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Πρωτοφανές... 
sold out 

στην 27η Agrotica 
που ανοίγει 

σήμερα 
τις πύλες της

Φρόσω Καρασαρλίδου, Γιώργος 
Ουρσουζίδης, Χρήστος Αντωνίου

Τις θέσεις τους για 
την ονομασία της 

ΠΓΔΜ δηλώνουν στο 
«Λαό» οι 3 βουλευτές 
του ΣΥΡΙΖΑ Ημαθίας

ΤΑ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΑΣ
Άνοιξε 
το… 

Τριώδιο
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Δημητράκη
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στην Ιερά 
Μονή Παναγίας 

Δοβρά στη 
Βέροια

Σήμερα οι 
αποζημιώσεις ΕΛΓΑ 

για τα υπόλοιπα
 του 2017 

500.000 ευρώ στην Ημαθία

Τρία 
χαμένα 

χρόνια…
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Χαρακόπουλου
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Νέα ατζέντα
στην τοπική ανάπτυξη

  Θέμα ημερών είναι το νομοσχέδιο της κυβέρνησης για 
το πολύ επίκαιρο στην Ημαθία θέμα της φαρμακευτικής 
κάνναβης. Με ενδιαφερόμενους και τους τρεις δήμους 
του νομού μας αυτόν τον καιρό, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, 
ασφαλώς στον τόπο μας θα έχουμε την ευκαιρία να 
γευτούμε πρώτοι τα θετικά και τα αρνητικά αυτής της 
μετάβασης.
  Από την πλευρά της κυβέρνησης γίνεται λόγος για έναν 
αναπτυσσόμενο κλάδο στην Ευρώπη, αλλά και έναν 
καινοτόμο μοχλό ενίσχυσης της ανάπτυξης της ελληνικής 
οικονομίας, με μεγάλες προοπτικές επενδύσεων σε έναν 
εντελώς καινούργιο τομέα της ελληνικής οικονομίας, 
σπάζοντας ηθικολογικούς φραγμούς. Με συνολικό 
αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία πάνω από 2 δισ. 
ευρώ και 8.000 θέσεις εργασίας μόνο τον πρώτο χρόνο, 
αλλά και έσοδα για τα δημόσια ταμεία. Την ίδια ώρα που το 
νομοθετικό πλαίσιο λειτουργεί αποτρεπτικά στη διαπλοκή, 
με τις άδειες να δίνονται εφόσον πληρούνται κάποιες 
στοιχειώδεις προϋποθέσεις, όπως το λευκό ποινικό μητρώο 
για τον επενδυτή και συγκεκριμένες σταθερές ασφαλείας 
για την εγκατάσταση (κάμερες, περίφραξη, εξειδικευμένο 
προσωπικό κ.ά.).
  Μεγάλο μερίδιο στο όλο εγχείρημα αφορά ασφαλώς 
τους ασθενείς, οι οποίοι σήμερα καταφεύγουν επί της 
ουσίας στην παρανομία για να αποκτήσουν πρόσβαση 
στη θεραπεία ή την ανακούφισή τους από τους πόνους. 
Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, για τους ασθενείς αναμένεται 
να ισχύσει ό,τι ισχύει και σήμερα για τα φάρμακα, με τη 
διάθεσή τους να υπάγεται στο κρατικό μονοπώλιο.
   Διόλου αμελητέα στοιχεία δεν είναι σε όλα τα παραπάνω η 
επιφύλαξη και ο προβληματισμός των τοπικών κοινωνιών. 
Που ο μόνος τρόπος να αρθούν πλήρως, είναι μάλλον 
η ασφαλής παρουσία και λειτουργία για ικανό χρονικό 
διάστημα μονάδων ιατρικής κάνναβης στον δημόσιο 
χώρο. Αλλιώς θα μείνουμε με την απορία. Χωρίς αυτό να 
σημαίνει ότι οι συγκεκριμένες επενδύσεις θα φέρουν την 
ανάπτυξη, ούτε φυσικά ότι δεν υπάρχουν κίνδυνοι για τη 
νεολαία μας και χωρίς αυτές.
  Το ρισκάρουμε ή όχι;
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ΠΕΜΠΤΗ
1

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
Τρύφωνος, Περπετούας μαρτ.,

Αναστασίου Ναυπλ.

Aρχιερατικό μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως τωνψυχών
τωνγιατρώνκαιοδοντιάτρωντηςΗμαθίας,τελέστηκεχθες
τοπρωί από τονΜητροπολίτη κ.Παντελεήμονα,στον Ιερό
Ναό τωνΑγίωνΑναργύρωνΒέροιαςαπό τους  Ιατρικό και
ΟδοντιατρικόΣύλλογοΗμαθίας,στοπλαίσιοτουσημερινού
πανηγυρικούεορτασμούτωνπροστατώντουςΑγίωνΑναρ-
γύρωνΚύρουκαιΙωάννη.ΕκμέρουςτωντοπικώνΑρχών,με
τηνπαρουσίατουςτίμησαντην ιατρικήκοινότητα,οδήμαρ-
χοςΒέροιαςΚ. Βοργιαζίδης, οπεριφερειακός σύμβουλος
Θ.Τεληγιαννίδης καιως εκπρόσωπος της ΙΜεραρχίας ο
υπίατροςΆγγελοςΠαρούτογλου.

Μετά τηΘεία λειτουργία μίλησε  η νευρολόγος –ψυχία-
τρος ομότιμη  καθηγήτριαΝευρολογίαςΑΠΘ  καΒασιλική
Κώνσταμεθέμα:«Ιατρόςανήρπολλώναντάξιοςάλλων».Η
εκδήλωσηέκλεισεμεδεξίωσηστορεστοράν«Παπαγάλος»,
όπουοπρόεδρος του ΙΣΗκ.Βασ.Διαμαντόπουλος,  τιμής
ένεκεν, δώρισε  στην καΚώνστα ένα βιβλίο για τονΜέγα
Αλέξανδρο,δύοεκδόσειςτουΣυλλόγουκαιμιαεικόνα.

Σε έναν κουβά η 
“θεραπευτική συνταγή”
Μόλις 100 γραμμάρια πίτουρο (μικροοργα-

νισμοί) σε μισό κουβά νερό κάνει το θαύμα του
στονβιολογικόκαθαρισμό τηςΒέροιας (ΔΕΥΑΒ).
Κάθεπρωίοιμικροοργανισμοίπέφτουνστονερό
και το μεσημέρι είναι έτοιμοι για να «φάνε» τον
άνθρακα της λάσπης και μέσααπό την επεξερ-
γασία των λυμάτων να βγάλουν καθαρό νερό,
κατάλληλογιαπότισμα…

Η τεχνολογία στην υπηρεσία τουπεριβάλλο-
ντος…

Και επειδή η συνταγή μπορεί ναπιάσεικαι
στουςβόθρους, που καλά κρατούν ακόμαστα
χωριάτηςπεριοχήςμας,αςτοσκεφτούνσοβαρά
γιατηνεφαρμογήτου…

Καλά κρασιά!
Μια ακόμη δέσμευση του

υπουργούΑγροτικήςΑνάπτυ-
ξης ΒαγγέληΑποστόλου τη
Δευτέρα για κατάργηση του
ειδικού φόρου κατανάλωσης
στο κρασί, αυτή τη φορά ε-
ντός του2018,αλλάμε τηδι-
ευκρίνιση ότι δεν μπορεί να
προσδιοριστεί η ημερομηνία,
πουθαείναισίγουραμετάτην
ολοκλήρωση της τρίτης αξιο-
λόγησης.

Αρκεί υπουργέστομεταξύ
ναμηνγίνειτοκρασί...ξύδι!

ΑλλαγήπροτεραιότηταςστονκόμβοΜονοσπίτων

ΑλλαγήπροτεραιότηταςτωνοχημάτωναπότηνπερασμένηΤρίτηστονκόμβοΜονοσπίτωντουάξοναΒέροιας-Νάου-
σας.Οι(τέσσερις!)πινακίδεςSTOPαπομακρύνθηκαναπότοκεντρικότμήματουπαλιούδρόμουκαιπλέονSTOPυπάρ-
χειστοκομμάτιαπόΜονόσπιτα.

Μετάαπόσειράτροχαίων,ευτυχώςμόνομευλικέςζημιές,επέρχεταιηαλλαγήσεπιολογικήβάση.Μακάριναμην
έχουμεάλλαπροβλήματα.

Αττικό(αλλάδεν
μετρώ)

Κάνει μεγάλη εντύπωση το ρε-
πορτάζ. Περίπου 100 εκατ. ευρώ
έλλειμμα θαπαρουσιάσει φέτος το
«ΑττικόΜετρό»,παράτηνκρατικήε-
πιχορήγησητων270εκατ.ευρώ.Με
μέσομισθόεκείτηςτάξηςτων2.522
ευρώ τονμήνα.Καιφυσικά, έλλειμ-
μαπουθακληθούννακαλύψουνοι
μισθωτοί των400 και 500 ευρώκαι
οισυνταξιούχοιμετιςμηνιαίεςμειώ-
σειςτουςνασυνεχίζονται.

Υπάρχεισωτηρία;

ΤουςπροστάτεςτουςΑγίουςΑναργύρουςΚύροκαιΙωάννη
τίμησανοιγιατροίκαιοδοντίατροιτηςΗμαθίας
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Πρωτοπόρο σύστημα που εφαρμόζεται μόνο σε τρείς  ΔΕΥΑ της χώρας
Με 100 gr μικροοργανισμών καθημερινά, μειώνεται 

η λυματολάσπη κατά 95% στον Βιολογικό Καθαρισμό 
της Βέροιας με οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη

-Δυνατότητα  εφαρμογής και στους βόθρους

Μια επιτυχημέ-
νη «συνταγή» από 
συνδυασμό μικρο-
οργανισμών, οι ο-
ποίοι προστίθενται 
καθημερινά, στη 
σωστή δοσολογία, 
στο βιολογικό κα-
θαρισμό της Βέροι-
ας (ΔΕΥΑΒ), έχει 
ως αποτέλεσμα τη 
μείωση κατά  95% 
της λυματολάσπης 
που παράγετα ι . 
Κάτι σαν επίθεση  
μικροοργανισμών   
στη λάσπη, από 
την οποία  τρώνε  
τον άνθρακα, για 
να αφήσουν στο 
τέλος καθαρό νερό, που μπο-
ρεί να μην είναι πόσιμο, είναι 
όμως απολύτως κατάλληλο για 
άρδρευση. «Θα τολμούσαμε 
να πούμε, ότι είναι πιο καθαρό 
και από αρκετές χαμηλές γεω-
τρήσεις στο νόμο» εκτιμούν οι 
ειδικοί. Μια επίσκεψη στις εγκα-
ταστάσεις του Βιολογικού που 
εκτείνονται σε 60 στρέμματα, 
δίνει ξεκάθαρα την εικόνα της 
λειτουργιας και την απότελεσμα-

τικότητα της μεθόδου που ακο-
λουθείται στην Βέροια,  μια από 
τις τρεις πόλεις στην χώρα που 
εφαρμόζει το σύστημα των μι-
κροοργανισμών. Ο χημικός μη-
χανικός  Γιώργος Μπίσμπας και 
ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΒ  Γιώρ-
γος Ορφανίδης μας ξενάγησαν 
και μας ενημέρωσαν επί τόπου.

Η διαδικασία
Οι μικροοργανισμοί, το πίτου-

ρο δηλαδή, πολλαπλασιάζουν 

την αποτελεσματικότητα, αφού 
προσθέτουν εκατομμύρια, επι-
πλέον μικροοργανισμούς στην 
διαδικασία εξόντωσης του οργα-
νικού φορτίου (άνθρακα)

 «Με την εφαρμογή αυτή, έ-
χουμε ένα μεγάλο πλεονέκτημα, 
καθ’ότι η λάσπη που παράγε-
ται είναι ελάχιστη. Καθημερινά 
το πρωί , προσθέτουμε σ’ένα 
κουβά με νερό 100gr μικρο-
οργανισμών, τους οποίους το 
μεσημέρι ρίχνουμε στον επε-
ξεργαστή για να…ρουφήξουν 
τον άνθρακα καθαρίζοντας τα 
λύματα, με αποτέλεσμα να πα-
ράγεται τελικά, ελάχιστη λάσπη, 
εξήγησε ο κ.Μπίσμας. 

Ο βιολογικός της Βέροιας, 
είναι ο μόνος που υπερδιαστα-
σιολογήθηκε. Δηλαδή, ενώ είχε 
σχεδιαστεί για να εξυπηρετεί πε-
ρίπου 70.000 κατοίκους, σήμε-
ρα μπορεί να εξυπηρετήσει μέ-
χρι και 90.000 « Άρα μπορούμε 
να καθαρίζουμε τα διπλάσια πε-
ρίπου λύμματα, χωρίς να προ-
βούμε σε πρέκταση των εγκατα-
στάσεων» πρόσθεσε o χημικός 
της Δημοτικής Επιχείρησης.

Το οικονομικό όφελος
Πρίν από την εφαρμογή αυ-

τού του συστήματος η λάσπη 
που έβγαινε, έφτανε όλο το χρό-
νο στους  4.000 τόνους. Με το 
σύστημα των μικροοργανισμών 

Η διαδρομή των λυμμάτων
Τα λύμματα όλης της πόλης, μαζί με αυτά του Μακροχωρίου, 

της Πατρίδας, του Εργοχωρίου και του Ταγοχωρίου, σε μια δια-
δρομή κάποιων χιλιομέτρων καταλήγουν στον Βιολογικό καθα-
ρισμό. Εκεί, περνάνε από διάφορα στάδια επεξεργασίας : 

- Στάδιο προεπεξεργασίας (εσχάρωση-αφαίρεση άμμου και 
λιπών)

-Πρωτοβάθμια καθίζηση
- Αερόβιο βιολογικό καθαρισμό με «ταυτόχρονη» απομά-

κρυνση αζώτου
(Νιτροποίηση - Απονιτροποίηση)
- Βιολογική και εν μέρει χημική «ταυτόχρονη» απομάκρυνση 

φωσφόρου
- Απολύμανση των επεξεργασμένων λυμάτων
- Αναερόβια χώνευση και
- Μηχανική αφυδάτωση της λάσπης.
Τα λύματα της πόλης Βέροιας με τους δύο  συλλεκτήριους 

αγωγούς φθάνουν στον Κεντρικό Αποχετευτικό Αγωγό  και δια 
μέσου αυτού καταλήγουν στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας. Η 
εγκατάσταση βρίσκεται στη θέση «Λιβάδια» του Μακροχωρίου, 
περίπου 500μ. από την οδική αρτηρία Βέροιας-Θεσσαλονίκης, 6 
χλμ από τη Βέροια και αποδέκτης των υδάτων είναι η παρακεί-
μενη Τάφρος 66.

Κέντρο 
Διοίκησης Η πρώτη επαφή που έχει κά-

ποιος μπαίνοντας στο βιολογικό 
καθαρισμό είναι το κέντρο διοίκη-
σης και οι εργαζόμενοί του. Εκεί 
βρίσκεται το χημείο πόσιμου νερού, 
το control room του βιολογικού , το 
χημείο λυμάτων , μηχανουργείο , 
πίνακες μεσαίες τάσης, κουζίνα κα-
θώς και πλυντήρια για τα ρούχα των 
εργαζομένων σε ένα χώρο που οι 
σωστές συνθήκες υγιεινής και ασφά-
λειας, είναι απολύτως απαραίτητες. 

η λάσπη που παράγεται φτάνει το πολύ τους 200 τόνους, αποφέροντας ένα σημαντικό ενεργειακό και 
οικονομικό όφελος, αφού η μεταφορά των 4.000 – 4.500 τόνων λάσπης στη χωματερή κόστιζε περίπου 
10.000 ευρώ. Το όφελος όμως είναι και περιβαλλοντικό καθώς , όπως μπορεί ο καθένας να παρατηρή-
σει, ο βιολογικός δεν μυρίζει πλέον, σχεδόν ούτε μέσα στους χώρους των εγκαταστάσεων.

Δυνατή η εφαρμογή και στους βόθρους
Το σύστημα των μικροοργανισμών, καινοτομώντας, θα μπορούσε να εφαρμοστεί σε μικρή κλίμακα 

και σε βόθρους, εκτίμησε ο κ. Ορφανίδης. 
Ως γνωστόν, στα χωριά ξοδεύονται αρκετά χρήματα για το άδειασμα των βόθρων. Με την προσθή-

κη μικροοργανισμών, τα βοθρολύμματα θα μπορούσαν να μειωθούν κατά το ένα δέκατο (1/10) και το 
άδειασμα , αντί να γίνεται μια φορά το χρόνο , να γίνεται μια φορά στα 10 χρόνια με πολύ μικρότερο 
κόστος….

Σοφία Γκαγκούση
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Αόρατη Κλωστή- 
Phantom Thread 

του Πολ Τόμας Α-
ντερσον

Κάθε μέρα : 19.15 
και 21.45 (Πεμπτ-Πα-
ρασκ-Σαββα-Κυριακ)

Δευτέρα 5/2 Τρίτη 
6/2  Τετάρτη 7/2  μόνο 
στις 21.15 

1968 
(Συνεχίζει για 2η εβδομάδα)
 Ώρα προβολής:  19.15
Πρωταγωνιστούν: Ιεροκλής Μιχαηλίδης, Α-

ντώνης Καφετζόπουλος, Γιώργος Μητσικώστας, 
Στέλιος Μάινας, Μανώλης Μαυροματάκης, Βα-
σιλική Τρουφάκου, Γιάννης Βούρος, Ορφέας 
Αυγουστίδης, Θέμης Πάνου, Ταξιάρχης Χάνος, 
Αντώνης Αντωνίου, Ερρίκος Λίτσης, Θοδωρής 
Κατσαφάδος

Σκηνοθεσία: Τάσος Μπουλμέτης
Σενάριο: Τάσος Μπουλμέτης
Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΩΝ ΣΠΗΛΑΙΩΝ (ΜΕΤΑΓΛ.)
EARLY MAN
Ώρα προβολής:  17.30
Σκηνοθεσία: ΝΙΚ ΠΑΡΚ

Σενάριο: ΜΑΡΚ ΜΠΑΡΤΟΝ

Η Ληστεία του Αιώνα - Den of Thieves      
(Τζέραρντ Μπάτλερ, 50 Cent)

Ώρα προβολής:  21.15
Σκηνοθεσία: Κρίστιαν Γκούντεκαστ
Σενάριο: Κρίστιαν Γκούντεκαστ
Πρωταγωνιστούν: Τζέραρντ Μπάτλερ, Πά-

μπλο Σράιμπερ, Μορίς Κομπτ, Εβαν Τζόουνς, 
Κέρτις “50 Cent” Τζάκσον

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"     1/2/18 - 7/2/18

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Τα αξέχαστα τραγούδια της μεγάλης Τζέ-
νης Βάνου, παρουσιάζει η Φωτεινή Δάρρα, 
την Κυριακή 4 Φεβρουαρίου στον Χώρο Τε-
χνών Δήμου Βέροιας, στις 9.00 μ.μ..

Η Φωτεινή, μια ερμηνεύτρια που μαγεύει 
το κοινό με την ερμηνεία και τη σκηνική της 
παρουσία, επιλέγει την Βέροια ως συνέχεια 
των εμφανίσεών της, την πόλη που αγάπησε 
τη Τζένη Βάνου από τα πρώτα κιόλας χρόνια, 
αλλά τιμά και  την ίδια όσες φορές βρεθεί 
εκεί!

Έχοντας την εμπιστοσύνη των μεγάλων 
συνθετών (Μίκης Θεοδωράκης, Μίμης Πλέσ-
σας, Δημήτρης Παπαδημητρίου, Γιάννης 
Μαρκόπουλος, Νίκος Μαμαγκάκης) και  ανα-
γνωρισμένη δημόσια από την Τζένη Βάνου, 
παρουσιάζει μία πλούσια και εξαιρετικών φω-
νητικών  απαιτήσεων παράσταση φωτίζοντας 
αυθεντικούς λαϊκούς δρόμους και όχι μόνο... 
Μας μεταφέρει στη χρυσή εποχή του φεστι-
βάλ τραγουδιού Θεσσαλονίκης!

Την πρώτη φορά που η Φωτεινή Δάρρα 
ερμήνευσε δισκογραφικά τα τραγούδια της 
Τζένης Βάνου ο δίσκος έγινε πλατινένιος σε 
πωλήσεις! Το τραγούδι «Αγόρι μου» κέρδισε 
το κοινό που ζητάει πάντα στις συναυλίες της 
να το ακούει!

Να θυμίσουμε ότι έχει τραγουδήσει με 
μεγάλη επιτυχία στη μουσική σκηνή “Stage”, 
στο Θέατρο Βεργίνα στη Θεσσαλονίκη αλλά 
και με τον Γιάννη Πάριο.

Τραγούδια όπως: «Αν είναι η αγάπη α-
μαρτία», «Αν σ’ αρνηθώ», «Αγόρι μου»,

«Σ’ αγαπώ (η αγάπη αυτή με πεθαίνει)», 
«Σταγόνα σταγόνα», «Η σκλάβα» είναι μόνο 

μερικά από όσα θα απολαύσουν όσοι βρε-
θούν τη νύχτα του Σαββάτου 3 Φεβρουαρίου 
στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης.

Μαζί της επταμελής ορχήστρα κορυφαίων 
μουσικών!

Τις ενορχηστρώσεις υπογράφει ο μαέ-
στρος που εμπιστεύονται όλοι οι τραγουδι-
στές, ο Γιώργος Παπαχριστουδης!

Μια παράσταση γεμάτη αληθινές επιτυχίες 
που δεν πρέπει να χάσετε!

Τιμές Εισιτηρίων: 
Πλατεία : 12€ 
Εξώστης : 10€

Την Κυριακή 4 Φεβρουαρίου στο Χώρο Τεχνών Βέροιας

Τα τραγούδια της Τζένης Βάνου
με τη φωνή της Φωτεινής Δάρρα

Σήμερα  Πέμπτη 1  Φεβρουαρίου 
Κόβει την πίτα του 

ο Εμπορικός Σύλλογος Βέροιας
    Η Πρόεδρος και το Δ.Σ του Εμπορικού Συλλόγου Βέροιας προσκαλούν τα μέλη τους στην ετήσια 

εκδήλωση για την  κοπή της  Βασιλόπιτας που θα πραγματοποιηθεί την  Πέμπτη 1  Φεβρουαρίου 
2018 στις 9:00 το βράδυ, στην αίθουσα εκδηλώσεων του «Εκκοκιστηρίου Ιδεών», στην οδό Θεσ-
σαλονίκης 67  στη Βέροια. 

ΤΑ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΑΣ

Άνοιξε το… Τριώδιο
Έρευνα-Επιμέλεια: 
Μάκης Δημητράκης

Τριώδιο αρχικά είναι ένα από τα 
μεγάλα λειτουργικά βιβλία της εκκλη-
σίας μας. Από το βιβλίο αυτό επι-
κράτησε να λέγεται τριώδιο και όλη η 
χρονική περίοδος που στην εκκλησία 
διαβάζονται ύμνοι από το βιβλίο αυτό. 
Η φράση «άνοιξε το τριώδιο» σημαίνει 
πως στην εκκλησία αρχίζουμε να δια-
βάζουμε τους ύμνους από το ομώνυ-
μο αυτό εκκλησιαστικό – λειτουργικό 
βιβλίο. Η αρχή του τριωδίου είναι η 
Κυριακή του Τελώνη του Φαρισαίου και 
το τέλος το Μεγάλο Σάββατο.

Ονομάσθηκε τριώδιο γιατί οι υμνογραφικοί κανό-
νες που περιλαμβάνονται στο βιβλίο αυτό περιέχουν 
μόνο τρεις ωδές αντί των εννέα που συνήθως έχουν 
οι ύμνοι. Συνήθως το τριώδιο έχει την 8η, την 9η και 
μία από τις πρώτες πέντε ωδές.

Οι ύμνοι αυτοί γράφτηκαν από τον 5ο μέχρι τον 
15ο αιώνα και τους έχουν συνθέσει είκοσι περίπου 
ποιητές-υμνογράφοι με πρώτο τον Κοσμά Μαϊουμά 
ενώ εξέχουσα θέση κατέχουν οι Θεόδωρος και Ιω-
σήφ Στουδίτης. Το τριώδιο σαν εκκλησιαστικό βιβλίο 
τυπώθηκε στην ελληνική γλώσσα για πρώτη φορά το 
1522 μ.Χ. στη Βενετία.

Χρονικά η περίοδος του Τριωδίου περιλαμβάνει:
1. Τις προπαρασκευαστικές εβδομάδες πριν τη 

Σαρακοστή..
2. Τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή (μικρή θεωρείται η 

νηστεία των Χριστουγέννων).
3. Τη Μεγάλη Εβδομάδα
Ο προπαρασκευαστικές εβδομάδες είναι μεταξύ 

των Κυριακών:
α. Τελώνη και Φαρισαίου
β. Ασώτου Υιού (αποφωνή)
γ. Αποκριάς  -Απόκρεω (κρεατινή)

δ. Τυροφάγου (Τυρινής)
Η επόμενη της Τυρινής -Δευτέρα- 

είναι γνωστή ως Καθαρά Δευτέρα και 
είναι η πρώτη ημέρα της νηστείας.

Η Μεγάλη Σαρακοστή περιλαμβά-
νει τις Κυριακές των Νηστειών.

Α. Ορθοδοξίας (αναστήλωση των 
εικόνων)

Β. Γρηγορίου του Παλαμά
Γ. Σταυροπροσκυνήσεως
Δ. Οσίου Ιωάννη της Κλίμακος
Ε. Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας
Η Σαρακοστή είναι η περίοδος που 

χαρακτηρίζεται από την υλική, σωματι-
κή και πνευματική νηστεία.

Στο διάστημα της Σαρακοστής και κατά τις Παρα-
σκευές έχουμε τους Χαιρετισμούς και τον Ακάθιστο 
Ύμνο.

Ακολουθεί η Κυριακή των Βαΐων και η Μεγάλη 
Εβδομάδα (των Παθών).

Παλιότερα η αρχή του Τριωδίου -σε ορισμένα μέ-
ρη- αναγγελλόταν με πυροβολισμούς ή άλλο εντυπω-
σιακό τρόπο, με ταμπούρλα ή τσαμπούνες. Σε άλλα 
μέρη ο κήρυκας φώναζε πως πλησιάζουν οι Αποκριές 
και καθένας πρέπει να φροντίσει να προμηθευτεί το 
απαραίτητο κρέας.

Το Τριώδιο γίνεται ιδιαίτερα αισθητό από την Πέ-
μπτη της Κρεατινής εβδομάδας, της Τσικνοπέμπτης, 
που είναι ημέρα ιδιαίτερης χαράς και που κάθε σπίτι 
θέλει να τσικνίσει (τσικνώσει), να ψήσει δηλαδή κρέας 
και η τσίκνα (μυρωδιά ψημένου κρέατος) να απλωθεί 
ολόγυρα. Το Σάββατο της ίδιας εβδομάδας (παραμο-
νή της Κυριακής της Απόκρεω) είναι αφιερωμένο στη 
μνήμη των πεθαμένων (Ψυχοσάββατο).

Τέλος τριώδιο θα μπορούσαμε να πούμε σημαίνει 
πνευματική συλλογή, μετάνοια, ταπείνωση, προσευ-
χή και μελέτη της Αγίας Γραφής. Με δύο λέξεις πνευ-
ματική καλλιέργεια.

«Εχθροί εξ 
αίματος» του Αρκά

 στο Δημοτικό 
θέατρο Νάουσας 

-Με τη στήριξη του  Συλλόγου 
Νεφροπαθών Νομού Ημαθίας
 Η  θεατρική ομάδα εκπαιδευτικών ΕΠΑΛ Βέροιας θα 

δώσει παράσταση στο Δημοτικό Θέατρο Νάουσας με το 
έργο του Αρκα  «ΕΧΘΡΟΙ ΕΞ ΑΙΜΑΤΟΣ».

Η παράσταση έχει τη στήριξη του Συλλόγου Νεφροπα-
θών και θα γίνει στις 10 Φεβρουαρίου στις 20:30 υπο  την 
αιγίδα του Δήμου Νάουσας με ελεύθερη είσοδο. 

Θα υπάρχει στην είσοδο ένα κυτίο όποιος θέλει να 
προσφέρει υπέρ των φίλων του Νοσοκομείου



Με το βλέμμα στραμμένο στην Αθήνα, στη 
διοργάνωση του συλλαλητηρίου για το όνομα της 
ΠΓΔΜ, βρίσκονται όχι μόνο οι οργανώσεις και 
τα Σωματεία που καλούν τον κόσμο να δώσει το 
παρών, αλλά και τα πολιτικά κόμματα, που ζυγί-
ζουν ενδεχόμενες εξελίξεις από τον απόηχο της 
ερχόμενης Κυριακής, αλλά και από τη στάση της 
κυβέρνησης και τις προϋποθέσεις συναίνεσης των 
πολιτικών αρχηγών μπροστά σε ένα εθνικό θέμα 
που βρίσκεται, όπως δείχνουν οι πρόσφατες εξε-
λίξεις και επαφές, πιο κοντά σε μια λύση… 

Ποια λύση όμως;
Ζητήσαμε από τους τρεις κυβερνητικούς βου-

λευτές (ΣΥΡΙΖΑ) της Ημαθίας να τοποθετηθούν 
επί του θέματος και να δηλώσουν με σαφήνεια τη 
στάση τους απέναντι στο εθνικό μας ζήτημα.

Φρόσω Καρασαρλίδου: «Σύνθετο όνομα, ενι-
αίο για όλες τις χρήσεις, με τρόπο διακριτά διαφο-
ρετικό από την ελληνική Μακεδονία, που προϋπο-
θέτει όμως κινήσεις από την πλευρά των Σκοπίων 
ώστε να εξαλείψουν κάθε στοιχείο αλυτρωτισμού 
από την πολιτική τους»

 Απαντώντας στο «Λαό» για τη θέση της 
στο ζήτημα, η βουλευτής Ημαθίας αναφέρει:

«Το θέμα της ονομασίας των Σκοπίων είναι ένα 
θέμα που καρκινοβατεί εδώ και 25 χρόνια υπονο-
μεύοντας τις σχέσεις των δυο χωρών. 

Πρέπει όλοι να κατανοήσουν ότι η μη επίλυση 
του και απώλεια της ευκαιρίας για λύση, θα α-
ποβεί τελικά σε βάρος τόσο της Ελλάδας όσο 
και της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή. 
Σήμερα φαίνεται να υπάρχει μια δυνατότητα, με 
την αλλαγή που υπάρχει στην κυβέρνηση των 
Σκοπίων, να υπάρξει μια άλλου τύπου προσέγ-
γιση, από αυτή που υπήρχε όλα τα πρηγούμενα 
χρόνια. Προσέγγιση που θα στηρίζεται στην καλή 
γειτονία των δυο χωρών μακριά από εθνικιστικές 
κορώνες και αλυτρωτικές διεκδικήσεις.

 Στο θέμα των Σκοπίων απαιτείται μια ευρύ-
τερη συνεννόηση μεταξύ των κομμάτων. Είναι 
ένα μείζον εθνικό θέμα που δεν χωρά διχαστικές 
φωνές. Δυστυχώς η αξιωματική αντιπολίτευση 
δεν διατυπώνει με σαφή τρόπο ποια είναι η θέση 
της. Καθημερινά βλέπουμε να διολισθαίνει σε πιο 
ακραίες θέσεις, επηρεασμένη από την ακροδεξιά 
πτέρυγα του κόμματός της. Είναι ξεκάθαρο ότι 
ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έχει το θάρρος να 
πάρει ξεκάθαρη θέση πάνω στο θέμα και σύρεται 
όλο και περισσότερο πίσω από τις ακραίες φωνές 
του κόμματός του. 

Γενικότερα εκδηλώσεις διχασμού και μισαλ-
λοδοξίας δεν βοηθούν στην επίλυση των εθνι-
κών μας θεμάτων. Τα εθνικά συμφέροντα δεν 
προασπίζονται με κραυγές, αφορισμούς και 
γραφικότητες αλλά με νηφαλιότητα, με διαπραγ-
ματευτική ικανότητα, με προσπάθεια διεύρυνσης 
των διεθνών συμμαχιών μας στο εξωτερικό και με 
προσπάθεια διαμόρφωσης συναίνεσης και εθνι-
κής ομοψυχίας στο εσωτερικό.

- Έχετε κάποιους προβληματισμούς στην 
περίπτωση υιοθέτησης σύνθετης ονομασίας;

«Η κυβέρνησή μας επιδιώκει με πατριωτική 
ευθύνη μια αμοιβαία αποδεκτή λύση, με σύνθετη 
ονομασία που δεν θα αφήνει κανένα περιθώριο 
αλυτρωτισμού ή ανιστόρητων διεκδικήσεων από 
την πλευρά των Σκοπίων. Σύνθετο όνομα, ενιαίο 
για όλες τις χρήσεις, με τρόπο διακριτά διαφορε-

τικό από την ελληνική Μακεδονία. Αυτό προϋπο-
θέτει όμως κινήσεις από την πλευρά των Σκοπίων 
ώστε να εξαλείψουν κάθε στοιχείο αλυτρωτισμού 
από την πολιτική τους. 

Η κίνηση του κ. Ζάεφ να μετονομάσει τον δι-
εθνή αερολιμένα της πόλης των Σκοπίων, αλλά 
και την Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Σκοπίων, από 
οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου σε Οδό Φιλίας είναι 
είναι μια θετική εξέλιξη, ωστόσο, όπως τόνισε ο 
πρωθυπουργός μας Αλέξης Τσίπρας, «αυτές οι 
συμβολικές κινήσεις δεν σημαίνουν βεβαίως ότι το 
πρόβλημα του αλυτρωτισμού έχει επιλυθεί, καθώς 
η πολιτική βούληση των γειτόνων μας πρέπει 
να πάρει και τη μορφή σαφών και συγκεκριμέ-
νων δεσμεύσεων στο πλαίσιο των συνομιλιών 
που διεξάγονται τόσο σε διμερές επίπεδο όσο και 
στο πλαίσιο της διαμεσολάβησης του ΟΗΕ». 

Στη βάση αυτή, εφόσον επιτευχθεί μια συμ-
φωνία, πιστεύω ότι θα υπάρξει ευρύτατη κοινο-
βουλευτική πλειοψηφία για οριστική λύση του 
ζητήματος».  

Ο Γιώργος Ουρσουζίδης

Ο Βουλευτής  Ημαθίας του ΣΥ.ΡΙΖ.Α Γιώργος 
Ουρσουζίδης, εκτιμάει πως θα επικρατήσει η λο-
γική και η ωριμότητα, κάτι που επιθυμεί η συντρι-
πτική πλειοψηφία των δύο λαών, όπως δηλώνει, 
ενώ, υπο προυποθέσεις τις οποίες αναφέρει στην 
τοποθέτησή του, τονίζει ότι «πρέπει να διατηρή-
σουμε τη θέση μας για σύνθετη ονομασία, όπως 
διαμορφώθηκε το 2008»

- Ποια είναι η τοποθέτησή σας απέναντι στο 
θέμα της ονομασίας της Πρώην Γιουγκοσλαβι-
κής Δημοκρατίας της Μακεδονίας;

«Εδώ και δεκαετίες η χώρα μας και η διεθνής 
κοινότητα αυτή την ονομασία (Πρώην Γιουγκοσλα-
βικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας) έχουν απο-
δεχτεί, έως ότου βρεθεί μια κοινά αποδεχτή λύση. 

Αν πάμε ακόμα πιο πίσω, θα διαπιστώσουμε 
ότι οι ελληνικές κυβερνήσεις είχαν δεχτεί ή ανεχτεί 
από τη δεκαετία του ’50 (Ν.Δ. 4009/1959) τον 
αυτοπροσδιορισμό «Μακεδονία» για μια από τις 
Λαϊκές Δημοκρατίες της Γιουγκοσλαβίας. 

Ας δούμε όμως την πραγματικότητα,  εδώ και 
δυόμισι δεκαετίες απραξίας και έριδων σχεδόν το 
σύνολο της διεθνούς κοινότητας – μεταξύ των ο-
ποίων και οι ονομαζόμενες υπερδυνάμεις (Ρωσία, 
ΗΠΑ, Κίνα)  - έχουν αναγνωρίσει το γειτονικό κρά-
τος ως «Δημοκρατία της Μακεδονίας»… σκέτο!

Αυτό που πραγματικά απασχολεί την συντρι-
πτική πλειοψηφία των συμπατριωτών μας, πι-
στεύω, είναι το ζήτημα του ονόματος  της ΠΓΔΜ 
να μη συνδέεται  με  αλυτρωτισμό  και  καπη-
λεία  της ιστορίας. Αρκετά με τους λαϊκιστές και 
του «αδιάλλακτους»  και  των δύο πλευρών – α-
ποτελούν την συντριπτική μειοψηφία.

Νομίζω πως θα επικρατήσει η λογική και η 
ωριμότητα, υπήρξαν τέτοιες προσεγγίσεις στη γει-
τονική χώρα στο παρελθόν επί Κίρο Γκλιγκόροφ, 
αλλά και πρόσφατα από τον κ. Ζάεφ, ώστε να 
δοθεί λύση που να εδράζεται στην αντικειμενική 
προσέγγιση της ιστορίας, όπως εκφράζεται από 
τη χώρα μας, αλλά και από όλες τις χώρες που 
σέβονται την ιστορία. Νομίζω πως αυτό επιθυμεί η 
συντριπτική πλειοψηφία των δύο λαών.

Το ζήτημα επιτέλους,  πρέπει να αντιμετωπι-
στεί με τρόπο που δεν θα αδικεί καμία πλευρά, 

όσο πιο δίκαιη είναι η λύση, τόσο πιο ειρηνικά θα 
ζήσουμε με τους γείτονες μας σε βάθος χρόνου - 
αυτό είναι το ζητούμενο.

- Έχετε κάποιους προβληματισμούς στην 
περίπτωση σύνθετης ονομασίας;

Εφόσον η ΠΓΔΜ άρει όλα τα δείγματα αλυ-
τρωτισμού που απορρέουν από το όνομα που 
χρησιμοποιεί εδώ και δεκαετίες, δηλαδή το «Δη-
μοκρατία της Μακεδονίας»  και  αποδεχτεί ρητά 
τον σεβασμό του «status quo» των συνόρων 
μέσω συνταγματικής δέσμευσης - που σημαίνει  
διεθνή κατοχύρωση της επιδιωκόμενης συμφω-
νίας - τότε νομίζω πως πρέπει να διατηρήσουμε 
τη θέση μας για σύνθετη ονομασία, όπως διαμορ-
φώθηκε το 2008.

Σε μια διαπραγμάτευση προσέρχεσαι με ανοι-
κτά αυτιά και μυαλό, αλλιώς δεν έχει κανένα νόη-
μα η διαδικασία που δεσμευτήκαμε να ακολουθή-
σουμε - αυτό ισχύει  και για τις δύο πλευρές. Η 
διεθνής κοινότητα παρακολουθεί την εξέλιξη του  
ζητήματος με ενδιαφέρον, άλλωστε πέρα από τη 
θεσμική διαμεσολάβηση, παρατηρούνται παρεμ-
βάσεις  και από τρίτες κυβερνήσεις.  

Όποια πλευρά  επιδείξει   αδιαλλαξία  και   και-
ροσκοπισμό, είναι βέβαιο ότι θα χάσει, ενώ αντί-
θετα θα κερδίσει, εκείνη η πλευρά που θα οικο-
δομήσει προτάσεις ειλικρινείς και βιώσιμες». 

       
Χρήστος Αντωνίου: Πρόσθετες διασφαλί-

σεις για την οριστική και αμετάκλητη απά-
λειψη των όποιων αλυτρωτικών διατάξεων 
υπάρχουν στο Σύνταγμα της FYROM

Με ιστορική αναδρομή απαντάει ο Χρήστος 
Αντωνίου πριν από την ζητούμενη πολιτική του 
τοποθέτηση:

«Για την ιστορικότητα του λεγόμενου Μακε-
δονικού ζητήματος θα μπορούσε κανείς 
να αναφερθεί σε τρεις γενικά ιστορικές 
περιόδους.

Η πρώτη τελειώνει το 168 π.Χ με τη 
μάχη της Πύδνας και την οριστική υπο-
ταγή της Μακεδονίας στους Ρωμαίους. 
Ο τελευταίος Βασιλιάς του Μακεδονικού 
Βασιλείου Περσέας, ηττάται από τις Ρω-
μαϊκές λεγεώνες του Ρωμαίου ύπατου 
και στρατηγού Λεύκιου Αιμίλιου Παύλου. 
Αυτή η περίοδος και ο πολιτισμός που 
ανέπτυξε είναι αποκλειστικά ελληνική κλη-
ρονομιά και δεν ανήκει σε κανέναν άλλον. 
Ακολούθησαν αιώνες Ρωμαϊκής, Βυζα-
ντινής, Οθωμανικής κυριαρχίας όπου τα 
όρια της Μακεδονίας ως ως γεωγραφικού 
διαμερίσματος επεκτάθηκαν σε ολόκληρη 
την περιοχή της σημερινής FYROM και 
ενός τμήματος της Βουλγαρίας.Σταδιακά 
η περιοχή αυτή εποικήθηκε από εθνολο-
γικά φύλλα που καμμιά συγγένεια δεν εί-
χαν με τους Αρχαίους Μακεδόνες.Το θέμα 
της Μακεδονικής ταυτότητας ξαναμπαίνει 
στο προσκήνιο στα ύστερα χρόνια της 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, με την προ-
σπάθεια κυρίως της Βουλγαρίας να προ-
σεταιρισθεί εθνολογικά τους κατοίκους 
αυτών των περιοχών. Ο Μακεδονικός 
Αγώνας ανέκοψε και ακύρωσε αυτή την 
προσπάθεια και η περιοχή οριστικά έγινε 
τμήμα της Ελληνικής Επικράτειας μετά 
το τέλος των Βαλκανικών πολέμων που 

είχαν επιτυχή κατάληξη για την Ελλάδα.Τα σύνορα 
που χαράχθηκαν είναι τα σημερινά σύνορα τα ο-
ποία δεν πρέπει να αμφισβητούνται από κανέναν 
και ο ιστορικός αναθεωρητισμός και αλυτρωτισμός 
των βόρειων γειτόνων δεν έχει καμμιά πειστική 
βάση και πρέπει να απορριφθεί.  Με την ίδρυση 
της Λαϊκής Ομοσπονδίας της Γιουγκοσλαβίας το 
1945 και στη συνέχεια της Ομοσπονδιακής Λαϊκής 
Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας, ένα από τα 
ομόσπονδα κράτη αποτέλεσε και η λεγόμενη Σο-
σιαλιστική Δημοκρατία της Μακεδονίας, που μετά 
τη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας το 1991 απέκτησε 
διεθνή νομική οντότητα ως Δημοκρατία της Μακε-
δονίας.Κατά τη διάρκεια του «ψυχρού πολέμου» 
οι ελληνικές κυβερνήσεις ουδέποτε έβαλαν ζήτημα 
ή δεν «πάλεψαν» όσο έπρεπε το θέμα του ονό-
ματος της Βόρειας γείτονας μας. Αποτέλεσμα να 
έχουν δημιουργηθεί τετελεσμένα που σήμερα δε 
μπορούν να ανατραπούν εκ ολοκλήρου.Δεν είναι 
ώρα να καταλογισθούν ευθύνες για τις οφθαλ-
μοφανείς παραλήψεις, τη διστακτικότητα και την 
ατολμία που επέδειξαν για την επίλυση του ζητή-
ματος όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Αυτές 
τις έχουν καταγράψει και θα τις καταγράψουν οι 
ιστορικοί του μέλλοντος.Το σημερινό πολιτικό σύ-
στημα και η σημερινή κυβέρνηση έχουν χρέος να 
αποτρέψουν μια περαιτέρω χειροτέρευση των ελ-
ληνικών θέσεων και επιδιώξεων, παραπέμποντας 
την επίλυση του θέματος στο μέλλον με κίνδυνο 
να καταχωρηθεί διεθνώς η ονομασία της γείτονος 
ως «Δημοκρατία της Μακεδονίας» σκέτο.

Πρέπει να επιδιωχθεί λύση αμοιβαία αποδεκτή 
στη βάση μιας σύνθετης ονομασίας με γεωγραφι-
κό ή χρονικό προσδιορισμό για όλες τις χρήσεις 
(στο εσωτερικό και το εξωτερικό αυτής της χώ-
ρας).Πρόσθετες διασφαλίσεις για την οριστική και 
αμετάκλητη απάλειψη των όποιων αλυτρωτικών 
διατάξεων υπάρχουν στο Σύνταγμα της FYROM 
έτσι ώστε να μην υπάρχει καμμιά πιθανότητα να 
ξανατεθούν στο μέλλον παρόμοια ζητήματα.

Το κλείσιμο των ιστορικών εκκρεμοτήτων είναι 
και προς το συμφέρον της Ελλάδος προκειμένου 
απερίσπαστα να αναδειχθεί ηγεμονική δύναμη 
οικονομικά και πολιτιστικά σε όλο το χώρο των 
Βαλκανίων που αποτελούν την οικονομική μας 
ενδοχώρα και ζωτικό χώρο οικονομικής ανάπτυ-
ξης και να αποτρέψουμε την προσπάθεια άλλων 
χωρών (Τουρκία) να δημιουργήσουν ένα εχθρικό 
τόξο στα βόρεια σύνορά μας».
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Φρόσω Καρασαρλίδου, Γιώργος Ουρσουζίδης, Χρήστος Αντωνίου
Τις θέσεις τους για την ονομασία της ΠΓΔΜ δηλώνουν 

στο «Λαό» οι 3 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Ημαθίας
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ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ  ΒΕΡΟΙΑΣ     

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Όσοι Συμπολίτες μας έχουν φάρμακα που δεν χρειάζονται, 

μπορούν να τα  προσφέρουν για το Γηροκομείο Βέροιας στο υ-
πόγειο της  Δημοτικής Αγοράς  καθημερινά από 11.00 έως 13.00.    
Το Δ.Σ. Αδελφάτου Γηροκομείου Βέροιας    Tηλ.επικ. 6980 683443.

ΚΗΔΕΙΑ
Kηδεύεται το Σάββατο 3 

Φεβρουαρίου 2018 στις 11.30 
π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων 
Αναργύρων Βέροιας η Άννα 
Δημητρουλοπούλου, το γέ-
νος Δημητρίου Τσαλέρα, σε 
ηλικία  87 ετών.

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

Πανηγυρίζει την Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου 
η Υπαπαντή Βέροιας

Πανηγυρίζει την Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου 2018 ο Ι.Ν. Υπαπαντής του Χριστού 
στην Πατρίδα Ημαθίας. Το πρόγραμμα των ιερών ακολουθιών έχει ως εξής:

ΠΕΜΠΤΗ 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018. ΩΡΑ 18.00-19.30
Μέγας πανηγυρικός ἀρχιερατικός ἑσπερινός χοροστατοῦντος τοῦ σεβασμιωτάτου 

Μητροπολίτου μας κ.κ. Παντελεήμονος.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018. ΩΡΑ 07.30-10.30 Ὄρθρος καί πανηγυρική 

ἑόρτια  Θεία Λειτουργία.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018. ΩΡΑ 17.30-18.30 Ἑσπερινός καί παρά-

κλησις εἰς τόν Ἅγιον Συμεών τόν Θεοδόχο προστάτη τῶν ἐγκύων γυναικῶν καί τῶν 
βρεφῶν. ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018. ΩΡΑ 07.30-10.00 

Ὄρθρος καί θεία Λειτουργία ἐπί τῇ μνήμη τοῦ Ἁγίου Συμε-
ών τοῦ Θεοδόχου.

ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018. ΩΡΑ 07.30-10.30.
Ἀρχιερατική μεθέορτη Θεία Λειτουργία ἱερουργοῦντος τοῦ 

σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.κ. Παντελεήμονος.

Θεία 
Λειτουργία 

για τον 
προστάτη 
τους Άγιο 
Τρύφωνα

Ο Αγροτικός Συνε-
ταιρισμός Νάουσας 
και ο Α.Α.Ο.Σ. «VAENI 
NAOYΣΑ» ,  την Πέ-
μπτη 1 Φεβρουαρίου 
2018 γιορτάζουν την 
μνήμη του Προστάτη 
των Αγροτών - Αμπε-
λουργών, Αγίου Τρύ-
φωνα.

Στον Ιερό Ναό Α-
γίου Μηνά θα τελεστεί 
Θεία Λειτουργία και θα 
ακολουθήσει δεξίωση 
στο ξενοδοχείο «Βέρ-
μιον» στο Άλσος Αγίου 
Νικολάου.

Για τη μεταφορά 
των μελών θα υπάρ-
χουν αστικά λεωφορεία 
στην αφετηρία των Α-
στικών μετά το τέλος 
της θείας λειτουργίας.

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 4 

Φεβρουαρίου 2018 στον Ιερό 
Ναό της Μητρόπολης Βέροι-
ας ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για 
την ανάπαυση της ψυχής του 
πολυαγαπημένου μας συζύ-
γου, πατέρα, παππού, αδελ-
φού και θείου

ΜΙΧΑΗΛ

ΝΤΕΛΛΑ
και καλούμε όλους όσους τιμούν τη μνήμη του να 

προσέλθουν και να ενώσουν μαζί μας τις δεήσεις τους 
προς το Θεό.

Η σύζυγος, 
Τα παιδιά, Τα εγγόνια 
Τα αδέλφια, Τα ανήψια

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι
Δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού

ETHΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 4 

Φεβρουαρίου 2018 στον Ιερό 
Ναό Αγίων Αναργύρων Βέροι-
ας ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για 
την ανάπαυση της ψυχής της 
πολυαγαπημένης μας συζύ-
γου, μητέρας, γιαγιάς, αδελφής 
και θείας

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΕΥΑΓ.

ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΑ
και καλούμε όλους όσους τιμούν τη μνήμη της να 

προσέλθουν και να ενώσουν μαζί μας τις δεήσεις τους 
προς το Θεό.

Ο σύζυγος, 
Τα παιδιά, Τα εγγόνια 
Η αδελφή, Τα ανήψια
Οι λοιποί συγγενείς

Δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 3 Φε-

βρουαρίου 2018 στον Ιερό 
Ναό Αγίου Αθανασίου (Κοιμη-
τήρια) Βέροιας 40ΝΘΗΜΕΡΟ 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανά-
παυση της ψυχής του πολυ-
αγαπημένου μας συζύγου, 
πατέρα, παππού αδελφού και 
θείου

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡ.
ΑΝΔΡΕΑΔΗ

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, 
Ο αδελφός, Τα ανήψια, 

Οι λοιποί συγγενείς  και φίλοι

Το  Σάββατο 10 Φεβρουαρίου 
από τη Ι Μεραρχία Πεζικού

Μνημόσυνο 
για τους πεσόντες 

και θανόντες 
Αξιωµατικούς
 και Οπλίτες  

Το  Σάββατο 10 Φεβρουαρίου 2018 στις  11:00 π.μ., η  
Ι Μεραρχία Πεζικού θα τελέσει στο Στρατιωτικό Κοιµητήριο 
Βέροιας, (Τµήµα Πολιτικού Νεκροταφείου), επιµνηµόσυνη 
δέηση υπέρ ανάπαυσης των ψυχών των υπέρ πατρίδας 
πεσόντων και των θανόντων Αξιωµατικών και Οπλιτών σε 
περίοδο ειρήνης.  

 Από τη Διοίκηση της Μεραρχίας καλούνται οι συγγε-
νείς, οι αρχές και οι κάτοικοι της Βέροιας, εφόσον επιθυ-
µούν  να τιµήσουν τη µνήµη των νεκρών µε την παρουσία 
τους.    

Η κίνηση του Μητροπολίτη
O Σεβασμιώτατος :
Την Πέμπτη 1 Φε-

βρουαρίου το πρωί θα ιε-
ρουργήσει στον Ιερό Ναό 
της Αγίας Βαρβάρας, του 
ομώνυμου δημοτικού δι-
αμερίσματος του Δήμου 
Βεροίας, επί τη εορτή του 
Αγίου Τρύφωνα.

Την Πέμπτη 1 Φεβρου-
αρίου στις 6:00μ.μ. θα 
χοροστατήσει στον πα-
νηγυρικό εσπερινό στον 
πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό 
της Υπαπαντής του Κυρί-
ου Βεροίας.

Την Πέμπτη 1 Φε-
βρουαρίου στις 9:30μ.μ. 
θα τελέσει την κοπή βα-
σιλόπιτας του εμπορικού 
συλλόγου Βεροίας στην 
αίθουσα «Εκκοκκιστήριο 
ιδεών» Βεροίας.

Την Παρασκευή 2 Φε-
βρουαρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Υπαπαντής του 
Κυρίου στην Πατρίδα του Δήμου Βεροίας.

Το Σάββατο 3 Φεβρουαρίου στις 6:00μ.μ. θα τελέσει τα εγκαίνια του ανακαινι-
σμένου φουαγέ της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών του Δήμου Βεροίας.

Την Κυριακή 4 Φεβρουαρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό Ναό της Υπα-
παντής του Κυρίου Βεροίας.

Την Κυριακή 4 Φεβρουαρίου στις 11:30π.μ. θα παραστεί και θα χαιρετίσει την 
εκδήλωση για την οικογένεια που διοργανώνει η Ιερά Μητρόπολη Βεροίας, Ναού-
σης και Καμπανίας σε συνεργασία με τον Σύλλογο Πολυτέκνων Νομού Ημαθίας 
στο Παύλειο Πολιτιστικό Κέντρο. Στην εκδήλωση θα ομιλήσει η Καθηγήτρια Νευ-
ρολογίας της Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ κ. Βασιλική Κώστα με θέμα: «Ουρανόσταλτη 
Μάνα».

Την Κυριακή 4 Φεβρουαρίου στις 8:00μ.μ. θα παραστεί στην εόρτια συνεστίαση 
και θα τελέσει την κοπή βασιλόπιτας για τους Ιερείς, τα εκκλησιαστικά συμβούλια 
και τα φιλόπτωχα της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας στο Αλεξάνδρειο Μέλαθρον 
στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας.

Την Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου στις 6:00μ.μ. θα χοροστατήσει στο πανηγυρικό 
εσπερινό στον Ιερό Ναό του Αγίου Φωτίου Βεργίνης.

Την Τρίτη 6 Φεβρουαρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό Ναό του Αγίου Φω-
τίου Βεργίνης.



Στο ΕΣΠΑ της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας εντά-
χθηκε, με απόφαση του Περι-
φερειάρχη Απόστολου Τζιτζι-
κώστα, το έργο της έκθεσης 

κειμηλιαρχείου της Ιεράς Μονής Παναγίας 
Δοβρά, στην Ημαθία.

Το έργο αποτελεί μια από τις πλέον 
σημαντικές ιστορικές και πολιτιστικές πα-
ρεμβάσεις, καθώς πέρα από την έκθεση 
θα εγκατασταθεί νέα υποδομή, θα γίνουν 
συντηρήσεις και θα δημιουργηθεί ένας επι-
σκέψιμος χώρος εξαιρετικά σημαντικός για 
την Ορθοδοξία, αφού εκεί θα εκτίθενται τα 
κειμήλια της μονής.

Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδο-
νίας Απόστολος Τζιτζικώστας τόνισε ότι 
«σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη 
Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας χρη-
ματοδοτούμε την κατασκευή ενός χώρου 
για την ανάδειξη και προβολή του πολι-
τισμικού και θρησκευτικού πλούτου της 
Μονής Παναγίας Δοβρά, ένα ‘κόσμημα’ για 
την περιοχή, όπου θα εκτίθενται με ασφά-
λεια τα σπουδαία κειμήλια της μονής. Σε 
συνδυασμό με το Μουσείο της Βεργίνας 
και την προετοιμασία μας για την ανάδει-
ξη του Βήματος του Αποστόλου Παύλου, 
καθιστούμε την Ημαθία σε βασικό πυλώ-
να για την ανάδειξη του πολιτισμικού και 
θρησκευτικού τουρισμού της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας».

Η Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά έξω από 
τη Βέροια είναι από τα σημαντικότερα μο-
ναστήρια της Κεντρικής Μακεδονίας. Ιδρύ-
θηκε τον 12ο αιώνα, λειτούργησε ως το 
1822, καταστράφηκε από τους Τούρκους 
και επανιδρύθηκε το 1995. Στην Επανά-

σταση του 1821 υπήρξε ένα από τα σημα-
ντικότερα εθνικά και θρησκευτικά κέντρα, 
ενώ σήμερα λειτουργεί εντός της μονής το 
εκπαιδευτικό Κέντρο Βυζαντινών Τεχνών, 
αλλά και οι κατασκηνώσεις της τοπικής 
Μητρόπολης. Ανάμεσα στα σημαντικότατα 
κειμήλια της μονής περιλαμβάνεται και η 
θαυματουργή εικόνα της Παναγίας Δοβρά.

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 
550.000 ευρώ και οι παρεμβάσεις που θα 
γίνουν περιλαμβάνουν τελική διαμόρφωση 
των επιφανειών του χώρου έκθεσης (τοι-
χοποιίες, δάπεδα, οροφές), εγκατάσταση 
απαραίτητων μηχανολογικών υποδομών, 
φωτισμό, συντήρηση αντικειμένων, προ-
θήκες, συστήματα έκθεσης και το στήσιμο 
της έκθεσης.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας Κων-
σταντίνος Καλαϊτζίδης, δήλωσε για το έργο 
«Ευχαριστούμε τον Περιφερειάρχη Κεντρι-
κής Μακεδονίας Απόστολο Τζιτζικώστα για 
την ιδιαίτερη ευαισθησία που επιδεικνύει 
στην ανάδειξη των αρχαιολογικών και των 
θρησκευτικών μνημείων της Ημαθίας. Η 
χρηματοδότηση με το ποσό των 550.000 
ευρώ για την ανάπλαση, εξοπλισμό και 
ανάδειξη του κειμηλιαρχείου της ιστορικής 
Ιεράς Μονής Παναγίας Δοβρά, από την 
οποία ξεκίνησε η επανάσταση της Νάου-
σας το 1822, δίνει την δυνατότητα στους 
επισκέπτες της Ημαθίας να βιώσουν από 
κοντά τον σημαντικό θησαυρό που διαθέτει 
η Μητρόπολη μας. Θα ήθελα να ευχαρι-
στήσω επίσης τον Σεβασμιότατο Μητρο-
πολίτη Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας 
κ. Παντελεήμονα για το άοκνο ενδιαφέ-
ρον του, στην ανάδειξη των θρησκευτικών 
προορισμών της περιοχής μας».
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ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΘΕΑΤΡΟΥ 
ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ

Πρόσκληση σε γενική 
συνέλευση και εκλογές 

 Το Δ.Σ. του Ομίλου Φίλων Θε-
άτρου και Τεχνών Βέροιας καλεί τα 
μέλη και τους φίλους του σε Γενι-
κή Τακτική Συνέλευση τη Δευτέ-
ρα 5 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 
7:00 μ.μ. στο Ισόγειο της Στέγης 
Γραμμάτων και Τεχνών Βέροιας 
με τα παρακάτω θέματα:

1. Απολογισμός απερχομένου 
Διοικητικού Συμβουλίου

2. Συζήτηση και προτάσεις για την λειτουργία του Ομίλου
3. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής
4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου με διετή θητεία

ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
Η παραδοσιακή 

κέλτικη μπάντα «Celtic 
Highlanders Band, Pipes 

& Drums» στις εκδηλώσεις 
της φετινής Αποκριάς

Η παραδοσιακή κέλτικη μπάντα «Celtic Highlanders 
Band, Pipes & Drums» οκτώ συνολικά ατόμων, θα συμμε-
τέχει στις φετινές εκδηλώσεις της Νάουσα-Αποκριά 2018».

Οι μουσικοί, με τον ενθουσιασμό τους για την κέλτικη 
μουσική, τα εξωτικά όργανα και τις πολύχρωμες στολές, 
έχουν στόχο να εντυπωσιάσουν και να διεγείρουν την πε-
ριέργεια για την Κελτική μουσική και ιστορία προς τους θε-
ατές, προσδίδοντας διαφορετικά ηχοχρώματα και ιδιαίτερη 
ατμόσφαιρα στις εκδηλώσεις της φετινής Αποκριάς.

Η μπάντα  αποτελείται από σκωτσέζικες γκάιντες και τύ-
μπανα, την οποία διευθύνει ο David Clark, που οργανώνει 
και συνθέτει ένα μεγάλο μέρος των μουσικών κομματιών, 
ειδικά για τη μπάντα. Ο Ταγματάρχης David Clark (Major) 
μαζί με τον Ανθυπασπιστή (Pipes Major) Gerry Sloan, τον 
συμπολίτη μας Αρχιλοχία (Colour Sergeant) Κωνσταντίνο 
Σάκκο και άλλα μέλη των «Celtic Highlanders», θα παρου-
σιάσουν πολλά μουσικά κομμάτια από την Σκωτία και την 
Ιρλανδία με τα παραδοσιακά όργανα, γκάιντες και τύμπανα. 

Το πρόγραμμα εμφανίσεων της μπάντας είναι το 
εξής:

Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου: Πορεία σε καφέ, μπαρ και 
δρόμους της πόλης με τον Σύλλογο «Φίλοι του Καρναβα-
λιού».

Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου: Πορεία σε κεντρικούς 
δρόμους της πόλης.

Σάββατο 17 Φεβρουαρίου: Συμμετοχή στις εκδηλώσεις 
«Μια πόλη μια γιορτή».

Κυριακή 18 Φεβρουαρίου: Συμμετοχή στην κεντρική 
εκδήλωση του Δήμου με τη Φιλαρμονική Εταιρεία Νάουσας 
και πορεία στους δρόμους της πόλης.

Κ. Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου: Συμμετοχή στην εκδήλω-
ση «Κούλουμα» στην Πλατεία Καρατάσου με τον Σύλλογο 
«Φίλοι του Καρναβαλιού».

Στην Εύξεινο Λέσχης Θεσσαλονίκης
Με κεντρικό ομιλιτή 

τον Φώτη Κουτσουπιά
 η εκδήλωση τιμής 

στη μνήμη 
των Τριών Ιεραρχών 

Σε πλήθος κόσμου πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση 
τιμής των Τριών Ιεραρχών στην Εύξεινο Λέσχη Θεσσα-
λονίκης με κεντρικό ομιλητή τον Δρ. Φώτη Κουτσουπιά . 
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν Ακαδημαϊκοί, βουλευτές 
, περιφερειακοί σύμβουλοι της Π.Ε Θεσσαλονίκης και 
δήμαρχοι όμορων δήμων Θεσσαλονίκης . Ο δήμος Θεσ-
σαλονίκης εκπροσωπήθηκε από δημοτική σύμβουλο κ. 
Μαίρη Ακριτίδου. Με το πέρας της ομιλίας βραβεύτηκαν 
αριστούχοι μαθητές,  μέλη και τέκνα μελών, της Ευξείνου 
Λέσχης Θεσσαλονίκης .

Πρωτοφανές... sold out στην 27η Agrotica 
που ανοίγει 
σήμερα τις 
πύλες της

Σε έκθεση των ρεκόρ αναδεικνύεται η φετινή Agrotica 
(όπως είχαμε γράψει και σε πρόσφατο ρεπορτάζ του «Λα-
ού»), που εγκαινιάζεται σήμερα και θα διαρκέσει έως τις 
4 του μηνός. Είναι ενδεικτικό ότι φέτος η έκθεση καλύπτει 
σχεδόν 40.000 τ.μ. στεγασμένων εγκαταστάσεων, ενισχυ-
μένη χωρικά κατά 15% σε σχέση με την προηγούμενη 
διοργάνωση, με πολλές εταιρείες να μην καταφέρνουν να 
συμμετέχουν λόγω έλλειψης χώρων. Οι εκθέτες ανέρχονται 
σε 1.950 από 45 χώρες (άμεσοι και έμμεσοι), έναντι 1.503 
το 2016 και 1.349 το 2014. Μεταξύ των φετινών εκθετών 
και 27 εταιρείες από την Ημαθία.

Στην 27η Agrotica αποτυπώνονται η καινοτομία και το 
μέλλον της αγροτικής παραγωγής, καθώς και η προσπά-
θεια της γεωργίας να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης τόσο 
της ελληνικής οικονομίας όσο και της περιφέρειας της χώ-
ρας μας.

Όπως έγινε γνωστό στη συνέντευξη Τύπου ενόψει των 
εγκαινίων της, ποτέ άλλοτε από το 1985 που ξεκίνησε η 
Agrotica δεν έχουν επιτευχθεί τέτοια μεγέθη, γεγονός που 
καθιστά τη φετινή διοργάνωση τη μεγαλύτερη της ιστορίας 
της, αλλά και την έκθεση που σημειώνει νέα ρεκόρ στο 
επίπεδο των κλαδικών διοργανώσεων της ΔΕΘ-Helexpo. 

Τη μεγάλη ευθύνη της ΔΕΘ-Helexpo να στηρίξει την 
Agrotica για να συνεχίσει να παίζει τον σημαντικό της ρόλο 
στην αγροτική οικονομία υπογράμμισε στη διάρκεια της 
συνέντευξης ο πρόεδρος της ΔΕΘ-Helexpo Τάσος Τζήκας. 
Απηύθυνε δε κάλεσμα στον αγροτικό κόσμο να αγκαλιάσει 
και να σεβαστεί τη διοργάνωση-γιορτή. 

Ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής της ΔΕΘ-Helexpo 
Αλέξης Ταξιρλής εκτίμησε ότι στο τετραήμερο της έκθεσης 
θα περάσουν από τις πύλες της περισσότερα από 100.000 
άτομα.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έκθεση κειμηλιαρείου 
στην Ιερά Μονή Παναγίας 

Δοβρά στη Βέροια



Η Τράπεζα Πειραιώς συμμετέχει στην 27η 
AGROTICA, τη μεγάλη έκθεση αγροτικών μηχα-
νημάτων, εξοπλισμού και εφοδίων, η οποία θα 
φιλοξενηθεί στο Διεθνές Εκθεσιακό & Συνεδρι-
ακό Κέντρο της ΔΕΘ – Helexpo στη Θεσσαλο-
νίκη, από την 1η μέχρι τις 4 Φεβρουαρίου 2018. 
Μαζί με την τράπεζα στη φετινή Agrotica θα εί-
ναι και το Κέντρο Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας 
«Εξέλιξη», μέλος του Ομίλου της Τράπεζας Πει-
ραιώς, που προσφέρει σύγχρονα  εκπαιδευτικά 
προγράμματα και συμβουλευτικές υπηρεσίες, 
προσαρμοσμένα στις ανάγκες των αγροτών. 

 Στον εκθεσιακό χώρο της Τράπεζας Πειραι-
ώς (Περίπτερο No 2, stand 32, 1oς όροφος) 
θα βρίσκονται ειδικευμένα στελέχη για να πα-
ρέχουν πληροφορίες για τις υπηρεσίες και τα 
προϊόντα του Ομίλου, τα οποία απευθύνονται σε  
αγρότες, αγροτικές επιχειρήσεις, ομάδες παραγωγών, 
συνεταιρισμούς, αλλά και σε συνδεδεμένες, με τον α-
γροτικό τομέα, επιχειρήσεις.

 Σε μια περίοδο έντονων αλλαγών και στο πλαίσιο 
της αναπτυξιακής πολιτικής της, η Τράπεζα Πειραιώς 
συνεχίζει να δραστηριοποιείται με συνέπεια στον χώρο 
της Αγροτικής Οικονομίας, προσφέροντας ολοκλη-
ρωμένες τραπεζικές λύσεις για κάθε ανάγκη. Στηρίζει 
έμπρακτα τον πρωτογενή τομέα, με προσήλωση στον 
εντοπισμό και στην αξιοποίηση ευκαιριών στον αγρο-
τικό και στους συνδεδεμένους με αυτόν τομείς. Δίνει 
έμφαση στην αγροτική επιχειρηματικότητα και στην 
ανάπτυξη συλλογικών δράσεων. Παράλληλα, μέσω 
της ανάπτυξης του καινοτόμου Προγράμματος Συμ-
βολαιακής Τραπεζικής, διευκολύνει την αντιμετώπιση 
βασικών διαρθρωτικών προβλημάτων της ελληνικής 
γεωργίας. Με δεδομένη την εμπειρία και την τεχνογνω-
σία της, εστιάζει στην υποστήριξη της καινοτομίας, της 
τεχνολογικής και της οικολογικής πρωτοπορίας.

 
Βασική προτεραιότητα της Τράπεζας Πειραιώς είναι 

η εξασφάλιση των απαραίτητων κεφαλαίων, τόσο για 
κεφάλαια κίνησης όσο και για τις επενδυτικές ανάγκες 
των αγροτών. Ειδικότερα, με στοχευμένες και ορθολο-
γικές χρηματοδοτήσεις βραχυπρόθεσμου χαρακτήρα, 

διαμορφώνει τις προϋποθέσεις μείωσης του κόστους 
παραγωγής που αποτελεί καίριο ζήτημα σήμερα για 
την ελληνική γεωργία. Επιπρόσθετα, με τη νέα φιλοσο-
φία της για τις χρηματοδοτήσεις των επενδυτικών σχε-
δίων στοχεύει στη δημιουργία και ανάπτυξη βιώσιμων 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων και δημιουργεί τις 

συνθήκες για την ορθολογική αξιοποίηση των πό-
ρων του νέου Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 
2014-2020 και ειδικότερα του Προγράμματος Αγροτι-
κής Ανάπτυξης. 

Η Τράπεζα Πειραιώς δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην 
εγκατάσταση της αναδυόμενης γενιάς νέων αγροτών, 
οι οποίοι αποτελούν και τον βασικό φορέα εισαγω-
γής νέας τεχνολογίας και καινοτομιών στο γεωργικό 
τομέα. Στην επίτευξη αυτού του στόχου συμβάλλει 
και η «Εξέλιξη», που ενημερώνει για τα εξειδικευμένα  
προγράμματα που προσφέρει και σχετίζονται με την 
πράσινη επιχειρηματικότητα και τη σύγχρονη αγροτική 
ανάπτυξη.
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Αποκριάτικη εκδήλωση 
του Ομίλου Προστασίας 

Παιδιού Βέροιας
Ο Όμιλος Προστασίας Παιδιού Βέροιας σας προσκαλεί 

στην αποκριάτικη εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί 
την Κυριακή 4 Φεβρουαρίου 2018, ώρα 7.00 μ.μ στο 
κέντρο «Ελιά» στη Βέροια. 

Την εκδήλωση θα πλαισιώνει ζωντανή μουσική. 
Τιμή πρόσκλησης 15 Ευρώ.

Το Δ.Σ.

Ο TΟΝΙΣ ΣΦΗΝΟΣ την 
Τσικνοπέμπτη στη Νάουσα

Ο Δήμος Ηρωικής Πόλης Νάουσας παρου-
σιάζει τον μοναδικό TΟΝΙΣ ΣΦΗΝΟΣ και την 
πολυμελή μπάντα του (Tonis Sfinos & The 
Playmates) την Τσικνοπέμπτη 8 Φεβρουαρίου 
στις 7.30 μ.μ. στην Πλατεία Καρατάσου της 
Νάουσας στην εναρκτήρια συναυλία των φε-
τινών εκδηλώσεων «Νάουσα-Αποκριά 2018».

Ο Τόνις Σφήνος επιστρέφει τις φετινές Από-
κριες επίκαιρος, φρέσκος και ολοζώντανος με 
φουλ διασκεδαστική διάθεση, με ένα χορευτικό 
σόου των δεκαετιών από ‘60 έως ’90, το οποίο 
μετά από 7 χρόνια περιοδείας στην Αμερική και 
την Ευρώπη έρχεται και στη Νάουσα για να ε-
ντυπωσιάσει. Ο Τόνις, όπως έχει χαρακτηριστεί 
διεθνώς ως international showman, φέρνει κο-
ντά μας μία παραγωγή που θα μας ξεσηκώσει 
περισσότερο από κάθε άλλη φορά.

Πριν την έναρξη της συναυλίας θα προηγη-
θεί σόου πυροτεχνημάτων και η βράβευση των 
νικητών του μαθητικού διαγωνισμού ζωγραφι-
κής «Γίνε νονός της Αποκριάς 2018».

Η συμμετοχή όλων στη διασκέδαση είναι 
«επιβεβλημένη». Σε περίπτωση κακοκαιρίας 
η συναυλία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό 
Θέατρο Νάουσας.

Δράσεις για οικολογική
και ανεμπόδιστη μετακίνηση 

των πεζών και των 
Ατόμων με Αναπηρία

Στα πλαίσια 
της εκστρατεί-
ας ecomobility, 
ο ι  εκπα ιδευ -
όμενοι και οι 
ε κ π α ι δ ε υ τ έ ς 
του Σχολε ίου 
Δεύτερης Ευ-
καιρίας Νάου-
σας, συνοδευ-
όμενοι από την 
υπεύθυνη του 
προγράμματος 
για τη πόλη της 
Νάουσας κ. Βέ-
ρα Αβραμίδου, 
συναντήθηκαν 
με το Δήμαρχο 
Νάουσας κ. Νι-
κόλαο Κουτσο-
γιάννη για να 
συζητήσουν όλα 
τα θέματα που 
σχετίζονται με 
την οικολογική 
και ανεμπόδι-
στη μετακίνηση 
των πεζών και 
των Ατόμων με 
Αναπηρία στη 
πόλη.  

Το απόγευ-
μα της Τρίτης 
30 Ιανουαρίου 
δημιούργησαν 
μια θέση στάθ-
μευσης για Α-
μεΑ στον χώρο 
της Βέτλανς με 
σκοπό να γίνει ευκολότερη η πρόσβασή τους στους χώρους του κτιρίου (Κ.Ε.Π., Δημοτική Βιβλιο-
θήκη, εικαστικά εργαστήρια, αίθουσα εκδηλώσεων). Ταυτόχρονα, προσπάθησαν με την εικαστική 
παρέμβαση που δημιουργήθηκε στην είσοδο του Δημοτικού Ωδείου «Εστία Μουσών» σε σχήμα 
πλήκτρων πιάνου να ομορφύνουν την πόλη μας και να υπενθυμίζουν με αυτό τον τρόπο τους 
οδηγούς ότι από εκείνο το σημείο διέρχονται καθημερινά  πολλά παιδιά. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα 
τον Αντιδήμαρχο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας κ. Στέλιο Δάγγα, τον υπεύθυνο της τεχνικής 
υπηρεσίας κ. Κώστα  Βαρβέρη και τον κ. Τέλη Τσίμπρη για την βοήθεια  και τα υλικά που μας προ-
σέφεραν, όπως επίσης και τον υπάλληλο της Εστίας Μουσών κ. Παναγιώτη Μώκιο για τη διάθεση 
συμμετοχής του στη δράση . Θα θέλαμε να ζητήσουμε συγγνώμη από τους κατοίκους της Νάου-
σας για την ολιγόωρη ταλαιπωρία τους και ειδικότερα από τους γονείς και τους μαθητές της Εστίας 
Μουσών. Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Νάουσας δεσμεύεται να συνεχίσει τις δράσεις του για μία 
πιο φιλική πόλη.

1 – 4 Φεβρουαρίου στη Θεσσαλονίκη
Η Τράπεζα Πειραιώς 
στην 27η AGROTICA

Νέος Τρόπος 
Ενίσχυσης 

Πολιτιστικών 
Φορέων 

για την χειμερινή 
και θερινή περίοδο 

2017-2018
 
Το Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού, 

στο πλαίσιο της τρέχουσας αναδιαμόρφωσης 
των διαδικασιών ενίσχυσης των Πολιτιστικών 
Φορέων και για τη δικαιότερη κατανομή των 
πόρων με έμφαση στην Περιφέρεια, καλεί ό-
σους ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν πο-
λιτιστικές δράσεις κατά τη χειμερινή περίοδο 
2017-2018, να καταθέσουν τα αιτήματα τους 
για παροχή Αιγίδας και Οικονομικής Ενίσχυ-
σης στις αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου 
μέχρι την Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2018, και για 
τις εκδηλώσεις της θερινής περιόδου έως την 
Παρασκευή 27 Απριλίου 2018, προκειμένου να 
επιτευχθεί η καλύτερη και έγκαιρη αξιολόγησή 
τους.

Σε περίπτωση που φορείς επιθυμούν για 
την έγκαιρη διοργάνωση καλοκαιρινής εκδή-
λωσης να καταθέσουν τις προτάσεις τους στο 
διάστημα της χειμερινής περιόδου,  τα αιτήματά 
τους θα γίνονται δεκτά.

Οι εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα εξετάζονται 
καθώς δεν θα εντάσσονται στον ετήσιο σχεδια-
σμό και προϋπολογισμό του ΥΠΠΟΑ. 

Τα αιτήματα θα αξιολογούνται δύο φορές τον 
χρόνο από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, και οι απα-
ντήσεις στα αιτήματα θα ανακοινώνονται εντός 
45 ημερών από την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των αιτήσεων.  
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Ομιλία της καθηγήτριας 
Μαρίας Μαντούβαλου για τους 

τρεις Ιεράρχες 
στη «Στέγη»

Εκδήλωση με θέμα «Η Παιδεία των 
τριών Ιεραρχών και η Παιδεία στην Ελλά-
δα σήμερα» πραγματοποιεί η «Ενωμένη 
Ρωμηοσύνη» σε συνεργασία με την Έ-
νωση Θεολόγων, την Ένωση Γονέων Α/
θμιας Εκπ/σης και στήριξη της Ιεράς Μη-
τρόπολης και τον Δήμο Βέροιας, την Πέ-
μπτη 1 Φεβρουαρίου στις 7.00 μ.μ. στην 
Αντωνιάδειο Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών 
Βέροιας.

Στην εκδήλωση θα μιλήσει η καθηγή-
τρια φιλοσοφικής του Πανεπιστημίου Αθη-
νών Μαρία Μαντούβαλου.

Η 2η ετήσια ημερίδα 
για την ποιότητα του ελληνικού 

βαμβακιού στην 27η Δ.Ε. 
AGROTICA στη Θεσσαλονίκη 
-Ομιλητής ο Υπουργός Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων 
Η Διεπαγγελματική Οργάνωση Βάμβα-

κος διοργανώνει, στα πλαίσια της 27ης Δ.Ε. 
AGROTICA, τη 2η ετήσια ημερίδα για την Ποιότη-
τα του Ελληνικού Βαμβακιού με θέμα: «ΑΥΞΗΣΗ 
ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ», 
την Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου και ώρα 16.00 
στο Συνεδριακό Κέντρο «Ν. Γερμανός» (Δ.Ε. 
AGROTICA, Περίπτερο 8, Αίθουσα Α, 2ος όρο-
φος).

Στην ημερίδα θα παρουσιαστούν η μέχρι στιγ-
μής δράση της ΔΟΒ, τα αποτελέσματα των ερευ-
νητικών έργων που αφορούν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των ποικιλιών που σποροπαράγονται 
στην Ελλάδα και του προγράμματος της ταξινόμησης 1% του παραγόμενου προϊόντος. Επίσης, 
θα γίνει αναφορά για την εφαρμογή της Υ.Α. σχετικά με τις ξένες ύλες στο σύσπορο βαμβάκι, 
προτάσεις για τη μείωση του κόστους παραγωγής της βαμβακοκαλλιέργειας, γενικότερη ενη-
μέρωση για τις τιμές της αγοράς του βαμβακιού καθώς και τις εξελίξεις για τις ορθές μεθόδους 
συλλογής του προϊόντος ενώ θα γίνει αναφορά και για τα κριτήρια της ποιότητας βάμβακος και 
την αξία των πιστοποιήσεων στην κλωστοϋφαντουργία.

Την έναρξη της ημερίδας θα κηρύξει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Ευ-
άγγελος Αποστόλου ενώ ομιλητής θα είναι και ο Υφυπουργός ΥΠΑΑΤ κ. Βασίλης Κόκκαλης.

Στο τέλος θα δοθεί η δυνατότητα για ερωτήσεις από τους παριστάμενους ενώ η είσοδος είναι 
ελεύθερη.

Υπενθυμίζεται ότι παρόμοιες εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στη Λαμία στις 9 Φεβρουαρί-
ου και στην Αλεξανδρούπολη στις 13 Φεβρουαρίου.

Την Τρίτη 6 Φεβρουαρίου
Καλοκαιρινές βροχοπτώσεις

 και ντε μίνιμις στη συνέλευση του 
Αγροτικού Συλλόγου Νάουσας 

Συνέλευση- ενη-
μέρωση για τα θέμα-
τα της επικαιρότητας 
(βροχοπτώσεις κα-
λοκαιριού 2017 και 
ενίσχυσης ντε μίνιμις 
λόγω εμπάργκο) θα 
πραγματοποιήσει την 
Τρίτη 6 Φεβρουαρί-
ου στις 6.30 το από-
γευμα στο «Χρήστος 
Λαναράς» (αίθουσα 
Βέτλανς) ο Ενιαίος 
Σύλλογος Αγροτών 
Νάουσας.

Θα γίνει επίσης α-
πό τον γεωπόνο Δη-
μήτρη Βακάμη ενημέ-
ρωση για το «Κομφούζιο» και το νέο μέτρο της απονιτροποίησης.

Του Μάξιμου 
Χαρακόπουλου

Η Ελλάδα συμπληρώνει ήδη 
3 χρόνια διακυβέρνησης των ΣΥ-
ΡΙΖΑΝΕΛ. Φαίνονται, βέβαια, ως 
πολύ μακρινές εκείνες οι εικόνες 
των «αντιμνημονιακών» που κα-
τέλαβαν την εξουσία, με σημαία 
τα ψεύδη και την ασύστολη δημα-
γωγία. Γι’ αυτό άλλωστε, και δεν 
τολμούν να κάνουν έναν σοβα-
ρό απολογισμό ανάμεσα σε αυτά 
που υπόσχονταν και σ΄ αυτά που 
έκαναν. Ο πανηγυρισμός των κυ-
βερνώντων περιορίζεται μονάχα 
στο γεγονός της παραμονής τους 
στην εξουσία, που είναι και ο μοναδικός τους στόχος. 

Τι, όμως, πέτυχαν αυτά τα τρία χρόνια που πήραν τα 
ηνία της χώρας στα χέρια τους οι δυνάμεις του λαϊκισμού; 
Τι θετικό έφεραν για την κοινωνία, για τους απλούς αν-
θρώπους, στο όνομα των οποίων όμνυαν, ως υποτίθεται 
εκφραστές των αδυνάτων; 

• Στα 3 χρόνια διακυβέρνησης των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, 
πρόλαβαν και ψήφισαν δύο μνημόνια, και έβαλαν 
τις υπογραφές τους σε δεσμεύσεις της χώρας όχι 
για ένα ή δύο χρόνια αλλά για πολλές δεκαετίες. Ο 
λογαριασμός της τριετίας που καλούνται να πληρώ-
σουν οι πολίτες είναι σύμφωνα με την Τράπεζα της 
Ελλάδος 86 δισ. ευρώ για την οικονομία και 21 δισ. 
ευρώ σε «καθαρά» μέτρα για νοικοκυριά και επιχει-
ρήσεις.

• Στα 3 χρόνια διακυβέρνησης των ΣΥΡΙΖΑ-
ΝΕΛ, η δημόσια περιουσία μπήκε στο υπερταμείο 
για 99 χρόνια, η χώρα σε μόνιμη επιτροπεία μέχρι 
να ξεπληρωθεί το 75% του χρέους, ενώ συμφωνή-
θηκαν υπέρογκα πλεονάσματα, που δεν μπορεί να 
τα βαστάξει η οικονομία. Αντί για ανάπτυξη, βουλιά-
ξαμε αρχικά στην ύφεση -μετά τα βαρουφάκεια πει-
ράματα- και στη συνέχεια καθηλωθήκαμε σε αναιμι-
κή ανάπτυξη, την ώρα που η ευρωπαϊκή οικονομία 
ανακάμπτει αποφασιστικά. Οι ξένες επενδύσεις 
έχουν πέσει στο ναδίρ, λόγω της αναβλητικότητας 
και της διγλωσσίας των αρμοδίων.

• Στα 3 χρόνια διακυβέρνησης των ΣΥΡΙ-
ΖΑΝΕΛ, σπάνε όλα τα αρνητικά ρεκόρ στην αγορά 
εργασίας, καθώς οι ευέλικτες μορφές εργασίας έ-
φθασαν τον Δεκέμβριο του 2017 στο 57,39% των 
συνολικών. Κατόρθωμά τους η γενιά των 360 ευρώ! 
Την ίδια ώρα, οι φορείς του Δημοσίου τόσο του στε-
νού, όσο και του ευρύτερου τομέα αυξήθηκαν από 
227 το 2015 σε 374 το 2017, δηλαδή σημείωσαν 
αύξηση 65%, ενώ αριθμός των εργαζομένων στο 
Δημόσιο ανήλθε από 686.824 τον Δεκέμβριο του 
2015 σε 712.716 τον Οκτώβριο του 2017.

• Στα 3 χρόνια διακυβέρνησης των ΣΥΡΙΖΑ-
ΝΕΛ, οι άμεσοι και οι έμμεσοι φόροι έγιναν κυριολε-
κτικά δυσβάστακτοι, με μεγάλο θύμα -κατ’ ομολογία 
των κυβερνώντων- τη μεσαία τάξη που συνειδητά 
στοχοποίησαν. Ο ένας στους εφτά δανειολήπτες 
με «κόκκινα» δάνεια, είτε στεγαστικά είτε επιχειρη-
ματικά, βρίσκεται αντιμέτωπος με πλειστηριασμό, 
καθώς η κυβέρνηση δέχθηκε να γίνουν 130.000 
τουλάχιστον πλειστηριασμοί σε βάθος τετραετίας. 

• Στα 3 χρόνια διακυβέρνησης των ΣΥΡΙ-
ΖΑΝΕΛ, οι αγρότες είδαν να αυξάνονται ο φόρος 
εισοδήματος, να εκτινάσσονται οι ασφαλιστικές 
εισφορές, να φορολογούνται οι επιδοτήσεις, να κα-
ταργείται η επιδότηση του αγροτικού πετρελαίου, να 
αυξάνεται το κόστος παραγωγής. 

• Στα 3 χρόνια διακυβέρνησης των ΣΥΡΙ-
ΖΑΝΕΛ, μειώθηκαν οι συντάξεις σε εκατοντάδες χι-
λιάδες συνταξιούχους, κόπηκε το ΕΚΑΣ σε 140.000 
συμπολίτες μας, σφαγιάστηκαν τα επιδόματα σε 
πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες, όπως και τα 
αναπηρικά επιδόματα. 

• Στα 3 χρόνια διακυβέρνησης των ΣΥΡΙ-
ΖΑΝΕΛ, με τον νόμο - έκτρωμα Παρασκευόπουλου 
αποφυλακίστηκαν με συνοπτικές διαδικασίες πάνω 
από 10.000 κρατούμενοι, τροφοδοτώντας την αυ-
ξανόμενη εγκληματικότητα. Επεκτάθηκαν τα άβατα 
των μπαχαλάκηδων, εξαχρειώθηκαν οι κάθε λογής 
περιθωριακές ομάδες της βίας και της καταστρο-
φής, όπως ο “Ρουβίκωνας”. Στα Πανεπιστήμια με το 
νόμο Γαβρόγλου επεκτάθηκε το άσυλο ανομίας και 
οργανωμένες ομάδες τραμπούκων δρουν ανενό-
χλητα τρομοκρατώντας φοιτητές και καθηγητές.

• Στα 3 χρόνια διακυβέρνησης των ΣΥΡΙ-
ΖΑΝΕΛ, υπήρξαν 22 παρεμβάσεις της κυβέρνησης 
στην Δικαιοσύνη, η οποία δέχθηκε επιθέσεις που 
δεν συνάδουν σε δημοκρατική  πολιτεία με διακριτή 
λειτουργία των εξουσιών. 

Ο κατάλογος αυτός είναι χωρίς τέλος. Όσο και 

αν επιδιώκουν τα «μαγειρεία» του Μα-
ξίμου να αλλοιώσουν την πραγματικό-
τητα, να κάνουν ενέσεις αισιοδοξίας, για 
μια καθαρή έξοδο από τα μνημόνια, η 
αλήθεια είναι πολύ σκληρή και γνωστή 
σε όλους. Η πολιτική που ακολουθείται 
είναι αδιέξοδη, οδηγεί σε έναν φαύλο 
κύκλο, χωρίς αναπτυξιακή προοπτική, 
χωρίς να δίνονται λύσεις στα βασανι-
στικά προβλήματα της ελληνικής κοινω-
νίας, τόσο στην οικονομία, όσο και σε 
κάθε άλλο τομέα. Αυτό που πραγματικά 
συμβαίνει είναι η προσπάθεια να διατη-
ρηθούν τα πάντα σε μια στασιμότητα, 
προς όφελος κάποιων και σε ζημία των 
πολλών και πρωτίστως των νέων μας, 
που δεν βλέπουν φως στον ορίζοντα. 

Η ανάγκη της μεγάλης Πολιτικής Αλλαγής τώρα είναι πιο 
απαραίτητη από ποτέ. Τρία χρόνια διακυβέρνησης ΣΥΡΙ-
ΖΑΝΕΛ είναι αρκετά...  

Ο Μάξιμος Χαρακόπουλος είναι αναπληρωτής Το-
μεάρχης Εσωτερικών της Νέας Δημοκρατίας, αρμό-
διος για θέματα Προστασίας του Πολίτη, βουλευτής 
Λαρίσης.

Τρία χαμένα χρόνια…

Το Ινστιτούτο φυλλοβόλων, 
οπωροφόρων δένδρων

Νάουσας στην AGROTICA
Το Τμήμα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων Νάου-

σας του Ι.Γ.Β.&Φ.Π., θα συμμετάσχει στην «27η Agrotica 
2018», το Σάββατο 3 Φεβρουαρίου και ώρα 16:00 στο 
συνεδριακό κέντρο ‘Αιμίλιος Ριάδης’ (στο χώρο της έκθε-
σης) με ομιλία του Θ. Σωτηρόπουλου στην εκδήλωση της 
ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ με θέμα ‘Προϊόντα θρέψης στο διεθνές 
περιβάλλον – Σύγχρονες τάσεις και εξελίξεις στη θρέψη των 
καλλιεργειών’.

Σήμερα οι αποζημιώσεις 
ΕΛΓΑ για τα 

υπόλοιπα του 2017 
500.000 ευρώ στην Ημαθία

Αποζημιώσεις ύψους 20,8 εκατ. ευρώ θα καταβάλλει ο 
ΕΛΓΑ σήμερα Πέμπτη σε 18.183 δικαιούχους αγρότες και 
κτηνοτρόφους όλης της χώρας. Αφορούν εκκαθαρίσεις ζημι-
ών από διάφορα ζημιογόνα αίτια, στη φυτική παραγωγή και 
το ζωικό κεφάλαιο, που συνέβησαν εντός του 2017, εκτός 
φυσικά για τις βροχοπτώσεις του Ιουλίου για τις οποίες α-
κολουθείται άλλη διαδικασία. Το υψηλότερο ποσό αποζημι-
ώσεων συγκεντρώνει ο Νομός Πέλλας με 4.330.000 ευρώ, 
ενώ το ποσό για την Ημαθία είναι 500.000 ευρώ.



Μπορεί να ξεπέρασαν τους 
εαυτούς τους οι παίκτες της 
Βέροιας απέναντι στον πρωτο-

πόρο Άρη αλλά στο τέλος έφυγαν δύο 
φορές με σκυμμένο...το κεφάλι τόσο 
για την ήττα όσο και με τον τρόπο 
που προήλθε στα τελευταία λεπτά 
όταν δόθηκε πέναλτι από τον διαιτη-
τή, το σουτ του Διανμαντόπουλου το 
απέκρουσε ο εκπληκτικός Γιαγκιόζης 
αλλά ο Πασάς που καταφανή θέση 
οφσάιτ έστειλε την μπάλα στα δίκτυα 
της εστίας της Βέροιας  για να γίνει το 
0-1. Σίγουρα ο Άρης ήταν καλύτερος  
είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων, 
έχασε ευκαιρίες αλλά μέχρι το 88’ 
λεπτό το 0-0 κρατούσε σε αγωνία τους 
φιλάθλους που το παρακολουθούσαν.

Θαμπορούσεαπότο16’λεπτόναπάρειπροβά-
δισμαστοσκορότανμέσααπότηνπεριοχήοΜπά-
μπηςΠαυλίδης έπιασε δυνατόσουτ αλλάημπάλα

βρήκετοδεξίδοκάριτουΓιαγκιόζη.
Ησυνέχεια ανήκει στονΆρη χωρίς όμως να α-

πειλήσει σοβαρά την εστία της Βέροιαςπου κατά
διαστήματαμέχριτηνλήξητουα’ημιχρόνουισορρό-
πησετοπαιχνίδι,καιπροσπάθησενααπειλήσειτην
εστίατουΚαντιμοίρη.

Στοβ΄ημίχρονο έγινε έναπολύπιο ανοικτόπαι-
χνίδιμετονΆρηναθέλειναπετύχειτογκολπουθα
του δώσει την νίκη και τους τρεις βαθμούς και στο
48’αλλάκαιστο68’λεπτόναχάνεικαλέςευκαιρίες
με τονΔιαμαντόπουλο .Ηπρώτηαντίδρασηγια την
Βέροιαστο70’λεπτόμετομακρινόσουττουΚοζάκη
πουπέρασελίγοπάνωαπόταδοκάριατουΆρη.

Στο αμέσως επόμενο λεπτό ηπολύ μεγάλη ευ-
καιρίαγια τηνΒέροιαμε τονΜπαστιάνοστηναντε-
πίθεσηναπλασάρειτονΚαντιμοίρηπουαπέκρουσε
μετοχέριεκτόςπεριοχήςημπάλαεπέστρεψεστον
επιθετικότηςΒέροιαςπουπλάσαρεστοκενότέρμα
πολύσιγάγιανααποκρούσουνοιαμυντικοί.

ΌμωςοτερματοφύλακαςτουΆρηπήρετηνκόκ-
κινη κάρτα τουδιαιτητήαφούαπέκρουσε εκτόςπε-
ριοχήςμε το χέρι , και έτσι οΆρηςσυνέχισεμε 10
παίκτες.

Τοπαιχνίδι γίνεται δραματικό αφούστηνπίεση
τουΆρηαντιδράει και ηΒέροια αφούμετά την ευ-
καιρίατουΣόουζαστο81’λεπτόαπόκοντάήρθεστο
84’ηκεφαλιάτουΖυγκελίδηπουπέρασελίγοέξω

Και  φθάνουμε  στο δραματικόφινάλε
πρώτα με την ευκαιρία του Ντούνη στο
86’ από κοντά κόπηκε και πάλι από τον
Γιαγκιόζη , στην συνέχεια είχαμε ανατρο-
πήτουπαίκτητουΆρηπουδενδίνεται το
πέναλτι, για ναφθάσουμεστο 88’ ΄λεπτό
όπουο διαιτητής έδωσεπέναλτι αυτή την
φοράσεχέριτουΔαμιανάκηπουαντίκρου-
σεκαιτηνκόκκινηκάρτα(2ηκίτρινη).

Την εκτέλεσηανέλαβε οΔιαμαντόπου-
λος όμως καιπάλι ο εξαιρετικός τερματο-
φύλακας τηςΒέροιαςαπέκρουσε καιστην
συνέχεια οΠασάς( όπως και άλλοι τρεις
παίκτες τουΆρηήτανσε  θέσηοφσάιντ )
πέτυχε το 0-1 εν μέσω έξαλλωνπανηγυ-
ρισμών.

ΗΒέροιαάξιζεκάτικαλύτεροστοναγώ-
νααλλάκαιοΆρηςχωρίςναδείξεικάτιδεν
δικαιολογείτηνβαθμολογικήτουθέση.

Κρίμασταπαιδιάπουέδειξανένακαλύ-
τεροαγωνιστικόπρόσωποαλλάδενμπο-
ρούσαννααποφύγουντηνήτταπουήρθε
μετοντρόποπουήρθε,

ΒΕΡΟΙΑ (Τερζής): Γιαγκιόζης,Λαζό-
πουλος, Καψάλης, Κοζάκης,Δαμιανάκης,
Γιαμόα,Λίταινας,Δόρης,Μπαστιανός,Μέ-
ξης(63’Ζυγκερίδης),Βανκεβάι.

ΑΡΗΣ (Σπανός): Καντιμοίρης,Τζανα-
κάκης,Μπούρμπος (75’Αναγνωστόπου-
λος), Σόουζα,Δεληζήσης, Ιντζόγλου,Μου-
μίν,Μπαργκάν (60’ Ντούνης), Παυλίδης
(69’Πασάς),Κάσσος,Διαμαντόπουλος.
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Ο Απόστολος 
Χαραλαμπί-
δης μίλησε 

για την απόφασή 
του να αποχωρήσει 
από τη Βέροια. Για 
την απόφαση του να 
τα... βροντήξει από 
τη Βέροια τοποθε-
τήθηκε στον Yellow 
Radio 92.8 ο Από-
στολος Χαραλαμπί-
δης. Ο Καστοριανός 
αναφέρθηκε στα 
πολλά προβλήματα 
που αντιμετώπισε, 
λέγοντας ότι κοίταξε 
το καλό της οικογέ-
νειας του. Αρχικά 
είπε: «Στη Φούτμπολ Λιγκ υπάρχουν 
πολλά προβλήματα οικονομικά. 
Τέτοια ομάδα ήταν και η Βέροια, 
γνωρίζαμε τα προβλήματα που είχε 
από τότε που έπεσε στην Β’ Εθνική, 
όλοι οι παίκτες έφυγαν και έγινε μια 
καινούρια ομάδα με νέα παιδιά, με 
πολύ καλά στοιχεία.

Φτιάξαμε μια ομάδα ανταγωνιστική, πολύ
καλή,αλλάταπροβλήματαμεγάλωνανμέραμε
τη μέρα και δεν μπορέσαμε ναπάρουμε τους
παίκτες που θέλαμε. Είδα ότι μέχρι χθες δεν
μπορούσαναπάρωτουςπαίκτεςπουχρειαζό-
μασταν και δενμπορούσανα κάνω τηδουλειά
που ήθελα, δεν έβγαζα τις προπονήσεις που
ήθελα.Αισθανόμουνπολλέςφόρες μόνος μου
εγώμετουςποδοσφαιριστές».

Για το ότι παραιτήθηκε:
«Μίλησαμετουςπαίκτες, τόσοκαιρόήμουν

μονόςμουμαζίτους.αλλάέπρεπεναφύγωκαι
νακοιτάξωτηνοικογένειαμου.

Έκαναυπομονή7μήνεςκαιτοξέρουνκαιοι
παίκτεςκαιαυτόμενοιάζειπερισσότερο,εκείνοι
ήξεραντιτραβούσα».

Για το τι ομάδα θα κατέβει σήμερα στον 
αγώνα:

«Έμειναν16παίκτεςσυν3τερματοφύλακες,
με αρκετούς τραυματίες και δεν έβγαιναν οι
προπονήσεις.Δεν ευχαριστιόμουν την δουλειά
μου.Πηγαίναμε καλά σαν ομάδα στοπρωτά-
θλημα,απότονματςμετονΕργοτέληκαιμετά.
έβλεπα ότι δεν υπήρχε κάποιος να λύσει τα
προβλήματα.Μετά τηνφυγή τουΚικερίδη δεν
υπήρχεκανέναςστογήπεδο».

Γιατί αποφάσισε να φύγει πριν το παιχνί-
δι με τον Άρη:

«Δενήθελανακαθίσωσεαυτότοπαιχνίδι».

Για το ποιος θα είναι προπονητής στο ση-
μερινό παιχνίδι με τον Άρη:

«Θα είναι οσυνεργάτης μου, ο κύριοςΤερ-
ζής,στονσημερινόστοναγώνακαιθαεκτελέσει
ταχρέητουυπηρεσιακού».

Για το αν έβαζε λεφτά ο ίδιος για την ο-
μάδα:

«ΠηγαινοερχόμουνΘεσσαλονίκη - Βέροια
και τις βενζίνες τις έβαζα από την τσέπη μου
αλλάαυτόείναιτοτελευταίο».

Για το αν έχει πληρωθεί καθόλου από την 
ομάδα:

«Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, πιο πολύ
ήταν τοαγωνιστικό κομμάτι, ότι δενμπορούσα
ναδουλέψω».

Για τον Άρη:
«ΟΆρηςείναιμιαμεγάληομάδαπουανήκει

στη ΣούπερΛίγκα και μακάρι να κατακτήσει
τηνπρώτηθέσηκαιναανέβει.Τοπρωτάθλημα
ξεκινάειπάλιαπότηναρχή,φαίνεταιοΆρηςκαι
ηΠαναχαϊκήείναιπολύσταθερέςομάδες,αλλά
καιοΟΦΗπαράτηνγκέλαπουέκανε,είναιμια
δυνατήομάδα».

Για την Βέροια:
«ΗΒέροιαείναιμεγάληομάδα,έχωξαναπε-

ράσειάλλωστεμε καλύτερεςσυνθήκες, κάναμε
φέτοςμια καλήομάδαμεπολύ ταλέντο καιπί-
στευαότι κάποιος θαβοηθήσει, θααγκαλιάσει
τηνομάδα,αλλάδενείδατίποτακαιπρέπεινα
κοιτάξωκαιεγώτονεαυτόμου».

HηρωικήΒέροια...έχασε
στο89’απότονΆρη0-1

Απόστολος Χαραλαμπίδης: «Έπρεπε 
να κοιτάξω την οικογένειά μου»



Από την Α-
καδημία Ποδο-
σφαίρουΒέροι-
ας, ανακοινώ-
θηκανταεξής:

Έναόμορφο
απόγευμα μοι-
ραστήκαμε το
Σάββατο στην
καθιερωμένη ε-
τήσια κοπή της
β ασ ι λ όπ ι τ α ς
του Συλλόγου
μας .  Γονε ί ς ,
προπονητές,παράγοντεςτουτοπικούποδοσφαίρου,
φίλοιτηςΑκαδημίαςΠοδοσφαίρουΒέροιαςκαιαθλη-
τές τηςομάδαςμαςανταποκρινόμενοιστο κάλεσμά
μαςκατέφθασανστονεξαιρετικόχώροτηςΕληάςκαι
μαςτίμησανμετηνπαρουσίατους.

Αντιστεκόμενη στις ιδιαίτερες συνθήκες (κοινω-
νικοοικονομικές) της εποχής, ηΑκαδημία Ποδο-
σφαίρου Βέροιας διατηρεί το εξαιρετικό επίπεδο
όχιμόνοστιςαθλητικέςδιοργανώσεις,αλλάκαιστις
κοινωνικέςαισθανόμενητηνυποχρέωσηναανταπο-
δώσειτηνεμπιστοσύνηπουεισπράττειόλααυτάτα
χρόνιααπόγονείςκαιαθλητές.Έτσι,οχώροςδενθα
μπορούσεναείναικάτιλιγότεροσεποιότητακαιεπί-
πεδο,όπωςάλλωστεαρμόζεισεέναΣύλλογο24και
πλέον ετώνόπωςαυτός τηςΑκαδημίαςΒέροιας.Η
διάθεσηήταν ιδιαίτεραανεβασμένη, τοκλίμα
κάποιεςστιγμέςσυγκινησιακόκαιτοαποτέλε-
σμαμια ακόμηόμορφησυνάντησηπουμας
έφερεακόμηπιοκοντά.

Ιδιαίτερηχαρά,καθώςμαςτίμησανμετην
παρουσία τους:Από την Επιτροπή Πρωτ/
τος καιΚυπέλλου τηςΕ.Π.Σ.ΜΗΜΑΘΙΑΣοι
κ.ΜουχτάρηςΧρήστος-οοποίοςδιατηρείκαι
την ιδιότηταπαλαίμαχουποδοσφαιριστή της
Ακαδημίας!- καιΠοζιάδης Γιάννης.Οποδο-
σφαιριστής τουΦΑΣΝΑΟΥΣΑΣ, ο οποίος
προέρχεταιαπότουςκόλπουςτηςΑκαδημίας
κ.ΤζιμογιάννηςΝίκος.Από τουςπρωτεργά-
τες τηςΑκαδημίας Ποδοσφαίρου Βέροιας,
προπονητής τερματοφυλάκωνπου ηποδο-
σφαιρική του ιστορία δεν αποτυπώνεται σε
δυογραμμέςκ.ΜπλατσιώτηςΧάρης.ΟΠρό-
εδροςτουάτυπουπρωταθλήματοςτμημάτων
υποδομήςκαιπροπονητήςκ.Παπαδόπουλος
Φώτης.ΟιδιοκτήτηςτηςΕταιρείαςαθλητικών
SpotmTeam και συνεργάτης τηςΑκαδημίας
Βέροιαςκ.ΕυθυμιάδηςΤέλης.

Οιτυχεροίαθλητέςπουκέρδισαντοφλου-
ρίανάτμήμαείναι:Προπαιδικότμήμα:Γώγος
Ιωάννης Junior τμημα:ΠιλιτσίδηςΜιλτιάδης
Pre junior τμήμα: Τσουφλίδης Πρόδρομος
Bambini τμήμα:Πολυμέρης ΣτάθηςΌλοι οι
νικητές κερδίζουν από μια δωροεπιταγή για
αγοράαθλητικώνειδώναπότοSportMania.
Πίτακόπηκε τιμητικάκαι για τουςγονείς των
αθλητώνκαιτοφλουρίέτυχεοκ.Πολυμέρης
Στέλιος,οοποίοςκερδίζειμιαπροσφοράγια
αγορά ειδώναπό τοΦαρμακείο «Φουκαλάς
Αργύρης». Εκ μέρους τωνπροπονητών και
τηςΔιοίκησηςτοφλουρίέτυχεοκ.Μπλατσιώ-

τηςΧάρης,οοποίοςέτυχεμιασειράειδώναντρικής
περιποίησηςαπότοΦρμακείοΚαραγκιζοπούλου.

Αισθανόμαστε την ανάγκη ακόμη μια φορά να
ευχαριστήσουμεθερμάανθρώπουςπουμαςστηρί-
ζουνσεκάθεμαςβήμακαιανταποκρίνονταισεκάθε
αίτημαμας.Την οικογένειαΦωτιάδη για την αμέρι-
στησυμπαράστασή τηςσε ότι χρειαστούμε.Τον κ.
Μαρολαχάκη για την προσφορά 4 δωροεπιταγών
στουςαθλητές μας.Τον κ.ΧατζηευστρατίουΣτράτο
καιτοφούρνο«Λυκούργος»γιατηνπροσφοράόλων
των τσουρεκιών και της βασιλόπιτας στο Σύλλογό
μας.Όλους τους επαγγελματίες που συνδράμουν
μεδιαφήμισήτουςσταημερολόγιατηςομάδαςμας.
Φυσικάτουςγονείςτωναθλητώνγιατηναγάπηκαι
τηνεμπιστοσύνητουςόλααυτάταχρόνιατηςποδο-
σφαιρικήςμαςύπαρξης.
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Ο Γιώργος Ντάμτσιος υπέβαλε 
την παραίτησή του από την 
τεχνική ηγεσία των ΤΡΙΚΑ-

ΛΩΝ μετά το άτυχο αποτέλεσμα της 
προηγούμενης αγωνιστικής, όπου η 
ομάδα του γνώρισε την ήττα εντός 
έδρας από τον Εδεσσαϊκό.  Αυτή 
έγινε δεκτή από το Δ. Σ. μόλις σήμε-
ρα και ύστερα από προσπάθεια να 
τον πείσουν να παραμείνει, κάτι που 
δεν καρποφόρησε. Διαβάστε την 
ανάρτηση του στην προσωπική του 
ιστοσελίδα στο Facebook για το 
θέμα της παραίτησης.

«Μετάαπόσχεδόνπέντεχρόνιααποχωρώαπό
την τεχνική ηγεσία τουΜέγαΑλέξανδρουΤρικά-
λων.Πέντεχρόνιασταοποίαγνώρισακαταπληκτι-
κούςανθρώπουςκαι έκαναπραγματικούςφίλους.
Πέντε χρόνια στα οποία μου δόθηκε απλόχερα
η ευκαιρία και η δυνατότητα να κάνω αυτόπου
αγαπάω.Μία διαδρομήπου θα μείνει γιαπάντα
χαραγμένηστομυαλόμουκαιστηνκαρδιάμου.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους άμεσους συ-
νεργάτες μου για την φετινή χρονιά. Πρώτα τον
κόουτςΜάκηΑμπρικίδη για την άριστησυνεργα-
σία και σχέση εμπιστοσύνης και εν συνεχεία τον

προπονητή τερματοφυλάκωνΘεοδωρακόπουλο
Πρόδρομο, του φροντιστήΑλμπέρτο Ζαΐμη και
τονγενικόαρχηγόΣάκηΛαγογιάννη.Επίσηςτους
ποδοσφαιριστές μου για τη μεγάληπροσπάθεια
που κατέβαλαν για την επίτευξη τωνστόχων της
ομάδας.Όλα ταμέλη τουδιοικητικούΣυμβουλίου
για την εμπιστοσύνη στοπρόσωπό μου και την
τρικαλινή κοινωνία και τοφίλαθλο κόσμοπου με
έκανενανιώσωΤρικαλινός.

Νααναφερθώ ειδικάσε κάποιους ανθρώπους
και θα ήθελα να με συγχωρήσουν οι υπόλοιποι.
ΣτονΝίκοΣαλτουριδηπουήτανοάνθρωποςπου
με έφερε σταΤρίκαλα και επί τρία χρόνια είχαμε
μίαάψογησυνεργασία.ΣτονΤάκηΠαπαδόπουλο,
ένανάνθρωποτουποδοσφαίρου,πουτατελευταία
δύο έτη ήρθαμεπάραπολύ κοντά και μοιραστή-
καμετιςίδιεςαγωνίες.ΣτοΣωκράτηΦετεινίδημε
τονοποίονπλέονμαςσυνδέεικαιμίαάλλησχέση,
πέρααπότηνποδοσφαιρική.ΣτονΤσουμάνηΝίκο
που είναιφίλος.Τελευταίοάφησα τονΒασίληΠα-
παδόπουλο,ένανάνθρωποπουμεπιστεύεικαιμε
στηρίζειποδοσφαιρικάκαι του εύχομαι νασυνεχί-
σειγιαπολλάχρόνιαναπροσφέρειστονΜέγα.

Κλείνονταςθέλωναστείλωέναμήνυμα.Ηομά-
δααπέχει τέσσερις βαθμούςαπό τησωτηρία και
βρίσκεταιστουςτέσσεριςτουκυπέλλου,ενώαπο-
μένουνδύομήνεςγιατοτέλοςτηςποδοσφαιρικής
περιόδου.Καλώτουςφιλάθλους,τηδιοίκηση,τους
ποδοσφαιριστέςκαιμετηβοήθειατουκαινούργιου
προπονητή να εντείνουν τιςπροσπάθειες για να
επιτευχθούνοιστόχοι τηςομάδας.Ησκέψηκαιη
ψυχήμουθαείναιμαζίσας.

Μ.ΑλέξανδροςΤρικάλων:«ΟΓιώργος
Ντάμτσιοςκομμάτιτηςομάδας»

ΑνακοίνωσηεξέδωσεοΜέγαςΑλέξανδροςΤρι-
κάλων, με την οποία αναφέρεται με τα καλύτερα
λόγιαστονμέχριπρότινοςπροπονητήτου,Γιώργο
Ντάμτσιο.

Αναλυτικά:
«Η διοίκηση του Μέγα Αλέξανδρου Τρικά-

λων ευχαριστεί θερμά τον «στρατιώτη» Γιώργο
Ντάμτσιο για την μεγάλη του προσφορά στα 5
περίπου χρόνια που διετέλεσε στον πάγκο της
ομάδας.

Ησυνεργασίαμαςήταναγαστήκαιάριστηκαθ
όλη τη διάρκεια της και αυτό επιβεβαιώνεται από
τογεγονόςπωςοΜέγαςείχεμόνοανοδικήπορεία
επίτωνημερώντου.

Είμαστεμέσακαιστουςδύοστόχουςπουείχα-
μεθέσει εξαρχήςκαι είμαστεπεπεισμένοιπωςη
θέση της ομάδαςστοπρωτάθλημα είναιπλασμα-
τική.

Το θεωρούμε σίγουρο πως ο Γιώργος
Ντάμτσιοςθακάνεισπουδαίακαριέραωςπροπο-
νητήςκαιτουευχόμαστεναεπιτύχειαπόκαρδιάς,
καθώς είναιπια μέλος της οικογένειας τουΜέγα
ΑλέξανδρουΤρικάλων!»

Σπουδαίοπαιχνίδι τοΣάββατοστοΦιλίππειο (6
μ.μ)με τονΦίλιπποναυποδέχεται τονπάνταυπο-
λογίσιμοΔιομήδηΆργουςμεπροπονητή τονΒεροι-
ώτηπαλιό άσσο τουΦιλίππουΚώσταΔεληγιάννη.
Πριν τον αγώνα στις 15.30 η γυναικεία ομάδα θα
αντιμετωπίσειτηνομάδατουΆρη.

Τοπρόγραμμα
HandballPremier(14ηαγωνιστική),Α1Γυναικών

(10ηαγωνιστική)
Παρασκευή2Φεβρουαρίου2018
HandballPremier(14ηαγωνιστική)
Καματερού 17:15 (ΕΡΤ2), ΓΑΣΚαματερού- Χι-

λιώτηςΔράμα 1986 (Τζαφερόπουλος- Συρεπίσιος,
Μίγκας)

Σάββατο3Φεβρουαρίου2018
HandballPremier(14ηαγωνιστική)
Συκεών 17:00, Φοίβος Συκεών- Ολυμπιακός

ΣΦΠ/Όμιλος Ξυνή (Σαπανίδης-Ηλιάδης,Μεϊμαρί-
δης)

Σπίτι τουΧάντμπολ18:00,ΠΑΟΚΒΕΡΓΙΝΑTV-
ΧΑΝΘ(Νάσκος-Χαρίτσος,Χατζηγεωργίου)

ΟΑΚΑ18:00,ΑΕΚ-ΑερωπόςΈδεσσας (Τσάκω-
νας-Τόλιος,Κυριακούλιας)

Φιλίππειο 18:00,Φίλιππος Βέροιας-Διομήδης
Άργους(Κατσίκης-Μιχαηλίδης,Ζέρβας)

Πανελληνίου18:30,ΠανελλήνιοςΓΣ-ΑΣΕΔούκα
(Καραπάνος-Αβράμης,Μπεμπέτσος)

Α1Γυναικών(10ηαγωνιστική)
Φιλίππειο 15:30,ΦίλιπποςΒέροιας-ΆρηςΘεσ-

σαλονίκης(Κατσίκης-Μιχαηλίδης,Ζέρβας)
Γιαννιτσών18:00,ΜέγαςΑλέξανδροςΓιαννιτσών-

HONDAΠανόραμα(Χρηστίδη-Στεφανίδης,Σίσκου)
Νέας Ιωνίας 18:00,ΟΦΝ Ιωνίας-ΦέταΉπειρος

ΑναγέννησηΆρτας(Κινατζίδης-Φωτακίδης,Κορρέ

Παραίτηση Γ. Ντάμτσιου από τα ΤΡΙΚΑΛΑ 
ΑνακοίνωσητουΜ.ΑλέξανδρουΤρικάλων

Handball Premier Σάββατο στις 6 μ. στο ΦΙΛΙΠΠΕΙΟ

Φίλιππος-Διομήδης
Με το δεξί ξεκίνησε τις αγω-

νιστικές της υποχρεώσεις 
η Κάτια Πατσίκα που 

συμμετείχε στους αγώνες του 1ου 
Ενωσιακού πρωταθλήματος Ε3 
Κ12, που διεξήχθη στο Λιτόχωρο 
Πιερίας.

Η νεαρή τενίστρια κατάφερε να κερδίσει
μετάλιο και να καταλάβει την τρίτη θέση, α-
φού η κλήρωση την έφερε να συναντήσει
στον ημιτελικό τηΝαταλίαΜπάτσιου (Γιαν-
νιτσά)που είναιΝο1στηνΓ’Ένωσηκαι κα-
τέκτησε τηνπρώτηθέσηστο τουρνουά.Ση-
μειωτέον ότι μέχρι εκείνη τη στιγμή ηΚάτια
Πατσίκαδεν είχε χάσει ούτε game, αποκλεί-
ονταςτηνΜαρίαΤζήμα(Καστοριά)με6-06-0
και τηνΑθηνάΧριστοφόρου(Πτολεμαίδα)4-0
(ret).Ηνεαρήτενίστριαετοιμάζεταινασυμμε-
τάσχει τοερχόμενοΣάββατοστοπανελλήνιο
πρωτάθλημαΕ2Κ12που θα διεξαχθεί στη
Λαμία,προσπαθώνταςνακερδίσει εμπειρίες
καιβαθμούςστηνπανελλήνιακατάταξη.

ΤΕΝΙΣ
ΜετάλιογιατηνΚάτιαΠατσίκαστοΛιτόχωρο,
τοΣάββατοστηΛαμίαγιατοΠανελλήνιο

H Ακαδημία ποδοσφαίρου Βέροιας 
έκοψε την πίτα της το Σάββατο
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Ολοκλήρωσε με νίκη τις υποχρε-
ώσεις της, η ανδρική ομάδα 
του Αγροτικού Αστέρα, για 

την 11η αγωνιστική του πρωταθλή-
ματος της Α2 ερασιτεχνικής κατηγο-
ρίας, στον εντός έδρας αγώνα με την 
ομάδα του Ολυμπιακού Νάουσας, το 
απόγευμα  της Κυριακής 28/1/2018, 
με τελικό σκορ 1 – 0. Πριν την έναρξη 
του αγώνα τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή 
στη μνήμη του πατέρα του ποδοσφαι-
ριστή της ανδρικής ομάδας Κουβα-
τσίδη Αργύριο, καθώς και στη μνήμη 
του πρώην προπονητή του Αγροτικού 
Αστέρα Σάββα Αβετίδη που έφυγαν 
πρόωρα από ζωή. Σε όλη την αναμέ-
τρηση η ομάδα του Αγροτικού Αστέρα 
φορούσε μαύρα περιβραχιόνια.

ΗομάδατουΑγροτικούΑστέραμπήκεπολύκαλά
στηναναμέτρησηείχετηνπρωτοβουλίατωνκινήσε-
ωνσεόλο τοναγώνα, δημιούργησεπολλέςφάσεις
στηναντίπαληπεριοχήκαιδενέδωσεδικαίωμαστη
φιλοξενούμενηομάδα.

ΣτοπρώτοημίχρονοηομάδατουΚώσταΜουρ-
τζίλαπίεσεαρκετάτηφιλοξενούμενηομάδαμεπολύ
καλέςστιγμές,στο30΄μεαπευθείαςσουττουΚιατι-
κίδηστημικρήπεριοχήαλλάαπέκρουσεσωτήριαο
Νάτσιος,ενώστοεπόμενολεπτόμετάτηνεκτέλεση
φάουλτουΔήμουέξωαπότηνπεριοχή,πήγεστην
πορεία της μπάλας ο Σουλιώτης Ι. έπιασε ‘’τακου-
νάκι’’ , αλλά για δεύτερηφοράαπέκρουσεσωτήρια
ο τερματοφύλακας τωνφιλοξενουμένων.Στη37’σε
γέμισμαεπιθετικούαπόπλάγιαθέσηπροςτηνπερι-
οχήπρόλαβεοΧατζήςτοντερματοφύλακατωνφιλο-
ξενουμένωνκαιμεπροβολήτηνέστειλεσταδίχτυα,

αλλάοδιαιτητήςακύρωσετοτέρμαγιαοφσάινττου
σκόρερ. Η πίεση συνεχίστηκε για την ομάδα του
Αστέρα όταν στην κεφαλιά  Κουβατσίδη, στο 40’,
η μπάλαπέρασε δίπλα από το δοκάρι.Το γόρδιο
δεσμόέλυσεστο45’οΚιατικίδηςπουπήρεκεφαλιά
μετάαπόεκτέλεσηφάουλκαιέστειλετημπάλαστα
δίχτυα τουΝάτσιουγράφοντας το1–0 ,πουήταν
καισκoρημιχρόνου.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησεπάλι με τον ίδιο
ρυθμό με πρωτοβουλία και καλή κυκλοφορία της
μπάλαςγιατουςγηπεδούχους.Στο56’οΧατζήςμε
ατομικήενέργειααπότοκέντροτουγηπέδουμπήκε
στηνπεριοχή και στο δυνατό σουτ που δοκίμασε
απόπλάγιαθέσηαπέκρουσεσωτήριαοΝάτσιος.

Ενώστο59’ήτανησειράτουΣουλιώτηΙ.ναχά-
σειτηνευκαιρία,μεαπευθείαςεκτέλεσηφάουλ,αλλά
οΒαρβέρηςέδιωξετημπάλαπάνωστηγραμμή.Στο
επόμενολεπτόαπείλησεπάλιοΧατζήςμπήκεστην
περιοχή και στο δυνατό σουτ που δοκίμασε από
πλάγιαθέσηαπέκρουσεπάλισωτήριαοΝάτσιος.

Ηομάδα τουΑστέραθαμπορούμε ναανεβάσει
περισσότεροτοδείκτητουσκορ, μετοΣερασκιέρη
πουείχεκλασικάτετ-α-τετστο81΄καιστο90΄,αλλά
γιαμιαακόμηφοράαπέκρουσεσωτήριαοτερματο-
φύλακαςτωνφιλοξενουμένων..

Ηαπόδοσητηςομάδαςήτανπολύκαλή,μεκαλή
κυκλοφορίατηςμπάλαςκαιδιαχειρίστηκεπολύκαλά
τηναναμέτρηση.

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣΑΣΤΕΡΑΣ (ΚώσταςΜουρτζίλας):
Μυλώσης,Κιατικίδης,Θεοδωρίδης  (73’ Σουλιώτης
Α.),Πουλιόπουλος,Κουβατσίδης,Δήμου (83’ Χρυ-
σόπουλοςΔ.), Σερασκιέρης(90’Γαλάνης),Σουλιώ-
της Ι., Εμμανουηλίδης, Βελιάδης (65’Μπράντης),,
Χατζής.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣΝΑΟΥΣΑΣ(ΝίκοςΚουμπουλής):
Νάτσιος,Μήτσικας,Πολύζος,Ταχυδρομίδης,Χαρα-
τσίδης, Βαρβέρης, Σεπιτάνος (59΄ Κωτσόπουλος),
Μαρκοβίτης (74’ Γεωργιάδης), ΚωνσταντινίδηςΔ.,
Κουτσουπιάς(59’Μουμτζίδης),ΚωνσταντινίδηςΠ.

Διαιτητής τουαγώναοκ.ΠαρασίουΣτ..μεβοη-
θούςτονκ.ΚωστούληΚ.καικ.ΙασωνίδηΒ.

ΟΑντώνηςΗλιάδης
ήρθε σε συμφωνία με
τον Απόλλων Πόντου
καιαναμένεταιναδώσει
επιπλέονλύσειςστημε-
σοεπιθετική γραμμή της
ομάδας, στη συνέχεια
τουπρωταθλήματος.Α-
γωνίζεταιωςεξτρέμενώ
μπορείναπαίξεικαιως
δεύτερος επιθετικός, ε-
φόσον του ζητηθεί. Στο
βιογραφικό του έχει κα-
ταγράψεισυμμετοχέςμε
τον Ηρακλή, τον ΠΑΣ
Γιάννενα, τονΠλατανιά
και την Ένωση Απο-
στόλουΠαύλου, ομάδα
στηνοποίαξεκίνησετην
ποδοσφαιρική του κα-
ριέρα.

Νίκησε1-0οΑστέραςΑγ.Βαρβάρας
τονΟλυμπιακόΝάουσας

«Πόντιος» ο Αντώνης Ηλιάδης

ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΚΥΠΕΛΛΟΣΚΑΚΙ
Κ.Δ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ2018(2οςΓύρος)

Την Κυριακή 28 Ιανουαρίου 2018 διεξήχθη ο 2ος  γύρος τουΔιασυλλογικού Κυπέλλου Σκακιού
Κ.Δ.Μακεδονίας2018.Τααποτελέσματαείχανωςεξής:

Α’Όμιλος
Σ.Λ.Φλώρινας–Λ.Π.Φλώρινας:1,0-3,0

Β’Όμιλος
Σ.Ο.Βέροιας–Σ.Α.Πτολ/δας«Σκακιστάκος»:2,0-2,0(3-7ΚριτήριοΒερολίνου)

Γ’Όμιλος
Α.Ε.Κοζάνης–Ο.Σ.Γιαννιτσών:0,5-3,5

Δ’Όμιλος
Σ.Ο.Κατερίνης–Σ.Ο.Πτολ/δας«Πτολεμαίος»:1,5-2,5

ΤηνΚυριακή25Φεβρουαρίου2018στις11:00π.μ.θαδιεξαχθείο3οςγύρος(ημιτελικά)τουκυπέλλου
πουπεριλαμβάνειτιςπαρακάτωαναμετρήσεις:Σ.Ο.Πτολ/δας«Πτολεμαίος»-Λ.Π.Φλώρινας

Ο.Σ.Γιαννιτσών-Σ.Α.Πτολ/δας«Σκακιστάκος»

Μετησυμμετοχή60Εκπαιδευτώνκαιαθλητών
απόΣωματείαόληςτηςΕλλάδαςδιεξήχθηστις27
&28 ΙανουαρίουστηνΚαστοριά τοπρώτοΕθνικό
ΤεχνικόΣεμινάριο τηςχρονιάς.Τοσεμινάριοδιορ-
γάνωσε η ΕλληνικήΟμοσπονδία Τετράθλου και
κατά τη διάρκεια τουπραγματοποιήθηκε κλιμάκιο
ΕθνικώνΟμάδων,ενόψειτωνΔιεθνώνΠρωταθλη-
μάτωνκαιΚυπέλλωντου2018.

ΟΑθλητικός Σύλλογος «Τέτραθλον»Νάουσας
συμμετείχε στο Εθνικό Σεμινάριο με τον Εκπαι-
δευτή τουΔημητριάδηΠαναγιώτη 5DAN και με
δύναμη εννέα ακόμη αθλητών, τουςΠλουμπίδη
Βασίλειο 2 DAN,ΦειδάντσηΑλέξανδρο 1DAN,

ΓιούροΛουκά1DAN,ΠετράΔάφνη1Κουπ,Λογγι-
νίδηΓρηγόριο1Κουπ,ΔημητριάδουΝένα2Κουπ,
ΠαπαντωνίουΔημήτριο 3Κουπ,ΚαρυπίδουΒαρ-
βάρα3ΚουπκαιΔημητριάδουΓεωργία5Κουπ.Οι
αθλητές ανταποκρίθηκανμε επιτυχίαστο διήμερο
προπονητικόπρόγραμμα τουσεμιναρίου αποκο-
μίζονταςπολύτιμες εμπειρίες για τα κλιμάκιαπου
έπονται.

Μετάτοτέλοςτουσεμιναρίουαπονεμήθηκαντα
διπλώματαστουςσυμμετέχοντεςκαιστηνσυνέχεια
η αποστολήπεριηγήθηκε στηνπανέμορφηπόλη
τηςΚαστοριάς.

ΟΑ.Σ.Τέτραθλονστοπρώτοεθνικό
σεμινάριοτηςχρονιάς

Η Βέροια εξόφλησε μέσα στην 
προβλεπόμενη προθεσμία τον 
Αντόνιο Γκονζάλες. Επιστρέ-

φονται πίσω οι τρεις βαθμοί που 
είχαν αφαιρεθεί από τη Βέροια λόγω 
οφειλής στον Αντόνιο Γκονζάλες. 
Όπως ενημέρωσε με ανακοίνωσή της 
η διοργανώτρια αρχή, η «Βασίλισσα» 
προχώρησε στην εξόφληση της οφει-
λής μέσα στην προβλεπόμενη εκ του 
νόμου προθεσμία και έτσι οι βαθμοί 
επιστρέφονται.

Αναλυτικάηανακοίνωση:
«Σας ενημερώνουμε ότι επιστρέφονται τρεις (3)

βαθμοίστηνΠΑΕΒΕΡΟΙΑ, οι οποίοι είχαναφαιρε-
θεί την 25-01-2018, δυνάμει σχετικής απόφασης
τηςFOOTBALLLEAGUE και σύμφωναμε την υπ.
αριθμ. 121/2017απόφαση τουΔιαιτητικούΔικαστη-

ρίου τηςΕΠΟ.Η επιστροφή τωνβαθμών λαμβάνει
χώρα εμπροθέσμως και νομίμως λόγω της εξόφλη-
σης του δικαιούχου ποδοσφαιριστή GONZALEZ
ANTONIO και σύμφωναμε το άρθρο24παράγρα-
φος 5 τουΚανονισμού ΙδιότηταςΜετεγγραφών της
ΕΠΟ».

Πήρε πίσω τους βαθμούς η Βέροια



Το Δ.Σ του συλλόγου νεφροπαθών Ημαθίας 
ευχαριστεί όλους όσους συνετέλεσαν στην επιτυ-
χία της κοπής πίτας την Κυριακή 28/01/2017 στο 
κέντρο ΡΕΜΒΗ. Στην εκδήλωση μας τίμησαν με 
την παρουσία τους ο εκπρόσωπος του Μητροπο-
λίτη Βέροιας ο Πάτερ Γεώργιος οποίος ευλόγησε 
τη πίτα μας , η βουλευτής Σύριζα Καραησαρλίδου 
Φρόσω, η περιφερειακή σύμβουλος κα Καρατζούλα 
Νίκη, ο Αντιδήμαρχος Βέροιας κος Κορωνάς Θε-
όφιλος ,ο διοικητής του νοσοκομείου Βέροιας κος 
Μαυρογιώργος Δημήτριος .

   Ο αναπληρωτής δ/ντής του νεφρολογικού τμή-
ματος του νοσοκομείου Βέροιας κος Παπαδόπου-
λος Ραφαήλ  με την προϊσταμένη  και νοσηλευτικό 
προσωπικό. Η διευθυντής της Μ.Ο.Χ..Α  Ευαγγε-
λισμός κα Αντωνιάδη  με τους ιατρούς Παρασκευ-
όπουλο Αλέξανδρο , Σπυρόπουλο Πέτρο και Ιντζε-
βίδου Έλενα και  τους νοσηλευτές. Ο διευθυντής  
της Μ.Ο.Χ.Α Πρότυπο κος Ζουπαρίδης  με τους 
ιατρούς  Δέσποινα Παπαδοπούλου και  Μαυρίδη 
Αντώνη ,προϊστάμενο  και νοσηλευτές. 

Τo φλουρί της πίτας κέρδισε το μέλος του συλ-
λόγου κα Δόδουρα Στυλιανή. 

Οι τυχεροί λαχνοί είναι :
2890 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 32 ΙΝΤΣΩΝ
1501 JURO PRO
1077 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ
105 ΤΑΜΠΛΕΤ 10’ MLS
1947 MLS ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

2141 ΕΚΜΑΘΗΣΗ 
Η/Υ Ε.Σ.Ο.Ε. ΖΑΦΕΙΡΗ (ΔΩΡΕΑ)
219 ΕΚΜΑΘΗΣΗ 
Η/Υ Ε.Σ.Ο.Ε. ΖΑΦΕΙΡΗ (ΔΩΡΕΑ)
197 ΕΚΜΑΘΗΣΗ 
Η/Υ Ε.Σ.Ο.Ε. ΖΑΦΕΙΡΗ (ΔΩΡΕΑ)
823 ΕΚΜΑΘΗΣΗ 
Η/Υ Ε.Σ.Ο.Ε. ΖΑΦΕΙΡΗ (ΔΩΡΕΑ)
298 ΛΑΔΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
2264 ΣΕΤ ΚΡΑΣΙΑ ΒΑΕΝΙ
700 ΣΕΤ ΚΡΑΣΙΑ ΒΑΕΝΙ                                                  

ΤΟ Δ.Σ

Το ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 
Στο Mc Oza της 

Βέροιας ο Βασίλης 
Πρατσινάκης

Ο ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΡΑΤΣΙΝΑΚΗΣ το Σάββατο 3 Φεβρουαρίου 
στο café bar Mc Oza, στην βέροια.

Μαζι του ο Γιάννης Φιλιππουπολίτης στο πιάνο
Ο Βασίλης για ακόμη μια χρονιά στην Θεσσαλονίκη στη-

ρίζοντας το καλό Ελληνικό τραγούδι και με συνοδοιπόρους 
όλους εσάς, συνεχίζει αυτό που ξεκίνησε πριν 30 χρόνια σε 
μουσικές σκηνές της πόλης της Θεσσαλονίκης (‘’ΜΥΣΤΙΚΟ’’, 
‘’ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ’’, ‘’ΠΛΑΤΩ’, ‘’ΒΑΡΔΙΑ’’, ‘’ΜΑΥΡΗ ΤΡΥΠΑ’’) 
και φέτος με την αγάπη και το μεράκι στο τραγούδι και στη 
μουσική

Δημιουργεί ένα πρόγραμμα με  έντεχνα, λαικα αλλά Κρητι-
κα τραγούδια, γνωστές μελωδίες, 
ήχους και τραγούδια που σιγοτρα-
γουδήσαμε, που μεγαλώσαμε μαζί 
τους, που γελάσαμε, που κλάψα-
με, που πονέσαμε.

Παρουσιάζοντας με φρέσκο 
τρόπο τραγούδια της προσωπι-
κής του επιλογής, προτείνει πα-
ραστάσεις όπου συναντιούνται ο 
Σαββόπουλος με τον Τσιτσάνη και 
ο Μάλαμας με τον Ξυλούρη, ο «η-
λεκτρισμός» με το λαούτο και το 
βιολί, οι παλιές με τις καινούργιες 
μελωδίες, οι μουσικοί με το κοι-
νό τους. Στο πρόγραμμα του δεν 
λείπουν και κάποια παραδοσιακά 
τραγούδια αλλά και τραγούδια α-
πό την ιδιαίτερη πατρίδα του, την 
Κρήτη.

Από τους Θανάση Παπακων-
σταντίνου, Σωκράτη Μάλαμα, Ορ-
φέα Περίδη, Αλκίνοο Ιωαννίδη, Νί-
κο Ξυδάκη Διονύση Σαββόπουλου, 
Σταμάτη Κραουνάκη, Ζούδιαρη,  
Θανάση Παπακωνσταντινου, Δή-
μο Μούτση, Γιάννη Μαρκοπούλου, 
Θάνο Μικρούτσικο, Σταύρο Ξαρ-
χάκο, Μάνο Λοΐζο, Σταύρο Κουγι-
ουμτζή,  Μίκη Θεοδωράκη, Μάνο 
Χατζιδάκι ως τους Μάρκο Βαμβα-
κάρη, Βασίλη Τσιτσάνη, Μανώλη 
Χιώτη, ένα πρόγραμμα – ταξίδι 
στη Ελληνική μουσική 
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Πρόσκληση σε 
ετήσιο χορό

Ο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ 
ΟΜΙΛΟΣ ΞΗΡΟΛΙΒΑ-
ΔΟΥ προσκαλεί όλα 
τα μέλη του και τους 
φίλους του χωριού 
στον Ετήσιο Χορό 
του και την Κοπή της 
Πίτας που θα γίνει 

το Σάββατο 10 Φεβρουαρίου 2018 στο 
«Κτήμα Αλέξανδρος» στις Σαραντόβρυ-
σες, με τη συνοδεία της παραδοσιακής 
ορχήστρας των ΜΗΝΑΔΩΝ.

Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 20:00. Η 
πρόσκληση κοστίζει 20 Ευρώ και περι-
λαμβάνει πλήρες μενού, απεριόριστο πο-
τό και συμμετοχή στην κληρώσεις των 
δώρων με τον αριθμό της κάρτας (δε θα 
διατίθενται λαχεία). Σας καλούμε να δια-
σκεδάσετε σε ένα γνήσιο Ξηρολιβαδιώτικο 
γλέντι με πολύ κέφι και ακόμη περισσότε-
ρη μουσική. 

Εύξεινος Λέσχη Επισκοπής

Πρόσκληση 
στην κοπή πίτας

Η Εύξεινος Λέσχη Επισκοπής καλεί τα μέλη και τους 
φίλους της στην κοπή της βασιλόπιτας που θα πραγμα-
τοποιηθεί το Σάββατο 3 Φεβρουαρίου και ώρα 18:00 το 
απόγευμα στο σύλλογο.

Αφιέρωμα 
σε Γάλλους Συνθέτες

Η Ένωση Καθηγητών Γαλλικής Δη-
μόσιας Εκπαίδευσης Ν.Ημαθίας και η 
ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας διοργανώνουν  
συναυλία μουσικής Γάλλων Συνθετών , 
με το σύνολο ART VARIOUS .

Η εκδήλωση θα γίνει στην Αντωνιά-
δειο Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών , το 
Σάββατο 3 Φεβρουαρίου στις 8.00μ.μ 
. Είσοδος 5€

Το σύνολο ART VARIOUS, στη δι-
άρκεια των δέκα χρόνων συνεχούς πα-
ρουσίας του στο χώρο της μουσικής 
δωματίου, έχει παρουσιάσει αξιόλογα 
έργα αναδεικνύοντας σπάνιες συνθέσεις 
τόσο της φωνητικής όσο και της οργανι-
κής μουσικής.Συνδυάζοντας έργα τόσο 
της φωνητικής, όσο και οργανικής μου-
σικής οι Art Various πραγματοποίησαν 
αξιόλογες εμφανίσεις σε φεστιβάλ μου-
σικής όπως τα Δημήτρια και το Classic 
Festival στη Σάνη Χαλκιδικής καθώς και 
σε αίθουσες όπως αίθουσα τελετών του 
Α.Π.Θ., Τελλόγλειο Ίδρυμα επιστημών, 
Βαφοπούλειο πνευματικό κέντρο, Θέ-
ατρο Άνετον, Διεθνές Μουσικό Κέντρο 
Αthenaeum στην Αθήνα, στην αίθουσα 
του φιλολογικού συλλόγου ΠΑΡΝΑΣ-
ΣΟΣ, στο Κατσάρειο ίδρυμα Ιωαννίνων 
κ.α. Πρόσφατα ηχογράφησαν ζωντανά 
για την Ευρωπαϊκή ραδιοτηλεοπτική έ-
νωση (E.B.U.)

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ
Κοπή πίτας και λαχειοφόρος αγορά

Εκπαιδευτική Επίσκεψη των 
μαθητών ΕΠΑ.Σ. Ο.Α.Ε.Δ. Βέροιας

  
 Εκπαιδευτική επίσκεψη της 

Β’ Τάξης, ειδικότητας: «Υπαλλή-
λων Διοικητικών Καθηκόντων» 
της ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ. 
Βέροιας, πραγματοποιήθηκε 
στα γραφεία του Σ.Β. Ομίλου 
Επιχειρήσεων ΜΕΠΕ (Βερόης 
1, Bέροια) στις 29 Ιανουαρίου.

Αντί προλόγου και εισαγω-
γής σε βασικές έννοιες λογιστι-
κής, ο κ. Σ. Βέργος, εκπρόσω-
πος του ομίλου, και στο πλαί-
σιο κριτικού στοχασμού για το 
επάγγελμα του λογιστή έθεσε 
ξεκάθαρους όρους και λόγους 
επαναπροσδιορισμού του.  

Ο ίδιος στάθηκε ωσάν α-
γκωνάρι στους νέους (όπως 
άλλωστε το συνηθίζει) παρέχο-
ντας τους μάλιστα ευγενή χορηγία κατά την περίοδο των φορολογικών δηλώσεων.

Ευχαριστούμε υπέρ του δέοντος και για τη διαδραστικότητα, που επετεύχθη μέσω εφαρμογής λογισμι-
κού χάριν μηχανογράφησης με πραγματικές συνθήκες παραστατικών.  

Ας μην ξεχνάμε λοιπόν πως ένα γραμμάριο δράσης αξίζει ως έναν τόνο θεωρίας…
Οι μαθητές

Από τις 10 έως τις 18 Φεβρουαρίου
Ατομική έκθεση ζωγραφικής του Κώστα 

Καλδάρα στον Πολυχώρο ΕΡΙΑ
Η ατομική έκθεση ζωγραφικής του Κώστα Καλδάρα, εγκαινιάζεται το Σάββατο 10 Φεβρουαρίου στις 

7μμ στον Πολυχώρο ΕΡΙΑ (Αίθουσα Εκθέσεων). 
Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι την Κυριακή 18/02/2018 και θα είναι χωρισμένη σε θεματικές ενότητες, 

όπως χορός, μουσική, προσωπογραφίες – πορτραίτα και αισθήσεις. 
Ειδική ενότητα θα είναι αφιερωμένη στο έθιμο «Γενίτσαροι και Μπούλες», που κατά τη διάρκεια της 

αποκριάς, θα πρωταγωνιστεί σε ολόκληρη τη Νάουσα, στον τόπο όπου ο καλλιτέχνης ζει, εργάζεται και 
δημιουργεί, τα τελευταία χρόνια. Οι ώρες λειτουργίας της έκθεσης, θα είναι καθημερινά 6μμ - 9μμ και Σάβ-
βατο και Κυριακή το πρωί από 10πμ – 13:00μμ και το απόγευμα από 6μμ – 9μμ.
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 

Φεβρουάριος 2018 
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκατά

τοδιάστημααπό29-01-2018 μέχρι04-02-
2018 θαείναιτοεξής:Αυτόματοςτηλεφωνη-
τήςβλαβών:τηλ.2331021814.

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

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

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Μεαφορμή των εορτασμό
τωνΤριώνΜεγάλωνΔασκά-
λων τουΈθνους πραγματο-
ποιήθηκε την Κυριακή 28 Ι-
ανουαρίου 2018 η 3η Γιορτή
Γραμμάτων και η κοπή της
πατροπαράδοτηςβασιλόπιτας
τηςΕυξείνουΛέσχηςΧαρίεσ-
σας στηνκατάμεστηαπόγο-
νείς και παιδιά αίθουσα του
συλλόγου.

Οπρόεδροςτουσυλλόγουκ.
ΜωυσιάδηςΓιώργοςστοχαιρετι-
σμότουευχαρίστησετονκόσμο
γιατηναμέριστησυμπαράσταση
του,ενώμεχαράτουςπαρουσία-
σετοΝέοδιοικητικόσυμβούλιου
πουαπαρτίζεταιαπόνέαπαιδιά
καιευχήθηκεμιαθητείαγεμάτη
έργακαιπολιτισμό!

Τηνπαρουσίαση της εκδή-
λωσης ανέλαβε η γραμματέ-
ας τουσυλλόγουΜωυσιάδου
Σοφίαμαζίμετανέαμέλητου
διοικητικούΚαρβουνίδουΒα-
σιλικήκαιΠαραστατίδουΝίκη,
ακολούθησε η ανασκόπηση
της  δημιουργικής χρονιάς
πουπέρασε ενώπροβλήθη-
κεένασύντομοβίντεομεθέμα
«Η εκπαίδευσηστονΠόντο».
Η εκδήλωση κορυφώθηκε με
την απονομή υποτροφιώνσε
τέσσερις μαθητές μέλη του
συλλόγουγια τηνενασχόληση
τουςμε τηνπαράδοσηκαι τον
ΠοντιακόΕλληνισμό,κατά την
διάρκειατωναπονομώνδιαβά-
στηκαναυτούσιααποσπάσμα-
τα τωνεργασιών τωνπαιδιών
πουπροκάλεσανσυγκίνηση.Ο
τυχερόςμαθητήςτουδημοτικού
σχολείουαναδείχθηκεοΑθανά-

σιοςΒασιλειάδης,τηναπονομή
τουοποίου έκανεοδάσκαλος
τμήματος λύρας κ.Σισμανίδης
Στέφανος,ομαθητήςΓυμνασί-
ου Παραστατίδης Ιωάννηςτην
απονομή τουοποίου έκανεο
δάσκαλοςχορού κ.Βαγγέλης
Λάχανης, ημαθήτριαΛυκείου
ΕύαΑργυρίου, την απονομή
τηςοποίας έκανεοπρόεδρος
του συλλόγου εθελοντών αι-
μοδοτών&δοτώνμυελούτων
οστώνΧαρίεσσαςκ.Παμπου-
χίδηςΕλευθέριος,τέλοςγιατην

εισαγωγήτηςστηνΦιλοσοφική
σχολή τουΑΠΘβραβεύτηκεη
ΓεωργίαΝτέντου,τηναπονομή
τηςοποίας έκανε ένααπό τα
ιδρυτικάμέλη τουσυλλόγουο
κ.ΚαρβουνίδηςΚυριάκος.Ητυ-
χερήτηςχρονιάς αναδείχτηκε
ηΚατερίναΜπράσαπουκέρ-
δισε τοφλουρί, τηναπονομή
τουδώρου-εικόναπιστούαντι-
γράφουτηςΠαναγίαςΣουμελά,
έκανετομέλοςτουΔ.ΣΤσιχλα-
κίδηςΣάββας.

Ηβραδιάέκλεισεμεποντια-

κόγλέντισυνοδεύομενοαπότα
κεράσματα των γυναικών του
συλλόγου.ΗΕύξεινοςΛέσχη
Χαρίεσσας ευχαριστείΘερμά
όλους όσους παραβρεθήκαν
στην πρώτη εκδήλωση της
χρονιάς, μια εκδήλωση εποι-
κοδομητικήπου επιβεβαιώνει
εμπράκτωςπως το έργοπου
επιτελείηΕύξεινοςΛέσχηΧα-
ρίεσσας είναι καταλυτικό και
πέραν τουδέοντοςουσιώδης
μιαςκαιπουκατάφερεσεσύ-
ντομο χρονικό διάστημα να

μεταλαμπαδεύσειστουςνέους
τον ιερόσκοπότηςδιαιώνισης
τηςποντιακήςιστορίας,ωςάξιοι
συνεχιστέςτωνπρογόνωνμας!

Ελπίζουμε στο μέλλον να
θαυμάσουμε και άλλες επιτυ-
χίες των νέων μας σε όλους
τουςτομείςτηςζωήςκαιτους
υποσχόμαστε ότι θα είμαστε
κοντά τουςως μέλη του κοι-
νωνικού και μορφωτικούσω-
ματείουπουονομάζεται Εύ-
ξεινοςΛέσχηΧαρίεσσας.

ΜεεκτίμησητοΔ.Σ

3ηΓιορτήΓραμμάτωνκαικοπήπίτας
απότηνΕύξεινοΛέσχηΧαρίεσσας

Φαρμακεία
Πέμπτη 01-02-2018

13:30-17:00ΠΑΠΑΓΕΩΡ-
ΓΙΟΥΙ.ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΜΗΤΡΟ-
ΠΟΛΕΩΣ3823310-29551

20:30-01:00 + διαν. ΠΑ-
ΠΑΡΗ -ΦΥΚΑΤΑΟΛΥΜΠΙΑ
Λ.ΣΤΡΑΤΟΥ 27 - ΕΝΑΝΤΙ
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ23310-23360



ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ :  1 )

Διαμέρισμα 26 τ . ,μ.

στον  3ο  όροφο ευ-

ήλιο και ευάερο, σε

πολύ καλή κατάστα-

ση πλησίον της πλα-

τε ίας Ωρολογίου.  2)

Οικόπεδο 1.100 τ.μ.

στα Παλατίτσια. Από

τον  ι δ ι ο κ τή τη .  Με -

σ ί τες  αποκλε ίοντα ι .

Τηλ.:6937226223.

ΠΩΛΕΙΤΑΙαπόιδιώ-

τη καινούργιο κατάστη-

μα 45 τ.μ. στο κέντρο

της Βέροιας (Κεντρική

5 - δίπλα στο Επιμε-

λητήριο), μεπατάρι 30

τ.μ., αυτόνομη θέρμαν-

ση και θέση πάρκιγκ.

Τηλ.:6936870915.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-

ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΑΝΟΡΑΜΑ  στο

κέντρο, πωλείται οι-

κόπεδο, σε κεντρικό

δρόμο, απεριόριστη

θέα, 320 τ.μ.  Τηλ.:

6947 263810 κ. Μα-

ρία.

Π Ω Λ Ε Ι ΤΑ Ι  α -

γρός  με  ροδάκ ι να

και πομώνα στην ά-

σφαλτο 7.500 τ .μ. ,

κοντά στην.Αγ. Μα-

ρίνα καιΑγ. Γεώργιο.

Τηλ. :  6945 122583

Euromesitiki.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΑΠΟΘΗΚΕΣ-

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ-

ΓΡΑΦΕΙΑ-

ΓΚΑΡΑΖ-

ΧΩΡΑΦΙΑ

ΠΑΣΤΕΡ 8 Βέροια,

ενοικιάζεται γκαρ-

σον ι έρα  1ΔΧΛΚ,

επιπλωμένη. Εχει

κεντρική θέρμανση,

κλιματιστικό, T.V.,

ψυγείο, ηλ. κουζινά-

κι (φούρνο-εστίες),

εγκατάσταση internet

κ.λπ.Πληρ.τηλ.:23310

24939,6973015833.

Ε ΝΟ Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι

κέντρο, Αστικά, γκαρ-

σονιέρα 3ου ορόφου,

δωμάτιο, σαλοκουζίνα,

μπάνιο, ανακαινισμένη,

ατομική θέρμανση πε-

τρελαίου, αιρ κοντίσιον,

πλήρως επιπλωμένη,

ευχάριστη, φωτεινή.

Ενοίκιο 180,00 ευρώ.

Μεσιτικόγραφείο«ΣΤΟ-

ΧΟΣ». Τηλ.:  23310

68080,6973735020.

15ΠΕΜΠΤΗ 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018 www.laosnews.gr

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επι-
χείρηση καφέ-μπαρ

επίτηςοδούΕληάς

πλήρως  εξοπλ ι -

σμένη. Τηλ.: 6945

013461.

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ πρώην

εξουσιοδοτημένο συνερ-

γείο OPEL, πλήρως εξο-

πλισμένο, με πολύ καλό

ενοίκιο.Τηλ.:6944860080.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ:  βοηθός

μάγειρα κα άτομα για την

κουζινα σε γνωστή τα-

βέρνα στη Βέροια. Τηλ.:

23310 70846 μετά  τ ις

10.00π.μ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρο ά-

τομο για το κυλικείο στο

Νοσοκομείο Βέροιας. Βιο-

γραφικά αυτοπροσώπως

στοκυλικείο.

BIOMHXANIA του Νο-

μού Ημαθίας ζητάει Χημι-

κό Μηχανικό. Αποστολή

βιογραφικών στο: guru.

recruits@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ:  οδοντί-

ατρος για συστέγαση και

κοπέλα για να εργα-

σθεί σανβοηθόςοδο-

ντιάτρου στη Βέροια.

Τηλ.:6946145626.

Η  Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α

inoxcon sofkos α-

ναζητεί βοηθό ψυκτι-

κού για μόνιμη εργα-

σίακαιεπίσηςαναζητεί

άτομο με γνώσεις σε

βιομηχανικό σχέδιο.Α-

ποστολή βιογραφικών

info@inoxcon.gr. Τηλ

2332024771.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άνδρες

για εργασίασεσυσκευ-

αστήριο τροφίμων στο

Μακροχώρι Ημαθίας.

Τηλ.:2331070401.

ΖΗΤΕΙΤΑΙάτομογια

delivery έως 40 ετών

γιαμόνιμη εργασία για

το κατάστημα «Κρε-

πούλης» στη Βέροια.

Τηλ.:2331504753.

ΑΠΟΤΟΨΗΤΟΠΩ-

ΛΕΙΟΓΙΑΝΝΗΣ ζητού-

νται κοπέλες για εργα-

σία.Τηλ.:6984472747,

κοςΓιώργος.

ΖΗΤΟΥΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ  με

πολευτή εμπειρία στον

αυτισμό αναλαμβάνει

παράλληληστήριξη σε

όλες τις βαθμίδες εκ-

παίδευσης κατ’ οίκον

εκπαίδευση καθώς και

ψυχοεκπαίδευση και

συμβουλευτική γνέων

στον αυτισμό. Τηλ.:

6977980922.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβά-

νειτηφύάληκαιπερι-

ποίηση ηλικιωμένων

σε24ωρηβάση.Τηλ.:

6993678697.

Α Ξ Ι Ο Π Ρ Ε Π Η Σ

κυρ ία  μονογον ικής

ο ικογένε ιας ,  ζητάε ι

εργασία, για φύλαξη

ηλικιωμένων και κα-

θαρισμόσπιτιών.Τηλ.

εφωνο:6999262565.

ΚΥΡΙΑ ζητεί εργα-

σίαγιαφύλαξημωρού

ήκαθαρίστριασεσπί-

www.laosnews.gr

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700
τμ.μεκτίσμαδυόροφοσε τιμή
ευκαιρίας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφιποτιστι-
κό11στρέμματαστηΜελίκη(πε-

ριοχήΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα

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

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

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

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

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

-ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ10στρέμματαστηΦυτειάσεπολύκαλήτοπο-
θεσίαμόνο15.000ευρώ.
-ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμακοντάστοκέντρο110τ.μ.,3Υ/Δ,σα-
λοκοζίνα,W.C.,τζάκι,γκαράζ,αποθήκη,καινούργιαοικοδομή
130.000ευρώ.
-ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμαστοκέντρο105τ.μ.με3Υ/Δ,σαλόνι,
κουζίνα,W.C.,1οςόρ.,50.000ευρώ.
-ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμαεπίτηςΜητροπόλεως75τ.μ.,4οςόρ.,
ασανσέρ28.000ευρώ.
-Πωλείται στο κέντρο τηςΘεσ/νίκης κοντά στοΤουρκικό
Προξενείογωνιακόκατάστημα190τ.μ.με190τ.μ.πατάρι,
νοικιασμένο600ευρώ.Τιμή75.000ευρώ.
-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.
-Πωλείταικατάστημα173τ.μ.Θεσ/νίκης110.000€
-Πωλείται μονοκατοικία 60 τ.μ. σε οικόπεδο 110 τ.μ. στο
κέντρο65.000€
-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 χωράφι στο τρίτο πόδι Χαλκιδικής 3.780 τ.μ.
πρώτοστηθάλασσα,χτίζει90τ.μ.Τιμή100.000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφι5στρ.,κοντάστοΠ.Σκυλίτσι,ποτιστι-
κό,10.000ευρώ.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙαποθήκηκοντάστκάντρο220τ.μ.,50.000ευρώ.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙμονοκατοικίαστοΚαλοχώρι 120 τ.μ. σε 1.250
τ.μ.οικόπεδο,50.000ευρώ.

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
-ΕΥΚΑΙΡΙΑπωλείταιοικοδομή επί τηςΘεσσαλο-

νίκης,αποτελούμενηαπόυπόγειο,ισόγειο,όροφος,
160.000€

-ΕΥΚΑΙΡΙΑπωλείταιχωράφι23στρ.στο«66»γωνια-
κό.Τιμή35.000ευρώ.

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

-ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα 85 τ.μ. επό της Θεσ/νίκης
30.000ευρώ.

-Κατάστημαπωλείταισεκαινούργιαοικοδομήστοκέ-
ντρο40τ.μ.Τιμή19.000ευρώ

www.mesitikoveria.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ολοκληρωμένες
ανακαινίσεις σπιτιών, καταστημάτων μεπροσοχή
στηλεπτομέρεια,πολύκαλέςτιμέςκαισυνέπειαστο
χρόνο.Τηλ.:6944764477κ.Δημήτρης.
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τικαιγραφεία.Τηλ.επικοι-

νωνίας:2331073642.

ΚΥΡΙΑ  αναλαμβάνε ι

την φροντίδα ηλικιωμέ-

νων&καθαρισμασπιτιών,

γραφε ίων  κα ι  σκάλες .

Τηλ.:6946479828.

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  κρεβατάκι

ΒΕΒΕ σε άσπρο χρώμα,

με στρώμα και υφασματά-

κιαπροστατευτικά,σχεδόν

αχρησιμοποίητο. Τιμή ευ-

καιρίας150,00ευρώ.Τηλ.:

6977430658.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ εξοπλισμός

καφετέρ ιας  (καφετ ιέρα

ASTORIAMONH),πλυντή-

ριο πιάτων (DIHR-Ιταλικό),

φραπιέρα (επαγγελματι-

κή-βαρέως τύπου), τοστιέ-

ρα (επαγγελματική 2 εστι-

ών), 2στρογγυλά τραπέζια,

7 καρέκλες (με κουπαστή)

και8ψηλάσκαμπό.Πωλού-

νταισε τιμήευκαιρίας.Τηλ.:

6974867093.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ

ΕΥΚΑΤΑΣΤΑΤΟΣκύριος

50ετώνψάχνει εμφανίσιμη

κυρίαως50 ετώνγιαγνω-

ριμία.Τηλ.:6972371446.

ΚΥΡΙΟΣ 72 ετών ζητεί

κυρια από 50 ετών έως

70 για σοβαρή σχέση.

Τηλ.:6989007541.

42ΧΡΟΝΟΣ εμφανίσι-

μος με ανώτερη μόρφωση

ζητεί γνωριμία με κοπέλα

ευχαρίστου χαρακτήρα.

Τηλ.:6942274316.

ΚΥΡΙΟΣ ζητάναβρει

κυρία χωρίς υποχρεώ-

σεις,φτωχειά,γιασοβα-

ρή σχέση. Τηλ.: 23310

26934.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:23841 -ΩΡΟΛΟΙΚέντροΕΝΟΙΚΙ-

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

Κωδ.23015ΚΕΝΤΡ0,ενοικιάζεταιχωρίς
κοινόχρηστα ,αυτόνομηγκαρσονιέραstudio
35τ.μ.,κατασκευή1972,ενιαίοςχώρος,έχει
καινούργιααλουμινίουκουφώματαμεδιπλά
τζάμια, η θέρμανση είναι μεA/C και ξυλό-
σομπα ,1οςόροφος , ενοίκιομόνο130€,
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιδιαχείρισηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:24092-ΑΓΙΑΚΥΡΙΑΚΗΩραιότατη
Γκαρσονιέρασυνολικήςεπιφάνειας40τ.μ.ευ-
ρίσκεταιστον2οόροφοσχετικάκαινούργιας
οικοδομήςμε έτοςκατασκευής το1990.Α-
ποτελείταιαπό1Υπνοδωμάτιο,Σαλοκουζίνα
καιΜπάνιο . Διαθέτειανεξάρτητηθέρμανση
Κλιματισμό Inverter.Βλέπεισεανοιχτωσιά
,έχειΚουφώματαΑλουμινίουμεδιπλάτζάμια
,πολύφωτεινή.Τιμή:180€.

Κωδ23751ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ,Διαμέρισμα
65τ.μ.,1οςορ.,βλέπεισεανοιχτωσιά,ανα-
καινισμένομερικώς ,μεκαινούργιακουζίνα,
σε εξαιρετική κατάστασηκαιμε καινούργια
συνθετικά κουφώματαμε διπλά τζάμια, α-
τομικήθέρμανσηπετρελαίουκαι τέντες ,με
κλιματιστικόκαιθωρακισμένηπόρταεισόδου,
γωνιακό,σεπολύκαλήτιμήμόνο220€.

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

Κωδ.23190ΚΕΝΤΡ0, επιπλωμένο κο-
μπλέδιαμέρισμα90 τ.μ., κατασκευή1976,
2υ/δ,2οςόροφος,μεευχάριστηθέα,ανα-
καινισμένο εκβάθρων,σεάψογηκατάστα-
ση,φρεσκοβαμμένο , εξωτερικάκουφώματα
καινούργια,μεωραίαδιαρρύθμιση,οιχώροι
του λειτουργικοί, ατομικήθέρμανσηπετρε-
λαίου , μεωραίες τέντεςκαικλιματισμό,με
αποθήκηταδεδάπεδατουείναιδρύινα ,με
δύοντουλάπες,εκπληκτικόσεόλατουκαιμε
κοινόχρησταελάχιστα,χωρίςανελκυστήρα,το
δεμηνιαίο τουμίσθωμα250€,Αποκλειστική
διάθεση και υπόδειξη από τηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:23702 -ΑΓΙΑΠΑΡΑΣΚΕΥΗανα-
καινισμένοΔιαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας
90 τ.μ.στον3οόροφο.Αποτελείταιαπό2
Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιοκαι
WC.Είναικατασκευασμένοτο1989καιδια-
θέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέλαιο,Κουφώ-
ματαΣυνθετικά,Διπλάτζάμια -Τιμή:210€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιδιαχείρισηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:24394-ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙΔιαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας105τ.μ.
Ημιώροφος.Αποτελείταιαπό3Υπνοδωμάτια,
Σαλονοκουζίνα,Μπάνιο .Είναι κατασκευα-
σμένοτο1978καιδιαθέτειθέρμανσηΑυτό-
νομη -Πετρελαίου,ΚουφώματαΑλουμινίου,
ΑνοιχτόΠάρκινγκ,Διπλάτζάμια,Σκαλιάεισό-
δου-Τιμή:200€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ23243ΠΙΕΡΙΩΝ,Μονοκατοικία95

τ.μ., κατασκευή1965,2υ/δ, 1οςόροφος,
σεανοιχτωσιά, καλοδιατηρημένη , ατομική
θέρμανσηπετρελαίου,μεκαινούργιασυνθε-
τικά κουφώματα , διαθέτει ηλιακόθερμοσί-
φωνα,μεπολύάνετηβεράντακαιμεανοιχτό
parking,τοοποίοείναικαιαυλήδικήτου.Ε-
νοίκιο260€.

Κωδ:23483 -ΛευκόπετραΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙνεόδμητηΜονοκατοικίακομπλέεπιπλω-
μένοσυνολικής επιφάνειας200 τ.μ.σεδύο
επίπεδα .Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,
Σαλόνι,Κουζίνα,2ΜπάνιακαιWC.Είναικα-
τασκευασμένη το1998καιδιαθέτειθέρμαν-
σηΑτομική -Πετρέλαιο,ΑπεριόριστηΘέα,
ΚουφώματαΣυνθετικά,Πάρκινγκ,Αποθήκη
,Κήπο,Τζάκι,A/C,Συναγερμό,Έπιπλα,Ηλ.
Συσκευές,Διπλάτζάμια-Τιμή:280€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:14101-ΚΑΤΩΕΛΗΑΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

ΤΑΙκατάαποκλειστικότητανεόδμητηαποθή-
κησυνολικήςεπιφάνειας212τ.μ.και5μ.ύψος
ισόγειαμεεξαιρετικάεύκολη πρόσβαση.Α-
ποτελείταιαπόένανενιαίοχώρο,κατασκευής
το2004-Τιμή:200€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 22767 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

νεόδμητοΓραφείοσυνολικήςεπιφάνειας35
τ.μ.στον4οόροφο.Αποτελείταιαπόέναν
ενιαίοχώρου.Είναικατασκευασμένοτο1999
καιδιαθέτειθέρμανσηΑυτόνομη-Πετρελαίου,
ΚουφώματαΣυνθετικάκαινούργιακαιΑνελκυ-
στήρα-Τιμή:180€.

Κωδ:22769-ΣτοΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείοσυνολικής επιφάνειας38 τ.μ. 1ος
ορ..Αποτελείταιαπό2Χώρους,Είναικατα-
σκευασμένοτο1980καιδιαθέτειΚουφώματα
Αλουμινίουσυρόμεναμεδιπλάτζάμιακαιμία
αποθήκη-Τιμή:150€.

Κωδ: 22754 - ΣΤΗΝΠΛΑΤΕΙΑΩΡΟ-
ΛΟΓΙΟΥΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙσπάνιαςπροβολής
γραφείοσυνολικής επιφάνειας 38 τ.μ. 1ος
Υπερυψωμένος.Αποτελείταιαπό2χώρους
καιέχειδικότουWC.ΈχεικουφώματαΑλου-
μινίουσυρόμενα,μεανελκυστήρακαινούργιο
,διαθέτειεπίσηςκαιA/C-Ενοίκιο200€.Το
γραφείομαςδιαθέτειτηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙ-
ΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:22814 -ΩΡΟΛΟΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

σεάκρωςεμπορικόσημείοκατάστημασυνο-
λικήςεπιφάνειας36τ.μ. ισόγειο.Αποτελείται
από1Χώρομεκαλήβιτρίνα.Είναικατασκευ-
ασμένο το1965  καιμεπολύκαλόμίσθω-
μαστα300€.Τογραφείομαςδιαθέτει την
ΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτου
αυτού.

Κωδ:13564 -ΚοντάσταΚΤΕΛ σπάνιο
γωνιακό , εξαιρετικήςπροβολήςΚατάστημα
συνολικήςεπιφάνειας60τ.μ.στο ισόγειο.Α-
ποτελείταιαπό1ενιαίοχώρομεπολύμεγάλη
βιτρίνακαιμεδικότουWC.Πρόκειταιγιαένα
πολύαξιόλογοακίνητοπουαπευθύνεταιμόνο
σεσοβαρόμισθωτήκαιμετιμήενοικίουστα
500€αρχικήκαιτελική.

Κωδ:22761-ΣτηνΑγίαΒαρβάραΕΝΟΙ-
ΚΙΑΖΕΤΑΙκατάαποκλειστικότηταΚατάστημα
επίτουκεντρικούδρόμουσυνολικήςεπιφάνει-
ας65τ.μ.Ενοίκιομόνο:160€.

Κωδ:22849 -ΣτονΚόμβο τηςΒέροιας
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙνεόδμητοΚατάστημασυνολι-
κήςεπιφάνειας600τ.μ.Ισόγειοσεοικόπεδο4
στρ.σετιμήεξαιρετικάχαμηλήστα2.000€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ:23469ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ ενοικιάζεται

Πάρκινγκ15τ.μ.κλειστόμεάνετηπρόσβαση
μεμηνιαίομίσθωμαμόνο50€.

Κωδ.105283ΠΙΕΡΙΩΝ,στηναρχήκαι
κάτω ,  ενοικιάζεταιανεξάρτητοατομικό ισό-
γειο κλειστόπάρκινγκ  με γκαραζόπορτα ,
στεγανόκαικαθαρόενοικιάζεταικαιωςαπο-
θήκη,μηνιαίομίσθωμα50€.ΑποκλειστικήΔΙ-
ΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:12742-ΚΑΛΛΙΘΕΑΠΩΛΕΙΤΑΙΔι-

αμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας78τ.μ.καθ.
στον2οόροφο.Αποτελείταιαπό2Υπνοδω-
μάτια,Σαλοκουζίνα,Μπάνιο.Είναικατασκευ-
ασμένο το1995, έχειΚουφώματαΑλουμινί-
ου,Ανελκυστήρα,Πάρκινγκ,Αποθήκη4τ.μ.,
Διπλά τζάμια,Ηλιακόθερμοσίφωνα -Τιμή:
35.000€

Κωδ:12743-ΚΑΛΛΙΘΕΑΠΩΛΕΙΤΑΙΔι-
αμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.στον
2οόροφο.Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,
ΣαλονοκουζίνακαιΜπάνιο .Είναικατασκευ-
ασμένο το 1995 και διαθέτει θέρμανσημε
σόμπαηότιάλλοθελήσειοαγοραστής,έχει
καινούργιακουφώματααλουμινίουμεδιπλά
τζάμια,καιανελκυστήρα,έχειεπίσηςπάρκινγκ
πυλωτής,αποθήκημέσακαιηλιακόθερμοσί-
φωνα-Τιμή:50.000€.

Κωδ:12805 -ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΔιαμέ-
ρισμασυνολικήςεπιφάνειας104τ.μ.στον2
οόροφο.Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,
Σαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιο .Είναικατασκευα-
σμένοτο1977καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομι-
κή -Πετρέλαιο,ΚουφώματαΑλουμινίουκαι
με Ανελκυστήρα.Χρήζειανακαίνισης -Τιμή:
40.000€.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 13262 -ΠΑΝΟΡΑΜΑΠΩΛΕΙΤΑΙ

κατάαποκλειστικότητανεόδμητημονοκατοικία
συνολικήςεπιφάνειας120τ.μ.σε2επίπεδα.
Αποτελείταιαπό3Υπνοδωμάτια,Σαλονοκου-
ζίνα,ΜπάνιοκαιWC.Είναικατασκευασμένη
το2001καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πε-
τρέλαιο,έχειαπεριόριστηΘέα,τακουφώματα
αλουμινίου και μία  αποθήκη.Έχει κήπο ,
Τζάκι,BBQ,καιηλ.Συσκευές,Μπαλκόνια24
τ.μ.-Τιμή:210.000€.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:12824-ΠΩΛΕΙΤΑΙκατάαποκλειστι-

κότηταΑποθήκησυνολικής επιφάνειας200
τ.μ.Ημιυπόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώρο, .
Είναικατασκευασμένητο1977-Τιμή:25.000
€.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:12735 -ΩΡΟΛΟΙΠΩΛΕΙΤΑΙΓρα-

φείοσυνολικήςεπιφάνειας50τ.μ.1οςΥπερυ-
ψωμένος.Αποτελείταιαπό1Χώρο,καιWC.
Είναι κατασκευασμένο το1974καιδιαθέτει
θέρμανσηΑτομική -Ηλεκτρικό,Κουφώματα
Αλουμινίου,A/C,Διπλάτζάμια-Τιμή:28.000€.

Κωδ:1114 -ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΠΩΛΕΙΤΑΙ
Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας51τ.μ.στον1ο
όροφο.Αποτελείταιαπό1Χώρο,καιWC.Είναι
κατασκευασμένο το1975καιδιαθέτειΚου-
φώματαΑλουμινίουκαιΑνελκυστήρα -Τιμή:
25.000€.ΤογραφείομαςδιαθέτειτηνΠΛΗΡΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ ,πλησίονΑγίωνΑναργύρων

πωλείταιΚατάστημα56τ.μ.Ισόγειοκαι50τ.μ.
Υπόγειο,κατασκευή1972,σεπολύκαλήκα-
τάσταση,ξεχωριστόακίνητο,σεπρονομιακή
τοποθεσία ,γωνιακό, εξαιρετικήςπροβολής,
κατάλληλο γιαπολλαπλές χρήσεις και για
υγειονομικού ενδιαφέροντος, σε εμπορικό
δρόμο , ευκαιρίαχωρίςαμφιβολία,σε τιμή
προσφοράς58.000€,Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙ-
ΝΗΤΩΝ.

ΚΕΝΤΡΟ ,πωλείταιΚατάστημα65 τ.μ.
Ισόγειο, κατασκευή1974,οι χώροι τουλει-
τουργικοί, σεπρονομιακή τοποθεσία , κα-
τάλληλογιαπολλαπλέςχρήσεις ,μεμεγάλη
βιτρίνα ,σεπολύκαλή τιμήμόνο30.000€,
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
κωδ.12789ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ,Χωραφο-

οικόπεδο5.000τ.μ.,άρτιοκαιοικοδομίσημο,
μεεκπληκτικήκαιανεμπόδιστηθέα,αμφιθε-
ατρικό ,σεμοναδικήτοποθεσίακαισίγουρα
σεπρονομιακήθέση,κατάλληλογιαανέγερση
Βίλλας,τιμή130.000€.

Κωδ:12931.ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑ,πωλείταιΕ-
λαιώνας11.500 τ.μ., σεπλήρηπαραγωγή
για οικονομικούς λόγους τιμή 3.000€/στρ
η34.500€,συνολικά , εξαιρετικήευκαιρία .
Υπόδειξημόνοσεσοβαρά ενδιαφερόμενο.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:12756ΕΡΓΟΧΩΡΙ,Οικόπεδο120

τ.μ.,άρτιοοικοδομήσιμο,ελαφρώςεπικλινές

, σε απίστευτα χαμηλή τιμή,Αποκλειστική
διάθεσηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,ευ-
καιρίαχωρίςαμφιβολία,μόνο15.000€.

Κωδ:12764ΑΚΡΟΠΟΛΗπωλείταιοικό-
πεδο505τ.μ.γωνιακόανατολικόμεσ/δ0,8
κατάλληλοκαιγιαοικοδομή,τιμή75.000€.

Κωδ.12902ΟικόπεδοστοΜακροχώρι
972τ.μ.Ευρίσκεται στημέσητουχωριού ,
με ευχάριστηθέα,πράγματι εκπληκτικόοι-
κόπεδο,σεάριστοσημείοκαισετιμήεκπλη-
κτικάσυμφέρουσα,σχεδόνχαρίζεται,μόνο
48.000€.

Κωδ:12823-Τρίλοφοσεπολύκαλόση-
μείοΠΩΛΕΙΤΑΙΟικόπεδοσυνολικήςεπιφάνει-
ας1520τ.μ.Τιμή:20.000€

Κωδ:12745-ΚοντάστηνοδόΣαλαμίνος
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟικόπεδοσυνολικής επιφάνειας
2183τ.μ.Τιμή:33.000€.

Κωδ.12878ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ, κοντάστην
εκκλησία τουΑγίουΓεωργίου ,πωλείταιμε-
γάλοχωραφοοικόπεδο6.850 τ.μ., τοοποίο
ευρίσκεταιστην επέκταση τουσχεδίου και
μάλισταστο2οστάδιο,μετατρέπεταισεδύο
οικοδομικάτετράγωναεξαιρετικόγιαεπένδυ-
ση,ευρίσκεταισεδύοδρόμουςκαιπάνωσε
άσφαλτο,τιμήόλοαπό85.000€,τώραμόνο
18.000€.

ΠΩΛΗΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ:12793ΩΡΟΛΟΙ,κοντάστηνπλα-

τεία ,πωλείταιυπόγειοπάρκινγκκλειστό62
τ.μ. χωράει μέσα3αυτ/τασεσειρά , τιμή
22.000€,

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣΓΙΑΤΟΛΜΗΡΟΥΣ
Κωδ.12860Προβολήςκατάστημα , ισό-

γειο,ανακαινισμένο25τ.μ.κοντάσταΚΤΕΛ
μεδικότουWC.Σεπολύκαλήκατάσταση,σε
λίγοθαείναιελεύθερο,μίσθωμα180€.

Κωδ:13482-ΛευκόπετραΠΩΛΕΙΤΑΙνε-
όδμητηΜονοκατοικίασυνολικής επιφάνειας
200 τ.μ.2 επιπέδων.Αποτελείταιαπό2Υ-
πνοδωμάτια,Σαλοκουζίνα,3ΜπάνιακαιWC.
Είναι κατασκευασμένη το1998καιδιαθέτει
θέρμανσηΑτομική -Πετρέλαιο,Απεριόριστη
Θέα,ΚουφώματαΣυνθετικά,Αποθήκη ,Κή-
πο,Τζάκι,A/C,Συναγερμό,Έπιπλα,Σίτες,Δι-
πλάτζάμια,Προαύλιο,BBQ-Τιμή:79.000€.

Κωδ:12815 ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙ,Οικόπεδο
1.300τ.μ.,προνομιούχοτρίφατσοοικόπεδο,
γίνεταικαιδύοοικόπεδαάρτιαοικοδομήσιμα,
σετιμήμοναδικήςευκαιρίας,Αποκλειστικήδι-
άθεσηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,πολύ
σπάνιαευκαιρία,8.000€.

www.laosnews.gr

ΕΔΡΑ:ΕΛΗΑΣ14ΒΕΡΟΙΑ

Ταπαραπάνωαποτελούνμέροςτουχαρτοφυλακίουμας

Γιαναταδείτεόλαμπείτεστοwww.mesitiki.www.mesitiki.gr

Η κατασκευαστική εταιρίαΜατσάλας Χρή-
στος,μεέδρατο9οχλμ.Βέροιας-ΝάουσαςΖΗ-
ΤΑένανΗλεκτρολόγο-Μηχανικόκαιένανπωλητή
για μόνιμη απασχόληση. Επιθυμητή η γνώση
ΑγγλικήςγλώσσαςκαιηγνώσηΗ/Υ.Βιογραφικά
στα γραφεία της εταιρίας και στο e-mail: info@
matsalas.gr.Τηλ.:2331093440&6936805053.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ τριόροφο κατάστημαστο
κέντρο της αγοράς μέσα στονπεζόδρομο,
πλήρεςεξοπλισμένομεασανσέρ,κλιματισμό
κ.λπ.Πληροφορίεςστοτηλ.:6945541642κ.
Ζαφείρης.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ η επιχείρηση παιδικών ενδυ-
μάτων «OLE-OLA»,Αριστοτέλους 21, στον
πεζόδρομο της Βέροιας. Πληροφορίες 6945
541642κ.Ζαφείρης.
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ25τ.μ.επιπλωμένο120ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ30τ.μ.επιπλωμένο160ευρώ
ΠΑΠΑΚΙΑ35τ.μ.επιπλωμένο150ευρώ
ΡΟΛΟΪ35τ.μ.καλό130ευρώ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ35τ.μ.επιπλωμένο160ευρώ
ΠΑΤΡΙΔΑ40τ.μ.120ευρώ
ΠΙΕΡΙΩΝ45τ.μ.καινούργιο220ευρώ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ45τ.μ.15ετώνεπιπλωμένοθέα250ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ45τ.μ.επιπλωμένο140ευρώ
ΡΟΛΟΪ50τ.μ.ανακαινισμένο190ευρώ
ΡΟΛΟΪ50τ.μ.ανακαινισμένοεπιπλωμένο200ευρώ
ΡΟΛΟΪ50τ.μ.15ετώνκαλό180ευρώ
ΤΣΕΡΜΕΝΙ55τ.μ.10ετών220ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ60τ.μ.1ΔΣΚκαλό180ευρώ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ60τ.μ.επιπλωμένο10ετών250ευρώ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ2δωμάτια,καλή220ευρώ
ΤΣΕΡΜΕΝΙ70τ.μ.15ετώνεπιπλωμένο250ευρώ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ80τ.μ.ατομικήθέρμανση180ευρώ
ΡΟΛΟΪ90τ.μ.ατομικόςλέβηταςκαλό200ευρώ
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ80τ.μ.ανακαινισμένο240ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ90τ.μ.15ετώνηλιακό,πάρκιγκ250ευρώ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ90τ.μ.ανακαινισμένοεπιπλωμένο250ευρώ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙδιαμέρισμα100τ.μ.σεμονοκατοικίαατομι-
κήθέρμανση250ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ110τ.μ.ατομικήθέρμανση300ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ110τ.μ.ατομικήθέρμανσητζάκι350ευρώ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ110τ.μ.ατομικήθέρμανση,θέα320ευρώ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ130τ.μ.4δωμάτια,10ετών250ευρώ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ150τ.μ.4δωμάτια,10ετών,θέα,γκαράζ,400ευρώ
ΕΛΙΑ120τ.μ.επιπλωμένο,400ευρώ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ100τ.μ.10ετώντζάκι,ατομικήθέρμανση,
επιπλωμένο400ευρώ

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

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

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

www.laosnews.gr

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΦοιτητικεςΓκαρσ.Στοκεντρο.
ΛΑΔΟΜΥΛΟΙΜονοκατοικια65τ.μμεοικοπεδο200τ,μ50000€
ΙΚΑ95τ.μΑ.ΘΚοπλαμ,ασανσερ,ρετιρε43000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙανω,οικόπεδο.600τ,μ24000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ καιν.4ος 120 τ.μ με parkigk,Α.Θ 3ΔΣΚ
τζακιαναμ.140000€
ΠΑΥΣΑΝΙΟΥοικ.375τ,μμεπαλιακατοικια28000
ΚΕΝΤΡΟ95τ.μ,2ΔΣΚτου200380000€
ΚΕΝΤΡΟ120τ.μ2ΔΣ-ΚΘέα,αποθ.Α.Θανακαιν.75000€
ΜΕΖΟΝΕΤΤΑμεΘεα,Α.Θ ,τζακιπαρκιγκ, 150 τ.μ 3ΔΣΚ
wc130000€
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝΣτουντιο-Γραφειο 30 τ.μ με θεα,προσο-
ψηςΕυκαιρία10000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙΜονοκατοικια 68 τ.μ του 75΄με οικοπ.270
μετρα30000€
EΛΗΑ1ΔΚουζινακιWC38τ.μευχαριστο,10000€
ΟΙΚΟΠΕΔΟ380Τ.Μκεντροσ.δ1,2καλητιμη
ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗκαινουριομεθεα,3ος92τ.μ+γκαραζ,Α.Θ
85000€
N.ΠΡΟΔΡΟΜΟΣΜον/κια ημιτελης με 3ΔΣΚ +900 τ.μ
οικοπεδο0100€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑΜονοκατοικιαδιατηρητεασεοικοπεδο190
τ.μ60000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ

ΑΝΟΙΞΕΩΣπλησιον2ΔΣ-ΚΑ.Θ.επιπλωμενο250€
ΑΝΟΙΞΕΩΣΣτουντιοΛουξεπιπλωμενοΑ.Θ.230€
Π.ΜΕΛΑ3ος.3ΔΣΚ2WCΑ.Θπανελ,καλό300€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ4ος1ΔΣ-ΚWCΚ.Θ170€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ1ΔΣΚ4oςΘερμ/τεςμεθεα170€
Π.ΜΕΛΑ2ΔΣΚΑ.ΘΚοπλαμ,μωσαικο-ξυλο220€
ΚΕΝΤΡΟ2ος3ΔΣΚ2WCΑ.Θηλιακος,280€
ΩΡΟΛΟΙΣτουντιο,χωριςΘερμανση1ος-100€
ΠΑΠΑΓΟΥ1ΔΣΚΑ.Θχωριςκοιν.ισογειοκαι3ος120€
ΠΑΠΑΚΙΑ80τ.μ2ΔΣΚΑ.Θ.1οςανακαινις.2017-250€
ΚΕΝΤΡΟ2ΔΣΚ.Α.Θ.ΡΕΤΙΡΕΚοπλαμ,260€
ΚΕΝΤΡΟ3ΔΣ-ΚουζιναχωρισταΑ.Θ,Κοπλαμ300€
ΑΓ.ΠΑΤΑΠΙΟ25ετιαςδιαμπερεςμε3ΔΣΚΩρ/ση300€
ΚΕΝΤΡΟ1ΔΣΚΕπιπλωμενολουξΑ/C270€
ΚΕΝΤΡΟ3ΔΣ/ΚΑ.Θεπιπλωμενο400€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΠΕΡ/ΚΗΒεροιαςΦιλέτο16στρ.πανωστηνάσφ.σ.δ02
16€

ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ 8500 τ.μ με πομωνα  στην ασφ 3000 το
στρέμμα
ΕΡΓΟΧΩΡΙ10500τ.μαγροοικοπεδοΕυκαιρια25000€
ΑΓΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ κονταστουΤσεσμελη 19στρ.με επι-
τραπεζια,μετοχήΠομόναςκμπεκακια2800€τοστρεμμα
ΤΕΛΩΝΕΙΟΒιομηχανικη αποθηκη και μεταλικο στεγα-
στρο200τ.μεντοςγηπεδου1500τ.μ30000€
Π.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ10στρεμ.μεπομωνα+ροδακ.25000€
ΠΡΟΣΑγ.Γεωργιο7500τ.μστηνασφαλτο35000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ κτημα 21 στρ. με βιομηχανικα τα 8στρ
42000€
ΑΣΩΜΑΤΑ5στρ.αρτιομεΘέα25.000€ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΣΥΚΙΕΣπανωαπό66΄35στρεμ.70000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣδιπλαστοχωριομπαξες3στρ.10000€
ΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ6500τ.μ.κονταστοχωριο30.000€ΤΩΡΑ
24000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ10στρ20000€-ΣΤΑΥΡΟΣ15στρ.45000€
ΜΟΝΟΣΠΙΤΑθεσηΤουμπα,4στρ4000€
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ.10στρ,πανωστηνασφαλτοκονταστην
Πατριδα.

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

ΕΜ.ΠΑΠΠΑκΚαρατασουκαταστηματα40τ.μ30.000€
ΚΑΡΑΤΑΣΟΥκαταστημα50τ.μ30.000
ΑΝΟΙΞΕΩΣκαταστ.75τ.μ+60οροφος50000€
AΓΓΕΛΩΝκαταστ.25τ.μκατάλληλοκαιγιαγκαραζ23000
ΩΡΟΛΟΙΓΡΑΦΕΙΟ33τ.μπροσοψης18000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣχωροςπροσοψη,400+400τ.μ700€
ΙΑΤΡΕΙΟδιχωροκονταστηνΒενιζελου250€
ΚΤΕΛστηνεισοδο,καταστημα60τ.μ+60υπογειο5€
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΓΡΑΦΕΙΟεναςχωρος+wc80€
ΑΠΟΘΗΚΗισόγειαεπιτηςΑνοίξεως180τ.μ200€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΓραφειο50τ.μΛουξπρό-
σοψη300€
ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙΔιώροφοΝεοκλασικό κεντρο γιαΚαφε-Ρε-
στωράν
ΠΩΛΕΙΤΑΙστονΠΡΟΜΗΘΕΑυπογειααποθηκη80Τ.μ7000€
ΩΡΟΛΟΙΓκαραζκλειστοενοικιο50€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕπαγγελματικοςχωρος100τ.μ200€
ΚΑΤΩΑΠΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣΧΩΡΟΣ
1300τ.μ
Γιαδιαλογητηριοηπαρομοιεςχρησεις,μεψυκτικουςθαλαμους..

ΠΩΛΕΙΤΑΙφρεζάκι
καινούργιομε33ώρες

εργασίας.
Τιμή400,00ευρώ.

ΤΕΧΝΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Σ καπ τ ι κ ό  β ε ν ζ ί ν η ς
ΜΒ6500. Ισχύς 6,5 Ηρ,
Πλάτοςεργασίας50cm,βάθοςεργασίας17,5-35cm,
ταχύτητες 1 εμπρός/1 όπισθεν, μαχαίρια 6+6, κωδ.
009597.

Τηλ.: 23310 21210 Κιν.: 6978 004183

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ έπιπλα και ηλεκτρικές συ-
σκευέςσεπολύχαμηλέςτιμές.

Πληρ. τηλ.: 6989 391872

ΕΤΑΙΡΙΑμεσταθερήανάπτυξηπουεδρεύειστηνΒέροια
με αντικείμενο τις κατασκευές μηχανημάτων και τονπρο-
γραμματισμόσυστημάτωναυτοματισμού, αναζητεί νέο έως
30 ετών, με καλή γνώσηαγγλικών,Η/Υ και δίπλωμαοδή-
γησης.Απαραίτητα χαρακτηριστικά, ανήσυχοπνεύμα, αντί-
ληψηκαιέφεσηστιςκατασκευέςκαιτηντεχνολογία.Σχετικά
πτυχίαδενείναιαπαραίτητααλλάθαπροσμετρηθούνθετικά.

Αποστολήβιογραφικώνστοemail:efi.kantsadou@gmail.
com, πληροφορίες στο τηλ.6932133510.Υπόψιν ΚαΚα-
ντσάδου.

ΧΑΡΙΖΟΝΤΑΙ

Πανέμορφα γκριφονάκια 6 μηνών που γεννήθηκαν
καιμεγάλωσανσεορεινόχωριότηςπεριοχήςαναζητούν
σπίτι καθώςοισυνθήκεςδιαβίωσης τους είναιπολύδύ-
σκολες- ειδικά τον χειμώνα, όταν ηπρόσβαση για τους
φιλόζωουςπουταφροντίζουνδυσχεραίνειακόμηπερισ-
σότερο.

Θα δωθούν με πλήρως ενημερωμένο βιβλιάριο εμ-
βολίων και ήδη έχει προγραμματιστεί η στείρωση των
θηλυκών.

Τηλ. Επικοινωνίας 6943671469

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
•OΔΗΓΟΣμεδίπλωμαΕκατηγορίας
•ΠΡΑΚΤΙΚΟΣΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
•ΧΕΙΡΙΣΤΗΣΚΛΑΡΚ
Προϋπηρεσίαθαεκτιμηθεί
Υποβολή βιογραφικώνσημειωμάτωνστο ergasiamrk@

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

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

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

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

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

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

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

Τογραφείομαςβρίσκεται:ΑγίουΑντωνίου1
στονπρώτοόροφο

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

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

Ζητούνται ακίνητα προς πώληση - ενοικίαση

www.laosnews.gr

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ 
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ (ΕΥΚΑΙΡΙΑ)

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

νατότηταναεπεξεργαστούνταεσπεριδοειδήκαιμε
φύλλακαινακηρωθούν100%.Τηλ.:2331021063.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Πωλείτα ι  κομπλέ

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

ΖΗΤΗΣΗΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΗΕταιρεία «TSIFLIDIS SECURITY» ζη-

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



P Τελικά όλα είναι υπολογι-
σμένα στη συντέλεια...

P Αν δεν φτάσεις στο χεί-
λος του γκρεμού, δεν βγάζουν 
οι πλάτες σου φτερούγες, που 
έλεγε ο Νίκος Καζαντζάκης.

P Ενίοτε φτερούγες κέρινες. 
Μεγάλο και βαθύ το Αιγαίο.

P Ένα ρεντ μπουλ θα μα 
σώσει.

P Κόκκινος ταύρος δηλαδή, 
για να μην χαθούμε και εδώ στη 
μετάφραση.

P Με τη στάση της ημέρας 
να έγκειται στον ωροσκόπο.

P Κάποτε έφευγαν οι βάσεις 

που έμεναν. Και ρίζωσαν.

P Τώρα πλέον οι βάσεις 
μόνο κατεβαίνουν ή ανεβαίνουν.

P Με κύριο ζητούμενο αν κά-
ποτε το πολιτικό προσωπικό πιάσει 
τη βάση για να προβιβαστεί στην 
επόμενη τάξη.

P Στη συγκυβέρνηση πή-
ραν βαθμούς την Παρασκευή αλ-
λά άφησαν τους σάκους στις αί-
θουσες για το Σαββατοκύριακο.

P Τι άλλο θα δουν τα ματάκια 
μας. Πόσο μάλλον όλων ημών που 
τα έχουμε κομμάτι γουρλωτά.

P Σοβαρές ενστάσεις για 
τα σχολικά βιβλία κατέθεσε ο κ. 
Νατσιός σε ομιλία του. Και τι τον 

νοιάζει; Αφού 
στο τέλος της 
χρονιάς καίγο-
νται.

P Ενημε-
ρώσουμε τους φίλους οδηγούς ότι 
στο κόμβο Μονοσπίτων 15 μέρες 
θα έχει Stop οποίος πάει ή έρχεται 
από Βέροια και 15 μέρες όποιος 
έρχεται από Μονόσπιτα!

P Τα δικά μας μονά ζυγά!

P Κατά τα άλλα. Η αγάπη 
μού πήρε δώρο ακουστικά βαρη-
κοΐας. Στα δικά της γενέθλια θα της 
πάρω ζυγαριά.

P Χθες έβγαλε μόνη τα 
φρύδια της και τώρα από το δεξί 
προφίλ είναι ειρωνική κι από το 

αριστερό ενθουσιασμένη.

P Εμείς τουλάχιστον 
βγάζουμε μόνοι μας τα μάτια 
μας.

P Το Ιράκ ανακοίνω-
σε 5 εκατομμύρια τουρί-
στες για το 2017. Μερικοί 
γύρισαν στα σπίτια τους.

P Στη Μέση Ανατολή 
οι τουρίστες δεν κό-
βουν αλέ ρετούρ. 
Σου λέει μην πάνε 
τσάμπα τα λεφτά.

P Βρέθηκε ο 
υπερτυχερός του 
πρωτοχρονιάτικου 
λαχείου. Ευτυχώς, 
γιατί τόσο καιρό 
πηγαίναμε για πο-
τά και όποιος στην 
παρέα έπινε τρίτο 
έμπαινε στο στό-
χαστρο.

P Από αγρο-
τικές δουλειές ξέρω 
να σπέρνω διχό-
νοια.

P Το πρόβλη-
μα με το τζόκινγκ 
είναι ότι όταν δια-
πιστώσεις ότι δεν 
αντέχεις να το κά-
νεις, είσαι πολύ 
μακριά για να περ-
πατήσεις πίσω.

P Οι ρίγες στα ρούχα παχαί-
νουν οριζόντια ή κάθετα αναλόγως 
πώς θα φας τις τουλούμπες.

P Αποφεύ-
γετε να τρώ-
τε χαλασμένα 
όνειρα και ά-
σχημες  ανα-
μνήσεις. Είναι 
πλούσια σε λύ-
πη. 

P Και:

Δύο γριούλες 
συζητάνε  γ ι α 
τους άντρες τους 
:

–Αυτός ο Στε-
λάκος μου, όλο 
τρώει τα νύχια 
του! Αμάν! Είναι 
77 χρονών! Πότε 
θα το κόψει;

–Α, και ο Βα-
σίλης έκανε το 
ίδιο, αλλά του έ-

κοψα την συνήθεια.
–Σοβαρά; Πώς;
–Του έκρυψα τη μασέλα!

Κ.Π.

www.laosnews.gr20 ΠΕΜΠΤΗ 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018  

CMYK


	010218f
	010218g
	010218f
	010218g
	010218f
	010218g
	010218f

