμυρίων δραχμών. 
Επέβαλαν οι περιστάσεις   την κατασκευή οπωσδήπο-
τε  οχυρωματικών έργων για τη ζώνη προκαλύψεως 
προς τη Βουλγαρία. Το οχυρό ΕΧΙΝΟΣ αποτελεί το 
προτελευταίο προς ανατολάς συγκρότημα των μονί-
μων έργων οχύρωσης της Γραμμής Μεταξά η οποία 
με 21 τέτοια έργα φράσει τους άξονες εισβολής από τη 
Βουλγαρία στην Ελλάδα. Ήδη τα πρώτα σύννεφα του 
πολέμου άρχισαν να συσσωρεύονται στον ορίζοντα της 
Ευρώπης. 

  Την 12 Νοεμβρίου  1940 ο Χίτλερ αποφάσισε να 
επιτεθεί κατά της Ελλάδος και έδωσε τη διαταγή να 
ετοιμαστεί η επιχείρηση με τον κωδικό ΜΑΡΙΤΑ για 
το Μάρτιο του 1941.  Με την πολιτική αλλαγή στη 
Γιουγκοσλαβία η Γερμανία σε σύσκεψη που πραγμα-
τοποιήθηκε  γρήγορα ορίστηκε η ημερομηνία για την ε-
πίθεση στην Ελλάδα και κάτω από την πίεση της αντα-
γωνιστικότητας του Μουσολίνι,  την 6η Απριλίου 1941.  

    Οι μάχες ήταν σκληρές και επικές κράτησαν μέχρι 
την 9 η Απριλίου 1941. Οι επιθέσεις των Γερμανών α-
ποκρούονταν με απώλειες σοβαρές.  Την ημέρα εκείνη 
στις 8 η ώρα το πρωί  πραγματοποιήθηκε η παράδοση 
της Θεσσαλονίκης από τριμελή επιτροπή την οποία 

αποτελούσαν ο Μητροπολίτης, ο Δήμαρχος και ο Α-
στυνομικός διευθυντής της πόλης. Στις 2 το μεσημέρι   
υπογράφτηκε στο Γερμανικό  Προξενείο πρωτόκολλο 
συνθηκολόγησης από τον Γερμανό διοικητή Φάιελ 
της 2ας Γερμανικής Ταξιαρχίας και από την πλευρά 
των Ελλήνων τον αντιστράτηγο Μπακόπουλο. Έτσι 
έπεσε η αυλαία του τέλους του οχυρού ΕΧΙΝΟΣ. 
Η πατρίδα μας τιμά με βαθιά εκτίμηση όλους τους 
αξιωματικούς και στρατιώτες που τίμησαν την Ελλη-
νική ιστορία της θυσίας . Παρατίθεται κατάλογος των 
νεκρών.

Λοχίες:  Τρεις Υποδεκανέας: ένας και στρατιώτες 
:δεκαεννέα 

Βιβλιογραφία
1 Εγκ. ΠΑΠΥΡΟΣ-LEPROUS- BRITANNICA τό-

μος 42
2.Οχυρό Εχίνου του Ταξ/ου Γ. Καραμπατσόλη   

εκδ. ΓΕΣ
3Αγώνες εις την Α. Μακεδονία και .Δ. Θράκη  εκ-

δόσεις ΓΕΣ
Συνεχίζεται

Η ΙΣΤΟΡΙΑ 
ΚΑΙ Η  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΤΩΝ ΟΧΥΡΩΝ ΜΕΤΑΞΑ-ΕΧΙΝΟ
«Το κυριότερο δώρο της αρετής 

είναι η περιφρόνηση του θανάτου»  (Μονταίν)

Η ΑΠΟΚΡΟΥΣΗ ΤΟΥ 
ΧΟΣΡΕΦ ΣΤΗ ΣΚΙΑΘΟ 

(Με βάση τον Κουτσονίκα)



Χάσμα Πανιωνίου με Διούδη!

Προς «ναυάγιο» οδηγούνται οι διαπραγματεύ-
σεις του Πανιωνίου με τον Σωκράτη Διούδη 
για την επιστροφή του 24χρονου στη Νέα 

Σμύρνη! Ποιος ο λόγος του… χάσματος μεταξύ των 
δύο πλευρών. «Ναυαγούν» οι προσπάθειες του 

Πανιωνίου να ντύσει 
ξανά στα κυανέρυθρα 
τον Σωκράτη Διούδη! 

Οι Νεοσμυρνιώτες,
που ψάχνουν τον… άσο
για τη νέα σεζόν, αφού ο
Γιαννιώτης θα επιστρέψει
στονΟλυμπιακό, βρίσκο-
ντανσεδιαπραγματεύσεις
μετον24χρονογκολκίπερ
τουΆρη,που, θυμίζουμε,
τη σεζόν 2015-2016 είχε
αγωνιστεί στονΠανιώνιο,
δανεικός από τηνΜπριζ
-για να αποκτηθεί ξα-
νά από τους «κίτρινους»
(στουςοποίουςκαιγαλου-
χήθηκεποδοσφαιρικά) το
περασμένοκαλοκαίρι.

Ωστόσο,οιοικονομικές
απαιτήσεις του παίκτη έ-
χουν προκαλέσει χάσμα
στις συζητήσεις με τον
Πανιώνιο,έναχάσμαπου,
αυτήν τη στιγμή, φαίνεται
πωςείναιαγεφύρωτο…
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Ολοκληρώθηκαν λοιπόν όλες οι ευρω-
παϊκές διοργανώσεις και τα ευρω-
παϊκά πρωταθλήματα για φέτος κι 

έστειλαν οι ομοσπονδίες στην ΟΥΕΦΑ τους 
εκπροσώπους τους για τα Κύπελλα Ευρώπης 
της νέας σεζόν, ενώ έχουμε και τους πίνα-
κες κατάταξης της ΟΥΕΦΑ για την τελευταία 
πενταετία. 

Μπαίνειςστονπίνακαμετηνκατάταξητωνχωρώνκαισε
πιάνεικατάθλιψη:ηΕλλάδαπλέονέχεισταθεροποιηθείστην
14ηθέση,χειρότεροτηςχαμηλόμετάτο2008!Το2009καιτο
2010ήτανστην12ηθέση, το2011στην11η, το2012στην
10η, το 2013 και το 2014στην 12η και εδώκαι μία τριετία
υπάρχειηπτώση:το2015στην13,το2016στην14ηκαιτο
2017επίσηςστην14η…

Το χειρότερο απ΄ όλα είναι όμως οι αποστάσεις: η δια-
φορά τηςΕλλάδαςαπό την13ηΟλλανδία είναισαφώςπιο
μεγάλη από τη διαφορά της από τη 15ηΑυστρία, την 16η
Κροατία,τη17ηΡουμανίακαιτην18ηΔανία!Εξουκαιέγρα-
ψαγιακατάθλιψηβλέπονταςτηνπραγματικότητα.

ΚιανδενυπήρχεοΟλυμπιακόςόλααυτάταχρόνια,να
παίρνει συνεχώς όσο μπορεί περισσότερους βαθμούς, η
κατάσταση θα ήταν δραματική.Τουλάχιστον τη νέα σεζόν
ξεκινάμε στη βαθμολογία τηςπενταετίας ναι μεν στην 14η
θέση,όμωςσεαπόστασηαναπνοήςαπότην13ηΕλβετίακι
αρκετά κοντάστην12ηΤσεχία-αλλά και δίπλαμας την15η
Αυστρία.Θεωρητικάυπάρχειηδυνατότηταγιαάνοδο.Θεω-
ρητικά…

Αλλά όταν είναι σταθεράπλέον μπροστάσου ηΤσεχία
μετηνΕλβετίακαιεντελώςμακριάσουηΤουρκία,τοΒέλγιο
κι ηΟυκρανία, τι νασυζητάμε.Κι αςπούμε ότιΤούρκοι κι
Ουκρανοί ρίχνουν λεφτά.Αςπούμε ότι Βέλγοι κιΟλλανδοί
παραδοσιακάείναιδυνάμειςτουευρωπαϊκούποδοσφαίρου.
Όμωςεμείςπλέονβλέπουμετηνπλάτηκαι τωνΤσέχωνκαι
τωνΕλβετώνκαιμαςκοντράρουνσταίσαΑυστριακοίκ.α....

Άραγεθακαταλάβουνόλεςοιομάδεςμαςότιδενμπορεί
ηπροτεραιότητα να είναι «τι θα κάνουμε τηνΚυριακήστη
Βέροιαη, με τονΠλατανιά», αλλά ναφτιάξουνομάδεςπου
ναμπορούνναστέκονταιαξιοπρεπώςστιςευρωπαϊκέςδιορ-
γανώσειςκαιναμπορούνκαιναταβάζουνμετα…θηρίατης
ΒέροιαςκαιτουΠλατανιά;

ΗβαθμολογίατηςΟΥΕΦΑκαιτα...
θηρίατηςΒέροιαςκαιτουΠλατανιά!

Με δεκαπενθήμερη απαγό-
ρευση στους αγωνιστι-
κούς χώρους και πρό-

στιμο τιμωρήθηκαν οι Γιώργος 
Σαββίδης και Λούμπος Μίχελ 
για το ματς με τον Παναθηναϊ-
κό στην Τούμπα. Πρόστιμο και 
στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ.  Δεκαπενθήμε-
ρη απαγόρευση εισόδου στους 
αγωνιστικούς χώρους και πρό-
στιμο 4.000 ευρώ επιβλήθηκε 
στους Γιώργο Σαββίδη και Λού-
μπος Μίχελ.

Ταδύομέλη τουΔ.Σ τουΠΑΟΚτιμωρή-
θηκαν για τηνσυμπεριφορά τουςστο ματς
απέναντι στονΠαναθηναϊκό στηνΤούμπα,
για την τελευταίααγωνιστική (6η) τωνπλέ-
ι-οφ.Βαρύπρόστιμο, ύψους 25.000 ευρώ,
θακληθείνακαταβάλεικαιο«δικέφαλοςτου
Βορρά».

Αναλυτικάηαπόφαση:
ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Γ. Σαββίδη (μέλοςΔ.Σ.),

LUBOSMICHEL (μέλοςΔ.Σ.): «Βάσει των

αναφερομένων στο από 31/5/2017 Φύλ-
λοΑγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε
κατ’άρθρο15τουΚανονισμούΑγώνωνΠο-
δοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 31/5/2017
ΈκθεσηΠαρατηρητήΑγώνα και την υπ΄α-
ριθμ.πρωτ.3592/17/1110378από1/6/2017
έκθεση της αστυνομίας σε συνδυασμό και
μετονοπτικοακουστικόυλικόφορέαεγγρα-
φής εικόνας και ήχου (DVD), στον οποίο
αποτυπώνεται ο επίμαχοςποδοσφαιρικός
αγώνας»: Για υβριστικάσυνθήματα τωνφι-
λάθλων της, για τησυμπεριφορά τωνφιλά-
θλωντηςκαθώςεπίσηςκαιγιατησυμπερι-
φοράτωνκ.κ.

Γ.Σαββίδη και LUBOSMICHEL: επιβάλ-
λει στην ΠΑΕΠΑΟΚ συνολική χρηματική
ποινή είκοσι πέντε χιλιάδωνπεντακοσίων
ευρώ.

Επίσηςεπιβάλλειστονκ.Γ.ΣΑΒΒΙΔΗτη
χρηματικήποινήτωντεσσάρωνχιλιάδωνευ-
ρώ,καθώςκαιτηνποινήτηςαπαγορεύσεως
της εισόδου τουστοναγωνιστικό χώρο για
χρονικόδιάστημαδεκαπέντε(15)ημερών.

Τέλος επιβάλλει στον κ. L.MICHEL τη
χρηματικήποινήτωντεσσάρωνχιλιάδωνευ-
ρώ,καθώςκαιτηνποινήτηςαπαγορεύσεως
της εισόδου τουστοναγωνιστικό χώρο για
χρονικόδιάστημαδεκαπέντε(15)ημερών.

Απαγόρευση εισόδου
σε Σαββίδη και Μίχελ

Πήρε τον 18χρονο Αλέξανδρο Σαφαρίκα
από τη Βέροια η ΑΕΛ

ΣτηνΛάρισαεκτόςαπόπαί-
κτεςπουείναιέτοιμοιναμπουν
και ναπροσφέρουν άμεσα, κι-
νούνται και για νεαρούς.Ένας
απόαυτούς είναι καιοΑλέξαν-
δροςΣαφαρίκαςμε τον18χρο-
νοπρώην τερματοφύλακα της
Βέροιαςναείναιηεπόμενημε-
ταγραφική κίνηση των... βυσ-
σινί.Αναλυτικά η ανακοίνωση
τηςΑΕΛγιατονποδοσφαιριστή
πουπέρσι είχε μία συμμετοχή
στοπρωτάθλημα και συγκεκρι-
μένα κόντρα στη Ξάνθη, έχει
ως εξής: «ΗΠΑΕΑΕΛανακοι-
νώνειτηναπόκτησητου18χρο-
νου τερματοφύλακα Αλέξαν-
δρουΣαφαρίκαγια ταεπόμενα
3χρόνια».



Οριστική είναι η αποχώρηση του Βλάνταν 
Ίβιτς από τον ΠΑΟΚ! Παρά τις προσπά-
θειες του Μίχελ για επανασύνδεση ο 

Ίβιτς δεν άλλαξε την αρχική του απόφαση. Παρό-
λο που τις τελευταίες ώρες υπήρξαν προσπάθει-
ες για επανασύνδεση, ο Σέρβος τεχνικός και η 
διοίκηση του «δικεφάλου» θα εφαρμόσουν την 

αρχική τους απόφαση και θα 
χωρίσουν τους δρόμους τους. 

ΗεπαφήτουίδιουτουΊβιτςμετονΙβάν
Σαββίδη και οι απόπειρες τουΛούμπος
Μίχελ να γεφυρώσει το χάσμα δεν είχαν
αποτέλεσμα, αφού ο Ίβιτς επέμεινε στην
αρχικήτουαπόφαση.

Νασημειώσουμε εδώ ότι τηνΠέμπτη,
Βλάνταν Ιβιτς και Ιβάν Σαββίδης είχαν ε-
πικοινωνία μέσω skype, (ο πρώτος από
τηΘεσσαλονίκη και ο δεύτερος από την
Ρωσία).

Σε αυτή ο Βλάνταν Ίβιτς ξεκαθάρισε
τους λόγουςπου θέλει ναφύγει από την
ομάδα, που έχουν να κάνουν κυρίως με
εσωτερικά ζητήματα και τα προβλήματα
πουέχειμεανθρώπουςμέσαστηνομάδα.
ΟΣαββίδηςδεσμεύθηκεναλυθούναυτάτα
προβλήματακαιζήτησετηνπαραμονήτου,
αλλάδενκατάφερενατουαλλάξειγνώμη.
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Την Τετάρτη 31 Μαΐου και την 
Πέμπτη 1 Ιουνίου, πραγματο-
ποιήθηκαν στις νέες εγκατα-

στάσεις του Α.Σ. Ρωμιός επί της οδού 
Ελευθερίας 8 , σεμινάρια Jiu-Jitsu 
από τον διακεκριμένο Ολλανδό αθλη-
τή και προπονητή Michel van Rijt. 
Κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων 
διδάχθηκαν τα συστήματα Fighting , 

Gi & No-Gi  Brazilian Jiu-Jitsu. 

Ήτανμιαπρώτηςτάξεωςευκαιρίαγιατουςπα-
ρευρισκόμενουςαθλητές νααποκτήσουν εμπειρία
και γνώσεις από έναν αθλητήπαγκόσμιας εμβέ-
λειας.

Ευχαριστούμεθερμάτονκ.MichelvanRijtγια
τηνπαρουσίατουκαιτιςγνώσειςπουμοιράστηκε
μαζίμας.

Μεεκτίμηση
Δ.Σ.Α.Σ.Ρωμιός

Επιτυχίασημείωσετοσεμινάριο
του«ΡΩΜΙΟΥ»απότονΟλλανδό
αθλητήπροπονητήMichelvanRijt

Πέμπτη 8 Ιουνίου και όσοι 
παρευρέθηκαν στο κλειστό 
γήπεδο του ΕΑΚ Μακροχωρίου 

παρακολούθησαν ένα παιχνίδι γεμάτο 
σασπένς όπου οι nJOYers κέρδισαν 
με 59-56. Με τον αρχηγό Κανελιδη σε 
μεγάλα κέφια να οδηγεί την κούρσα 
στο σκορ και τον Μαρτο να βομβαρδί-
ζει από τα 6,75 πήραν κεφάλι στο δεύ-

τερο ημίχρονο και δεν κοίταξαν πίσω. 
Πολύ καλή η ομάδα στην άμυνα έδει-
ξαν ότι το ήθελαν πιο πολύ το παιχνίδι 
και έφυγαν με το ροζ φύλλο αγώνα.

nJOYers:Αμιτσογλου2,Τσιγκογιαννης4,Γκίνης,
Λαφάρας1,Μαρτος14(2),Κανελλιδης28(2),Μου-
ρατιδης2,Μπουτζολας8

Oklaχώμα:Παπανικολάου 16(4), Κουλης , Βλα-
χάκης8,Μάρκοβιτης9,Κυριαζοπουλος4,Τσιριμπα-
κας,Μπεκιαρίδης7,Κορυτσαίος12(1).

Νοσταλγία 2017

nJOYers-Oklaχώμα:59-56

Συμμετοχήστο τουρνουάVERGINACUP του
ΚΑΠΑΔήμουΒέροιας.

Τμήματα: Προπαιδικό- Τζούνιορ-Προτζούνι-
ορ-Μπαμπίνι.

ΟΛΟΙΟΙΑΓΩΝΕΣΘΑΓΙΝΟΥΝΣΤΟΓΗΠΕΔΟ
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ.ΚΕΝΤΡΙΚΟ

ΣΑΒΒΑΤΟ10-6-2017
16:00. Συγκέντρωση όλων τωνπαικτών στην

Κοινότητα
17:10. ΄Εναρξηαγώνα:ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑ-ΑΓΙΑΜΑ-

ΡΙΝΑ2ημιχρ.Χ15΄=30
17:50.Έναρξηαγώνα:ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑ -ΝΗΡΕΑΣ

2ημιχρ.Χ15΄=30΄
18:20.Λήξηαγώνων
19:15.ΕπιστροφήσταΠαλατίτσια,στηνΚοινό-

τητα.

ΚΥΡΙΑΚΗ11-6-2017(πρωί)
10:00. Συγκέντρωση όλων τωνπαικτών στην

Κοινότητα
11:20.Έναρξηαγώνα:ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑ-ΑΓΙΑΒΑΡ-

ΒΑΡΑ:2ημιχρ.Χ15΄=30΄

12:30.ΕπιστροφήσταΠαλατίτσια,στηνΚοινό-
τητα.

ΚΥΡΙΑΚΗ11-6-2017(απόγευμα)
15:45. Συγκέντρωση όλων τωνπαικτών στην

Κοινότητα.
16:40.Έναρξη αγώνα:ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑ-ΑΚΑΔΗ-

ΜΙΑΓΑΙΤΑΝΟΥ.2ημιχρ.Χ15΄=30΄
17:10.Λήξηαγώνα.
21:00.Κάθεπαίκτηςθαπάρειαπό1μετάλλιο.

ΚύπελλοστηνΑκαδημία
21:45.ΕπιστροφήσταΠαλατίτσια,στηνΚοινό-

τητα.

ΚΥΡΙΑΚΗ11-6-2017(απόγευμα)
ΦΙΛΙΚΟΣΑΓΩΝΑΣ:ΚΑΜΠΟΧΩΡΙ-ΝΕΟΙΠΑΛΑ-

ΤΙΤΣΙΑ.
ΓήπεδοΚαμποχωρίου
16:30. Συγκέντρωση όλων τωνπαικτών στην

Κοινότητα
18:00.Έναρξηαγώνα.
20:30.ΕπιστροφήσταΠαλατίτσια,στηνΚοινό-

τητα.

Το πρόγραμμα της Ακαδημίας 
Παλατιτσίων για το Σαββατοκύριακο

Φεύγει από τον ΠΑΟΚ ο Ίβιτς!
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Ο “ΛΑΟΣ” και το Φροντιστήριο “ΟΜΙΛΟΣ” κοντά στο μαθητή

Πάντα μέσα στα θέματα των Πανελλαδικών εξετάσεων
Φροντιστήριο“ΟΜΙΛΟΣ”-Μ.Αλεξάνδρου38-τηλ.:2331021.021,29.435

Ταθέματαμπορείτεναταβρείτεστησελίδαμας:
www.omilosfr.gr

του Σαββατοκύριακου
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Ο “ΛΑΟΣ” και το Φροντιστήριο “ΟΜΙΛΟΣ” κοντά στο μαθητή

Πάντα μέσα στα θέματα των Πανελλαδικών εξετάσεων
Φροντιστήριο“ΟΜΙΛΟΣ”-Μ.Αλεξάνδρου38-τηλ.:2331021.021,29.435

συνέχεια στη σελ. 16

του Σαββατοκύριακου
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Την Κυριακή 11 Ιουνίου

Συνάντηση 
Χορωδιών 

στη Βεργίνα
Την Κυριακή 11 Ιουνίου 2017 ο Εκπολιτι-

στικός και Μορφωτικός Σύλλογος Βεργίνας 
«ΑΙΓΕΣ» πραγματοποιεί την Συνάντηση Χο-
ρωδιών που θα γίνει στις 6.30 το απόγευμα 
στην αίθουσα εκδηλώσεων του πρώην Δη-
μαρχείου Βεργίνας. Η είσοδος είναι ελεύθερη. 

Χορωδοί ανταμώνουν και μας παρασύ-
ρουν σε ένα μουσικό οδοιπορικό ήχων και 
συναισθημάτων..

Συμμετέχουν οι χορωδίες:
-Δημοτική Χορωδία Φαρσάλων
-Μικτή Χορωδία Δήμου Παιονίας
-Χορωδία του Συλλόγου Μικρασιατών Ν. 

Ημαθίας
-Χορωδία Πολιτιστικού Συλλόγου Βεργί-

νας με τη συνδρομή της Σχολικής Χορωδίας 
Βέροιας

«Ο ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΗΣ ΚΥΡΙΟΣ (Π)»
 από τον Προμηθέα

   Η Παιδική Θεατρική Σκηνή του Π.Γ.Σ. «Ο ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ», ομάδα «ΟΙ ΠΑΡΑΔΟΞΟΙ», σας προ-
σκαλεί την Κυριακή 11 Ιουνίου στις 11.30 το πρωί στον κινηματογράφο ΣΤΑΡ της Βέροιας να 
παρακολουθήσετε το έργο της Ιωάννας Κοντοτάσιου «Ο ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΗΣ ΚΥΡΙΟΣ (Π)». Τους ρόλους 
ερμηνεύουν οι μικροί ηθοποιοί: Δήμητρα Αλαμπουρινού, Σωτήρης Χειμώνας, Αποστόλης Κασάπης, 
Μάξιμος Μπασδέκης, Νικολέτα Χειμώνα, Στέφανος Παπαδόπουλος, Βασίλης Θεοδοσίου, Βαγγέλης 
Πουλιόπουλος,Κων/νος Παπαντωνίου, Ευάγγελος Γεωργιάδης, Σοφία Κυριακούλη, Εβελίνα Κοντο-
τάσιου, Σταυρούλα Αποστολοπούλου, Γιώργος Κοντοτάσιος, Θεοδοσίου Άννα και η Κατερίνα Τσαμή-
τρου. 

  Σας περιμένουμε για ένα χαρούμενο και δημιουργικό πρωινό Κυριακής. Οικονομική ενισχυση 
προς το Σύλλογο 3,00 ευρώ.

Το Δ.Σ.

Ο «ΛΑΟΣ» και το Φροντιστήριο «ΟΜΙΛΟΣ» 
κοντά στον μαθητή

Πάντα μέσα στα θέματα των Πανελλαδικών εξετάσεων

Συνέχεια από τη σελ. 15

Φροντιστήριο “ΟΜΙΛΟΣ” - Μ. Αλεξάνδρου 38 - 
Τηλ. 23310 21.021, 29.435



Mε τον τελευταίο κύκλο μαθημάτων στην 
Βέροια, στο Εκκοκκιστήριο Ιδεών (από χθες 
μέχρι και αύριο Κυριακή), η καθηγήτρια του 
Πανεπιστημίου Αθηνών Μαρία Ευθυμίου κλεί-
νει έναν 10ετή γύρο, σε πόλεις της Ελλάδας, 
όπου συνταξιδεύει με το συνεπαρμένο από 
το λόγο της κοινό, στον κόσμο και στις πηγές 
της παγκόσμιας ιστορίας. Μια σύντομη κου-
βέντα είχαμε μαζί της, στον «Ακου 99.6» στην 
πρωινή εκπομπή «στις 10.00»

 «Παγκόσμια ιστορία»… δύο λέξεις  βαριές 
για τους περισσότερους. Πόσο σημαντικό ω-
στόσο είναι να αυτό-προσδιοριζόμαστε μέσα 
από αυτή;

Νομίζω ότι δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό 
, γιατί έτσι κατανοείς τον εαυτό σου μέσα στον 
κόσμο. Οπότε δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι πιο 
σημαντικό.

Τοποθετούμαστε δηλαδή μέσα στον κόσμο 
καλύτερα;

Απολύτως.  Άρα τοποθετούμαστε και μέσα 
τον εαυτό μας καλύτερα και στην κοινωνία μας 
καλύτερα.

Πόσο σαφή εικόνα έχουμε εμείς  οι νεοέλ-
ληνες για το παγκόσμιο γίγνεσθαι;

Κοιτάξτε νομίζω ότι έχουμε ένα θέμα ως λαός. 
Είμαστε εξαιρετικά αυτιστικοί. Ασχολούμαστε με 
τον εαυτό μας και ούτε καν με αυτόν.  Είναι μια 
αδυναμία μας. 

Τι δίνετε μέσα από τα μαθήματα στον κό-
σμο, που φεύγει ενθουσιασμένος από το εκ-
κοκκιστήριο ιδεών;

Τα μαθήματα είναι ένα σάρωμα της παγκόσμι-
ας ιστορίας, τα μεγάλα του σημεία του δηλαδή. 
Και στο ερώτημα σας, ο στόχος μου είναι να δώ-
σω αυτή τη χαρά που εγώ ένοιωσα διαβάζοντας 
και μαθαίνοντας κάποια πράγματα. Τα μεταδίδω. 
Και βέβαια ξέρω ότι κάποιοι άνθρωποι, όπως μου  
λένε οι ίδιοι, τους βοήθησα να σκεφτούν κάπως 
διαφορετικά και αισθάνθηκαν να τους ανοίγονται 
δρόμοι. Οπότε αυτό είναι ευχάριστο. Πράγματι 
η ιστορία σου ανοίγει δρόμους η δε παγκόσμια, 
λεωφόρους.

Μπορείτε να μας βάλετε για λίγο σε αυτούς 
τους δρόμους;

Αυτά τα μαθήματα τα έχω κάνει 10 χρόνια σε 
όλη την Ελλάδα. Τελείως δωρεάν. Σε χιλιάδες 
ανθρώπους. Η Βέροια είναι η τελευταία πόλη που 
κάνω αυτό το γύρο, διότι από του χρόνου πλέον 
το σταματώ… Όλο αυτό βγαίνει κανονικά με γερή 
δουλειά. Στο εκκοκκιστήριο των ιδεών εδώ και 4 
εβδομάδες, Παρασκευή – Σάββατο και Κυριακή 
από 3μιση ώρες η κάθε μέρα , το κάναμε και τώ-

ρα είναι η τελευταία εβδομάδα. Και μέσα σε αυτό 
παρακολουθούμε τον άνθρωπο από τη γέννηση 
του μέχρι σήμερα. Στις μεγάλες του τομές. Στις 
θρησκευτικές του αγωνίες. Στις πολιτισμικές του 
αγωνίες .Στις συγκρούσεις του με ότι τον συναπο-
τελούν.

Έχετε  βγάλει κάποιο συμπέρασμα για την 
ιστορία του ανθρώπου;

Απολύτως! Βγαίνουν πολλά συμπεράσματα.
Μπορείτε να μοιραστείτε μαζί μας κάποια 

από αυτά;
Κοιτάξτε, σε όλες τις πλευρές, είναι η αγωνία 

μας να τοποθετήσουμε τον εαυτό μας στο χάος. 
Να τοποθετήσουμε τον εαυτό μας στο ότι πε-
θαίνουμε , αυτό έχει μεγάλη σημασία. Εξ αυτού 
δημιουργούμε θρησκείες για να μπορέσουμε να 
λύσουμε το υπαρξιακό μας ζήτημα και το με-
ταφυσικό μας και για αυτό είναι συγκλονιστικό 
κεφάλαιο οι θρησκείες. Από την άλλη οι άνθρω-
ποι θέλουν ασφάλεια. Αυτό σημαίνει ότι δίνουν 
έμφαση στην κοινότητα στην οποία ζουν. Αυτή η 
κοινότητα στην οποία ζουν, μπορεί να συγκρούε-
ται με μια διπλανή κοινότητα ή να συμμαχεί με μια 
διπλανή κοινότητα κι όλο αυτό κάνει την ποικιλία 
των καταστάσεων των οποίων ζούμε. 

Είμαστε ον μοναχικό αλλά και 
βαθύτατα κοινωνικό.

Κατά την άποψή σας, οι 
θρησκείες τι ρόλο παίζουν 
στις γεωπολιτικές εξελίξεις; 
Μάλιστα τις ημέρες αυτές 
είναι ιδιαίτερα επίκαιρο το 
θέμα…

Δεν πάψανε ποτέ να είναι 
επίκαιρο, υπάρχει μια έξαρση 
από τις πολλές που υπάρχουν 
στην ιστορία.

Υπάρχει κάποια λογική 
εξέλιξη με όσα συμβαίνουν 
στη Μ ση Ανατολή; Πως θα 
το προσεγγίζατε εσείς; 

Βεβαίως υπάρχει λογική 
εξέλιξη. Θα αναφέρεστε στο 
Ισλάμ φαντάζομαι.

Ακριβώς...
Το Ισλάμ είναι σε αντεπίθε-

ση απλά. Θα κάνει αυτά που 
θα κάνει ένας που επιτίθεται 
και αντεπιτίθεται.

Φαντάζεστε που μπο-
ρούν να οδηγήσουν αυτές 
οι αναταραχές;

Βεβαίως. Σε πολύ αίμα και μεγάλες ανακατα-
τάξεις… μπορούν να συμβούν. Έτσι και αλλιώς 
το Ισλάμ σε λίγο θα είναι η μεγαλύτερη θρησκεία 
στον κόσμο, από πλευράς πιστών. Ξεπερνάει τον 
Χριστιανισμό, είναι ζήτημα λίγων δεκαετιών για 
να τον ξεπεράσει από πλευράς πιστών. Μέχρι 
σήμερα ο Χριστιανισμός καλύπτει το 1/3 περίπου 
των κατοίκων της Γης. Σε λίγο το Ισλάμ θα το ξε-
περάσει αυτό. Όχι όμως, την πολιτιστική δύναμη, 
μέχρι στιγμή που έχει ο Χριστιανισμός. Όχι γιατί ο 
Χριστιανισμός έχει την πολιτιστική δύναμη, αλλά 
γιατί οι χώρες που δέχτηκαν τον Χριστιανισμό, 
κάποιες από αυτές, έχουν γίνει πολύ δυνατές. 
Οι πιο δυνατές χώρες στον κόσμο μέχρι σήμερα 
είναι χριστιανικές. Αύριο μπορεί να μην είναι .Αν 
είναι η Κίνα η αυριανή υπερδύναμη, δεν θα είναι 
χριστιανική.

 Πως εκτιμάτε τα τελευταία τρομοκρατικά 
χτυπήματα στο όνομα του Ισλάμ; Μια προσω-
πική σας θέση.

Κοιτάξτε το να επιτίθεται κανείς σημαίνει αίμα. 
Το ίδιο έχει συμβεί και άλλες φορές στην ιστορία. 
Θέλω να πω, οι Χριστιανοί έκαναν σταυροφορίες 
εναντίον του Ισλάμ. Κανονικό πόλεμο για 200-300 
χρόνια. Από το 1096 μέχρι και το 1300 χοντρικά. 

Αυτό, το Ισλάμ το γνωρίζει. Το μαθαίνει κάθε 
Μουσουλμάνος. Κάθε Μουσουλμανόπαιδο μα-
θαίνει τη βία των Χριστιανών εναντίον των Μου-
σουλμάνων, οπότε αυτοί οι οποίοι κάνουν αυτά 
τα τερατώδη που κάνουν, τα δικαιολογούν με μια 
προηγούμενη βία, των Χριστιανών.

Η Ελλάδα, τι ρόλο έχει μέσα σε όλο αυτό το 
σκηνικό, σήμερα;

Κοιτάξτε, η Ελλάδα σε σχέση με τη βία του 
Ισλάμ δεν είναι η πρώτη προτεραιότητα επειδή 
είναι γενικά αγαπητή στους Άραβες η χώρα μας 
ακόμη, για διάφορους λόγους και κυρίως γιατί δεν 
αναγνωρίσαμε το κράτος τους Ισραήλ μέχρι την 
δεκαετία του 80’.Είμασταν το τελευταίο κράτος 
στον κόσμο που αναγνώρισε το Ισραήλ. Αυτό 
έχει δημιουργήσει μια συμπάθια για τους Έλλη-
νες στον Αραβικό κόσμο, που ακόμη κρατάει η 
μπογιά της… δεν ξέρουμε πόσο θα πάει. Από την 
άλλη είμαστε στο πιο επικίνδυνο σταυροδρόμι, 
δηλαδή εμείς είμαστε η είσοδος αυτών των αν-
θρώπων, μαζί με δύο-τρεις άλλες χώρες, είμαστε 
η είσοδος των μαχητών του Ισλάμ… Έτσι ονομά-
ζουν τον εαυτό τους. Οπότε δεν είναι ευχάριστη η 
θέση μας.

Είμαστε ως χώρα σε μια λωρίδα του  πλα-
νήτη, που είμαστε καλά;

Οπωσδήποτε είμαστε καλά. Μια κοινωνία η 
οποία χρησιμοποιεί νερό πόσιμο στο καζανάκι 
της, είναι πάρα πολύ τυχερή κοινωνία. Δηλαδή 
δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Όταν μιλάμε για τις 
πραγματικά και τραγικά φτωχές χώρες στον κό-
σμο, είναι τελείως άλλο πράγμα. Εμείς αυτό που 
συμβαίνει είναι ότι είχαμε ζήσει πιο ακμαία χρόνια 
και τώρα είμαστε σε σαφή υποχώρηση και επομέ-
νως νοιώθουμε ανασφαλείς , είμαστε ταραγμένοι. 
Λογικό είναι αυτό και δεν ξέρουμε που θα πάει.

Ως Έλληνες, μπορούμε να πούμε ότι  είμα-
στε ευτυχισμένος-τυχερός  λαός ;

…δεν είμαστε ευτυχείς. Εξάλλου δεν είμαστε 
ποτέ ευτυχείς. Είμαστε ένας εξαιρετικά γκρινιάρης 
λαός. Είμαστε μηρυκαστικά όντα. Ως λαός βρί-
σκουμε συνέχεια αρνητικά. Ούτε όταν ήμασταν 
πιο πλούσιοι ήμασταν ευτυχείς. Και τώρα φυσικά 
που είμαστε στην κρίση μας, είμαστε ακόμη πιο 
δυστυχείς. 

Κλείνοντας δεν μπορούμε να μην αναφερθού-
με στις εντυπώσεις των ακροατών της, οι οποίοι 
λενε ότι είναι εμπειρία έστω και μια φορά να πα-
ρακολουθήσει κάποιος την Μαρία Ευθυμίου με 
την απίστευτη μεταδοτικότητά της στο κοινό μέσα 
από τη βιωματική της γνώση.

Σοφία Γκαγκούση

17του Σαββατοκύριακου του Σαββατοκύριακου 10-11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 www.laosnews.gr

Μαρία Ευθυμίου, η καθηγήτρια που δίνει μαθήματα 
παγκόσμιας ιστορίας και... εσωτερικής γεωγραφίας

Το αδιαχώρητο “στην τάξη” του Εκκοκκιστηρίου Ιδεών
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 

Ιούνιος 2017 
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκατά

τοδιάστημααπό12-6-2017 μέχρι18-06-

2017 θαείναιτοεξής:Αυτόματοςτηλεφωνη-

τήςβλαβών:τηλ.2331021814.

του Σαββατοκύριακου

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

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
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

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Αλεξάν-
δρειας ως μέλος του δικτύου 
των 125 Ελληνικών Βιβλιοθη-

κών συμμετέχει στην Καλοκαιρινή 
Εκστρατεία Ανάγνωση & Δημιουρ-
γικότητας  από 16 Ιουνίου έως 8 
Σεπτεμβρίου 2017. 

ΤοπρόγραμματουΙουνίουέχειωςεξής:
16Ιουνίου6:00μ.μ–8:00μ.μ
“Γιορτήέναρξης”

Πόσαδιαφορετικάπράγματα, λέξεις, έννοι-
εςμπορείναείναιένασημείο.Στηβιβλιοθήκη
ψάχνουμε, ανακαλύπτουμε, ζωγραφίζουμε,
φωτογραφίζουμε διαφορετικά σημεία και φα-
νταζόμαστε τις περιπέτειές μας αυτό το κα-
λοκαίρι απόσημείο σε…σημείο.Τέλοςφτιά-
χνουμε το ημερολόγιο του καλοκαιριού με τις
σημαντικέςημερομηνίεςτηςβιβλιοθήκης.

ΜετηνΕυδοξίαΠαλιουδάκη.
Γιαόλαταπαιδιά.Μεπροεγγραφή.ΣτηΒι-

βλιοθήκη.

20Ιουνίου6:00–8:00μ.μ
“Σημείαστίξης”
Τασημείαστίξηςπαίζουνμαζί μας.Αφή-

νουν το κείμενομόνομε τις λέξεις ή μπερ-
δεύουντιςθέσεις τους.Μπορείςνακαταλά-
βειςτηνιστορία;

ΜετηνΘωμαήΒισόκαλη.
Για παιδιά 9-12 ετών.Μεπροεγγραφή.

ΣτηΒιβλιοθήκη.

21Ιουνίου6:00–8:00μ.μ.
“Σημεία συνάντησης –Λογοτεχνικές

συναντήσειςαπόζώοσεζώο”
Ταζώατουδάσουςβγήκαναπότιςσελί-

δες τους και το ένασυναντάει το άλλοστα
κόκκινασημείασυνάντησηςτηςβιβλιοθήκης.

ΜετηνΓωγώΣιμοπούλου.
Γιαπαιδιά6-9ετών.Μεπροεγγραφή.Στη

Βιβλιοθήκη.

22Ιουνίου6:00–8:00μ.μ.
“Σημείασυνάντησης–Λογοτεχνικέςσυ-

ναντήσειςαπόταξίδισεταξίδι”
Ταταξίδιασταβιβλίαγίνονταισημείοσυνά-

ντησήςμας.
ΜετηνΕυαγγελίαΓώτη.
Γιαπαιδιά9-12ετών.Μεπροεγγραφή.Στη

Βιβλιοθήκη.

23Ιουνίου6:30-8:30μ.μ.
“Τασημείαπάνωστοχάρτη”
Φτιάχνουμε το υπόμνημα τουαγαπημένου

μαςφανταστικούήπραγματικούχάρτη.
ΜετηνΘωμαήΒισόκαλη.
Γιαπαιδιά 6-8 ετών.Μεπροεγγραφή. Στη

Βιβλιοθήκη.

26Ιουνίου6:30-8:30μ.μ.
“Τασημείατηςπόλης”
Βγαίνουμε βόλταφωτογραφίζουμε και κα-

ταγράφουμε τα σημείαπου ξεχωρίζουν στον
χάρτητηςπόλης.

ΜετηνΚυριακήΑμοιρίδου.
Γιαπαιδιά6-12ετών.Μεπροεγγραφή.Στη

Βιβλιοθήκη.

28Ιουνίου6:30-8:30μ.μ.
“Σημείακαιτέρατα”
Συναντήσειςμεόλατατέρατατωνπαραμυ-

θιώνκαιτωνμύθων.
ΜετηνΚορίναΕσερμπόγλου.
Γιαπαιδιά 5-7 ετών.Μεπροεγγραφή. Στη

Βιβλιοθήκη.

Δημοτική Βιβλιοθήκη Αλεξάνδρειας

ΚαλοκαιρινήΕκστρατείαΑνάγνωσης&Δημιουργικότητας
2017με“περιπέτειεςαπόσημείοσεσημείο”

Φαρμακεία
Σάββατο 10-6-2017

08:00-14:30ΒΕΧΤΣΑΛΗΔΗΜΗΤΡΑΕΜΜ.ΠΑΠ-
ΠΑ19ΚΑΙΜΟΡΑΒΑ(έναντιΙΚΑ)23310-64102

08:00-14:30ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΗΡΑΣ
10(κοντάσταΚΤΕΛ)23310-62989

08:00-14:30ΖΕΡΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ&ΣΙΑΟ.Ε.ΚΟ-
ΝΙΤΣΗΣ15ΚΑΙΕΜΜ.ΖΑΧΟΥΓΩΝΙΑ(περΚΤΕΛ)
23310-62163

14:30-21:00ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΒΑΣΙΛΙΚΗΤΡΕΜΠΕ-
ΣΙΝΑΣ20-ΚΤΕΛ23310-27355

19:00-01:00+διαν.ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥΖΩΗΒΕΝΙ-
ΖΕΛΟΥ2823310-25130

Κυριακή 11-6-2017
08:00-14:30ΝΕΔΕΛΚΟΥ (ΟΥΤΑ)ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΜΟΡΑΒΑ1(δίπλαστοΙΚΑ)23310-66649
14:30-21:00ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΑΣΙΩΑΝΝΗΣΒΕΝΙ-

ΖΕΛΟΥ48&ΚΟΝΙΤΣΗΣΓΩΝΙΑ23310-71601
19:00-01:00+διαν.ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΝΙΚΟΛΕΤΑ

ΠΙΝΔΟΥ15ΚΑΙΚΑΡΑΤΑΣΟΥΓΩΝΙΑ23310-65931

Δευτέρα 12-6-2017
14:30-21:00ΜΠΟΥΛΑΣΙΚΗΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΚΕ-

ΝΤΡΙΚΗΣ 117 ΚΑΙΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΩΝΙΑ
23310-60340

14:30-21:00ΧΕΙΜΩΝΙΔΗΣΜΙΧΑΗΛΜΑΡΚΟΥ
ΜΠΟΤΣΑΡΗ29-31(πλατείαΤσερμένι)23310-65770

19:00-01:00+διαν.ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥΣΟΦΙΑ&ΣΙΑ
Ο.Ε.ΠΙΕΡΙΩΝ7(απέναντιαπόβενζινάδικοΓαλάνη)
23310-73324



ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ZHTEITAI για άμεση
αγορά διαμέρισμα μέχρι
95 τ.μ. με 2ΔΣΚ, δια-
μπερές,μηανακαινισμέ-
νο, μέχρι 35.000 ευρώ.
Τηλ.:6945122583.

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, πωλείται
διαμέρισμα 95 τ.μ. 2Δ-
ΣΚWC, περιοχή Ιππο-
κράτειο, 1ος όρ υπερυ-
ψωμένος.Τιμή57.000,00
ευρώ.Τηλ.:6945122583
Euromesitiki.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ  πω-
λείται οικόπεδο, μεγά-
λη ευκαιρία, περίπου 2
στρέμματα, στην καλύ-
τερη τοποθεσίαΜΟΝΟ
46.000,00 ευρώ. Τηλ.:
6934 662478 κοςΑδα-
μίδης.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ φάρμα με
ροδακινιές (δένδρα 7ετί-
ας)μεπομώνα,εκτάσεως
10.500 τ.μ. εντός συνοι-
κισμού Κυδωνοχωρίου
(ΜΟΥΣΤΑΛΙ).Τηλ. επικοι-

νωνίας:2331023184,6976
631156,6977511373.

Α Γ Ρ Ο Τ Ε Μ Α Χ Ι Ο
10.350 τ.μ. στον βάλτο
της Ν. Νικομήδειας, με
υπόγεια άρδευση πω-
λείται σε καλή τιμή για
λόγους υγείας. Πληρο-
φορίες στο τηλ.: 23310
24097.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση
καφενείο σε πλήρη λει-
τουργίαλόγωσυνταξιοδό-
τησης.Τηλ.:6971809940.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ υγιής ε-
π ιχε ίρηση εμπορίας
τροφίμων (S/M) σε λει-
τουργία, στη Βέροια,
λόγω αναχώρησης στο
εξωτερικό. Τηλ.: 6971
898323&2331061121.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ 11,
Καλλιθέα, ενοικ ιάζε-
ται οροφοδιαμέρισμα
96 τ.μ., 3ος όρ., ατομι-
κή θέρμανση, μεγάλα
μπαλκόνια. Τηλ.: 6978
644381&2333024108.
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΑΠΟΘΗΚΕΣ-

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ-
ΓΡΑΦΕΙΑ-
ΓΚΑΡΑΖ-

ΧΩΡΑΦΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ πάρκιγκ

στηνΕμμ.Παππάδίπλαστο
6οΔημοτικό Σχολείο κοντά
στοΙΚΑ.Τηλ.:6995589356.

ΑΝΟΙΞΕΩΣ 88 ενοικιά-
ζεται γκαρσονιέρα 35 τ.μ.,
επιπλωμένη,ελάχιστακοινό-
χρηστα.Τηλ.: 23310 29545
&6948744632.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  κατά-

στημα 200 τ.μ. στην οδό
Πιερίων 131, ατομική θέρ-
μανση,χωρίςκοινόχρηστα.
Πληρ.τηλ.:6976800910.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστη-
μα33 τ.μ.μεπατάριανακαι-
νισμένο επί της οδούΘεσ/
νίκης30κατάλληλογιαμαγα-
ζί εστίασηςκαι γραφείο.Τηλ.
επικ.: 6974634636 - 23310
23027Μαρία.

ΠΙΕΡΙΩΝ6,ενοικιάζεταικατά-
στημα,δίπλαστηνΕθνικήΤράπε-
ζα,περίπου60τ.μ.,μευπόγειο60
τ.μ.Τηλ.:6945543578.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα ηλικί-

ας 25-40, εμφανίσιμη,
με ευχέρεια λόγου, για
προώθηση διαδυκτια-
κής υπηρεσίας σε κα-
ταστήματα εντός Βε-
ροίας. Τηλ. επικ.: 6984
757375.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  πωλη-
τής  γ ια  επ ιχε ίρηση
που δραστηριοποιείται
στον  κατασκευαστ ι -
κό χώρο. Τηλ.: 23320
42166.

ΑΠΟΕΤΑΙΡΙΑπλη-
ροφορικής ζητείται τε-
χνικός υπολογιστών.
Τη λ έ φω ν ο  ε π ι κ ο ι -
νωνίας 2331070175
2331077511 Βιογρα-
φ ι κά  σ το  c f o r c e@
otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  άνδρας
γ ι α  σ τήσ ι μο  γύρου
σε  εργαστήρ ιο  κρε -
ά των .  Π λ ηρ .  τ η λ . :
6984472747από τις

9 .00 -21 .00  κος  Γιώρ-
γος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ψήστης α-
πότοψητοπωλείο«Γιάν-
νης». Πληρ. τηλ.: 23310
25170.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ2άτομα
γ ια  οδ ι κή  βοήθε ια  με
δίπλωμα Γ΄ κατηγορίας
γ ι α  μόν ιμη  ερεγασ ία .
Τηλ.:6980136902.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ  χ ε ι ρ ι -
στές Μηχανημάτων Έρ-
γου Μπουλντόζας  κα ι
Τσαπας γ ια έργο που
δραστηριοποιείται στην
περ ιοχή της  Βέρο ιας .
Τηλ.6973387666.

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.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Διαμέρισμα2ΔΣ/Κ, κέντρο

(ατομ.θέρμ.)
Αγ.Κυριακή2Σ/ΝΑ(ατ.θερμ.)
Κέντρο3Δ,Σ,Κ,2μπάνια,

4οςόροφος (ανακαινισμένο)με
τζάκι

Γκαρσονιέρα1Δ1οεπιπλω-
μένηχωρίςθέρμανσηΡολόϊ38τ.μ

Γκαρσονιέρα1ΔΚ/Θκέντρο
Γκαρσονιέρα1Δστοκέντρο

35τ.μ.αιρκοντίσιον
ΠΡΩΛΕΙΤΑΙ

Διαμέρισμα2Δ,Σ/ΝΑΠαπά-
γουκαινούργιο.

ΔύοδιαμερίσματαστοΠρ.Η-
λία1οκαι2οόροφομεοικόπεδο.

Διαμέρισμα3Δ2οςημιτελώς
ευκαιρία

Διαμέρισμα3Δ3οςθέα,Α-

Τ/Θ,γκαράζ,καινούργιο
Διαμέρισμα2Δ3οςΑΤ/Θκαι-

νούργιο
Διαμέρισμα2Δ2οςΑΤ/Θκαι-

νούργιο
Διαμέρισμα2οςχωρίςθέρμαν-

ση,ανακαινισμένοευκαιρία,κέντρο
Διαμέρισμα2ΔΑΤ/Θ20ετών

εκτόςκέντρου
Διαμέρισμα2ΔΑΤ/Θ16ετών

κέντρο
ΟΙΚΟΠΕΔΑ

Οικόπεδο 2 στρ. περίπου
μεκτίσμα

Οικόπεδο200τ.μ.στηνΕλιά
Οικόπεδο400τ.μ.κάτωαπό

τοΜπάσκετ
Οικόπεδο400τ.μ.Βέροια
Οικόπεδο 1.800 τ.μ. προς

Ράχη

του Σαββατοκύριακου

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙμονοκατοικία75τ.μ.σεοικόπεδο250τ.μ.στοΜα-
κροχώτι.Τιμή40.000ευρώ.
-ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμαεπίτηςΜητροπόλεως75τ.μ.,4οςόρ.,
ασανσέρ28.000ευρώ.
-ΠΩΛΕΙΤΑΙχωραφοοικόπεδο6στρ.κοντάστηΔΟΥΒέροιας.
Τιμή20.000ευρώ.
-ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαλογητήριοφρούτωνμεψυγείο5θαλάμωνσε
οικόπεδοεντόςσχεδίου,περίπου4στρ.μεκτίσμα2000τ.μ.
πουδέχεται800τόννουςφρούτων.Συντελεστήςδόμησηςτου
οικοπέδου0,8.Τιμή290.000ευρώ.
-Πωλείται στο κέντρο τηςΘεσ/νίκης κοντά στοΤουρκικό
Προξενείογωνιακόκατάστημα190τ.μ.με190τ.μ.πατάρι,
νοικιασμένο600ευρώ.Τιμή75.000ευρώ.
-Πωλείταιχωράφι23στρ.στο«66»γωνιακό.Τιμή35.000ευρώ.
-Πωλείται οικόπεδο1.200 τ.μ.στηΛευκόπετρα εντόςοικι-
σμού,τιμή9.500ευρώ.
-Πωλείταιχωράφι3,5στρ.στηΛευκόπετρα.Τιμή3.800ευρώ.
-Πωλείται για επένδυση 3 στρ. προςΛαζοχώρι πριν τις
γραμμέςμεπολύμεγάληπρόσοψηστον κεντρικό δρόμο.
Τιμή60.000ευρώ.
-Πωλείταιστοκέντρομονοκατοικία60τ.μ.σεγωνιακόοικό-
πεδο195 τ./μ. μεμεγάληπρόσοψηστον κεντρικόδρόμο.
Τιμή85.000ευρώ.
-Πωλείταικατάστημα173τ.μ.Θεσ/νίκης110.000€
-Πωλείται μονοκατοικία 60 τ.μ. σε οικόπεδο 110 τ.μ. στο
κέντρο65.000€
-Πωλείται διαμέρισμα 60 τ.μ., 3ος όροφος, με ασανσέρ,
2Υ/Δ,Σαλόνι,κουζίνα,W.C.,στηνπλατείαΚόρακα,25.000
€χρίζειανακαίνισης
-Πωλείται διαμέρισμα γωνιακό στηΝάουσα 65 τ.μ., 1ος
όροφος,2Υ/Δ,σαλόνι,κουζίνα,W.C.,σεπολύκαλήκατά-
στασηΠ.Δ.150Α
-Πωλείταιισόγειο50τ.μ.στηΝάουσα12.000€,χρίζειανα-
καίνισηςΠΔ150Β
-Πωλείται κατάστημα 150 τ.μ. στηνΠλατείαΑγ.Αντωνίου
120.000€ΠΚ169
-Πωλείται κατάστημα 148 τ.μ. επί της Θεσσαλονίκης,
120.000€ΠΚ172
-Πωλείται οικοδομή επί τηςΘεσσαλονίκης, αποτελούμενη
απόυπόγειο,ισόγειο,όροφος,160.000€
-Πωλείται χωράφι στο τρίτο πόδι Χαλκιδικής 3.780 τ.μ.
πρώτοστηθάλασσα,χτίζει90τ.μ.Τιμή100.000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΓΡΑΦΕΙΩΝ
-Ενοικιάζεται κατάστημα 220 τ.μ. επί τηςΜητροπόλεως
1000€ΕΚ70
-ΕνοικιάζεταικατάστημαεπίτηςΘεσσαλονίκηςσε3επίπεδαμε
εξοπλισμόγιαταβέρνα,BARμεπολύκαλόενοίκιοΕΚ77
-Ενοικιάζεται κατάστημα επί τηςΘεσσαλονίκης 100 τ.μ.
350€ΕΚ74
-Ενοικιάζονται4καταστήματαΠλατείαΑγίουΑντωνίουαπό
200έως300€
-Ενοικιάζεταικατάστημα35τ.μ.επίτηςΒενιζέλου350€ΕΚ81
-Ενοικιάζεται γραφείοσε ημιόροφο 40 τ.μ.Μητροπόλεως
200€Ε217
-Ενοικιάζεται γραφείοστο κέντρο 27 τ.μ., 2ος όροφος με
W.C.150€Ε219
-Ενοικιάζονται 2 γραφεία επί τηςΜητροπόλεως 60 τ.μ.
και42τ.μ.ΤιμήσυζητήσιμηΕ220
-Ενοικιάζεται γραφείο 36 τ.μ., 4ος όροφος, βλέπειΒενιζέ-
λου200€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
-ΠΩΛΕΙΤΑΙπλήρωςανακαινισμένοδιαμέρισμα60τ.μ.

με2ΔΣΚWC,ασανσέρ,πλατείαΚόρακα,τιμή29.000ευρώ.
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα 85 τ.μ. επό της Θεσ/νίκης

30.000ευρώ.
-ΓραφείοπωλείταιστηνΠλ.Ωρολογίου28τ.μ.Τιμή

6.000ευρώ.
-Κατάστημαπωλείταισεκαινούργιαοικοδομήστοκέ-

ντρο40τ.μ.Τιμή19.000ευρώ

www.mesitikoveria.gr

ΕΛΙΑΣ ενοικιάζεται επαγγελματικός χώρος
120 τ.μ., 2ος όροφος, αιρ κοντίσιον. Τηλ.: 6974
053442.

ΕΤΑ Ι Ρ Ι Α  Π α -
ροχής Υπηρεσιών
στον τομέα της Υ-
γείας, ΖΗΤΑΕΙ νο-
σηλευτή-νοσηλεύ-
τρια με εμπειρία.
Απαραίτητη προϋ-
πόθεση: Δίπλωμα
οδήγησης.Αποστο-
λή βιογραφικών με
φωτογραφία στο e-
mail: agapi1mali@
yahoo.gr.

Από το Θεραπευτήριο 
«ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ» ζητούνται:

-Ειδικός ιατρόςπαθολόγοςή γενικός γιατρός
γιαπρωϊνόωράριο-πλήρηαπασχόληση

-Νοσηλευτές-τριεςγιαπλήρηαπασχόληση
-Εργοθεραπεύτρια ή Εργοθεραπευτής για

πρωϊνόωράριοεργασίαςμε4ώρεςεργασίας

Παράδοσηβιογραφικώνκαισυμπλήρωσηαί-
τησηςκαθημερινάαπό8.00π.μ.-4.00μ.μ.στη
ΓραμματείατουΘεραπευτηρίου.

Πληροφορίες τηλέφωνο: 23310 78200
e-mail: asklipiosae@hol.gr

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
αγροτικό μηχά-

νημα UNIMOC 32
ίππωνμεμεταλλικό
κουβούκλιο.

Πληρ.τηλ.:
6973616847

ΖΗΤΕΙΤΑΙβοηθόςφαρμακείουμεεμπειρίαστοφάρμακο,
εκτέλεσησυνταγών,πωλήσειςπαραφαρμάκων και καλλυ-
ντικών.Αποστολήβιογραφικώνστο pharmasindika@gmail.
com.Τηλ.:6974643315.

Ε Μ Π Ε Ι Ρ Ο Σ
ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΑΝΑ-
ΛΑΜΒΑΝΕΙ τοπο-
θετήσειςπλακιδίων
( δ απ έ δ ο υ - μπά -
ν ι ο υ - κο υ ζ ί ν α ς ) ,
πέτρας, βαψίματα,
ψησταριές και κάθε
είδους μερεμέτια.
Τηλ.:6944327924.

ΖΗΤΗΣΗΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΗΕταιρεία«TSIFLIDISSECURITY»ζητάειγιαΆμεσηΠρόσληψη

3 άνδρες μεΆδεια ΕργασίαςΠροσωπικούΑσφαλείας για μόνιμη
απασχόληση .Απαραίτηταπροσόντα είναι : όρεξη για δουλειά ,
δίπλωμααυτοκινήτουκαισυνεργασίαμετηνεταιρείαγιαεξέλιξη.Βι-
ογραφικάκαισυνέντευξησταγραφείατηςεταιρείας,Θεσσαλονίκης
45-Βέροια59131.Τηλ.:2331027102.

ΖΗΤΗΣΗΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΗΕταιρεία «TSIFLIDIS SECURITY» ζητάει για άμεση πρό-

σληψη, ηλεκτρονικό με εμπειρία στις εγκαταστάσεις, με άδεια
ασκήσεωςεπαγγέλματος,άδειαsecurityκαιδίπλωμααυτοκινήτου.
Αποστολή βιογραφικού και συνέντευξηστα γραφεία της εταιρείας
09:00π.μ.με14:00μ.μ.Τηλ.Κέντρο:2331027102μεεσωτερικό
τονούμερο4.

Η εταιρία ‘‘EMPHYTON’’
ΠουλτσίδηςΓεώργιος ζητά-
ει συσκευάστριες με εμπει-
ρία στη συσκευασία φρού-
των.  Γιααιτήσεις απαραίτη-

τη ηπροσέλευσηστις εγκαταστάσεις της εταιρίας
σταΜονόσπιταδίπλαστουδραγωγείο.

Τηλ.Επικοιν.2332043488
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΩΡΟΛΟΙ,Γκαρσονιέρα21 τ.μ., κατα-

σκευή ‘78,σαλονοκουζίνα και μπάνιο, 4
οςόροφος,σε καλήκατάσταση, κουφώ-
ματααλουμινίουσυρόμενα,μεηλεκτρικές
συσκευές,με κλιματιστικό ,σε τιμήπρο-
σφοράς 120€,Πληροφορίες μόνοστην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,Κωδ:5641.

ΚΕΝΤΡΟ,Γκαρσονιέρα35τ.μ.,κατα-
σκευή‘70,1υ/δ,2οςόροφος,μέτριακα-
τασκευή,αλουμινίουσυρόμενα,χωρίςθέρ-
μανση,μεμίαντουλάπα,μεπολύμεγάλη
βεράντα,σεπολύκαλήτιμή,Αποκλειστική
διάθεσηκαιδιαχείρισηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.,τιμή100€,Κωδ:5331

ΠΑΠΑΚΙΑ,Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα
35 τ.μ., δύο χώροι , κατασκευή ‘70, σε
ημιόροφο,πολύφθηνή,χωρίςθέρμανση,
μόνο110€,Κωδ:5660

ΤΣΕΡΜΕΝΙ,Γκαρσονιέρα38 τ.μ., κα-
τασκευή‘05,1υ/δ,1οςόροφος,μεσύγ-
χρονεςπροδιαγραφές , νεοαναγειρόμενη
καισε εξαιρετικήκατάστασηευρισκόμενη
, έχει καινούργια συνθετικά κουφώματα
μεδιπλά τζάμια, εξαιρετικής κατασκευής
στοσύνολοτηςκαιμεπολύμεγάληβερά-
ντα, έχειατομικήθέρμανσημεκλιματιστι-
κά inverterκαιμεμίαντουλάπα,σεπολύ
καλήγειτονιάκαιμεθωρακισμένηπόρτα,
γιααπαιτητικούςμισθωτές , ενοίκιο200€,
Κωδ:5668.

ΩΡΟΛΟΙ,Γκαρσονιέρα38 τ.μ., κατα-
σκευή ‘78,1υ/δ,σαλόνι,μεκουζίναανε-
ξάρτητηκαιμπάνιο,3οςόροφος,βλέπει
σεανοιχτωσιά,σεκαλήκατάσταση, κου-
φώματα αλουμινίου συρόμενα, ατομική
θέρμανσηπετρελαίου, με ανελκυστήρα,
μεμία ντουλάπα, ηλιόλουστοι χώροι,σε
προνομιακήτοποθεσία,Πόρταμεκλειδα-
ριάασφαλείας,σετιμήπροσφοράς170€,
ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙ-
ΝΗΤΩΝ,Κωδ:5666

ΑΓΙΑΚΥΡΙΑΚΗ,Γκαρσονιέρα40 τ.μ.,
1 υ/δ, Ισόγειο, ανακαινισμένο μερικώς ,
καλοδιατηρημένο, καινούργιασυνθετικά
κουφώματαμεδιπλάτζάμια,ατομικήθέρ-
μανσημε θερμοπομπούς , επιπλωμένο
μερικώς,μεδύοντουλάπες,μεκλιματιστι-
κό,σεπρονομιακήτοποθεσία,μεμίσθω-
μα150€,ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,Κωδ:5515

ΕΡΓΟΧΩΡΙ,Γκαρσονιέρα50 τ.μ., και
44τ.μ.καθ.ανεξάρτητησανμονοκατοικία,
κατασκευή‘98,1υ/δ,Ημιόροφος,διαθέτει
θέααπρόσκοπτη,άψογασυντηρημένη ,
αυτόνομηθέρμανσημεογκομετρητές ,με
αποθήκη μεγάλη , χωρίς κοινόχρηστα ,
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιδιαχείρισηαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,μίσθωμα180
€,Κωδ:5257.

ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ,Διαμέρισμα 70 τ.μ.,
κατασκευή ‘87, 2 υ/δ, 3 ος όροφος, εκ-
πληκτικήκαιανεμπόδιστηθέα ,ανακαινι-
σμένομερικώς ,άψογασυντηρημένο,σε
πολύκαλήκατάσταση,φρεσκοβαμμένο ,
αλουμινίου κουφώματαμε διπλά τζάμια,
ανεξάρτητημεγάληκουζίνα,διαμπερές,οι
χώροιτουλειτουργικοί,αυτόνομηθέρμαν-
σημεωρομετρητές, μεαποθήκη, χωρίς
ανελκυστήρα,ηλιόλουστοιχώροι,μεδυνα-
τότηταστάθμευσης,αξίζεινατοδεικανείς,
σεπολύκαλή τιμήμόνο150€,Πληροφο-
ρίες μόνο στηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,
Κωδ:5643

ΩΡΟΛΟΙ,πολύκοντάενοικιάζεταιένα
ισόγειοδιαμέρισμα80 τ.μ.,σεμέτριακα-
τάστασηκατασκευή ‘70,με2υ/δ,σαλόνι
, κουζίνα ξεχωριστήκαιμπάνιο ,διαθέτει
ατομική θέρμανσηπετρελαίου καιπρο-
σφέρεταισε εξαιρετικάχαμηλή τιμή , επι-
πλωμένομε200€.Κωδ5576

ΚΕΝΤΡΟ ,Διαμέρισμα82 τ.μ., κατα-
σκευή ‘70,2υ/δ,3οςόροφος,βλέπεισε
ανοιχτωσιά, ξύλινακουφώματα,οι χώροι
τουλειτουργικοί,χωρίςθέρμανση, έχειυ-
ποδοχή γιασόμπα, με δύο ντουλάπες ,
ξύλιναπατώματα,χωρίςανελκυστήρα,σε
πολύκαλήγειτονιά,σε τιμήπράγματιχα-
μηλήμόνο150€,Πληροφορίεςμόνοστην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,Κωδ:5685

ΚΕΝΤΡΟ ,Διαμέρισμα82 τ.μ., κατα-
σκευή ‘70,2υ/δ,2οςόροφος,βλέπεισε
ανοιχτωσιά, καινούργια συνθετικά κου-
φώματαμεδιπλάτζάμια,οιχώροιτουλει-
τουργικοί,χωρίςθέρμανση, έχειυποδοχή
γιασόμπα,μεδύοντουλάπες,ξύλιναπα-
τώματα,χωρίςανελκυστήρα,σεπολύκα-
λήγειτονιά,σετιμήπράγματιχαμηλήμόνο
170€,ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΚΑΛΛΙΘΕΑ,Διαμέρισμα87 τ.μ. καθ.,
100τ.μ.μικτά,κατασκευή ‘87,2υ/δ,3ος
όροφος, με εντυπωσιακή θέα , ανακαι-
νισμένομερικώς , άψογασυντηρημένο,
μεμία τεράστιαβεράντα ,σεπολύκαλή
κατάσταση,φρεσκοβαμμένο ,αλουμινίου
κουφώματαμε διπλά τζάμια, με κουζίνα
ανεξάρτητη , οι χώροι του λειτουργικοί,

κεντρικήθέρμανσηπετρελαίου, μεανελ-
κυστήρα, με μία ντουλάπα, ηλιόλουστοι
χώροι, μεπανέμορφομπάνιο&WC,με
κλειστόατομικόγκαράζ,σε τιμήπροσφο-
ράς220€,ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙ-
ΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,Κωδ:5538

ΑΓΙΑΚΥΡΙΑΚΗ,Διαμέρισμα100 τ.μ.
μικτά,88τ.μ.καθ.,κατασκευή‘80,2υ/δ,3
οςόροφος,διαθέτειθέααπρόσκοπτη,α-
νακαινισμένομερικώς,τέντεςπαντού,κα-
λοδιατηρημένο,μεκαινούργιααλουμινίου
κουφώματαμεδιπλάτζάμια,επιμελημένης
κατασκευήςκαιατομικήθέρμανσηπετρε-
λαίου ,μεανελκυστήρακαιμεδύοντου-
λάπες ,μεκαινούργιομπάνιο,διαμπερές,
σεπολύκαλήτιμή,μόνο230€,Κωδ:5518

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ,Διαμέρισμα 90
τ.μ., κατασκευή ‘89,2υ/δ,3οςόροφος ,
ανακαινισμένομερικώς,καινούργιασυνθε-
τικάκουφώματαμεδιπλάτζάμια,καλόγου-
στο,μεκουζίναανεξάρτητηκαιτραπεζαρία
ηκαθιστικόμαζί , έχειατομικήθέρμανση
πετρελαίου, είναι χωρίςανελκυστήρακαι
με δύο μπάνια , γωνιακό, μεπολύ λίγα
κοινόχρηστακαιαποτελεί ευκαιρίαχωρίς
αμφιβολία,Αποκλειστικήδιάθεσηκαιδια-
χείρισηαπό τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,
ενοίκιο210€,Κωδ:5259

ΚΕΝΤΡΟ ,Διαμέρισμα90 τ.μ.,2υ/δ,
1οςόροφος,βλέπεισεανοιχτωσιά,ανα-
καινισμένο μερικώς , καλοδιατηρημένο,
κουφώματα αλουμινίου συρόμενα, έχει
ανεξάρτητη μεγάλη κουζίνα, διαμπερές,
οι χώροι του λειτουργικοί, ατομική θέρ-
μανσηπετρελαίου, με ανελκυστήρα, με
μία ντουλάπα,σεπρονομιακή τοποθεσία
, κεντρικότατο, σεπολύ καλή τιμή μόνο
220€,ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ,Κωδ:5680

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΠΙΕΡΙΩΝ,Μονοκατοικία 100 τ.μ. σε

1οόροφο,κατασκευή‘66,3υ/δ,βλέπεισε
ανοιχτωσιά,σεκαλήκατάσταση,καινούρ-
γιασυνθετικάκουφώματαμεδιπλάτζάμια,
διαμπερές,ατομικήθέρμανσηπετρελαίου,
έχει τέντες, ηλιόλουστοι χώροι, σεπολύ
καλή τιμήμόνο220€,Πληροφορίεςμόνο
στηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,Κωδ:5687.
Θα είναι ελεύθερο και επισκέψιμο από
1/9/2017.

ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοικία230 τ.μ.
,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυοεπίπεδασε
περιφραγμένοοικόπεδοτων700τ.μ.εντυ-
πωσιακοί χώροι υποδοχής , με ανεξάρ-
τητημεγάληαυλή και με υπόγειο 40τ.μ.
,κατασκευή ‘80, 4 υ/δ, μεπολύμεγάλες
βεράντες,άψογασυντηρημένη,έχειξύλινα
κουφώματα, επιπλωμένη , με αποθήκη
καιμεδύοντουλάπες,έχειηλεκτρικέςσυ-
σκευέςαλλάκαιηλιακόθερμοσίφωνα,έχει
δύομπάνιακαιπροσφέρεταισετιμήπραγ-
ματικήςευκαιρίας ,μόνο350€,Πληροφο-
ρίες μόνο στηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,
Κωδ5346

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, ισόγεια αποθήκη 37

τ.μ.,στεγανήκαιφωτεινήσεοικοδομήτου
2002 ένας ενιαίος χώρος , ενοίκιο μόνο
100€,Κωδ:3201

ΩΡΟΛΟΙ,ενοικιάζεταιαποθήκη65τ.μ.,
πρόκειταιγιαένανχώροενιαίο,ισόγειοκαι
μεενοίκιο120€,Κωδ:1881

ΩΡΟΛΟΙ ενοικιάζεται αποθήκηκοντά
στοΦιλίππειο80τ.μ.,κατεβαίνει5σκαλο-
πάτιακατασκευή‘77,σεπολύχαμηλήτιμή
μόνο80€,Κωδ:1082

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ,Γραφείο25 τ.μ.,

κατασκευή ‘76, έναςενιαίοςφωτεινόςχώ-
ροςμεδική του τουαλέτα ,1οςόροφος,
μίσθωμα180€,Κωδ:4055

ΩΡΟΛΟΙ,Γραφείο29 τ.μ., κατασκευή
‘69,1υ/δ,2οςόροφος,120€,Κωδ:3393

ΚΕΝΤΡ0ΒΕΡΟΙΑΣ,Γραφείο35 τ.μ.,
κατασκευή ‘99, 2 υ/δ, 4 ος όροφος, σε
εξαιρετικήκατάσταση,καινούργιασυνθετι-
κάκουφώματαμεδιπλάτζάμια,αυτόνομη
θέρμανσημεθερμιδομετρητέςκαιμε του-
αλέτα δική του, καινούργιος γραφειακός
χώρος και μάλιστασεπολύ καλή τιμή ,
μόνο180€,Κωδ:3767

ΚΕΝΤΡ0ΒΕΡΟΙΑΣ,Γραφείο38 τ.μ.,
κατασκευή‘80,2υ/δ,1οςόροφος,μέτρια
κατασκευή,σεαπίστευταχαμηλήτιμή,150
€,Κωδ:3781

ΩΡΟΛΟΙ, Γραφείο 38 τ.μ. ανακαινι-
σμένοκομπλέ,2χώροιμεδικότουwc,1
οςόροφος,μεαλουμινίουκουφώματακαι
μεδιπλάτζάμια,έχειατομικήθέρμανσημε
κλιματιστικάκαιείναιεξαιρετικήςπροβολής
,μεενοίκιο200€,Κωδ:3400

ΠΙΕΡΙΩΝ,Γραφείο47 τ.μ.,κατασκευή
‘12, 2 χώροι , 1 ος όροφος, καινούργιο
ακατοίκητο, νεοαναγειρόμενο γραφείο ,
συνθετικά κουφώματα με διπλά τζάμια,
υψηλώνποιοτικάπροδιαγραφών,ανεξάρ-
τητηθέρμανση,μεπολύμεγάληβεράντα,
σεσημείομεγάληςπροβολής, 220€,Α-
ποκλειστική διάθεσηαπό τηνΜΕΣΙΤΙΚΗ

ΑΚΙΝΗΤΩΝ,Κωδ:3706
ΚΕΝΤΡ0ΒΕΡΟΙΑΣ,Γραφείο75 τ.μ.,

κατασκευή ‘80, 3 χώροι , 1 ος όροφος,
άψογασυντηρημένο, άριστη κατασκευή,
μίσθωμα250€,Κωδ:3217

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ,Επί τηςΜητρο-

πόλεως ενοικιάζεται ισόγειο κατάστημα
17 τ.μ., εξαιρετικήςπροβολής, ενεργεια-
κής κλάσηςΖ , σε κεντρικότατοσημείο,
Αποκλειστικήδιάθεση και υπόδειξηαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,ενοίκιο250€,
Κωδ:4476

ΚΕΝΤΡΟ,Κατάστημα30τ.μ., ισόγειο
και επιπλέον30 τ.μ. υπόγειο κοντάστην
ΠλΚόρακα ,Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυ-
πόδειξηαπό τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,
150€,Κωδ:4742

ΩΡΟΛΟΙ , ενοικιάζεται κατάστημα36
τ.μ., ισόγειο, κατάλληλο γιαπάμπολλες
χρήσεις ,μοναδικής εμπορικότητας,πολύ
αξιόλογοακίνητο καισεπολύ καλή τιμή,
μόνο300€,Αποκλειστικήδιάθεσηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝΚωδ:3871.

ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ,επίτηςΚεντρικής
ενοικιάζεται ένα κατάστημα57 τ.μ., καθ.
ισόγειο, ανακαινισμένο εκ βάθρων, και-
νούργιααλουμινίουκουφώματαμεδιπλά
τζάμια, επιμελημένης κατασκευής, σε ε-
μπορικόδρόμο.Αποκλειστικήδιάθεσηαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,σε εξαιρετικά
χαμηλήτιμήμόνο170€,Κωδ:4434

ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ ,Κατάστημα62 τ.μ.,
κατασκευή ‘09, Ισόγειο ,εντελώςκαινούρ-
γιοκαιμε60τ.μ.υπόγειο,μεατομικήθέρ-
μανση και σε άριστοπεριβάλλον,πολύ
αξιόλογοακίνητοπάνωσεμεγάλοδρόμο
καισετιμήπράγματιχαμηλή,Αποκλειστική
διάθεσηκαιυπόδειξηαπό τηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ,μίσθωμα220€,Κωδ:4459.

ΚΕΝΤΡΟ,στηνΕμ.Ζάχουκοντάστα
ΚΤΕΛ,κατάστημα69τ.μ.,κατασκευή‘75,
έναςενιαίοςχώρος,γιαθετικόενοικιαστή
μεεξαιρετικήπροβολήκαιμεμεγάληβιτρί-
να , ενοίκιο300€,Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξηαπό τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗ-
ΤΩΝΚωδ:4711.

ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ, Κατάστημα 78
τ.μ., ισόγειο , με 45 τ.μ.πατάρι και 102
τ.μ. υπόγειο , κατάλληλο γιαπολλαπλές
χρήσεις,ιδιαίτεραγιακαφέκαιουζερί,σε
μοναδικόσημείομεαύλιοχώρομπροστά
γιαανάπτυξητραπεζιών,κοντάστηνΕληά
,Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,ευκαιρίαχωρίς
αμφιβολία,ενοίκιο310€,Κωδ:4566

ΠΙΕΡΙΩΝ,ενοικιάζεταιεπίτηςΠιερίων
κατάστημα 102 τ.μ., Ισόγειο, αυτοτελές,
πολύαξιόλογοακίνητο,σεπολύκαλήτιμή,
Αποκλειστικήδιάθεση και υπόδειξηαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,μοναδική ευ-
καιρία,350€,Κωδ:4462

ΦΑΝΑΡΙΑΚΥΠΡΟΥ, ενοικιάζεται ισό-
γειοκατάστημα110τ.μ.,επίτηςοδούΘεσ/
νίκης , μεπολύμεγάληβιτρίνα , ενοίκιο
μόνο300€,Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυ-
πόδειξηαπό τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ:4715

ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ, επί τηςΑριστοτέλους
ενοικιάζεταιισόγειοκατάστημα140τ.μ.,και
μεδικότουυπόγειο,μεατομικήθέρμανση
πετρελαίου,κατασκευή‘00,κατάλληλογια
πολλαπλές χρήσεις ,πολύαξιόλογο και
σπάνιοκατάστημα,μεμίσθωματα350€.
Αποκλειστικήδιάθεση και υπόδειξηαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,ευκαιρίαχωρίς
αμφιβολία,Κωδ:4603

ΚΕΝΤΡ0ΒΕΡΟΙΑΣ,Κατάστημα152
τ.μ., και άλλα152 τ.μ.στονπρώτοόρο-
φο , ταοποίαεπικοινωνούνμεεσωτερική
σκάλα , ενιαίος ισόγειοςχώρος ,ανακαι-
νισμένοςπολυτελώςαλλάκαι εκβάθρων,
μεακριβάυλικάδόμησης,διαθέτειατομική
καιανεξάρτητηθέρμανσημεκλιματιστικά,
το άριστοπεριβάλλον το χαρακτηρίζει ,
γιαπράγματι απαιτητικούς ενοικιαστές ,
μεθωρακισμένηπόρταεισόδου,σίγουρα
πολύαξιόλογοακίνητο,σεεμπορικόδρόμο
,μίσθωμα1.700€,Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξηαπό τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗ-
ΤΩΝΚωδ:4174

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
ΔΕΗ,Ενοικιάζεταιπάρκινγκ15 τ.μ., ι-

σόγειο,μεεξαιρετικάκαλήπρόσβασημόνο
50€,Κωδ:4852

ΚΑΤΩΕΛΗΑ,Πάρκινγκ18 τ.μ., κατα-
σκευή ‘05, κλειστό ,άνετηπρόσβασηκαι
γιααποθήκη50€,Κωδ:3335

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ,Διαμέρισμα78 τ.μ., καθ.

κατασκευή ‘95,2υ/δ,1οςόροφος,καλο-
διατηρημένο,σεκαλήκατάσταση,.μεγάλο
μπάνιο,όλοιοιχώροιάνετοι,μεμίαντου-
λάπα , καινούργιααλουμινίου κουφώμα-
τα με διπλά τζάμια, ενεργειακής κλάσης
Ε΄,σόμπακαιμεδυνατότηταστάθμευσης
στηνπυλωτή,τιμήκομπλέμόνο38.000€,
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιδιαχείρισηαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,Κωδ.5465

ΚΑΛΛΙΘΕΑ,Οροφοδιαμέρισμαμε114
τ.μ.,μικτάκαι84 τ.μ.καθ.κατασκευή ‘95,
2υ/δ,3οςόροφος,βλέπεισεανοιχτωσιά,
καλοδιατηρημένο, καινούργιααλουμινίου
κουφώματα με διπλά τζάμια, αυτόνομη
θέρμανσημεωρομετρητές και με δυνα-
τότητασόμπας , ενεργειακής κλάσηςΔ΄,
μεανελκυστήρα, μεμίααποθήκη και με
μίαντουλάπα,διαθέτειεπίσηςηλιακόθερ-
μοσίφωνα και parkingπιλοτής , όλα με
μόνο55.000€,Αποκλειστικήδιάθεσηκαι
διαχείρισηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ
,Κωδ:3254

ΒΙΛΑΒΙΚΕΛΑ,Διαμέρισμα89 τ.μ.,μι-
κτάκαι73 τ.μ. καθ. κατασκευή ‘85,2υ/δ,
1οςόροφος,μεεκπληκτικήθέα,καλοδια-
τηρημένο,χρήζεικάποιαςανακαίνισης,γε-
ωμετρικάδομημένο ,κεντρικήθέρμανση ,
ευκαιρίαμόνογιααποφασιστικόαγοραστή
,τιμήμόνο57.000€.Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙ-
ΝΗΤΩΝ,Κωδ:2655

ΚΑΛΛΙΘΕΑ,Διαμέρισμα90 τ.μ. καθ.
και 123 τ.μ., μικτά κατασκευή ‘95, 2υ/δ,
1οςόροφος, καλοδιατηρημένο,σε καλή
κατάσταση,.μεγάλομπάνιο,όλοιοιχώροι
άνετοι,μεμίαντουλάπα,μεηλιακόθερμο-
σίφωνακαιμεαποθήκημέσα,καινούργια
αλουμινίου κουφώματαμε διπλά τζάμια,
αυτόνομηθέρμανσημεωρομετρητέςησό-
μπακαιμεδυνατότηταστάθμευσηςστην
πυλωτή , τιμήκομπλέ68.000€,Αποκλει-
στικήδιάθεσηκαιδιαχείρισηαπότηνΜΕ-
ΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝΚωδ:3249

ΒΙΛΑΒΙΚΕΛΑ,φανταστικόρετιρέ,και-
νούργιο διαμέρισμα155 τ.μ., κατασκευή
‘10,3υ/δ,4οςόροφος,μεεκπληκτικήθέα,
διαμέρισμα αξιώσεων, φανταστικό από
κάθεάποψη , εξοπλισμένομεσυνθετικά
κουφώματακαιμεδιπλάτζάμια,μεπολυτέ-
λειακαιζεστασιά,μευψηλήποιότηταστην
κατασκευή ,σεπολύόμορφηπολυκατοι-
κία,σύγχρονοδιαμέρισμασεόλατου,με
ατομικήθέρμανση,BBQ, τζάκι,αποθήκη,
μεμπανιέραTzakusi ,γιαπράγματιαπαι-
τητικούςαγοραστές,μεθέσηστάθμευσης
καιμελίγαυπολειπόμεναχρήματαγιατην
ολοκλήρωση , τιμή ευκαιρίας145.000€,
Κωδ:2657

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ, καινούργια μικρή και

πανέμορφημονοκατοικία50 τ.μ.,σεοικό-
πεδο403τ.μ.κατασκευή‘02,1υ/δ,σαλο-
κουζίνακαιμπάνιο,μεμεγάληαυλήγύρω
γύρωκαιοικόπεδο403τ.μ.,Αποκλειστική
διάθεσηκαιυπόδειξηαπό τηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ,40.000€,Κωδ:3352

ΠΑΝΟΡΑΜΑ,Μονοκατοικία120 τ.μ.,
σε δύο επίπεδα , σε οικόπεδο 356 τ.μ.
, κατασκευή ‘01, με 3υ/δ , διαθέτει θέα
απρόσκοπτη,σευπεράριστη κατάσταση,
αλουμινίου κουφώματαμε διπλά τζάμια,
αυστηρώντεχνικώνπροδιαγραφών,ενερ-
γειακήςκλάσηςΔ ,ατομικήθέρμανσηπε-
τρελαίου , με μεγάληαποθήκη, μεαυλή
καιψησταριά.Αποκλειστική διάθεση και
υπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,
ευκαιρίαχωρίςαμφιβολία,τιμή210.000€,
Κωδ:3007.

ΚΑΒΑΚΙΑ,Μονοκατοικία250 τ.μ.,σε
5στρ.οικόπεδοκατασκευή‘95,αποτελού-
μενηαπόυπόγειοκατοικήσιμοδιαμέρισμα
85τ.μ. ισόγειοκαι1οορ.με3υ/δ,καιμε
ευχάριστηθέα,άψογασυντηρημένη , με
μεγάληκαινούργιακουζίνα, επιμελημένης
κατασκευής, διαθέτει τζάκι, υπάρχει συ-
ναγερμός , έχεις αρχοντικήαίσθηση του
χώρουκαιθωρακισμένηεξωτερικήπόρτα
αλλάκαιμεγάλοκήπο ,σκυλιάεπιτρέπο-
νταιφυσικά,τιμή270.000€,Κωδ:5409

ΚΕΝΤΡ0ΒΕΡΟΙΑΣ,πωλείταιδιατηρη-
τέαμονοκατοικία160 τ.μ., αποτελούμενη
από3υ/δ,μεβαθμόδιατήρησηςΔ,μεδυ-
νατότηταεσωτερικήςσεοικόπεδο144,69
τ.μ. κατασκευή ‘20, ισόγειο και πρώτος
όροφος,τιμή65.000€,Κωδ:3477

ΤΣΕΡΜΕΝΙ,Πωλείταιημιτελήςμεζονέ-

τα180τ.μ.,κατασκευή‘11,3υ/δ,αυτήντη
στιγμήβρίσκεταισταμπετά,έχειοικόπεδο
250τ.μ.2οςκαι3οςορ.,υπάρχουνεντυ-
πωσιακοίχώροιυποδοχής ,πρόκειταιγια
ιδιαίτεροακίνητοσε εξαιρετικόσημείοκαι
μόνογιααπαιτητικούςαγοραστές,είναικέ-
ντροαπόκεντρο,μεκλειστόδιπλόγκαράζ
,τιμήωςέχειμόνο130.000€,Κωδ:2506

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
ΩΡΟΛΟΙπωλείταιαποθήκηκοντάστο

Φιλίππειο80τ.μ.,κατεβαίνει5σκαλοπάτια
κατασκευή‘77,σεπολύχαμηλήτιμήμόνο
15.000€,Κωδ4427

ΠΑΡΚΙΝ -ΑΠΟΘΗΚΗστοΤσερμένι
220τ.μ.μεδικήτουείσοδο,κατάλληλογια
αποθήκηκαιγιαπάρκιν6αυτοκινήτωντιμή
40.000€.Κωδ.189

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΚΕΝΤΡ0ΒΕΡΟΙΑΣ,Γραφείο35 τ.μ.,

κατασκευή ‘78, ένας ενιαίος γραφειακός
χώρος,1οςόροφος,,σεεμπορικόδρόμο
καισεάριστοσημείο,ευκαιρίαμόνο27.000
€,Κωδ:3240

ΩΡΟΛΟΙ, Γραφείο 38 τ.μ. ανακαινι-
σμένοκομπλέ,2χώροιμεδικότουwc,1
οςόροφος,μεαλουμινίουκουφώματακαι
μεδιπλάτζάμια,έχειατομικήθέρμανσημε
κλιματιστικάκαιείναιεξαιρετικήςπροβολής
,σεπολύκαλή τιμήμόνο15.000€,Κωδ:
5691

ΚΕΝΤΡΟ ΒΕΡΟΙΑΣ, άριστοι χώροι
γραφείων42 τ.μ. καθ.και52 τ.μ.,μικτά ,
κατασκευή ‘91,2χώροιμεδικό τουWC ,
2οςόροφος,με την ευπρέπεια τωνχώ-
ρωνδεδομένηκαισεεξαιρετικήκατάσταση
συνολική ,πολύαξιόλογοακίνητοκαισε
σημείομεγάληςπροβολής , τίμημα τελικό
65.000€,Κωδ:4618

ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ,Επενδυτικόακί-
νητο ,γραφεία213 τ.μ., κατασκευή ‘74,7
χώροιπολύφωτεινοί ,2οςόροφος,ατο-
μικήθέρμανσηπετρελαίου,άριστοιχώροι
γραφείων, με εγγυημένηαπόδοση, είναι
νοικιασμένοσεδημόσιαυπηρεσίαμεπρό-
σφατοανανεωθένμίσθωμα τα750€ ,σε
άκρως εμπορικόσημείο,Υπόδειξημόνο
σεσοβαρά ενδιαφερόμενο, τιμή220.000
€,Κωδ:4445

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΚΕΝΤΡ0 ΒΕΡΟΙΑΣ, Κατάστημα ι-

σόγειο, 53 τ.μ., σταΚΤΕΛ κοντά , ένας
ωραίος ενιαίος χώροςμε μεγάληφάτσα
πάνωσε κεντρικόδρόμο , σήμερα είναι
νοικιασμένομε μίσθωμα τα 200€ .Τιμή
πώλησης50.000€,Κωδ:3120

ΚΕΝΤΡΟ,πλησίονΑγίωνΑναργύρων
πωλείται Κατάστημα 56 τ.μ. Ισόγειο και
50τ.μ.Υπόγειο, κατασκευή ‘72,σεπολύ
καλή κατάσταση, ξεχωριστό ακίνητο, σε
προνομιακή τοποθεσία , γωνιακό, εξαιρε-
τικήςπροβολής,κατάλληλογιαπολλαπλές
χρήσεις και για υγειονομικού ενδιαφέρο-
ντος,σεεμπορικόδρόμο ,ευκαιρίαχωρίς
αμφιβολία,σε τιμήπροσφοράς60.000€,
Αποκλειστικήδιάθεσηκαι υπόδειξημόνο
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝΚωδ:1851

ΚΕΝΤΡΟ , πωλείται Κατάστημα 65
τ.μ. Ισόγειο, κατασκευή ‘74,οι χώροι του
λειτουργικοί, σεπρονομιακή τοποθεσία
, κατάλληλο γιαπολλαπλές χρήσεις , με
μεγάληβιτρίνα ,σεπολύκαλή τιμήμόνο
30.000€,Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδει-
ξημόνοαπό τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,
Κωδ:4401

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣΒΕΡ.-ΝΑΟΥΣΑ,σε
εξαιρετικόσημείοπωλείται ισόγειο κατά-
στημα146 τ.μ., με 100 τ.μ. υπόγειο κα-
τασκευή ‘04, μεγάλοςψηλοτάβανος και
ενιαίοςχώροςνοικιαζόμενοςπρος450€ ,
τιμή150.000€,Κωδ:1577

ΠΕΡΙΦ.ΒΕΡ.-ΝΑΟΥΣΑ,Πωλείται το
50% ενός μεγάληςπροβολής καταστή-
ματοςεπί τουΠεριφερειακούμε400 τ.μ.,
ισόγειοκαιάλλα400τ.μ.υπόγειο ,μεμε-
γάλοαύλιοχώρο,μεράμπαεκφόρτωσης
στουπόγειο,τιμήμεγάληςευκαιρίαςμόνο
250.000€.Υπόδειξημόνοσεσοβαράενδια-
φερόμενο.Αποκλειστικήδιάθεσηαπό την
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,Κωδ3792.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
ΠΑΝΟΡΑΜΑ,στηΒέροιαπωλείταιχω-

ραφοοικόπεδο,εξαιρετικό,άρτιοκαιοικο-
δομήσιμο4.875τ.μ.,πάνωστηνάσφαλτο
,μεφάτσα61μ. ,άμεσαδομήσιμο , κα-
τάλληλογιαανέγερσηπολυτελούςβίλλας,
τιμή220.000€,Κωδ:1925

ΠΑΤΡΙΔΑ,Αγροτεμάχιο6.000 τ.μ., ε-
ντός ζώνηςπωλείταισεαπίστευταχαμη-
λή τιμή, ευκαιρία χωρίςαμφιβολία, μόνο
65.000€,Κωδ:3014

ΡΑΧΗ,χωραφοοικόπεδοπωλείταιμέ-
σαστηζώνη6.410τ.μ.,μεεκπληκτικήθέα,
γιααπαιτητικούςαγοραστές ,σεμοναδική
τοποθεσία,μοναδικόγιαεπένδυσηκαισε
απίστευτα χαμηλή τιμή, μόνο 55.000 €,
Κωδ:2705

ΔΑΣΙΚΗΕΚΤΑΣΗπωλείταικαιαφορά
μεγάλο δασοτεμάχιο 7.025στρ. σχετικά

κοντάστηΒέροια.Πληροφορίες καιυπό-
δειξημόνοσεσοβαράενδιαφερόμενοαγο-
ραστή,τιμή700.000€Κωδ:4365

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΞΗΡΟΛΙΒΑΔΟ,πωλείται γωνιακόοι-

κόπεδο 237 τ.μ. άρτιο οικοδομίσημοσε
εξαιρετικόσημείο τουχωριού ,άκλειστο ,
τιμήμόνο25.000€,Κωδ:3107

ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ,πωλείταιμικρόκαικαλό
οικόπεδο257 τ.μ.,βλέπεισεδρόμοπλά-
τους10μσεκαλόσημείο , τιμήπώλησης
38.000€,Κωδ:1368

ΕΡΓΟΧΩΡΙ,πωλείταιεκπληκτικόοικό-
πεδο340τ.μ.,αξίζεινα τοδεικανείς ,σε
εξαιρετικάχαμηλήτιμή,από90.000ετώρα
μόνο53.000€,Κωδ:1873

ΑΚΡΟΠΟΛΗ , ευκαιρίαπωλείται οι-
κόπεδο400τ.μ.,μεσ/δ0,8εντόςσχεδίου
πόλεως , άρτιο οικοδομήσιμο , με γύρω
-γύρωοικοδομές,ηαντικειμενικήτουτιμή
είναι83000€αποδεδειγμέναηδετιμήπώ-
λησηςτουαπό80.000€τώραμόνο60.000
€ευκαιρία,Κωδ:1366

ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ, πωλείται εξαιρετικό
οικόπεδο450 τ.μ., με άνοιγμαπάνωσε
πλατείασ/δ0,8 ,πολύωραίοσχήμακαι
σε τιμή εκπληκτικά χαμηλήσχεδόνστην
αντικειμενική,από90.000€τώρα68.000€
,Κωδ:1370

ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ,μοναδικήευκαιρίαπω-
λείται οικόπεδο 618 τ.μ., με σ/δ 0,8 και
με 28μφάτσασεπολύωραίοσημείο ,
τιμήμόνο90.000€Αποκλειστικήδιάθεση
από τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,115.000
€,Κωδ:2013.

ΑΚΡΟΠΟΛΗ ,πωλείται μοναδικόοι-
κόπεδο941τ.μ.,μεσ/δ0,8καιμεανεπα-
νάληπτη θέα , βλέπειπάνωσεπλατεία
καιόλον τονκάμπο τηςΒέροιας ,ηαντι-
κειμενικήτουαξίαείναι194.000€ηδετιμή
πώλησηςαπό188.000€, τώρα141.000€
Κωδ:1365

ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ, ευκαιρίασπάνια ,πω-
λείταιοικόπεδο1.145 τ.μ., κάτωαπό την
αντικειμενικήηοποία είναι236000€ηδε
τιμήπώλησης τουαπό200.000€ τώρα
175.000€,Κωδ:1367

ΠΑΝΟΡΑΜΑ, Οικόπεδο 2.026 τ.μ.,
άρτιο και οικοδομίσημο , κτίζει 120 τ.μ.
περ. εκπληκτικόοικόπεδοκαισε τιμή εκ-
πληκτικά συμφέρουσα, μόνο 30.000 €,
Κωδ:2798

ΠΩΛΗΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ,πωλείται κλειστόπάρ-

κινγκ με πολύ καλή πρόσβαση , μόνο
7.000€,Κωδ:2295

ΤΣΕΡΜΕΝΙ, κάτω από την πλατεία
προς τον καταρράκτη ,πωλείται κλειστό
Πάρκινγκ16τ.μ.,μόνο7.000€,Κωδ:2613

ΠΩΛΗΣΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ,Επιχείρηση50τ.μ.,Πιτσα-

ρίαμεπλήρηεξοπλισμόκαιμεόλοτοπε-
λατολόγιο της τιμήμόνο15.000€,Κωδ:
5177

ΣΤΟΚΕΝΤΡΟΤΗΣΒΕΡΟΙΑΣ,πωλεί-
ταιλόγωάλληςδραστηριότητας,έτοιμηκαι
λειτουργούσαεπιχείρησηστοχώροτηςε-
στίασηςσεσύνολο75τ.μ.,μεενοίκιο800€
καιάμεσαδιαθέσιμη,τιμήμόνο15.000€,
Κωδ:4887

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΡΑΧΗ,πωλείται ένα οικόπεδο εντός

ζώνης1.033 τ.μ., κτίζει 200 τ.μ. είναισε
ανοιχτωσιά , εκπληκτικόπραγματικά ,σε
άριστο σημείο και σε τιμήπραγματικής
ευκαιρίας ,μόνο22.000€ .Αποκλειστική
διάθεσηκαιυπόδειξηαπό τηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ,Κωδ:1371

ΤΡΙΛΟΦΟΣ,Οικόπεδο 548 τ.μ., δι-
αθέτει θέααπρόσκοπτη, αξίζει να το δει
κανείς,σεαπίστευταχαμηλή τιμή,σχεδόν
χαρίζεται,16.000€,Κωδ:3314

ΕΡΓΟΧΩΡΙ, Κατάστημα 180 τ.μ.,
ισόγειο και με 180 τ.μ. υπόγειο , γω-
νιακό, σπάνιο κατάστημα , εξαιρετικής
προβολής και μεπολύμεγάληβιτρίνα ,
ευρίσκεται σε μοναδικόσημείο καιπρο-
σφέρεται σε τιμήπραγματικής ευκαιρίας
,Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ , ενοίκιο 550
€,Κωδ:4614

ΚΕΝΤΡΟ,πλησίονΑγίωνΑναργύρων
ενοικιάζεταιΚατάστημα56τ.μ.Ισόγειοκαι
50τ.μ.Υπόγειο, κατασκευή ‘72,σεπολύ
καλή κατάσταση, ξεχωριστό ακίνητο, σε
προνομιακή τοποθεσία , γωνιακό, εξαι-
ρετικήςπροβολής, κατάλληλογιαπολλα-
πλέςχρήσεις και γιαυγειονομικού ενδια-
φέροντος,σε εμπορικόδρόμο , ευκαιρία
χωρίς αμφιβολία, σε τιμή προσφοράς
270€,Αποκλειστική διάθεση και υπόδει-
ξημόνοαπό τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,
Κωδ:4555

ΚΕΝΤΡ0ΒΕΡΟΙΑΣ,Γραφείο35 τ.μ.,
κατασκευή‘71,έναςχώρος,3οςόροφος,
ανακαινισμένο κομπλέ, αλουμινίου κου-
φώματαμεδιπλάτζάμια,μετουαλέταδική
του,130€,Κωδ:3353

ΚΑΘΕΤΡΙΤΗ
ΝΕΕΣΑΓΓΕΛΙΕΣ
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για ναανα-
λάβει την περιποίηση και φρο-
ντίδα ενός ηλικιωμένου. Τηλ.:
2331025176&6998027956.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ  επεξεργασίας

φρούτων «ΗΡΑΕ.Π.Ε.» με έδρα
το 7,5 χιλ. Βέροιας-Νάουσας, ζη-
τά μηχανικό-μηχανοτεχνίτη.Αιτή-
σεις και βιογραφικά στο e-mail:
irafruit@otenet.gr. Επικοινωνία ε-

κτός Σαββάτου και Κυριακής στα
τηλέφωνα: 23310 93066, Fax:
2331093476.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ ζητά εργασία για κου-

ζίνασεεστιατόριομεεμπειρίασε

φαγητά κατσαρόλας και ψητά ή
στηλάντζα.Τηλ.:6948706772.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει σιδέρω-
μα ρούχων με την ώρα. Πληρ.
τηλ.:6978162548,καΝανά.

ΚΥΡΙΑαναλαμβάνει τηνφροντί-
δαηλικιωμένων&καθαρισμασπι-

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΠΙΕΡΙΩΝ40τμ1ΔΣΚΜΑΤΟΜΙΚΗΘΕΡΜΑΝΣΗ220ΕΥΡΩ
ΡΟΛΟΙ40τμ1ΔΣΚΛΑΤΟΜΙΚΗΘΕΡΜΑΝΣΗ170ΕΥΡΩ
ΡΟΛΟΙ45τμ1ΔΣΚΛ10ΕΤΩΝΑΤΟΜΘΕΡΜ190ΕΥΡΩ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ45τμ1ΔΣΚΛΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟΠΛΗΡΕΣ160ΕΥΡΩ
ΤΣΕΡΜΕΝΙ55τμ1ΔΣΚΜΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ220ΕΥΡΩ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ60 τμ1ΔΣΚΛΑΤΟΜ.ΘΕΡΜ.ΘΕΡΜΟΣΥΣΩΡΕΥΣΗ
180ΕΥΡΩ
ΚΤΕΛ65τμ1ΔΣΚΛΚΟΠΛΑΝΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ190
ΕΥΡΩ
ΠΙΕΡΙΩΝ67τμ1ΔΣΚΜΩΡΟΜΕΤΡΗΣΗΚΑΛΟ170ΕΥΡΩ
ΑΓΙΑΠΑΡΑΣΚΕΥΗ70τμ1ΔΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟΜΕΤΖΑΚΙ250ΕΥΡΩ
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ70τμ2ΔΣΚΛΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟΠΛΗΡΕΣ230ΕΥΡΩ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ78τμ2ΔΣΚΩΡΟΜΕΤΡΗΣΗ200ΕΥΡΩ
ΚΕΝΤΡΟ80τμ2ΔΣΚΛΑΤΟΜ.ΛΕΒΗΤΑΣΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ190ΕΥΡΩ
ΚΕΝΤΡΟ80τμ2ΔΣΚΛΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟΠΛΗΡΕΣ270ΕΥΡΩ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ80 τμ2ΔΣΚΛΑΤΟΜ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ -ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ
270ΕΥΡΩ
ΚΕΝΤΡΟ80τμ2ΔΣΚΛΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟΑΡΙΣΤΟΜΕΑΝΤΛΙΑΘΕΡΜ
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΟΛΕΣΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ-ΗΟΜΕCINEMA500ΕΥΡΩ
ΑΓΙΑΠΑΡΑΣΚΕΥΗ90 τμ3ΔΣΚΛ ΑΤ/Θ ΘΕΑΚΟΠΛΑΝ ΘΩΡΑΚΙ-
ΣΜΕΝΗ230ΕΥΡΩ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ90 τμ3ΔΣΚΛ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΘΕΑΗΛΙΑΚΟΑΤΟΜΙΚ.
ΘΕΡΜ,300ΕΥΡΩ
ΚΕΝΤΡΟ100τμ3ΔΣΚΛΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟΣΕΑΡΙΣΤΗΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΑΤ/Θ350ΕΥΡΩ
ΕΛΙΑ100 τμ2ΔΣΚΛ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΗΑΤΟΜΙΚΟ
ΛΕΒΗΤΑΛΟΥΞ400ΕΥΡΩ
ΚΕΝΤΡΟ100τμ3ΔΣΚΛΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟΣΕΑΡΙΣΤΗΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΘΕΡΜΑΝΣΗ260ΕΥΡΩ
ΚΕΝΤΡΟ100 τμ 2ΔΣΚΛΑΤ/ΘΕΡΜΣΕΑΡΙΣΤΗΚΑΤΑΣΤΑΣΗ350
ΕΥΡΩ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ110τμ2ΔΣΚΛΑΤΟΜ.ΛΕΒΗΤΑΣΤΖΑΚΙΚΟΠΛΑΝ
ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΗΘΕΑΣΥΝΑΓΕΡΜΟ320ΕΥΡΩ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ112τμ2ΔΣΚΜΩΡΟΜΕΤΡΗΣΗ1ΛΕΒΗΤΑΣ3ΔΙΑΜ.
ΚΑΛΟ300ΕΥΡΩ
KENTΡΟ120τμ2ΔΣΚΜΑΤ/ΛΕΒΗΤΑΤΖΑΚΙ350ΕΥΡΩ
ΚΕΝΤΡΟ120τμ3ΔΣΚΛΑΤΟΜΙΚΗΘΕΡΜΑΝΣΗΑΝΤΛΙΑΘΕΡΜΟΤΗ-
ΤΑΣΑΡΙΣΤΟΜΕΣΑ350ΕΥΡΩ

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΡΟΛΟΙ25ΤΜ1ΔΚΛ8500ΕΥΡΩ
ΚΕΝΤΡΟ35ΤΜ1ΔΣΚΛΚΛΙΜΑΚΑΛΟ20000ΕΥΡΩ
ΠΡΟΜΗΘΕΑ35ΤΜ1ΔΣΚΛ18ΕΤΩΝΚΟΠΛΑΝ2ΧΩΡΟ17000ΕΥΡΩ
KENTΡΟ45ΤΜ1ΔΚΛΘΕΜΟΠΟΜΠΟΥΣΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟΠΟΛΎ
ΚΑΛΟ35000ΕΥΡΩ
ΡΟΛΟΙ55ΤΜ1ΔΣΚΛΚΟΠΛΑΝΠΑΡΑΘΥΡΑ15000ΕΥΡΩ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ70ΤΜ2ΔΣΚΛΑΤΟΜ.ΛΕΒΗΤΑΚΟΠΛΑΝΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ
ΜΠΑΛΚΟΝΙΑ60000ΕΥΡΩ
ΕΛΙΑ65ΤΜ1ΔΣΚΛΑΤΟΜΙΚΗΘΕΡΜΑΝΣΗ10ΕΤΙΑΣ50000ΕΥΡΩ

ΚΕΝΤΡΟ68ΤΜ1ΔΣΚΛΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΠΑΡΚΙΓΚ68000ΕΥΡΩ
ΠΡΟΜΗΘΕΑ72ΤΜ2ΔΣΚΜΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ50000ΕΥΡΩ
ΚΤΕΛ72ΤΜ2ΔΣΚΛΑΝΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟΠΟΛΎΚΑΛΟΚΛΙΜΑ38000ΕΥΡΩ
ANOIΞΕΩΣ90ΤΜ2 ΔΣΚΛ ΑΤΟΜΙΚΗΘΕΡΜΑΝΣΗΑΠΟΘΗΚΗ
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ55000ΕΥΡΩ
ΠΙΕΡΙΩΝ80ΤΜ2ΔΣΚΛΑΤ/ΘΚΑΛΟ20ΕΤΩΝ32000ΕΥΡΩ
ΠΙΕΡΙΩΝ85ΤΜ2ΔΣΚΛΑΤΟΜ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ40000ΕΥΡΩ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ90ΤΜ2ΔΣΚΛΑΤΟΜ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ18ΕΤΩΝ64000ΕΥΡΩ
ΚΕΝΤΡΟ95ΤΜ1ΔΣΚΛΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟΚΑΛΟ75000ΕΥΡΩ
ΚΕΝΤΡΟ97ΤΜ3ΔΣΚΜΚΟΠΛΑΜΘΕΡΜΟΣΥΣ.ΗΛΙΑΚΟ70000ΕΥΡΩ
KENΤΡΟ100ΤΜ2ΔΚΛΚΑΙΝΟΥΡΙΟΑΤΟΜΙΚΟΛΕΒΗΤΑΥΠΕΡΛΟΥΞ
130000ΕΥΡΩ
ΑΓ.ΚΥΡΙΑΚΗ100ΤΜ2ΔΣΚΛΜΕΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣΣΥΣΚΕΥΕΣ2ΓΚΑ-
ΡΑΖΗΛΙΑΚΟΑΤ/ΛΕΒΗΤΑ60000ΕΥΡΩ
ΠΙΕΡΙΩΝ103ΤΜ3ΔΣΚΛΑΤ/ΘΠΑΡΚΙΝΓΚΑΠΟΘΗΚΗΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ
110000ΕΥΡΩ
ΚΕΝΤΡΟ105ΤΜ2ΔΣΚΛΑΤΟΜ.ΛΕΒΗΤΑΤΖΑΚΙΑΠΟΘΗΚΗΘΕΑ
48000ΕΥΡΩ
KENΤΡΟ104ΤΜ2ΔΣΚΜΧΡΗΖΕΙΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ32000ΕΥΡΩ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ140ΤΜ2ΔΣΚΛΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΙΧΩΡΟΙΜΕΘΕΑ95000ΕΥΡΩ

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ32ΤΜ32Τα.ΜΚΑΤΑΣΤΗΜΑΙΣΟΓΕΙΟΜΕWC200ΕΥΡΩ
KENTΡΟ34ΤΜ34ΤΜΙΣΟΓΕΙΟ+ΠΑΤΑΡΙ34ΤΜΧΡΗΖΕΙΑΝΑΚΑΙΝΙ-
ΣΗ300ΕΥΡΩ
ΤΣΕΡΜΕΝΗ45ΤΜ1XΩΡΟΣΣΤΗΠΛΑΤΕΙΑ210ΕΥΡΩ
KENΤΡΙΚΗΣ50ΤΜ  ΙΣΟΓΕΙΟ50ΤΜΚΑΙΥΠΟΓΕΙΟ50ΤΜ(ΠΕΤΡΟ-
ΓΚΑΖ)350ΕΥΡΩ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ50ΤΜΜΕΥΠΟΓΕΙΟ40ΤΜ200ΕΥΡΩ
AΓ.ΑΝΤΩΝΗΣ50ΤΜ50ΤΜ20ΤΜΠΑΤΑΡΙ350ΕΥΡΩ
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ50ΤΜ1ΧΩΡΟΣ+ΑΠΟΘΗΚΗ+WC,ΠΑΡΚΙΝΚΓ
350ΕΥΡΩ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ60ΤΜΠΑΤΑΡΙ20ΤΜΥΠΟΓΕΙΟ60ΤΜ450ΕΥΡΩ
ΠΙΝΔΟΥ62ΤΜ60ΤΜΚΑΙΠΑΤΑΡΙ300ΕΥΡΩ
BENIZEΛΟΥ90ΤΜΙΣΟΓΕΙΟΜΕΑΔΕΙΑΥΓΕΙΟΝ.ΕΝΔΙΑΦ400ΕΥΡΩ
ΚΕΝΤΡΟ93ΤΜΙΣΟΓΕΙΟ93τα.μΜΕ80τα.μΚΑΙΠΡΟΑΥΛΙΟ500ΕΥΡΩ
ΚΤΕΛΝ100ΤΜΑΠΟΘΗΚΗ100ΕΥΡΩ
ΜΗΤΡΟΠΩΛΕΩΣ120ΤΜΥΠΟΓΕΙΟΠΙΣΩΠΑΛΙΑ120ΕΥΡΩ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ120ΤΜ112ΙΣΟΓ-112ΠΑΤΑΡΙ-112ΥΠ2300ΕΥΡΩ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ150ΤΜ1ΧΩΡΟΣΣΕΠΟΛΎΚΑΛΗΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΜΕΥΠΟΓΕΙΟ80ΤΜ400ΕΥΡΩ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ95ΤΜ3ΧΩΡΟΙΠΑΤΑΡΙΥΠΟΓΕΙΟ2800ΕΥΡΩ

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
KENTΡO38ΤΜΓΙΑΓΚΑΡΑΖ22000
ΚΤΕΛ100ΤΜΜΑΓΑΖΙΜΕ90ΥΠΟΓΕΙΟΚΠΑΤ180000
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ450ΤΜΜΑΓΑΖΙΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ160000
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ110ΤΜΜΑΓΑΖΙΓΩΝΙΑΚΟ75000
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ75ΤΜΜΑΓΑΖΙΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ95000
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ33ΤΜΓΡΑΦΕΙΟ2ΧΩΡΟ22.000
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ100ΤΜ1ΧΩΡΟΣΜΕ2WC80000
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ260ΤΜ1ΧΩΡΟΣΜΕΥΠΟΓΕΙΟ190ΤΜΚΑΙΠΑΤΑΡΙ180000

www.laosnews.gr

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΦοιτητικεςΓκαρσ.ΣτοκεντροΕυκαιριες
ΚΕΝΤΡΟανώγειο1Δ-ΚΛ.30τ.μΕυκαιρία8000€
ΚΕΝΤΡΟ2ΔΣΚ-WCπανεμορφο2οςμεΑ.Θ.45000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙανω,οικόπεδο.600τ,μ24000€
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ3οςπροσοψη30τ.μΜόνο13000€
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΙπποκρατειο93τ.μ1Ος2ΔΣΚΑτ.αεριο57000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣκαιν.3ος105τ.μμεΘεσηΑ.Θ3ΔΣΚτζακι110000€
ΠΑΥΣΑΝΙΟΥοικ.375τ,μμεπαλιακατοικια30000
ΚΕΝΤΡΟ95τ.μ,2ΔΣΚτου200370000€
ΚΕΝΤΡΟ3ΔΣΚ125τ.μκαινουριομεαποθηκη.110.000€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ38τ.μανακαινισμενο1Δ-Σ-Κ22500€
ΚΕΝΤΡΟ120τ.μ2ΔΣ-ΚΘέα,αποθ.Α.Θανακαιν.75000€
ΚΕΝΤΡΟΑνώγειο2ΔΣ-Κχωριςκοιν.Χρηζειανακ.25000€
ΜΕΖΟΝΕΤΤΑμεΘεα,Α.Θ,τζακιπαρκιγκ,150τ.μ3ΔΣΚwc130000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΚΕΝΤΡΟεπιπλωμενομε3ΔΣΚΑ.Θ400€
ΠΑΠΑΚΙΑκαινουριο4ΔΣΚΑ.Θ400€
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑπροςΠατριδαλουξ350€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ3ΔΣ-ΚΑντλιαΘερμ.350€
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ2ΔΣΚΑ.ΘΚοπλαμ1οςχ.ασα.180€
ΑΝΟΙΞΕΩΣπλης.4ΔΣΚ2WCΑ.Θπανελ,καλό300€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ4ος1ΔΣ-ΚWCΚ.Θ180€
ΠΙΕΡΙΩΝ1ΔΣΚWCΑ.Θ,του2007220€
ΚΕΝΤΡΟεπιπλωμενολουξ,2ΔΣ-ΚWCA/C300€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ2ΔΣΚΩΡ/ΣΗ17ετωνΘΕΑ,300€
ΤΣΕΡΜΕΝΙκαινουριο1ΔΣΚΑ.Θ220€
Β.ΜΟΥΣΕΙΟ1ος2ΔΣΚ,Θεα,μεΑ.ΘχωριςΑς.260€
ΑΚΡΟΠΟΛΗεπιπλωμενοκαινουριομε1ΔΣΚ280€
KENTΡΟ1ΔΚΛ1οςκοπλαμ150€
ΒΕΡΟΗΣ3οςμε2ΔΣΚΙνβερτερκαιπομπους,250€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ1ΔΣΚΑ.Θκαλοεπιπλωμενο170€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝΚΤΗΜΑΤΑκΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

ΠΕΡ/ΚΗΒεροιαςΦιλέτο16στρ.πανωστηνάσφ.σ.δ0216€

ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑθεσηΛιγδας11στρ.χέρσο1500τοστρέμμα
ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ-ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑστηνασφαλτο8στρ.18000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙ10500τ.μαγροιοικοπεδο32000€
ΤΕΛΩΝΕΙΟΒιομηχανικηαποθηκηκαιμετταλικοστεγαστρο
200τ.μεντοςγηπεδου1500τ.μ36000€
ΣΚΟΤΙΝΑ400μ.αποπαραλιαεκτοςσχεδιου330τ.μ13000€
ΣΚΟΤΙΝΑκονταστηνπαραλιαοικ500τ.μ25000€
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗμονοκατοικιεςκοικοπεδασεκαλητιμη
ΜΟΝΟΣΠΙΤΑπροςΧαρίεσσα18στρ.36000€
ΠΡΟΣΑγ.Γεωργιο7500τ.μστηνασφαλτο35000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣκτημα21στρ.μεβιομηχανικατα8στρ42000€
ΑΣΩΜΑΤΑ5στρ.αρτιομεΘέα30.000€ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΣΥΚΙΕΣδιπλαστο66,4στραρδευσιμο6.500€
ΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ6500τ.μ.κονταστοχωριο30.000€ΤΩΡΑ24000€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣπισωαπόΑ/Β4στ.40.000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

ΕΜ.ΠΑΠΠΑκΚαρατασουκαταστηματα40τ.μ30.000€
ΚΑΡΑΤΑΣΟΥκαταστημαδιπλαΛεμουση50τ.μ30.000€
ΚΕΝΤΡΟαγορα,Καταστημα65τ.μ60.000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣκαταστ.75τ.μ+60οροφος50000€
AΓΓΕΛΩΝκαταστ.25τ.μκατάλληλοκαιγιαγκαραζ23000
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ3ος30τ.μεμπρόσθιοστουντιο15000€
ΓΚΑΡΑΖστοΓηπεδοκΩρολοι6500€.
ΩΡΟΛΟΙΓΡΑΦΕΙΟ33τ.μπροσοψης18000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΩΡΟΛΟΙγραφείαανακ.ΔιχωραμεκουζινακιWCκΑ.Θ250€
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΓΡΑΦΕΙΟεναςχωρος+wc80€
ΑΠΟΘΗΚΗισόγειαεπιτηςΑνοίξεως180τ.μ200€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΓραφειο 50 τ.μΛουξ
προσοψη330€
ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙΔιώροφοΝεοκλασικόκεντρογιαΚαφε-Ρεστωράν
ΠΩΛΕΙΤΑΙστον ΠΡΟΜΗΘΕΑυπογειααποθηκη80Τ.μ
7000€

του Σαββατοκύριακου

ΗΑΛΜΗΑ.Β.Ε.Ε.
ζητά

ΕΠΟΧΙΚΟΕΡΓΑΤΙΚΟΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Αιτήσειςγίνονταιστηνέδρατηςεπιχείρησηςστο5οχλμ.Αλεξάν-

δρειας-ΚρύαςΒρύσης.Ηαίτησηθαπρέπεινασυνοδεύεταιαπόμία
αλήφωτογραφίαμεγέθουςταυτότητας.Τηλ.:2333027800. HΒιομηχανίαΧυμών«ΑΣΠΙΣΑ.Ε.

– ΚΩΝ/ΝΟΣΔΕΔΕΣ» ανακοινώνει ό-
τι έχουν ξεκινήσει οι εγγραφές του ε-
ποχιακούπροσωπικού για αν. εργάτες
και χειριστές / βοηθούς κλαρκ.Αιτήσεις
γίνονται δεκτέςστα γραφεία της επιχεί-
ρησης.

Απαραίτηταδικαιολογικά:
-ΦωτοτυπίαΑΦΜ-ΑΜΚΑ-ΑριθμόμητρώουΙΚΑ
-ΦωτοτυπίαΔελτίουΤαυτότητας
-ΦωτοτυπίαΤραπεζικούλογ/σμούΕθνικής
-ΠιστοποιητικόΥγείας
-Μίαμικρήφωτογραφία
-ΑσφαλιστικήΕνημερότηταγιαασφαλισμένουςτουΟΓΑ
-Δίπλωμαβοηθούήχιεριστήκλαρκ

Τηλ.επικοινωνίας:2332303100

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣΕΠΟΧΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ2017

Εργάτες/Εργάτριες –ΧειριστέςΚλαρκ/
ΒοηθοίΧειριστέςΚλαρκ

ΔΕΥΤΕΡΑμεΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
09:00π.μ.-13:00μ.μ.
στηνέδρατηςεταιρείαςΣ.Σ.ΒΕΡΟΙΑΣ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑΣΕΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ:
1)ΑστυνομικήΤαυτότητα
ήΔιαβατήριο -Άδεια παραμονής-Άδεια εργασίας (γιαΑλλοδα-

πούς)
2)Πρόσφατοεκκαθαριστικόεφορίαςή΄ΒεβαίωσηαπόδοσηςΑΦΜ
3)ΑριθμόΜητρώουΑσφαλισμένου(ΙΚΑ)
4)ΑΜΚΑ
5)ΛογαριασμόςΔΕΗ
6)Λογαριασμόςκινητήςτηλεφωνίαςήβεβαίωσηταυτοποίησηςσυν-

δρομητήγιατακαρτοκινητά
7)Επικυρωμένοαντίγραφοπιστοποιητικούυγείας
8)ΒιβλιάριοκαταθέσεωνΤραπέζης(1oςδικαιούχος)
Επιπλέονγιατους:
ΧειριστέςΚλαρκ:ΆδειαχειριστήμηχανημάτωνΈργου
ΒοηθούςΧειριστέςΚλαρκ:ΒεβαίωσηΑναγγελίας
Πληροφορίες:ΤμήμαΑνθρώπινουΔυναμικού
Τηλ.2331023774καΛέναΦαξ:2331026974
Εmail:hr@aqf.gr

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ηεταιρία«ΑΝΤΩΝΙΟΣΙ.ΚΑΡΑΝΙΚΟ-
ΛΑΣ»ανακοινώνειότιθέλειναπροσλάβει
άμεσαγιατοεργοστάσιότης:

α)εποχιακόπροσωπικό
β)γεωπόνους
γ)χειριστέςκλαρκκαιβοηθούςχειριστέςκλαρκ
δ)μηχανολόγοήηλεκτρολόγομηχανικό
Οιενδιαφερόμενοιθαπρέπειναπροσκομίσουνταπαρακάτωδικαιολογη-

τικά(σεφωτοτυπία):
1.ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
2.ΒΕΒΑΙΩΣΗΑ.Φ.Μ.
3.Α.Μ.Κ.Α.
4.ΑΡΙΘΜΟΣΜΗΤΡΩΟΥΙ.Κ.Α.
5.ΑΡΙΘΜΟΣΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ/ΙΒΑΝΤΡΑΠΕΖΑΣ
6.Πιστοποιητικόυγείαςεργαζομένωνσεεργοστάσιαυγειονομικούενδια-

φέροντος
ΓΙΑΤΟΥΣΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣΤΟΥΟΓΑ:ΑσφαλιστικήενημερότηταΟΓΑ
ΓΙΑΤΟΥΣΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ:ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ

Τηλ.:2331039388,Fax:2331077170
e-mail:karanikolas.antonios@gmail.com

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ηεταιρία επώνυμης ένδυσης fullah sugah ζητάπωλήτριες και

υπευθηνηγιαάμεσηπρόσληψη.Απαραίτηταπροσόντα:Ανεσηστην
επικοινωνίακαιστηνεξυπηρέτησηπελατών,Προθυμίακαιεργατικό-
τητα.Αποστειλατεβιογραφικομεφωτο:veroia@fullahsugah.gr

ΗΑΛΜΗΑ.Β.Ε.Ε.
ζητά

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥΣΤΡΟΦΙΜΩΝ(ΤΕΙ)
γιαθέσειςΑναλυτή-ΑναλύτριαςΧημείουστοτμήμαΠοιοτικούΕ-

λέγχουτουΕργοστασίουτης(5οχλμΑλεξάνδρειαςΚρύας-Βρύσης,
Αλεξάνδρεια).

Απαιτούμεναπροσόντα:καλήγνώσηΗ/Υ,καλήγνώσηΑγγλικής.
Επιπλέον,ηγνώσηΓερμανικήςγλώσσαςκαιεμπειρίασεεργα-

στήριαχημικάήμικροβιολογικάθασυνεκτιμηθούν.
ΑποστολήΒιογραφικούμέχρι:20.06.2017
Fax:2333027806,E-mail:info@almifoods.gr
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τιών, γραφείων και σκάλες.
Τηλ.:6946479828.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ εξοπλισμός

καφετέρ ιας  (καφετ ι έρα
ASTORIAMONH),πλυντήριο
πιάτων (DIHR-Ιταλικό),φρα-
πιέρα (επαγγελματική-βαρέ-
ως τύπου), τοστιέρα (επαγ-

γελματική2εστιών),2στρογ-
γυλά τραπέζια, 7 καρέκλες
(με κουπαστή) και 8 ψηλά
σκαμπό.Πωλούνται σε τιμή
ευκαιρίας.Τηλ.:6974867093.

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

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-
ΜΗΧΑΝΕΣ

Π Ω Λ Ε Ι ΤΑ Ι  F O R D
MONDEO 1800 κ.εκ., μο-
ντέλο2005, χρώματοςμπεζ,
131.000 χιλ. Τηλ.: 6972
098538κ.Γιάννης.

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:ΑγίουΑντωνίου1στον
πρώτοόροφο

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

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

Ζητούνται ακίνητα προς πώληση - ενοικίαση

www.laosnews.grτου Σαββατοκύριακου

ZHTEITAI βοηθόςφαρμακείουμε εμπει-
ρία και γνώση συνταγών και φαρμάκων.
Αποστολήβιογραφικούμεφωτογραφίαστο
e-mail:farmakeioveroia@hotmail.com

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥ-

ΜΠΡΑΞΗ -ΑΛ.Μ.ΜΕ.Α.Ε. ανακοι-
νώνει ότι δέχεται αιτήσεις γιαπρο-
σλήψεις εποχιακούπροσωπικού η-
λικίαςάνωτων18ετώνστηνείσοδο

τουεργοστασίουτηςεταιρίαςκαθημερινάεκτόςΣαββάτουκαιΚυριακήςαπότις07:30π.μ.
έωςτις15:00μ.μ.

Απαιτούμεναδικαιολογητικάενδιαφερομένων:
1.Αστυνομικήταυτότητα(φωτοτυπία)
2.Α.Φ.Μ.(φωτοτυπίατουεκκαθαριστικούτηςεφορίαςήτηςβεβαίωσηςαπόδοσης)
3.Αριθ.ΜητρώουΙΚΑ(φωτοτυπίαενόςμηχανογραφημένουαποσπάσματος)
4.Α.Μ.Κ.Α.(σεφωτοτυπία).
5. ΦωτοτυπίαΠιστοποιητικούΥγείαςεργαζομένωνσεεργοστάσιαυγειονομικούενδια-

φέροντος.
6.ΒιβλιάριοκαταθέσεωνΤράπεζαςΠειραιώς(ανυπάρχει).

ΕΠΙΣΗΣ
ΓΙΑΤΟΥΣΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣΣΤΟΝΟΓΑ:
-ΑσφαλιστικήενημερότηταΟΓΑ.
ΟιενδιαφερόμενοιμπορούνναεπικοινωνήσουνμετοΤμήμαΠροσωπικούτηςεταιρί-

αςστατηλέφωνα:2331097700,97720.

Ο Αγροτικός Συ-
νεταιρισμόςΒέροιας
VENUSGROWERS
ανακοινώνει πως εν-
διαφέρεται για ΠΡΟ-
ΣΛΗΨΕΙΣ ΟΔΗΓΩΝ
ΚΛΑΡΚ.

ΑΠΑ ΙΤΟΥΜΕΝΟ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ:
Άδειαχειριστήμηχανη-
μάτωνέργουήβεβαίω-
σηαναγγελίας.

Πληροφορίες στα
τ η λ έφωνα :  23310

23311, εσωτερικό 141, 146, 147 για το εργοστάσιο
τηςΒέροιαςκαι2333026220γιατοεργοστάσιοτης
Αλεξάνδρειας.

ΓιατηνκατασκευήκαιλειτουργίαΑιολικούΠάρκου
στηνευρύτερηπεριοχήτουΒερμίου, ζητείταιΤεχνο-
λόγοςΜηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος (απόφοιτος
απόΤ.Ε.Ι.),μεαπαιτούμεναπροσόντα:

·ΚαλήΦυσική κατάσταση για εργασίασεανεμο-
γεννήτριες(ναμηνέχειυψοφοβία).

·ΓνώσειςΑγγλικώνκαιΗ/Υ.
·Εμπειρία 3-5 ετώνσεσυντήρησηβιομηχανικών

εγκαταστάσεων.
·Μόνιμοςκάτοικοςευρύτερηςπεριοχής.
·Δίπλωμαοδήγησηςαυτοκινήτου.
Αποστολήβιογραφικώνστοe-mail:pan.dem@hotmail.

com

ΜΕΓΑΛΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ζητεί
αισθητικούς ή κομμώτριες-πωλήτριες γιαπρο-
ώθησηπροϊόντων τηςσε καταστήματα καλλυ-
ντικών.Μισθός+ΙΚΑ.Αποστολή βιογραφικών:
hr@gavrilisgroup.eu & gmauridou@yahoo.
gr. Τηλ.: 6957 502396 - 210 4225641 - 210
4220047.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΗεταιρείαΝΙΚΟΥΓΕΩΡΓΙΟΣΑ.Ε.μεέδρατονΤρίλοφο

Βέροιας και αντικείμενο την τυποποίηση και επεξεργασία
φρούτων,θαδέχεταιαιτήσειςπρόσληψηςανειδίκευτουεπο-
χιακούπροσωπικούσταγραφείατωνεγκαταστάσεωντης.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1)ΑστυνομικήΤαυτότητα(φωτοτυπία) ήΆδειαΠαραμο-

νής(γιααλλοδαπούς)
2)Πρόσφατοεκκαθαριστικόεφορίας.
3)ΑριθμόΜητρώουΊΚΑ–ΑΜΚΑ
4)ΒιβλιάριοΥγείαςήαντίγραφοπιστοποιητικού.
5)ΒιβλιάριοΤράπεζας
6)Για τουςασφαλισμένους τουΟΓΑαπαιτείταιασφαλι-

στικήενημερότητα
7)ΥγειονομικόΒιβλιάριο

ΝΙΚΟΥΓΕΩΡΓΙΟΣΑ.ΕLOGISTICS
ΤΡΙΛΟΦΟΣΒΕΡΟΙΑΣ59100ΒΕΡΟΙΑ
ΤΗΛ.23320-42298ΦΑΞ.23320-42290

www.nikoufruits.grnikougiorgos001@yahoo.gr

Η εταιρία«AGROMA»ΠΕΤΚΟΣΚΣΙΑΟ.Ε. ζητάει
εργατικόπροσωπικό με ειδικότητα τεχνίτη-ηλεκτροσυ-
γκολλητή.Απαραίτητηπρουπόθεση:

-Κάτοχοςπτυχίου
-Εργασιακήεμπειρία

Στοιχείαεπικοινωνίας:23310-27100/27101
&info@agroma.gr



Ψηφίστηκαν κατά πλειοψηφία 
με 153 «ναι» οι τροπολογί-
ες για το αφορολόγητο, τις 

συλλογικές συμβάσεις εργασίας και τις 
συντάξεις, κατά την ονομαστική ψη-
φοφορία στη Βουλή. Kαταψήφισαν 84 

βουλευτές (ΝΔ, ΧΑ, 
Ποτάμι, Ένωση Κε-
ντρώων). Είχαν α-
ποχωρήσει από την 
Ολομέλεια η Δημο-
κρατική Συμπαρά-
ταξη και το ΚΚΕ.

Εγκρίθηκαν επί-
σης, χωρίς ονομα-
στική ψηφοφορία, 
και οι τροπολογίες 
για τη χρηματοδό-
τηση των κομμά-
των και τους ηλε-
κτρονικούς πλει-
στηριασμούς.

Οι τροπολογίες 
είχαν ενταχθεί στο 
νομοσχέδιο για την 
κύρωση της τροπο-
ποιημένης Συμφω-
νίας για την Ίδρυση 
της Γενικής Επι-
τροπής Αλιείας στη 
Μεσόγειο.

Προηγήθηκαν 

σφοδρές αντιδράσεις της αντιπολίτευ-
σης, οι οποίες στην αρχή μεταφράστη-
καν σε ένσταση αντισυνταγματικότητας 
κατά των τροπολογιών, η οποία ωστό-
σο απορρίφθηκε, ενώ στη συνέχεια οι 
πολιτικοί αρχηγοί που μίλησαν κατη-
γόρησαν την κυβέρνηση τόσο για τον 
τρόπο που επελέχθη για τη συζήτηση, 
όσο και για τον περιορισμένο χρόνο. 
Ταυτόχρονα κατηγόρησαν την κυβέρ-
νηση ότι προσπάθησε να περάσει εν 
κρυπτώ νέα μέτρα.

Τι αλλάζει
Συνολικά, κατατέθηκαν πέντε τρο-

πολογίες το περιεχόμενο των οποίων 
συμφωνήθηκε με τους δανειστές στο 
πλαίσιο της συζήτησης για την ολοκλή-
ρωση της λίστας με τα 140 προαπαι-
τούμενα.

Η πρώτη τροπολογία αφορά στο 
πάγωμα των συντάξεων (ΤΡΟΠΟΛΟ-
ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ) και για το 2022, η 
δεύτερη τροπολογία σχετίζεται με τον 
χρόνο αποκατάστασης των συλλογι-
κών διαπραγματεύσεων (ΤΡΟΠΟΛΟ-
ΓΙΑ ΣΣΕ) ενώ η 3η αναδιατυπώνει τη 
διάταξη που επιτρέπει την επίσπευση 
της μείωσης του αφορολογήτου όχι α-
πό το 2020 όπως προβλέπεται κανο-

νικά αλλά από το 2019 (ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ 
ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ).

Οι υπόλοιπες δύο αφορούν τους Η-

ΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ  
και τη XΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΟΜΜΑ-
ΤΩΝ.

PΕίπαμε να εμβαθύνουμε στα οικο-
νομικά μας, αλλά εμείς το παρακάναμε...

PΚαι πιάσαμε πάτο!

PΤόσο πάτο, που αρχίσαμε να ανα-
λύουμε τα οικονομικά του Κατάρ και της 
Μεγάλης Βρετανίας. Το λες και απειλή.

PΝα δείτε που θα τους βυθίσουμε 
κι αυτούς.

PΈχουμε ελπίδες για τη χώρα, αν 
αφήσουμε τα πολλά λόγια κι αρχίσου-
με την πολλή δουλειά. Τα τελευταία 30 
χρόνια κάνουμε το αντίθετο. Κεκτημένο 
δικαίωμα.

PΝα δούμε πότε θα καταγραφεί α-
πό την ιστορία ότι εκτός από τους 
Ολυμπιακούς, κάποια στιγμή του χρό-
νου ανακαλύψαμε και τη βαρεμάρα.

PΩστόσο υπάρχει σειρά στις Greek 
Analytics. Αυτόν τον καιρό φεύγουν οι 
Καταρολόγοι και εισέρχονται οι Βρετανο-
λόγοι.

PΚι ακούς μια ανεξήγητη ανησυχία 
από ελληνικά χείλη για τους όρους 
λέει του BRexit με το ποσοστό της Μέι 
στις εκλογές. Παιδιά, εμείς είμαστε με 
την Ε.Ε. Όσο χειρότεροι οι όροι για τη 

Μέι, τόσο το καλύτερο για εμάς που 
μένουμε πίσω.

PIf we may.

PΗ αντιπολίτευση στη Βρετανία 
τρέχει μετά τις εκλογές να πιάσει τη 
Μέι. Ερασιτέχνες. Εμείς κάθε χρόνο με 
άνεση πιάνουμε τον Μάη.

P13 έδρες θέλει για αυτοδυναμία η 
Τερέζα. Τι περιμένει; Ας πάρει μεταγραφή 
τους ΑΝΕΛ.

PΚαι σιγά μην έχουν ξαναδεί υ-
πουργό Εθνικής Άμυνας σαν τον Καμ-
μένο οι καμένοι Άγγλοι.

P Αν πάλι θέ-
λουν πρωθυπουρ-
γό κοινής αποδο-
χής, υπάρχει λύση: 
Φώτης Κουβέλης.

PΘα προτείνα-
με Τσίπρα για τα 
θέματα οικονομίας 
της νήσου, ώστε 
να αποκτήσει ε-
μπειρίες σε θέμα 
εξόδου από την 
Ε.Ε.  Ίσως του 
χρειαστεί.

PΕμείς στην Ελ-
λάδα συμπαθούμε 
εξόφθαλμα τους 
Βρετανούς.  Όλα 
μας τα μνημόνια 
στα αγγλικά τα πα-

ραγγείλαμε και τα ψηφίσαμε.

PΚαι μάλλον γι’ αυτό άλλα θέλει κι 
άλλα κάνει ο πρωθυπουργός.

PΚαι το χειρότερο; Περνούν τα χρόνια 
χωρίς να συμμορφώνεται...

PΠάντως εμείς τις δύο τελευταί-
ες φορές ψηφίσαμε πρίγκιπα και μας 
βγήκε βάτραχος.

PΤζάμπα κρατά λογαριασμό, τζάμπα 
αριστερός με το στανιό.

PΚαι η μόνη λύση; Επιστροφή 

στους δεξιούς. Απίστευτος ο κόσμος 
κι ο χαρακτήρας μας.

PΚατά τα λοιπά. Φέτος δεν ήλθαν μό-
νο τα χελιδόνια στη Βέροια. Ήλθαν κι οι 
γερανοί...

PΤετράτροχοι και με δαγκάνα!

PΟύτε επί Τσέρνομπιλ τέτοια δυσπλα-
σία.

PΚλείνοντας. Μία εβδομάδα δίαιτας 
αλλά η ζυγαριά σταθερή. Να δείτε που 
με κλέβει στο ζύγι.

PΚαι:
Ήταν ένα Άγγλος, ένας Γερμανός και 

ένας Πόντιος και βάλανε στοίχημα για το 
ποιος είχε το πιο καλά εκπαιδευμένο σκυ-
λί. Δίνει ο Άγγλος στο ντόμπερμάν του 50 
ευρώ και του λέει:

-Πήγαινε να μου αγοράσεις ντομάτες, 
πατάτες και κρέας.

Πάει το σκυλί και τα φέρνει.
Λέει ο Γερμανός στο ροτβάιλερ:
-Πάρε 100 ευρώ, και θέλω να μου 

αγοράσεις ένα μπλε πουκάμισο και ένα 
μαύρο τζιν παντελόνι.

Πάει το σκυλί, φέρνει τα ρούχα που 
ήταν και στο σωστό νούμερο!

Λέει τότε ο Πόντιος στο κοπρόσκυλό 
του:

-Πάρε 200 ευρώ, πήγαινε πάρε λαχα-
νικά και φρούτα, αγόρασε μου ενα που-
κάμισο και πέρνα και από τον διαχειριστή 
να πληρώσεις τα κοινόχρηστα.

Ε, περνάνε 2 ώρες, 3 ώρες, 5 ώρες, 6 
ώρες… Δεν εμφανίζεται ο σκύλος.

-Μην φοβάστε, λέει ο Πόντιος στους 
άλλους, εδώ γύρω θα είναι. Κι αρχίζουν 
όλοι μαζί να τον ψάχνουν. Ψάχνοντας 
στα στενά γύρω-γύρω, κάποια στιγμή 
βρίσκουν τον βρίσκει να κάνει σεξ με μία 
σκυλίτσα. Λέει τότε ο Πόντιος:

-Να! Γι’ αυτό δεν του δίνω λεφτά. Όλα 
στα κορίτσια τα τρώει!

Κ.Π.
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Ψηφίστηκαν με 153 “ναι” οι τροπολογίες 
για τα προαπαιτούμενα
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