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Μετά την τρικυμία,
να έρθει η νηνεμία 

  Έντονες προεκλογικές κόντρες  βιώσαμε τις τελευταίες 
ημέρες στις δύο αναμετρήσεις για προέδρους 
Επιμελητηρίου και Δικηγορικού συλλόγου. Ειδικά στο 
Επιμελητήριο ήταν πρωτοφανής η κινητοποίηση, κάτι 
που αποτυπώθηκε και στη συμμετοχή - που είναι και το 
νόημα μιας δημοκρατικής διαδικασίας- των μελών που 
ξεπέρασε κάθε προηγούμενο. Τελικά  όμως η συμμετοχή 
δεν είναι και το νόημα μιας δημοκρατικής διαδικασίας; 
Τελικά κύλησε ομαλά η διαδικασία και διαψεύθησαν 
οι «Κασσάνδρες» για φασαρίες και έκτροπα. Είναι 
θετικό ότι τα μηνύματα είναι ενωτικά και μιλούν για 
αντιμετώπιση των κοινών προβλημάτων. Μια μεγάλη 
νίκη και μια μεγάλη ανατροπή ήταν τα αποτελέσματα των 
προχθεσινών εκλογών, των δύο φορέων, που δικαιούνται 
να χαρούν και να πανηγυρίσουν οι νικητές. Το αύριο 
όμως, απαιτεί σύνθεση και συννενόηση από όλες τις 
πλευρές για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που 
μαστίζουν άπαντες, ανεξάρτητα με το τι ψήφισαν. Για μια 
καινούρια, ενωτική και δημιουργική ημέρα που ξεκινάει 
για το Επιμελητήριο Ημαθίας μίλησε στις πρώτες του 
δηλώσεις ο Γιώργος Μπίκας, ενώ στο ίδιο πνεύμα ο 
Φώτης Καραβασίλης υποσχέθηκε να αγωνιστεί προς το 
καλύτερο για όλους τους δικηγόρους. Μετά την τρικυμία 
πρέπει να έρθει η νηνεμία, για να πλεύσει το καράβι το 
οποίο θα οδηγήσουν οι διοικούντες, που έχουν πλέον το 
τιμόνι στα χέρια τους.
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Διογένους μάρτυρος

Έσπασεόλαταρεκόρ
οΣτέλιοςΜεϊμαρίδης

Σωστό... τρένο οΣτέλιοςΜεϊμαρίδηςστις εκλογές τουΕ-
πιμελητηρίου, σάρωσε όλα τα ρεκόρμε τηνπρωτιά τουστο
ΜεταποιητικόΤμήμα (145ψήφους). Ιδιαιτέρωςαγαπητός και
πολυπράγμωνοΣτέλιος, χαίρει εκτίμησηςσε όλες τις γωνιές
τηςΗμαθίας, κάτιπουφάνηκεακόμημίαφορά.Χαρούμενος
οίδιοςγιατηνεκλογήΜπίκακαιτηνπρωτιάτου,υποσχέθηκε
έργοστοΕπιμελητήριοαρχήςγενομένηςαπότο2018.

Πολλάσυγχαρητήριακαιαπόεμάς!

Σεπνεύμαπολιτικού
πολιτισμού

Πολλά μπορεί να ακούστηκαν το τελευ-
ταίο διάστημα για τις εκλογέςστοΕπιμελη-
τήριο,τοβέβαιοείναιότιτουλάχιστονοιδύο
επικεφαλής κατάφεραν να κρατήσουν μια
αξιοπρεπή στάση, ακόμη και τη δύσκολη
ώρα της καταμέτρησης τωνψηφοδελτίων.
Παρόντεςκαιοιδύοσεόλητηδιάρκειατης
μακράςδιαδικασίαςστονχώροτουΕπιμελη-
τηρίου,επέδειξανπολιτικόπολιτισμό,ακόμη
και μετά την εξαγωγή τωναποτελεσμάτων,
πουόπωςκαιναγίνειτασυναισθήματαείναι
έντονα.ΓιώργοςΜπίκας καιΤάσος Γιά-
γκογλου μέσασεφιλικό κλίμααντάλλαξαν
χειραψία,ευχέςκαισυγχαρητήρια.

Το ίδιο διαπιστώσαμε και στο κλίμα με-
ταξύ τωνυποψηφίων.Εξάλλουοι δύσκολοι
καιροίεπιτάσσουντομαζίκαιόχι τοεναντί-
ον!

Κοντάστονπατέρατου
Κοντά στον πατέρα τουΦώτη

βρέθηκε οΑντώνηςΚαραβασίλης
και ήταν από τους πρώτους που
τον συνεχάρη για τη νίκη του στις
εκλογές, λίγο μετά την καταμέτρηση
τωνψηφοδελτίων στονΔικηγορικό
Σύλλογο. Φανερά ικανοποιημένος
και συγκινημένος ο νέοςπρόεδρος
ζητούσεαναμνηστικήφωτογράφηση
μετονγιοτου,σ’αυτήτησημαντική
στιγμήτηςκαριέραςτου.

ΑπόεμάςθερμέςευχέςστονΦώ-
τηΚαραβασίλη. Ευχόμαστε δύναμη
καιέργογιατοκαλότουδικηγορικού
κόσμουκαιτηςτοπικήςκοινωνίας.Κι
ανγίνεται,ναπάεικαλάκαιοΠανα-
θηναϊκός...!

Πατείς με πατώ σε στο Επιμελητήριο!
Πρωτοφανήςφέτοςησυμμε-

τοχήστις εκλογές τουΕπιμελη-
τηρίουΗμαθίας.Σχεδόν2.400οι
συμμετέχοντες (τηνπροηγούμε-
νηφοράήτανκάτιλιγότεροιαπό
1.400),γεγονόςπουοδήγησεσε
παράτασημιαςώραςστηνεκλο-
γική αναμέτρηση, αφούπαρότι
οι κάλπες έκλεινανστις 6 το α-
πόγευμαηουράεκείνητηνώρα
μεγαλύτερη απόποτέ, γεγονός
που προκάλεσε κυκλοφορικό
πρόβλημαστηνοδόΚεντρικής!

Μακάριναείναιαντίστοιχοτο
ενδιαφέρον όλων για τοΕπιμε-
λητήριοκαιστησυνέχεια.

Ανμητιάλλοθετικήμπορείναχαρακτη-
ριστεί η τριετίαΤεληγιαννίδη στηδιοίκηση
τηςΑΝΗΜΑ.Διότιπαρέλαβεμιαεταιρείαμε
χίλιαπροβλήματακαιβαρίδια(γιατηνοποία
μάλισταακούγοντανφωνές διάλυσής της),
καικατάφερεμετηβοήθειασυνεργατώντου
καιτηναξιοποίησητουέμψυχουδυναμικού
νακλείσειπληγέςπουχρόνιζανεπικίνδυνα,
δίνοντάςτης«φιλίζωής»καιπροοπτικέςγια
μια νέαπορεία υπέρ της τοπικής ανάπτυ-
ξης.Αρχής γενομένης από το νέο Leader
(όπου ηΑΝΗΜΑ είχε πολύ καλή βαθμο-
λογία), τα χρονοδιογράμματα του οποίου
όμως αλλάζουν κάθε τόσο, χωρίς φυσικά
ευθύνητωνΑναπτυξιακών.

Σε τέτοιεςπεριπτώσεις αξίζει, οι διοική-
σειςκαιοεπικεφαλής,ναμπορούννασυνε-
χίζουντοέργοπουέχουνήδηπροχωρήσει
μεθετικάπρόσημα.

Και ίσως να το δικαιούνται…Η συνέ-
λευσητηςερχόμενηςΠέμπτηςθαδείξει τις
προθέσεις!

Τηλεφωνικά…συγχαρητήριααπόΘεοχαρόπουλο
σεΚαραβασίληκαιΜπίκα

ΜετονΦώτηΚαραβασίληεπικοινώνησετηλεφωνικάοπρόεδροςτηςΔΗΜΑΡΘανάσηςΘεοχαρόπουλοςκαιτονσυνε-
χάρηγιατηνεκλογήτουστηνθέσητουπροέδρουτουΔικηγορικούΣυλλόγουΒέροιας.

Ο κ.Θεοχαρόπουλος ευχήθηκεστονπροσωπικό (καιπολιτικό) τουφίλοΦώτηΚαραβασίλη να έχει μια γόνιμη και
επιτυχημένηθητείαστονΔικηγορικόΣύλλογο,ενώοΦώτηςΚαραβασίληςτονευχαρίστησεγιατιςευχέςκαιγιατοενδια-
φέρον.

ΟπρόεδροςτηςΔΗΜΑΡέδωσετασυγχαρητήριάτουγιατηννίκητουκαιστοννέοπρόεδροτουΕπιμελητηρίουΗμαθί-
αςΓιώργοΜπίκα,μετονοποίοείχετηλεφωνικήεπικοινωνίατοβράδυτηςΚυριακής.

Με θετικό πρόσημο η ΑΝΗΜΑ
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Με βασικό χαρακτηριστικό την πολύ μεγάλη συμμετοχή

Ο Γιώργος Μπίκας εκλέχθηκε νέος 
πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ημαθίας

-Πόσες ψήφους πήραν οι υποψήφιοι του νικητή συνδυασμού  και του «Ημαθία Επιμελείν» του Τάσου Γιάγκογλου
-Κατανομή εδρών και νέο Δ.Σ.

Ο Γιώργος Μπίκας είναι ο νέος πρόεδρος του 
Επιμελητηρίου Ημαθίας, μετά από μια αναμέτρηση 
με πολύ μεγάλη συμμετοχή που ολοκληρώθηκε με 
μία ώρα παράταση, στις 7 το βράδυ της Κυριακής. 
Ψήφισαν 2.392 μέλη (έναντι 1.404 που ψήφισαν στις 
εκλογές του 2011). Ο συνδυασμός ‘Επιχειρηματι-
κή Ανανέωση’ του Γιώργου Μπίκα έλαβε συνολικά 
1.497 ψήφους (64,27%) έναντι 832 του συνδυασμού 
‘Ημαθία Επιμελείν’ του Τάσου Γιάγκογλου.

Μετά το τέλος της καταμέτρησης το τηλέφωνο 
του νέου προέδρου δεν σταμάτησε να χτυπά με 
συγχαρητήρια μηνύματα από όλη την Ελλάδα. «Μια 
καινούρια, ενωτική και δημιουργική ημέρα ξεκινάει 
για το Επιμελητήριο Ημαθίας» δήλωσε ο νέος πρό-
εδρος.

Ο Τάσος Γιάγκογλου συνεχάρη τον Γιώργο Μπίκα 
για τη νίκη του, αλλά και τους υποψηφίους του συν-
δυασμού του για τον έντιμο και αξιοπρεπή αγώνα 
τους. «Η επόμενη ημέρα είναι διαφορετική για όλους 
μας, θα είμαι πιστός στα Επιμελητηριακά δρώμενα 
με τη στάση που εγώ θα επιλέξω» είπε.

Οι ψήφοι κατά τμήμα:
Μεταποιητικό
Μπίκας  ......................................................... 438
Γιάγκογλου  ................................................... 320
Τουριστικό
Μπίκας  ......................................................... 32
Γιάγκογλου  ................................................... 7
Εξαγωγικό
Μπίκας  ......................................................... 162
Γιάγκογλου  ................................................... 60
Εμπορικό
Μπίκας  ......................................................... 486
Γιάγκογλου  ................................................... 221
Υπηρεσιών
Μπίκας  ......................................................... 351
Γιάγκογλου  ................................................... 197
Μεταφορών
Μπίκας  ......................................................... 32
Γιάγκογλου  ................................................... 24

14-7 η κατανομή εδρών 
Ποιο είναι το νέο διοικητικό συμβούλιο

Με 14 έδρες στην πλευρά της πλειοψηφίας (Επι-
χειρηματική Ανανέωση) και 7 της μειοψηφίας (Ημα-
θία Επιμελείν) έκλεισε η ζυγαριά των εδρών στο νέο 
21μελές δ.σ. του Επιμελητηρίου Ημαθίας. Σύμφωνα 
με τα αποτελέσματα εκλέγονται (εκτός απροόπτου) 

κατά τμήμα:
Τμήμα Εμπορικό: Μπίκας, Κουτσιώφτης, Γαλλίκας, 

Καραγιαννίδου (Μ), Δαρλόπουλος, Καπαντζάς (Γ).
Τμήμα Υπηρεσιών: Σισμανίδης (Μ), Βουλουτάκης (Γ)
Τμήμα Μεταποιητικό: Μεϊμαρίδης, Κώστογλου, 

Ασλανίδης, Κάτσιος, (Μ), Γιάγκογλου, Σακαλής, Γε-
ωργιάδου (Γ)

Τμήμα Τουριστικό: Παπαοικονόμου (Μ)
Τμήμα Μεταφορών: Γεννάτος (Μ)
Τμήμα Εξαγωγικό: Νέγκας, Αποστολίδης, Γκασνά-

κης (Μ), Βουγιούκας (Γ)
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Ευχαριστήριο του Γιώργου Μπίκα
Οι εκλογές του Επιμελητηρίου Ημαθίας τελείωσαν, δίνο-

ντας μία ξεκάθαρη και πολύ μεγάλη νίκη στο συνδυασμό μας 
και μια νέα πνοή στο θεσμό, λόγω της μεγάλης συμμετοχής 
του κόσμου της αγοράς και των επιχειρηματιών. 

Ευχαριστώ,
- τα χιλιάδες μέλη του Επιμελητηρίου Ημαθίας που ήλθαν 

να ψηφίσουν και άσκησαν υπομονετικά το εκλογικό τους 
δικαίωμα, 

- όλους αυτούς που στήριξαν τον αγώνα μας και μας 
εμπιστεύτηκαν, 

- τους υποψήφιους και συνεργάτες του συνδυασμού μας, 
της “Επιχειρηματική Ανανέωσης”, για τον ποιοτικό αγώνα 
που έδωσαν σε κάθε σημείο του Νομού, έχοντας ως χαρα-
κτηριστικό τη δημιουργική επικοινωνία,

- τον συνυποψήφιό μου Τάσο Γιάγκογλου και τους υπο-
ψήφιους του συνδυασμού του, που συνέβαλαν στην ομαλή 
διαδικασία των εκλογών, 

- όλους αυτούς που συμμετείχαν στη διεξαγωγή της εκλο-
γικής διαδικασίας, τους νομικούς, τα μέλη των εφορευτικών 
επιτροπών και το διοικητικό προσωπικό του Επιμελητηρίου 
Ημαθίας. 

Ζητούμενο των εκλογών ήταν η ενότητα, η συναδελφική 
και η συλλογική πορεία του Επιμελητηρίου. Δηλώνω πως θα το κάνουμε πράξη, ξεκινώντας μια νέα προ-
σπάθεια, πολυσυλλεκτική και κυρίως ενωτική. 

Γιώργος Μπίκας

Δήλωση του υποψήφιου της 
Επιχειρηματικής Ανανέωσης, 

Συμεών Γαβριηλίδη 
Θα ήθελα καταρχάς να 

ευχαριστήσω τον κ. Γιώρ-
γο Μπίκα που μου έδωσε 
την ευκαιρία να συμμετέ-
χω με όσες δυνάμεις είχα 
στην εκλογή της παράτα-
ξης μας στο Επιμελητήριο 
Ημαθίας.

Να ευχαριστήσω θερ-
μά τον κόσμο που στήρι-
ξε την υποψηφιότητα μου 

και κατ επέκταση τον συνδυασμό μας ως τη μελ-
λοντική δυναμική στο Επιμελητήριο του νομού.

Προσπάθησα να βοηθήσω την παράταξη μας 
με όλες μου τις δυνάμεις και για ΟΧΙ για προ-
σωπικό όφελος. Στην προσπάθεια αυτή είχα ως 
ευαγγέλιο την έννοια της αλληλεγγύης, ωστόσο 
υπήρξαν οι φωτεινές εξαιρέσεις ορισμένων αν-
θρώπων οι οποίοι επέλεξαν τον δικό τους δρόμο.

Εύχομαι καλή επιτυχία στο έργο του νέου 
Προέδρου αλλά και σε όσους θα αναλάβουν να 
φέρουν εις πέρας την επόμενη μέρα του Επιμε-
λητηρίου Ημαθίας.

Μετά τιμής,
Συμεών Γαβριηλίδης



Ο ι  Δ ο ύ λ ε ς  ( L e s 
Bonnes) είναι έργο του 
Γάλλου δραματουργού 
Ζαν Ζενέ που πρωτοανέ-
βηκε στο θέατρο Théâtre 
de l’Athénée στο Παρί-
σι το 1947. Το έργο έχει 
παιχτεί πολλές φορές σε 
Γαλλία, Αγγλία και Ηνω-
μένες Πολιτείες, κάποιες 
φορές μάλιστα με άντρες 
ηθοποιούς στους ρόλους 
των δούλων, ενώ προ-
σαρμόστηκε για τον κινη-
ματογράφο το 1974 και 
για όπερα δωματίου το 
1994.  

Βασισμένο σε αληθινή 
ιστορία, το έργο παρου-
σιάζει το παιχνίδι ρόλων 
δύο αδερφών υπηρετρι-
ών, της Σολάνς και της 
Κλαίρης, τις ώρες που η 
κυρία τους λείπει από το 
σπίτι. Καταπιεσμένες από 
τη φύση της θέσης τους, οι υπηρέτριες 
βρίσκουν διαφυγή μέσα στο παιχνίδι 
ρόλων που έχουν σκαρφιστεί, με τους 
ρόλους να εναλλάσσονται συνεχώς προ-
κειμένου αμφότερες να ικανοποιήσουν 
τη θέλησή τους για εξουσία, και το παι-
χνίδι τους να αποκτά όλο και πιο έντονο 
τελετουργικό χαρακτήρα, με απώτερο 
σκοπό τη δολοφονία της αφεντικίνας 
τους. Η προσκόλληση δε των δυο τους 
στις λεπτομέρειες του «έργου» τους εξα-
σφαλίζει την αέναη αποτυχία τους στην 
επίτευξη του στόχου τους, δηλαδή τη 
δολοφονία. Ο Ζενέ εστιάζει στη σαδο-
μαζοχιστική φύση των ρόλων που υιο-
θετούν οι αδερφές, τονίζοντας έτσι τα 
εν δυνάμει ολέθρια αποτελέσματα της 
δεδομένης καταπίεσης που υφίστανται οι υπηρέτριες 
– η οποία είναι στον πυρήνα της αμιγώς σεξουαλική 
- καθώς και τη λεπτή γραμμή που χαρακτηρίζει τη 
σχέση πραγματικότητας-φαντασίας. Οι δούλες φαντα-
σιώνονται ότι βρίσκονται σε θέση ισχύος κάθε φορά 
που παριστάνουν την κυρία τους, ενώ αδυνατούν να 
φτάσουν στην πολυπόθητη κορύφωση της αφαίρεσης 
της ζωής της όταν διατηρούν τον αληθινό τους ρόλο, 
κάτι που τις μετατρέπει σε τέρατα. Το παιχνίδι που ο 
Ζενέ τις έχει βάλει να παίζουν αποτελεί έναν φαύλο 
κύκλο• θαρρείς εσκεμμένα, απλά και μόνο ίσως για τη 
στιγμή που όντως θα καταφέρουν σε αληθινό χώρο 
και χρόνο να σκοτώσουν την κυρία τους, οι δούλες 
αποτυγχάνουν να φτάσουν στον οργασμό της πράξης 
τους. Και το παιχνίδι ξαναξεκινά με το θέατρο του πα-
ραλόγου να βρίσκεται στο ζενίθ του. 

Οι Δούλες του Ζενέ ανέβηκαν για πρώτη φορά 
από την ομάδα «Πειραματική Σκηνή» του ΔΗΠΕΘΕ 

Βέροιας στην Αντωνιάδειο Στέγη Γραμμάτων και 
Τεχνών,  το περασμένο Σαββατοκύριακο, 2 και 3 Δε-
κεμβρίου, σε σκηνοθεσία Κώστα Αποστολίδη. Έκ-
πληξη της παράστασης αποτέλεσαν αναμφισβήτητα 
η Όλγα Παπαδοπούλου στον ρόλο της Σολάνς και 
Εύη Μαρκοπούλου στον ρόλο της Κλαίρης, πλαισι-
ώνοντας άξια την κυρία τους, Μαίρη Μεγγιάνη, που 
υποστήριξε με την απαραίτητη ηρεμία και υπεροψία 
τον ρόλο της ανώτερης τάξης. Τη μουσική υπόκρου-
ση ανέλαβαν με επιτυχία ο Αλέξανδρος Ιωσηφίδης 
στο πιάνο και ο Λάζαρος Μπίντσης στα ηχητικά εφέ 
και σε ambient performance. 

Οι δύο πρωτοεμφανιζόμενες στο σανίδι ερα-
σιτέχνες ηθοποιοί, Όλγα Παπαδοπούλου και Εύη 
Μαρκοπούλου, μάγεψαν το κοινό με τη δυναμική 
τους και το πηγαίο ταλέντο τους. Ακομπλεξάριστες 
και εκφραστικότατες, με μία ιδιαίτερη πλαστικότητα 
στις κινήσεις τους, εντυπωσίασαν με την άνεσή 
τους επί σκηνής, καθώς κατάφεραν να περάσουν σε 
όλους εμάς την καθόλα λογική παράνοια σε βλέμμα 
και σώμα, που προέκυπτε από την καταπίεσή τους 
και, ως εκ τούτου, αυτήν την ακόρεστη δίψα τους για 
αποδέσμευση και ελευθερία. 

Ο Κώστας Αποστολίδης με επιτυχία και μαεστρία 
έπλασε τις πλαστελίνες του, μετατρέποντάς τες από 
μαριονέτες σε πρωταγωνίστριες του δικούς τους 
έργου ζωής, που κατάφεραν να κόψουν τα σχοινιά 
και να κινηθούν με ελευθερία και πάθος, πυγμή και 
αποφασιστικότητα στη σκηνή, αποδεικνύοντας την 
ωριμότητα και την υψηλή αντίληψη που τον χαρα-
κτηρίζουν με ό,τι καταπιάνεται. Γνώστης του γαλλι-
κού θεάτρου – έχοντας πραγματοποιήσει σπουδές 
στο Παρίσι - κατάφερε να βγάλει από τις ηθοποιούς 
το χαρακτηριστικό εκείνο που κατέστησε τον κάθε 
ρόλο μοναδικό και αξιοσημείωτο. 

Οι Δούλες του Αποστολίδη παρουσιάστηκαν ως 
πεντάμορφα τέρατα που δεν διστάζουν να ονειρευ-
τούν και να τολμήσουν, με όποιο τίμημα επιφέρει 
μία τέτοια επαναστατική πράξη, ακόμα και με τη συ-
νειδητοποίηση – έστω και αργά – ότι και ο εφιάλτης 
όνειρο είναι. Οι δούλες της «Στέγης» εμφανίστηκαν 
ως δύο τσαλακωμένες ψυχές έτοιμες να φτάσουν 
στα άκρα για το πιο σημαντικό πράγμα στον κόσμο• 
το όνειρο. Κι ας ήταν η φωτιά του να τις κάψει. 

Χαρά Ελευθερία Ζέρβα
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ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ
 (η νέα ταινία του Γιάννη 

Σμαραγδή)
Κάθε μέρα: 19.00 και 21.30
( Συνεχίζει για 2η εβδομά-

δα)
Σκηνοθεσία: Γ ΙΑΝΝΗΣ 

ΣΜΑΡΑΓΔΗΣ
Ηθοποιοί: Μ Α Ρ Ι Ν Α 

ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ, ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΑ-
ΠΑΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΘΟΔΩ-
ΡΗΣ ΑΘΕΡΙΔΗΣ, ΖΕΤΑ ΔΟΥΚΑ, 
ΓΙΟΥΛΙΚΑ ΣΚΑΦΙΔΑ, ΜΑΡΙΑ ΣΚΟΥΛΑ, ΑΡΓΥ-
ΡΗΣ ΞΑΦΗΣ, ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΔΩΝΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
ΚΑΜΠΑΞΗΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΛΗΝΑΙΟΣ, ΑΜΑΛΙΑ 
ΑΡΣΕΝΗ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΛΛΑΤΟΣ, ΣΤΑΘΗΣ 
ΨΑΛΤΗΣ

Saw: Legacy
H ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ JIGSAW ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝΕΙ
Κάθε μέρα: 20.00 και 21.45  (Πεμ-Παρ-Σαβ-

Κυρ) Δευτέρα 4/12 Τρίτη 5/12 Τετάρτη 6/12 μόνο 
στις 21:15  

Σκηνοθεσία: Μάικλ Σπίριγκ, Πίτερ Σπίριγκ
Σενάριο: Πίτερ Γκολντφίνγκερ, Τζος Στόλ-

μπεργκ Πρωταγωνιστούν: Ματ Πάσμορ, Κά-
λουμ Κιθ Ρένι, Κλε Μπένετ, Χάνα Έμιλι Άντερ-
σον, Λόρα Βάντερβουρτ, Μαντέλα Βαν Πίμπλς, 

Πολ Μπράουνστάιν, Μπρίτανι Άλεν και Τζόσια 
Μπλακ

Πάντινγκτον 2   
(Μεταγ. στα Ελληνικά)
Κάθε μέρα: 18.00  (Πεμ-Παρ-Σαβ-Κυρ)
Δευτέρα 4/12 Τρίτη 5/12 Τετάρτη 6/12 μόνο 

στις 17.15
Σκηνοθεσία: Πολ Κινγκ
Ηθοποιοί: Μπρένταν Γκλίσον, Τζιμ Μπρόα-

ντμπεντ, Χιου Γκραντ, Σάλι Χόκινς, Τζούλι Γου-
ότερς, Χιου Μπονεβίλ, Μπεν Γουίσοου (φωνή)

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"      30/11/17 - 6/12/17

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Έρευνα – Επιμέλεια: 
Μάκης Δημητράκης

Για όλες τις εποχές του χρόνου, ο ελ-
ληνικός λαός, από πολύ παλιά έχει συσχε-
τίσει μεγάλες μεταβολές του καιρού με το 
εορτολόγιο της ορθόδοξης εκκλησίας. Έτσι 
ο χειμώνας αρχίζει με τα «Αγιονικολοβάρ-
βαρα» όπως αποκαλείται σε πολλά μέρη 
το χρονικό διάστημα 4-5-6 Δεκεμβρίου που 
γιορτάζουμε τη μνήμη της Αγίας Βαρβάρας, 
του Αγίου Σάββα και του Αγίου Νικολάου 
αντίστοιχα.

Με την παρατήρησή τους αλλά και την εμπειρία 
τους οι απλοί άνθρωποι, χωρίς επιστημονικές γνώ-
σεις, ήξεραν ότι αυτές τις ημέρες αρχίζει πραγματικά 
ο χειμώνας γι’ αυτό φρόντιζαν να έχουν τελειώσει 
όλες τις δουλειές (συγκομιδή καρπών και όργω-
μα-σπορά) και να έχουν αποθηκεύσει ξύλα και τρό-
φιμα.

Τα Νικολοβάρβαρα παρουσιάζουν μια αγιονυμική 
ενότητα που δημιουργείται από τις ακραίες καιρικές 
συνθήκες τις ημέρες αυτές που θεωρούνται από τις 
πιο κρύες του χειμώνα.

Η κλιμακωτή επέλαση του κρύου εκφράζεται πα-
ραστατικά στον ποντιακό λόο «Άε Βαρβάρα φύσα. 
Άε Σάββα βρέξον και Αε Νικόλα σόντσον (χιόνισε), 
αλλά και σε όλη την Ελλάδα είναι γνωστή η ρήση: 
Άγια Βαρβάρα βαρβαρώνει (δυναμώνει το κρύο) – 
Άϊ Σάββας σαβανώνει (συμβαίνουν πολλοί θάνατοι 
από το κρύο) κι Άϊ Νικόλας παραχώνει (θάβει) κάτω 
από το χιόνι.

Άλλες σχετικές παροιμίες με τα Νικολοβάρβαρα 
είναι:

-«Μάζεψε ξύλα και άχερα και σύρτε 
και στο μύλο

τι Άγιο-Νικόλας έρχεται τα χιόνια 
φορτωμένος».

-«Η Αγιά Βαρβάρα «γέννησε» (το 
χιόνι) και ο Άϊ Σάββας το εδέχθη

και Άϊ Νικόλας έτρεξε να πάει να το 
βαπτίσει (το χιόνι)».

«τ’ Αγιονικολοβάρβαρα κάνει νερά 
και κρύο».

Πριν «κακοποιήσουμε» το περιβάλ-
λον μας και την ατμόσφαιρά μας, οι πα-
λιότεροι έλεγαν «ό,τι καιρό κάνει της 
Αγίας-Βαρβάρας, έτσι θα ‘ναι και τα Χρι-
στούγεννα»!

Ανεξάρτητα από τα καιρικά φαινόμε-
να που συνδέουν τις τρεις αυτές γιορτές, 
κάθε γιορτή χωριστά έχει τη θέση της 
στη λαϊκή μας δοξολογία και εθιμολογία.

Η Αγ. Βαρβάρα που ήταν πολύ όμορ-
φη και πιεζόταν από τον εθνικό πατέρα 
της να παντρευτεί κάποιο ειδωλολάτρη 
άρχοντα ζήτησε από το Θεό να της αλ-

λάξει την εμφάνιση του προσώπου 
της για να αποφύγει τους διώκτες 
της. Η προσευχή της έγινε δεκτή. 
Προσβλήθηκε από ευλογιά και η α-
σθένεια άφησε χαρακτηριστικά σημά-
δια στο πρόσωπό της αποφεύγοντας 
έτσι τους διώκτες της. Τελικά όμως 
ο ίδιος ο πατέρας της την αποκεφά-
λισε, κέρδισε όμως το χάρισμα να 
προφυλάσσει τους ανθρώπους από 
την ευλογιά ή και να τους θεραπεύει.

Με την Αγία είναι συνδεδεμένο και 
το έθιμο της «Βαρβάρας». Ένα είδος 

γλυκού που παρασκευάζεται με το βράσιμο σιταριού 
(κόλλυβα) και άλλων σπόρων και με την προσθήκη 
κανέλας, ξηρών καρπών και ζάχαρης. Το έδεσμα 
μοιράζεται αφού το ευλογήσει ο παππάς στην εκ-
κλησία ή σε σταυροδρόμια και όπως αναφέρει ο 
μεγάλος μας λαογράφος Λουκάτος μοιράζεται με τη 
μαγική σκέψη ότι έτσι εξευμενίζεται η ευλογιά και 
περνά χωρίς να αφήσει σημάδια.

Τον Άγιο Σάββα -μορφή του μοναχισμού- τιμού-
σαν στην πατρίδα του την Καππαδοκία με θυσίες 
ζώων (κουρμπάνια) ενώ οι Χριστιανοί που παλιότε-
ρα επισκέπτονταν τη γενέτειρα του Αγίου συνήθιζαν 
να φέρνουν μαζί τους, κατά την επιστροφή, χουρμά-
δες τους οποίους πρόσφεραν σε άτεκνες οικογένειες 
ως θεραπευτικό μέσο της στειρότητας.

Ο Άγιος Νικόλαος θεωρείται Κύριος του υγρού 
στοιχείου γι’ αυτό τιμάται ιδιαίτερα από τους ναυτι-
κούς στους οποίους έρχεται σωτήρας σε δύσκολες 
στιγμές σύμφωνα με ελληνικές παραδόσεις, γι’ αυτό 
και αναφέρονται και τα προσωνύμια Ναύτης – Θα-
λασσίτης – Αρμυρής.

ΤΑ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΑΣ

Τα Νικολοβάρβαρα
Οι «Δούλες» του Ζενέ 

Μια αξιόπιστη “ψυχαναλυτική” 
παράσταση που 

υποστηρίχθηκε από ερασιτέχνες

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΩΝ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΩΝ 
ΒΕΡΟΙΑΣ

Ανακοίνωση - 
Προειδοποίηση

Ο Σύλλογος Ζαχαροπλαστών και καταστηματαρχών 
Ζαχαροπλαστών Βεροίας, στην προσπάθειά του να προα-
σπίσει τα επαγγελματικά συμφέροντα των μελών του καλεί 
όλους όσους παρέχουν υπηρεσίες Τροφοδοσίας & 
Συνεστιάσεων ζαχαροπλαστικών προϊόντων (catering)    
χωρίς να κατέχουν την απαιτούμενη άδεια να παύσουν 
άμεσα να παρέχουν τις υπηρεσίες αυτές, άλλως ενημερώ-
νει ότι θα προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την πάταξη 
του φαινομένου αυτού. 

Ο Σύλλογος Ζαχαροπλαστών   
Και Καταστηματαρχών        

Ζαχαροπλαστών Βεροίας 



Διαμαρτυρία 
αγροτών για τη μη 

πληρωμή του 
«Κομφούζιου»
 στα ροδάκινα

Την αγανάκτηση των ροδακινοπαραγωγών μελών του εκφράζει ο Ενι-
αίος Σύλλογος Αγροτών Νάουσας και διαμαρτύρεται για τη μη πληρωμή 
της προκαταβολής της αποζημίωσης για την εφαρμογή του προγράμματος 
‘Κομφούζιο’.

«Είναι απαράδεκτο 
το γεγονός ότι, παρά 
τους επιτυχείς επιτό-
πιους και διοικητικούς 
ελέγχους, με ευθύνη του 
υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφί-
μων και συγκεκριμένα 
της υπηρεσίας που ε-
λέγχει τις Οργανώσεις 
Παραγωγών, δεν πλη-
ρώνονται οι οργανω-
μένοι παραγωγοί διότι 
δεν ολοκληρώθηκε ο 
έλεγχος των αιτήσεων 
τροποποίησης των Επι-
χειρησιακών τους Προ-
γραμμάτων που υπο-
βλήθηκαν ήδη από τις 
αρχές Αυγούστου» ανα-
φέρει στην ανακοίνωσή 
του ο σύλλογος, απαι-
τώντας από το υπουρ-
γείο να λύσει άμεσα το 
πρόβλημα ώστε να προ-
χωρήσουν οι πληρωμές 
των αποζημιώσεων.

www.laosnews.gr 5ΠΕΜΠΤΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΤΡΙΤΗ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017  

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
 Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός  Σύλλογος Φίλων   

Κέντρου Μέριμνας Ατόμων  Ειδικών Δεξιοτήτων του Δήμου 
Βέροιας ευχαριστεί θερμά  τους Χρύσα Χρηστάκη & Πέτρο 
Ζδράγκα για ένα πλήρες πρωινό γεύμα που προσέφεραν 
στα παιδιά και το προσωπικό του Κέντρου Μέριμνας ΑμΕΑ 
Βέροιας. 

Πολλές ευχές για το ξεκίνημα της νέα ζωής των παιδιών 
τους 

Η Εθελόντρια  Διευθύντρια 
και Πρόεδρος του Συλλόγου

 Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα

Στους αδελφούς 
Νουλίκα 

το χιονοδρομικό 
κέντρο

 των 3-5 Πηγαδιών

Οι αδελφοί Νουλίκα συμμετείχαν το μεσημέρι της Δευ-
τέρας στον βραχυχρόνιο διαγωνισμό του χιονοδρομικού 
κέντρου των 3-5 Πηγαδιών και αναλαμβάνουν τη διαχείρισή 
του για τους χειμερινούς μήνες.

Το σχετικό δελτίο Τύπου του δήμου Νάουσας αναφέρει 
σχετικά:

«Εκμισθώθηκε σήμερα στην εταιρία Γ.Α. Υπηρεσίες 
Διαχείρισης Εγκαταστάσεων Α.Ε. έναντι τιμήματος 25.100 
ευρώ για 4 μήνες το χιονοδρομικό κέντρο 3-5 Πηγάδια. 

 Ο Δήμαρχος Νίκος Κουτσογιάννης εξέφρασε την ικανο-
ποίησή του για τη θετική εξέλιξη αναφορικά με το χιονοδρο-
μικό κέντρο: «Όπως είχαμε δεσμευτεί, το χιονοδρομικό κέ-
ντρο των 3-5 Πηγαδιών θα είναι ανοιχτό αυτήν την περίοδο. 
Με την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης της ΤΑΒ, εντός του 
Δεκεμβρίου αναμένεται να βγει στη δημοσιότητα και ο διε-
θνής διαγωνισμός για τη μακροχρόνια μίσθωση του χιονο-
δρομικού κέντρου. Ο ορεινός όγκος του Βερμίου μπαίνει σε 
φιλόδοξη τροχιά ανάπτυξης 12μηνης λειτουργίας που μόνο 
θετικά μηνύματα και προοπτικές επιφυλάσσει στην τοπική 
κοινωνία και οικονομία». 

Ο Φώτης Καραβασίλης θα είναι ο πρό-
εδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας, 
μετά από το ντέρμπι των κυριακάτικων ε-
κλογών όπου επικράτησε με 133 ψήφους 
έναντι 127 του αντιπάλου του Κώστα Μη-
νόπουλου. Στη διαδικασία ψήφισαν 266 δι-
κηγόροι, έγκυρα ήταν τα 260 (και 6 λευκά).

«Υπόσχομαι το καλύτερο για τους δι-
κηγόρους, δικηγορία ή θάνατος» δήλωσε 
συγκινημένος μετά την ανακοίνωση του α-
ποτελέσματος ο Φώτης Καραβασίλης, ευ-
χαριστώντας τον Κώστα Μηνόπουλο για τον 
ήρεμο αγώνα που έγινε.

Οπότε, το  νέο δ.σ. του Δικηγορικού Συλ-
λόγου έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Φώτης Καραβασίλης
Μέλη: Κώστας Μηνόπουλος, Γιώργος 

Χατζόγλου, Αντώνης Μαρκούλης, Φωτεινή 
Κύρτσιου, Σοφία Ζεϊμπέκη, Δημήτρης Μπα-
τζιάκας, Στέργιος Καπράρας, Πρόδρομος 
Αβραμίδης.

Ο νέος πρόεδρος 
χθες στον ΆΚΟΥ 99.6

Ο κ. Φώτης Καραβασίλης μετά το αποτέ-
λεσμα της Κυριακής μίλησε χθες στον ΆΚΟΥ 
99.6 στην εκπομπή «Πρωινές σημειώσεις» 
της Σοφίας Γκαγκούση

«Η πίεση της εβδομάδας ήταν πολύ μεγάλη, ο αγώνας ήταν πολύ με-
γάλος και από τη μεριά της ομάδας. Ήταν μάχη σώμα με σώμα αλλά με 
βοήθησαν πολύ τα παιδιά και οι συνεργάτες και όλοι. Ευχαριστώ καταρχάς 
όλους τους συναδέρφους μου γιατί με αναγνώρισαν ως ανθρώπινη αξία.. 
Αυτό με ενδιαφέρει πέρα και πάνω από όλα.. Τους ευχαριστώ πολύ όλους».

Σχετικά με το ντέρμπυ και την ανατροπή της Κυριακής, ο νέος πρόεδρος 
ανέφερε: «Κοιτάξτε να δείτε, εγώ πιστεύω ότι ήταν αναμενόμενη γιατί τα 
αποτελέσματα σε μια εκλογική διαδικασία δεν  είναι μαθηματικά και αριθμη-
τικό. Πιστεύω ότι πολλοί περισσότεροι συνάδερφοι μου, θεωρούσαν ότι θα 
έπρεπε να με ψηφίσουν αλλά με τις γνωριμίες, τις φιλίες, τις δεσμεύσεις που 
έχει κάθε ένας από εμάς, είναι λογικό αυτό το αποτέλεσμα και την πρώτη 
και την δεύτερη Κυριακή. Λένε πως για να είσαι επιτυχημένος πρέπει να 
σε αποδέχονται οι συνάδερφοι σου. Στον χώρο που κάθε μέρα έχεις την 

τριβή. Στον χώρο που έχεις ανταγωνισμούς. Άρα είναι μεγάλη η χαρά μου 
για αυτό το πράγμα. Για αυτό και τους ευχαριστώ όλους. Θα αγωνιστώ μέχρι 
τελευταίας πτώσης για το καλό των δικηγόρων. Για το κύρος του δικηγόρου. 
Θέλω να πω στα νέα παιδιά , στους νέους δικηγόρους που ήταν πολύ κο-
ντά μου και τους ευχαριστώ για αυτό, να ανοίξουν τα φτερά τους. Να μην 
φοβούνται τίποτα. Να κρατήσουν ψηλά την σημαία του αγώνα και να πάμε 
όλοι μπροστά ενωτικά.Νομίζω ότι ο σκοπός είναι να κοιτάξουμε όλοι το πως 
θα λειτουργήσει το νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Κι εγώ, θα κάνω ότι καλύτερο 
μπορώ. Θα κάνουμε ανοίγματα με κάποιους φορείς του νομού Ημαθίας, για-
τί πραγματικά ζούμε σε έναν νομό που θα έπρεπε να είμαστε πλούσιοι και 
ψυχικά αλλά και οικονομικά κι όμως έχουμε πάρα πολλά προβλήματα. Νομί-
ζω ότι όλοι όσο μπορούμε από όποια θέση ο καθένας, πρέπει να βοηθήσου-
με προς αυτή την κατεύθυνση. Και βάζω και ένα στοίχημα ότι θα μπορέσω 
να βάλω ένα λιθαράκι γι αυτό»

Η νέα διοίκηση του Συλλόγου θα αναλάβει καθήκοντα από το νέο  έτος.

Μετά από το ντέρμπι της β’  Κυριακής…

Νέος πρόεδρος του Δικηγορικού 
Συλλόγου Βέροιας ο Φώτης Καραβασίλης



Η κίνηση του 
Μητροπολίτη

Ο σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων:
Την Τρίτη 5 Δεκεμβρίου το πρωί θα ιερουργήσει 

στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Σάββα Κυριωτίσ-
σης Βεροίας.

Την Τρίτη 5 Δεκεμβρίου στις 6:00μ.μ. θα λάβει 
μέρος στον Πολυαρχιερατικό Εσπερινό στον πανηγυ-
ρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Μελίκης.

Την Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου το πρωί θα ιερουργήσει 
στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Μελί-
κης με την συμμετοχή των Σεβασμιωτάτων Μητροπο-
λιτών Κίτρους κ.Γεωργίου και Ελλασώνοςκ.Χαρίτωνος.

Την Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος 
ΠΕΛΕΚΑΝ στο Κομνήνιο Βεροίας, επι τη εορτή του Αγίου Αμβροσίου.

Την Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου στις 5:00μ.μ. θα παραστεί στην Σύναξη Φιλοπτώχων 
Ταμείων στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου πολιούχου Βεροίας.

Την Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον πανηγυρίζοντα Ιερό 
Ναό Αγίου Παταπίου Βεροίας.

Το Σάββατο 9 Δεκεμβρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευ-
ής Πρασινάδας και θα τελέσει το Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο του μακαριστού 
Ιερέως π.Γεωργίου Σαράφη.

Την Κυριακή 10 Δεκεμβρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου 
Ανατολικού.

Την Τρίτη 12 Δεκεμβρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό 
Αγίου Σπυρίδωνος στην Κουλούρα Ημαθίας.

Την Τρίτη 12 Δεκεμβρίου στις 6:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στον εσπερινό και στην 
παράκληση του Αγίου Λουκά του ιατρού αρχιεπ. Συμφερουπόλεως (στον υπό κατα-
σκευή ναό του) στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά στην Βέροια.

Την Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου στις 6:00μ.μ. θα χοροστατήσει στον εσπερινό στον πα-
νηγυρίζοντα Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Διαβατού επι τη εορτή του 
Αγίου Ελευθερίου.
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ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 

Ανακοινώνεται,ότι λειτουργεί κάθε πρωί το Γραφείο στο Γηροκομείο Βέροιας 
τηλ. 23310 24891 και συχνά το Γραφείο του Αδελφάτου στο Υπόγειο Δημοτικής 
Αγοράς. Για πληροφορίες στον κ. Ιωάννη Μούρτζιο τηλ. 6979 221678, 23310 
72525.Για οικονομική ενίσχυση επίσης υπάρχουν Λογαριασμοί στην ALPHA 
BANK. 1. Αδελφάτο Γηροκομείο  Βέροιας Αρ. Λογ.: 8 30 00 20 01 00 00 70 , 

ΙΒΑΝ: GR 80 01 40 83 00 83 00 02 00 10 00 0 70
2. Σωσσίδειο Γηροκομείο Βέροιας Αρ. Λογ.:8 2 9 00 20 01 00 00 24 , 
IBAN:  GR 78 0140 82 90 82 90 02 00 10 00 024

Υποδοχή λειψάνων του Αγίου Νικολάου
 στον πανηγυρίζοντα ομώνυμο Ναό της Πατρίδας 

Υποδοχή των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Νικολάου του εν Μύροις θα πραγματο-
ποιηθεί στον πανηγυρίζοντα ομώνυμο Ναό στην Πατρίδα Βέροιας προς αγιασμό των 
πιστών. Επί τη Εορτή του Αγίου Νικολάου

Το πρόγραμμα των ακολουθιών:
ΤΡΙΤΗ 5-12-2017 
17:30 υποδοχή Ι. Λειψάνων και πανηγυρικός Εσπερινός μετ’ αρτοκλασίας.
ΤΕΤΑΡΤΗ 6-12-2017 (ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ) 
07:30 - 10:00 Όρθρος - Ιερατικό Συλλείτουργο.
Μετά το τέλος της Θ. Λειτουργίας θα παρατεθεί η παραδοσιακή φασολάδα του Αγί-

ου Νικολάου.
 - Τα Ιερά Λείψανα θα παραμείνουν στον Άγιο Νικόλαο Πατρίδας έως και το Σάββα-

το 8-12-2017 
- Μετά την Θ. Λειτουργία καθημερινά θα τελούνται Ι. Ευχελαίο, Εσπερινός και πα-

ράκληση στον Αγ. Νικόλαο.
- Την Πέμπτη 7 και Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου το βράδυ θα τελεστεί Αγρυπνία.

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Δευτέρα 4 

Δεκεμβρίου 2017 από τον Ιε-
ρό Ναό Αγίου Νικολάου Κου-
μαριάς η Μαρία Μιχ. Πάπα-
ρη σε ηλικία 88 ετών. 

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Τρί-

τη 5 Δεκεμβρίου 2017 στις 
10.30 π.μ. από τον Ιερό Ναό 
Αγ. Αθανασίου (Κοιμητήρια) 
Βέροιας ο Μενέλαος Γανό-
πουλος σε ηλικία 87 ετών.

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Τρίτη 5 

Δεκεμβρίου 2017 στις 2.30 
μ.μ. από τον Ιερό Ναό Υαπα-
ντής Βέροιας ο Παναγιώτης 
Γώτας σε ηλικία 80 ετών.

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Δευτέρα 

4 Δεκεμβρίου 2017 από τον 
Ιερό Ναό Αγίας Παρσκευής 
στην Βεργίνα Ημαθίας ο Λα-
μπριανός Ξανθόπουλος σε 
ηλικία 82 ετών. 

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Δευτέρα 

4 Δεκεμβρίου 2017 από τον 
Ιερό Ναό της Κοιμήσεως Θε-
οτόκου στην Χαράδρα Ημα-
θίας ο Αντώνιος Τσιώμος 
σε ηλικία 79 ετών.

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε το Σάββατο 2 

Δεκεμβρίου 2017 από τον Ι-
ερό Ναό Υπαπαντής Βέροιας 
η Αικατερίνη Θυμιοπούλου 
σε ηλικία 76 ετών. 

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Δευτέρα 

4 Δεκεμβρίου 2017 από τον 
Ιερό Ναό Προφ. Ηλία στο Τα-
γαροχώρι Ημαθίας η Πουλί-
να Μαρκοπούλου σε ηλικία 
89 ετών.

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 10 

Δεκεμβρίου 2017 στον Ιερό 
Ναό Αγ. Αθανασίου Ραχιάς  
40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
για την ανάπαυση της ψυχής 
του αγαπημένου μας συζύγου, 
πατέρα, αδελφού και θείου

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜ. 

ΜΗΤΡΑΚΟΥ (ιατρού)

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, 
Οι αδελφές - Τα ανήψια, 

Οι λοιποί συγγενείς

Δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα δεξιώσεων «Ελια»

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 10 

Δεκεμβρίου 2017 στον Ιερό 
Ναό Αγ. Αντωνίου Βέροιας 
40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
για την ανάπαυση της ψυχής 
του αγαπημένου μας συζύγου, 
πατέρα και θείου

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜ. 

ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ

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

Η σύζυγος, 
Ο υιός

Τα ανήψια, Οι λοιποί συγγενείς
Δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα δεξιώσεων «Ελια»

Πανήγυρις Ιερού Ναού 
Αγίου Νικολάου Φυτειάς

Την Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου 2017 πανηγυρίζει ο Ιερός Να-
ός Αγίου Νικολάου Φυτειάς την μνήμη του εν Αγίοις Πατρός 
ημών Νικολάου Αρχιεπισκόπου Μυρών του θαυματουργού.

Οι ιερές ακολουθίες θα τελεσθούν ως εξής:
Τρίτη 5 Δεκεμβρίου 2017
5.30 μ.μ. Μέγας πανηγυρικός εσπερινός – Αρτοκλασίες
Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου 2017
7.30 π.μ. Ορθρος και πανηγυρική Θεία λειτουργία.



Στις λεπτομέρειες της εφαρμογής του Μέ-
τρου 19 για το πρόγραμμα «LEADER» αφο-
ρούν οι δύο υπουργικές αποφάσεις που υπε-
γράφησαν από τον υπουργό Αγροτικής Ανά-
πτυξης Βαγγέλη Αποστόλου. Υπενθυμίζεται 
ότι το πρόγραμμα διαθέτει 350 εκατ. ευρώ, τα 
οποία είναι στη διάθεση του επενδυτικού κοι-
νού και των οργανισμών ΟΤΑ καθώς και άλλων 
φορέων.

Με την υπογραφή των εν λόγω αποφά-

σεων δίνεται η δυνατότητα 
στις Ομάδες Τοπικής Δράσης 
(ΟΤΔ) των Αναπτυξιακών 
Εταιρειών να προκηρύξουν 
τις δράσεις του εγκεκριμένου 
τους Τοπικού Αναπτυξιακού 
Προγράμματος. Σε όλη την 
Ελλάδα έχουν εγκριθεί συνο-
λικά 50 Τοπικά Αναπτυξιακά 
Προγράμματα (και στην Η-

μαθία).
Το μέτρο αφο-

ρά δικαιούχους 
τόσο του ιδιωτικού 
όσο και του δημο-
σίου τομέα αλλά 
και άλλους φορείς, 
οι οποίοι δύναται 
να υλοποιούν έργα 
σύμφωνα με τον 
σκοπό λειτουργίας 
τους. Οι παρεμβά-
σεις αφορούν σε 
έργα με προϋπο-
λογισμό μέχρι 600 
χιλ. ευρώ, με εξαί-
ρεση έργα ύδρευ-
σης και αποχέτευ-
σης των οποίων ο 
προϋπολογισμός 
μπορεί να ανέλθει έως 2 εκατ. ευρώ.

Βασικός στόχος του προγράμ-
ματος είναι επενδύσεις που θα δη-
μιουργήσουν προστιθέμενη αξία 
στις περιοχές παρέμβασης και θέ-
σεις εργασίας με βασι-
κούς πυλώνες την και-
νοτομία, τη δημιουργία 
cluster επαγγελματιών, 
τη διασύνδεση της το-
πικής παραγωγής με το 
τοπικό τουριστικό προ-
ϊόν, τη μεταποίηση των 
παραγόμενων προϊό-
ντων, την οικοτεχνία, την 
εφαρμογή διατοπικών 
και διακρατικών σχεδίων 
συνεργασίας, την προ-
στασία και ανάδειξη του 
φυσικού περιβάλλοντος 
και των πολιτιστικών 
δρώμενων κάθε περι-
οχής, την αναβάθμιση 
του οικιστικού περιβάλ-
λοντος και εντέλει τη δη-

μιουργία νέων τοπικών αγορών. 
Παράλληλα οι παρεμβάσεις δημόσιου χαρα-

κτήρα έχουν στόχο τη βελτίωση της ποιότητας 
ζωής των κατοίκων των αγροτικών περιοχών.
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ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να 

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

Ο ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
του Παναγιώτη και της Ροδής, 
το γένος Κατρανίδη, που γεν-
νήθηκε και κατοικεί στο Κιλκίς 
και η ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕ-
ΡΙΝΗ του Βασιλείου και της 

Παναγιώτας, το γένος Χαδούμη, που γεννήθηκε 
και κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται να παντρευ-
τούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο Δημαρ-
χείο Κιλκίς.

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να 

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

Ο ΑΪΒΑΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
του Νικολάου και της Ουρανίας, 
το γένος Μπορδένα, που γεννή-
θηκε και κατοικεί στη Βέροια και 
η ΜΠΙΝΤΙΒΑΝΟΥ ΝΤΑΝΙΕΛΛΑ 
του Ομήρου-Αντωνίου και της 

Ευθυμίας, το γένος Σιμοπούλου, που γεννήθηκε 
και κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται να παντρευτούν 
με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό 
Αγ. Αντωνίου Βέροιας.

Συνεχίζονται οι 
ενημερωτικές 

συναντήσεις για το 
«Ανοιχτό Σχολείο»

Το Εθελοντικό Εκπαιδευτι-
κό Δίκτυο Υποστήριξης μαθη-
τών-τριών Δήμου Νάουσας, 
συνεχίζοντας τις δράσεις του 
με σκοπό τη δημιουργία δι-
κτύου συνεργασίας, ανοιχτής 
επικοινωνίας και αλληλοεπί-
δρασης με τους γονείς & κη-
δεμόνες των μαθητών/τριών 
όλων των σχολείων, διοργά-
νωσε την τρίτη ενημερωτική 
συνάντηση   στην Επισκοπή, 

την Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2017, παρουσία των κ.κ.: 
Αντιδημάρχου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας κ. 
Σ. Δάγγα,  Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας  κ. Γ. 
Ορδουλίδη και  Διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου  κ. 
Α. Παυλίδη.

Το κοινό, που απαρτιζόταν κυρίως από γονείς παι-
διών, τα οποία αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην φοίτη-
σή τους σε σχολεία γενικής εκπαίδευσης, βρήκε πολύ 
ενδιαφέρουσες και χρήσιμες τις παροχές του Δικτύου 
και συμμετείχε ενεργά στη συζήτηση, δηλώνοντας την 
ανάγκη για στήριξη της οικογένειας σε όλα τα επίπεδα.

Το κεντρικό μήνυμα της συνάντησης ήταν η συλλο-
γική προσπάθεια και ευθύνη για ένα Ευτυχισμένο και 
Αυτόνομο Παιδί.

Το Εθελοντικό Εκπαιδευτικό Δίκτυο πραγματοποιεί 
την επόμενη ενημέρωση στο Ροδοχώρι, την Πέμπτη 7 
Δεκεμβρίου 2017 στις 4:οο.μ.μ. στο Δημοτικό Σχολείο.

Για οποιαδήποτε πληροφορία, μπορείτε να  επικοι-
νωνήσετε στο τηλέφωνο 2332028151.

Ευχαριστήρια
Το Διοικητικό Συμβούλιο και τρόφιμοι της Φιλοπτώχου 

Αδελφότητος Κυριών Βέροιας, ευχαριστούν για την ευγενι-
κή τους προσφορά:

1) Ανώνυμο κύριο για τη δωρεά 200 ΕΥΡΩ,  στη μνή-
μη του θείου του Γιώργου.

2) Ανώνυμη κυρία για τη δωρεά 50 ΕΥΡΩ, στη μνήμη 
του συζύγου της με τη συμπλήρωση έξι μηνών από το 
θάνατό του.

3) Τον κ. Καλλιγά Νικόλαο για τη δωρεά 60 ΕΥΡΩ και 
δέκα πακέτα μυζήθρα, για τις ανάγκες του συσσιτίου.

4) Τον κ. Γαβριηλίδη Θωμά για τη δωρεά 50 ΕΥΡΩ, 
υπέρ ψυχών.

5) Τον κύριο Ντασταμάνη Αθανάσιο για τη δωρεά 20 
ΕΥΡΩ για τις ανάγκες του συσσιτίου.

6) Την οικογένεια Καλαμπαλίκα για την προσφορά 
ενός πλήρους γεύματος, στη μνήμη αγαπημένων προσώ-
πων. 

7) Την κ. Νέτσικα Γιαννούλα και τα παιδιά της για το 
κρέας, λάχανα, λάδι, σάλτσες και αλάτι για ένα πλήρες 
γεύμα στη μνήμη του συζύγου και πατέρα τους.

8) Τον κ. Παπαγιάννη Ιωάννη για τα δύο δοχεία λάδι.
9) Την κ. Ζουμπόδη Αναστασία για τα οκτώ λίτρα λάδι, 

τρία κιλά φακές, ένα κιλό αλάτι, και ντοματοχυμούς.
10) Ανώνυμη κυρία για ένα λίτρο λάδι.
11) Ανώνυμο κύριο για τα έξι κιλά κιμά.
12) Ανώνυμη κυρία για τα δέκα κιλά φασόλια, δέκα 

κιλά κριθαράκι, και έξι λίτρα λάδι, στη μνήμη του αγαπη-
μένου της γιου και άλλων προσφιλών νεκρών.

13) Ανώνυμη κυρία για τα έξι κιλά κοτόπουλο, μακαρό-
νια και ρύζι.

Ανώνυμη κυρία για τα έξι κιλά κιμά.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

Δημιουργία κοινωνικού  
παντοπωλείου για 

τη βοήθεια οικογενειών
Η συγκινητική προσφορά των μελών και φίλων του 

Συνδέσμου μας στο κοινωνικό παντοπωλείο  που δημι-
ουργήσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Η σημαντική βοήθεια 
που προσφέραμε σε τριάντα (30)  οικογένειες, που   στε-
ρούνταν  βασικών αναγκών.   Οι δύσκολες  ημέρες  που 
περνά η  χώρα μας.  Όλα αυτά μας υποχρεώνουν και 
φέτος με την ευκαιρία των εορτών των Χριστουγέννων να 
δημιουργήσουμε παρόμοιο παντοπωλείο.

Παρακαλούμε τα μέλη και τους φίλους του Συνδέσμου 
μας να δείξουν για μια ακόμη φορά τα αλτρουιστικά τους 
αισθήματα και να προσφέρουν   ό,τι μπορεί ο καθένας, 
έστω και από το υστέρημά του, ώστε να μας δοθεί η ευ-
καιρία να  καλύψουμε, έστω τις στοιχειώδεις ανάγκες  των 
συνανθρώπων μας, που αντιμετωπίζουν προβλήματα 
επιβίωσης και στερούνται ακόμη και στοιχειωδών αγαθών  
για μια αξιοπρεπή διαβίωση.

Η επιλογή των οικογενειών που έχουν άμεση ανάγκη 
βοήθειας θα γίνει από τους Δ/ντές και τους δασκάλους  
κάποιων  σχολείων της πόλης μας, διότι αυτοί ζουν και 
αντιμετωπίζουν καθημερινά τα προβλήματα των μαθητών 
τους. Το  κοινωνικό παντοπωλείο θα λειτουργεί από 1  έ-
ως 17 Δεκεμβρίου 2017.

Το  γραφείο θα είναι ανοιχτό: Δευτέρα – Τετάρτη – Πέ-
μπτη – Παρασκευή , το πρωί από 10:30  έως 12:30.

Τα είδη να είναι  μακράς διάρκειας (γάλα,  λάδι,  ζάχα-
ρη, όσπρια, ζυμαρικά κονσέρβες κ.λ.π.)

Επειδή πέρυσι κάποια μέλη μας έφεραν δοχεία λάδι 5 
λίτρων, παρακαλούμε οι συσκευασίες  να είναι του ενός ή 
δύο λίτρων, για  την ίση και δίκαιη κατανομη.

Ευχαριστούμε και σας περιμένουμε.
Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος
ΓΚΟΓΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Ένα βήμα εμπρός το Leader
από την ΑΝ.ΗΜΑ



Περιηγητική Λέσχη Βέροιας
Συγκέντρωση Τροφίμων

Η Περιηγητική Λέσχη Βέροιας στα πλαίσια του Κοινωνικού και Φιλανθρω-
πικού χαρακτήρα, διοργανώνει συγκέντρωση τροφίμων, στα γραφεία της Λ. 
Ανοίξεως 90, για να τα προσφέρει στην Φιλόπτωχο Αδελφότητα Βεροίας η 

οποία προσφέρει καθημερινά 
συσσίτιο σε άπορες οικογένειες.

Η συγκέντρωση θα γίνε-
ται κάθε Δευτέρα-Τετάρτη και 
Παρασκευή και από τις ώρες 
10.30 έως 12.30 το πρωί. Τη-
λέφωνο επικοινωνίας: 23310 
25654.

Το Δ.Σ.

Ευχαριστήριο
Ο Όμιλος Προστασίας Παιδιού Βέροιας ευχαριστεί:
1. Την κ. Σοφία Μποχώρη για την αγορά και ετοιμασία Χριστουγεννιά-

τικου Bazaar που απέδωσε στον Όμιλο 223 ευρώ.
2. Την κ. Μανουσαρίδου Ελισάβετ για τη δωρεά των 100 ευρώ για τις 

γιορτές των Χριστουγέννων.
3. Την κ. Λουίζα Άλβο για τη δωρεά των 100 ευρώ στη μνήμη του 

συζύγου της Αβραάμ με τη συμπλήρωση 5 χρόνων από το θάνατό του.
4. Την κ. Ειρήνη Γαβρά για τη δωρεά των 50 ευρώ για οικονομική ενί-

σχυση του Ομίλου μας.
5. Την κ. Χοχλιούρου Σοφία για τη δωρεά των 50 ευρώ για τις γιορτές 

των Χριστουγέννων.
6. Τον κ. Λάκη Θυμιόπουλο για τη δωρεά των 20 ευρώ.
7. Την κ. Γκαλαΐτση Ερμιόνη για τη δωρεά των 55 ευρώ στη μνήμη 

του συζύγου της Νικολάου.
8. Την κ. Δήμητρα Αξούριστου για τη δωρεά των 50 ευρώ για τις γιορ-

τές των Χριστουγέννων.
9. Την κ. Στέλλα Παζαρίδου-Μπασμπανά για τη δωρεά των 50 ευρώ 

για τις γιορτές των Χριστουγέννων.
10. Τον κ. Ν.Π. για τη δωρεά των 50 ευρώ για τα Χριστούγεννα.
11. Την κ. Ράνια Σίμου για τη δωρεά των 40 ευρώ για τις γιορτές των 

Χριστουγέννων.
Το Δ.Σ.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΑ 
ΧΤΕΣ... ΜΕΧΡΙ ΤΑ ΤΩΡΑ

-Κυκλοφόρησε το νέο ημερολόγιο 2018 του Λυκείου 
των Ελληνίδων, παραρτήματος Βέροιας

Ένα ξεχωριστό ημερο-
λόγιο, με όμορφες φωτο-
γραφίες απο τη Βέροια, 
μόλις κυκλοφόρησε και δι-
ατίθεται απο το Λύκειο των 
Ελληνίδων. 

Πρόκειται για μια καλαί-
σθητη έκδοση με άρωμα 
απο την παλιά και τη σύγ-
χρονη Βέροια. Το μπατάνι, 
το τενεκετζίδικο, το κουρείο 
και το μπακάλικο, είναι με-
ρικά απο τα επαγγέλματα 
που αναπτύσσονται σε αυ-
τό. Το ημερολόγιο αποτελεί 
χρήσιμο εκπαιδευτικό ερ-
γαλείο για εκπαιδευτικούς 
και μαθητές αλλά και για 
κάθε βεριώτικο σπίτι, εντός 
και εκτός των ορίων της 
πόλης.

Η έρευνα κι η επιμέλεια 
των κειμένων έγινε απο τον συν. εκπαιδευτικό κ. Θωμά Δημητράκη. Πε-
ριέχονται χρήσιμες πληροφορίες για την ιστορία και εξέλιξη των επαγγελ-
μάτων.  Η φωτογράφιση των σύγχρονων επαγγελμάτων έγινε απο την κ. 
Σοφία Ελευθεριάδου

Η παρουσίαση του ημερολογίου θα γίνει την Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου 
2017, στις 5.30 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων της Δημόσιας 
Βιβλιοθήκης (στην οδό Έλλης 8) και θα χαρούμε πολύ να σας δούμε.

Το ημερολόγιο διατίθεται στην τιμή των 5€ . Τηλέφωνο επικοινωνίας 
για τη διάθεση του ημερολογίου 6978008428 (κα Τρομπούκη) Ευχαριστήριο

Ο Όμιλος Προστασίας Παιδιού Βέροια ευχαριστεί:
1. Την κ. Φλώρο Ζώη -κατάστημα ΕΛΥΖΕ- για την προσφορά των μελομα-

κάρονων για τον πρωινό καφέ στη μνήμη της πεθεράς τους Τασούλας Φυτίκα.
2. Το κατάστημα «Στάσου Μύγδαλα» για τη δωρεά γλυκισμάτων για τη 

γιορτή του Αγ. Στυλιανού.
3. Την κα Κελεπούρη Τασούλα για την προσφορά 5 ταψιών πίτας για την 

εκδήλωση του Αγ. Στυλιανού.
4. Την κα Παπαδοπούλου Αθηνά για την δωρεά 50 ευρώ ως οικονομική 

ενίσχυση.
5. Τον κ. Νούσιο Αντώνιο για την συνεχή προσφορά ντόνατς για τα παιδιά 

του Ομίλου.
6. Την κα Στυλιανίδου Ευδοξία για τη δωρεά των 50 ευρώ για τις γιορτές 

των Χριστουγέννων.
7. Την αγαπημένη κα Α.Α. για τη δωρεά των 50 ευρώ για τα Χριστουγεννιά-

τικα δέματα των παιδιών.
Το Δ.Σ.

Πρωτοβουλία για το Παιδί

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πρωτοβουλίας για το Παιδί ευχαριστεί θερμά:
1.Τον κύριο Χρήστο Ελπασίδη, μεγάλο φίλο του Συλλόγου μας, για την αγορά ποσό-

τητας πετρελαίου για τις ανάγκες του Σπιτιού της Βεργίνας, στη μνήμη της συζύγου του.
2.Την κυρία MariaJackalikova, συντονίστρια του SlovakMediakalTeam, του 

Πανεπιστημίου StElisabethUnivercityofSocialSciences-Bratislava-Slovakiaκαι 
τον Prof. KrcmeryVladimer, για την κάλυψη αναγκών του Σπιτιού της Βεργίνας.

3.Την κυρία Αναστασία Ιντζεβίδου, για τη δωρεά ποσού 135€, στη μνήμη 
του αδελφού της Ιωάννη.

4.Τον κύριο Αλέξανδρο Φιλίππου, για τη δωρεά 70$ στη μνήμη Μαρίας, 
Αντωνίου, Σπυρίδωνος και Μιχαήλ.

5.Την κυρία ΛίλαΒαρελοπούλου, για τη δωρεά ποσού 50€.
6.Το κρεοπωλείο «Καρατζιούλα» για την παροχή κρεάτων.
7.Ανώνυμη φίλη, για τη δωρεά ποσού 50€ στη μνήμη προσφιλών.
8.Τον κύριο Γιάννη Δημητρακάκη για την προσφορά μεγάλης ποσότητας 

ρουχισμού.
9.Τις επιγραφές «Βραζιλιάνος», για την δωρεάν  επιμέλεια των επιγραφών 

στο αυτοκίνητό μας.
10.Ανώνυμη φίλη για τη δωρεά ποσού 20€.
11.Ανώνυμη κυρία για την προσφορά απορρυπαντικών και τροφίμων.
12.Ανώνυμο φίλο για την παροχή ποσότητας ρυζιού.

ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.

ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΚΥΡΙΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ

Εκδρομή στην « Ονειρούπολη Δράμας»
   Η Φιλόπτωχος Αδελφότης Κυριών Βέροιας διοργανώνει ημερήσια εκδρο-

μή  στη  χριστουγεννιάτικη « Ονειρούπολη Δράμας» την Κυριακή 10 Δεκεμ-
βρίου 2017. Θα πραγματοποιηθεί επίσης  επίσκεψη στο μοναστήρι της Αγίας 
Παρασκευής. 

 Ώρα αναχώρησης: 8.00΄π.μ από την «ελιά». Δηλώσεις συμμετοχής στα τη-
λέφωνα: 2331064731( πρωινές ώρες), 6946425960, 6944311079 και σε όλα 
τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ευχαριστήριο
 του  Γηροκομείου 

Βέροιας
Το Διοκητικό Συμβούλιο και οι Τρόφιμοι της 

Μ.Φ.Η.``Σωσσίδειο Γηροκομείο Βέροιας``,ευχαρι-
στούν θερμά:

- Τον κ.ΠαπαδημητρίουΑλέξανδρο,για την ευγε-
νική προσφορά ενός πλήρους γεύματος,εις μνήμη 
της συζύγου του ΠανωρέαςΠαπαδημητρίου,με την 
συμπλήρωση 1 έτους από τον θάνατό της.

-Τις κόρες της Αναστασίας Μαζαράκη,για την ευ-
γενική προσφορά καφέ ζάχαρης και εδεσμάτων ,εις 
μνήμη της μητέρας τους.

-Ανώνυμη Οικογένεια,για την ευγενική προσφο-
ρά 1 πλήρους γεύματος,εις μνήμη της μητέρας και 
γιαγιάς τους ,με την συμπλήρωση 3 ετών από τον 
θάνατό της.

-Τον κ.ΑργύρηΠαπαδίνα,για την ευγενική προ-
σφορά 10 Kgr Μαρούλια ,εις μνήμη προσφιλών 
προσώπων.

Εκ της Δ/νσεως

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΛΑΧΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ

Αρχαιρεσίες στον 
Σύλλογο Βλάχων Βέροιας

Το Δ.Σ. καλεί τα μέλη του, στην ετήσια τακτική 
συνέλευση του «Συλλόγου Βλάχων Βέροιας» που 
θα γίνει την Κυριακή 10 Δεκεμβρίου στις 11 π.μ. 
στα γραφεία του Συλλόγου (Βερόης και Εβραίων 
Μαρτύρων 1), με θέματα:

1.Διοικητικός και οικονομικός απολογισμός.
2.Εκλογή νέου Δ.Σ. και Ε.Ε.
3.Εκλογή αντιπροσώπων Π.Ο.Π.Σ.Β.
Η παρουσία τωνμελών κρίνεται απαραίτητη για 

τη σωστή λειτουργία και την περαιτέρω ενδυνάμωση 
του συλλόγου.

Για το Δ.Σ.
      Ο Πρόεδρος        Η Γεν. Γραμματέας
Πίσκος Δημήτρης     Αναστασίου Νούλη
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ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το 

άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα 
ό τι:

Ο ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Λεω-
νίδα και της Σάρρας, το γένος Κων-
σταντινίδη, που γεννήθηκε στη Θεσ/
νίκη και κατοικεί στη Βέροια και η 
ΜΠΑΜΠΟΥΝΗ ΖΑΦΕΙΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ 
του Σταματίου και της Ελισσάβετ, το 

γένος Κρομμύδα, που γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέ-
ροια, πρόκειται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα 
γίνει στο Δημαρχείο Βέροιας.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ της υπ. αρ. 5674/2017 διακήρυξης
Ο φορέας Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού – Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηµαθίας – διενεργεί 

Ηλεκτρονικό ∆ιεθνή  ∆ηµόσιο Ανοικτό ∆ιαγωνισµό, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέ-
ρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά επί τη βάσει της τιµής, για την «Προµήθεια κονιών (θη-
ραϊκή γη, θραύσµα πωρολίθου, λευκό τσιµέντο, πηλός, αδρανή)» (cpv 44100000-1 «Κατασκευ-
αστικά υλικά και παρόµοια είδη, cpv 44200000-2  «∆οµικά υλικά», cpv 14212200-2 «Ανδρανή 
υλικά», cpv 24200000-6 «Χρώµατα και χρωστικές ουσίες»). 

Ο  προϋπολογισµός είναι 93.560,00 € (µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.) 
 Τόπος – χρόνος διενέργειας διαγωνισμού 

Ειδικοί περιορισµοί συµµετοχής ορίζονται στην διακήρυξη.  
Κάθε προσφορά αυτών που συµµετέχουν στον διαγωνισµό πρέπει υποχρεωτικά και µε ποινή 

αποκλεισµού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής της οποίας το ποσό θα πρέ-
πει να καλύπτει σε Ευρώ (€) ποσοστό 2% της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας (µη συµπερι-
λαµβανοµένου του Φ.Π.Α.). 

Η παράδοση των υλικών θα γίνει µε τµηµατικές παραδόσεις και η ολοκλήρωσή της έως 31-
12-2018.  

Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους συµµετέχοντες στον διαγωνισµό για εκατόν ογδό-
ντα µέρες (180) µέρες από την επόµενη ηµέρα της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής τους. 

∆εν γίνονται εναλλακτικές προσφορές. 
Το Έργο χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους 

ΕΣΠΑ- Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηµατικότητα και Καινοτοµία 2014-2020  «Στερέωση, 
Συντήρηση, Αναστήλωση και Ανάδειξη του Ανακτότου Αιγών – Φάση ∆.1» (mis 5002588) κωδ.: 
2017ΣΕ11410000 

Οι πληρωµές του αναδόχου θα γίνουν σύµφωνα µε τα τεύχη του διαγωνισµού. 
Η διακήρυξη εστάλη στην Ε.Ε.Ε.Κ. την  04-12-2017
 Περισσότερα στο ιχε ία  κα ι  πληροφορίες  γ ια  τη  δ ιακήρυξη δ ίδοντα ι  στα 

τηλ.2331092347-2331029737 , Fax 2331092347-2331071725, αρµόδιοι υπάλληλοι Ολυµπία Φε-
λεκίδου, Ελένη Τουπαρλάκη, Ρήγα Φεραίου 16-18 – 59 132 Βέροια.        

 ΒEΡΟΙΑ, 04-12-2017
Η Νόμιμος εκπρόσωπος

Η Προϊσταμένη της ΕΦΑ ΗΜΑΘΙΑΣ  
Αγγελική Κοτταρίδη

Αρχαιολόγος  

Πυρκαγιά σε διαμέρισμα 
του 3ου ορόφου

στη γωνία Ανοίξεως και Σκρά 
Με τις σειρήνες αναμμένες κατέφθασε  στις 9.30 περί-

που  το πρωί, χθες Δευτέρα, δύναμη της Πυροσβεστικής 
Υπηρεσίας μετά από ειδοποίηση για φωτιά σε διαμέρι-
σμα του τρίτου ορόφου στη γωνία Λ.Ανοίξεως και Σκρα 
στη Βέροια,    

Απέναντι από το  αρχαιολογικό μουσείο. Περισσότε-
ρα από 5 οχήματα της πυροσβεστικής και δέκα άντρες 
συμμετείχαν στην προσπάθεια κατάσβεσης σε σπίτι ηλι-
κιωμένης, η οποία μετά από την επιτυχημένη επιχείρηση 
οδηγήθηκε στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήμα-
τα, για τις πρώτες βοήθειες. Για τα αίτια της πυρκαγιάς η 
Υπηρεσία διανεργεί προανάκριση.

«Σον το 
σκανδαλιάρικο 
πρόβατο» την 

Κυριακή στο ΣΤΑΡ

Ο γνωστός ήρωας των παιδιών, ο Σον το 
σκανδαλιάρικο πρόβατο, για πρώτη φορά έρχε-
ται από την οθόνη στo θέατρο από την Παιδική 
Σκηνή Θεσσαλονίκης  και μαζί με όλη την παρέα 
του χαρίζει στους μικρούς μας φίλους μια ξεκαρ-
διστική περιπέτεια στο αγρόκτημα του κυρίου 
Μπο. Η παράσταση έρχεται την Κυριακή 10 
Δεκεμβρίου στις 11.30 π.μ.στο Κινηματοθέατρο 
ΣΤΑΡ της Βέροιας.Συντελεστές παράστασης : 

Σκηνοθεσία: Α.Μαλακόζη
Σκηνικά:  Χ.&Κ. Καραογλάνη 
Χορογραφίες: Χ.Μυλωνάς
Στοίχοι - μουσική επιλογή: Μ.Μιχαήλ
Κοστούμια: Μ.&Λ. Τζουβάρα 
Φώτα – Ήχος: Ν.Κοϊδης 
Παίζουν οι ηθοποιοί : 
Αναγνωστόπουλος Παναγιώτης
ΜηνασίδουΒάνια
Μπαϊρακταρίδης Θεοχάρης
Παντελίδου Έλενα Τσιτάκη Χρύσα
Τιμή: 8€ Προπώληση στο Κινηματοθέατρο 

ΣΤΑΡ & 10€ Ταμείο Ισχύουν εισιτήρια Ο.Γ.Α



Την πρώτη νίκη στην έδρα της πέτυ-
χε η Βέροια κερδίζοντας την ομάδα 
της Σπάρτης με 1-0 χάρις στο γκολ 

με κεφαλιά του Ρούνει  ύστερα από ωραία 
σέντρα από κοντά του Ουνγιανλίδη. 

ΗεμφάνισητηςΒέροιαςσίγουραήτανκαλύτερηαπότον
προηγούμενο εντός έδρας αγώναμε τηνΑΕΚαραισκάκη
απότηνοποίαμάλισταηττήθηκεμε0-2.Καταρχήνσήμερα
οιπαίκτεςήτανποιομαχητικοί,έτρεξανπερισσότερο,είχαν
αρκετές τελικέςπρος τηναντίπαλη εστία, αλλάθαπρέπει
ναπούμεοτικαιηΣπάρτηήτανσήμεραμίαμέτριαομάδα,
αφούσε όλο τον αγώνα απείλησε μίαφοράσοβαρά την
εστίατηςΒέροιαςστο38’τουα’ημιχρόνουότανμίασέντρα
σούττουΜπαρέτταημπάλαβρήκετηνρίζατηςαριστερούς
δοκούτουΓιαγκιόζηαφούπήρεμίαπερίεργητροχιάκαιτε-
λικάαπομακρύνθηκεαπότουςαμυντικούς.

Γενικά έγινε έναμέτριοπαιχνίδι και αυτό οφείλεται και
στον βαρύ αγωνιστικό χώροπου δυσκόλευε τις κινήσεις
τωνπαικτών.

ΗΒέροιααπότηναρχήθαμπορούσεναανοίξειτοσκορ
ανδενέκανετηνεκπληκτικήεκτίναξηοΓιακουμήςσεκεφα-
λιά τουΜπλέτσααλλάστηνσυνέχεια υποδείχθηκε κακώς
οφσάιτ.

ΌμωςηομάδατηςΣπάρτηςμετάαπότηνχαμένηευκαι-
ρία τηςΒέροιας  άρχισε να ελέγχει καλύτερα τοπαιχνίδι ,
ναφθάνειποιοεύκολαστηνπεριοχήτηςΒέροιαςόχιόμως
επικίνδυναγιατηνεστίατουΓιαγκιόζη.

ΜίακαλήευκαιρίαακόμηγιατηνΒέροιαχάθηκεστο23’
λεπτόόταναπόφάουλτουΜπαστιάνουπροτουΣουλιώτη

που ήταν έτοιμος ναστείλε την μπάλαστα
δίκτυατηςΣπάρτηςοΜάγκαςπήρετηνκε-
φαλιάπουπέρασελίγοπάνωαπόταδοκά-
ριατηςεστίαςτουΓιακουμήκαιαπέφυγετο
αυτογκόλ.ΠάλιοΜπαστιάνοςστο23’λεπτό
που ήταν ο καλύτερος και πιο επικίνδυνος
παίκτηςέπιασεδυνατόσυρτόσουτπουπέ-
ρασελίγοάουτ.Στο60’λεπτόοΔόρηςήταν
αυτόςπουαπέφυγε2-3αντιπάλουςαλλάτο
σουτ μέσααπό τηνπεριοχή ήταν αδύναμο
καικατέληξεστηναγκαλιάτουΓιασκουμή.

Στηνσυνέχειαστο71’λεπτόκαιπάλιαπό
φάουλτουΜπαστιάνουδύσκολααπέκρουσε
στοαριστερό«παραθυράκι»οΓιακουμής.

Καιστο75’λεπτόείχαμε τογκολγια την
Βέροια ‘όταν από αριστερά οΟυνγιαλίδης
έκανε τηνσέντρακαιαπόκοντάμεκεφαλιά
οΡούνει έστειλε την μπάλαστα δίκτυα της
Σπάρτης γράφοντας το1-0πουήταν και το
τελικόσκορ.

Βαθμολογικήανάσαηνίκηαλλάκαιαναπτέρωση
τουηθικού

Μπορεί η νίκη να ήτανπολύ καθοριστική και μάλιστα
επίτηςΣπάρτηςμετάτιςδύοεντόςέδραςήττες,αλλάοι
νεαροίάσσοιτηςΒέροιαςπήραν«επάνωτους»καιφυσικά
ησυνέχειαθαείναιακόμηκαλύτερη.Όπωςείπαμεκαιτην
αρχή η ομάδα λειτούργησε καλύτερασήμερασε όλες τις
γραμμές της και γι’ αυτό εκτόςπου δεν δέχθηκε κάποιο
γκολ,πέτυχετηνπρώτηνίκηστογήπεδοτης,πουανοίγει
νέεςπροοπτικέςγιατομέλλον.

Οι λίγοι και πάλι φίλαθλοι που βρέθηκαν στο γήπεδο
χειροκρότησαν τουςπαίκτες τόσο κατά την διάρκεια του
αγώναόσοκαιμετάτηνλήξητου.

Συνθέσεις
Βέροια(ΑπόστολοςΧαραλαμπίδης):Γιαγκιόζης,Σου-

λιώτης,Καψάλης,Βάλις,Ουνγιαλίδης (88’Μεξής),Δόρης,
Μπλέτσας,Λάσκαρης(86’Γιαμόα),ΡούνειΒανκεβάι,Λίται-
νας(68’Λαζόπουλος),Μπαστιάνος.

Σπάρτη (Παναγιώτης Τζαναβάρας): Γιακουμής, Βο-
σνακίδης (84’ Φουρτάδο),Μάγκας, Ζουλιώτης, Νιάρος,
Παναγιώτου (46’Μπέλης),Οικονομόπουλος,Τριανταφυλ-
λάκος,Ράντι(73’Γουόρντεν),Μπαρέττας,Ράνος.

Διαιτητής:Δραγούσης(Κιλκίς)
Βοηθοί:Στεφούλης(Γρεβενών),Μωυσιάδης(Γρεβενών).

ΑπόστολοςΧαραλαμπίδης:Πετύχαμεμίασημαντική
καιδίκαιηνίκη

Οέμπειροςπροπονητήςμίλησε για το 1-0 της ομάδας
του επί τηςΣπάρτης, τονίζονταςπωςήτανμια
δίκαιη νίκη και ότι στο μέλλον θα βελτιωθούν
ακόμηπερισσότερο.

Αναλυτικάόσαδήλωσε:
«Ήταν μιασημαντική και δίκαιη νίκη.Ήμα-

σταν συγκεντρωμένοι, αποτελεσματικοί στην
άμυνα και βγαίναμε καλά μπροστά.Αν ήμα-
στανπιοπροσεκτικοί,ίσωςείχαμεκαιγκολστο
πρώτοημίχρονο.Στοδεύτερομέρος,είπαμενα
συνεχίσουμεμετο ίδιοπάθος,την ίδιαδύναμη
καιμεσυγκέντρωσηκαινααναζητήσουμεγκολ
στηνκόντραεπίθεση,όπωςκαιήρθε.Ηομάδα
θέλειπολύυπομονή.Στομέλλονθαβελτιωθού-
με».  Για... αυτοκτονία έκανε λόγο ο τεχνικός
σύμβουλοςτηςΣπάρτης,ΠαναγιώτηςΤζαναβά-
ρας,μετάτηνήττααπότηΒέροια.

Απογοητευμένοςαπό τονέοαρνητικόαπο-
τέλεσμαεμφανίστηκεστησυνέντευξηΤύπου,ο
ΠαναγιώτηςΤζαναβάρας,ύστερακιαπότο1-0
ειςβάροςτηςομάδαςτουστηνΗμαθία.

Αναλυτικάόσαείπε
«Είμαι απογοητευμένος από την ήττα. Στο

τελευταίοκομμάτι τουαγώναείχαμεπρόβλημα
στοκράτηματηςμπάλαςκαιστηντελικήπάσα.

Επισημάναμε, ότι ακόμη κι αν δεν σκορά-
ρουμε,ναμηνδεχθούμεγκολ.Αυτοκτονήσαμε.
Πολλοίπαίκτες μαςστο επιθετικό κομμάτι δεν
ήταναυτοίπουέπρεπε».

Από τηνπλευρά τωνπαικτών ο μέσος της
ΒέροιαςΠαύλοςΛάσκαρης μίλησε για σωστή
προετοιμασία για τον συγκεγριμμένοπαιχνίδι
καιανέφερεοτιδεν επηρεάστηκεηομάδαπα-
ρότι δεν αγωνίστηκε τηνπερασμένηαγωνιστι-
κή. «Όλοι οιπαίκτες έκαναναυτόπου έπρεπε
στον αγώνα , και γι’ αυτό δεν απειληθήκαμε
απότηνΣπάρτη.Ησυνέχειαθαείναικαλύτερη
με τηνσωστήδουλειάκαι τηνσυνεργασίαμας
μετηντεχνικήηγεσία.»

CMYKCMYK
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Δεν άλλαξε η βαθμολογία 
στην κορυφή της βαθ-
μολογίας αφού ο ΠΑΟΚ 

Αλεξάνδρειας κέρδισε εκτός με 
0-1 τον Άρη Παλαιοχωρίου ενώ 
η Νίκη Αγκαθιάς εύκολα τον 
Άραχο με 4-0.

Αναλυτικάτααποτελέσματα
Ροδοχωί–ΝέαΓενεάΝικομήδειας.3-2
ΔόξαΛιαν–ΑχιλλέαςΝ.................0-2
ΆρηςΠαλαιοχ–ΠΑΟΚΑλ.............0-1
Μ.Αλέξανδρος–Κοπανός....... αναβλ.
ΚεραυνόςΕπισκ–Χαρίεσσα..........1-1
Μακροχώρι–ΑτρόμητοςΔιαβ........1-0
ΝίκηΑγκαθιάς–Άραχος.................4-0
Ρεπό:ΑπόλλωνΑγίουΓεωργίου


Βαθμολογία
ΠΑΟΚΑλεξάνδρειας........................27
ΝίκηΑγκαθιάς..................................25
ΓΑΣΡοδοχωρίου.............................20
ΜέγαςΑλέξανδροςΑγίαςΜαρίνας...18
ΠοντιακήΝεολαίαΑράχου...............16
ΆρηςΠαλαιοχωρίου.........................14
ΑΕΧαρίεσσας.................................13
ΑχιλλέαςΝάουσας...........................13
ΝέαΓενεάΝικομήδειας.................... 11
ΓΑΣΚοπανού...................................10
Μακροχώρι........................................9
ΚεραυνόςΕπισκοπής........................7
ΑπόλλωνΑγίουΓεωργίου.................6

ΑτρόμητοςΔιαβατού..........................4
ΔόξαΛιανοβεργίου............................1

Αποφάσεις
τηςΠειθαρχικήςΕπιτροπής

ΑπότηνΠειθαρχικήΕπιτροπήτηςΈνω-
σης επιβλήθηκαν οι κάτωθι ποινές στους
αποβληθέντεςποδοσφαιριστές του ΣΑΒΒ/
ΚΟΥ25&26.11.17:

1.-ΚΟΛΕΣΙΔΗΣΠ.(Π.ΣΚΥΛΙΤΣΙΟΥ) 3 α-
γων.ημ.&30Ευρω

2.-ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣΙ.(ΚΛΕΙΔΙΟΥ)1αγων.
ημ.&10Ευρω

Επισης η επιτροπηπηρε τις κατωθι α-
ποφασεις:

1.-Απορριπτειτηνυποβληθεισαενσταση
του σωματειου ΓΑΣΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ για μη
διακοπη του αγωναπρωτ/τοςΚΕΡΑΥΝΟΣ
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ-ΓΑΣ ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ,λογω ε-
πεισοδιων,ωςνομωαβασιμη.

2.-Επιβαλλει στοσωματειοΚΕΡΑΥΝΟΣ
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣχρημ.προστιμο500Ευρωκαι
ποινη απαγορευσης να αγωνιζεται στην
εδρα του γιαΔΥΟ (2) αγων.ημερεςπρωτ/
τος,για τα επεισόδιαπου έγινανστοναγώ-
ναπρωτ/τοςΚΕΡΑΥΝΟΣΕΠΙΣΚΟΠΗΣ-ΓΑΣ
ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ.

3.-ΕπιβάλλειστοσωματείοΑΕΧΑΡΙΕΣ-
ΣΑΣχρημ.ποινη300Ευρω.

4.-Επιβάλλει στοσωματείοΠΟΝΤ.ΝΕΟ-
ΛΑΙΑΑΡΑΧΟΥποινηΕΓΓΡΑΦΗΣΕΠΙΠΛΗ-
ΞΗΣ.

ΝίκητηςΒέροιας1-0τηνΣπάρτη
μεκεφαλιάτουΡούνεϊστο75’

Δηλώσεις προπονητών

ΕΠΣ Ημαθίας - Α1
ΚέρδισανΑγκαθιάκαιΠΑΟΚΑλεξ.

Αποφάσεις Πειθαρχικής Επιτροπής



Η ανδρική ομάδα του Φιλίππου 
Βέροιας σημείωσε την 7η νίκη 
στο φετινό πρωτάθλημα της 

Γ’ Εθνικής κατηγορίας μπάσκετ (3ος 
όμιλος) φεύγοντας απο το κλειστό της 
Μπάρας με σκορ 82-91. Η ομάδα του 
Δημήτρη Γκίμα αν και βρέθηκε πίσω 
στο σκορ με 19-13 στο 6ο λεπτό κατά-
φερε στην συνέχεια να επιβάλει πλή-
ρως τον ρυθμό της. Στο 8’ ισοφάρισε 
σε 21-21 και από εκείνο το σημείο βρι-
σκόταν συνεχώς μπροστά στο σκορ.

Στο 28’ η διαφορά εκτοξεύθηκε στους +18πό-
ντους (52-60) αλλάστο τελευταίο δεκάλεπτοοι γη-

πεδούχοιέκανανέναξέσπασμακαιμε14-5πόντους
μείωσανσε 66-73 και λίγο αργότερασε 70-78.Οι
παίκτες του Γκίμα δεν επηρεάστηκαν, διατήρησαν
τηνδιαφοράκαιτελείωσαντοπαιχνίδιμε82-91.

Δεκάλεπτα:23-30,37-47,52-68,82-91
Διαιτητές:ΤσαπλήςκαιΚατωτικίδης

ΊκαροιΤρικάλων(Μητσιάδης):Μέξης8,Φούνατς
Φ14(3).,Γκότσης ,ΑργύρηςΚ9(1),Μπαρμπαρού-
σης2,Χατζής,Τζούρβας2,Θανασάρας,Αργύρης
Σ.14(2),Στάνκοβιτς6,ΦούνταςΓ.27(3),Θεοδώρου.

Φίλιππος Βέροιας (Γκίμας) :Μόρας, ΤόκαςΠ,
Τσεσμετζίδης,ΤόκαςΑ.,Βάλλιος9,Τσιακλάγκανος8,
Μαρκοπουλος,Καβαργύρης ,Κοθράς21(3),Παρα-
πούρας24(4),Σουτζόπουλος15(2),Καντάρκος14

Τααποτελέσματα
ΓΕΑγρινίου-ΝικόποληΠρέβεζας........... 57-66
ΕύαθλοςΠολυκ-ΦαίακαςΚέρκυρας...... 63-66
ΙκαροιΤρικάλων-ΦίλιπποςΒέροιας....... 82-91
ΑΓΣΙωαννίνων-ΠρωτέαςΓρεβενών....... 85-75
ΑΟΚΒέροιας-Ζέφυρος.......................... 58-70
ΑΠΣΠτολεμαϊδα-Ιωνικός....................... 55-56
Ρεπό:ΝίκηΒόλου

Ηβαθμολογία
1.ΦίλιπποςΒέροιας............................. 15(7-1)
2.ΦαίακαςΚέρκυρας........................... 15(7-1)
3.ΑΓΣΙωαννίνων................................. 15(5-3)
4.ΝίκηΒόλου.....................................12(5-2)*
5.ΠρωτέαςΓρεβενών..........................12(4-3)*
6.ΝικόποληΠρέβεζας......................... 11(4-3)*
7.ΙκαροιΤρικάλων...............................11(4-3)*
8.Ζέφυρος...........................................10(3-4)*
9.ΑΟΚΒέροιας..................................... 10(2-6)
10.ΑΠΣΠτολεμαΐδα............................. 10(2-6)
11.ΕύαθλοςΠολυκάστρου....................9(2-5)*
12.Ιωνικός............................................9(2-5)*

13.ΓΕΑγρινίου.......................8(1-6)*

Ηεπόμενηαγωνιστική(9η,10/12)
ΝικόποληΠρέβεζας - ΕύαθλοςΠολυ-

κάστρου
ΦαίακαςΚέρκυρας-ΙκαροιΤρικάλων
ΦίλιπποςΒέροιας-ΝίκηΒόλου
ΠρωτέαςΓρεβενών-ΓΕΑγρινίου
Ιωνικός-ΑΓΣΙωαννίνων
Ζέφυρος-ΑΠΣΠτολεμαϊδα
Ρεπό:ΑΟΚΒέροιας

Γκίμας:«Καθαρή,δίκαιη
καιδύσκοληνίκη»

ΟπροπονητήςτουΦιλίππουΔημήτρης
Γκίμας μετά τη νίκησταΤρίκαλα δήλωσε:
«ΣυγχαρητήριαστηνομάδατωνΤρικάλων.
Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία.Ήταν για
μας μια καθαρή και δίκαιη αλλα δύσκολη
νίκη.Προέχει τώρα να ξεκουραστούμε και
αποτηνΤρίτηναπροχωρήσουμεμεπίστη
και αφοσίωσηστηνπροετοιμασία μας για
το παιχνιδι με τηΝίκη Βόλου στην έδρα
μαςτηνΚυριακή.

Παραλίγο να κάνει την έκπληξη 
της αγωνιστικής ο Φίλιππος 
Βέροιας που σε όλο το α’ ημί-

χρονο ήταν μπροστά στο σκορ και 
μάλιστα στο τέλος το σκορ διαμορ-
φώθηκε σε 14-17. Στην επανάληψη 
όμως και με ένα σκορ 4-1 ο Ολυμπι-
ακός έκανε το σκορ 21-18, και στην 
συνέχεια διατήρησε μία διαφορά 4 
γκολ ασφαλείας και πήρε την νίκη με 
32-27. 

Ταπεντάλεπτα:2-0,3-4,5-7,8-11,10-14,14-17
(ημχ.),17-18,21-18,24-20,27-23,28-24,32-27

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ(ΓιώργοςΖαραβίνας):Τσακνής,Π.
Κωστακίδης1,Κρητικός1,Τζηράς11,Καραμπουρ-
νιώτης 2,Μισαηλίδης 1, Σκρόμπιτς, Στούμπης 5,
Παπαδόπουλος,Κανδύλας1,Σανίκης5,Αλβανός1,
Παπαδιονυσίου3,Λιάπης,Τσιλιμπάρης,Χάλαρης1.

ΦΙΛΙΠΠΟΣΒΕΡΟΙΑΣ(ΘόδωροςΠαυλίδης):Ζλα-
τάνος,Ζευγαρόπουλος2,Τριανταφυλλίδης1,Ρίζος,
Τζιμπούλας1,Ψωμιάδης,3 ,Χαραλαμπίδης3,Σεϊ-
ρεκίδης4,Φιλόσογλου,Θ.Κωστακίδης5,Αποστολί-
δης6,Γραμματικόπουλος,Κουκουτσίδης1,Καλλια-
ρίδης,Αρσενασβίλι1,Γρηγοριάδης3.

Διαιτητές:Τσάκωνας –Παπαματθαίου,Δίλεπτα:
5-8,Πέναλτι:7/9-2/3

ΔηλώσειςΤέοΠαυλίδη
ΗπροσπάθειατουΦιλίππουστοΡέντη

– με εξαίρεση το ξέσπασμα τουΟλυμπι-
ακούστις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου
– έβαλεδύσκολαστους«ερυθρόλευκους»
με τον τεχνικό των ΒεροιωτώνΘόδωρα
Παυλίδηνατονίζειστοe-handball.gr:

«Περισσότερο η κακή απόδοση των
τερματοφυλάκων τουΟλυμπιακού και η
λίγο καλύτερη απόδοση της άμυνας της
δικήςμαςστοπρώτοημίχρονοέπαιξαντο
ρόλο τους. Στο δεύτερο δεν έχουμεπολ-
λά πράγματα να πούμε.Μείναμε πολλή
ώραμεπαίκτη λιγότερο και κάναμεπολ-
λές βεβιασμένες επιλογέςσε σημείαπου
δεν έπρεπε και δεν ελέγξαμε τον ρυθμό,
κάτι που θέλαμε από την πρώτη στιγμή
να κάνουμε σε αυτό το γήπεδο. Τέτοιες
εμφανίσειςείναιελπιδοφόρες,έπαιξανκά-
ποιανέαπαιδιάπουσκόραρανκαιδείχνει
ότιέχουμεμέλλον,αλλάθέλειπάραπολλή
δουλειάκαιυπομονή».

Αποτελέσματα
Παρασκευή1ηΔεκεμβρίου2017
ΧΑΝΘ-ΑερωπόςΈδεσσας......... 21-21
Σάββατο2Δεκεμβρίου2017
HandballPremier(9ηαγωνιστική)
ΠΑΟΚ-ΓΑΣΚαματερού.............. 23-10

ΦοίβοςΣυκεών-ΑΕΚ............................... 19-30
Πανελλήνιος-ΔιομήδηςΆργ1.................... 5-31
Δούκας-Χιλιώτης.....................................37-21
Κυριακή3Δεκεμβρίου
Ολυμπιακός-Φίλιππος........................... 32-27

Ηβαθμολογία
1ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ/ΟΜ.ΞΥΝΗ......................... 17
2Π.Α.Ο.ΚΒΕΡΓΙΝΑTV................................ 15
3ΔΙΟΜΗΔΗΣΑΡΓΟΥΣ................................. 14
4Α.Σ.ΕΔΟΥΚΑ............................................. 14
5Α.Ε.Κ......................................................... 12
6ΑΕΡΩΠΟΣΕΔΕΣΣΑΣ................................ 11
7ΦΙΛΙΠΠΟΣΒΕΡΟΙΑΣ.................................. 8
8Χ.Α.Ν.Θ....................................................... 8
9Π.Α.ΣΦΟΙΒΟΣΣΥΚΕΩΝ............................ 4
10Γ.Α.ΣΚΑΜΑΤΕΡΟΥ................................... 3
11ΓΣΔΡΑΜΑ86............................................. 2
12ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣΓ.Σ................................... 0

Ηεπόμενηαγωνιστική
Γ.Α.ΣΚΑΜΑΤΕΡΟΥ-ΦΟΙΒΟΣΣΥΚ10/12/2017
ΔΡΑΜΑ86-ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ09/12/2017
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-Χ.Α.Ν.Θ10/12/2017
ΔΙΟΜΗΔΗΣΑΡΓ-Π.Α.Ο.Κ08/12/2017
ΦΙΛΙΠΠΟΣΒ-Α.Ε.Κ.09/12/2017
ΑΕΡΩΠΟΣΕΔ-ΔΟΥΚΑΣ09/12/2017

CMYKCMYK
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ΜπάσκετΓ’Εθνική
Ίκαροι Τρικάλων - Φίλιππος Βέροιας 

82-91
ΔηλώσειςΔ.Γκίμα

Xάντμπολ Α1
Ολυμπιακός/Ξυνή-ΦίλιπποςΒέροιας

32-27
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Σπουδαία εντός έδρας νίκη πέτυχε 
ο Φίλιππος Αλεξάνδρειας κερδίζο-
ντας με 1-0 τον Καμπανιακό, ενώ 

τα Τρίκαλα πήραν ισοπαλία 1-1 στο 
Κιλκίς. ενώ η Ν’αουσα γνώρισε την 
ήττα στην Έδεσσα από τον Εδεσσαικό 
με 2-0.

Αναλυτικάταπαιχνίδια
ΑΣΦΑλεξάνδρειας-Καμπανιακός1-0

79’Σκοπελίτης
ΑνοικτόπαιχνίδιέγινεστηνΑλεξάνδρεια.Τελικά,ο

Φίλιππος έστωκαι με μπόλικοάγχος επικράτησεμε
γκολτουΣκοπελίτηστο79’ύστερααπότηνασίσττου
Σκλιοπίδη.

ΑΣΦΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ (Αναστασόπουλος): Καρα-
κούτσης,Κουτσόπουλος,Δημητρίου,Πιπιλιάρης (60’
Τάχος),Αργυρίου,Δημητρόπουλος (46’ Σκοπελίτης),
Αβραμόπουλος, Καρατζάογλου,Μυλωνάς (75’ Πέι-
κος),Σκλιοπίδης(90’Δαδάκος),Μπενίσκος

ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ (Ταλιχμανίδης):Μπόικος,Παπα-
ζίκας(67’Λατινόπουλος),Αριζάνης(80’Ταχματζίδης),
Πανούσης,Χριστοδουλίδης,Βασαΐτης,Χατζηβασιλει-
άδης,Παγωνίδης,Μπάλιος (75’Κιβρακίδης),Ραγκα-
βίνας,Χουζούρης

Διαιτητής:Θεοδωρόπουλος(Φλώρινας)

Κιλκισιακός-ΜέγαςΑλέξανδροςΤρικάλων1-1
45+3’Δρόσος-13’Τερζής
Ισοπαλο,πουδενβολεύει κανέναναπό τουςΚιλ-

κισιακόκαιΜ.ΑλέξανδροΤρικάλωνΗμαθίαςέληξετο
παιχνίδιστοΚιλκίς.ΟιπαίκτεςτουΓιώργουΝτάμτσιου
προηγήθηκανστο13’μετονΤερζή,πρινισοφαρίσουν
στοτελικό1-1οιγηπεδούχοιμετονΔρόσοστο45+3’.

Με10παίκτες τελείωσαν τοματςοιφιλοξενούμε-
νοι,μετάκαιτηναποβολήτουΓ.Κίτσα,στο90+4’.

ΚΙΛΚΙΣΙΑΚΟΣ (Μάκης Κατσαβάκης): Κολιοφού-
κας,Δρόσος, Ραφαελίδης,Παλάσκας,Ματεντζίδης,
Καρασίμος (86’Δοξάκης),Μπελίτσας,Λογγινίδης,
Παπαδημητρίου,Μοσχάκης (77’Πολύζος),Καθάριος
(70’Πιπερτζής).

Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΤΡΙΚΑΛΩΝΗΜΑΘΙΑΣ (Γιώρ-
γος Ντάμτσιος):Αργυρόπουλος, Συμπεθέρης (84’
Βλάχος),Ε.Κίτσας,Τσουλχάη(72’Ευθυμίου),Τερζής,
Ταταρίδης,Κουκουράκης,Καπετάνος, Γ.Κίτσας,Ζω-
γράφος(80’Τσιρίδης),Παρσόπουλος(59’Λαγδάρης).

Διαιτητής:Τσακαλίδης(Χαλκιδικής)
Κόκκινη:90+4’Κίτσας

Εδεσσαϊκός-ΦΑΣΝάουσα2-0
41’(πεν.),62’Σκαθαρούδης
Μια δίκαιη νίκη πανηγύρισε ο Εδεσσαϊκός, που

επικράτησετουΦΑΣΝάουσαςμεδύογκολτουΣκα-
θαρούδη.Μεαυτήτηνίκηοιγηπεδούχοιισοβαθμούν
μετονΑΟΚαρδίαςστηνένατηθέση,μιαθέσηπίσω,
απότονσημερινότουςαντίπαλο.

ΕΔΕΣΣΑΙΚΟΣ(ΗλίαςΣαπάνης):Βόλτσης,Αβραμί-
δης,Χαραβατίδης,Κούρμπας,Καράμπελας(59’Γολι-
δόπουλος),Κιόρτσης,Τσουμάνγκας (81’ Ιωσηφίδης),
Ταουσιάνης,Καρακούτης, Σκαθαρούδης (85’Κάρτζι-
ος),Παπαγεωργίου(88’Προύντσης).

ΦΑΣΝΑΟΥΣΑ(ΣγούρδαςκαιΠολύζος):Γρηγοριά-
δης,Γιαννόπουλος(67’Καψάλης),Περηφανόπουλος,
Μουρατίδης,Τζιμογιάννης,Μουρίκι,Τόσιος (46’Μα-
ντός),Παζαρτζίδης (80’Νίκου), Κωτσόπουλος,Τού-
φας(46’λ.τρ.Ντινόπουλος),Χατζόπουλος.

Διαιτητής:Σιδερίδης(Καστοριάς)

Αναλυτικάόλατααποτελέσματα
ΆρηςΠαλαιοχ-Πιερικός...................................2-1
ΑΠΕΛαγκαδά-Ηρακλής..................................1-0
ΦίλιπποςΑλεξ-Καμπανιακός..........................1-0
Κιλκισιακός-ΜΑλέξανδροςΤρικάλων.............1-1
Εδεσσαϊκός-Νάουσα.......................................2-0
Καρδία-ΑγροτικόςΑστ....................................1-1
Καρίτσα-Μακεδονικός.....................................1-1

Ηβαθμολογία
ΑΡΗΣΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ...................................28
ΗΡΑΚΛΗΣ........................................................23
ΑΛΜΩΠΟΣΑΡΙΔΑΙΑΣ.....................................23
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ..............................................21
ΛΑΓΚΑΔΑΣ......................................................19
ΠΙΕΡΙΚΟΣ........................................................19
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣΑΣΤΕΡΑΣ....................................18
ΝΑΟΥΣΑ..........................................................17
ΑΟΚΑΡΔΙΑΣ...................................................16
ΕΔΕΣΣΑΪΚΟΣ..................................................16
ΦΙΛΙΠΠΟΣΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ.............................15
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΤΡΙΚΑΛ..............................14
ΚΑΡΙΤΣΑ............................................................9
ΚΙΛΚΙΣΙΑΚΟΣ....................................................9
ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ................................................4

«Κρύο-ζέστη» στο 
φετινό πρωτάθλημα 
για τον ΑΟΚ Βέροι-

ας, που γνώρισε μία ακόμη εντός 
έδρας ήττα, αυτή τη φορά από την 
πολύ καλή ομάδα του Ζέφυρου. 
Οι «λύκοι» έχασαν από το νωρίς 
το προβάδισμα στο σκορ και δεν 
κατόρθωσαν να δημιουργήσουν τις 
προϋποθέσεις για την ανατροπή, με 
αποτέλεσμα να γνωρίσουν την 6η 
φετινή τους ήττα και να υποχωρή-
σουν στη βαθμολογία έχοντας μάλι-
στα μπροστά το ρεπό τους.

Οι φιλοξενούμενοι αποδείχτηκαν «σκληρό
καρύδι» και έδειξαν από την αρχήπως δίκαια

συγκαταλέγονταιστιςποιοτικέςομάδεςτηςκατη-
γορίες.Έπαιξανδυνατήάμυνα,έκλεισανκαλάτα
ατού τουΑΟΚ (χαρακτηριστικό το γεγονόςπως
οι Γιαννουζάκος και Βλάχος σημείωσαν 5 και 7
πόντουςαντίστοιχα) και με καλές επιλογέςστην
επίθεση,σημείωσανμίαακόμηνίκηστοπρωτά-
θλημα.

Πρώτοςσκόρερτωνγηπεδούχωναναδείχτηκε
ο ΙωακείμΜαυρίδηςμε15πόντους ενώγια τον
Ζέφυρο13σημείωσεοΜυστιλιάδης.

Ταπεντάλεπτα:15-19,25-38,35-56,58-70
AOK Βέροιας: Τρομπούκης 5, Ουσουλτζό-

γλου,Σισμάνης2,Γκανάς8(2),Βλάχος7,Μαυ-
ρίδης15(2),Ορφανίδης,Γιαννόπουλος,Λέφας8,
Μπαρμπαρούσης2,Χατζηλαμπρινός6,Γιαννου-
ζάκος5(1)

Ζέφυρος:Μυτιληναίος 9 (2),Φαρμάκης,Φυ-
λακτός 3 (1), Ματενίδης 3, Ουρκέρογλου 10,
Βασιλείου 2,Κανάρας 8 (2),Μαυροματίδης 12,
Τσιόγκας 8,Μάρκου,Μυστιλιάδης 13 (3), Ζελε-
νίτσας2

Γ’ Εθνική

ΝίκησεηΑλεξάνδρεια,ισοπαλία
ταΤρίκαλαήτταγιατηΝάουσα

ΜπάσκετΓ’Εθνική

Ήττα για τον ΑΟΚ Βέροιας,
58-70 από τον Ζέφυρο

Μία ακόμη νίκη για τους 
Αετούς Βέροιας στο φετινό 
πρωτάθλημα της Β ΕΚΑ-

ΣΚΕΜ, η 8η συνολικά σε ισάριθ-
μα παιχνίδια. Η ομάδα του Ντάνη 
Τυριακίδη πάτησε...γκάζι από τα 
πρώτα λεπτά της αναμέτρησης και 
στο κρύο λόγω της χαμηλής θερμο-
κρασίας ΔΑΚ «Βικέλας» (σχολιά-
στηκε αρνητικά από τους παριστά-
μενους η...πολική θερμοκρασία που 
επικρατούσε στο Κλειστό) επικρά-
τησε εύκολα με 112-34.

 Πρώτος σκόρερ για τους «ασπρόμαυρους»
ήτανοΜάκηςΙωσηφίδης,οοποίοςσημείωσε39
με7συνολικάτρίποντακαιτονακολούθησεοΠά-
νοςΤσιμτσιρίδης,πουέφτασετους17.

Παράλληλαμε τοσερί νικών, οιΑετοί διατη-
ρούν και το εντυπωσιακόρεκόρστηνάμυνα και
συγκεκριμένατοότιέχουνδεχτείλιγότερουςαπό
50πόντουςσεόλαταματς.Χαρακτηριστικόείναι
πωςσήμεραδέχτηκεμόλιςέναν(!)πόντοστοτρί-
τοδεκάλεπτο.

Επόμενοπαιχνίδι,τοΣάββατο9/12στηΓου-
μένισσαμεαντίπαλοτοντοπικόΑΟΚ.

Ταδεκάλεπτα:21-7,42-21,73-22,122-34
Οιπόντοι τωνΑετών :Τσιμτσιρίδης 17, Ιω-

σηφίδης 39 (7),Ουζούνης 10 (1), Πάππου 12,
Χρυσάφης9(1),Ιατρού6,Βλαχάκης8,Παπαδό-

πουλος,Κασάπης8,Ντιπτένης3


Αναλυτικάτααποτελέσματα
Ατρόμητος–ΜΑλέξανδροςΛ............. ΑΝΑΒ.
Έργοναθλος–ΓΑΣΠΠάνθηρες............40-80
ΆθλοςΑλεξ–ΦίλιπποςΝΠέλλας........49-62
Βαφύρας–ΚούπαΚιλκίς......................73-67
ΑετοίΒέροιας–ΑΣΚολινδρού............ 112-34
ΑΚΕΠιερίας–ΑΟΚΓουμένισσας.........56-74


ΗΒαθμολογία
1)ΑετοίΒέροιας..........................................16
-ΦίλιπποςΝ.Πέλλας..................................16
3)ΓΑΣΠΠάνθηρες......................................15
4)ΓΑΣΒαφύρας..........................................13
5)ΑΟΚΓουμένισσας..................................12
-ΆθλοςΑλεξάνδρειας..................................12
7)ΚούπαΚιλκίς.......................................... 11
8)ΑΚΕΠιερίας............................................10
9)ΑΣΚολυνδρού..........................................9
-ΕργόναθλοςΠολυκάστρου..........................9
11)ΑτρόμητοιΝ.Σάντας...............................8
12)Μ.ΑλέξανδροςΛεπτοκ...........................7
-ΗΛεπτοκαριάέχειέναμηδενισμό.

Επόμενηαγωνιστική(9η–9/12)
ΜΑλέξανδροςΛεπτοκαριάς–Εργόναθλος
ΓΑΣΠΠάνθηρες–ΆθλοςΑλεξάνδρειας
ΦίλιπποςΝέαςΠέλλας–ΑΚΕΠιερίας
ΚούπαΚιλκίς–ΑτρόμητοςΝέαςΣάντας
ΑΣΚολινδρού–ΓΑΣΒαφύρας
ΑΟΚΓουμένισσας–ΑετοίΒέροιας

ΕΚΑΣΚΕΜ Β’

ΕπιβλητικοίοιΑετοίΒέροιας,
112-34τονΑΣΚολινδρού



13M. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 www.laos-epea.gr 13ΤΡΙΤΗ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 www.laosnews.gr

Αποσπάστηκε ακόμη περισσότερο 
στην κορυφή ο ΓΑΣ Μελίκης, με 
αποτέλεσμα να φέρεται από τώρα 

ως το μεγάλο φαβορί για την κατάληψη 
της πρώτης θέσης στην κανονική περίο-
δο. Οι Ημαθιώτες πέρασαν και από την 
έδρα του Βατανιακού στην Κατερίνη 
και σε συνδυασμό με την ήττα-σοκ του 
Εδεσσαϊκού από την ΑΓΕ Πιερίας, διεύ-
ρυναν τη διαφορά τους από τη δεύτερη 
θέση στους δύο βαθμούς.

ΤηνομάδατηςΠέλλας«έπιασε»στους14βαθμούς
οσυντοπίτηςΦΟΑριδαίας,οοποίοςδενσυνάντησε ι-
διαίτερεςδυσκολίεςσταΓιαννιτσάμεαντιπάλουςτουςΊ-
καρους,ενώνίκηανάσασημείωσεοΓΑΣΑλεξάνδρειας,
πουεπικράτησεεκτόςέδραςτουΑετούΚιλκίςμε59-51.

Πολύσημαντική επίσης η νίκη τουΑΟΚΑιγινιακού
επί τουΖαφειράκηΝάουσαςενώοΜέγαςΑλέξανδρος
Γιαννιτσών σημείωσε την πρώτη του φετινή νίκη, με
«θύμα»τονΚεραυνούΆσπρου

Αναλυτικάτααποτελέσματα
Εδεσσαϊκός–ΑΓΕΠιερίας..........................66-67
ΚεραυνόςΆσπρου–ΜΑλέξανδροςΓι.........49-55
ΑετόςΚιλκίς–ΓΑΣΑλεξάνδρειας................ 51-59
ΑΟΚΑιγινιακός–ΖαφειράκηςΝάουσας....... 64-52
ΒατανιακόςΣάρισα–ΓΑΣΜελίκης.............. 57-75
ΊκαροιΓιαννιτσών–ΦΟΑριδαίας................ 64-83


ΗΒαθμολογία
1)ΓΑΣΜελίκης.................................................. 16
2)Αριδαία........................................................... 14
-ΕδεσσαικόςBC................................................ 14
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Επόμενηαγωνιστική(9η,9/12)
ΑΓΕΠιερίας–ΚεραυνόςΆσπρου
ΜέγαςΑλέξανδροςΓιαννιτσών–ΑετόςΚιλκίς
ΓΑΣΑλεξάνδρειας–‘ΙκαροιΓιαννιτσών
ΖαφειράκηςΝάουσας–Εδεσσαϊκός
ΓΑΣΜελίκης-ΑΟΚΑιγινιακός
ΦΟΑριδαίας–Βατανιακός/Σάρισα

Μια σειρά από διακρίσεις 
μέτρησε το τμήμα της 
Αισθητικής Γυμναστικής 

του Φίλιππου Βέροιας, στο τρίτο 
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα που διε-
ξήχθη στο Κλειστό Γυμναστήριο 
Αυλώνας.

ΑναλυτικάηανακοίνωσηQ
«Οι επιτυχίες τουΦιλίππουστηνΑισθητική

Γυμναστική συνεχίζονται για άλλη μια χρονιά.
Οι 3 ομάδεςμας,που εκπροσώπησαν επάξια
τηνπόλη τηςΒέροιας επέστρεψαναπό το 3ο
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα που διεξήχθη στο
ΚλειστόΓυμναστήριοΑυλώνας–Ωρωπούμε3
ΑσημένιαΜετάλλια.

Οι Προπονήτριες του Συλλόγου μαςΗρώ
Χαβιαροπούλου καιΜωυσιάδου Κατερίνα οι
οποίες από τονΟκτώβριο είναιπλέον καιΔιε-
θνείς ΚριτέςΑισθητικής Γυμναστικής , καθώς
καιοιΤζίμπουλαΔέσποινακαιΠαυλίδουΜαρία
μετέδωσανόλεςτουςτιςγνώσειςστιςΑθλήτρι-
εςκαιαπέδειξανότιησυλλογικήδουλειάαποδί-
δεικαιτομέλλοντουςανήκει.

ΗΑισθητική γυμναστική έναπολύ όμορφο
και εντυπωσιακό ομαδικό άθλημα που συν-
δυάζει την ρυθμική γυμναστική, τον χορό και
στοιχείααπότηνακροβατικήγυμναστική.Είναι
σχετικά καινούργιο άθλημαστηνΕλλάδα,πα-

ρόλοπουστον υπόλοιπο κόσμο είναι ευρέως
γνωστόκαιαγαπητό.

ΜετρειςσυμμετοχέςαγωνίστηκεοΦίλιππος
,στιςκατηγορίεςτων8-10,10-12και14-16.

Στην κατηγορία των 8-10 συμμετείχαν οι
αθλήτριες:

ΣτήθουΕλεάνα,ΓεροντίδουΚέλλυ,Τραπεν-
ζανλίδουΕλισάβετ, ΣαρηγιαννίδουΜαριλένα,
ΠαπαδοπούλουΑνδρομάχη,ΕλευθεριάδουΠα-
ναγιώτα,ΝικολοπούλουΕυφροσύνη, Καπετα-
νάκηΕλισάβετ,ΓεωργιάδουΣτέλλα,Χαλατζιού-
καΜελίνα,ΝταλιμπίραΜαρία,ΛουκίδουΡάνια.

Στην κατηγορία των 10-12 συμμετείχαν οι
αθλήτριες:

ΑφένδραΕυαγγελία, ΚιάτσηΚατερίνα,Νι-
κόλτσηΈλλη, ΚριαράΕλπίδα,ΜπουζίκαΠα-
ναγιώτα, Φασίδου Ξένια, Κατσικάρη Σοφία,
ΠαπαζλήΣταρούλα.

Στην κατηγορία των 14-16 συμμετείχαν οι
αθλήτριες:

ΕμμανουήλΕλένη,ΠαπανώταΔήμητρα,Πι-
νακούδη Ροδούλα, ΚαγκελίδουΝάντια, Ζου-
μπουλίδουΕυγενία, ΓερακοπούλουΚατερίνα,
ΠανίδουΣοφία.

ΟΠρόεδρος τουΤμήματοςΡυθμικής&Αι-
σθητικήςΓυμναστικήςτουΦιλίππουΝίκοςΠα-
πανώτας, δηλώνει απόλυτα ικανοποιημένος
από τις διακρίσεις τωνπροπονητριών καθώς
καιτωναθλητριών.Τουςεύχεταινασυνεχίσουν
με τον ίδιοζήλοκαιμεράκικαι ευχαριστεί τους
γονείςγιατηναμέριστησυμπαράστασητους»

ΕΚΑΣΚΕΜΑ’

Νέα νίκη του ΓΑΣ Μελίκης 57-75 
στον Βατανιακό

ΕπιτυχίεςτουΦίλιππουΒέροιας
στο3οΠανελλήνιοπρωτάθλημα

αισθητικήςγυμναστικής

Ο Σύλλογος δρομέων Βέροιας κοντά 
στα άτομα με ειδικές ανάγκες 

Στιςπροσπάθειεςπου κάνει οΣύλλογοςδρομέωνΒέροι-
ας να είναι παρόν και να βοηθάει όπου μπορεί ευαίσθητες
κοινωνικές ομάδες στέλνει το δικό του μήνυμα με αφορμή
τηνπαγκόσμιαημέραγια ταΑμεΑπου είναι η3ηΔεκέμβρη.
ΥποδέχονταςστουςκόλπουςτουΣυλλόγουκαιαγκαλιάζοντας
προσφέρονταςδύναμηστονΠρωταθλητήΕλλάδαςΑμεΑΝίκο
Τουλίκαστέλνειμήνυμαότιόλοιμαζίμπορούν..!!ΣΕΒΑΣΜΟ-
Σ-ΙΣΟΤΗΤΑ-ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΠΡΟΣΒΑΣΗΣ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ-ΜΗ
ΔΙΑΚΡΙΣΗ.Πέντε ουσιαστικές λέξειςπουμπορούν ναπερι-
γράψουν τις βασικές αρχές της σύμβασης για ταΆτομα με
Αναπηρία. Η 3ηΔεκέμβρη έχει καθιερωθεί ως παγκόσμια
ημέρα για ταΑμεΑ.Υιοθετώντας τις έννοιεςαυτές καιστηρι-
ζόμενοιστηΜΗΔΙΑΚΡΙΣΗοΣύλλογοςΔρομέωνΒέροιαςκαιτοΑθλητικόΣωματείοΑμεΑΝ.Ημαθίας
«ΑΙΓΕΣ»στέλνουμε τοδικόμας ξεχωριστόμήνυμαμε τηνΣΥΜΜΕΤΟΧΗ τωνδρομέωνμας και του
ΠανελλήνιουΠρωταθλητήΑμεΑΝίκουΤουλίκαστον6οΦιλίππειοΔρόμοτηςΒέροιας.

Μεβασικήαρχή την ΙΣΟΤΗΤΑοΝικόλαςσυμμετέχει στηδιαδρομήαυτήδίπλαστουςδρομείς, ο
οποίοςφορώνταςτηφανέλατουΣυλλόγουτωνΔρομέωναποδεικνύεταιέμπρακταηαρχήτηςφιλίας
καιτουΣΕΒΑΣΜΟΥαπέναντιστηδιαφορετικότητα.ΜέσααπότηδιαδρομήΒεργίνα-ΦράγμαΑλιάκμο-
να-Βέροιαστέλνουμεόλοιμαζίτομήνυμα¨ΟΛΟΙΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ...ΟΛΟΙΙΣΟΙ¨.

ΜέσααπότησυμμετοχήαυτήσπάμετοφράγματωνστερεοτύπωνκαιδείχνουμετονΠΡΟΣΒΑΣΙ-
ΜΟδρόμο,στονοποίοτερματίζουμεγεμάτοιχαμόγελα.Μάλιστα,αποδεικνύουμεπωςόλοιμπορούμε
νασυμμετέχουμε ισότιμακαιηδιαδρομή των14.5χλμ.αποτελείμόνο έναναριθμό, εάνυπάρχει το
συναίσθηματηςσυλλογικότηταςκαιτηςφιλίας.

Χωρίς να κινδυνεύσει καθόλου η 
ομάδα χαντ μπολ του Ζαφειράκη 
πήρε μία εύκολη νίκη με 34-25 

από τους Κύκλωπες Αλεξανδρούπολης. 
Από την αρχή οι γηπεδούχοι πήραν το 
προβάδισμα στο σκορ και μάλιστα στο 
ημίχρονο ξέφυγαν με 7 γκολ (18-11). Οι 
αντίπαλοι δεν μπόρεσαν να αντιδράσουν 
και στο β’ ημίχρονο και η διαφορά δια-
τηρήθηκε , με τον Ζαφειράκη να κερδίζει 
με 34-25 και να «σκαρφαλώνει» στην 
τρίτη θέση της βαθμολογίας 

Tαπεντάλεπτα:3-1,4-3,7-5,10-6,14-8,18-11 (η-

μχ.)20-12,23-15,26-18,27-21,31-23,34-25
ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣΝΑΟΥΣΑΣ (Γιώργος Γιούπης): Βλά-

χος7,Πίτος5,Θεοδωρόπουλος4,Διδασκάλου,Ρότζιος
2,Τζουβάρας1,ΚορωνάςΚ.3,Αρβανιτίδης2,Μαυρο-
δουλάκης3,Παντελίδης1,Νικολαΐδης,ΔεληχρήστοςΘ.
3,Τσιγαρίδας3,Καραμπέλκος,ΚορωνάςΘ.,Δεληχρη-
στοςΑ.

ΚΥΚΛΩΠΕΣΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ (ΗλίαςΠαπαχρήστου):

Χαραλαμπάκης, Γληνιάς 9, Ξη-
ρόπουλος, Καραβασίλης, Πα-
τσιαβάς,Καρβουνίδης 2,Πιστο-
λάς 6, Σπέρτζος 1, Βάρδακας
2, Χαραλαμπίδης,Μπασδάνης,
Τζινεβής5,Κωστόπουλος,Ευαγ-
γελόπουλος,Φουντουκάς.

Διαιτητές:Αναστασίου-Μπου-
γιάκας,Δίλεπτα: 5-3, Πέναλτι:
2/2-4/5

Οι διαιτητές σημείωσαν στο
φύλλο αγώνα: «Στο 25.27 του
δευτέρου ημιχρόνου ο αθλητής

ΠατσιαβάςΔημήτριοςαποχώρησεαπό τοναγωνιστικό
χώρολόγωτραυματισμού.Κρίθηκεαναγκαίομετάτοτέ-
λοςτουαγώναναδιακομισθείστονοσοκομείογιαπεραι-
τέρωεξετάσεις.Ημεταφοράτουαθλητήέγινεμεευθύνη
τηςομάδαςτουλόγωαργοπορίαςτουασθενοφόρου».
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 

Δεκέμβριος 2017 
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκατά

τοδιάστημααπό4-12-2017 μέχρι10-12-
2017 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

Με την εξαιρετική 
παράσταση «Η 
Μακεδονία των 

προσφύγων», ξεκίνησε 
η Εβδομάδα Μικρασιατι-
κού Πολιτισμού, που για 
τρίτη συνεχόμενη χρονιά 
διοργάνωσε ο Σύλλογος 
Μικρασιατών Νομού 
Ημαθίας. Στην κατάμεστη 
από κόσμο αίθουσα του 
Χώρου Τεχνών Βέροι-
ας, παρουσία τοπικών 
αρχών, πραγματοποιή-
θηκε ταξίδι των προσφύ-
γων από τις αλησμόνητες 
πατρίδες στον φιλόξενο 
τόπο της Μακεδονίας.

Η αναφορά στην κάθε περιο-
χή ξεχωριστά μέσα από θεατρικά
δρώμενα,μουσική,τραγούδια,χορό
καιπροβολή εικόνων, έκαναν τους
θεατές με τα χειροκροτήματά τους
και τις εκφράσεις ενθουσιασμού να
συμμετέχουνσεόσαέβλεπαν.

Εκφράσεις, μετά την παράστα-
ση,τουτύπου«μαςχαλαρώσατε»ή
«δενθέλαμε να τελειώσει», μαζί με
τα άπειρα συγχαρητήρια, δείχνουν
τομέγεθοςτηςεπιτυχίαςτηςπαρά-
στασης.Ταπολυπληθήτμήματατου
χορού τουσυλλόγουΜικρασιατών,
με τησυνέπεια των χορευτών του,
καθώςκαιηχορωδίατουσυλλόγου,
συνετέλεσαν στην επιτυχή έκβαση
τηςπαράστασηςπρος τέρψιν των
θεατώντης.

Οι διαρκείς μεταμφιέσεις ,της
Μαρίας Στόκα υπό την επίβλεψη
του θεατρικού παππού της Τάκη
Τελλίδη,μετουςξεκαρδιστικούςαλ-
λά και επιμορφωτικούς διαλόγους
τους,έδιναντηνεύθυμηκαιευχάρι-
στηνότατηςπαράστασης.

Έπειτααπότοκαλωσόρισματης
προέδρου καςΑλεξοπούλου-Παυ-
λίδουΑναστασίας, εισαγωγή στην
παράσταση έκανε οΣεβασμιότατος
Μητροπολίτης κ.κ. Παντελεήμων
πουωςγνήσιοςαπόγονοςπροσφύ-
γωντηςΜικρασίας,μεταθερμάτου
λόγιαπροϊδέασεόλουςγια το τι θα
επακολουθήσει.

Το μουσικό σχήμα «Μελορυθ-
μοί», οι εξαίρετοι ηθοποιοί κ.Τελλί-
δηςΤάκης και η κα. ΣτόκαΜαρία,

η χορωδία με χοράρχισσα την κα.
ΛαγιώνηΚατερίνα, ταπαιδικά τμή-
ματαχορούμεδασκάλατηνκα.Πα-
νανοπούλουΤάνια,οπαρουσιαστής
προβολώνκ.ΤούσικοςΑντώνηςκαι
ο επιμελητής και εμπνευστής της
παράστασης «Η Μακεδονία των
προσφύγων» κ. Πανανόπουλος
Φώτηςήτανοισυντελεστέςτηςπα-
ράστασης.

Στοφουαγιέ τουΧώρουΤεχνών
λειτούργησε το χριστουγεννιάτικο
παζάριτουσυλλόγου,μεδημιουργή-
ματατωντμημάτωνοικοτεχνίαςτου.

Ο σύλλογος, όμως, νιώθει την
ανάγκη να ευχαριστήσει τους εθε-
λοντές της εκδήλωσης στα παρα-
σκήνια, τους χορηγούς και όλο τον
κόσμοπουκατέκλυσετηναίθουσα.

Εξαιρετικήέναρξητηςεβδομάδαςμικρασιάτικουπολιτισμού
μετηνπαράσταση«ηΜακεδονίατωνπροσφύγων»

Φαρμακεία
Τρίτη 5-12-2017

13:30-17:00ΤΣΙΑΜΗ-
ΤΡΟΥΑΘΗΝΑΜΗΤΡΟ-
ΠΟΛΕΩΣ623310-22017

20:30-01:00 + διαν.
ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΣΓΕΩΡΓΙ-
ΟΣΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ20 -
ΚΤΕΛ23310-27355



ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ από ιδιώ-
τη καινούργιο κατάστη-

μα 45 τ.μ. στο κέντρο

τηςΒέροιας (Κεντρική5

- δίπλαστοΕπιμελητή-

ριο), με πατάρι 30 τ.μ.,

αυτόνομη θέρμανση και

θέσηπάρκιγκ.Τηλ.:6936

870915.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι
12 στρ. στο δρόμο Βέ-

ροια-Λαζοχώρι, σε πα-

ραγωγή ρόδια 8 ετών,

960 δένδρα, με 25 τό-

νουςπαραγωγής, περί-

φραξη,νερό.Τηλ.:6984

704671.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  αγρός
με ροδάκινα και πομώ-

ναστην άσφαλτο 7.500

τ.μ.,  κοντά στην.Αγ.

Μαρίνα και Αγ. Γεώρ-

γιο. Τηλ.: 6945 122583

Euromesitiki.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ φάρμαμε
ροδακινιές (δένδρα 7ε-

τίας) με πομώνα, εκτά-

σεως 10.500 τ.μ. εντός

συνοικισμούΚυδωνοχω-

ρίου (ΜΟΥΣΤΑΛΙ). Τηλ.

επικοινωνίας: 23310

23184, 6976 631156,

6977511373.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΑΠΟΘΗΚΕΣ-

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ-
ΓΡΑΦΕΙΑ-
ΓΚΑΡΑΖ-
ΧΩΡΑΦΙΑ

ΣΤΟ ΡΕΤΙΡΕ  της
πολυκατοικίας Παστέρ

8 στη Βέροια, ενοικι-

άζετα ι  γκαρσον ι έρα

1ΔΧΛΚ, επιπλωμένη

και έχει εγκατάσταση

γραμμή Internet, κε-

ντρική θέρμανση, T.V.,

κλιματιστικό, ηλ. κουζι-

νάκιμεφούρνο,ψυγείο

κ.λπ.Πληρ.τηλ.:23310

24939,6973015833.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  ο-
λοκαίνουργιο studio 35

τ.μ. πλήρως επιπλωμέ-

νο και εξοπλισμένο με

τηλεόραση, κλιματισμό,

ηλ. θερμοσίφωνα, Wi-

Fi, θέση πάρκιγκ και

πλυντήριο σε νεόδμητη

οικοδομή, στο κέντρο

της Βέροιας. Πληρο-

φορίες στο τηλ : 6948

457059.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Ε Ν Ο Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι

πρώην εξουσιοδοτη-

μένο συνεργείο OPEL,

πλήρως εξοπλισμένο,

με πολύ καλό ενοίκιο.

Τηλ.:6944860080.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ψητοπω-
λείοστηΒέροια,μεστα-

θερήπελατεία.Τηλ.:6942

424470.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία ή
κύριοςγιαφροντίδακαι

περιποίηση ηλικιωμέ-

νου.Τηλ.:2331025176

&6998027956.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο α-
πόεταιρίααυτοκινήτων

για το τμήμα ανταλλα-

κτικών με πολύ καλή

γνώση Η/Υ, αγγλικών

και γνώσεις μηχανο-

λογίας.  Τηλ. :  23310

62780&6978770066.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από κρε-
οπωλείο στη Βέροια,

κρεοπώλης για πλήρη

εργασία. Τηλ. επικοι-

νωνίας: 23320 41875 /

42608.

15ΤΡΙΤΗ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 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.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ οδηγοί λεωφορείου για τη Γερ-
μανία για εργασία και διαμονή.Προϋποθέσεις,
λίγα Γερμανικά, δίπλωμαοδήγησης λεωφορείου
με ταΜοντούλ, αξιότιμος μισθός και μπόνους,
εξειδίκευση Γερμανικώνπάνωστη δουλειά και
συνοδεία και βοήθεια σε υπηρεσίες και εύρεση
κατοικίας. Επικοινωνία: 004915128934337& e-
mail:stavros_karipidis@hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός φαρμακείου με πιστο-
ποίηση και εμπειρία.Αποστολή βιογραφικών:
aggeliesfarmakeiou@gmail.com.

Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ 
MINERVA ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 

ΤΗΣ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
ΖΗΤΑ

ΠΩΛΗΤΡΙΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
.ΓνώσειςΗ/Υ
.Προϋπηρεσίασεανάλογηθέσηεπιθυμητή
.Ηλικίαέως35ετών
ΒιογραφικάστοEmail:v-mamoli@minerva.gr
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ Νοσηλευ-
τής για ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ

και φροντίδα κυρίας με

σοβαρό κινητικό πρό-

βλημα, με καροτσά-

κι  μεταφορικό μέσο

θα εκτιμηθεί. Τηλ ε-

πικ.6953010340.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΟ-
ΤΩΝ ζητείται άνδρας
από22έως40ετών,δί-

πλωμαοδήγησηςΓ΄κα-

τηγορίας, γνώστης χει-

ρισμούκλαρκ.Τηλ.: επι-

κοινωνίας:6976777999.

ΑΠΟΕΜΠΟΡΙΚΗΕ-
ΤΑΙΡΙΑζητείταικύριοςάνω
των30ετώνμεάνεσηλό-

γουκαιευχέρειαστιςδημό-

σιεςσχέσειςνααναλάβει

εταιρία στο Νομό. Τηλ.:

6934888738κοςΚώστας.

ΖΗΤΕΙΤΑΙκοπέλαγια
εργασία σε sport cafe

σανσερβιτόραγιαπρωι-

νήήαπογευματινήεργα-

σία,στο κέντρο τηςΒέ-

ροιας.Τηλ.:6998027990.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα
μεμεταφορικόμέσο για

καφέουζερίστοΜακρο-

χώρι απέναντι από το

παλιόκρατικόΚΤΕΟ,για

απογευματινέςώρεςαπό

4.00μ.μ.έως01.00μ.μ.

Τηλ.:6977755040,6983

469968&2331041541.

ΑΠΟΤΟΨΗΤΟΠΩ-
ΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΗΣ ζητού-
νται κοπέλες για εργα-

σία.Τηλ.:6984472747,

κοςΓιώργος.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ κυρία

μονογονικής οικογένει-

ας, ζητάει εργασία, για

φύλαξηηλικιωμένωνκαι

καθαρισμόσπιτιών.Τηλ.

εφωνο:6999262565.

ΚΥΡΙΑ ζητεί εργασία
γιαφύλαξημωρούήκα-

θαρίστρια σε σπίτι και

γραφεία.Τηλ. επικοινω-

νίας:2331073642.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει
τηνφροντίδα ηλικιωμέ-

νων& καθαρισμασπι-

τιών,γραφείωνκαισκά-

λες.Τηλ.:6946479828.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Μα-

θηματικός με πολυετή

πείραπαραδίδει μαθή-

ματαγιαόλαταεπίπεδα

σε μαθητές Γυμνασίου,

ΛυκείουκαιΕΠΑΛ.Ανα-

λαμβάνει προετοιμασία

για τιςΠανελλαδικές ε-

ξετάσεις.Τιμές λογικές.

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

Από το Θεραπευτήριο 
«ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ» ζητούνται:

-Ειδικός ιατρόςπαθολόγος ή γενικός γιατρός
γιαπρωϊνόωράριο-πλήρηαπασχόληση

-Νοσηλευτές-τριεςγιαπλήρηαπασχόληση
-ΕργοθεραπεύτριαήΕργοθεραπευτήςγιαπρω-

ϊνόωράριοεργασίαςμε4ώρεςεργασίας

Παράδοση βιογραφικών και συμπλήρωση αί-
τησης καθημερινάαπό8.00π.μ. - 4.00μ.μ. στη
ΓραμματείατουΘεραπευτηρίου.

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

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ολοκληρωμένες
ανακαινίσεις σπιτιών, καταστημάτων μεπροσοχή
στηλεπτομέρεια,πολύκαλέςτιμέςκαισυνέπειαστο
χρόνο.Τηλ.:6944764477κ.Δημήτρης.
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Τηλ.:6936679430.

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΙΛΟ-
ΛΟΓΟΣ μεφροντιστηριακή
πείρα και ειδικότητα στην

ΈΚθεση, παραδίδει ιδιαί-

τερα μαθήματα σε μαθη-

τέςΔημοτικού, Γυμνασίου,

Λυκείου, μεμονωμένα και

σεγκρουπάκια.Τιμέςπρο-

σιτές.Τηλ.:6973707829.

ΓΑΛΛΙΔΑπαραδίδειμα-
θήματασεπαιδιάΔημοτι-

κού-Γυμνασίου.Τιμέςπρο-

σιτές.Τηλ.:6934840452.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΜΑ-
ΘΗΜΑΤΙΚΟΣ παραδίδει
μαθήματα σε μαθητές

δημοτικού, γυμνασίου και

λυκείου. Τιμές προσιτές.

Τηλ. επικοινωνίας: 6976

802836.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κρεβατάκι

ΒΕΒΕ σε άσπρο χρώμα,

με στρώμα και υφασμα-

τάκιαπροστατευτικά,σχε-

δόναχρησιμοποίητο.Τιμή

ευκαιρίας 150,00 ευρώ.

Τηλ.:6977430658.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ εξοπλισμός
καφετέρ ιας  ( καφετ ι έρα

ASTORIAMONH), πλυντή-

ριο πιάτων (DIHR-Ιταλικό),

φραπιέρα (επαγγελματι-

κή-βαρέως τύπου), τοστιέ-

ρα (επαγγελματική 2 εστι-

ών), 2 στρογγυλά τραπέζια,

7 καρέκλες (με κουπαστή)

και8ψηλάσκαμπό.Πωλού-

νταισε τιμή ευκαιρίας.Τηλ.:

6974867093.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:23841 -ΩΡΟΛΟΙΚέντροΕΝΟΙΚΙ-

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

Κωδ.23015ΚΕΝΤΡ0,ενοικιάζεταιχωρίς
κοινόχρηστα ,αυτόνομηγκαρσονιέραstudio
35τ.μ.,κατασκευή1972,ενιαίοςχώρος,έχει
καινούργιααλουμινίουκουφώματαμεδιπλά
τζάμια,ηθέρμανσηείναιμεA/Cκαιξυλόσο-
μπα ,1οςόροφος , ενοίκιομόνο130€,Α-
ποκλειστικήδιάθεσηκαιδιαχείρισηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:24092-ΑΓΙΑΚΥΡΙΑΚΗΩραιότατη
Γκαρσονιέρασυνολικής επιφάνειας40 τ.μ.
ευρίσκεταιστον2οόροφοσχετικάκαινούρ-
γιαςοικοδομήςμεέτοςκατασκευήςτο1990.
Αποτελείταιαπό1Υπνοδωμάτιο,Σαλοκουζίνα
καιΜπάνιο . Διαθέτειανεξάρτητηθέρμανση
Κλιματισμό Inverter.Βλέπεισεανοιχτωσιά
,έχειΚουφώματαΑλουμινίουμεδιπλάτζάμια,
πολύφωτεινή.Τιμή:180€.

Κωδ.24183ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ,Γκαρσονιέρα
45τ.μ.,κατασκευή2002,1υ/δ,2οςόροφος,
βλέπεισεανοιχτωσιά,νεόδμητη,μεκαινούρ-
γιααλουμινίουκουφώματακαιδιπλάτζάμια,
σίτες ,διαθέτειμίαντουλάπα,έχειαυτόνομη
θέρμανσημεογκομετρητέςκαικλιματιστικό ,
ενεργειακήςκλάσηςΔ΄,ενοίκιο160€,Αποκλει-
στικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:23589ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ,Γκαρσονιέρα
50τ.μ.,μικτάκαι45τ.μ.καθ. ισόγεια ,κατα-
σκευή88,1υ/δ,σαλονοκουζίνακαιμπάνιο ,
ανακαινισμένημερικώς,σεάψογηκατάσταση,
καινούργιααλουμινίουκουφώματα μεδιπλά
τζάμια,απίστευταεργονομική,άριστηδιαρρύθ-
μιση ,αυτόνομηθέρμανσημεωρομετρητές ,
επιπλωμένηκαιμεκλιματιστικό ,μόνο180€
μαζίμεκοινόχρηστακαινερό.

Κωδ: 23808 - ΚΑΛΛΙΘΕΑΔιαμέρισμα
συνολικήςεπιφάνειας87τ.μ.στον3οόρο-
φο.Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,
Κουζίνα,ΜπάνιοκαιWC.Είναι κατασκευα-
σμένοτο1987καιδιαθέτειθέρμανσηΚεντρική
-Πετρέλαιο,ΑπεριόριστηΘέα,ΚουφώματαΑ-
λουμινίουσυρόμενα,Ανελκυστήρα,Πάρκινγκ,
Διπλάτζάμια-Τιμή:200€.

Κωδ:23967-ΠΙΕΡΙΩΝΤΕΡΜΑΕΝΟΙΚΙ-
ΑΖΕΤΑΙκατάαποκλειστικότητανεόδμητοδια-
μέρισμασυνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.,βλέπει
σεανοιχτωσιά,1οςΥπερυψωμένος.Αποτελεί-
ταιαπό2Υ/Δ,μίαωραίαΣαλονοκουζίνακαι
Μπάνιο .Είναικατασκευασμένοτο2002και
διαθέτειθέρμανσηΑτομικήΠετρελαίου, έχει
ΚουφώματαΣυνθετικάμεδιπλάτζάμια,Ανελ-
κυστήρακαινούργιο ,κλειστόγκαράζμεγάλο
καιδυνατότητα2ηςθέσηςστάθμευσης,Τέντες,
Σίτες,BBQ,Μπαλκόνια16τ.μ.-Τιμή:300€.

Κωδ:23702 -ΑΓΙΑΠΑΡΑΣΚΕΥΗανα-

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ23243ΠΙΕΡΙΩΝ,Μονοκατοικία95

τ.μ.,κατασκευή1965,2υ/δ,1οςόροφος,σε
ανοιχτωσιά,καλοδιατηρημένη ,ατομικήθέρ-
μανσηπετρελαίου,μεκαινούργιασυνθετικά
κουφώματα,διαθέτειηλιακόθερμοσίφωνα,με
πολύάνετηβεράντακαιμεανοιχτόparking,το
οποίοείναικαιαυλήδικήτου.Ενοίκιο280€.

Κωδ:23211 -ΤριπόταμοςΜονοκατοικία
συνολικήςεπιφάνειας110τ.μ. ισόγειαμεμι-
κρήαυλήδικήτης .Είναιδύοεπιπέδωνκαι
αποτελείταιαπόΣαλονοκουζίναστο ισόγειο
μεμπάνιοκαι2υπνοδωμάτιαμεμεγάλοχωλ
στονόροφο.Είναικατασκευασμένητο1970
καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομικήμεΠετρέλαιο,
μίααποθήκη,ΤζάκικαιΗλιακόθερμοσίφωνα
-Τιμή:220€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιδιαχεί-
ρισηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:23128 -ΩΡΟΛΟΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Αποθήκηισόγειασυνολικήςεπιφάνειας65τ.μ.
Αποτελείταιαπό1Χώρο.Τιμή:120€.

Κωδ:23708 -ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙκατάα-
ποκλειστικότηταστοδρόμοπροςτηΒεργίνα
δύοαποθήκεςηβιοτεχνικόςχώροςσυνολικής
επιφάνειας1.180τ.μ.μαζίμε15στρ.οικοπεδι-
κόχώρο.Είναικατασκευασμένεςτο1985και
διαθέτουνμεγάλοπροαύλιο-Ενοίκιο1.000€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:23000 -ΩΡΟΛΟΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας26τ.μ.1οςορ.
Αποτελείταιαπό1Χώρο, .Είναι κατασκευ-
ασμένο το1970καιδιαθέτειανοιχτωσιάκαι
φωτεινότητα ,έχειΚουφώματαΣυνθετικάκαι
Ανελκυστήρα,Τιμή:160€.

Κωδ:23002 -ΩΡΟΛΟΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείομεγάληςπροβολής ,συνολικήςεπι-
φάνειας33 τ.μ.1οςορ. Αποτελείταιαπό1
Χώρο, .Είναι κατασκευασμένο το1970και
ανακαινίστηκε το1997.ΔιαθέτειΚουφώματα
Αλουμινίου,ΔιπλάτζάμιαενοίκιοΤιμή:160€.

Κωδ.22877ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ,κομπλέ
ανακαινισμένογραφείο37τ.μ.έναςμεγάλος
ενιαίοςχώροςστον1οόρ.χωρίςασανσέρ,η
θέρμανσητουμεκλιματιστικότοδεμίσθωμα
τουστα180€.

Κωδ: 23418 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείοεξαιρετικήςπροβολήςκαισυνολικής
επιφάνειας42τ.μ.στον2οόροφο.Αποτελεί-
ταιαπό2Χώρους, .Είναικατασκευασμένο
το1991καιδιαθέτειθέρμανσημεΚλιματισμό
,ΚουφώματαΣυνθετικά,καιΑνελκυστήρα -
Μίσθωμα230€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ23673ΚΕΝΤΡΟ ,Κατάστημα26

τ.μ.,κατασκευή1970, Ισόγειο,εκπληκτικόκαι
μεάριστηπροβολή,αυτοτελές,γωνιακό,σε
πολύκαλόσημείοκαισεαπίστευταπροσιτή
τιμή,μόνο100€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυ-
πόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:23750-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκα-
τάαποκλειστικότηταΚατάστημασυνολικής
επιφάνειας31 τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείταιαπό
1Χώρο,.Είναικατασκευασμένοτο1974και
διαθέτειΚουφώματαΑλουμινίου,-Τιμή:200€.

Κωδ:23665-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατά
αποκλειστικότηταΚατάστημασυνολικήςεπιφά-
νειας33τ.μ.Ισόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώρο,
.Είναικατασκευασμένοτο1974-Τιμή:180€.

Κωδ:23625-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκα-
τάαποκλειστικότηταΚατάστημασυνολικής
επιφάνειας44 τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείταιαπό
1Χώρο,καιWC.Είναι κατασκευασμένο το
1987καιδιαθέτειΚουφώματαΑλουμινίου, -
Τιμή:160€.

ΕΛΗΑ,ενοικιάζεταισπάνιο ισόγειοκατά-
στημα86τ.μ.,μεμεγάληβιτρίνακαισίγουρα
εξαιρετικήςπροβολήςκαιμοναδικήςεμπορικό-
τητας,με43τ.μ.πατάρι,σεπολύκαλήτιμή,
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,μίσθωμα2.000€.
ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗ-
ΤΑτουακινήτουαυτού.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ:23792 -ΚΕΝΤΡΟενοικιάζεταια-

νοιχτόπάρκινγκσεπυλωτή15τ.μ.μεμηνιαίο
μίσθωμαμόνο50€.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:13556 -ΣΤΑΔΙΟΥΠΩΛΕΙΤΑΙΔια-

μέρισμασυνολικής επιφάνειας106 τ.μ.1ος
Υπερυψωμένος.Αποτελείται από2Υπνο-
δωμάτια,Σαλόνι,Κουζίνα,ΜπάνιοκαιWC.
Είναι κατασκευασμένο το1991καιδιαθέτει
θέρμανσηΑτομική -Πετρέλαιο,Απεριόριστη
Θέα,ΚουφώματαΣυνθετικά,ΠόρταΘωρακι-
σμένη,Αποθήκη,Τέντες,Διπλάτζάμια,Ηλιακό
θερμοσίφωνα-Τιμή:75.000€.

Κωδ:13696 -ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΔιαμέ-
ρισμασυνολικήςεπιφάνειας112τ.μ.στον3
οόροφο.Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,

Σαλόνι,ΚουζίνακαιΜπάνιο.Είναικατασκευ-
ασμένοτο1971καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική
-Πετρέλαιο,ΑπεριόριστηΘέα,Κουφώματα
Συνθετικά,ΠόρταΑσφαλείαςμετρίαινα,Ανελ-
κυστήρα,A/C,Διπλάτζάμια-Τιμή:75.000€.

Κωδ:13584-ΒΥΖ.ΜΟΥΣΕΙΟΠΩΛΕΙΤΑΙ
ένανεόδμητοδιαμέρισμασυνολικής επιφά-
νειας125 τ.μ.στον3οόροφο.Αποτελείται
από3Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιο
καιWC.Είναικατασκευασμένο το2010και
διαθέτειθέρμανσηΑτομική -Πετρέλαιο, έχει
απεριόριστηθέαστονκάμπο,τακουφώματα
τουσυνθετικάκαιηπόρτατουθωρακισμένη,
έχειανελκυστήραυδραυλικόκαιπάρκινγκπυ-
λωτής,μίαμεγάληαποθήκη,Τζάκι,Σίτεςκαι
Διπλάτζάμια-Τιμή:169.000€.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:13725 -ΤρίλοφοΠΩΛΕΙΤΑΙκατά

αποκλειστικότηταΜονοκατοικίασυνολικήςε-
πιφάνειας70 τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείται από
1Υπνοδωμάτιο,Σαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιο .
Είναι κατασκευασμένη το1968καιδιαθέτει
ΚουφώματαΞύλινα,Αποθήκη ,Κήπο-Τιμή:
20.000€.

Κωδ:13743 -ΡάχηΠΩΛΕΙΤΑΙκατάα-
ποκλειστικότηταΜονοκατοικίαεπιφάνειας85
τ.μ.οκάθεόροφος,2επιπέδων.Αποτελείται
από2Υπνοδωμάτια,Σαλοκουζίνα,2Μπάνια
καιWC.Είναικατασκευασμένη το1954και
διαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέλαιο,Απε-
ριόριστηΘέα,τακουφώματατηςσυνθετικάμε
διπλάτζάμια ,Πάρκινγκ,ΑποθήκηκαιΚήπο,
A/C,Τιμή:140.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13151-ΩΡΟΛΟΙπωλείταιαποθήκη

συνολικής επιφάνειας420 τ.μ.Ημιυπόγειο.
Αποτελείταιαπό6Χώρους,καιWC.Είναικα-
τασκευασμένητο1974-Τιμή:80.000€.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:13504-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙκατάα-

ποκλειστικότητανεόδμητοΓραφείοσυνολικής
επιφάνειας94 τ.μ.στον3οόροφο.Αποτε-
λείταιαπό4Χώρους, .Είναικατασκευασμέ-
νο το2002 και διαθέτει θέρμανσηΑτομική
-Πετρέλαιο,ΚουφώματαΣυνθετικά,Πόρτα
Θωρακισμένη,Διπλάτζάμια-Τιμή:54.000€.

ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗ-
ΤΑτουακινήτουαυτού.

κωδ.13497.ΚΕΝΤΡΟ,Επαγγελματικήστέ-
γηκατάλληληκαιγιαφροντιστήριομεπλήρη
εξοπλισμόκαιμεάδειαενεργή95τ.μ.,καθ.και
105τ.μ.μικτάκατασκευή1971,4χώροι,2ος
όροφος,ανακαινισμένοεκβάθρων,σεπολύκα-
λήκατάστασημεκαινούργιασυνθετικάκουφώ-
ματακαιμεδιπλάτζάμια,οιχώροιτουλειτουρ-
γικοίκαιηθέρμανσηανεξάρτητη,ηπρόσβαση
τουάνετη,μεθωρακισμένηπόρτακαιμεδύο
WC,εξαιρετικήςπροβολήςκαισεκεντρικότατο
σημείο,τιμήευκαιρίας,μόνο70.000€,Υπόδειξη
μόνοσεσοβαρόενδιαφέρον.

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

σκευή70, Ισόγειο, εκπληκτικόκαιμεάριστη
προβολή,αυτοτελές,γωνιακό,σεπολύκαλό
σημείοκαισεαπίστευταχαμηλή τιμή,Απο-
κλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,μόνο10.000€ ευ-
καιρίαπολύσπάνια.ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

Κωδ:13678-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙυπόγειος
χώροςκατάλληλοςγιακατάστημαηαποθήκη
,συνολικήςεπιφάνειας330τ.μ.Ημιυπόγειο.
Τιμή:120.000€.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
ΡΑΧΗ, πωλείται χωραφοοικόπεδο σε

προνομιακήθέση 4.300τ.μ.,μεεκπληκτική
καιανεμπόδιστηθέα,αμφιθεατρικό, κατάλ-
ληλογιαανέγερσηβίλας,ευκαιρίαχωρίςαμ-
φιβολία,ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ,τιμή40.000€.

Κωδ13640ΣΤΟ7.5ΔΡ.ΒΕΡ.-,Δεύτερο
από τονκεντρικόδρόμογιαΝάουσα5.472
τ.μ.,χωραφοοικόπεδοσεπρονομιακήθέση,
σεαπίστευταχαμηλήτιμή,ευκαιρίαμόνογια
αποφασιστικόαγοραστή,Αποκλειστικήδιάθε-
σηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝκαιυπό-
δειξημόνοσεσοβαράενδιαφερόμενο, τιμή
28.000€,

Κωδ13609ΣΤΟ7.5ΔΡ.ΒΕΡΟIΑΣ-ΝΑ-
ΟΥΣΑΣ: Πωλούνταιδυοαγροτεμάχιαδίπλα
δίπλασυνολικά  9.700 τ.μ., μεδυνατότητα
άρδευσης(ηγραμμήτουνερούπερνάειμέσα
απότοχωράφι),σεεξαιρετικάχαμηλήτιμή,
μόνο22.000€,

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ.13056ΑΚΡΟΠΟΛΗ,ευκαιρίαπω-

λείταιοικόπεδο400τ.μ.,μεσ/δ0,8εντόςσχε-
δίουπόλεως,άρτιοοικοδομήσιμο ,μεγύρω
-γύρωοικοδομές,ηαντικειμενικήτουτιμήεί-
ναι83000€αποδεδειγμέναηδετιμήπώλησης
τουαπό80.000€τώραμόνο40.000€ευκαιρία.

ΠΑΝΟΡΑΜΑπωλείταιοικόπεδογωνιακό
μεαπεριόριστηθέα,μεγέθους419τ.μ,κτίζει
336τ.μελαφρώςεπικλινές,ηδετιμήτουστις
125.000€.

Κωδ.13171ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ,μοναδικήευ-
καιρίαπωλείταιοικόπεδο618τ.μ.,μεσ/δ0,8
καιμε28μφάτσασεπολύωραίοσημείο,τιμή
μόνο90.000€Αποκλειστικήδιάθεσηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,

ΑΚΡΟΠΟΛΗ,σεμοναδικόσημείοκαιμε
θέατονκάμποτηςΒέροιαςπωλείταιοικόπεδο
1.090τ.μ.,μεΣ.Δ.0,8,τιμή90.000€.Μπορεί
ναπουληθείκαιτομισό.

Κωδ.13007ΑΚΡΟΠΟΛΗπωλείται ένα
εξαιρετικόοικόπεδομεγάλο1.010τ.μ.γωνιακό
ανατολικό,κατάλληλοκαιγιαοικοδομήμεσ/δ
0,8,τιμήμόνο130.000€.

Κωδ.13010ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙπωλείταιοικό-
πεδοστηνείσοδοτουχωριούαπότηνπλευρά
τηςΒέροιαςμε1965τ.μ.,άρτιοκαιοικοδομή-
σιμο,σετιμήεξαιρετικάχαμηλήμόνο25.000€.

ΠΩΛΗΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ 13817ΒΥΖ.ΜΟΥΣΕΙΟπωλείται

κλειστόανεξάρτητο γκαράζ άνετο20 τ.μ.,
ισόγειο,μεκαλήπρόσβασηκαιτιμήεξαιρετικά
χαμηλή,μόνο7.000€,

ΠΩΛΗΣΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Κωδ:105256 -ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣΚέντρο

ΠΩΛΕΙΤΑΙΕπιχείρησησυνολικήςεπιφάνειας
35τ.μ.2επιπέδων.Αποτελείταιαπό1Χώρο,
καιWC.Είναικατασκευασμένη το1975και
ανακαινίστηκετο2010.-Τιμή:40.000€.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ:13574-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙκομπλέ

ανακαινισμένηΓκαρσονιέρα -Studioσυνολι-
κήςεπιφάνειας18τ.μ.σεημιώροφουπερυ-
ψωμένο.ΑποτελείταιαπόΣαλονοκουζίνα,και
μπάνιο.Έγινεανακαίνισητο2006καιδιαθέτει
θέρμανσηΑτομικήμε κλιματιστικόκαιθερ-
μοπομπό ,Κουφώματακαινούργια ,A/C,με
έπιπλακομπλέκαιΗλ.Συσκευές,Διπλάτζά-
μια.-Τιμή:10.000€.

Κωδ:13295-ΞηρολίβαδοΠΩΛΕΙΤΑΙπο-
λύπολύσπάνιοοικόπεδοσυνολικήςεπιφάνει-
ας237τ.μ.καισεμοναδικόσημείοτουχωριού
.Τιμήμόνο18.000€.

Κωδ:13678-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙυπόγειος
χώροςκατάλληλοςγιακατάστημαηαποθήκη
,συνολικήςεπιφάνειας330τ.μ.Ημιυπόγειο.
Τιμή:120.000€.

Κωδ:23626-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΚα-
τάστημασυνολικήςεπιφάνειας30τ.μ.Ισόγειο.
Αποτελείταιαπό1Χώροκαιδικό τουWC.
Τιμή:340€.ΤογραφείομαςδιαθέτειτηνΠΛΗ-
ΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

www.laosnews.gr

ΕΔΡΑ:ΕΛΗΑΣ14ΒΕΡΟΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙδιανομέας

από τηROMAPIZZA.

Τηλ.:2331061515.

Ταπαραπάνωαποτελούνμέροςτουχαρτοφυλακίουμας

Γιαναταδείτεόλαμπείτεστοwww.mesitiki.www.mesitiki.gr

ΕΛΙΑΣ ενοικιάζεται επαγγελματικός χώρος 120 τ.μ.,
2οςόροφος,αιρκοντίσιον.Τηλ.:6974053442.

ΖΗΤΗΣΗΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΗΕταιρεία«TSIFLIDISSECURITY»ζητάειγιαΆμεσηΠρόσληψη

άτομα (γυναίκες ή άνδρες) μεΆδειαΕργασίαςΠροσωπικούΑσφα-
λείας για μόνιμηαπασχόληση.Απαραίτηταπροσόντα είναι : όρεξη
για δουλειά , δίπλωμααυτοκινήτου και συνεργασίαμε την εταιρεία
γιαεξέλιξη .Βιογραφικάκαισυνέντευξησταγραφείατηςεταιρείας ,
Θεσσαλονίκης45-Βέροια59131.Τηλ.:2331027102.

ΖΗΤΗΣΗΠΩΛΗΤΗ
ΗΕταιρεία«TSIFLIDISSECURITY» ζητάει γιαάμεσηπρόσλη-

ψη,πωλητήμεεμπειρίαστιςπωλήσεις.Αποστολήβιογραφικούκαι
συνέντευξησταγραφείατηςεταιρείας09:00π.μ.με14:00μ.μ.Τηλ.
Κέντρο:2331027102μεεσωτερικότονούμερο4.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Μεσιτικό γραφείο σε λειτουργία, με μεγάλοπε-

λατολόγιο και πλήρη εξοπλισμό. Μόνο σοβαρές
προτάσεις.Τηλέφωνο:6974030000ώρες9.00π.μ.
-1.00μ.μ.

ΗΕΤΑΙΡΙΑεπεξεργασίαςκαισυσκευασίαςεσπεριδοειδών
ΗΡΑΕΠΕ, δέχεται αιτήσεις γιαπροσλήψεις εποχικούπρο-
σωπικούάνωτων18ετώνσταγραφείατηςεταιρίαςκαθημε-
ρινάεκτόςΣαββάτουκαιΚυριακήςαπότις9.00π.μ.έωςτις
2.00μ.μ.Απαιτούμεναδικαιολογητικάενδιαφερομένων:

1.Αστυνομικήταυτότητα(φωτοτυπία)
2.Α.Φ.Μ.(φωτοτυπίαεκκαθαριστικούτηςεφορίας)
3.Αρ.ΜητρώουΙΚΑ(φωτοτυπίαβιβλιαρίουυγείας)
4.Α.Μ.Κ.Α.(φωτοτυπία)
5.Φωτοτυπίαπιστοποιητικούυγείαςεργαζομένωνσεερ-

γοστάσιουγειονομικούενδιαφέροντος

ΓΙΑΤΟΥΣΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣΤΟΙΥΟΓΑ
-ΑσφαλιστικηενημερότηταΟΓΑ

ΓΙΑΤΟΥΣΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ
-Πρωτότυπεςάδειεςπαραμονήςκαιεργασίας
-Διαβατήριο

Αιτήσειςκαιβιογραφικάστοe-mail:irafruit@otenet.gr

Λογιστής-φοροτεχνικός
Α΄τάξεως

με μακρόχρονη εμπειρία
(ως προϊστάμενος λογιστηρίου 

ΑΒΕΕ) σε διπλογραφικά βιβλία 
(Γ΄ κατηγορίας), αναλαμβάνει 
λογιστήρια ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ &

Αγρ. Συν/σμών, επίβλεψη / μερική 
απασχόληση.

Τηλ.:6940891007
&2331400791

Η εταιρία ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΒΕΕ με έδρα τα
Γιαννιτσά, ζητά υπάλληλο για
την στελέχωση του τμήματος
εξαγωγών.

Περιγραφή θέσης:
Υποστήριξη τμήματος εξα-

γωγών-έκδοση και διαχείρισηφορτωτικών& εξαγωγικών εγγρά-
φων-Επικοινωνίακαισυνεργασίαμεμεταφορικέςεταιρίες-Συμ-
μετοχήσεεκθέσειςεξωτερικού.

Προφίλ υποψηφίου: 
•ΑπόφοιτοςΑ.ΕΙ,Τ.Ε.ΙήΙ.Ε.Κ
•Άριστηγλώσσατηςαγγλικής(προφορικά&γραπτά)
•Γνώσηεπιπλέονευρωπαϊκήςγλώσσαςθασυνεκτιμηθεί
•ΑρίστηγνώσηχειρισμούΗ/ΥκαιπρογραμμάτωνMSOFFICE
•Προϋπηρεσίασεαντίστοιχήθέση(τμήμαεξαγωγών)
•Κάτοχοςδιπλώματοςοδήγησης
•ΔυνατότηταταξιδιώνεκτόςΕλλάδας
Παροχές εταιρίας:
•Aνταγωνιστικόπακέτοαποδοχών
•Δυναμικόκαιφιλικόεργασιακόπεριβάλλον
Στοιχεία επικοινωνίας:
Τηλ. 2382-083590 ,email k.anastasia@pavlides-group.gr,

Υπ.EπικοινωνίαςΚιομουρτζίδουΑναστασία

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γεωπό-
νοςφυτικής/ζωϊκήςπα-
ραγωγήςΑΕΙήΤΕΙγια
απασχόληση,μεπροϋ-
πηρεσίαστοναγροτικό
χώρο κατάπροτίμηση

σε συστήματα ποιότητας (βιολογική γεωργία, κτλ), με
γνώσηχειρισμούΗ/Υ,καλήγνώσηΑγγλικήςγλώσσαςκαι
άδειαοδήγησης.Θαεκτιμηθείηδιάθεσηγιαεργασία.

Η εταιρείαπροσφέρει:Ανταγωνιστικές αποδοχές,
Συνεχήκαιεξειδικευμένηεκπαίδευση,Εργασίασεευχάρι-
στοπεριβάλλον.Προοπτικές εξέλιξης και επαγγελματικής
ανάπτυξης.

Αποστολήβιογραφικών:Greencontrol2@gmail.com
ήΠΡΑΣΙΝΟΣΕΛΕΓΧΟΣ, 10ο χλμΒέροιας-ΣκύδραςΤ.Κ
59035,ΤΘ50.
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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€
ΑΝΟΙΞΕΩΣκοντα,2ΔΣΚ-WC2οςμεΑ.Θ.36000€
ΙΚΑ95τ.μΑ.ΘΚοπλαμ,ασανσερ,ρετιρε43000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙανω,οικόπεδο.600τ,μ24000€
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ93τ.μ1Ος2ΔΣΚΑτ.αεριο52000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣκαιν.3ος105τ.μμεΘεση,Α.Θ3ΔΣΚτζακι110000€
ΠΑΥΣΑΝΙΟΥοικ.375τ,μμεπαλιακατοικια28000
ΚΕΝΤΡΟ95τ.μ,2ΔΣΚτου200380000€
ΚΕΝΤΡΟ120τ.μ2ΔΣ-ΚΘέα,αποθ.Α.Θανακαιν.75000€
ΜΕΖΟΝΕΤΤΑμεΘεα,Α.Θ,τζακιπαρκιγκ,150τ.μ3ΔΣΚwc130000€
ΠΙΕΡΙΩΝκαινουριοοροφ/σμα3ΔΣΔΚΑ.Θ,Θεακαιαερα
80τ.μ150000€
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝΣτουντιο-Γραφειο 30τ.μμεθεα,προσο-
ψηςΕυκαιρία10000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙΜονοκατοικια 68 τ.μ του 75΄με οικοπ.270
μετρα30000€
EΛΗΑ1ΔΚουζινακιWC35τ.μευχαριστο,τελικητιμη10000€
ΟΙΚΟΠΕΔΟ380Τ.Μκεντροσ.δ1,2καλητιμη
ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗκαινουριομεθεα,3ος92τ.μ+γκαραζ,Α.Θ85000€
N.ΠΡΟΔΡΟΜΟΣΜον/κια ημιτελης με 3ΔΣΚ +900 τ.μ
οικοπεδο01000€

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.2017250€
ΚΕΝΤΡΟ2ΔΣΚ.Α.Θ.ΡΕΤΙΡΕΚοπλαμ,260€
ΚΕΝΤΡΟ3ΔΣ-ΚουζιναχωρισταΑ.Θ,Κοπλαμ300€


ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΠΕΡ/ΚΗΒεροιαςΦιλέτο16στρ.πανωστηνάσφ.σ.δ0216€

ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ8500 τ.μ με επιτραπεζιαστηνασφ3000 το
στρέμμα
ΕΡΓΟΧΩΡΙ10500τ.μαγροοικοπεδοΕυκαιρια25000€
ΑΓΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ κονταστουΤσεσμελη 19στρ.με επι-
τραπεζια,μετοχήΠομόναςκμπεκακια2800€τοστρεμμα
ΤΕΛΩΝΕΙΟΒιομηχανικη αποθηκη και μεταλικο στεγα-
στρο200τ.μεντοςγηπεδου1500τ.μ.30000€
Π.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ10στρεμ.μεπομωνα+ροδακ.25000€
ΠΡΟΣΑγ.Γεωργιο7500τ.μστηνασφαλτο35000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣκτημα21στρ.μεβιομηχανικατα8στρ42000€
ΑΣΩΜΑΤΑ5στρ.αρτιομεΘέα25.000€ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΣΥΚΙΕΣπανωαπό66΄35στρεμ.70000€
ΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ6500τ.μ.κονταστοχωριο30.000€ΤΩΡΑ
24000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ10στρ20000€-ΣΤΑΥΡΟΣ15στρ.45000€
ΠΑΤΡΙΔΑ7500τ.μ.κοντασεασφαλτοποτιστικο,26000€

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.μ800€
ΚΤΕΛστηνεισοδο,καταστημα60τ.μ+60υπογειο600€
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΓΡΑΦΕΙΟεναςχωρος+wc80€
ΑΠΟΘΗΚΗισόγειαεπιτηςΑνοίξεως180τ.μ200€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΓραφειο50τ.μΛουξπρό-
σοψη330€
ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙΔιώροφοΝεοκλασικόκεντρογιαΚαφε-Ρεστωράν
ΠΩΛΕΙΤΑΙστον ΠΡΟΜΗΘΕΑυπογεια αποθηκη 80Τ.μ
7000€
ΩΡΟΛΟΙΓκαραζκλειστοενοικιο50€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕπαγγελματικοςχωρος100τ.μ200€
ΚΑΤΩΑΠΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣΧΩΡΟΣ
1300τ.μ
Γιαδιαλογητηριοήπαρομοιεςχρησεις,μεψυκτικουςθαλαμους..

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ έπιπλα γραφείου σε εξαιρετική κατά-
σταση και τιμή (4 γραφεία, 1 τραπέζι συνεδριάσεων, 2
βιβλιοθοκήκες, 4 συρταριέρες με ρόδες, 1 καναπές, 2
καρέκλες γραφείου, 7 καρέκλες απλές, όλα μαζί ή και
μεμονωμένα).Τηλ.:6973777747.

ΕΥΚΑΙΡΙΑπωλούνται8φωτιστικάγιαεπαγγελματικό
χώρο(τύπουσκαφάκι)λευκούχρώματος,κομπλέ,μετιςλά-
μπεςτουςκαιανακλαστήρεςσεάριστηκατάσταση,όλαμαζίή
μεμονωμένα.Τηλ.:2331066913(από9.00π.μ.-3.00μ.μ.).

Η εταιρία επεξεργασίαςφρούτωνΗΡΑΕΠΕ με έδρα το
7,5 χλμ.ΒΕΡΟΙΑΣ-ΝΑΟΥΣΑΣ, ζητάΗλεκτρολόγο-Μηχανικό για
μόνιμηαπασχόληση.Καθήκοντα:Χειρισμός,συντήρησηκαι επι-
σκευήμηχανώνπαραγωγής.Επίβλεψηομαλήςλειτουργίας των
γραμμώνπαραγωγής.ΠροαιρετικάεπιθυμητήηγνώσηΑγγλικής
γλώσσας.Αιτήσειςκαιβιογραφικάστοemail:irafruit@otenet.gr.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
Στηνπολυκατοικία επί της οδούΜ.Μπότσαρη 87,περιοχήΠασά

ΚιόσκιστηΒέροια, ιδιοκτήτηςδιωρόφουοικοδομήςμεανεξάρτητη ιδιό-
κτητηείσοδοστουςχώρους,υπάρχεισεπλήρηδιαμόρφωσησύμφωνα
με τις διατάξεις τουΠ.Δ. 219/2006 για τη λειτουργία γυμναστηρίουμε
τηνακόλουθηδιάρθρωσησεχώρους:

-Χώροςιδιαίτεροςεπιφάνειας30τ.μ.(γιαμασάζκλπ)
-Σαλόνιγυμναστηρίουεπιφάνειας200τ.μ.
-ΑποκλειστικήςανάπτυξηςΣΠΑκλπ
-ΤουαλέτεςκαιαποδυτήριαΑ-Γκαιντουζιέρεςκαμπινάτες
-Επαγγελματικήσάουναενλειτουργίακαιπροεργασίαεγκαταστάσε-

ωνγιαχαμάμ(ανδρών-γυναικών)καιυδρομασάζ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ
Μεπλήρεςσετεπαγγελματικώνοργάνωνγυμναστικής
Υποδομές
-Κλιματισμός
-Ζεστόκαικρύονερό
-Τριφασικήπαροχήρεύματος
-Άνετοςχώροςστάθμευσηςαυτοκινήτων
-Δίκτυοτηλεφωνίας
-Φωτισμός
-Εγκατάστασηηλιακούθερμοσίφωναμεγάληςχωρητικότητας(400λίτρων)
Ενκρίσεις
-ΑπότηνΠυροσβεστικήΥπηρεσία
-ΠροέγκρισηαπότηναρμόδιαΥπηρεσίαΑδειοδότησης
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗαπό γνώστη του κλάδου για λειτουργία

τουσυγκροτήματος(σύμφωναμετιςδιατάξειςτουΠΔ219/2006
Γιαεπιτόπουσυνάντησηκαιενημέρωση:
Τηλ.2331024939και6973015833

Η ΑΛΜΗ Α.Β.Ε.Ε.
ΖΗΤΑ
Στέλεχος για το τμήμαΜΗΧΑΝΟΡΓΑ-

ΝΩΣΗΣ της εταιρείας γιαπλήρηαπασχό-
λησηκαιμεταπαρακάτωπροσόντα:

-Πτυχίοστηνπληροφορική
-ΆριστηδιαχείρισηπρογραμμάτωνΗ/Υ

κ΄Internet
-Πολύ καλές τεχνικές γνώσεις υπολο-

γιστών
-ΠολύκαλέςγνώσειςπρογραμματισμούΗ/Υκ΄ανάπτυξηςλογισμικού
-Ικανότητες,ενδιαφέρονκαιαφοσίωσηγιατοαντικείμενοδουλειάς,

σεσυνδυασμόμεκαλέςεπικοινωνιακέςδεξιότη-τεςκαιπνεύμακαλής
συνεργασίας.

-ΠολύκαλήγνώσηΑγγλικών
-ΓνώσηΓερμανικήςΓλώσσαςκαιπροϋπηρεσίαθαληφθούνυπόψη.
Βιογραφικά δεκτάστο info@almifoods.gr  και  fax. 23330 27806

μέχριτις15.12.2017.
Τηλ. Επικοινωνίας: Γραμματεία (23330 27800)

ΠΩΛΕΙΤΑΙφρεζάκικαινούργιομε33ώρεςεργασίας.
Τιμή400,00ευρώ.

ΤΕΧΝΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Σκαπτ ικό  βενζ ίνης
ΜΒ6500. Ισχύς 6,5 Ηρ,
Πλάτος εργασίας 50 cm,
βάθος εργασίας 17,5-35
cm,ταχύτητες1εμπρός/1
όπισθεν, μαχαίρια 6+6,
κωδ.009597.

Τηλ.: 23310 21210 
Κιν.: 6978 004183
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ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΚΥΡΙΟΣ 72 ετών ζητεί

κυρια από 50 ετών έως

70 για σοβαρή σχέση.

Τηλ.:6989007541.

42ΧΡΟΝΟΣ  εμφανί-
σιμος με ανώτερη μόρ-

φωση ζητε ί  γνωριμ ία

με κοπέλα ευχαρίστου

χαρακτήρα. Τηλ.: 6942

274316.

ΚΥΡΙΟΣ ζητά να βρει
κυρία χωρίς υποχρεώ-

σεις, φτωχειά, για σοβα-

ρή σχέση. Τηλ.: 23310

26934.

ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χω-
ρίςυποχρεώσειςζητάκυ-

ρίαμέχρι50ετώνγιασο-

βαρή σχέση. Τηλ.: 6984

040769.

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ 
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ (ΕΥΚΑΙΡΙΑ)

Συσκευαστήριοεσπεριδοειδώνσεάριστηκατάστασημε:
Νο1τράπεζαδιαλογής
Νο2μεταφορικήταινία
Νο3κηρωτικό
Νο4τουρμπίνα
Νο5μηχανικόςταξινομητήςμεσταδιακόανοιγμα
Νο6λεκάνησυσκευασίας.
Δυνατότηταπαραγωγής5τόνουςτηνώραδυνατότη-

ταναεπεξεργαστούνταεσπεριδοειδήκαιμεφύλλακαι
νακηρωθούν100%.Τηλ.:2331021063.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κυνηγό-
σκυλο ράτσας Βίσλα

θυληκό.  Τηλ. :  6977

354226.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Πωλείται κομπλέ σύ-

στημαλέβηταπέλετ,μάρ-
κας TOPLING, ισχύς 30
KW, ελαφρώς μεταχειρι-
σμένο, σε άριστη κατά-
σταση, μαζί με δοχείο α-
δρανείας[μπάφερ]500litr
για ακόμηπιο οικονομική
καύση, σε τιμή ευκαιρίας.
Τηλ.6944997269.

Απότηνεταιρία IDECOABEστηνΚουλούραΗμα-
θίας ΖΗΤΕΙΤΑΙΠΩΛΗΤΗΣ για μόνιμη απασχόληση με
απαραίτηταπροσόντα:

-Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άν-
δρες)

-Δίπλωμαοδήγησης
-Πολύκαλήγνώσηρουμανικών-αγγλικών
-Διαπραγματευτικέςκαιοργανωτικέςικανότητες
-Ικανότηταταξιδιώνστοεξωτερικό
-Ηλικίαάνωτων25ετών
Ηεταιρίαπαρέχει;
-Ικανοποιητικόςμισθόςκαιbonus
-Προοπτικέςεξέλιξηςσύμφωναμετααποτελέσματα
-Αυτοκίνητο
-Κινητότηλέφωνο
-Κάλυψηεξόδωνταξιδιώνστοεσωτερικό-εξωτερικό
ΑΠΟΣΤΟΛΗΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ:
-ΣΤΟFAXΣΤΟ2331097118
-ΣΤΟEMAIL: ideco.expo@yahoo.grΜΕΘΕΜΑ«ΒΙ-

ΟΓΡΑΦΙΚΟ»

ΔΑΣΚΑΛΑμεδιδα-
κτικήεμπειρίακαιεξει-
δίκευσηστς μεθόδους
διδασκαλίας Γλώσσας
καιΜαθηματικών κα-
θώς και κάτοχος ά-
δειας διδασκαλίας αγ-
γλικώνπαραδίδει μα-
θήματα ελληνικών και
αγγλικών σε μαθητές
δημοτικούκαιγυμνασί-
ου.Τιμέςπολύπροσι-
τές.Τηλ.επικοινωνίας:
6980973819.
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CMYK

PΣτην Ελλάδα φορολογία είναι η απάντηση 
όποια κι αν είναι η ερώτηση...

PΕξ ου και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα.

PΠαρότι πλησίαζε σαν γάτα...

PΕπίσης, Ελλάδα είναι η χώρα όπου οι δε-
ξιοί δεν θέλουν τη συρρίκνωση του δημοσίου, 
οι αριστεροί δεν θέλουν φόρους στα ακίνητα 
και οι οικολόγοι δεν θέλουν ανεμογεννήτριες.

PΚαι μετά μάς πειράζει που θα έλθει ο Ερντο-
γάν;

PΤούρκος πρόεδρος στην Αθήνα μετά α-
πό 65 χρόνια. Ταγίπ και ψύχραιμος.

PΛέω να συζητήσουν με τον Αλέξη τη συνθή-
κη της Κοζάνης. Όλοι για Σπινάρι!

PΟ Κυριάκος διαβεβαιώνει ότι δεν θα βά-
λει κανέναν συγγενή στην κυβέρνησή του. 
Ακόμη κι αυτός τούς πήρε χαμπάρι.

PΧωρίς κυβέρνηση ακόμη η Γερμανία. Τυχε-
ράκηδες.

PΠαρά ταύτα, οι Ευρωπαίοι θέλουν να μας 
καταργήσουν τον γύρο. Προτιμούν ακόμη τα 
βελανίδια.

PΕνώ στο εσωτερικό θέλουμε να ποινικοποι-
ήσουμε τη μούτζα. Μόνοι μας βάζουμε τα χεράκια 
μας και βγάζουμε τα ματάκια μας.

PΔεν θα αφήσουν αξία για αξία όρθια...

PΜπιφτέκια με πατάτες και μελιτζανοσαλάτα 
χθες για πρωινό, γιατί το στομάχι αντέχει. Όπως 
οι μεγάλες αγάπες.

PΠριν τα Χριστούγεννα:
-Μην τρως τα μελομακάρο-

να! Τι θα δώσουμε αν έρθει 
κανείς επισκέπτης;

Μετά τα Φώτα:
-Γιατί δεν τρως μελομακά-

ρονα; Θα χαλάσουν!

PΚι εγώ που μελοκαμάρω-
να...

PΌλοι κάνουν κριτική για 
το κακό δίκτυο ύδρευσης 80 
ετών στη Νάουσα. Το οποίο 
είναι φανερό ότι ατονεί τη νόη-
ση και ασθενεί τη μνήμη.

PΠέρυσι πάντως το φλουρί 

της βασιλόπιτας έπεσε ανάμεσα σε δύο κομμάτια. 
Και μας βρήκε το νέο έτος στο τμήμα.

PΕξ ου και το κλαίει η μάνα μου στο τμή-
μα.

PΚαι ένα χορταστικό:

Ο Κωστίκας ετοιμάζεται για επαγγελματικό τα-
ξίδι και αποφασίζει να εμπιστευτεί τον αγαπημένο 
του γάτο στον κολλητό του φίλο, τον Γιωρίκα.

-Να μου τον προσέχεις, ακούς; Τον αγαπάω 
σχεδόν όσο και τη μάνα μου. Από μωρό τον έχω, 
λέει στο Γιωρίκα λίγο πριν φύγει και αυτός τον 
καθησυχάζει:

-Μην ανησυχείς, θα τον προσέχω σαν τα μάτια 
μου.

Μετά από δύο μέρες, ενώ ήδη ο Κω-
στίκας έχει φτάσει στον προορισμό του, 
χτυπάει το τηλέφωνο:

-Έλα, Κωστίκα. Ο Γιωρίκας είμαι. Ο 
γάτος ψόφησε.

Τον Κωστίκα τον λούζει κρύος ιδρώ-
τας κι αφού από καθαρά τύχη γλιτώνει 
το εγκεφαλικό, αρχίσει να ψελλίζει:

-Πώς τα λες έτσι αυτά τα πράγμα-
τα, ρε Γιωρίκα; Δεν σου είπα ότι τον 
αγαπάω πολύ; Γιατί μου λες έτσι ξερά 
ότι ψόφησε; Δεν μπορούσες να μου το 
πεις με τρόπο; Εγκεφαλικό κόντεψα να 
πάθω...

-Και πώς να στο έλεγα, ρε Κωστίκα; 
Αφού ψόφησε, απαντά ο Γιωρίκας.

Ο Κωστίκας, για να του μάθει τον 
τρόπο που λέγονται τα δυσάρεστα του 
λέει:

-Άκου ένα παράδειγμα γι’ αυτήν την 
περίπτωση. Έπρεπε 
πρώτα να με πάρεις τη-
λέφωνο και να μου πεις: 
«Κωστίκα, ο γάτος σου 
είναι στα κεραμίδια», 
για να με βάλεις σε ι-
δέα. Μετά από καμιά 

ώρα να με πάρεις και να μου πεις: «Ο γάτος σου 
δεν κατεβαίνει και υπάρχει κίνδυνος να πέσει». 
Μετά να με πάρεις και να μου πεις:

«Ο γάτος σου έπεσε από τα κεραμίδια και χτύ-
πησε σοβαρά». Αργότερα να μου πεις:

«Ο κτηνίατρος έχει βάλει τον γάτο σου στο 
χειρουργείο και πως η κατάστασή του είναι σοβα-
ρή.» Και μετά να με ξαναπάρεις και να μου πεις: 
«Ο γιατρός βγήκε και μας είπε πως, δυστυχώς, ο 
γάτος κατέληξε.» Κατάλαβες πώς έπρεπε να μου 
το πεις;

Ο Γιωρίκας είπε πως κατάλαβε και δυο μέρες 
αργότερα, ξαναπαίρνει τηλέφωνο τον Κωστίκα:

-Έλα, Κωστίκα, ο Γιωρίκας είμαι. Η μάνα σου 
είναι στα κεραμίδια. Κατάλαβες ή θα χαλάσουμε 
πάλι μια περιουσία στα τηλέφωνα;

K.Π.
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