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Στο Δήμο Βέροιας 
300.000 από 
το υπουργείο 

Εσωτερικών για ζημιές
 από τις πλημμύρες

 του Νοεμβρίου

Εικόνες 
καταστροφής στο 

καφέ McOza 
της Βέροιας μετά τη 
φωτιά του Σαββάτου

Απ. Τζιτζικώστας: 
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στην Περιφέρεια”
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Θεοχαρόπουλος
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φαρμακευτική 

κάνναβη και παλαιό 
δικαστικό μέγαρο 

στο Δημοτικό 
Συμβούλιο Βέροιας
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Τελικά, το μέγεθος μετράει
ή το μήνυμα;

  Στον απόηχο του συλλαλητηρίου της Κυριακής 
παρακολουθούμε τις αντιδράσεις, τις πολλαπλές και 
διαφορετικές αναγνώσεις και αναρωτιόμαστε πως είναι 
δυνατό για μια αντικειμενικά μεγάλη  εκδήλωση να 
υπάρχουν τόσοι διαγκωνισμοί και «σπρωξίματα» για το 
πόσο μεγάλη ήταν, μέχρι που έφτασε, πόσα πούλμαν 
κατέφθασαν…το θέατρο του παραλόγου! Ο υπουργός 
Δ. Τάξης να παραθέτει ως ντοκουμέντο βίντεο από το 
ελικόπτερο της αστυνομίας(με διεγραμμένη την ώρα 
λήψης) και να προσπαθεί με αγωνία να πείσει ότι ήταν 
140.000 οι συγκεντρωμένοι και να αναλύει τον αριθμό με 
«μπακαλίστικες» προσθέσεις. Από την άλλη να μιλούν οι 
διοργανωτές για πάνω από ένα εκατομμύριο…Τελικά ποιος 
ο λόγος και τι εξυπηρετεί να πάρουμε τη μεζούρα ή το 
καντάρι και να ζυγίσουμε με απόλυτη ακρίβεια το μέγεθος 
του συλλαλητηρίου; Δεν μας φτάνει το γεγονός ότι μετά 
από τόσα μνημόνια και μια σειρά από μέτρα που έχουν 
εξαθλιώσει τον Έλληνα πολίτη δεν κουνήθηκε κανείς από 
τη θέση του, ενώ για ένα θέμα καθαρά ιδεολογικό που δεν 
επηρεάζει άμεσα την τσέπη ή το στομάχι μας ξεσηκώθηκε 
τόσος κόσμος; Χρειάζεται και πιστοποίηση του ακριβούς 
αριθμού; Δεν πρέπει να καταλάβουν άπαντες ότι μπορεί 
ο κόσμος να έχει καταπιεί καμήλες μέχρι σήμερα, άλλα 
για την ιστορία του δεν τα «σηκώνει» αυτά;  Και ας μην 
μιλάει κανείς τόσο εύκολα για εθνικιστικά παραληρήματα, 
γιατί ηλικιωμένοι, οικογένειες με παιδιά που συμμετείχαν 
δεν μπορεί να είναι όλοι τους ακροδεξιά στοιχεία. Τα 
τηλεοπτικά κανάλια αυτή τη φορά το θεώρησαν ως άξιον 
λόγου και παρουσίας συμβάν και το κάλυψαν, ενώ 
επίσημη εκκλησία και κόμματα διαφοροποιήθηκαν σε 
σχέση με το συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης και είδαν 
το θέμα πιο «ζεστά». Για την στάση της κυβέρνησης 
αδυνατούμε να καταλάβουμε την προσπάθειά της ντε 
και καλά να υποβαθμίσει το συλλαλητήριο. Δεν θέλετε 
κ. Τσίπρα να αξιοποιήσετε μια τέτοια μάζωξη και να την 
χρησιμοποιήσετε ως όπλο στην διαπραγμάτευσή σας; 
Μιλήστε πολιτικά στο λαό και δώστε με ειλικρίνεια τις 
πραγματικές διαστάσεις της λύσης που διαπραγματεύεστε. 
Γιατί, ειδικά μια αριστερή κυβέρνηση, πρέπει να λάβει 
υπόψη της κυρίως το μήνυμα μιας τέτοιας συγκέντρωσης, 
ασχέτως μεγέθους!
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Η Μανταλένα για το ραντεβού 
με την ιστορία
«Έλληνες κι Ελληνίδες κάθε

ηλικίας ανεξαρτήτως ιδεολογικής
αναφοράςήτανπαρόντεςσεένα
μεγαλειώδες ραντεβού με την Ι-
στορία.Εκπτώσειςκαιαλλοίωση
όσωνσυνθέτουν ένα έθνος-κρά-
τος οδηγούνσεαποσύνθεση.Κι
ένααπόαυτάείναιηκοινή ιστο-
ρία.Τοένστικτο τουΈλληναπα-
ραμένειζωντανόπάρατηνκρίση
των τελευταίων ετών.Δενπείθει
καμία απόπειρα καπηλείας,πα-

ρερμηνείαςήυποβάθμισης.Οελληνικόςλαόςφώναξεσεόλο
τονκόσμοότιδενυπάρχειπαράμιακαιμόνοΜακεδονία.Εί-
μαιπερήφανηπουείμαιΕλληνίδα.»

ΗάξιααναφοράςδήλωσητηςΗμαθιώτισσαςεκπροσώπου
τύπουτωνΑΝΕΛΜανταλέναςΠαπαδοπούλου,γιατοκυρια-
κάτικοσυλλαλητήριοστοΣύνταγμα.

ΑπόστολοςΤζιτζικώστας:«Θαξανακατέβω
γιαπεριφερειάρχηςστιςεκλογέςτου2019

γιαναολοκληρώσωτοέργομου»
Οποιαδήποτεαναφοράστονόρο‘Μακεδονία’αφήνειορθάνοιχτοτοπαράθυρο

γιαμελλοντικέςδιεκδικήσεις.Αυτόδενυπηρετεί το εθνικόμαςσυμφέρον,όπως
δεντουπηρετούνούτεοιεπιπολαιότητες,ούτετακομματικάπαιχνίδια»,δηλώνει
στησυνέντευξήτουστηνεφημερίδαRealNewsκαιστονδημοσιογράφοΒασίλη
Σκουρή,οπεριφερειάρχηςΚεντρικήςΜακεδονίαςΑπόστολοςΤζιτζικώστας.

Στησυνέντευξήτουμεταξύάλλων,αναφέρεταιστασυλλαλητήριακαιτονρόλο
τους,στους χειρισμούς της κυβέρνησηςστο ζήτημα, ασκώνταςσκληρή κριτική,
ενώ επισημαίνει ότι «οποιαδήποτεσυμφωνίαμε ταΣκόπιαθαπρέπει κατά την
άποψημουναπεράσειμεαυξημένηπλειοψηφίαδύοτρίτωναπότηΒουλή,γιατί
είναιμείζονεθνικόζήτημα.ΣυμφωνίαστηΒουλήμετηνψήφο160ή170Βουλευ-
τώνδενθααντέξει.Ούτεσήμεραούτεστονχρόνο».

Στην ίδιασυνέντευξηοΠεριφερειάρχηςδιαψεύδει τιςφήμεςπου τονθέλουν
ναδημιουργείνέοκόμμα,καιαναφέρεταιστοπολιτικότουμέλλονστηνΑυτοδιοί-
κηση.«ΑυτόπουθέλωείναιναολοκληρώσωτοέργομουστηνΠεριφέρειακαιγια
αυτόντονλόγοστιςεκλογέςτου2019θαζητήσωτηνεμπιστοσύνηκαιτηστήριξη
τωνσυμπολιτώνμουγιαμιαδεύτερηθητεία»,ξεκαθαρίζει.

Πολυμελής η παρουσία του Επιμελητηρίου
Ηπαρουσία των μελών τουΕπι-

μελητηρίουΗμαθίαςήταν χαρακτηρι-
στικήκαιπολυμελήςσεδύοεκδηλώ-
σεις, όπως διαπιστώσαμε, αυτή του
ΕμπορικούΣυλλόγουΒέροιαςκαιστα
εγκαίνια τουανακαινισμένουφουαγιέ
της«Στέγης».

ΟφακόςτουΛαού,τουςβρήκεό-
λουςμαζί,μετάτηντελετήτωνεγκαι-
νίωνστη«Στέγη»,ναταλένε…

Στη φωτό, από δεξιά Στέλιος
Βουγιούκας, Γιούλης Κουτσιώ-
φτης,ΑργύρηςΣακαλής,Ζαχαρίας
Βουλουτάκης, Τάσος Γιάγκογλου
καιΓιώργοςΓκασνάκης.

Νασημειώσουμε ότι τοΕπιμελη-
τήριο,στοπλαίσιοκαιτηςκοινωνικήςτουδράσης,συνεργάζεταιμετονΚοινωνικόΣυν/σμό«Δεσμός»τηςΗμαθίας,
στηνανάθεσητηςκαθαριότηταςτουκτιρίουστονΚΟΙΣΠΕ.

Συνάντηση
απόταπαλιά

καιταμελλούμενα
Και οΗμαθιώτηςπρόεδρος τηςΚεντρικήςΑγο-

ράςΘεσσαλονίκηςΔημήτρης Χαμπίδης φυσικά
ανάμεσαστουςεπισκέπτεςτηςφετινήςAgrotica,εμ-
φανώςικανοποιημένοςαπότανούμερατωνσυμμε-
τεχόντωνκαιτωνεπισκεπτών,καιμεαισιοδοξίαγια
το μέλλον του αγροτικού κλάδου. Στηφωτογραφία
μας με τονΒασίληΧαλκίδη της συμμετέχουσας
στηνέκθεσηEurofarm,παλιότουφίλοκαισυναγω-
νιστή.Μεταχαμόγελακαιτωνδύοναλένεπολλά.

Μπήκαν
οιπινακίδες
γιαΣτενήμαχο

Μπήκαν στο τμήμα Πατρίδα-Μονό-
σπιτα του κάθετου άξοναΒέροιας-Σκύ-
δραςδύοαπαραίτητεςπινακίδες για τον
Στενήμαχο.Ήταν μια αναγκαία παρέμ-
βαση για την οποίαπολλάκις είχαμε α-
ναφερθείστοπροηγούμενοδιάστημα,με
την επιμονή τουπρώηνπροέδρου της
κοινότηταςΜιχάληΣακαλή.Καλορίζικες!

Ένα πιάνο στη μνήμη της…

Έναπιάνογιατονέοφουαγιέτης«Στέγης»
δώρισεηοικογένειατουΙωάννηΠαπαδόπου-
λουκαιοιφίλοιτους,στημνήμητηςσυζύγου,
μητέραςκαιφίληςτους,συμβολαιογράφουΕυαγγελίαςΠαπαδοπούλου-Τασιανοπούλουπουέφυγεπριναπόλίγεςημέ-
ρεςαπότηζωή.Ηίδιαήταναπότοξεκίνηματης«Στέγης»φίληκαιθεατήςτωνεκδηλώσεων,ενώοδήγησεκαιτηνκόρητης
στοτμήμαπιάνου,στοΩδείοτηςΣτέγης.Συμβολικά,αυτότοπιάνοδένειτοπαρελθόνμετοσήμερακαιστηνπρότασητης
ΝανάςΚαραγιαννίδουγιατηδωρεά,ηοικογένειαδέχτηκεμεευχαρίστηση,έχονταςτηνστήριξηκαιτωνφίλωντης.

(Στη φωτό η Ντίνα και ο Μπάμπης Παπαδόπουλος με τον δήμαρχο Βέροιας Κ. Βοργιαζίδη και τη Νανά Καρα-
γιαννίδου στα εγκαίνια του foyer).
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Εικόνες καταστροφής στο καφέ McOza 
της Βέροιας μετά τη φωτιά του Σαββάτου

Αποκαΐδια, καμένα 
έπιπλα και εξοπλισμός, 
εικόνες καταστροφής και 
απόγνωσης για  τους ιδι-
οκτήτες , απέμειναν από 
τη φωτιά που ξέσπασε 
το βράδυ του περασμέ-
νου Σαββάτου, στο κα-
φέ McOza της Βέροιας, 
ένα από τα αγαπημένα 
στέκια της τοπικής κοι-
νωνίας.

Στις 10.20 περίπου το 
βράδυ του Σαββάτου, λί-
γο πριν ξεκινήσει το live 
με τον καλλιτέχνη Βασ. 
Πρατσινάκη, το τηλέφωνο του καφέ χτυπούσε,  από γείτονες  που έβλεπαν καπνό στη κεραμοσκεπή του διώροφου κτιρίου. Ο Βασίλης Τσιάρας , ο ένας από τα δυο αδέλφια ιδιοκτήτες, ανέβηκε να δει τι συμβαίνει και 
κάλεσε  την Πυροσβεστική η οποία κατέφθασε με τρία οχήματα. Όπως μας είπ ο ίδιος, η σκεπή και όλος ο όροφος από την φωτιά που εκδηλώθηκε, έχει καταστραφεί σχεδόν ολοκληρωτικά, ενώ ζημιές έχει και  το ισόγειο 
του καφέ.  Οι αντιδράσεις συμπαράστασης ήταν άμεσες  στα social media, αλλά και προσωπικά.  «Μπροστά στην καταστροφή που βιώνουμε, αυτό που μας δίνει κουράγιο είναι η αγάπη των φίλων και του κόσμου… Το 
McOza θα ξαναγυρίσει και αυτό που μας συγκινεί είναι ότι στα 15 χρόνια που λειτουργούμε καταφέραμε να κάνουμε μόνο φίλους… Αυτή τη στιγμή είμαστε στη φάση να σταθούμε στα πόδια μας»,  λέει ο Βασίλης, ευχαρι-
στώντας τον κόσμο για το ενδιαφέρον και τη στήριξή τους αλλά και τους συναδέλφους του Σωματείου τους ,που προσφέρθηκαν να βοηθήσουν μπροστά σ’ αυτή τη μεγάλη ζημιά.

«Ευχαριστούμε πάρα πολύ γι’ αυτή την συμπαράσταση και την αγάπη, τους φίλους και τον κόσμο» επαναλαμβάνει με δύναμη.
Η Πυροσβεστική ερευνά τα αίτια, ωστόσο σύμφωνα με τους ιδιοκτήτες  υπάρχουν κάποιες μαρτυρίες  ότι κάποια στιγμή εθεάθη μια φωτοβολίδα, την οποία πιθανόν  να… εισέπραξε το μαγαζί από ατυχία. «Είμαι σίγουρος 

ότι δεν πρέπει να υπάρχει δόλος, ήταν ένα ατυχές γεγονός» προσθέτει και τονίζει ότι «από την πλευρά του μαγαζιού δεν υπήρξε  κανένας λόγος, αμέλεια , αιτία ή πρόβλημα που θα προκαλούσε όλη αυτή τη ζημιά».
Το McOza θα είναι κλειστό, παρότι είχε προγραμματισμένες εκδηλώσεις για Τσικνοπέμπτη και Απόκριες , μέχρις ότου ολοκληρωθούν  οι εργασίες  αποκατάστασης,  ώστε να μπορέσει σύντομα να ξαναδεχτεί  φίλους  

στα τραπέζια του. 
Σοφία Γκαγκούση

Συλλαλητήριο για τη Μακεδονία, κοιμητήρια, 
φαρμακευτική κάνναβη και παλαιό Δικαστικό Μέγαρο 

στο Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας
Τα εκτός ημερήσιας διάταξης

Με συγχαρητήρια στην αντιδημαρχία Τουρισμού, στον 
αρμόδιο αντιδήμαρχο Βασίλη Λυκοστράτη και στους συ-
νεργάτες του, για τη βράβευση του δήμου Βέροιας ως 
πρώτου επιλαχόντα προορισμού στον πολιτιστικό του-
ρισμό, ξεκίνησε τη χθεσινή συνεδρίαση του δημοτικού 
συμβουλίου ο δήμαρχος Κώστας Βοργιαζίδης. «Πρώτος 
προορισμός ήταν ο δήμος Πάτρας, ωστόσο θα έπρεπε να 
είναι η δική μας πρόταση πρώτη, αφού είναι δεδομένο ότι 
διαθέτουμε μεγαλύτερο πολιτισμικό πλούτο» σχολίασε ο 
δήμαρχος.

Ο δήμαρχος ενημέρωσε επίσης για την πρόσληψη των 
δύο δικηγόρων, Αρ. Παπαστάμκου και Λαζ. Τσαβδαρίδη, 
βάσει σχετικής προκήρυξης, με τους δύο προαναφερόμε-
νους να έχουν την υψηλότερη βαθμολογία. «Περιμένουμε 
τα μέγιστα και από τους δύο, όπως έκανε και κάνει ο κ. 
Παπαστεργίου» σχολίασε ο δήμαρχος

Σκοπιανό και συλλαλητήριο
Αποχώρηση του Αντώνη Καγκελίδη είχαμε αρκετή ώρα 

πριν από την έναρξη της χθεσινής συνεδρίασης του δημοτικού συμ-
βουλίου. Σε ανύποπτο χρόνο ακούσαμε τον δημοτικό σύμβουλο της 
μείζονος μειοψηφίας και πρόεδρο του συλλόγου «Ευστάθιος Χωραφάς» 
να αναφέρει με ένταση: «Επειδή έχουμε πρόεδρο Συριζαίο δεν θα ψη-
φίσουμε για τη Μακεδονία;» Ακολούθησε διάλογος σε ήπιους τόνους 
με δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας και ξαφνική αποχώρηση 
του κ. Καγκελίδη από την αίθουσα, πέντε λεπτά πριν την έναρξη της 
συνεδρίασης.

Να πάρει θέση το δημοτικό συμβούλιο για το συλλαλητήριο της 
Αθήνας πρότεινε μετά την έναρξη της συνεδρίασης ο επικεφαλής της 
ελάσσονος μειοψηφίας Αντώνης Μαρκούλης.

«Ο δήμος μας από πρωταγωνιστής το 1992 έγινε σήμερα κομπάρ-
σος και μάλιστα έχοντας και την  Βεργίνα ως ιστορική έδρα » σχολίασε 

επί του ιδίου θέματος ο Ζήσης Πατσίκας.
«Είναι θέματα της πολιτείας, δεν θα τα λύσουμε εμείς εδώ μέσα» 

απάντησε λίγο αργότερα ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Πέ-
τρος Τσαπαρόπουλος, κάνοντας μια αναφορά σε ιστορικά στοιχεία των 
τελευταίων ετών αναφορικά με την ονομασία και εστιάζοντας στο κύριο 
ζήτημα του αλυτρωτισμού, όπως είπε.

Μεταξύ αυτών που ζήτησαν την εισαγωγή του θέματος στο δημοτικό 
συμβούλιο και οι αντιδήμαρχοι Γιώργος Σοφιανίδης και Βασίλης Λυκο-
στράτης.

«Κάποιοι προσπαθούν να καιροσκοπήσουν. Προσπαθούν να κρυ-
φτούν πίσω από το δάκτυλό τους, αφού πριν από χρόνια υποστήριζαν 
άλλα πράγματα…» απάντησε κλείνοντας το θέμα ο δήμαρχος Κώστας 
Βοργιαζίδης.

Έρχεται αναισθησιολόγος
Στην έλλειψη αναισθησιολόγων ώστε να γίνονται τα τακτικά χειρουρ-

γεία αναφέρθηκε εκτός ημερήσιας διάταξης ο επικεφαλής της ελάσσο-
νος μειοψηφίας Αντώνης Μαρκούλης.

«Είναι θέμα ημερών να ανακοινωθεί το όνομα του νέου διευθυντή 
του αναισθησιολογικού» απάντησε η δημοτική σύμβουλος και προϊστα-
μένης της νοσηλευτικής Μαρία Παπαϊωάννου.

Κοιμητήρια
Τραγική χαρακτήρισε την κατάσταση στα κοιμητήρια ο επικεφαλής 

της Λαϊκής Συσπείρωσης Γιώργος Μελιόπουλος, αναφερόμενος μεταξύ 
άλλων σε άρον άρον εκταφές. Ο αντιδήμαρχος Βασίλης Παπαδόπουλος 
απάντησε ότι πράγματι στενεύουν τα περιθώρια χρόνο με τον χρόνο, 
ωστόσο ο δήμος βρίσκεται σε διαδικασίας εξεύρεσης νέου χώρου, με 
επικεντρωμένο ενδιαφέρον σε 1-2 χώρους.

Φαρμακευτική κάνναβη
Πρόταση έγκρισης ψηφίσματος εναντίον της χρήσης της φαρμακευ-

τικής κάνναβης που εισαγάγει η κυβέρνηση κατέθεσε ο εκπρόσωπος 
της ΛΑΣ Γιώργος Μελιόπουλος. Η πρόταση δεν έγινε αποδεκτή.

Παλαιό δικαστικό μέγαρο
Το θέμα του παλιού δικαστικού μεγάρου ήλθε εκ νέου στο δημοτικό 

συμβούλιο, μετά από αναφορά του δημοτικού συμβούλου της μείζονος 
μειοψηφίας Ζήση Πατσίκα αναφορικά με πρόγραμμα του ΕΠΑνΕΚ για 
την επανάχρηση παλιών κτιρίων με μέγιστη χρηματοδότηση 2.500.000 
ευρώ και έως 100% χρηματοδότηση, που κολλάει φυσικά στο ιδιοκτησι-
ακό.

«Υπάρχουν μελέτες για άλλα δημοτικά κτίρια προς αξιοποίηση στο συγκε-
κριμένο πρόγραμμα; Πόσα διεκδικεί ο δήμος Βέροιας;» ρώτησε ο κ. Πατσίκας.

Απαντώντας ο δήμαρχος Κώστας Βοργιαζίδης σημείωσε ότι πράγ-
ματι δεν υπάρχει σαφής κατάσταση για το πού βρίσκεται το ιδιοκτησια-
κό του παλιού δικαστικού («την τελευταία φορά ήταν στο Υπερταμείο» 
τόνισε), συμπληρώνοντας ότι δεν υπάρχει πληθώρα ακινήτων που θα 
μπορούσαμε να χρησιμοποιήσει ο δήμος.

300.000 από το υπουργείο 
Εσωτερικών για ζημιές

 από τις πλημμύρες του Νοεμβρίου
Οικονομική ενίσχυση  300.000 ευρώ ενέκρινε για τον Δήμο Βέροιας το υπουργείο Εσωτερικών, ανταποκρινόμενο σε αίτημα που υπέβαλε ο δήμος 

για την αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν τον περασμένο Νοέμβριο από θεομηνίες και έντονα καιρικά φαινόμενα, αλλά και για 
έργα υποδομών με σκοπό την αντιμετώπιση της λειψυδρίας. Οι έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις για εννιά συνολικά δήμους είναι ύψους 1.483.000 ευ-
ρώ, με χρέωση του λογαριασμού του ΥΠΕΣ από το έργο «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από 
θεομηνίες στους Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού της χώρας», που τηρείται στο  Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, αποκλειστικά για έργα αποκατάστασης των 
ζημιών από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν δήμους της χώρας το προηγούμενο διάστημα
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Αόρατη Κλωστή- 
Phantom Thread 

του Πολ Τόμας Α-
ντερσον

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

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

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

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

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

Σενάριο: ΜΑΡΚ ΜΠΑΡΤΟΝ

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

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

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

Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για 
όλο το πρόγραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ 
παρακάτω: 

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

Νέες προβολές στο "ΣΤΑΡ"     1/2/18 - 7/2/18

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Άνοιξε και εγκαινιάστηκε 
το “foyer” της Στέγης 

από τον ΚοιΣΠΕ Ημαθίας
Σε ένα χώρο συνά-

ντησης για  καφέ με πα-
ρέα, ή χαλάρωσης και 
ανάγνωσης κατά μόνας, 
μετατράπηκε το φουαγιέ 
της Αντωνιάδειας Στέγης 
Γραμμάτων και Τεχνών 
Βέροιας, το οποίο εγκαι-
νιάστηκε το απόγευμα 
του περασμένου Σαββά-
του, με αγιασμό από τον 
Μητροπολίτη κ. Παντε-
λεήμονα που έδωσε τις 
ευχές του για την καλή 
λειτουργία του χώρου. Το 
“foyer”, όπως και τα κυλι-
κεία του Χώρου Τεχνών 
και του ανοιχτού Θεά-
τρου στο Άλσος, ανατέ-
θηκαν στον Κοινωνικό 
Συνεταιρισμό της Ημαθί-
ας , προς υλοποίηση του 
σκοπού τους, που είναι 
η πρόσβαση ανθρώπων 
με προβλήματα ψυχικής 
υγείας  σε θέσεις εργα-
σίας.  Ήδη στα κυλικεία 
της ΚΕΠΑ  εργάζονται έξι 
άτομα.

Εκ μέρους της ΚΕΠΑ 
Δήμου Βέροιας η Νανά 
Καραγιαννίδου κάλεσε 
στο βήμα τους εκπροσώ-
πους των συνεργαζόμε-
νων φορέων.

Χαιρετισμό απηύ-
θυναν ο  δήμαρχος  Κ. 
Βοργιαζίδης, ο πρόε-
δρος της ΚΕΠΑ Λεων. 
Ακριβόπουλος, ο πρό-
εδρος της Πανελλήνιας 
Ομοσπονδίας ΚΟΙΣΠΕ  
Σωτ. Κουπίδης και ο 

πρόεδρος του ΚΟΙΣΠΕ 
Ημαθίας «Δεσμός», ψυ-
χίατρος Ηλίας Γραμματι-

κόπουλος.
 Όλοι συγχάρηκαν 

και ευχαρίστησαν  ό-
σους συνέβαλαν από 
τις θέσεις ευθύνης τους 
, την προσφορά και την 
εργασία τους, για την 
υλοποίηση αυτής της 
πρότασης. Ιδιαίτερες 
ευχαριστίες δόθηκαν 
στον αρχιτέκτονα Δημή-
τρη Κουκούδη για την 
αφιλοκερδή ανακαίνιση 
του φουαγιέ, με την συ-
γκεκριμένη αισθητική, 
καθώς και την οικογέ-
νεια του Ιωάννη Παπα-
δόπουλου, των παιδιών 
του Ντίνας και Μπάμπη  
και των φίλων τους, που 
δώρισαν ένα πιάνο για 
τις ανάγκες του χώρου, 
στη μνήμη της συζύγου 
και μητέρας τους, Ευαγ-
γελίας Παπαδοπούλου 
Τασιανοπούλου.

Με πλακέτα τιμήθηκε από τον «Δεσμό» ο δήμαρ-
χος κ. Βοργιαζίδης και ο κ. Κουπίδης, ενώ κλήθηκε 
η περιφερειακή σύμβουλος και πρόεδρος του επο-
πτικού συμβουλίου του ΚΟΙΣΠΕ  Νίκη Καρατζιούλα, 
να τιμήσει την πρώτη εργαζόμενη του Συνεταιρι-
σμού, Ελένη Ψωμαδέλη.

Στα εγκαίνια παραβρέθηκαν η πρόεδρος του 
ΚΟΙΣΠΕ Κέρκυρας Μαρία Δημοπούλου, η πρό-
εδρος της οργάνωσης «Ράφι της  Αγάπης» Εύη 
Παυλίδου, ο αντιδήμαρχος και πρώην πρόεδρος της 
ΚΕΠΑ Γιώργος Σοφιανίδης,  οι δημοτικοί  σύμβουλοι 
Χρήστος Κούτρας και  Μαρία Παπαιωάννου, ο κ. 
Τσιούντας ως εκπρόσωπος του Αντιπεριφερειάρχη, 
ο πρόεδρος του ΣΟΦΨΥ Ημαθίας Γιώργος Σαλιά-

γκας,  ο εκπρόσωπος του Διοικητή της Ι Μεραρχίας 
, συνταγματάρχης Νικολαΐδης,  ως εκπρόσωποι 
του Επιμελητηρίου Ημαθίας,  που συνεργάζεται με 
τον ΚΟΙΣΠΕ , οι κ.κ. Γιούλης Κουτσιώφτης, Τάσος 
Γιάγκογλου, Αργύρης Σακαλής,  Στέλιος Βουγιούκας, 
Ζαχαρίας Βουλουτάκης και το μέλος επί τιμή Γιώρ-
γος  Γκασνάκης, η ψυχολόγος Σταυρούλα Γιαννού-
τσου  μέλος του «Δεσμού», ο διευθυντής και εργα-
ζόμενοι της ΚΕΠΑ και πολίτες-φίλοι της Στέγης , που 
βρίσκουν πλέον ένα νέο «καταφύγιο» πολιτισμού 
και ψυχαγωγίας. Η βραδιά των εγκαινίων έκλεισε με 
ζωντανή μουσική ηλεκτρικής κιθάρας από τον Σπύ-
ρο Μισοκέφαλο.

Ακολούθησε η κοπή της πίτας.
Σοφία Γκαγκούση

Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Βέροιας 
και τα Τμήματα  

Θεατρικής Υποδομής 
έκοψαν την πίτα τους

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗ.
ΠΕ.ΘΕ Βέροιας, οι υπάλληλοί του και οι δάσκα-
λοι των ομάδων του Τμήματος Θεατρικής Υπο-
δομής, παρουσία του Δημάρχου, κ. Βοργιαζίδη 
Κωνσταντίνου, βρέθηκαν σε κεντρικό εστιατόριο 
της πόλης και έκοψαν την βασιλόπιτά τους, σε 
μια ήρεμη, χαλαρή και γεμάτη χαμόγελα βραδιά, 
την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 2018.  

Ο πρόεδρος του Δ.Σ, κ. Νίκος Μαυροκεφαλί-
δης, έκανε έναν σύντομο απολογισμό μιας δημι-
ουργικής χρονιάς (2017) και έθεσε επιγραμματι-
κά, σύμφωνα με το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 
2018,  τις δράσεις και τους στόχους για το 2018. 
Κατόπιν ευχήθηκε σε όλους τους παρευρισκό-
μενους καλή και δημιουργική χρονιά με υγεία. Ο 
Δήμαρχος ακολούθως δήλωσε την ικανοποίησή 
του για την πορεία του Δημοτικού Περιφερεια-
κού Θεάτρου Βέροιας, τονίζοντας για ακόμη μια 
φορά τη μεγάλη προσφορά του θεάτρου στον 
πολιτισμό της πόλης. 

Ακολούθησε η κοπή της πίτας και ευχές α-
πό τον κ. Δήμαρχο. Τυχερή της χρονιάς ήταν η 
δασκάλα της ομάδας «ΑΣΤΕΡΑΚΙΑ» του Τ.Θ.Υ, 
Μαρία Κυροπούλου. 



Στην 27η Agrotica
ο Θανάσης 

Θεοχαρόπουλος 

Ο πρόεδρος της ΔΗΜΑΡ και κοινοβουλευτικός εκπρόσω-
πος της Δημοκρατικής Συμπαράταξης Θανάσης Θεοχαρό-
πουλος επισκέφθηκε το Σάββατο 3 Φεβρουαρίου την  27η 
Agrotica, στη Θεσσαλονίκη, ως επικεφαλής αντιπροσωπείας 
από βουλευτές και στελέχη της Δημοκρατικής Συμπαράτα-
ξης. Ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος και η αντιπροσωπεία της 
Δημοκρατικής Συμπαράταξης συναντήθηκε με την διοίκηση 
της ΔΕΘ, ενώ επισκέφθηκε πολλά περίπτερα και είχε επα-
φές με εκθέτες, παραγωγικούς και θεσμικούς φορείς. 

Μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης στην Agrotica δή-
λωσε στους δημοσιαγράφους:

Επισκεφθήκαμε την 27η Agrotica στο Διεθνές Εκθεσιακό 
Κέντρο της Θεσσαλονίκης με αντιπροσωπεία της Δημο-
κρατικής Συμπαράταξης. Συναντηθήκαμε με αγρότες, με 
παραγωγικούς και θεσμικούς φορείς του κλάδου και ενημε-
ρωθήκαμε από τον πρόεδρο και τη διοίκηση της ΔΕΘ για 
την πορεία της έκθεσης που είναι από τις μεγαλύτερες στον 
αγροτικό τομέα στην Ευρώπη και η πρώτη στα Βαλκάνια. Η 
έκθεση προσελκύει φέτος το ενδιαφέρον χιλιάδων επισκε-
πτών και η συμμετοχή του κόσμου είναι η μεγαλύτερη όλων 
των ετών. Είναι φανερό ότι το ανθρώπινο δυναμικό και οι 
πόροι υπάρχουν, το ζήτημα είναι να αξιοποιηθούν ώστε η 
χώρα μας να γίνει παραγωγική, γιατί μόνο έτσι θα υπάρξουν 
προϋποθέσεις εξόδου από την κρίση.

Είναι τεράστια ευκαιρία της χώρας μας να αξιοποιήσει 
το ανθρώπινο δυναμικό και τη δυνατότητα παραγωγής 
ποιοτικών αγροτικών προϊόντων. ‘Έχουμε τα χρήματα από 
την Ε.Ε. αλλά αυτή τη στιγμή ασκείται μια πολιτική που 
δεν έχει αρχή, μέση και τέλος. Οι αγρότες διαμαρτύρονται 
καθώς είναι άδικο το φορολογικό, το ασφαλιστικό σύστημα 
και ακολουθείται μια πολιτική βαθιά αντιαγροτική. Χρειάζεται 
επιτέλους να γίνουμε 
εξωστρεφείς και πα-
ραγωγικοί. Τα χρήμα-
τα που έχουμε από 
την Κοινή Αγροτική 
Πολιτική, 19 δισ. ευ-
ρώ, δεν αξιοποιούνται 
για νέους αγρότες, 
επενδύσεις και αγγει-
οβελτιωτικά έργα. Για 
να ξεπεράσουμε την 
κρίση θα πρέπει να 
γίνουμε παραγωγικοί 
και όσο αυτό δεν γί-
νεται η χώρα μας θα 
βαλτώνει ακόμη πε-
ρισσότερο. Οι αγρότες 
δεν έχουν αυτά που 
δικαιούνται κι επειδή 
δεν βλέπουν καμία 
αλλαγή στη στάση της 
κυβέρνησης διαμαρ-
τύρονται.  Απαιτείται 
εδώ και τώρα μια νέα 
αγροτική πολιτική με 
εθνική συνεννόηση. 

Έσπασε τα «κοντέρ» 
η φετινή 27η Agrotica 
με 143.754 επισκέπτες

-Πάνω από 100% η αύξηση των ξένων εμπορικών επισκεπτών

Ξεπέρασε κάθε προσδοκία η 27η Agrotica, που υποδέχθηκε κατά τη διάρκεια 
της τετραήμερης λειτουργίας της 143.754 επισκέπτες, μέγεθος αυξημένο κατά 
16,2% έναντι της προηγούμενης διοργάνωσης του 2016. Η εικόνα μιλούσε από 
μόνη της, αφού το Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης «βούλιαξε» στην κυ-
ριολεξία, με τον κόσμο να συρρέει από το πρωί μέχρι το βράδυ για να περιηγηθεί 
στα περίπτερα της Agrotica και να ενημερωθεί για τις τελευταίες εξελίξεις στον 
κλάδο. Είναι ενδεικτικό ότι στη φετινή διοργάνωση οι ξένοι εμπορικοί επισκέπτες 
αυξήθηκαν πάνω από 100% έναντι της έκθεσης του 2016, γεγονός που απέδειξε 
την ενίσχυση του διεθνοποιημένου χαρακτήρα της Agrotica. Μάλιστα, ο βαθμός 
ικανοποίησης τόσο των εκθετών όσο και των επισκεπτών ήταν ιδιαίτερα υψηλός, 
καθώς κατά κοινή ομολογία τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της έκθεσης ήταν σημαντι-
κά βελτιωμένα. Ειδικά κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου το ανθρώπινο «πο-
τάμι» που πλημμύρισε την Agrotica ήταν εντυπωσιακού μεγέθους, κάτι που ήταν 
εμφανές τόσο στο εσωτερικό του Διεθνούς Εκθεσιακού Κέντρου Θεσσαλονίκης 
όσο και περιμετρικά αυτού. 

Μεγάλο ενδιαφέρον προσέλκυσαν και οι παράλληλες εκδηλώσεις της Agrotica, 
με πρωταγωνιστή το 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο, που είχε θέμα: «Καινοτόμες προ-
σεγγίσεις παραγωγής και ανάπτυξης στην ελληνική γεωργία» και πραγματοποι-
ήθηκε το Σαββατοκύριακο υπό την οργανωτική ευθύνη της ΔΕΘ-Helexpo και της 
Γεωπονικής Σχολής του ΑΠΘ.

Η 27η Agrotica ήταν η μεγαλύτερη όλων των εποχών. Κάλυψε συνολικά πάνω 
από 39.000 τ.μ. στεγασμένων εκθεσιακών εγκαταστάσεων, μέγεθος ενισχυμένο 
κατά 15% σε σχέση με την προηγούμενη διοργάνωση, ενώ οι εκθέτες ανήλθαν σε 
1.950 από 45 χώρες (άμεσοι και έμμεσοι) έναντι 1.503 το 2016 και 1.349 το 2014. 
Στη φετινή διοργάνωση είχαν παρουσία επιχειρήσεις από όλο το φάσμα της αγρο-
τικής παραγωγής και τεχνολογίας και μάλιστα από όλη τη χώρα, ενώ συμμετείχαν 
οι leaders στην εμπορία και πώληση εφοδίων και γεωργικών μηχανημάτων, όπως 
και όλοι οι οίκοι που αντιπροσωπεύουν γεωργικούς ελκυστήρες. 

Η 27η Agrotica φιλοξένησε πολυάριθμα γκρουπ εμπορικών αποστολών από 
τα Βαλκάνια και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, αλλά και περίπου 500 προσκεκλημέ-
νους εμπορικούς επισκέπτες (hosted buyers) από 20 χώρες των Βαλκανίων, της 
Ευρώπης, της Ασίας και της Μέσης Ανατολής.  

Η φετινή διοργάνωση υποστηρίχθηκε από την Ένωση Κατασκευαστών Γεωρ-
γικών Μηχανημάτων Ελλάδος (ΕΚΑΓΕΜ) και τον Σύνδεσμο Εισαγωγέων Αντιπρο-
σώπων Μηχανημάτων (ΣΕΑΜ) και πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα των υπουρ-
γείων Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Εσωτερικών (Μακεδονίας-Θράκης). 

Η ΔΕΘ-Helexpo ανανεώνει το «ραντεβού» της με τον αγροτικό κλάδο για το 2019, 
με την Zootechnia 
(31/1-3/2)  στη 
Θεσσαλονίκη και 
την Agrothessaly 
(28/2-3/3) στη Λά-
ρισα.
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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 ΤΥΠΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
του Αναστασίου και της Αγάπης, 
το γένος Θεοδωρίδου, που γεν-
νήθηκε στον Τριπόταμο Ημαθί-
ας και κατοικεί στη Μέσση Ημα-
θίας και η ΚΩΦΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 
του Παναγιώτη και της Κυρια-
κής, το γένος Λέτσου, που γεν-
νήθηκε στη Βέροια και κατοικεί 

στη Μέσση Ημαθίας, πρόκειται να παντρευτούν 
με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό 
Κοιμήσεως Θεοτόκου Μέσσης Ημαθίας.

Η Ιστορία γράφεται 
από τους Λαούς 

και σ’ αυτήν 
ο καθένας θα πάρει τη 
θέση που του αρμόζει!

Του Τάσου Μπαρτζώκα
Δικηγόρου – 
Πολιτευτή ΝΔ

Για ακόμη μια φορά, μέσα 
σε λίγες ημέρες, εκατοντάδες 
χιλιάδες πολίτες συγκεντρώ-
θηκαν για να φωνάξουν περή-
φανα για τα εθνικά μας δίκαια, 
για το ότι η Μακεδονία είναι 
Ελλάδα και ότι δε θα εκχωρή-
σουμε ποτέ αυτά για τα οποία 
πάλεψαν οι προηγούμενοι.

Την Κυριακή στο Σύνταγμα οι Έλληνες είπαν όχι 
στην παραχάραξη της Ιστορίας.

Την ίδια στιγμή, η Κυβέρνηση ευρισκόμενη προφα-
νώς, σε πανικό, με μεθόδους που θυμίζουν θλιβερές 
εποχές και καθεστώτα, προσπαθεί να αλλοιώσει, να 
απαξιώσει το μήνυμα του Λαού. Χωρίς επιτυχία, βέβαια, 
γιατί αυτό είναι ισχυρό και καθολικό. Το μόνο που κατα-
φέρνει είναι να γελοιοποιείται αυτή και τα εντεταλμένα 
όργανά της. 

Αποκορύφωμα αυτού του τραγικού της ρόλου οι 
δηλώσεις του Πρωθυπουργού ότι υπήρξαν «ευσεβείς 
πόθοι για σεισμό και εκατομμύρια διαδηλωτών για το 
όνομα της Μακεδονίας», κλείνοντας τα μάτια στη μεγα-
λύτερη διαδήλωση των τελευταίων δεκαετιών.

Ναι, δυστυχώς αυτές είναι δηλώσεις του Πρωθυ-
πουργού των Ελλήνων και όχι του Σκοπιανού Πρωθυ-
πουργού!

Η Ιστορία, όμως, γράφεται από τους Λαούς, ειδικά 
όταν αυτή έχει να κάνει με αγώνες για την Πατρίδα και 
τα εθνικά δίκαια και σ’ αυτήν ο καθένας και η καθεμιά θα 
πάρει τη θέση που του αρμόζει!     
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ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Κυριακή 4 

Φεβρουαρίου 2018 από τον 
Ιερό Ναό Αγίου Σάββα (Κυρι-
ώτισσα) Βέροιας ο Θεόδω-
ρος Γιαννακίδης σε ηλικία 
72 ετών.

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Τρίτη 6 

Φεβρουαρίου 2018 στις 11.00 
π.μ. από τον ΙερόΝαό Υπα-
παντής του Χριστού Βέροιας 
η Αντωνία Κουσίδου (συζ. 
Γεωργίου Κουσίδη) σε ηλικία 
81 ετών.

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Τρίτη 

6 Φεβρουαρίου 2018 στις 
12.00 π.μ. από τον Ιερό Ναό 
Αγίου Δημητρίου Πολυδενδρί-
ου η Κρυστάλλω Γεωρ. Κα-
ναλη σε ηλικία 95 ετών.

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Δευτέρα 5 Φε-

βρουαρίου 2018 από τον Ιερό 
Ναό Αγίου Αθανασίου (Κοιμητή-
ρια) Βέροιας η Ιουλία Ηλία Τσα-
ρούχη σε ηλικία 94 ετών.

Ανακοίνωση
Ανακοινώνουμε στους αγαπητούς  Συγγενείς και Φίλους 
του Γηροκομείου Βέροιας, ότι οι ώρες επισκεπτηρίου  
για τους Τροφίμους του Ιδρύματος, είναι από τις 10.00-
12.00 και 16.00-18.00.  τηλ. επικοιν. 6979221680.           

Εκ της Δ/νσεως  του  Γηροκομείου Βέροιας

ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ  
ΒΕΡΟΙΑΣ     

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Όσοι Συμπολίτες 
μας έχουν φάρμακα 
που δεν χρειάζονται, 
μπορούν να τα  προ-
σφέρουν για το Γηρο-
κομείο Βέροιας στο υ-
πόγειο της  Δημοτικής 
Αγοράς  καθημερινά 
από 11.00 έως 13.00.    
Το Δ.Σ. Αδελφάτου 
Γηροκομείου Βέροι-
ας Tηλ.επικ. 6980 
683443.

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 11 

Φεβρουαρίου 2018 στον Ιερό 
Ναό Κυριωτίσσης - Αγ. Σάββα 
Βέροιας 40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗ-
ΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση 
της ψυχής της πολυαγαπημέ-
νης μας συζύγου, μητέρας και 
γιαγιάς

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΝΙΑΔΟΥ
και καλούμε όλους όσους τιμούν τη μνήμη της να 

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

Ο σύζυγος, 
Τα παιδιά, Η εγγονή 

Τα αδέλφια, Τα ανήψια
Οι λοιποί συγγενείς

Δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού

ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 

Ανακοινώνεται, ότι λειτουργεί κάθε πρωί το Γραφείο στο Γηροκο-
μείο Βέροιας τηλ. 23310 24891 και συχνά το Γραφείο του Αδελφά-
του 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

Το  Σάββατο 10 Φεβρουαρίου 
από τη Ι Μεραρχία Πεζικού

Μνημόσυνο 
για τους πεσόντες 

και θανόντες 
Αξιωµατικούς
 και Οπλίτες  

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

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

Ευχαριστήρια
Το Διοικητικό Συμβούλιο και οι τρόφιμοι της Φιλοπτώχου 

Αδελφότητος Κυριών Βέροιας, ευχαριστούν για την ευγενική 
τους προσφορά:

1) Ανώνυμη κυρία για τη δωρεά των 300 ΕΥΡΩ, για τις 
ανάγκες του συσσιτίου.

2) Την οικ. Δημητρίου και Ελένης Παπαδημητρίου για τη 
δωρεά των 50 ΕΥΡΩ, στη μνήμη των γονέων τους.

3) Ανώνυμη κυρία για τη δωρεά των  40 ΕΥΡΩ, για τις 
ανάγκες του συσσιτίου.

4) Ανώνυμη κυρία για τη δωρεά των 20 ΕΥΡΩ, για τις 
ανάγκες του συσσιτίου.

5) Τον κ. Παπαναστασόπουλο Αθανάσιο για τα δύο κιλά 
κριθαράκι, τρία κιλά φακές και δύο κιλά ρύζι.

6) Τον κ. Καλλιγά Νικόλαο, για τα δεκατέσσερα κιλά 
φακές.

7) Τον κ. Πουρνάρα Αστέριο για τα οκτώ κιλά  φασόλια, 
δύο λίτρα λάδι, σέλινο, καρότα , κρεμμύδια, για ένα γεύμα, 
στη μνήμη προσφιλών νεκρών.

8) Ανώνυμη κυρία για το ένα πεντάλιτρο λάδι.
9) Τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αγίας Βαρβάρας, για το μα-

γειρεμένο αρνίσιο κρέας.
10) Ανώνυμο κύριο για τα  οκτώ κιλά τυρί φέτα.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πρωτοβουλίας για το Παιδί ευχαριστεί θερμά:
1.Ανώνυμο φίλο για τη δωρεά ποσού 500€ στη μνήμη της μητέρας του.
2. Τον Σύλλογο εργαζομένων στη ΔΕΥΑΒ για τη δωρεά ποσού 100€.
3. Τα παιδιά του 2ου Γυμνασίου Αλεξάνδρειας, για τη συγκέντρωση χρηματικού πο-

σού μετά από τη διενέργεια Bazaar και την απόδοσή του υπέρ των σκοπών μας.
4. Την κυρία Γεωργία Φιλουργιώτη για τη δωρεά ποσού 100€.
5. Την κυρία Αλεξάνδρα Αλεξανδράκη, για τη δωρεά ποσού 100€.
6. Τον Πολιτιστικό Όμιλο Ξηρολιβάδου για τη δωρεά ποσού 50€.
7. Τον κύριο Γεώργιο Μαραντίδη για τη δωεά ποσού 50€.
8. Τους μαθητές της 5ης τάξης του 3ου Δημοτικού Σχολείου Βεροίας για τη δωρεά 

ποσού 50€.
9. Την κυρία Ευφημία Παππά για τη δωρεά ποσού 40€.
10. Τον Δικηγορικό Σύλλογο Βεροίας για την παραχώρηση της αίθουσας εκδηλώσε-

ών του, προκειμένου να διεξαχθεί η Γενική Συνέλευσή μας.
11.Την κυρία Φανή Βουλγαροπούλου, για τη δωρεά χρηματικού ποσού.
12. Τον κύριο Γιάννη Ουσταμπασίδη για την δωρεά παιχνιδιών.

 ΤΟ Δ.Σ.

Το Διοκητικό Συμβούλιο και οι Τρόφιμοι 
της Μ.Φ.Η.``Σωσσίδειο Γηροκομείο Βέροι-
ας``,ευχαριστούν θερμά:

-Ανώνυμη Οικογένεια,για την δωρεά 
του ποσού των 200 Ε,εις μνήμη των γο-
νέων τους.

-Την κ.Ελισάβετ Δημητριάδου-Γεωργά-
καρου,για την δωρεά του ποσού των 120 
Ε,εις μνήμη της μητέρας της Φωτεινής 
Δημητριάδου.

-Τους κ.Δημήτριο Βαβίλη και κ.Χρυ-
σάνθη Επαμεινώντα,για την δωρεά του 
ποσού των 100 Ε,εις μνήμη του φίλου 
τους Βασιλείου Ιατρόπουλου.

-Ανώνυμη Κυρία,για την δωρεά του 
ποσού των 100 Ε,εις μνήμη του συζύγου 
της Αθανασίου,με την συμπλήρωση 15 
ετών από τον θάνατό του.

-Το Μουσικό Σχολείο Βέροιας,για την 
δωρεά του ποσού των 70 Ε,αντί στεφά-
νου,εις μνήμη Χρήστου Ψωμιάδη (Άκη).

-Ανώνυμη Κυρία,για την δωρεά του  πο-
σού των 100 Ε,εις μνήμη του συζύγου της.

-Τον Σύλλογο Καθηγητών του 4ου Γυ-
μνασίου Βέροιας,για την δωρεά του πο-
σού των 50 Ε,αντί στεφάνου,εις μνήμη 
Ολυμπίας Βασιλείου,μητέρας της αγαπη-
μένης τους συναδέλφου Δήμητρας Βασι-
λείου.

-Ανώνυμο Κύριο,για την ευγενική προ-
σφορά στο Γηροκομείο Βέροιας 10 νωπά 
κοτόπουλα και 60 αυγά,για τις ανάγκες 
του Γηροκομείου Βέροιας.

-Το Προσωπικό του 10ου Δημοτικού 
Σχολείου Βέροιας,για την δωρεά του πο-
σού των 50 Ε,εις μνήμη Αικατερίνης Τσου-
λή.

-Ανώνυμη Κυρία,για την ευγενική προ-
σφορά γλυκών στους Ηλικιωμένους του 
Γηροκομείου Βέροιας,εις μνήμη του πατέ-
ρα της Μιχαήλ.

Εκ της Δ/νσεως 

Ευχαριστήριο του Γηροκομείου Βέροιας



Το Σάββατο το 
βράδυ στις 3 Φε-
βρουαρίου, πραγ-
ματοποιήθηκε με 
επιτυχία και σε 
ζεστό κλίμα η κο-
πή της πίττας της 
Ν.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ 
Η Μ ΑΘ Ι Α Σ  σ τ ο 
καφέ Beluga στη 
Βέροια, όπου ακο-
λούθησε και ο ετή-
σιος χορός.

Το κλίμα ήταν ι-
διαίτερα θετικό  με-
ταξύ των τα μελών 
και των φίλων  του 
ΣΥΡΙΖΑ  .

Tην εκδήλωση 
άνοιξε ο Συντο-
νιστής της Ν.Ε 
Κ ω σ τ ό π ο υ λ ο ς 
Τάσος, ο οποίος 
αναφέρθηκε στην 
τρέχουσα πολιτική 
κατάσταση και για 
τους στόχους του 
νέου  έτους που θα 
είναι,όπως τόνισε, 
ένα έτος ορόσημο,  
ένας έτος εξόδου α-
πό τα μνημόνια.

 Μετά το τέλος 
της ομιλίας η Ν.Ε τι-
μής ένεκεν βράβευ-
σε παλιούς σ/φους 
που σήμερα είναι 
απόμαχοι της ζωής 
αλλά όπως είπε ο 
Συντονιστής  ``α-
ξίζει να αναγνωρί-
σουμε τους αγώνες 
τους΄΄

Τα τιμώμενα πρόσωπα ήταν τα παλιά μέλη της Οργάνωσης   Κό-
γιας Νίκος   και  Τασιόπουλος Φώτης καθώς και ο αγωνιστής με μεγά-
λη προσφορά στην Αλληλεγγύη Μουρατίδης Γιώργος.

Επίσης μνημονεύτηκαν και μέλη του ΣΥΡΙΖΑ που σήμερα δεν βρί-
σκονται στη ζωή, λέγοντας ότι:

`` Δεν πρέπει να ξεχνάμε  σ/σσες και σ/φους που δεν είναι κοντά 
μας αλλά είχαν πλούσια δράση στο κίνημα της Αριστεράς όπως 
η Τασιανοπούλου Ευαγγελία (συμβολαιογράφος) , ο Γεωργιάδης 
Κώστας (γεωπόνος επιχειρηματίας) , ο Γκογκίδης Γιάννης (Οικονο-
μολόγος-στατιστική υπηρεσία) και ο Κυριάκος Ταχματζίδης (ομάδα 
ανέργων)΄΄.

Ακολούθησε έντεχνο και λαϊκό πρόγραμμα από τους: Γιώργο Τά-

μογλου – κιθάρα - τραγούδι, Χρήστο Δημόπουλο – μπουζούκι, Κική 
Παρίση – τραγούδι, Μάκη Πατόπουλο – πλήκτρα.

Στην κοπή της πίττας παρευρέθηκαν οι Βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ Φρόσω 
Καρασαρλίδου και Χρήστος Αντωνίου, ο Πρόεδρος του ΔΣ Βέροιας 
Πέτρος Τσαπαρόπουλος, ο Διοικητής του Νοσοκομείου Βέροιας Τάκης 
Μαυρογιώργος, ο Πρόεδρος του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου 
Σελίου Κώστας Τζελέπης, ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εμπόρων 
Βιοτεχνών Νάουσας Χρήστος Φραγκότσης, ο Πρόεδρος της Λαχανα-
γοράς Θεσσαλονίκης Δημήτρης Χαμπίδης, η Διοικήτρια του ΙΚΑ κα. 
Σοφιανίδου, η σύζυγος του Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Γιώργου Ουρσουζίδη, 
ο Αντιδήμαρχος Θεόφιλος Κορωνάς, η Δημοτική Σύμβουλος Μαρία 
Παπαϊωάννου.
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Τ.Ο.Ε.Β. ΒΕΡΟΙΑΣ
ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ 4 
ΤΗΛ. 23310 24669
ΦΑΞ 23310 72931

         ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Τ.Ο.Ε.Β. Βέροιας σύμφωνα με την απόφαση της 31-
01-2018 του Δ.Σ. προκηρύσσει την 20-02-2018 ημέρα Τρίτη 
και ώρα 11-12 π.μ. στη Βέροια στα γραφεία του, Αγ. Αντω-
νίου 4 μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές 
για την ανάδειξη μειοδότη τιμής ανά ώρα εργασίας σκαπτι-
κού μηχανήματος.

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος θα ε-
παναληφθεί στον ίδιο τόπο την ίδια ώρα και ημέρα της επό-
μενης εβδομάδας. Περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία 
του Τ.Ο.Ε.Β. Βέροιας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΣΑΝΑΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Από σήμερα 
Και οι ελεύθεροι 

επαγγελματίες στην 
ηλεκτρονική 
πλατφόρμα  

του εξωδικαστικού 
μηχανισμού

 ρύθμισης οφειλών
 
Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του εξωδικαστικού συμβι-

βασμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων, μπορούν να προ-
σφεύγουν πλέον και  οι ελεύθεροι επαγγελματίες (γιατροί, 
δικηγόροι, μηχανικοί, λογιστές, δημοσιογράφοι, αγρότες 
κ.α.) προκειμένου να ρυθμίσουν οφειλές προς την Ανεξάρ-
τητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και τον Ενιαίο Φορέα Κοινω-
νικής Ασφάλισης. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ειδικής 
Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους είναι διαθέσιμη 
από χθες Δευτέρα, 5 Φεβρουαρίου 2018. Η αίτηση μπορεί 
να αφορά οφειλές έως 50.000 ευρώ προς την ΑΑΔΕ και 
επιπρόσθετα οφειλές έως 50.000 ευρώ προς τον ΕΦΚΑ. 
Τους επόμενους μήνες θα υπάρξει δυνατότητα ρύθμισης 
και για όσους έχουν υψηλότερες οφειλές. Προϋπόθεση έ-
νταξης στη διαδικασία είναι:

1. Ο ελεύθερος επαγγελματίας να έχει επιτύχει κέρδη 
προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) μία φορά 
κατά την προηγούμενη τριετία (ακόμα και το φορολογικό 
έτος 2017, εφόσον επιθυμεί)

2. Η οφειλή, μετά το «κούρεμα» προστίμων και προ-
σαυξήσεων να αξιολογείται ως βιώσιμη και συγκεκριμένα 
είναι έως 8 φορές μεγαλύτερη του ετησίου εισοδήματος του 
οφειλέτη (π.χ. για εισόδημα 5.000 ευρώ, η οφειλή μετά το 
«κούρεμα» να είναι μέχρι 40.000 ευρώ)

3. Η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων του 
οφειλέτη να είναι μικρότερη από το 25πλασιο της οφειλής 
προς ρύθμιση (π.χ. για οφειλή προ «κουρέματος» 40.000 
ευρώ, δεν πρέπει τα περιουσιακά στοιχεία να υπερβαίνουν 
το 1 εκατ. ευρώ) 

Οι ρυθμίσεις περιλαμβάνουν «κούρεμα» τόκων, προστί-
μων και προσαυξήσεων, καθώς και επιμήκυνση της εναπο-
μείνασας οφειλής έως 120 δόσεις, ανάλογα με το ύψος της 
οφειλής και του εισοδήματος του οφειλέτη.

Συγκεκριμένα:
• για οφειλές έως 3.000 ευρώ προσφέρονται μέχρι 36 δόσεις
• για οφειλές 3.000,01 – 20.000 ευρώ προβλέπεται 

«κούρεμα» 85% τόκων και προσαυξήσεων, καθώς και ρύθ-
μιση έως 120 δόσεις

• για οφειλές 20.000,01 – 50.000 ευρώ προβλέπεται «κού-
ρεμα» 85% τόκων και προσαυξήσεων και επιπλέον «κούρε-
μα» 95% προστίμων, καθώς και ρύθμιση έως 120 δόσεις

Ο καθορισμός της δόσης προκύπτει βάση της αρχής 
ότι το άθροισμα δόσεων προς ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ σε ετήσια 
βάση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα τρίτο του καθαρού 
εισοδήματος (EBITDA), προσαυξημένο με το μέσο όρο 
τριετίας των εσόδων από άλλες πηγές (π.χ. ενοίκια). Για τον 
προσδιορισμό του εισοδήματος λαμβάνεται υπόψη είτε το 
εισόδημα του προηγούμενου έτους είτε ο μέσος όρος της 
προηγούμενης τριετίας (ότι είναι υψηλότερο από τα δύο).

Η πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του εξωδικα-
στικού γίνεται μέσω του ιστοτόπου της ΕΓΔΙΧ, στη διεύθυν-
ση www.keyd.gov.gr.

Επίσης από σήμερα ενεργοποιείται νέα αναβάθμιση της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας του εξωδικαστικού, περιλαμβά-
νοντας πρόσθετους αυτοματισμούς, μεταξύ των οποίων και 
την καταχώρηση των στοιχείων οφειλών προς την ΑΑΔΕ. 
Πλέον, δηλαδή, όλες οι οφειλές προς τράπεζες, ΕΦΚΑ και 
ΑΑΔΕ καταχωρούνται αυτόματα.

Η Ν.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ Ημαθίας 
έκοψε την πίτα του 2018



Ευχαριστίες για επισκέψεις και 
εκδηλώσεις υπέρ του Γηροκομείου

 Τα Διο ικητ ικά 
Συμβούλια του Αδελ-
φάτου Γηροκομεί-
ου Βέροιας και της 
Μ.Φ.Η.``ΣΩΣΙΔΕΙΟ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕ-
ΡΟΙΑΣ`` ,  ευχαρι -
στούν θερμά τον 
Σύλλογο Γευσιγνω-
σίας – Γαστρονομί-
ας - Οινολογίας και 
Τουρισμού «Ο Κάρα-
νος» και τον Σύλλογο 
Ζαχαροπλαστών Βέ-
ροιας καθώς επίσης 
τους chefs Παλησίδη 
Γιώργο, Μαλλιάρα Νίκο

(Βεργιώτικο), Μεταξά Γιώργο (Τσαγκαράδικο), Λαφάρα Στέφανο (Χάραμα), Σαμούκα 
Γιάννη (12 Γράδα), Τσιλιγκερίδη Νίκο (Ακρόπολη), Περπερίδου Μαρία (Εκείμερος), Ψώ-
νη Αλέξανδρο (Το Μεράκι), Λεπτοκαρίδη Θωμά, Δελιόπουλο Διονύσιο , την pastrychef 
Μάλλιου Χριστίνα (αρτοποιεία ΚΟΓΙΑ),τα Ελληνικά κρέατα Μπουντζόλας  , το κτήμα Βε-
ζύρογλου και το  κτήμα Γ. Μαραντίδη (Πατρίδα Ημαθίας) για την εκδήλωση που πραγμα-
τοποιήθηκε 31-1-2018 στον χώρο εστίασης ΦΛΑΜΟΥΡΙΕΣ στην Βέροια που μέρος των 
εσόδων της εκδήλωσης θα δοθούν στο Σωσσίδειο Γηροκομείο Βέροιας.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Τα Διοικητικά Συμβούλια του Αδελφάτου Γηροκομείου Βέροιας και της Μ.Φ.Η.``ΣΩ-

ΣΙΔΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ``, ευχαριστούν θερμά το Δ.Σ και τα Μέλη του Λυκείου 
Ελληνίδων Βέροιας,για την επίσκεψή 
τους στο Γηροκομείο Βέροιας καθώς 
επίσης και για την ευγενική προσφο-
ρά-παράθεση 1 πλήρους γεύματος 
στους Ηλικιωμένους του Γηροκομείου 
Βέροιας  για την εορτή της Μητέρας 
,την ημέρα της Υπαπαντής του Κυρίου 
, Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου 2018 .

Εκ της Δ/νσεως 

  Με επιτυχία ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 
2 Φεβρουαρίου 2018, θεωρητική και πρακτική εκ-
παίδευση αστυνομικών του Τμήματος της Ειδικής 
Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας της 
Υποδιεύθυνσης Ειδικών Αστυνομικών Δυνάμεων 
Βορείου Ελλάδος, η οποία πραγματοποιήθηκε με 
μέριμνα και ευθύνη της Σχολής Μετεκπαίδευσης 
και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας Βορεί-
ου Ελλάδος. 

   Συγκεκριμένα, 7 στελέχη της Ε.Κ.Α.Μ. Βο-
ρείου Ελλάδος συμμετείχαν στην εκπαίδευση, 
που διήρκησε 3 εβδομάδες και πραγματοποι-
ήθηκε στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Εξου-

δετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών Βορείου 
Ελλάδος (Αερολιμένας «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ») και στο 
πεδίο βολής του  στρατοπέδου «Αντιστράτηγου 
ΚΑΤΣΑΝΗ», στη Ρεντίνα Θεσσαλονίκης. 

   Το προσωπικό της Ε.Κ.Α.Μ. στο πλαίσιο της 
αποστολής του, για την αντιμετώπιση σοβαρών 
και εξαιρετικά επικίνδυνων καταστάσεων, εκπαι-
δεύεται καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής του 
στην Υπηρεσία, για να μπορεί να ανταπεξέρχεται 
με επιτυχία στο απαιτητικό, δύσκολο και ιδιόμορ-
φο έργο του.   

   Σκοπός της συγκεκριμένης εκπαίδευσης 
ήταν οι συμμετέχοντες αστυνομικοί να καταρτι-

στούν σε θέματα ασφαλούς χρή-
σης εκρηκτικών υλών, καθώς και 
σε τεχνικές και μεθόδους παραβί-
ασης εισόδων-θυρών-τοίχων με τη 
χρήση εκρηκτικών υλών (μέθοδος 
BREACHING). 

   Διδακτικό προσωπικό της εν 
λόγω εκπαίδευσης, το πρακτικό μέ-
ρος της οποίας παρακολούθησαν 
και 2 στρατιωτικοί του Κέντρου Α-
νορθόδοξου Πολέμου (ΚΕΑΠ) Ρε-
ντίνας, αποτέλεσαν ειδικά εκπαι-
δευμένοι πυροτεχνουργοί του Τμή-
ματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών 
Μηχανισμών Βορείου Ελλάδος. 

   Την ίδια ημέρα, πραγματοποι-
ήθηκε επίδειξη από τους εκπαιδευ-
όμενους αστυνομικούς στις εγκατα-

στάσεις της Ρεντίνας την οποία παρακολούθησαν 
ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής 
Κεντρικής Μακεδονίας, Υποστράτηγος Νικόλαος 
ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ, ως εκπρόσωπος του Γενι-
κού Επιθεωρητή Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος, 
Αντιστρατήγου Ανδρέα ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ, ο 
Διευθυντής της Υποδιεύθυνσης Ειδικών Αστυνο-
μικών Δυνάμεων Βορείου Ελλάδος, Αστυνομικός 
Διευθυντής Κωνσταντίνος ΜΠΟΥΤΣΙΚΟΥΔΗΣ, 
ο Διευθυντής της Σχολής Μετεκπαίδευσης και 
Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας Βορείου 
Ελλάδος, Αστυνομικός Διευθυντής Διονύσιος 
ΚΟΥΓΚΑΣ, καθώς ο Διοικητής του Τ.Ε.Ε.Μ. και ο 
Διοικητής της Ε.Κ.Α.Μ. της Υποδιεύθυνσης Ειδι-
κών Αστυνομικών Δυνάμεων Βορείου Ελλάδος, 
Αστυνομικός Υποδιευθυντής Νικόλαος ΡΑΛΛΗΣ 
και Αστυνομικός Υποδιευθυντής Σταύρος ΜΑΓΑ-
ΛΙΟΣ, αντίστοιχα.

   Σε τελετή που ακολούθησε, στις εγκαταστά-
σεις της Υποδιεύθυνσης Ειδικών Αστυνομικών 
Δυνάμεων Βορείου Ελλάδος (Αερολιμένα «ΜΑ-
ΚΕΔΟΝΙΑ»), ο Διευθυντής της Σχολής Μετεκπαί-
δευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας 
Βορείου Ελλάδος, Αστυνομικός Διευθυντής Διο-
νύσιος ΚΟΥΓΚΑΣ μετέφερε χαιρετισμό του Διευ-
θυντή Ειδικών Αστυνομικών Δυνάμεων, Ταξιάρ-
χου ΚΟΤΛΙΔΑ Χρήστου και εν συνεχεία απένειμε 
τα πιστοποιητικά σπουδών στους αποφοιτήσα-
ντες αστυνομικούς και τους ευχήθηκε ατομική και 
οικογενειακή υγεία και καλή σταδιοδρομία.
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ΑΔΑ: 6ΤΡ97ΛΛ-80Ψ
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ 
ΕΝΟΤΗΤΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ
Αρ.πρωτ. Φ2.4.2/19/264/58092

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
1. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δια της Οικονομικής 

Επιτροπής ως Προϊσταμένης Αρχής και την Υποδιεύθυνση 
Τεχνικών Έργων  Π.Ε. Ημαθίας, προκηρύσσει ανοικτό δια-
γωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΣΟΔ / Συντήρηση - ε-
πισκευή φωτεινής σηματοδότησης επαρχιακού δικτύου 
Π.Ε. Ημαθίας» με προϋπολογισμό 40.000,00 ΕΥΡΩ.- CPV: 
[45233141-9]-Εργασίες συντήρησης οδών

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασι-
ών: κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, με  προϋπολογι-
σμό 32.258,06 ΕΥΡΩ.  (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ,  απρό-
βλεπτα και αναθεώρηση)

2.  Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατ-
φόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.
promitheus.gov.gr του συστήματος. 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών 
είναι η 01 Μαρτίου 2018 και ώρα 10,00΄π.μ.

Η υποβολή θα γίνει από τους ενδιαφερόμενους οικονομι-
κούς φορείς στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016 , ιδίως άρθρα 
36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. Π1/2390/2013 
(ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικα-
σίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημο-
σίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)».

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογη-
τικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» την 01 Μαρτίου 2018 και 
ώρα 10,00΄ π.μ.

Το πλήρες κείμενο της Προκήρυξης καθώς και των λοιπών 
τευχών δημοπράτησης διατίθεται στον διαδικτυακό τόπο www.
promitheus.gov.gr, καθώς επίσης και στο διαδικτυακό τόπο 
της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) :   imathia.pkm.
gov.gr

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 23313 53647, FAX επικοινω-
νίας 23313 53650 αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία  κος 
Χατζηβαμβάκης Ευστράτιος. 

3.  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, 
ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται  στην κατηγορία 
έργων ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ και 

ι)  για μεμονωμένους οικονομικούς φορείς στην Α1 τάξη και 
άνω

ιι) για εγγεγραμμένους οικονομικούς φορείς στα Νομαρχια-
κά Μητρώα,  σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των άρθρων 
105 και 106 του Ν.3669/2008  (Κ.Δ.Ε.). 

και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 

(Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει 

τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση 
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές 
σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της 
ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση 
γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή 
πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών 
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Καθώς και οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν 
υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των 
παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του άρθρου 76  του ν. 4412/2016. 

4.  Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση 
εγγυητικής επιστολής ύψους 645,16 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχι-
στον έξι (6) μηνών και 30 ημερών δηλ. μέχρι  01 Οκτωβρίου 
2018, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος 
ισχύος των προσφορών είναι έξι  (6) μήνες.

5. Το έργο χρηματοδοτείται από Ίδιους Πόρους (Τέλη 
Μεταβίβασης Αυτοκινήτων), με κωδικό 2131ΗΜΑ012I-
ΔΠ16, προϋπολογισμού 40.000,00 € που εγκρίθηκε με 
την  υπ’ αρίθμ. 59/10-04-2017(ΑΔΑ: ΩΟ9Ξ7ΛΛ-39Χ) από-
φαση Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονία με 
πίστωση για το έτος 2017, 40.000,00 € , κατόπιν και της υπ’ 
αριθμ. Α/Α 1986 Απόφαση Ανάληψης Πίστωσης αρ.πρωτ. 
262490/2429/28-6-17(ΑΔΑ: ΨΞΘΟ7ΛΛ-ΧΙ1) ύψους 40.000,00 
€ για το οικονομικό έτος 2017.

6.  Δεν παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 150 του Ν4412/16  

7.  Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την 
Οικονομική Επιτροπή της   Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονί-
ας.

8. Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτήθη-
κε στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. στις 01 Φεβρουαρίου 2017 (ΑΔΑΜ: 
18PROC002610380) 

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
ΑΘΗΝΑ Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ–ΑΗΔΟΝΑ 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ 
ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ»

Ανακοίνωση
Η Γενική Συνέλευση και εκλογές του Συλλόγου θα τελε-

σθούν την 7-2-2018 (5-9 μ.μ.) στην αίθουσα των συνεδριά-
σεων του Δήμου Βέροιας.

Θα προηγηθεί ομιλία του κ. Τσιτλακίδη για την ιστορία, 
γεωγραφία και τις χρήσεις του ποταμού.

Από το Δ. Συμβούλιο

Ευχαριστήριο
  Η Πρόεδρος κα τα  μέλη της Διοίκησης του Εμπορι-

κού Συλλόγου Βέροιας  ευχαριστούν θερμά τον κ. Στέλιο 
Κανδύλα για την προσφορά γλυκών, το ΚΕΚ Γνώση του κ. 
Βασίλη Λυκοστράτη για το tablet ,την Μελίνα Δαμιανίδου 
και τα παιδιά του ΚΕΜΑΕΔ για το χειροποιήτο έργο που 
χάρισαν στον Εμπορικό Σύλλογο, ως δώρα στους τυχερούς 
που κέρδισαν το φλουρί στην εκδήλωση της κοπής βασι-
λόπιτας που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Πέμπτη 1 
Φεβρουαρίου στο Εκκοκιστήριο Ιδεών.

Με  εκτίμηση
Η Πρόεδρος

του Εμπορικού Συλλόγου Βέροιας
Αθηνά Πλιάτσικα Τσιπουρίδου

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
  Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός  Σύλλογος Φίλων   Κέντρου Μέριμνας Ατόμων  Ειδικών Δεξιοτήτων  

Δ. Βέροιας ευχαριστεί θερμά τους κάτωθι για τις δωρεές τους
1. Τον κ. Μοτσιόπουλο Λεωνίδα για την οικονομική δωρεά του εις μνήμην Μελιοπούλου Ανθούλας  Ο Θεός 

ας την αναπαύσει  2. Το Φαρμακείο ΜΟΥΡΤΖΙΛΑ για την δωρεά φαρμάκων για το φαρμακείο του Κέντρου  
 Η Πρόεδρος του Συλλόγου και Εθελόντρια Διευθύντρια

 Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η εκπαίδευση 
στελεχών της Ε.Κ.Α.Μ. Βορείου Ελλάδος 

σε θέματα ασφαλούς χρήσης εκρηκτικών υλών



Της  Συρμούλας Τζήμα* 

  Γι΄ αυτό είσαι εσύ!!! Είσαι ο Μίκης Θεοδωρά-
κης που δεν φοβήθηκες ποτέ  και κανέναν. Είσαι 
αυτός που έμαθες να τα λες έξω από τα δόντια 
και αν χρειαστεί στις δύσκολες στιγμές να μιλάς 
και μέσα από τις νότες σου. Είσαι εσύ ,που σήμε-
ρα παρά το γήρας του σώματος σου, απέδειξες 
τη νιότη της ελληνικής ψυχής σου και βροντοφώ-
ναξες , άστραψες και βρόντηξες για τη Μακεδονία 
μας!

«Φασίστες», «τραμπούκοι», «ακροδεξιοί» έτσι 
αποκάλεσες ειρωνικά αυτόν τον απίστευτο απλό 
κόσμο που κατέκλυσε σήμερα το κέντρο της Α-
θηνάς .Με αυτούς τους αναιδείς χαρακτηρισμούς 

κάποιοι θέλησαν προκαταβολικά να υπονομεύσουν τα συλλαλητήρια, νομίζοντας ,οι 
θρασύτατοι, ότι θα μπορούσαν να μας πείσουν,  ότι όποιος νοιάζεται και αγωνιά για 
τη πατρίδα του είναι κατά ανάγκη ένα ακραίο στοιχείο. Απευθύνθηκες στις χιλιάδες 
πολιτών όλων των ηλικιών που ήρθαν από παντού, χωρίς να τους νοιάζουν κόμμα-
τα και ιδεολογίες για να φωνάξουν για την ελληνικότητα της Μακεδονίας.

Εσύ, μίλησες σήμερα στον κυρίαρχο ελληνικό λαό και ήμασταν όλοι μαζί σου, 
δεν φοβήθηκες να μπήξεις βαθιά το μαχαίρι μιλώντας για θλιβερές ,όπως τις χαρα-
κτήρισες, αποφύσεις των «αριστερίζοντων» κυβερνητικών, που ενώ παραπαίουν, 
διαπραγματεύονται έναν φλέγον για τη χώρα μας ζήτημα. Αυτοί, λοιπόν, που μας 
κυβερνούν σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να παραχωρήσουν τον όρο Μακεδονία 
στο γειτονικό κρατίδιο. Το ότι μας έχουν, όπως είπες, οδηγήσει με τα μνημόνια στο 
τελευταίο σκαλί δεν σημαίνει πως πρέπει να ξεχνούν τα θεμελιώδη στοιχεία της 
ιστορίας μας. 

Από εμάς και τη στάση μας εξαρτάται αν θα γίνουν μέλος του ΝΑΤΟ και αργό-
τερα της Ευρωπαϊκής ένωσης, τα Σκόπια. Στην οποιαδήποτε παραχώρηση στα 
πλαίσια στης διαπραγμάτευσης θα  είμαστε άξιοι της μοίρας μας, αφού ήδη θα τους 
έχουν παραχωρηθεί προνόμια, ως ισότιμα μέλη των ανωτέρω οργανισμών, με ολέ-
θριες συνέπειες για την πατρίδα μας.

Οι Σκοπιανοί ζουν τον δικό τους εθνικό μύθο –γενιές και γενιές γαλουχήθηκαν 
αναπαράγοντας μια ιστορία και ένα όνομα που δεν συνδέεται ιστορικά με το λαό 
τους- γεγονός στο οποίο φταίξαμε και εμείς όλα αυτά τα χρόνια με τη στάση μας- με 
αποτέλεσμα να φαντάζει στα ματιά των ξένων που επιθυμούν την σαλαμοποίηση 
των Βαλκανίων ως μια δίκαιη λύση η σύνθετη ονομασία. Εμείς, όμως, καλούμαστε 
τούτη την κρίσιμη στιγμή να διαφυλάξουμε την ιστορία μας στην πραγματική της 
βάση.

Οι δεσμεύσεις Ζαεφ απευθύνονται σε γενιές ηλιθίων  και γονατισμένων , μας 
περνά δε για ανόητους ,αν πιστεύουμε ότι με μια αλλαγή του ονόματος του αερο-
δρομίου θα επέλθει και ο εξαγνισμός . 

Μίλησες για το δεδομένο που πρέπει να έχουμε υπόψη μας και δεν είναι άλλο 
από την ειρηνική συνύπαρξη στα Βαλκάνια, ωστόσο, τόνισες ότι πρέπει να συ-
νειδητοποιήσουμε ότι η δική μας απόφαση είναι αυτή που θα κρίνει τελεσίδικα το 
θέμα για το αν θα δώσουμε στους Σκοπιανούς το δικαίωμα να χρησιμοποιούν και 
επισήμως τον όρο Μακεδονία . Χρειάζεται, όπως είπες χαρακτηριστικά, η δική μας 
«βούλα» για να χαρακτηριστούν Μακεδόνες και θα είμαστε για αυτό για πάντα υ-
πεύθυνοι.

Απόλυτη άρνηση στο συνταγματικό αλυτρωτισμό τους είναι το φλογερό μας μή-
νυμα, ως μέσο πίεσης για τη συγκατάθεσή μας να καταστούν ισότιμα μέλη με εμάς!

Την ευθύνη των αποφάσεων δεν μπορεί να την επωμιστεί μόνο μια κυβέρνηση  
μειοψηφίας, όπως την αποκάλεσες, πριν βάλει υπογραφές για ονομασία με τον όρο 
Μακεδονία και εδώ συμφωνώ με όλη μου τη ψυχή μαζί σου, θα πρέπει να κληθεί 
και να ερωτηθεί για αυτό το κρίσιμο εθνικό ζήτημα ο κυρίαρχος ελληνικός λαός 

με το συνταγματικά κατο-
χυρωμένο δικαίωμα του, 
την απόλυτη έκφραση της 
άμεσης δημοκρατίας, το 
δημοψήφισμα!

Είμαστε αγωνιστές της 
ενότητας. Δεν θέλουμε να 
είμαστε απλοί παρατη-
ρητές , έχουμε φωνή και 
σήμερα αυτό αποδείχτηκε 
για δεύτερη φορά με το 
συλλαλητήριο της Αθηνάς 
. Ο ραγιάς όσο και αν τον 
πατήσουν σηκώνεται και 
ορθώνεται πάλι μπρο-
στά! Και ας καταλάβουν 
,επιτελούς, όποιος υπε-
ρασπίζεται τα δίκαια της 
χώρας του, αυτό δεν είναι 
εθνικισμός, είναι ΠΑΤΡΙΩ-
ΤΙΣΜΟΣ!

*  Δικηγόρος   
Σύμβουλος 
Δημοτικής 

Κοινότητας Βέροιας
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Αριστούχους αποφοίτους Λυκείων 
τίμησε και φέτος η Eurobank

-Ποιοι έλαβαν βραβεία στην Ημαθία

Τους αριστούχους αποφοίτους Λυκείων των Νομών Ημα-
θίας, Γρεβενών, Καστοριάς, Κιλκίς,  Κοζάνης, Πέλλας, Πιε-
ρίας και Φλώρινας, βράβευσε η Eurobank στη Βέροια, στο 
πλαίσιο του Προγράμματος «Η Μεγάλη Στιγμή για την Παι-
δεία» που αποτελεί το μακροβιότερο Πρόγραμμα Εταιρικής 
Κοινωνικής Ευθύνης του Ομίλου Eurobank, με 15 συνεχή 
χρόνια εφαρμογής.

Σε μια ζεστή και συγκινητική τελετή, παρουσία των οικο-
γενειών τους, οι αριστούχοι μαθητές που ξεχώρισαν φέτος 
με τις υψηλές επιδόσεις τους στις Πανελλήνιες εξετάσεις 
βραβεύθηκαν στις 2 Φεβρουαρίου 2018.

Ο όμιλος Eurobank έχει επιλέξει να εστιάσει την κοινωνι-
κή του δράση σε τομείς που συνδέονται με τη νέα γενιά και 
τις προσπάθειές της για μάθηση και διάκριση και συγκεκρι-
μένα στους τομείς της Παιδείας, της Κοινωνικής Αλληλεγγύ-
ης, της Καινοτομίας και της Νεανικής Επιχειρηματικότητας.

Από το 2003 που ξεκίνησε το πρόγραμμα «Η Μεγάλη 
Στιγμή για την Παιδεία», το οποίο πραγματοποιείται με την 
υποστήριξη του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων, έχουν βραβευθεί συνολικά 16.835 μαθητές και 
μαθήτριες από όλη τη χώρα.

Κύριος σκοπός του Προγράμματος είναι η επιβράβευση 
της προσπάθειας των νέων για την κατάκτηση της γνώσης 
και η αναγνώριση των ικανών και των άξιων, που αποτε-
λούν προοπτική και εγγύηση για το μέλλον.

Η επιβράβευση του κάθε αριστούχου συνοδεύεται από 
το χρηματικό ποσό των 800 ευρώ.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο εκπρό-
σωπος του Μητροπολίτη Βέροιας, Ναούσης και Καμπανίας 
Αρχιμανδρίτης Παύλος Σταματάς, ο Αντιπεριφερειάρχης 
Δυτικής Μακεδονίας για θέματα Αγροτικής Ανάπτυξης Δη-
μήτριος Καρακασίδης,  οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι Ημαθίας 
Νίκη Καρατζιούλα και Αθανάσιος Χειμώνας, ο Αντιδήμαρ-
χος Βέροιας για θέματα Πολιτισμού και Παιδείας Γεώργιος 
Σοφιανίδης και ο Δημοτικός Σύμβουλος Βέροιας Ιωάννης 
Χειμώνας. Παρέστησαν επίσης η Σχολική Σύμβουλος Φι-
λολόγων Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής 
Μακεδονίας Βάϊα Αγγέλη, ο Σχολικός Σύμβουλος Μαθημα-
τικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας της Περιφέρει-
ας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας Γεώργιος Πούλος, 
καθώς και πολλοί παράγοντες της οικονομικής και κοινωνι-
κής ζωής του Νομού.

Πρώτος απηύθυνε χαιρετισμό ο εκπρόσωπος του Μη-
τροπολίτη Βέροιας, Ναούσης και Καμπανίας Αρχιμανδρίτης 
Παύλος Σταματάς, ο οποίος συνεχάρη τη Eurobank για το 
πρόγραμμα αυτό που χαρίζει ελπίδα και αισιοδοξία στους 
αριστούχους μαθητές, τονίζοντας ότι η αριστεία είναι αρετή 
που αξίζει να αγωνίζεσαι γι’ αυτήν.

Ο Αντιδήμαρχος Βέροιας για θέματα Πολιτισμού και Παι-
δείας Γεώργιος Σοφιανίδης, σημείωσε ότι η εκδήλωση αυτή 
της Eurobank αποτελεί καταξίωση των κόπων των παιδιών. 
Συνεχάρη τους αριστούχους και τις οικογένειές τους, καθώς 
και την Τράπεζα που με τον θεσμό αυτό προσφέρει στην 
εκπαιδευτική και πολιτιστική ζωή της χώρας μας.

Η εκπρόσωπος της Π.Ε. Ημαθίας, η Περιφερειακή Σύμ-
βουλος Ημαθίας Νίκη Καρατζιούλα ανέφερε ότι το πρόγραμ-
μα αυτό αναγνωρίζει και επιβραβεύει τις προσπάθειες των 
παιδιών που είναι το ελπιδοφόρο μέλλον της πατρίδας. Συ-
νεχάρη την Τράπεζα και ευχήθηκε να συνεχίζει να επενδύει 
στην παιδεία.

Στη συνέχεια, ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας 
για θέματα Αγροτικής Ανάπτυξης Δημήτριος Καρακασίδης 

συνεχάρη την Eurobank που συνεχίζει το θεσμό αυτό για 15 
χρόνια και παρότρυνε τα παιδιά να συνεχίσουν τον αγώνα 
τους με αγάπη, υπομονή και ταπεινότητα.

Ο Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Ημαθίας της Περιφέρειας Εκπαίδευσης Κε-
ντρικής Μακεδονίας Γεώργιος Πούλος, ανέφερε ότι το πρό-
γραμμα της Τράπεζας είναι μια σημαντική χειρονομία που 
συνδέει την εκπαίδευση με την οικονομία, ενώ απευθυνό-
μενος στους αριστούχους σημείωσε ότι οι σημερινοί άριστοι 
είναι το μέλλον της Ελλάδας. Τέλος, η Σχολική Σύμβουλος 
Φιλολόγων Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτι-
κής Μακεδονίας Βάϊα Αγγέλη συνεχάρη τη Eurobank για την 
βούλησή της να τιμήσει την εκπαίδευση, την νεολαία και την 
αριστεία, υποστηρίζοντας τον μεγάλο αγώνα των παιδιών 
ενάντια στην κρίση καθώς επίσης και την συμβολή των γο-
νιών και των εκπαιδευτικών στο δύσκολο αυτό έργο.

Χαιρετισμό απέστειλαν η Βουλευτής Καστοριάς Μαρία 
Αντωνίου και η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας Σοφία Μαυρί-
δου  συγχαίροντας τα παιδιά για τη σημαντική διάκρισή τους 
καθώς και την Τράπεζα για την πρωτοβουλία της να βρα-
βεύσει τους άξιους μαθητές.

Παράλληλα, τιμητικές πλακέτες απονεμήθηκαν στα σχο-
λεία απ’ όπου αποφοίτησε ο αριστούχος μαθητής με τον 
ανώτερο Γενικό Βαθμό Πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκ-
παίδευση του κάθε Νομού, ο οποίος ήταν πάνω από 18.000 
μόρια. Συγκεκριμένα, στο Νομό Ημαθίας δόθηκε  στο 2ο 
Γενικό Λύκειο Νάουσας, το οποίο βραβεύθηκε για τον αρι-
στούχο μαθητή Στυλιανό Κεντημένο

Τέλος, στην ομιλία του, ο Επικεφαλής Τομέα Δικτύου 
Καταστημάτων Μακεδονίας & Θράκης, κ. Φώτης Μπακο-
γιάννης τόνισε ότι: «Η επιτυχία του Προγράμματος ανή-
κει κυρίως στους μαθητές, τους γονείς, την εκπαιδευτική 
κοινότητα αλλά και τις τοπικές κοινωνίες που διαχρονικά 
στηρίζουν και αναγνωρίζουν τη δέσμευση των ανθρώπων 
της Eurobank στην επιβράβευση της άοκνης προσπάθειας 
και της αριστείας. Μια δέσμευση που παραμένει ισχυρή και 
κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης των τελευταίων ε-
τών αποδεικνύοντας έμπρακτα την προτεραιότητα που δίνει 
η Eurobank στην Παιδεία και στην ανάδειξη αξιών όπως η 
ευγενής άμιλλα, η αξιοκρατία, η αριστεία, η επιμονή και η 
υπομονή. Η προσπάθεια όλων των παιδιών που έχουμε 
βραβεύσει σε αυτά τα 15 χρόνια είναι για την Τράπεζα το 
πιο σημαντικό κεφάλαιο αισιοδοξίας και αποτελεί κινητήριο 
δύναμη προκειμένου να συνεχίσουμε να επενδύουμε όχι 
μόνο στον τομέα της Παιδείας αλλά και στους τομείς της 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, της Καινοτομίας και της Νεανικής 
Επιχειρηματικότητας».

Τα βραβεία της Eurobank  
στην Ημαθία έλαβαν οι εξής:

• Ανδρέας Αρτζανίδης-1ο Γενικό Λύκειο Αλεξάνδρειας
• Νικόλαος Γκότσης - ΕΠΑΛ Νάουσας
• Ευαγγελία Ζαρκάδα - Γενικό Λύκειο Μελίκης
• Ολυμπία Ραφαηλία Καραβασίλη-1ο Γενικό Λύκειο Βέροιας
• Στυλιανός Κεντημένος -2ο Γενικό Λύκειο Νάουσας
• Αναστάσιος Μαυρίδης- 3ο Γενικό Λύκειο Βέροιας
• Μάρκος Νικολάου -1ο Γενικό Λύκειο Νάουσας
• Ζωγραφιά Παπαδοπούλου-5ο Γενικό Λύκειο Βέροιας
• Αναστάσιος Χατζόπουλος-2ο Γενικό Λύκειο Αλεξάνδρειας

ΓΙΑ ΤΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΣ…

ΜΙΚΗ ΤΑ ΕΙΠΕΣ 
ΟΛΑ!!!



Παρουσία λίγων φίλων της 
Βέροιας και αρκετών της Δόξας 
Δράμας τελείωσε η αναμέτρηση 

μεταξύ της Βέροαις και της Δόξας Δρά-
μας που βρήκε νικητές τους φιλοξε-
νούμενους με 0-2. Όμως η εικόνα του 
παιχνιδιού και η απόδοση των δύο 
ομάδων δεν ανταποκρίνεται ούτε στο 
αποτέλεσμα αλλά ούτε και στο τελικό 
σκορ. 

ΚαιαυτόγιατίηΒέροιαείχεπολύκαλήπαρουσία
ιδιαιτέραστοβ’ημίχρονοπουκράτησεπερισσότερο
τηνμπάλα,αλλάδενείχεευκαιρίεςμετάτιςτελευταί-
εςαρνητικέςεμφανίσειςτόσοτουΡούνειόσοκαιτου
Μπαστιάνουαφούοιυπόλοιποιπαίκτεςέκανανηρω-
ικήπροσπάθειακαιανήτανπιοτυχεροίθαμπορού-
σανναπάρουνέστωκαιτηνισοπαλία.

Από την άλλη ηπολυδιαφημιζόμενη ομάδα της
Δράμαςμεπάνωαπό8-10μεταγραφέςτόσοτοκα-
λοκαίριόσοκαιπρόσφαταδενέδειξεκάτιτοιδιαίτερο
παίζονταςαπέναντι στους νεαρούςπαίκτες τηςΒέ-
ροιαςμε τα τόσαπολλάπροβλήματα.Μην ξεχνάμε
και τις υπέρπροσπάθειεςστοαγώνα τηςΤετάρτης
μετονΆρη.

Μπορεί να είχε την υπεροχήστο α’ ημίχρονο η
ομάδα τηςΔόξας αλλά δεν απείλησε σοβαρά την
εστία τουΓιαγκιόζη, καιαυτόχάριςστηνπολύκαλή
απόδοση των κεντρικών αμυντικών της Βέροιας
Καψάλη και Σουλιώτηπου εντυπωσίασαν και στα
90’ λεπτά.Ήταν μαχητικοί και απροσπέλαστοι και
μπράβοτους.

Ταπράγματα δεν ήταν τόσο καλά στην μεσαία
γραμμή μετά την αποχώρηση μόλις στο 20’ λεπτό
τουΟυνγιαλίδη λόγο τραυματισμού και η βοήθεια
απότονΓιαμόαήτανπολύμικρή.

Πάντωςεκείνοπουπαρατηρήσαμετόσοστοπαι-
χνίδιμετονΆρηόσοκαιμετηνΔόξαηομάδα«άλλα-
ξεπρόσωπο»μετονΤόληΤερζήκαιοιπαίκτεςανόχι
όλοιοιπερισσότεροιέδειξανοτιμπορούνναπαίξουν
καικαλύτερααλλάκαιπιοαποτελεσματικά.

Στο α’ ημίχρονο δεν είχαμε σπουδαίες φάσεις
μπροστά στις δύο εστίες και το γκολ των φιλοξε-
νουμένωνπροήλθεαπόέναμακρινόσουττουΡιζο-
γιάννηστο37’λεπτόπουβρήκεαπροετοίμαστοτον
τερματοφύλακαΓιαγκιόζη.

Στοβ’ ημίχρονο ηΒέροια έχει τηνπρωτοβουλία
αλλά δεν δημιουργεί ευκαιρίες και η μόνησοβαρή
απειλήγιατηνεστίατηςΔόξαςήτανστο83’λεπτόμε
τονΡούνειαπόκαλήθέσηνακαθυστερείκαινατον
προλάβειηάμυνατηςΔράμας

Απόκεικαιμετάοκ.Κωστένογλουέκανεκάποιες
αλλαγέςστηνεπίθεσηκαιοιφιλοξενούμενοιέχασαν
δύο ευκαιρίες με τουςΜαρκόπουλο και Κάσες και
τελικάτο0-2έγινεστο90’λεπτόαπότραγικόλάθος

του νεαρούΛαζόπουλου που γύρισε χαλαρά την
μπάλαστον τερματοφύλακα και οΚουσκούνας μό-
νοςτουπλάσαρετονΓιαγκιόζη.

ΌπωςείπαμεκαιστηναρχήηομάδατηςΔράμας
πουξεκίνησεμεφιλοδοξίεςτοπρωτάθλημακαιόνει-
ρασε καμίαπερίπτωση δεν έδειξε σημάδια σπου-
δαίουσυνόλουκαι θέλειπολύδουλειά ναπιάσει τα
υψηλάστάνταρ.

ΗΒέροιαστάθηκεπολύκαλάκαιόπωςείπαμετο
τελικόαποτέλεσμακαιτοσκορτηναδικεί.

Ας ευχηθούμεμέχρι τηνΔευτέραθα έχουνλυθεί
και οι τελευταίες λεπτομέρειες και η ομάδαθαβρει
τονδρόμοτης

Με λάθηηδιαιτησία του κ.Τεβεκέλη τουσυνδέ-
σμουΜακεδονίας

Συνθέσεις
Βέροιας (ΤόληςΤερζής) ΓιαγκιόζηςΛα-

ζόπουλος,Καψάλης, Σουλιώτης,Κοζάκης,
Μπλέτσας,Ουνγιαλίδης ( 20’ λ.τ. Γιαμόα)
Λίταινας (54’Ζυγκερίδης)Δόρης,Μπαστι-
άνος,Ρούνει

ΔόξαΔράμας ( Νίκος Κωστένογλου)
Βούρας ,ΠεταυράκηςΡιζογιάννης,Οστο-
γιτςΜαρκόπουλοςΝατσιόπουλος( 72Να-
ντίδης)Αρναρέλης ( 67’Κ’ασες) Γουνδου-
λάκης(79’Βαλιάνος)Γκοτοβός

ΤόληςΤερζής»:Δικαιούμασταν
κάτιπαραπάνω»

Μετά την λήξη του αγώνα στην συνέ-
ντευξη τύπου οπροπονητής τηςΒέροαις
ΤόληςΤερζής στάθηκε στην προσπάθεια
τωνπαικτώνγιαμίαακόμηφορά.

Μεταξύτωνάλλωντόνισε»Θέλωναευ-
χηθώκαλήσυνέχειαστηνΔόξαΔράμαςκαι
στοννέοπροπονητήΝίκοΚωστένογλουνα
πετύχειτουςστόχουςτης.

Όμωςτοτελικόαποτέλεσμακαιτοσκορ
μας αδικεί .Δεχθήκαμε ένα γκολ απόμα-
κρινόσουτχωρίςοιαντίπαλοιναδημιουρ-
γήσουν ευκαιρίες στην εστία μας. Στο β’
ημίχρονο είχαμε κάποιες ευκαιρίες με τον
Ρούνει,αλλάτιμωρηθήκαμεστοτέλοςαπό
ένα λάθοςδεχθήκαμε το δεύτερο γκολ και
χάσαμεαπόμία ομάδαπου έκανεπολλές

και καλές μεταγραφές και διαθέτει  έμπειρουςπαί-
κτες.

Σε ερώτηση μας για το μέλλον της ομάδας ο
κ. Τερζής δήλωσε οτι εμείς δουλεύουμε όπως και
πρώτα.ΊσωςμέχριτηνΔευτέραόπωςμαςείπαννα
έχουμετηναλλαγή.

ΑπότηνπλευράτουονέοςπροπονητήςτηςΔό-
ξαςΔράμαςΝίκοςΚωστένογλουείπεταεξής.

«Πετύχαμε μία σπουδαία νίκηπου την αξίζαμε
αφού δεν κινδυνεύσαμε καθόλου.Είχαμε την υπε-
ροχή και θέλω να συγχαρώ τουςπαίκτες μου για
τηνπροσπάθεια τους .Σημασίαέχει το τελικόαπο-
τέλεσμα και θαπροσπαθήσουμεστηνσυνέχεια και
για καλύτεροθέμαδουλεύονταςμεσοβαρότητα και
ταπεινότητα».

ΟΓιώργοςΧ.Γεωργιάδης
στοναγώνατηςΒέροιαςμετηνΔόξα

Στιςκερκίδες τουΔημοτικούΣταδίουΒέροιαςγια
ναπαρακολουθήσει τοναγώνατηςΒέροιας με την
Δόξα , βρέθηκε το μεσημέρι οπρώηνπροπονητής
της Βέροιας και σήμερα τεχνικός διευθυντής στον
ΠΑΟΚΓιώργοςΓεωργιάδης.

Όμωςκάποιεςπληροφορίεςπουπήραμελένεοτι
οκ.Γεωργιάδηςίσωςείναιοεπόμενοςπροπονητής
της βασίλισσας  του βορράμε το νέο ιδιοκτησιακό
που θαπροκύψει και μάλισταπολλοί λένε οτι έχει
σχέση με την ομάδαπου εκπροσωπεί.Όπως όλα
δείχνουνηταλαιπωρίατηςομάδαςφτάνειστοτέλος
της.
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«Ίδρωσε»καιηΔόξανακερδίσειτηνΒέροια0-2
Τόλης Τερζής»: “Δικαιούμασταν κάτι παραπάνω”

ΟΓιώργοςΧ.ΓεωργιάδηςστοναγώνατηςΒέροιαςμετηνΔόξα

Football League
Τααποτελέσματα

ΑπόλλωνΛάρισας-ΑπόλλωνΠόντου......1:0
Αχαρναϊκός-ΟΦΗ....................................0:3
Εργοτέλης-ΑναγέννησηΚαρδίτσας........1:0
Παναχαΐκή-Πανσερραϊκός.......................1:1
ΆρηςΘεσσαλονίκης-Σπάρτη...................1:0
Βέροια-ΔόξαΔράμας.............................0:2

Ηβαθμολογία
1.ΆρηςΘεσσαλονίκης................................39
2.Παναχαΐκή...............................................34
3.ΟΦΗ.......................................................33
4.ΔόξαΔράμας...........................................24
5.Α.Ο.ΧανιάΚισσαμικός...........................24
6.Τρίκαλα...................................................24
7.Σπάρτη....................................................22
8.ΑπόλλωνΛάρισας...................................22
9.Καραϊσκάκης...........................................21
10.ΑναγέννησηΚαρδίτσας.........................21
11.ΑπόλλωνΠόντου..................................18
12.Εργοτέλης.............................................16
13.Αιγινιακός..............................................16
14.Βέροια..................................................14
15.Καλλιθέα...............................................13
16.Πανσερραϊκός.......................................13
17.Παναιγιάλειος........................................10
18.Αχαρναϊκός.........................................-51

Ηεπόμενηαγωνιστική
Πανσερραϊκός-ΆρηςΘεσσαλονίκης
Αιγινιακός-Εργοτέλης
ΑναγέννησηΚαρδίτσας-Παναχαΐκή
ΑπόλλωνΛάρισας-Α.Ο.ΧανιάΚισσαμικός
ΑπόλλωνΠόντου-Καραϊσκάκης
ΟΦΗ-Βέροια(Σάββατο10/2)
Σπάρτη-ΔόξαΔράμας
Τρίκαλα-Καλλιθέα



Ηανώτερητεχνικήκαιηεμπειρία
οδήγησαντιςγυναίκες τουΠοσειδώ-
ναΒέροιαςστηνίκηστοκλειστό της
ΚοζάνηςμετοντοπικόΓυμναστικό.

Χωρίς να εντυπωσιάσουν, αλλά
εμφανώςανώτερες, νίκησαν τηναξι-
όμαχη και καλοδουλεμένη νεανική ομάδα
τηςΚοζάνηςμε 0-3σετ.Ηομάδα τηςΒέ-
ροιας είχε διακυμάνσειςστηναπόδοσημε
αποτέλεσμα οι αντίπαλες να ελπίζουν οτι
θαπάρουν κάτι απόπαιχνίδι.Οιφίλαθλοι
πουπαραβρέθηκανστον αγώνααπόλαυ-
σανέναπαιχνίδιπουτουςκράτησεαμείω-
το το ενδιαφέρονστημεγαλύτερηδιάρκεια
του.Τασετ22-25,22-25,11-25.

ΑπότιςνικήτριεςδιακρίθηκανοιΤράιου
Ελένη,ΒενετικίδουΑγάπηκαιΚουτσογιαν-
νοπούλουΔήμητρα.

ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣΒΕΡΟΙΑΣ:  (ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΛΟΥΚΑΣ)ΚυριακίδουΠαναγιώτα,Νταγκο-
πούλου Χρυσούλα, ΓάτσηΜαρία, Τράι-
ου Ελένη, ΠατερέκαΧάιδω, Κουτσογιαν-
νοπούλουΔήμητρα, ΒενετικίδουΑγάπη,
(libero), ΤσέαΜαρία, ΣαράφηΜαρία, Γε-
ωργιάδουΜαριανίκη

ΗΒαθμολογίασε6αγων.
1)ΠοσειδώναςΒέρ........................... 18
2)ΑίαςΚιλκίς.................................... 18
3)Πιερικός........................................ 12
4)Καστοριά....................................... 6
5)Αλεξάνδρεια.................................... 6
6)ΑριστοτέληςΣκ............................... 6
7)ΓΣΚοζάνης..................................... 5
8)ΜίλωναςΓιαν.................................. 1
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Μέσα από τα χέρια του έχασε 
το σημερινό παιχνίδι ο ΑΟΚ 
Βέροιας, μια νίκη που αν 

ερχόταν, θα έδινε τεράστιο αβαντάζ 
στους Ημαθιώτες όσον αφορά την 
παραμονή στην κατηγορία. Σε ένα 
παιχνίδι για γερά νεύρα, η Νίκη 
Βόλου επικράτησε στη Μαγνησία με 
64–62 και ανέβηκε στην τρίτη θέση 
της βαθμολογίας.

ΗομάδατουΚωνσταντίνουΗλιάδηήτανμπρο-
στάστο σκορστοπρώτο μέρος (χαρακτηριστική
ηδιαφορά των11πόντωνστοπρώτοδεκάλεπτο,
ωστόσοστοδεύτεροοιγηπεδούχοιανέκαμψανκαι
πήρανπροβάδισμα.

Στατελευταίαδευτερόλεπτακαιμετάαπόεντυ-
πωσιακέςκαιδυνατέςμονομαχίεςμέχριτηντελευ-
ταία κόρνα, ηΝίκηΒόλου κατάφερε ναπάρει το
ροζφύλλοαγώνακαιμαζί ταχειροκροτήματατων
φιλάθλωνπουβρέθηκανστοΚλειστόΓυμναστήριο
τηςΝ.Ιωνίας

Ταδεκάλεπτα:14–25,32–36,52–48,64–62
ΝίκηΒόλου (Πρέκας–Τύμπας):Διγενής,Γεωρ-

γίου 6,Αναγνωστόπουλος,Καφάσης 4, Κουτίνας
19,Τσαβές8,Βλήτσιος,Τσώλης12,Παπακώστας
15,Τοκατλίδης

ΑΟΚΒέροιας (Ηλιάδης): Τρομπούκης 4,Ου-
σουτζόγλου,Σισμάνης15(2),Γκάνας6(2),Βλάχος
12(2),Λέφας5(1),Μπαρμπαρούσης2,Χατζηλα-

μπρινός6,Γιαννουζάκος12(1)

Αναλυτικάτααποτελέσματα
της15ηςαγωνιστικής:

ΝικόποληΠρ-ΠρωτέαςΓρεβ.................. 51-67
ΦαίακαςΚέρκυρας-Ιωνικός.................... 70-60
ΦίλιπποςΒέρ-Ζέφυρος.......................... 77-60
ΝίκηΒόλου-ΑΟΚΒέροιας....................... 64-62
ΙκαροιΤρικ-ΑΠΣΠτολεμαϊδα.................. 68-61
ΕύαθλοςΠολυκ-ΑΓΣΙωαννίνων............. 73-49

Επόμενηαγωνιστική(16η,11/2):
Ιωνικός-ΝικόποληΠρέβεζας
Ζέφυρος-ΦαίακαςΚέρκυρας
ΑΟΚΒέροιας-ΦίλιπποςΒέροιας
ΑΠΣΠτολεμαϊδα-ΝίκηΒόλου
ΑΓΣΙωαννίνων-ΙκαροιΤρικάλων
ΓΕΑγρινίου-ΕύαθλοςΠολυκάστρου

Ηβαθμολογία
1.ΦίλιπποςΒέροιας..........................26(12-2)
2.ΦαίακαςΚέρκυρας........................25(11-3)
3.ΝίκηΒόλου......................................23(9-5)
4.ΠρωτέαςΓρεβενών..........................22(8-6)
5.ΑΓΣΙ.................................................22(8-6)
6.Ζέφυρος...........................................21(7-7)
7.Εύαθλος...........................................21(7-7)
8.ΝικόποληΠρέβεζας....................... 20(7-6)*
9.ΊκαροιΤρικάλων..............................20(6-8)
10.ΑΟΚΒέροιας.................................19(5-9)
11.ΙωνικόςΙωνίας..............................18(4-10)
12.Πτολεμαΐδα..................................17(3-11)
13.ΓΕΑγρινίου................................ 16(3-10)*

Μια ακόμη νίκη πρόσθεσε στο 
ενεργητικό της η ανδρική 
ομάδα του Φιλίππου Βέροιας 

που νίκησε με 77-60 στο ΔΑΚ «Δημή-
τριος Βικέλας» τον μαχητικό Ζέφυρο 
‘02. Οι παίκτες του Δημήτρης Γκίμα αν 
και βρέθηκαν πίσω στο σκορ με 4-10 
στο 5’ ανέκαμψαν γρήγορα και επέβα-
λαν στον ρυθμό τους.

ΜετονΦίλιπποναέχειτηνκυριαρχίατωνεπιθε-
τικώνριμπάουντκαιευστοχίαστιςβολέςπροηγήθη-
κεμε17-12στο10’.Οιφιλοξενούμενοιστοδεύτερο

δεκάλεπτο μείωσαν σε 29-23 αλλά οι Βεροιώτες
βρήκαντιςλύσειςκαιανέβασανκαιπάλιτηνδιαφο-
ράστο+12(40-28).ΣτοδεύτερομέροςοΦίλιππος
συνέχισεναέχειτηνπρωτοβουλίατωνκινήσεωνκαι
έφτασεσεμιαάνετηνίκημε77-60.

Διαιτητες:ΤσουμαχίδηςκαιΔολγύρας
Δεκάλεπτα:17-12,40-28,60-46,77-60

ΦίλιπποςΒέροιας (Γκίμας –Μπλατσιώτης):Μό-
ρας2,A.Τόκας,Π.Τόκας,Τσεσμετζίδης,Π.Βάλλιος
9(3),Τσιακλαγκάνος 7(1),Μαρκόπουλος,Καβαργύ-
ρης 4, Κόθρας 21(3),Παραπούρας 11(2), Σουτζό-
πουλος11,Κάνταρκος12.

Ζέφυρος (Τσολάκης):Νικολαϊδης ,Αλεξανδρίδης
Θ. 23(3),Ματενίδης 9,Καναράς,Μαυροματίδης 3,
Τσιόγκας17,Μυστιλιάδης4,Ουρκέρογλου4.

ΜπάσκετΓ’εθνική
Άδικη ήττα του ΑΟΚ στον Βόλο 64-62

Μπάσκετ Γ’ Εθνική

ΕύκολαοΦίλιππος77-60
τονΖέφυρο‘02

Μία ακόμη νίκη για τουςΑετούςΒέροιαςπου
μετάαπό14αγωνιστικές,συνεχίζουναήττητοιστη
ΒΕΚΑΣΚΕΜ.

Η ομάδα τουΝτάνηΤυριακίδη επικράτησε με
108-43τουΕργονάθλουΠολυκάστρου,πουμετέβη
στηνΗμαθία χωρίς τον προπονητή αλλά και με
μόλις5παίκτες.

Εκ τωνπραγμάτων λοιπόν, ηαναμέτρησηδεν
αντέχεισεκριτική,μεαποτέλεσμαναδοθείηευκαι-
ρίαστοννεαρό τεχνικόναμοιράσειχρόνοσυμμε-
τοχήςσεόλουςτουςπαίκτεςπουείχεστηδιάθεση
του.

Πρώτοςσκόρερ της ομάδας ήταν οΔημήτρης
Παπαδόπουλος, που σημείωσε 28 μεπέντε τρί-
ποντακαιτονακολούθησεοΚωστήςΓκεκόπουλος
πουέφτασετους22.

Εκτός της νίκης, το δώροπου επιφυλάχθηκε
στον εορτάζονταπρόεδρο της ομάδας, Σίμο Γα-
βριηλίδη,ήτανκαιηήττατουΓΑΣΠΠάνθηρεςστη
Γουμένισσαπου δίνει ένα ακόμη αβαντάζ στους
Αετούςγιατηνκατάκτησητης1ηςθέσηςστηνκα-
νονικήπερίοδοτηςΒΕΚΑΣΚΕΜ

Ταδεκάλεπτα:26-4,48-23,74-31.108-43
ΟιπόντοιτουΑΟΚ:Τσιμτσιρίδης6,Ιωσηφίδης

12 (2),Παπαδόπουλος 28 (5),Ουζούνης 12 (4),
Γκεκόπουλος22,Πάππου4,Χρυσάφης7 (1), Ια-
τρού4.

ΕΚΑΣΚΕΜΒ΄
Άλλη μία ευρεία νίκη των Αετών Βέροιας

Βόλεϊγυναικών
Εύκολα ο 

Ποσειδώνας 0-3 
σετ στην Κοζάνη
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Σημαντική νίκη με 22-28 πέτυχε 
ο Διομήδης μέσα στη Βέροια 
με αντίπαλο τον Φίλιππο για 

τη 14η αγωνιστική του πρωταθλή-
ματος. Στο α’ ημίχρονο , ο Φίλιππος 
«κόλλησε» στην άμυνα του Διομήδη 
και βρέθηκε να κυνηγά στο σκορ. 
Οι φιλοξενούμενοι αρχικά κάλυψαν 
την αδυναμία τους στο περιφερειακό 
σουτ, βγάζοντας σε θέση εκτέλε-
σης τον πίβοτ Γιόσμου, μέσα από 
αποτελεσματικές συνεργασίες. Στην 
συνέχεια πήραν εύκολα γκολ σε 
γρήγορες επιθέσεις, μετά από καλές 
άμυνες και ξέφυγαν με 3-8 στο 18’ 
και 6-12 στο 27’.

Στο β’ ημίχρονο  οΦίλιπποςπροσπάθησε με
καλές άμυνες να επιστρέψει στο ματς αλλά είχε
αρκετές λάθος τελικές πάσες στις αντεπιθέσεις
και βρέθηκε να χάνει με 9-18 στο 38’.Με καλές
άμυνες,καιτονΚότσυφανακάνειέξιαποκρούσεις
στηνσειράοΦίλιπποςμείωσε13-18στο43’χωρίς
συνέχεια αφού οΔιομήδης βρήκε λύσεις στα δύ-
σκολασημεία και δεν επέτρεψεστουςΒεροιώτες
ναπλησιάσουνπερισσότερο από τα 4 γκολ δια-
φορά.

Πεντάλεπτα:2-0,3-2,3-6,5-8,6-10,8-13(ημ),
9-16,11-18,13-19,15-20,19-24,22-28

ΦΙΛΙΠΠΟΣΒΕΡΟΙΑΣ (ΘεόδωροςΠαυλίδης):
Κοτσιφάς, Ζλατάνος,Καλλιαρίδης,Κουκουτσίδης,
Κωστακίδης 9, Γρηγοριάδης4,Φιλόσογλου,Απο-
στολίδης,Παπαδόπουλος,Τριανταφυλλίδης,Αρσε-

νασβίλι1,Ριζος,Χαραλαμπίδης4,Ζευγαρόπουλος
4,Σιαματάς,Τζιμπουλάς.

ΔΙΟΜΗΔΗΣΑΡΓΟΥΣ (ΚώσταςΔεληγιάννης):
Παπαντωνόπουλος,Αϊβαλιώτης1,Σβεν5,Κρεμα-
στιώτης1,Αργυρού2,Σμυρνιώτης,Χειβιδόπουλος
1,Ρουσόπουλος3,Τσάτσας1,Χαντέλης,Νικηφό-
ρου3,Άρσιτς,Γιόσμου7,Δάσκαλος4.

Διαιτητές: Κατσίκης-Μιχαηλίδης.Δίλεπτα: 4-3,
Πέναλτι:2/3-4/4.

Τααποτελέσματα
Α.Ε.Κ.-ΑΕΡΩΠΟΣΕΔΕΣΣΑΣ..............29-17
ΦΙΛΙΠΠΟΣΒΕΡ-ΔΙΟΜΗΔΗΣΑΡΓ........22-28
ΦΟΙΒΟΣΣΥΚΕΩΝ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ......17-26
Π.Α.Ο.Κ-Χ.Α.Ν.Θ................................36-25
ΚΑΜΑΤΕΡΟ-ΔΡΑΜΑ86.......................33-25
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ-ΔΟΥΚΑΣ...................16-31

Ηβαθμολογία
1ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ...........................................27
2Π.Α.Ο.Κ.....................................................23
3Α.Ε.Κ.........................................................22
4Α.Σ.ΕΔΟΥΚΑ.............................................21
5ΔΙΟΜΗΔΗΣΑΡΓ........................................20
6ΑΕΡΩΠΟΣΕΔΕΣ.......................................16
7Χ.Α.Ν.Θ.....................................................12
8ΦΙΛΙΠΠΟΣΒΕΡ.........................................10
9ΦΟΙΒΟΣ......................................................8
10ΚΑΜΑΤΕΡΟ................................................5
11ΔΡΑΜΑ86..................................................4
12ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ........................................0

Ηεπόμενηαγωνιστική
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣΓ.Σ-ΦΙΛΙΠΠΟΣΒΕΡ
Α.Σ.ΕΔΟΥΚΑ-Π.Α.Ο.Κ
Χ.Α.Ν.Θ-Π.Α.ΣΦΟΙΒΟΣΣΥΚΕΩΝ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-Α.Ε.Κ.
ΑΕΡΩΠΟΣΕΔ-ΚΑΜΑΤΕΡΟ
ΓΣΔΡΑΜΑ86-

Εντός έδρας ήττα από τον Άρη 
Θεσσαλονίκης γνώρισε ο Φίλιπ-
πος με 18-24. Ο Φίλιππος δεν 

ήταν καλός, ήταν συνέχεια πίσω στο 
σκορ και δεν κατόρθωσε ποτέ να μπει 
στην διεκδίκηση του ματς σε αντίθεση 
με τον Άρη που παρουσιάστηκε πολύ 
καλός. Οι φιλοξενούμενες, επέβαλαν 
τον ρυθμό τους από την αρχή και μετά 
το 15λεπτο έχτισαν διαφορά στο σκορ 
που στο 38’ έφτασε τα 8 τέρματα (10-
18). Ο Φίλιππος προσπάθησε να κάνει 
κάτι στο τελευταίο τέταρτο αλλά δεν 
πλησίασε περισσότερο από τα τέσσε-
ρα γκολ.

Ταπεντάλεπτα:0-1,0-2,2-5,4-8,6-11,9-14 (η-
μχ.),10-16,12-19,14-20,16-21,18-23,18-24

ΦΙΛΙΠΠΟΣ (ΓιώργοςΤσικίνας): Νάκο, Κατσικα-
ρώνη,Εμμανουηλίδου2,Ντόβα,Παπαδοπούλου3,
Ανθίτση,Καραχαρίση 6,ΘοδοσοπούλουΒ, Σπυρι-
δοπούλου1,Μπατζαρακούδη4,Γεωργιάδου2,Θεο-
δοσοπούλουΣ.,Βασιλειάδου,Σαμαρά,Νοχουσίδου.

ΑΡΗΣΘ.(ΕυθύμηςΠιπελίδης):Κωστοπούλου8,
Αθανασοπούλου,Ευμορφίδου1,Λούρη5,Καγγελ-
λάρη,Κούπα,Κεσοπούλου,Ταϊρίδου,Κοπανέλλου,
Γιώβη4,Ράπτη,Αλεξιάδου4,Γιαννοπούλου

ΔηλώσειςΓιώργουΤσικίνα
Απογοητευμένοςαπό την εμφάνιση και τηνήττα

τουΦιλίππουαπότονΆρηεμφανίστηκεμεδηλώσεις
τουστοe-handbal.groτεχνικόςτηςγυναικείαςομά-
δαςτουΦιλίππουΓιώργοςΤσικίνας:

«ΣυγχαρητήριαστονΆρηγιατηνδίκαιηνίκητου.
Απαράδεκτη η εμφάνισημας.Με τέτοια εικόνα δεν
κερδίζειςκαμίαομάδα.Όπωςέχουμεπειδενυπάρ-
χει εύκολοπαιχνίδι. Είχαμεμεγάληαστοχία, ειδικό-
τεραστοπρώτοημίχρονο, ενώ έβγαλεπολλάσουτ
καιηΤαϊρίδου.Ακόμακαιότανστοδεύτεροημίχρονο
μειώσαμε την διαφορά στα τέσσερα γκολ, δεν το
πιστέψαμεότιμπορούσεναγυρίσειτοματςκαιφυσι-
ολογικάχάσαμε».

Χάντμπολ Α1 Ανδρών

ΚαλύτεροςοΔιομήδηςκέρδισε
22-28τονΦίλιπποστηνΒέροια

ΧάντμπολΑ1γυναικών
Ήττα του Φιλίππου από τον Άρη 18-24

Βαθμούς και εντυπώσεις μοιρά-
στηκαν στη Νάουσα ο Ζαφει-
ράκης και η Πυλαία. Το τελικό 

27-27 είναι δίκαιο, σε ένα ματς που οι 
δυο ομάδες ήταν συνέχεια κοντά στο 
σκορ. Το παιχνίδι σχεδόν σε όλη του 
την διάρκεια ήταν ντέρμπι και οι δυο 
ομάδες βρίσκονταν η μια κοντά στην 
άλλη. Μετά το 50’ ο Ζαφειράκης πέρα-
σε με τρία γκολ αλλά δεν κατάφερε να 
διατηρήσει το προβάδισμά του.

ΗΠυλαία ισοφάρισε καιπέρασε μπροστά αλλά
ούτεαυτήμπόρεσενακρατήσει τοπρόβάδισμα.Οι
φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν με 26-27 αλλά μισό
λεπτόπριντοτέλοςοΑρβανιτίδηςέγραψετο27-27.
ΗΠυλαίαεκδήλωσημιατελευταίαπροσπάθειααλλά

οΚορωνάςαπόκρουσεκαι
κράτησετηνισοπαλία.

Ταπεντάλεπτα:3-2,4-3,6-5,7-6,10-9,11-11(η-
μχ.)14-15,17-17,20-18,22-20,24-24,27-27

ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ: (Γιούπης -Πρωτογέρης):Βλάχος
2,Πίτος,Θεοδωρόπουλος 8,Διδασκάλου,Ρότζιος,
Τζουβάρας,ΚορωνάςΚ. 1,Αρβανιτίδης 2,Μαυρο-
δουλάκης1,Παντελίδης3,Δεληχρήστος,Τσιγαρίδας
6, ΚαραμπέλκοςΑρ., ΚαραμπέλκοςΑλ., Κορωνάς
Θ.,

ΠΥΛΑΙΑ:(Γούσιος)Ανανιάδης2,Ζαφείρης3,Ιλε-
ρής7,Κουκμίσης5,Τσεσμετζίδης4,Παπαγεωργίου,
Τοκατζόγλου,Ψωμανθιανός,Αντωνιάδης3,Ανθομε-
λίδης1,Ελέτα,Αλατσατιανός,Γιαννακίδης,Μιχαηλί-
δης,Ορφανουδάκης,Πετρίδης2.

Διαιτητές:Πατιός-Τσιάνας,Δίλεπτα: 4-5,Πέναλτι:
4/5-4/4

Α2 Χάντμπολ Ανδρών

Ζαφειράκης-Πυλαία27-27

Μενίκεςπροχώρησανοιπρωτοπόροιτηςβαθμο-
λογίαστηνΑ1κατηγορίατηςΕΠΣΗμαθίαςκαιμάλι-
σταπαίζονταςεκτόςέδρας.ΗΝίκηΑγκαθιάςκέρδισε
1-3στονΑγ.ΓεώργιοκαιοΠΑΟΚ0-1στονΑχιλλέα.

Αναλυτικάόλατααποτελέσματα
Ν.Νικομήδεια–Μακροχώρι.........................2-3
Αγ.Γεώργιος–Αγκαθιάς..............................1-3
Επισκοπή–Άραχος.....................................1-0
Αγ.Μαρίνα–Διαβατός...............................7-1
Ροδοχώρι–Κοπανός..................................3-0
ΑχιλλέαςΝ.–ΠΑΟΚΑλ...............................0-1
Λιανοβέργι–Χαρίεσσα0-..........................3α.α.
Ρεπό:Παλαιοχώρι

Βαθμολογία
1)ΝίκηΑγκαθιάς............................................52
2)ΠΑΟΚΑλεξ.................................................49
3)Ροδοχώρι...................................................36
4)Αγ.Μαρίνα.................................................32
5)Χαρίεσσα...................................................28
6)Παλαιοχώρι................................................27
7)Μακροχώρι................................................27
8)Επισκοπή..................................................23
9)Άραχος......................................................22
10)Κοπανός..................................................22
11)Αχιλλέας...................................................21
12)Νικομήδεια...............................................18
13)Αγ.Γεώργιος............................................16
14)Διαβατός....................................................4
15)Λιανοβέργι.................................................1

ΕΠΣΗμαθίας
Με νίκες προχώρησαν οι πρωτοπόροι
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Καμία από τις τρεις ομάδες του 
νομού δεν κέρδισε αλλά και 
οι τρεις πήραν ισοπαλία και 

μάλιστα με το ίδιο σκορ (0-0)

ΑγροτικόςΑστ–ΆρηςΠαλαιοχ.................. 1-1
Καρίτσα–Μ.ΑλέξανδροςΤρικ.................. 0-0
ΑΟΚαρδίας–Καμπανιακός...................... 2-1
Εδεσσαϊκός–ΑλμωπόςΑριδαίας.............. 0-0
Κιλκισιακός–Ηρακλής.............................. 0-4
Μακεδονικός–ΦΑΣΝάουσα..................... 0-0
ΦίλιπποςΑλεξάνδρειας–Πιερικός............ 0-0

Αναλυτικάταπαιχνίδια
ΦίλιπποςΑλεξ.-Πιερικός0-0
Σε έναματςπου δεν διεκδικεί δάφνεςποιότη-

τας, οΦίλιπποςΑλεξάνδρειαςαναδείχτηκε ισόπα-
λος χωρίςσκορμε τονΠιερικό.Έντονα ταπαρά-
πονατωνφιλοξενούμενωνγιαακυρωθένγκολτου
Κυπαρίσσηστο80’ωςεπιθετικόφάουλ.

ΦίλιπποςΑλεξάνδρειας(Γ.Μαϊδάτσης):Κούζας,
Πιπιλιάρης,Πέικος,Δημητρίου,Μπουντάνι,Κιβρα-
κίδης, Σκλιοπίδης,Αβραμόπουλος, Καραχαλίδης,
Κουμπούλα (50′ Σαρηγιαννίδης), Χουσεΐνογλου
(80′Ταλαίπωρος).

Πιερικός(Δ.Χριστοφορίδης):Παπατολίκας,Βο-
σνιάδης,Λαζαρίδης, Χατζηδίμπας, Κανταρτζής,
Ηλιάδης,Κωστίκος (46′Καρτσαμπάς),Κτιστόπου-
λος(46′Κυπαρίσσης),Σαμανίδης(70′Παλιάτσιος),
Κραγιόπουλος,Γκουντρουμπής(75′Κατσιαμήτας)

ΑΕΚαρίτσας–ΜέγαςΑλέξανδροςΤρικάλων
0-0

ΧωρίςνικητήέληξεηαναμέτρησηστηνΠιερία,
μετηνΑΕΚαρίτσαςγιαόγδοοσυνεχόμενοπαιχνίδι
ναμένειμακριάαπότηνήττα.

ΑΕΚΑΡΙΤΣΑΣ (Ζιώγας):Βασιλειάδης,Δαλαμή-
τρας, Γούτσιος,Μπουντογιάννης,Κωτσιόπουλος,
Τροΐρης, Σεχολάρι (73’Μαυρίδης),Δημητρουλό-
πουλος,Μπενίσκος,Κυρτέγος(80’Κωστόπουλος),
Κυπαρίσσης.

Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΤΡΙΚΑΛΩΝ (Αμπρικίδης):
Αργυρόπουλος, Συμπεθέρης (81’ Ποτουρίδης),
ΚίτσαςΛ.,Τσουλχάι,Πετκάκης,Τσότρας, Ζαχαρι-
ουδάκης (87’Καφές),Κουκουράκης (75’Βλάχος),

Παρσόπουλος, Καπετάνος, Πατσιαβούρας (69’
ΚίτσαςΓ.).

Μακεδονικός–ΦΑΣΝάουσα0-0
Δίκαιοαποτέλεσμα…Παιχνίδιμεελάχιστεςφά-

σειςστογήπεδοτηςΠολίχνης,όπουΜακεδονικός
καιΝάουσααναδείχθηκαν ισόπαλοι, χωρίς τέρμα-
τα.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ (Αβραμίδης): Γουμάγιας,Του-
μανίδης,Τσουκάνης,Αντωνιάδης,Παπατζίκος,Ζα-
φειρίδης,Λύρας, Γαρύφαλλος (68’ Πεχλιβάνης),
Ποκόνγκ(82’Διαμαντίδης),Ζαγναφέρης(73’Στασι-
νόπουλος),Παπαποστόλου.

ΝΑΟΥΣΑ (Ασλανίδης): Γρηγοριάδης,Περηφα-
νόπουλος,Τζημογιάννης, Γιαννόπουλος,Ζούρκος,
Μουρατίδης,Μουρίκι(90+Μαντός),Τούφας,Ντινό-
πουλος (85’Χατζόπουλος),Νίκου (68’Αργυρίου),
Κυζιρίδης.

Ηβαθμολογία
1Ηρακλής....................................................46
2ΆρηςΠαλαιοχωρίου..................................45
3ΑλμωπόςΑριδαίας....................................36
4Εδεσσαϊκός...............................................32
5ΜακεδονικόςΝεάπολης............................31
6Νάουσα.....................................................30
7ΑγροτικόςΑστέρας....................................29
8Πιερικός....................................................28
9ΑΟΚαρδίας..............................................27
10ΑΠΕΛαγκαδά.........................................25
11ΜέγαςΑλέξανδροςΤρικάλωνΗμαθίας...24
12ΑΕΚαρίτσας...........................................23
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Ηεπόμενηαγωνιστική
Παλαιοχώρι-Νάουσα
Τρίκαλα-Αγρ.Αστέρας
Καμπανιακός-Μακεδονικός
Αριδαία-Καρίτσα
Ηρακλής-ΑΟΚαρδία
Πιερικός-Εδεσσαϊκός
Λαγκαδάς0Κιλκισιακός
Ρεπό:ΦίλιπποςΑλεξάνδρειας

Στην Πιτσαρία 
ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ 
έκοψε το τμήμα 

στίβου του Φιλίππου 
Βέροιας την καθιερω-
μένη πίτα. Η αίθουσα 
ήταν κατάμεστη από 
αθλητές και αθλή-
τριες του συλλόγου 
και μέσα σε ένα 
οικογενειακό κλίμα ο 
προπονητής της ομά-
δας Κυριάκος Μηνάς 
έκοψε την βασική 
πίτα προς το τμήμα 
και τους προπονητές 
αλλά και στο τύπο 
. Στα πιτάκια που 
μοιράστηκαν τυχεροί 
ήταν οι Ιωαννίδης 
Αργύρης και ο Άνθι-
μος Κελεπούρης που 
πήραν δωροεπιταγή 
για αγορές από το 
κατάστημα αθλη-
τικών ειδών sport 
team του Τέλη Ευθυ-
μιάδη.

Πριν από την κοπή τηςπί-
τας ο κ. Μηνάς παρουσίασε
τον ομογενή Σκαρβέλη Στηβ-
Τσώρτζ  που μεταγράφηκε
στονΦίλιπποκαιείνιααθλητής
του 10θλουπουμένει μόνιμαστιςΗΠΑστηνΚαλι-
φόρνια και ήρθε στηνΕλλάδα και τονΦίλιππο να
αγωνιστεί στο ελληνικόπρωτάθλημα.Μάλιστα την
ερχόμενη εβδομάδαθαπάρει μέροςστουςαγώνες
κλειστού στίβου με την φανέλα τουΦιλίππου στο
αγώνισματου7αθλου

Στην εκδήλωση υπήρχε μία ακόμη έκπληξη με
τηντούρτακαιτακεράκιαπουέσβησεονεαρόςΠα-
ναγιώτηςΑθανασάκηςαφούείχεταγενέθλιατουκαι
οισυναθλητέςτουτουτραγούδησανκαιτουέδωσαν
τιςκαλύτερεςευχές.

ΣτηνεκδήλωσηήτανκαιοπροπονητήςτουΣυλ-
λόγουΝίκοςΚελεπούρης όπως και ο έφορος  του
ΦιλίππουΓρηγόρηςΤσίλης

Γ’Εθνική
Ισοπαλίες χωρίς γκολ και οι τρεις ομάδες 

της Ημαθίας

Το τμήμα στίβου του Φιλίππου
έκοψε την πίτα του

ΜεταγραφήομογενήπαρουσίασεοΚυριάκοςΜηνάς

ΈγινετοαπόγευματουΣαβ-
βάτουστο‘’ΠΑΛΑΙΝΤΕΣΠΟΡ’’
τηςΘεσ/κης ημερίδα κλειστού
στίβου  όπου συμμετείχαν α-
θλητέςτουΦΊΛΙΠΠΟΥ.

Τααποτελέσματαήτανεξής
   60μ. εμποδ. γυναικων=

1ηΚΩΣΤΟΓΛΙΔΟΥΜΑΧΗ8’’86
60 μ. εμποδ. ανδρων   =

4ος ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΚΗΣ
8’’49

60μ. εμποδ.κορασιδων=3η
ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ  ΡΕΒΕΚΚΑ

10’’23
7ηΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΥΓΙΑΝΝΟΥ-

ΛΑ11’’23
60 μ. εμποδ.πανκορασιδων=

4ηΑΡΑΜΠΑΤΖΗΕΛΕΝΗ9’’82
60μ.γυναικων  =  4ηΚΩΣΤΟ-

ΓΛΙΔΟΥΑΝΔΡΟΜΑΧΗ7’’91
60μ.κορασιδων=ΑΘΑΝΑΣΑ-

ΚΗΡΕΒΕΚΚΑ8’’84
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΥΓΙΑΝΝΟΥΛΑ

9’’11
επί κοντω ανδρών= ΧΑΤΖΟ-

ΠΟΥΛΟΣΣΑΚΗΣ3μ.70

Ενθαρρυντικέςεπιδόσεις
τωναθλητώντουΦιλίππου
σεαγώνεςκλειστούστίβου

Θετικό ήταν
για τουςαθλητές
της Γυμναστικής
Ενωσης Νάου-
σας το τελευταίο
αγωνιστικότεστ,
πριντουςπανελ-
λήνιους αγώνες
κλειστού στίβου
που θα γίνουν
στο ΣΕΦ στις
10,11/2. Οι 14
αθλητές –τριες
της ΓΕΝ συμμε-
τείχανσεαγώνες
κλειστού στίβου
το Σάββατο 3/2
στο‘’παλέντεσπόρ’’τηςΘεσσαλονίκηςκαιστοκλει-
στόστάδιοτωνΑμπελοκήπωνκαιέφερανταπαρα-
κάτωαποτελέσματα:

ΑΝΔΡΩΝ
Λογδανίδης Κων/νος :1ος στο ύψος (1.85) και

4οςστοεπίκοντώ(4.20)
ΣτεφανήςΓιώργος:2οςστούψος(1.85)και11ος

στομήκος(5.95)
ΠίπιλαςΚων/νος:12οςστοΜήκος(5.79)
ΙωαννίδηςΓιώργος:15οςστοΜήκος(5.61)
ΕΦΗΒΩΝ
ΣαραντινόςΣαράντης:1οςστα60εμπ.(8’’65)

ΠΠΑ΄
ΜπιλιούρηςΣπύρος:4οςστα60εμπ.(9’’38)
ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΚαϊσίδουΣοφία:1ηστηΣφαίρα(13.87)
ΛογδανίδουΙλζε:2ηστοΜήκος(5.65)
ΣέπκαΕλένη:6ηστοΜήκος(5.20)
ΣτεφανήΙωάννα:6ηστηΣφαιροβολία(11.27)
ΜάκηΚάτια:8ηστηΣφαιροβολία(9.35)
ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
ΛίγγουΕυδοξία:2ηστα60μ.εμπ.(9’’59)και3η

στα60μ.(8’’39)
ΛίγγουΕλπίδα:6ηστα60μ.(8΄΄92)
ΠΚΑ΄
ΝέγρουΚυριακή:6ηστα60μ.εμπ.(10΄΄22)

ΠολύκαλέςεπιδόσειςτηςΓΕΝάουσας
σεαγώνεςκλειστούστίβου

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

Φεβρουάριος 2018 
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκατά

τοδιάστημααπό05-02-2018 μέχρι11-2-
2018 θαείναιτοεξής:Αυτόματοςτηλεφωνη-
τήςβλαβών:τηλ.2331021814.

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

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

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Φαρμακεία
Τρίτη 06-02-2018

13:30-17:00 ΚΑΛΑΪ-
ΤΖΙΔΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΗ-
ΡΑΣ10(κοντάσταΚΤΕΛ)
23310-62989

20:30-01:00+διαν.ΚΑ-
ΛΑΜΠΑΛΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 48&ΚΟΝΙ-
ΤΣΗΣΓΩΝΙΑ23310-71601

Ένα24ωρομετά τησυγκέντρω-
σηχιλιάδωνπολιτώναπ’όλητηχώ-
ραπουδιαδήλωσανυπέρτηςελλη-
νικότητας τηςΜακεδονίας, τομέγε-
θος και τα μηνύματα του χθεσινού
συλλαλητηρίουστοΣύνταγμα,έγινε
το νέο πεδίο σύγκρουσης μεταξύ
κυβέρνησης καιΝέαςΔημοκρατίας.
Ο αρμόδιος υπουργός Νίκος Τό-
σκαςεπιμένειότιοισυγκεντρωμένοι
δενξεπέρασαντις150.000,προκα-
λώντας την αντίδραση βουλευτών
τηςΝέαςΔημοκρατίαςαλλάκαιτου
ΔημητρηΜάρδααπότοΣΥΡΙΖΑκαι
τουΔημήτρη Καμμένου από τους
ΑνεξάρτητουςΈλληνες.

Επί της ουσίας και όσοναφορά
το γεγονός τουσυλλαλητηρίου, αυ-
τό έστειλε μηνύματα προς όλο το
πολιτικό σύστημα και κυρίως στην
κυβέρνηση ο κυρίαρχος ελληνικός
λαός, όπως χαρακτήρισε το μέγα
πλήθος οΜίκης Θεοδωράκης το
απόγευμα τηςΚυριακής4Φεβρου-
αρίουστηνΑθήνα.

Κόσμος από όλα τα μήκη και
πλάτη της χώρας αλλά και ομογε-
νείς,έλληνεςτουεξωτερικού,χωρίς
κομματικέςταυτότητες,«βούλιαξαν»
το κέντρο της πρωτεύουσας, με
συνθήματα για το αδιαμφισβήτητο
τηςελληνικότηταςτηςΜακεδονίας.

Ιστορική στιγμή η ομιλία του
ΜίκηΘεοδωράκη που αυτοπροσ-
διορίστηκεως «πατριώτης και δι-
εθνιστής» και με ενωτικό πνεύμα

απευθύνθηκε στον κόσμο και τους
πολιτικά υπεύθυνους για τις δια-
πραγματεύσεις. «Οι σκοπιανοίπα-
ραμορφώνουνταιστορικάγεγονότα
σεβαθμό γελοιότητας, ενώ επιδιώ-
κουνστηνπραγματικότητατηνεπέ-
κτασητωνσυνόρωντουςειςβάρος
τωνδικώνμας…Εμάςδενμαςεπι-
τρέπεταινασυμφωνήσουμεμεαυτή
τηνπαραχάραξη της ιστορίας…Η
μόνη λύση είναι νααφήσουμε τους
Σκοπιανούς ναπιστεύουν στο το-
πικό τουςμύθο και εμείς ναπαρα-
μένουμε πιστοί κι ανένδοτοι στην
ελληνικότητατηςΜακεδονίας».

Θύμισε επίσης την απόφαση
τωνπολιτικώναρχηγώντο1992για
μια κοινή γραμμήπλεύσης, «η ο-
ποίαδενθαδέχεταιγιακανένατρό-
πο τη λέξηΜακεδονία, με γεωγρα-
φικούς ή άλλους προσδιορισμούς
όπωςΆνω,Κάτω,κιεπίτααυτάκαι
κυρίωςΝέαΜακεδονία…Αν υπο-
χωρήσουμε είναισαν ναανοίγουμε
διάπλατατασύνοράμας»

Αναφερόμενος στις λύσεις που
προτείνονταιαπόταΣκόπια,τιςχα-
ρακτήρισε «κουτοπονηριέςπου θα
μπορούσαν νααπευθύνονται μόνο
σε λαό ηλιθίων και γονατισμένων,
καθώςγιατουςΈλληνεςείναιντρο-
πήακόμα και νααναφερόμαστεσε
αυτό,αφούηονομασία τουόποιου
αεροδρομίου και όποιας λεωφό-
ρου είναι στη δική τους ευχέρεια
να αλλάξει ξανά αφού επιτύχουν

τους σκοπούς του. «Αλήθεια τόσο
βλάκες μας θεωρεί ο Σκοπιανός
πρωθυπουργός;»διερωτήθηκεο κ.
Θεοδωράκης,προτείνοντας νασυ-
νεχίσουμε την ειρηνικήσυνύπαρξη
αλλά να μην δώσουμε την συγκα-
τάθεσήμαςγιαναγίνουνμέλοςτης
Ευρώπης και τουΝΑΤΟ. «Ταμαύ-
ρα σύννεφαπου μας ακολουθούν
γίνονται κάθε μέρα και πιο ορατά.
Αν υποχωρήσουμε τώρα στην πί-
εση τωνΣκοπίων και γίνουνμέλος
του ΝΑΤΟ με την δική μας ψήφο
θα είμαστε άξιοι της μοίρας μας»
πρόσθεσε.

Ζήτησεδημοψήφισμα
Στο κλείσιμο της ομιλίας του

την οποία αφιέρωσε στονΘ. Κο-

λοκοτρώνη, ζήτησε δημοψήφισμα,
τονίζοντας ότι σ’ αυτή την κρίσιμη
στιγμή και μπροστά στην πιθανό-
τητα να οδηγηθούμε ακόμη και σε
καταστάσεις εθνικής τραγωδίας και
εάνκάποιακυβέρνησηδιανοηθείνα
βάλειτηνυπογραφήτηςχώραςμας
σε οποιαδήποτε ονομασία, απλήή
σύνθετη,πουθαπεριέχει τοόνομα
Μακεδονία, δεν υπάρχει αμφιβολία
ότι είναι υποχρεωμένη να ρωτήσει
πρώτατονελληνικόλαό.

Ηομιλία τουΜίκη καταγράφεται
ως ιστορικό γεγονός στη νεώτερη
ιστορία ενώοι εξελίξεις απόαύριο
στο πολιτικό σκηνικό αναμένονται
με εξαιρετικό ενδιαφέροναπόόλες
τιςπλευρές.

ΜεομιλίατουΜίκηΘεοδωράκηκαιπαρουσία
εκατοντάδωνχιλιάδωνπολιτώναπ’όλητηχώρα

στάλθηκετομήνυμαγιατηΜακεδονία



ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: 1)Δι-
αμέρισμα26τ.,μ.στον
3ο  όροφο ευήλ ιο  κα ι
ευάερο,  σε  πολύ κα-
λή κατάσταση πλησίον
τηςπλατείαςΩρολογί-
ου.2)Οικόπεδο1.100

τ .μ .  σ τα  Παλατ ί τσ ια .
Από  τ ο ν  ι δ ι ο κ τ ή τ η .
Μεσίτες αποκλείονται.
Τηλ.:6937226223.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ από ιδιώτη
καινούργιο κατάστημα 45
τ.μ. στο κέντρο της Βέ-
ροιας(Κεντρική5-δίπλα
στο Επιμελητήριο), με

πατάρι 30 τ.μ., αυτόνομη
θέρμανση και θέσηπάρ-
κιγκ.Τηλ.:6936870915.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο
510 τ.μ., στο Διαβατό.
Τιμή συζητήσιμη χω-
ρίς μεσίτες. Τηλ.: 6980
357675.

ΠΑΝΟΡΑΜΑ στο κέ-
ντρο, πωλείται οικόπεδο,
σεκεντρικόδρόμο,απερι-
όριστηθέα,320 τ.μ.Τηλ.:
6947263810κ.Μαρία.

ΠΩΛΕ ΙΤΑ Ι  α γ ρ ό ς
με ροδάκινα και πομώ-

να στην άσφαλτο 7.500
τ .μ . ,  κοντά  στην .Αγ .
Μαρίνα και Αγ. Γεώρ-
γιο. Τηλ.: 6945 122583
Euromesitiki.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΑΠΟΘΗΚΕΣ-

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ-
ΓΡΑΦΕΙΑ-

ΓΚΑΡΑΖ-
ΧΩΡΑΦΙΑ

ΠΑΣΤΕΡ8 Βέροια, ε-
νοικιάζεται γκαρσονιέρα
1ΔΧΛΚ,επιπλωμένη.Εχει
κεντρικήθέρμανση,κλιμα-
τιστικό, T.V., ψυγείο, ηλ.
κουζινάκι (φούρνο-εστί-
ες), εγκατάσταση internet
κ.λπ. Πληρ. τηλ.: 23310
24939,6973015833.
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ επι-
χείρηση καφέ-μπαρ

επίτηςοδούΕληάς

πλήρως  εξοπλ ι -

σμένη. Τηλ.: 6945

013461.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χω-
ράφι 10.300 τ.μ.
στο Μακροχώρι,
τοποθεσία «Βάλ-
τος»κοντάστοΑ-
ντλιοστάσιο.Τηλ.:
2331024097.
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κέντρο,Α-
στικά,γκαρσονιέρα3ουορόφου,
δωμάτιο,σαλοκουζίνα,μπάνιο,
ανακαινισμένη,ατομικήθέρμαν-
ση πετρελαίου, αιρ κοντίσιον,
πλήρωςεπιπλωμένη,ευχάριστη,
φωτεινή.Ενοίκιο180,00ευρώ.
Μεσιτικό γραφείο «ΣΤΟΧΟΣ».
Τηλ.:2331068080,6973735020.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ πρώην

εξουσιοδοτημένο συνεργείο
OPEL,πλήρως εξοπλισμένο,
με πολύ καλό ενοίκιο. Τηλ.:
6944860080.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ηλεκτρολόγος

και μηχανικός αυτοκινήτων
για συνεργείο στη Βέροια.
Πληρ. τηλ.: 23310 71553 &
6936905040.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: βοηθός μά-
γειρα κα άτομα για την κου-
ζινα σε γνωστή ταβέρνα στη
Βέροια. Τηλ.: 23310 70846
μετάτις10.00π.μ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρο άτο-
μογιατοκυλικείοστοΝοσο-
κομείο Βέροιας. Βιογραφικά
αυτοπροσώπως στο κυλι-
κείο.

BIOMHXANIA  του Νο-
μού Ημαθίας ζητάει Χημικό
Μηχανικό.Αποστολήβιογρα-
φικών στο: guru.recruits@
gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ:  οδοντ ία-

τρος για συστέγαση και
κοπέλα για να εργασθεί
σαν βοηθός οδοντιά-
τρου στη Βέροια. Τηλ.:
6946145626.

ΗΕΤΑΙΡΙΑ inoxcon 
sofkos αναζητεί βοη-
θό ψυκτικού για μόνιμη
εργασία και επίσης ανα-
ζητεί άτομο με γνώσεις
σε βιομηχανικό σχέδιο.
Αποστολή βιογραφικών
info@inoxcon.gr.  Τηλ
2332024771.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άνδρες
για εργασίασεσυσκευα-
στήριο τροφίμωνστοΜα-
κροχώρι Ημαθίας. Τηλ.:
2331070401.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για
delivery έως 40 ετών
για μόνιμη εργασία για
το κατάστημα «Κρεπού-
λης» στη Βέροια. Τηλ.:
2331504753.

ΑΠΟ ΤΟ ΨΗΤΟΠΩ-
ΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΗΣ ζητού-
νταικοπέλεςγιαεργασία.
Τηλ.: 6984 472747, κος
Γιώργος.

ΖΗΤΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ με πο-
λευτήεμπειρίαστοναυτισμό
αναλαμβάνει παράλληλη
στήριξησεόλες τιςβαθμί-
δεςεκπαίδευσηςκατ’οίκον
εκπαίδευσηκαθώςκαιψυ-
χοεκπαίδευσηκαισυμβου-
λευτικήγνέωνστοναυτισμό.
Τηλ.:6977980922.

ΚΥΡΙΑ  αναλαμβά-
νει τη φύάλη και περι-
πο ίηση ηλ ικ ιωμένων
σε 24ωρη βάση. Τηλ.:
6993678697.

ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ κυρία
μονογονικής οικογένει-
ας, ζητάει εργασία, για
φύλαξη ηλ ικ ιωμένων
κα ι  καθαρ ισμό  σπ ι -
τιών. Τηλ.εφωνο: 6999
262565.

ΚΥΡΙΑ ζητεί εργασία
γιαφύλαξημωρούήκα-
θαρίστρια σε σπίτι και
γραφεία. Τηλ. επικοινω-
νίας:2331073642.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει
την φροντίδα ηλικιωμέ-
νων & καθαρισμα σπι-
τιών,γραφείωνκαισκά-
λες.Τηλ.:6946479828.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ  κρεβα-

τάκι ΒΕΒΕ σε άσπρο
χρώμα, με στρώμα και
υφασματάκια προστα-
τευτικά, σχεδόν αχρησι-
μοποίητο. Τιμή ευκαιρί-
ας 150,00 ευρώ. Τηλ.:
6977430658.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  εξοπλι-
σμός καφετέριας (καφε-
τιέραASTORIAMONH),
π λ υ ν τ ή ρ ι ο  π ι ά τω ν
(DIHR-Ιταλικό),φραπιέρα
(επαγγελματική-βαρέως
τύπου), τοστιέρα (επαγ-
γελματική 2 εστιών), 2
στρογγυλά τραπέζια, 7
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ73τμΑΝΑΚΑΙ-
ΝΙΣΜΕΝΟ2ΔΣΚΧΛΚ.ΚΕΝΤΡΟ€30.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ105τμΑΝΑΚΑΙ-
ΝΙΣΜΕΝΟ2ΔΣΚΧΛΚΑΠΟΘΗΚΗ,ΑΤΟΜ.
ΛΕΒΗΤΑ,ΗΛΙΑΚΟ,ΤΖΑΚΙ,ΘΕΑ,ΑΝΑΚΑΙ-
ΝΙΣΜΕΝΟ.ΤΙΜΗΕΥΚΑΙΡΙΑΣΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ87 τμ 3ΔΣΚ-
ΧΛΚ.1ΟςΟΡΟΦΟΣΚΕΝΤΡΟ€35.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ90 τμ 3ΔΣΚ-
ΧΛΚ.2ΟςΟΡΟΦΟΣΚΑΛΛΙΘΕΑ€35.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 87τ 3ος 2Δ-
ΣΚΧΛΚ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΛΟΥΞΠΛΗΣΙ-
ΟΝΠΙΕΡΙΩΝ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 105 τ.μ.3ος-
3ΔΣΚΧΛΚΔΙΑΜΠΕΡΕΣΑΤ.ΘΕΡΜΑΝ-
ΣΗ,ΘΕΑ,ΠΑΡΚΙΝ,ΠΑΠΑΓΟΥ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 145τ.μ.4ος
3ΔΣΤΚΧΛΚCWΛΟΥΞΤΖΑΚΙΑΤ.ΘΕΡ-
ΜΑΝΣΗ,ΘΕΣΗΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ.ΘΕΑ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙAΜΕΡΙΣΜΑ 60τ.μ.1ΔΣΚ-
ΧΛΚΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗΠΛΗΣΙΟΝΑΣΤΙΚΑ.
ΠΩΝΟΥΝΤΑΙ:2 ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ1ΔΚ-
ΧΛΚ1οςκαι2ος15.000€ΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ155τ.μ.3Δ-
ΣΤΚΧΛΚWCΛΟΥΞ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 130τ.μ.3ος
ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 150τ.μ.Ε-
ΝΤΟΣ 1ΣΤΡ. ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΟΥΠΕΡ
ΛΟΥΞΡΑΧΙΑ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 50τ.μ.2ος
ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗΚΕΝΤΡΟ-ΑΠΟΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ85 τ.μ.2ΔΣΚ-
ΧΛΚ2οςΤΣΕΡΜΕΝΙ40.000€
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ35τ.μ.ΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΟΙΚΟΠΕΔΟ840τ.μ.ΠΑΠΑΚΙΑ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΟΙΚΟΠΕΔΟ145τ.μ.ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΟΙΚΟΠΕΔΟ209τ.μ.ΠΑΠΑΓΟΥ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΧΩΡΑΦΙ4200τ.μ.ΠΑΝΟΡΑΜΑ.

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700
τμ.μεκτίσμαδυόροφοσε τιμή
ευκαιρίας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφιποτιστι-
κό11στρέμματαστηΜελίκη(πε-

ριοχήΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα

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

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

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

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

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

-ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ10στρέμματαστηΦυτειάσεπολύκαλήτοπο-
θεσίαμόνο15.000ευρώ.
-ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμακοντάστοκέντρο110τ.μ.,3Υ/Δ,σα-
λοκοζίνα,W.C.,τζάκι,γκαράζ,αποθήκη,καινούργιαοικοδομή
130.000ευρώ.
-ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμαστοκέντρο105τ.μ.με3Υ/Δ,σαλόνι,
κουζίνα,W.C.,1οςόρ.,50.000ευρώ.
-ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμαεπίτηςΜητροπόλεως75τ.μ.,4οςόρ.,
ασανσέρ28.000ευρώ.
-Πωλείται στο κέντρο τηςΘεσ/νίκης κοντά στοΤουρκικό
Προξενείογωνιακόκατάστημα190τ.μ.με190τ.μ.πατάρι,
νοικιασμένο600ευρώ.Τιμή75.000ευρώ.
-Πωλείται οικόπεδο1.200 τ.μ.στηΛευκόπετρα εντόςοικι-
σμού,τιμή9.500ευρώ.
-Πωλείταιχωράφι3,5στρ.στηΛευκόπετρα.Τιμή3.800ευρώ.
-Πωλείται για επένδυση 3 στρ. προςΛαζοχώρι πριν τις
γραμμέςμεπολύμεγάληπρόσοψηστον κεντρικό δρόμο.
Τιμή60.000ευρώ.
-Πωλείταικατάστημα173τ.μ.Θεσ/νίκης110.000€
-Πωλείται μονοκατοικία 60 τ.μ. σε οικόπεδο 110 τ.μ. στο
κέντρο65.000€
-Πωλείται διαμέρισμα γωνιακό στηΝάουσα 65 τ.μ., 1ος
όροφος,2Υ/Δ,σαλόνι,κουζίνα,W.C.,σεπολύκαλήκατά-
στασηΠ.Δ.150Α
-Πωλείταιισόγειο50τ.μ.στηΝάουσα12.000€,χρίζειανα-
καίνισηςΠΔ150Β
-Πωλείται κατάστημα 150 τ.μ. στηνΠλατείαΑγ.Αντωνίου
120.000€ΠΚ169
-Πωλείται κατάστημα 148 τ.μ. επί της Θεσσαλονίκης,
120.000€ΠΚ172
-Πωλείται χωράφι στο τρίτο πόδι Χαλκιδικής 3.780 τ.μ.
πρώτοστηθάλασσα,χτίζει90τ.μ.Τιμή100.000€

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙαποθήκηκοντάστκάντρο220τ.μ.,50.000ευρώ.

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΓΡΑΦΕΙΩΝ
-Ενοικιάζεται κατάστημα 220 τ.μ. επί τηςΜητροπόλεως
1000€ΕΚ70
-ΕνοικιάζεταικατάστημαεπίτηςΘεσσαλονίκηςσε3επίπεδαμε
εξοπλισμόγιαταβέρνα,BARμεπολύκαλόενοίκιοΕΚ77
-Ενοικιάζεται κατάστημα επί τηςΘεσσαλονίκης 100 τ.μ.
350€ΕΚ74
-Ενοικιάζονται4καταστήματαΠλατείαΑγίουΑντωνίουαπό
200έως300€
-Ενοικιάζεταικατάστημα35τ.μ.επίτηςΒενιζέλου350€ΕΚ81
-Ενοικιάζεται γραφείοσε ημιόροφο 40 τ.μ.Μητροπόλεως
200€Ε217
-Ενοικιάζεται γραφείοστο κέντρο 27 τ.μ., 2ος όροφος με
W.C.150€Ε219
-Ενοικιάζονται 2 γραφεία επί τηςΜητροπόλεως 60 τ.μ.
και42τ.μ.ΤιμήσυζητήσιμηΕ220
-Ενοικιάζεται γραφείο 36 τ.μ., 4ος όροφος, βλέπειΒενιζέ-
λου200€Ε221
-ΕνοικιάζεταικατάστημαεπίτηςΠιερίωνπερίπου500τ.μ.1100€

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

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

Προσφορά της εβδομάδας
-ΕΥΚΑΙΡΙΑπωλείταιοικοδομή επί τηςΘεσσαλο-

νίκης,αποτελούμενηαπόυπόγειο,ισόγειο,όροφος,
160.000€

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

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

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

-Κατάστημαπωλείταισεκαινούργιαοικοδομήστοκέ-
ντρο40τ.μ.Τιμή19.000ευρώ

www.mesitikoveria.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ολοκληρωμένες
ανακαινίσεις σπιτιών, καταστημάτων μεπροσοχή
στηλεπτομέρεια,πολύκαλέςτιμέςκαισυνέπειαστο
χρόνο.Τηλ.:6944764477κ.Δημήτρης.
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καρέκλες (με κουπαστή) και
8 ψηλά σκαμπό. Πωλούνται

σε τιμή ευκαιρίας.Τηλ.: 6974
867093. ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ

ΕΥΚΑΤΑΣΤΑΤΟΣ κύρι-
ος 50 ετών ψάχνει εμφα-
νίσιμη κυρία ως 50 ετών
για γνωριμία. Τηλ.: 6972
371446.

ΚΥΡΙΟΣ 72 ετών ζητεί
κυριααπό50ετώνέως70
για σοβαρή σχέση. Τηλ.:
6989007541.

42ΧΡΟΝΟΣ εμφανίσι-
μος με ανώτερη μόρφωση
ζητεί γνωριμία με κοπέλα
ευχαρίστου χαρακτήρα.
Τηλ.:6942274316.

ΚΥΡΙΟΣ ζητά να βρει
κυρία χωρίς υποχρεώσεις,
φτωχειά, για σοβαρή σχέ-
ση.Τηλ.:2331026934.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:105722 -.ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Γκαρσονιέρασυνολικής επιφάνειας45 τ.μ.
στον 4 ο όροφο.Αποτελείται απόΣαλόνι,
Κουζίνα,Μπάνιο .Ηκουζίνα της είναι και-
νούργια .Είναικατασκευασμένητο1970και
διαθέτει θέρμανσημεΘερμοπομπός, έχει
πολύμεγάληβεράντα και εξαιρετικήΘέα,
ΚουφώματαΣυνθετικά,μεδιπλάτζάμια ,με
ΑνελκυστήρακαιA/C,αλλάκαιΗλιακόθερμο-
σίφωνα,Μπαλκόνια30τ.μ.-Τιμή:140€.

Κωδ24461ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ,Δημαρ-
χείο,γκαρσονιέρανεόδμητη50τ.μ., ισόγεια,
κατασκευή2006,σαλονοκουζίνα1 υ/δ και
μπάνιο ,σεεξαιρετικήκατάστασηκαιμεκαι-
νούργιασυνθετικάκουφώματακαιδιπλάτζά-
μια, ενεργειακής κλάσηςΓ , μεπολυτέλεια
και ζεστασιά,διαθέτειατομικήθέρμανσηπε-
τρελαίουκαιηλιακόθερμοσίφωνακαιμεθω-
ρακισμένηπόρτα ,γιααπαιτητικόενοικιαστή
σίγουρακαι καθόλουκοινόχρηστα , ενοίκιο
180€,Αποκλειστικήδιάθεσηκαι διαχείριση
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:115743 -ΒΙΛΑΒΙΚΕΛΑΕΝΟΙΚΙΑ-
ΖΕΤΑΙνεόδμητηΓκαρσονιέρασυνολικήςεπι-
φάνειας56τ.μ.στον2οόροφο.Αποτελείται
από1Υπνοδωμάτιο,Σαλονοκουζίνα,Μπάνιο
.Είναικατασκευασμένητο2005καιδιαθέτει
θέρμανσηΑυτόνομη -Πετρελαίου, έχεικου-
φώματασυνθετικάκαιΔιπλάτζάμια .Ηθέα
τουεκπληκτική.-Τιμή200€.

Κωδ:115718-ΚΕΝΤΡΟΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γκαρσονιέραεπιπλωμένησυνολικήςεπιφά-
νειας 64 τ.μ.ΗμιώροφοςΥπερυψωμένος.
Αποτελείται από 1Υπνοδωμάτιο, Σαλόνι,
Κουζίνα,Μπάνιο , είναι κατασκευασμένη το
1972καιανακαινίστηκετο2010,διαθέτειθέρ-
μανσημεδύοκλιματιστικάΘέα,Κουφώματα
Συνθετικά,A/C,Έπιπλα,Ηλ.Συσκευές,Διπλά
τζάμια,Τιμή:200€.

Κωδ.105833Γκαρσονιέραμεγάληστο
κέντροτηςΒέροιας65τ.μ.με1δσξεχωριστή
κουζίνακαιμπάνιο,3οςορ.σεκαλήκατάστα-
σημερικώςανακαινισμένημεκεντρικήθέρμαν-
σηπουλειτουργείάψογα  ,διαθέτειμεγάλη
βεράντακαιμεπολύλογικόενοίκιοστα220€.

Κωδ: 24554 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
σχετικά καινούργια γκαρσονιέρασυνολικής
επιφάνειας65 τ.μ.1οςορ.Αποτελείταιαπό
1Υπνοδωμάτιο,μεγάλησαλονοκουζίνακαι
μπάνιο .Είναικατασκευασμένη το2002και
διαθέτειθέρμανσηΑτομικήμεπετρέλαιοκαι
έναA/C.Τακουφώματατηςσυνθετικάμεδι-
πλάτζάμια,μεσίτεςκαιπόρταθωρακισμένη,
ΔιαθέτειεπίσηςκαιπάρκινγκσεΠυλωτή,χω-
ρίςκαθόλουκοινόχρηστακαιμίσθωμα220€.

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

τρελαίου, κουφώματακαινούργιασυνθετικά
μεδιπλάτζάμια,ηλιόλουστοιχώροι,γωνιακό,
διαθέτειαποθήκη , τέντεςκαι είναιχωρίςα-
νελκυστήρα,ενοίκιομόνο230€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.24335ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ,Μονοκατοικία

112 τ.μ.,σεδύο επίπεδακατασκευή1985,
3υ/δ,εκπληκτικήκαιανεμπόδιστηθέα,άψο-
γασυντηρημένο, η ευπρέπεια τωνχώρων
δεδομένη, ξύλινακουφώματαμεδιπλά τζά-
μια, επιμελημένηςκατασκευής,ατομικήθέρ-
μανσηπετρελαίου,διαθέτειτζάκι,επιπλωμένη
κομπλέ,μεδύοντουλάπεςκαιμεηλεκτρικές
συσκευές,ιδανικόγιακατοικία,μεδύομπάνια
καιμεανοιχτόparking,σεγαλήνιοπεριβάλ-
λονσίγουρακαισεπολύκαλήτιμή350€,Πλη-
ροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:22738 -ΠΡΟΜΗΘΕΑΣΕΝΟΙΚΙΑ-

ΖΕΤΑΙκατάαποκλειστικότητανεόδμητοκατά-
στημαηαποθήκησυνολικήςεπιφάνειας37
τ.μ. ισόγεια.Είναι κατασκευασμένη το2002
και

διαθέτεικουφώματασυνθετικάμεδιπλά
τζάμια-Τιμή:80€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 22832 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Γραφείοσυνολικής επιφάνειας15 τ.μ.Ημι-
ώροφοςΥπερυψωμένος.Αποτελείταιαπό1
Χώρομεδικότουwc.Είναικατασκευασμέ-
νοτο1976καιδιαθέτειΚουφώματαΑλουμινί-
ουσυρόμενα,-Τιμή:100€.

Κωδ: 22838 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείοσυνολικής επιφάνειας25 τ.μ. 1ος
Υπερυψωμένος.Αποτελείται από1Χώρο,
καιWC.Είναικατασκευασμένο το1976και
διαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέλαιο,-Τιμή:
150€.

Κωδ: 22812 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας38τ.μ.στον2
οόροφο.Αποτελείταιαπό2Χώρους, .Είναι
κατασκευασμένοτο1971καιδιαθέτειΚουφώ-
ματαΣυνθετικάμεΔιπλάτζάμια-Τιμή:110€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:22965-ΣτηνΠλ.ΩρολογίουΕΝΟΙ-

ΚΙΑΖΕΤΑΙΚατάστημασυνολικήςεπιφάνειας
20τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώροκαι
μεδικότουWC.Ενοίκιο140€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:23521-ΠΙΕΡΙΩΝπερίπουστημέ-
σηΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  ισόγειο κατάστημασυ-
νολικής επιφάνειας60 τ.μ.Αποτελείταιαπό
1ΧώροκαιμεWC.Είναι κατασκευασμένο
το1976καιδιαθέτειΠροαύλιοτοδεΜίσθω-
μα του290€.Τογραφείομαςδιαθέτει την
ΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτου
αυτού.

Κωδ:23146-ΕργοχώριεπίτηςΣταδίου
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΚατάστημασυνολικήςεπιφά-
νειας65τ.μ.Ισόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώρο
ενιαίο ,είναιφωτεινόκαιέχειμεγάληβιτρίνα
.-Τιμήπολύπολύχαμηλήμόνο110€.Απο-
κλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ

Κωδ: 22955 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
κατάαποκλειστικότηταΚατάστημασυνολικής
επιφάνειας69 τ.μ. ισόγειο.Αποτελείταιαπό
ένανενιαίοχώρο.Είναικατασκευασμένοτο
1975καιδιαθέτειΚουφώματαΑλουμινίουμε
Διπλάτζάμια -Τιμή:300€.Τογραφείομας
διαθέτει τηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
τουακινήτουαυτού.

Κωδ:105037-ΚέντροστηνΕδέσσηςΕ-
ΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατάστημασυνολικήςεπιφάνει-
ας70τ.μ.ισόγειο.Αποτελείταιαπόένανενιαίο
χώροστο ισόγειο ,πατάριμεγάλοκαιWC.
Ενοίκιομόνο400€.ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ:23528 -ΔΕΗενοικιάζεται κλειστό

Πάρκινγκ 15τ.μ. μεπολύ καλήπρόσβαση
μόνο50€.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ.12867 ΚΕΝΤΡ0,Καινούργιοακα-

τοίκητοδιαμέρισμα100τ.μ.,καθ.κατασκευή
2011,με2υ/δ,3οςόροφος,καταπληκτικό
απόκάθεάποψη ,μεσυνθετικάκουφώματα
καιμεδιπλάτζάμια,επιμελημένηςκατασκευ-
ής,με εξαιρετικήσυγγραφήυποχρεώσεων,

πολυτέλεια και ζεστασιά.Έχειπολύωραίο
σαλόνιμεμοντέρνααισθητική,ατομικήθέρ-
μανσηπετρελαίου ,μίααποθήκηκαιμεδύο
υπερπολυτελή μπάνια.Διαθέτει και θέση
στάθμευσηςδικήτου,όλαμαζί130.000€.

Κωδ:12813-ΚΑΛΛΙΘΕΑδιατίθεταισπά-
νιοδιαμέρισμαφανταστικόρετιρέσυνολικής
επιφάνειας200τ.μ.ευρισκόμενοστον4οό-
ροφο.Αποτελείταιαπό4Υπνοδωμάτια,Σαλό-
νι,Κουζίνα,ΜπάνιοκαιWC.Είναικατασκευα-
σμένοτο2006καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική
-Πετρέλαιο,ΑπεριόριστηΘέα,Κουφώματα
Συνθετικά,ΠόρταΘωρακισμένη,Ανελκυστή-
ρα,Πάρκινγκ,Αποθήκη ,Τζάκι,Διπλάτζάμια
-Τιμή:180.000€.

Κωδ:12868ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙνεόδμητο
διαμέρισμασυνολικής επιφάνειας172 τ.μ.
στον5οόροφο.Αποτελείταιαπό4Υπνοδω-
μάτια,Σαλόνι,Κουζίνα,1Μπάνιοκαι1WC.
Διαθέτει θέρμανσηΑτομικήμεΠετρέλαιοη
ευπρέπειατωνχώρωνδεδομένηκαιμεεντυ-
πωσιακήθέα.Μεύφοςαπέριττηςπολυτέλειας
πουδιαχέεταιστοχώρο,μεκαινούργιασυν-
θετικάκουφώματαμεδιπλάτζάμικαικλειστό
πάρκινγ.Εντυπωσιακοίχώροιυποδοχήςκαι
προτείνεταισεαπαιτητικούςαγοραστές.Τιμή
260.000€.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.13681ΒΙΛΑ,σπάνιασεαπόσταση

12χιλ.απότηΒέροιασεστυλΜεζονέταςμε
170τ.μ.,κατοικήσιμοςχώροκαιμελοιπούς
βοηθητικούςχώρουςσυνολικά250τ.μ.ανο-
δομή,διατίθεταιπροςπώληση.Πρόκειταιγια
μίαμοναδικήπερίπτωσηκατοικίαςμεεκπλη-
κτικήκαιανεμπόδιστηθέα ,μεύφοςαπέριτ-
τηςπολυτέλειαςπουδιαχέεταιστον χώρο,
διαθέτειπαραδοσιακάξύλινακουφώματαμε
διπλάτζάμια,κτίστηκεμεπολύμεράκικαιμε
υλικάανώτερηςποιότητας,οιχώροι τηςλει-
τουργικοίκαιμεατομικήθέρμανσηπετρελαί-
ου,διαθέτειτζάκι,3υ/δκαιδύουπερπολυτελή
μπάνια,αναφέρεταιμόνοσεπολύαπαιτητι-
κούςαγοραστές,ευρισκόμενησεήσυχοπερι-
βάλλονκαισεοικόπεδο1680τ.μ.διαθέτοντας
ένανπολύωραίοκήπομεδένδρα , γκαζόν
καιλαχανόκηπο ,Αποκλειστικήδιάθεσηκαι

υπόδειξημόνοαπό τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗ-
ΤΩΝ, τιμή200.000€.Στηνπαραπάνω τιμή
συμπεριλαμβάνεταιολόκληροςοεξοπλισμός
καιηεπίπλωσητης.Μόνοσοβαρέςπροτά-
σειςδεκτές.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.12885ΩΡΟΛΟΙπωλείταιαποθήκη

κοντάστοΦιλίππειο80 τ.μ., κατεβαίνεις 5
σκαλοπάτιακατασκευή1977,σεπολύχαμηλή
τιμήμόνο15.000€.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:12741-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΓραφείο

συνολικήςεπιφάνειας35τ.μ.1οςΥπερυψω-
μένος.Αποτελείταιαπό1Χώρο,.Είναικατα-
σκευασμένο το1978καιδιαθέτειθέρμανση
Ατομική-Ηλεκτρικό,-Τιμή:27.000€.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:13297 -ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΚατά-

στημασυνολικήςεπιφάνειας53τ.μ. Ισόγειο.
Αποτελείταιαπό1Χώρο, .Είναικατασκευα-
σμένοτο1956καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική
-Πετρέλαιο,A/C-Τιμή:50.000€.

Κωδ.13376ΠΕΡΙΦ.ΒΕΡ.-ΝΑΟΥΣΑ,Πω-
λείταιτο50%ενόςμεγάληςπροβολήςκαταστή-
ματοςεπίτουΠεριφερειακούμε400τ.μ.,ισόγειο
καιάλλα400τ.μ.υπόγειο ,μεμεγάλοαύλιο
χώρο,μεράμπαεκφόρτωσηςστουπόγειο,τι-
μήμεγάληςευκαιρίαςμόνο250.000€.Υπόδειξη
μόνοσεσοβαράενδιαφερόμενο.Αποκλειστική
διάθεσηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ13147ΠΑΝΟΡΑΜΑ,στοκάτωμέ-

ροςτουπροςτηΒέροιαπωλείταιχωραφοοι-
κόπεδο ,εξαιρετικό ,άρτιοκαιοικοδομήσιμο
4.875 τ.μ.,πάνωστηνάσφαλτο ,μεφάτσα
61μ. ,άμεσαοικοδομήσιμο ,κατάλληλογια
ανέγερσηπολυτελούςβίλας,τιμή220.000€,

Κωδ:13265-ΠατρίδαΠΩΛΕΙΤΑΙΑγρο-
τεμάχιοσυνολικήςεπιφάνειας6000τ.μ.Τιμή:
65.000€.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ.12920ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ,πωλείταιμι-

κρόκαι καλόοικόπεδο257 τ.μ., βλέπεισε
δρόμοπλάτους10μσε καλόσημείο , τιμή
πώλησης26.000€.

Κωδ:12904-ΆγιοςΓεώργιοςΠΩΛΕΙΤΑΙ
Οικόπεδοσυνολικήςεπιφάνειας863τ.μ.Τιμή:
20.000€.

Κωδ.12918ΑΚΡΟΠΟΛΗ ,πωλείταιμο-

ναδικόοικόπεδο941 τ.μ.,μεσ/δ0,8καιμε
ανεπανάληπτηθέα,βλέπειπάνωσεπλατεία
καιόλοντονκάμποτηςΒέροιας,ηαντικειμε-
νικήτουαξίαείναι194.000€ηδετιμήπώλη-
σηςαπό188.000€,τώρα94.000€.

Κωδ.12919ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ,ευκαιρίασπά-
νια,πωλείταιοικόπεδο1.145τ.μ.,κάτωαπό
τηναντικειμενικήηοποία είναι236.000€η
δε τιμήπώλησης τουαπό200.000€ τώρα
114.000€.

Κωδ:12917 -ΠατρίδαΠΩΛΕΙΤΑΙΟικό-
πεδοσυνολικής επιφάνειας1336 τ.μ. εντός
σχεδίουπόλεωςτιμή:60.000€.

Κωδ.12921ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ,πωλείται οι-
κόπεδοεντόςσχεδίου2.032 τ.μ.,  γωνιακό
άρτιοοικοδομίσημομεαντικειμενικήτιμήστις
418.000€σετιμήπολύπιοκάτωαπόαυτήν,
από300.000€τώρα203.000€.

ΠΩΛΗΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ:13816-ΦΙΛΙΠΠΕΙΟκοντάΠΩΛΕΙ-

ΤΑΙΠάρκινγκ ισόγειοκλειστόμεευκολότατη
πρόσβαση  ,συνολικής επιφάνειας17 τ.μ.
Τιμή:6.000€.

ΠΩΛΗΣΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Κωδ.105120ΚΕΝΤΡΟ,ΠωλείταιΕπιχεί-

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

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣΓΙΑΕΞΥΠΝΟΥΣ
Κωδ:12817 -ΒΙΛΑΒΙΚΕΛΑΠΩΛΕΙΤΑΙ

κατάαποκλειστικότηταΔιαμέρισμασυνολικής
επιφάνειας89τ.μ.1οςΥπερυψωμένος.Απο-
τελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,Κουζίνα,
Μπάνιο,χρήζειανακαίνισης.Είναικατασκευ-
ασμένο το1985καιδιαθέτει θέρμανσηΚε-
ντρικήμεΠετρέλαιο,ΚουφώματαΑλουμινίου
συρόμεναμεδιπλά τζάμια και Τιμήστις :
57.000€.

Κωδ.12922ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ,πωλείταιεξαι-
ρετικόοικόπεδο450τ.μ.,μεάνοιγμαπάνωσε
πλατεία σ/δ0,8 ,πολύωραίοσχήμακαισε
τιμήεκπληκτικάχαμηλήσχεδόνστηναντικει-
μενική,από90.000€τώρα45.000€.

Κωδ.13548.ΖΕΡΒΟΧΩΡΙ,Αγροτεμάχιο
17.000τ.μ., ενιαίοκαιπάνωσεάσφαλτομε
δένδρα6ετώνκαισεπλήρηπαραγωγή,τώ-
ραμόνο41.000€.

www.laosnews.gr

ΕΔΡΑ:ΕΛΗΑΣ14ΒΕΡΟΙΑ

Ταπαραπάνωαποτελούνμέροςτουχαρτοφυλακίουμας

Γιαναταδείτεόλαμπείτεστοwww.mesitiki.www.mesitiki.gr

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ τριόροφο κατάστημαστο κέντρο της
αγοράςμέσαστονπεζόδρομο,πλήρες εξοπλισμένομε
ασανσέρ, κλιματισμό κ.λπ.Πληροφορίεςστο τηλ.: 6945
541642κ.Ζαφείρης.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ η επιχείρηση παιδικών ενδυ-
μάτων «OLE-OLA»,Αριστοτέλους 21, στον
πεζόδρομο της Βέροιας. Πληροφορίες 6945
541642κ.Ζαφείρης.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ-ΨΥΚΤΙΚΟΣ
ΖΗΤΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ηλεκτρολόγος-Ψυκτικός με προϋπηρεσία σε
μηχανολογικά και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις,
ζητείεργασίαανάλογη.Τηλ.:6948570020.

H ΒΙΟΜΗΧΑ-
ΝΙΑ ΧΥΜΩΝ Α-
ΣΠΙΣΑ.Ε. –ΚΩΝ/
ΝΟΣ ΔΕΔΕΣ ΖΗ-
Τ A  Π Τ ΥΧ Ι ΟΥ-
ΧΟΥΣΑ.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι.-

O.A.E.Δ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΤΕ-
ΧΝΗΤΕΣ –ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΥΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ.ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΔΕΝΘΕΩΡΕΙ-
ΤΕΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ.ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑΓΙΝΟΝΤΑΙΔΕ-
ΚΤΑΣΤΟΕ-maila.barakou@aspis.gr
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ25τ.μ.επιπλωμένο120ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ30τ.μ.επιπλωμένο160ευρώ
ΠΑΠΑΚΙΑ35τ.μ.επιπλωμένο150ευρώ
ΡΟΛΟΪ35τ.μ.καλό130ευρώ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ35τ.μ.επιπλωμένο160ευρώ
ΠΑΤΡΙΔΑ40τ.μ.120ευρώ
ΠΙΕΡΙΩΝ45τ.μ.καινούργιο220ευρώ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ45τ.μ.15ετώνεπιπλωμένοθέα250ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ45τ.μ.επιπλωμένο140ευρώ
ΡΟΛΟΪ50τ.μ.ανακαινισμένο190ευρώ
ΡΟΛΟΪ50τ.μ.ανακαινισμένοεπιπλωμένο200ευρώ
ΡΟΛΟΪ50τ.μ.15ετώνκαλό180ευρώ
ΤΣΕΡΜΕΝΙ55τ.μ.10ετών220ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ60τ.μ.1ΔΣΚκαλό180ευρώ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ60τ.μ.επιπλωμένο10ετών250ευρώ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ2δωμάτια,καλή220ευρώ
ΤΣΕΡΜΕΝΙ70τ.μ.15ετώνεπιπλωμένο250ευρώ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ80τ.μ.ατομικήθέρμανση180ευρώ
ΡΟΛΟΪ90τ.μ.ατομικόςλέβηταςκαλό200ευρώ
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ80τ.μ.ανακαινισμένο240ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ90τ.μ.15ετώνηλιακό,πάρκιγκ250ευρώ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ90τ.μ.ανακαινισμένοεπιπλωμένο250ευρώ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙδιαμέρισμα100τ.μ.σεμονοκατοικίαατομι-
κήθέρμανση250ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ110τ.μ.ατομικήθέρμανση300ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ110τ.μ.ατομικήθέρμανσητζάκι350ευρώ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ110τ.μ.ατομικήθέρμανση,θέα320ευρώ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ130τ.μ.4δωμάτια,10ετών250ευρώ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ150τ.μ.4δωμάτια,10ετών,θέα,γκαράζ,400ευρώ
ΕΛΙΑ120τ.μ.επιπλωμένο,400ευρώ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ100τ.μ.10ετώντζάκι,ατομικήθέρμανση,
επιπλωμένο400ευρώ

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

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

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

www.laosnews.gr

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΠΕΡ/ΚΗΒεροιαςΦιλέτο16στρ.πανωστηνάσφ.σ.δ02
16€

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙφρεζάκι
καινούργιομε33ώρες

εργασίας.
Τιμή400,00ευρώ.

ΤΕΧΝΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

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

Τηλ.: 23310 21210 Κιν.: 6978 004183

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ έπιπλα και ηλεκτρικές συ-
σκευέςσεπολύχαμηλέςτιμές.

Πληρ. τηλ.: 6989 391872

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

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

ΧΑΡΙΖΟΝΤΑΙ

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

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

Τηλ. Επικοινωνίας 6943671469

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

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

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

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

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

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

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

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

Τογραφείομαςβρίσκεται:ΑγίουΑντωνίου1
στονπρώτοόροφο

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

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

Ζητούνται ακίνητα προς πώληση - ενοικίαση

www.laosnews.gr

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ 
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ (ΕΥΚΑΙΡΙΑ)

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

νατότηταναεπεξεργαστούνταεσπεριδοειδήκαιμε
φύλλακαινακηρωθούν100%.Τηλ.:2331021063.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Πωλείτα ι  κομπλέ

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

ΖΗΤΗΣΗΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΗΕταιρεία «TSIFLIDIS SECURITY» ζη-

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



P Η εποχή της κρίσης περισ-
σότερο από μια οικονομική τραγω-
δία θα καταγραφεί ως η εποχή της 
μισαλλοδοξίας...

P Τεράστιος διαπραγματευ-
τής ο Αλέξης. Μετά το πρόγραμ-
μα Θεσσαλονίκης, τα capital 
controls, τη μετανάστευση Σύ-
ρων και Ελλήνων, έπιασε ένα 
συλλαλητήριο που θα είχε αμ-
φίβολη συμμετοχή και το έκανε 
λαοθάλασσα.

P Η καταμέτρηση των αστυ-
νομικών εξαρτάται από το πόσο 
αγανακτισμένος δηλώνει ο διαδη-

λωτής.

P Εξαφανίστηκε υπερήλι-
κας την Κυριακή στην πλατεία 
Συντάγματος. Μετρίου αναστή-
ματος, φορούσε γκρι σακάκι και 
μακεδονική περικεφαλαία.

P Πάντως από πολιτική εκ-
μετάλλευση πάμε καλά. Για τον ο-
ρυκτό πλούτο μας, έχουμε ακόμη 
ψωμί.

P Εκμετάλλευση από τους 
μεν για τον λιγοστό κόσμο, κι 
από τους δε για τα μιλιούνια. 
Βγάλτε άκρη.

P Το βέ-
βαιο είναι πως 
σε έναν κόσμο 

που εξελίσσεται και κατακτά το 
μέλλον, εμείς ακόμη παλεύουμε να 
κατοχυρώσουμε το παρελθόν.

P Επιμένουμε εσωστρε-
φώς, διχαστικά και αποπροσα-
νατολιστικά. Το λες και GRexit 
αλλιώς.

P Ξεχνώντας ότι το μόνο 
πράγμα που φοβήθηκε ο Εβραίος 
είναι δυο μονιασμένοι Έλληνες...

P Κι όπως μου έλεγε φίλος: 
ο ένας Έλληνας κάνει τα σκατά 

χρυσό. Οι πολλοί το αντί-
θετο.

P Για να επανέλθω στο 
συλλαλητήριο, ωραίες οι με-
τρήσεις της αστυνομίας. Έ-
τσι κλείνω τα μάτια κι εγώ 
κάθε φορά που ανεβαίνω 
στη ζυγαριά.

P  Άλλοι 
140.000, άλλοι 1,5 
εκατομμύριο. Το 
λες και αναθεώρη-
ση του Συντάγμα-
τος.

P Κανονικά θα 
έπρεπε να βάλουμε 
και άλλα αιτήματα 
στην ατζέντα. Π.χ.: 
η Μακεδονία είναι 
ελληνική και να επι-
στρέψουν τα μάρμα-
ρα του Παρθενώνα.

P Η δε γορ-
γόνα ήταν σαφής. 
Ζει!

P Και:

Τέσσερις παντρε-
μένοι άντρες πήγαν 
για ψάρεμα. Μετά 

από λίγο άρχισαν να συζητούν με-
ταξύ τους. Λέει ο πρώτος:

-Δεν θα πιστέψετε τι έπρεπε να 
κάνω για να μπορέσω να έρθω για 
ψάρεμα αυτό το σαββατοκύριακο! 
Υποσχέθηκα στη γυναίκα μου ότι 
θα βάψω όλο το σπίτι μέχρι το ε-
πόμενο Σαββατοκύριακο.

-Αυτό δεν είναι τίποτα! λέει ο 
δεύτερος. Εγώ έπρεπε να της υ-
ποσχεθώ ότι θα χτίσω μια καινού-
ρια πέργκολα για 
την πισίνα.

- Κ α λ ά ,  μ ε 
δουλεύετε; λέει ο 
τρίτος. 

Εγώ της υ -
ποσχέθηκα ότι 
θα κάνω πλήρη 
ανακαίνιση στην 
κουζίνα, συμπε-
ριλαμβανομένων 
και των ηλεκτρι-
κών συσκευών...

-Εσύ μεγάλε 
γιατί δεν μιλάς; 
λένε στον τέταρ-
το. Νομίζεις πως 
πιστέψαμε ότι 

δεν της υποσχέθηκες τίποτα εσύ;
-Εγώ παιδιά, λέει εκείνος, έβαλα 

το ξυπνητήρι σήμερα το πρωί να 
χτυπήσει στις 5:30, κι όταν άρχισε 
να βαράει, γυρίζω στη γυναίκα μου 
και της λέω: Ψάρεμα ή σεξ; Και 
μου απαντά : Πάρε ένα πουλόβερ 
μαζί σου μην κρυώσεις στη θάλασ-
σα!

Κ.Π.
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