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Επιτροπή Βέροιας

Αποσύρθηκε θέμα δωρεάς 
ορόφου σε παλαιό κτίριο για 

να εκτιμηθεί η κατάσταση
Ο Δήμος πρέπει να εξετάσει μια συνολική πολιτική 

αντιμετώπισης, παρόμοιων περιπτώσεων

Μετά τη συνάντησή τους
 με τον Υπουργό

Πανελλαδική 
Επιτροπή Μπλόκων: 
«Καμιά ουσιαστική

 απάντηση στα βασικά 
αιτήματα του αγώνα μας»
21 Φεβρουαρίου και 11 Μαρτίου 

οι επόμενες κινητοποιήσεις

Εκπαιδευτικές δράσεις της 
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Εξακολουθούν
την ίδια τακτική

  Και εκεί που ήταν πρώτο θέμα το συλλαλητήριο 
για τη Μακεδονία και ο απόηχός του, έρχεται και 
“σκάει” το σκάνδαλο της Novartis, και μάλιστα με τη 
δικογραφία να πηγαίνει κατευθείαν στη Βουλή, με 
εντολή πρωθυπουργού.
  Για πότε άλλαξε η ατζέντα και «αποπροσανατολίστηκε» 
η επικαιρότητα, χαμπάρι δεν πήραμε.
  Για μία φορά ακόμα, το πολιτικό σύστημα, ακολούθησε 
τη δοκιμασμένη συνταγή με τους κρυμμένους άσσους 
στο μανίκι…
  Αλλά, οι άσσοι είναι 4 και μανίκια έχουν και 
το κοστούμι της κυβέρνησης, και το κοστούμι της 
αντιπολίτευσης.
Από το ένα θα βγει η Novartis και από το άλλο 
τα χαρτιά με ενδεχόμενα σκάνδαλα της σημερινής 
κυβέρνησης. Στο ίδιο έργο θεατές!
  Εξακολουθούν να αγνοούν οι πολιτικοί μας, τα συνεχή 
μηνύματα, τις κραυγές και το θυμό του λαού, για τα 
δικά του, ουσιαστικά και πραγματικά προβλήματα 
επιβίωσης.
  Χθες, ήταν τα συλλαλητήρια για τη Μακεδονία…
Εάν δεν αντιληφθούν τί ακριβώς συμβαίνει κάτω 
από τη μύτη τους, πολύ φοβόμαστε ότι το επόμενο 
συλλαλητήριο θα μυρίζει… εκπλήξεις!
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ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
Παρθενίου επ. Λαμψάκου,

Λουκά του εν Ελλάδι

ΠροςΒορράαγορές,
προςΝότοζημιές!

Σήμερα ολοκληρώνεται στηΔιεπαγγελματικήΠυρηνόκαρ-
πωνηδιαδικασίακαταγραφήςτωνδηλώσεωνγιατιςαποζημι-
ώσεις τωνροδάκινωναπό την καλοκαιρινή βροχόπτωση.Θα
ακολουθήσει επαλήθευση τωνστοιχείων,ώστε ναμηνυπάρ-
ξουνπροβλήματακαινέεςκαθυστερήσειςκατάτηναποστολή
στονΕΛΓΑ για ταπεραιτέρω και τηνπληρωμή των ζημιών.
Σήμεραεπίσηςξεκινάκαιημεγαλύτερηέκθεσηφρούτωνστο
Βερολίνο,ηFruitLogistica,μεσωστή...απόβασητωνσυνεται-
ρισμώνμαςεκεί,προκειμένουνααναζητήσουννέεςαγορές.

Γεωγραφικήπροσέγγιση:οιαγρότεςμαςπροςβορράανα-
ζητούναγορέςκαιπροςνότονζημιές!

Προσοδοφόρο...παστέλι!
ΠρωίτηςΤρίτηςστηναγοράτηςΒέροιας.Οανήλικοςπλανόδιος(απότουςπολλούςπεριφερόμενουςπουέρχονται

οργανωμένατημέρατουπαζαριού)πουλάπαστέλια.Μπαίνεικαιβγαίνεισταμαγαζιά,μεεπιτυχίαήμη.Τονπετυχαίνου-
μεέξωαπόέναμαγαζί,ναβγάζειαπότηνεσωτερικήτσέπητουμπουφάντουκαιναελέγχειταμηνύματαστοκινητότου.
ΤελευταίομοντέλοI-phone...!Μέλιτοπαστέλι!

Θεαματικές βούτες την Κυριακή στην Πατρίδα
Δεκάδες αυτοκίνητα,

εκατοντάδες επισκέπτες
και ακόμη περισσότερα
περιστέρια βούτας το
πρωί της Κυριακής λίγο
έξωαπό τηνΠατρίδα,σε
συνάντησηφίλωντωνπε-
ριστεριών.Με κόσμο να
έρχεται απόπολύμακριά
για να θαυμάσει τις βού-
τες τωνόμορφωνκαιπα-
νέξυπνωναυτώνπτηνών.
Θέαμα μεφανατικούςφί-
λουςανάτηνΕλλάδα.

Με πονηριά και θράσσος
Βλάβηστοαυτοκίνητότηςεπικαλέστηκεπονηρήκυρίαοδηγός,παρατώνταςτογιαπερίπουμίαώρασεστενόδρό-

μοστοκέντροτηςΒέροιαςκαιπροκαλώνταςπροβλήματαστηνκυκλοφορίαπεζώνκαιοχημάτων.Κιόταντελικάήλθε
νατοαπομακρύνει,αποδείχθηκεότιτοαυτοκίνητοδενείχεούτεβλάβηούτετίποτε!

Μετέτοιαψέμματα,υποκριτικήκαιθράσος,ηκυρίαθαμπορούσεναπεράσειάνεταστονκόσμοτηςπολιτικήςκαι
τουθεάματος!

Τέσσερις υπουργοί περί φαρμακευτικής κάνναβης
Κοινή συνέντευξηΤύπου των υ-

πουργώνΥγείας,Δικαιοσύνης,Α-
γροτικήςΑνάπτυξηςκαιΟικονομίας
σήμεραστη1μμ,γιατηφαρμακευτική
κάνναβη.Μετοσχετικόσχέδιονόμου
προ τωνπυλών.Και τηνΗμαθία να
έχει ήδημπει για τα καλάστον... χο-
ρό,μεήδημίααπόφασηεκμίσθωσης
χώρου από το δημοτικό συμβούλιο
Νάουσας,μα και αντίστοιχο ενδιαφέ-
ρονστηνΑλεξάνδρεια.Χωρίςναμας
αφήνειαδιάφορουςηάρνησητουδη-
μοτικούσυμβουλίουΒέροιαςτηΔευτέ-
ρανα εγκρίνειψήφισμα ενάντιαστην
εξέλιξηαυτή,προταθέναπότηΛαϊκή
Συσπείρωση(ΚΚΕ).

Αναμένουμεμεενδιαφέροντησυ-
νέχεια.

Μεδιάθεσηκαιευγένεια
Ηφωτογραφίααπεικονίζειτον

αποκριάτικο διάκοσμο όχι κά-
ποιου καταστήματος, αλλά γρα-
φείου τηςΠεριφερειακήςΕνότη-
ταςΗμαθίας.Όσοκιανφαίνεται
περίεργο,είναιγνωστόσεόλους
όσοιεπισκέπτονταιτηΔιεύθυνση
Υγείας(πρώηνΔιεύθυνσηΠολιτι-
σμού),ότισεένααπόταγραφεία
του 5ου ορόφου, υπάρχει εδώ
και χρόνια η διάθεση εκ μέρους
των εργαζομένων και συγκεκρι-
μένα τηςκ.ΛίτσαςΑδάμου και
της κ.Ελένης Νικολαίδου, να
προσαρμόζουν το χώρο ανάλο-
γα με την εποχή.Έτσι, μετά τη
χριστουγεννιάτικη διακόσμηση,
το γραφείοφόρεσε τα αποκριά-
τικάτουκαιξεχωρίζειόπωςκαιη
ευγένεια και ηδιάθεση εξυπηρέ-
τησηςτουπροσωπικούτηςΔιεύ-
θυνσηςΥγείας,πουαξίζει να α-
ναφερθεί!αααξίζεινααναφερθεί!

Δύσκολοικαιροί
γιαοικοδόμους!

Την αγωνία του για τοπαρόν και το μέλλον του οικοδο-
μικού κλάδου κατέθεσεστησυνεδρίαση τουδημοτικούσυμ-
βουλίουΒέροιαςτηςΔευτέραςοδημοτικόςσύμβουλοςτης
πλειοψηφίαςΘανάσης Σιακαβάρας.Αναφερόμενος στις
πρόσφατες εκλογές του ΣωματείουΟικοδόμων, εμπειροτέ-
χνης υπεργολάβος ο ίδιος, τόνισε χαρακτηριστικάπωςστα
τέλη του 2000 υπήρχαν 1.700 εγγεγραμμένα ενεργά μέλη
στονσύλλογο,ενώφέτοςψήφισανμόλις53,πολλοίαπότους
οποίουςαλλοδαποί!Όπωςείπεοκ.Σιακαβάραςτιςεπόμενες
μέρες θασυσταθεί σεσώμα το νέο δ.σ. τουΣωματείου, με
πρώτο μέλημά του τη θωράκιση του επαγγέλματος και της
τέχνηςτους,καθώςκαιτηνπροστασίατουαπότους«πειρα-
τές»,αυτούςδηλαδήπουκάνουνοικοδομικέςεργασίεςχωρίς
νατοδικαιούνται.

Δύσκολοικαιροί(και)γιαοικοδόμους!



Είχε ενδιαφέρον το δεύτερο θέμα ημερήσιας 
διάταξης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βέ-
ροιας, την περασμένη Δευτέρα.

Αφορούσε την αποδοχή ή μη, δωρεάς ενός ο-
ρόφου (του α΄ ορόφου) ενός παλαιού κτιρίου στην 
γωνία Ιπποκράτους και Πλατάνων της Βέροιας.

Η Επιτροπή έχοντας, ίσως και πρόωρα, ένα 
θέμα μπροστά της, το απέσυρε, για να εκτιμήσει 
καλύτερα και σφαιρικά την πρόταση αλλά και την 
κατάσταση σύμφωνα με την οποία, με την αποδο-
χή της δωρεάς, θα κληθεί να γίνει συνιδιοκτήτης 
ενός ετοιμόρροπου σχεδόν κτιρίου.

Δεν ήταν από τα συνήθη θέματα για την οικονο-
μική επιτροπή, αλλά και ως δωρεά ίσως να μην το 
έχει αντιμετωπίσει στο παρελθόν ο Δήμος μ’ αυτή 
τη μορφή.

Ωστόσο, με τα παλαιά κτίρια και μάλιστα σε 
τέτοια κατάσταση και σε κάποιες άλλες περιπτώ-
σεις, με πολλούς ιδιοκτήτες, το φαινόμενο μπορεί 
να επαναληφθεί λόγω αδιεξόδου των κληρονόμων 
του να το διατηρήσουν, να το διαχειριστούν ή να το 
μοιράσουν, οπότε καταφεύγουν στη δωρεά του, ώστε να απαλλα-
γούν από ένα σωρό διαδικασίες που στο τέλος δεν θα 
αποφέρουν τίποτα.

Το προχθεσινό θέμα, ίσως να είναι μια ευκαιρία να 
εξετάσει ο Δήμος μια συνολική πολιτική, για το πώς 
θα πρέπει να αντιμετωπίζει παρόμοιες δωρεές. Πόσο 
μάλλον όταν τα... δώρα (και δεν αναφερόμαστε στο 
συγκεκριμένο κτίριο, αλλά γενικότερα) μπορεί να κου-
βαλάνε προβλήματα και εκκρεμότητες.

Να εξεταστεί δηλαδή κατά πόσο ο Δήμος, συμφέρει να μπει σε 
τέτοιες διαδικασίες, που δεν θα κάνουν το δώρο, άδωρο!
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Στην Ημαθία ο υπουργός Υγείας 
την Τρίτη 13 Φερβουαρίου

Είχαμε αναφερθεί σε προηγού-
μενο φύλλο για την επικείμενη επί-
σκεψη του υπουργού Υγείας στην 
Ημαθία. Τελικά  ο υπουργός Ανδρέ-
ας Ξανθός θα επισκεφθεί την Τρίτη 
13 Φεβρουαρίου το Νομό μας και 
συγκεκριμένα όλες τις μονάδες υ-
γείας σε Βέροια, Νάουσα και Αλε-
ξάνδρεια.

Πλήρες πρόγραμμα του υπουρ-
γού θα σταλεί τις επόμενες ημέρες.

Εξιχνίαση διάρρηξης και κλοπής
Σχηματίσθηκε δικογραφία από το Τμήμα Ασφάλειας Βέροιας σε βάρος 35χρονου ημεδαπού, καθώς όπως προέκυψε από την 

έρευνα, το βράδυ της 27 προς 28 Ιανουαρίου 2018 διέρρηξε όχημα ιδιοκτησίας 64χρονου στην Βέροια και αφαίρεσε διάφορα 
αντικείμενα συνολικής αξίας 2.500 ευρώ. Τα κλοπιμαία βρέθηκαν στην κατοχή του και αποδόθηκαν.

Προχθές στην Οικονομική Επιτροπή Βέροιας

Αποσύρθηκε θέμα δωρεάς ορόφου σε παλαιό 
κτίριο για να εκτιμηθεί η κατάσταση

Ο Δήμος πρέπει να εξετάσει μια συνολική πολιτική αντιμετώπισης, παρόμοιων περιπτώσεων

Ηλεκτρονικά θα εκδίδονται 
όλα τα παράβολα και στους Δήμους

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονομικών, 
σε συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ), την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων 
Εσόδων (ΑΑΔΕ) και το Υπουργείο Εσωτερικών, επεκτείνει τη δυνατότητα χρήσης ηλεκτρονικών 
παραβόλων σε όλους τους Δήμους της Χώρας. 

Oι πολίτες, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας “e-παράβολο”, μπορούν ήδη να εκδίδουν τα 
παράβολα για την άδεια πολιτικού γάμου και την αναγγελία άσκησης επαγγέλματος. Εντός του 
2018,  θα έχουν τη δυνατότητα να εκδίδουν ηλεκτρονικά το σύνολο των παραβόλων των Δήμων. 
Η ηλεκτρονική έκδοση των παραβόλων των Δήμων υποστηρίζεται από το Κέντρο Διαλειτουργικό-
τητας του Υπουργείου Οικονομικών και τον κόμβο υπηρεσιών της ΚΕΔΕ, ο οποίος φιλοξενείται 
στο πλέον σύγχρονο υπολογιστικό κέντρο του Δημοσίου, το G-cloud της Γ.Γ.Π.Σ. 

Τους τελευταίους μήνες εντάχθηκαν στο e-παράβολο τα παράβολα της Αρχής Εξέτασης Προ-
δικαστικών Προσφυγών και μεγάλος αριθμός παραβόλων του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τα 
δικαστήρια της χώρας. 

Παράλληλα, αναπτύσσονται νέες υπηρεσίες που θα προσφέρουν σύντομα τη δυνατότητα 
έκδοσης και  πληρωμής  παραβόλων μέσω των ΑΤΜ και των συσκευών POS,  χωρίς δηλαδή να 
απαιτείται μετάβαση και αναμονή των πολιτών στα ταμεία των τραπεζών. Η λειτουργία των νέων 
αυτών υπηρεσιών υποστηρίζεται επίσης από το Κέντρο Διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Οι-
κονομικών.

Αξιοσημείωτο είναι ότι μέσω της ιστοσελίδας της Γ.Γ.Π.Σ. (www.gsis.gr), των ΚΕΠ και των Τρα-
πεζών, έχουν συνολικά διατεθεί πάνω από 14 εκατομμύρια e-παράβολα από την έναρξη λειτουρ-
γίας της εφαρμογής. Μόνο το 2017, εκδόθηκαν 5 εκατομμύρια e-παράβολα (αύξηση 25% από το 
2016) και πραγματοποιήθηκαν συναλλαγές ύψους 280 εκατ. ευρώ (αύξηση 47% από το 2016). 
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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

Το Καραβάνι του Τσίρκου Θέατρου 
Dromocosmicas σταθμεύει στην Εληά

O Vagor και η Bellavita , οι Muamba, Κλόουν, Ζο-
γκλέρ και Ακροβάτες , το Καραβάνι Βαριετέ και ...δυο 
περιπλανώμενες τσιγγάνες θα μας θυμίσουν πως 
-ναι!- έρχονται Απόκριες! Το Καραβάνι του Τσίρκου 
Θέατρου Dromocosmicas σταθμεύει στην Εληά και 
θα υποδεχθεί τους μικρούς μας φίλους. Αναλυτικά το 
πρόγραμμα παραστάσεων:

Πρόγραμμα Παραστάσεων:
Τσικνοπέμπτη 8/02- 2 πρωινές παραστάσεις 

για Σχολεία:
• 09.30 π.μ. Gypsy Moth Puppet Theatre
«Ο γύρος της μπουγάδας σε 30λεπτά» (Κουκλο-

θέατρο)
• 11:30π.μ «Vagor & Bellavita» (Τσίρκο θέατρο)
Παρασκευή 9/01- 2 πρωινές παραστάσεις για 

Σχολεία
• 09.30 π.μ. Gypsy Moth Puppet Theatre
«Ο γύρος της μπουγάδας σε 30λεπτά» (Κουκλο-

θέατρο)
• 11:30π.μ «Vagor & Bellavita(Τσίρκο θέατρο)
• 20.00 Καραβάνι Βαριετέ (Τσίρκο θέατρο)
Σάββατο 10/01
• 12.00-14.00 Αποκριάτικη Παρέλαση στους δρόμους της πόλης
• 18.00 Καραβάνι Βαριετέ (Τσίρκο θέατρο)
Κυριακή 11/01
• 12.00μ «Muamba» (Τσίρκο θέατρο)
• 18.00 «Vagor & Bellavita» (Τσίρκο θέατρο)
Οι πρωινές παραστάσεις για μαθητές Σχολείων του Δήμου Βέροιας είναι δωρεάν , οι απογευματινές 

έχουν είσοδο 5€.

Ο TΟΝΙΣ ΣΦΗΝΟΣ την 
Τσικνοπέμπτη στη Νάουσα

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

Ο Τόνις Σφήνος επιστρέφει τις φετινές Απόκριες επί-
καιρος, φρέσκος και ολοζώντανος με φουλ διασκεδαστική 
διάθεση, με ένα χορευτικό σόου των δεκαετιών από ‘60 
έως ’90, το οποίο μετά από 7 χρόνια περιοδείας στην Αμε-
ρική και την Ευρώπη έρχεται και στη Νάουσα για να εντυ-
πωσιάσει. Ο Τόνις, όπως έχει χαρακτηριστεί διεθνώς ως 
international showman, φέρνει κοντά μας μία παραγωγή 
που θα μας ξεσηκώσει περισσότερο από κάθε άλλη φορά.

Πριν την έναρξη της συναυλίας θα προηγηθεί σόου 
πυροτεχνημάτων και η βράβευση των νικητών του μαθη-
τικού διαγωνισμού ζωγραφικής «Γίνε νονός της Αποκριάς 
2018».Η συμμετοχή όλων στη διασκέδαση είναι «επι-
βεβλημένη». Σε περίπτωση κακοκαιρίας η συναυλία θα 
πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Θέατρο Νάουσας.

Εγκαινιάζεται την Τετάρτη 7 
Φεβρουαρίου 2018, στις 20:00, 
στο Βυζαντινό Μουσείο Βέροιας 
η έκθεση ζωγραφικής της Φωτει-
νής Χαμιδιελή με τίτλο “Χρονο-
γραμμή”. Παρουσιάζονται 43 έργα 
τα οποία αφηγούνται ιστορίες και 
αναφέρονται σε αναμνήσεις της 
ζωγράφου. 

Η Φωτεινή Χαμιδιελή στην έκ-
θεσή της (αλλά και σε παλαιότε-
ρες εργασίες της) επιστρέφει στη 
θέαση του γυναικείου θέματος με 
μια εντυπωσιακή ειλικρίνεια και 
αμεσότητα: με όχημα και πρό-
σχημα το γυναικείο μοτίβο μας 
ταξιδεύει στον απολεσθέντα πα-
ράδεισο των γυναικείων μορφών, μορφές οι οποίες 
πολλές φορές βρίσκονται σε θερμή συνύπαρξη με τη 
φύση. Ο αστικός χώρος, η τυποποίηση, η αλλοτρί-
ωση, το κατοικημένο από τον άνθρωπο σύμπαν, η 
σύγχρονη πολεοδομία και η ασφυξία της πολυκατοι-
κίας ή του διαμερίσματος απουσιάζουν.

Η Χαμιδιελή, μοιάζει να αρπάζει την ευκαιρία και 
με ωραία παστέλ, ακουαρέλες και ακρυλικά επιθυμεί 
(βοηθούν σε αυτό και οι εξαιρετικά ισορροπημένες, 
καλοζυγισμένες συνθέσεις της) να αποδώσει την 
ιδιαίτερη ψυχοσύνθεση της γυναικείας ύπαρξης: 
απρόσιτες ρομαντικές μορφές, ενίοτε στοχαστικές, 
άλλοτε με βαθύ παράπονο, βυθισμένες σε σκέψεις ή 
αναπολώντας τις αρετές του χρόνου, μελαγχολικές, 
ποιητικές και φιλόσοφες ταυτοχρόνως, μια τάση σι-
ωπής και «αειφυγίας» συγκροτούν τον υποβλητικό, 
εικαστικό της κόσμο”, όπως αναφέρει ο συγγραφέας 
Αντώνης Κάλφας. 

Η εκδήλωση των εγκαινίων πλαισιώνεται μουσι-

κά από μαθητές του Μουσικού 
Σχολείου Βέροιας (σαξόφωνο και 
ηλεκτρικό πιάνο).

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης 
θα πραγματοποιηθούν εργαστή-
ρια για παιδιά της πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Το Σάββατο 3 Μαρτίου, η Φω-
τεινή Χαμιδιελή θα κάνει επίδειξη 
της τεχνικής της ακουαρέλας σε 
συνδυασμό με περιήγηση στην 
έκθεση ενώ στις αρχές Απριλίου 
θα παρουσιαστεί το βιβλίο της ει-
καστικού με τίτλο «Παλεττῶν οἱ 
πλόες, σύγχρονοι Έλληνες ζω-
γράφοι, Τόμος Ι».

Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι 
τις 15 Απριλίου 2018.

H Φωτεινή Χαμιδιελή γεννήθηκε στη Βέροια το 
1957. Σπούδασε ζωγραφική, με υποτροφία, στη 
Σχολή Καλών Τεχνών του Rhode Island των Η.Π.Α. 
(1975–1978). Συνέχισε τις σπουδές της στη Ρώμη, 
στο παράρτημα της Σχολής του Rhode Island School 
of Design (1978-1979). Πρωτοπαρουσίασε έργα 
της στη Μικρή Πινακοθήκη «Διαγώνιος», του Ντίνου 
Χριστιανόπουλου, όπου υπήρξε τακτική συνεργάτιδα 
(1981 –1995). Εκθέτει από το 1978 έχοντας παρου-
σιάσει την δουλειά της σε 18 ατομικές εκθέσεις και 
έχει λάβει μέρος σε περισσότερες από 120 ομαδικές 
εκθέσεις, στην Ελλάδα αλλά και σε πολλές χώρες 
του εξωτερικού. Είναι μέλος της εικαστικής ομάδας 
TeeToTum η οποία επιμελείται εκθέσεις και διορ-
γανώνει εικαστικές δράσει. Επίσης είναι μέλος του 
Συλλόγου Καλλιτεχνών Εικαστικών Τεχνών Β. Ελλά-
δος. Ζει στη Βέροια και εργάζεται ως καθηγήτρια στη 
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Αθόρυβος σχεδόν, ο συμπολίτης μας καθηγητής 
Δρ. Αντώνιος Κολτσίδας, φιλόλογος και ιστορικός 
διακεκριμένος, μας ξάφνιασε για μίαν ακόμη φορά 
με μία θαυμάσια και πλούσια σε επιστημονικά περιε-
χόμενο έκδοση. Ένα περιοδικό που εντυπωσιάζει με 
την ποιότητα και το επίπεδό του.

Τις σελίδες του πλαισιώνουν οι εργασίες πλειά-
δας εκλεκτών Βεροιέων λογίων και επιστημόνων. 
Ταλαντούχοι και πολυδιάστατοι, προσφέρουν το 
πνευματικό τους νέκταρ που απολαμβάνει ο ανα-
γνώστης, αντλώντας το από την κυψέλη, προσφορά 
του ρέκτη εκδότη.

Τίτλος του εντύπου: «ΕΡΑΤΕΙΝΗ ΗΜΑΘΙΑ»
«Περιοδικό σύγγραμμα έρευνας και λόγου»
Στο ίδιο εξώφυλλο προβάλλονται με σεμνότητα οι 

συγγραφείς των κειμένων και καταγράφονται οι τίτλοι 
τους οποίους επαξίως φέρουν. Θεματικές αναφορές 
που θα δημιουργούσαν τις απαραίτητες εντυπώσεις, 
απουσιάζουν. Ήδη όμως το ενδιαφέρον του αναγνώ-
στη έχει κορυφωθεί από την παρουσία και μόνο των 
ονομάτων όλων των συνεργατών, που η αξία τους 
(κοινωνική, επιστημονική, πολιτισμική, συγγραφική) 
τυγχάνει δεδομένη και αναμφισβήτητη.

Εμείς τώρα, θα προσπαθήσουμε απλώς να κά-
νουμε μνεία των εργασιών που αποτελούν κείμενα 
ιστορικής αξίας και ξεχωριστού ενδιαφέροντος. Η 
εξειδικευμένη άλλωστε θεματολογία, μας υποχρεώνει 
σε διστακτική ψηλάφηση της περιεχόμενης ύλης. 
Στον αναγνώστη εναπόκειται να εντρυφήσει στις 
σελίδες και να εκτιμήσει κατά πόσον το περιεχόμενό 
τους ανταποκρίνεται στα ενδιαφέροντά του.

Τιμής ένεκεν, θα αρχίσουμε από τον Ερωτόκριτο 
Κατσαβουνίδη, κορυφαίο επιστήμονα και καθηγητή 
στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Μασσαχουσέτης, που 
δραστηριοποιείται στη νέα του πατρίδα περίλαμπρα, 
τιμώντας τον τόπο του και τη γενέθλια πόλη. Δε θα 
επιχειρήσουμε να αναφερθούμε σε ορολογίες της 
εργασίας του, άγνωστες σχεδόν στον γράφοντα, 
προσφιλείς και χρήσιμες όμως στους εξειδικευμέ-
νους επιστήμονες.

Προχωρώντας, θα προσπαθήσουμε να παρουσι-
άσουμε τα επί μέρους θέματα των εκλεκτών συνερ-
γατών, προσεγγίζοντας την εργασία του καθ’ ενός με 
τον οφειλόμενο σεβασμό και με δέος.

Ενδιαφέρουσες και κατανοητές για ευρύτερο κοι-
νό χαρακτηρίζουμε τις καταγραφές στοιχείων και 

σχολίων που περιλαμβάνονται στην εργασία του 
εκπαιδευτικού Κωνσταντίνου Ζώκου για τις Πανελλα-
δικές εξετάσεις. Ο φίλτατος καθηγητής, μπαίνει ερευ-
νητικά στην πορεία της βαθμολογικής επίδοσης των 
υποψηφίων. Μία πορεία που έχει ενδιαφέρουσες 
αυξομειώσεις κατά τις διάφορες χρονικές περιόδους.

Ο επισκοπικός κατάλογος του Κολτσίδα, η ανα-
φορά του Παναγιώτη Παπαδόπουλου στις δυσκολίες 
εγκατάστασης των παλαιών προσφύγων, η έρευνα 
του Παύλου Πυρινού στις βιβλιοθήκες του εθνικού 
εξατάξιου γυμνασίου και το χρονολόγιο της Ημα-
θιακής αυτοδιοικητικής ανάπτυξης του Απόστολου 
Ιωσηφίδη, έχουν οπωσδήποτε την ιστορική τους αξία 
και αποτελούν ενδιαφέρουσες πηγές πληροφοριών.

«ΟΙ πτυχές της πολιτιστικής, κοινωνικής και ε-
πιχειρηματικής ζωής στη Βέροια του 1929» είναι ο 
τίτλος της δημοσιογραφικής εργασίας του Δημήτρη 
Καρασάββα. Ο συμπαθής λογοτέχνης, μέσα από 
τα περιεχόμενα παλαιοτέρων εντύπων, αναζητά και 
ανακαλύπτει θέματα παρεμφερή με αυτά που έζη-
σε κα επεξεργάστηκε στο παρελθόν ως εκδότης 
εφημερίδας («Καιροί» 1993-2012) και ως ιστορικός 
ερευνητής.

Στον Σταγειρήτη φιλόσοφο Αριστοτέλη εστιάζουν 
τις εργασίες τους ο καθηγητής Αστρονομίας του 
Α.Π.Θ. Δρ. Σταύρος Αυγολούπης και ο Ημαθιώτης 
μηχανικός Γεώργιος Προβατάς που διαπρέπει στον 
Πανεπιστημιακό χώρο της Γερμανίας.

Σε κάποιες σελίδες πλούσιες σε φωτογραφικό 
υλικό, ο εν αποστρατεία υποστράτηγος Αλέξανδρος 
Τρομπούκης, παρουσιάζει ενδιαφέροντα στοιχεία 
του Μακεδονικού αγώνα στην περιοχή μας.

Χαριτωμένη αναφορά κάνει ο εκδότης-καθηγητής 
Γεράσιμος Καλλιγάς στο ετυμολογικό πρόβλημα του 
ονόματος της Μπαρμπούτας. Ένα πρόβλημα που 
στο παρελθόν, είχε διχάσει τους διανοούμενους της 
Βέροιας και οδήγησε (τότε) σε φιλολογικό… καυγά.

Ξεκινήσαμε την αναφορά μας με τον Ερωτόκριτο 
Κατσαβουνιδη. Με την εργασία της Γαρυφαλιάς Κα-
τσαβουνίδου θα κλείσουμε. Υπό τον τίτλο «Η Βέροια 
από την οπτική των παιδιών» και με τις αναμνήσεις 
της από τα παιδικά της χρόνια, μας γυρίζει στο απώ-
τερο παρελθόν. Τότε που χαλούσαμε τα παπούτσια 
μας και ματώναμε τα γόνατά μας στους χωματόδρο-
μους και τα καλντερίμια της Βεροιώτικης γειτονιάς.

Ορ. Σιδηρόπουλος

«Χρονογραμμή» Περιοδική έκθεση ζωγραφικής της 
Φωτεινής Χαμιδιελή στο Βυζαντινό Μουσείο Βέροιας

Σημειώματα
Η Ερατεινή Ημαθία, γράφει…



Η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων ανακοι-
νώνει τα εξής:

Χαιρετίζουμε τους χιλιάδες αγροτοκτηνοτρόφους 
που βγήκαν στους δρόμους του αγώνα, παλεύοντας 
ενάντια στα παλιά και νέα μέτρα της ΕΕ και της κυ-
βέρνησης που μας ξεκληρίζουν.

      Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε είναι 
πολλά, συνεχώς αυξάνονται και επιδεινώνονται.

       Οι εξευτελιστικές τιμές παραγωγού που, 
στο όνομα της «ελεύθερης» αγοράς, επιβάλλουν οι 
εμποροβιομήχανοι στα προϊόντα μας, σε συνδυασμό 
με τις άγριες περικοπές στις επιδοτήσεις/ ενισχύσεις 
που φέρνει η νέα ΚΑΠ της ΕΕ, την υπερδιόγκωση 
του κόστους παραγωγής που συνεπάγεται η ακρί-
βεια στα αγροτικά μέσα και εφόδια, καθώς και τα 
απανωτά χαράτσια (φορολογικά, ασφαλιστικά κ.α.), 
με τα οποία μας φορτώνουν οι κυβερνήσεις, έχουν 
αποδεκατί-σει το εισόδημά μας και μας οδηγούν όλο 
και πιο βαθιά στη φτώχεια και στην εξαθλίωση.

     Η πηγή των προβλημάτων μας βρίσκεται στη 
Κοινή Αγροτική Πολιτική της ΕΕ, η οποία λειτουργεί 
ως βασικό εργαλείο για την επιτάχυνση της συ-
γκέντρωσης της γης και της αγροτοκτηνοτροφικής 
παραγωγής στα χέρια λίγων μεγαλοαγροτών - επι-
χειρηματιών, που οδηγεί σε μαζικό ξεκλήρισμα της 

μικρομεσαίας αγροτιάς. Τον ίδιο στόχο υπηρετούν 
και όλα τα άλλα αντιλαϊκά μέτρα που λαμβάνουν οι 
κυβερνήσεις στη χώρα μας, μέσω των μνημονίων και 
γενικότερα των αντιλαϊκών πολιτικών που εφαρμό-
ζουν. Η πάλη ενάντια στην καταστροφική αντιλαϊκή 
πολιτική της κυβέρνησης, της ΚΑΠ της ΕΕ, γίνεται 
για να κρατήσουμε να χωράφια και το βιός μας, να 
μείνουμε στα χωριά μας.

     Το πλαίσιο αιτημάτων που προβάλλουμε με 
τους αγώνες μας αφορά στην ίδια την επιβίωσή μας.

     Αυτό το πλαίσιο των δίκαιων και ζωτικής 
σημασίας αιτημάτων έθεσε η αντιπρο-σωπεία της 
Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων στη συνά-
ντηση που είχε, τη Δευτέρα 5 Φλεβάρη 2018, με τον 
υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, στην Αθήνα, ζητώ-
ντας την ικανοποίησή τους.

      Στη συνάντηση αναδείχθηκε, για μια ακόμα 
φορά, ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ είναι συ-
νεργάτης των βιομηχάνων, και των άλλων μονο-
πωλιακών ομίλων που μας ξεζουμίζουν.Παραμένει 
σταθερή στις βασικές κατευθύνσεις της ΚΑΠ της ΕΕ 
και της γενικό-τερης πολιτικής της, που στοχεύουν 
στην εξυπηρέτηση των συμφερόντων των εμποροβι-
ομη-χάνων και των μονοπωλιακών ομίλων που εκμε-
ταλλεύονται το μόχθο μας, καθώς και μιας χούφτας 

μεγαλοαγροτών - επιχει-ρηματιών που 
περιμένουν να ξεκληριστούμε για ν’ 
αρπάξουν τα χωράφια και το βιός μας. 
Αυτά τα συμφέροντα έρχονται σε αντί-
θεση κι αντιπαράθεση με τα αιτήματα 
επιβίωσης της μικρομεσαίας αγροτιάς.

      Γι’ αυτό και η κυβέρνηση αρνεί-
ται την ικανοποίηση των βασικών αιτη-
μάτων μας για κατώτερες εγγυημένες 
τιμές σε όλα τα προϊόντα, μείωση του 
κόστους παραγωγής με χτύπημα της 
ασύδοτης κερδοσκοπίας στα αγροτικά 
μέσα και εφόδια, σύνδεση των επιδο-
τήσεων/ενισχύ-σεων με την παραγωγή 
και κατάργηση των περικοπών, ΕΛΓΑ 
αποκλειστικά κρατικό που θα καλύπτει 
το σύνολο των ζημιών από όλες τι αι-
τίες, κατάργηση των μεγάλων φορολο-
γικών και ασφαλιστικών επιβαρύνσεων 
στους μικρομεσαί-
ους αγροτοκτηνο-
τρόφους κ.α.

      Στη συνάντη-
ση ο υπουργός Α-
γροτικός Ανάπτυξης 
έδωσε υποσχέσεις 
για ικανοποίηση κά-
ποιων επιμέρους αι-
τημάτων μας, όπως 
ότι, από το τέλος του 
2018, θα θεσπιστεί 
ακατάσχετο όριο, ύ-
ψους 15.000 ευρώ 
το χρόνο, στους τρα-
πεζικούς λογα-ρια-
σμούς των αγροτών, 
το νέο χαράτσι του 
«περιβαλλοντικού» 
τέλους για το νερό 
δεν θα επιβληθεί 
άμεσα αλλά μετά 
από 5 χρόνια, θα 
αποδοθεί άμεσα η 
επιστροφή φόρου 
πετρελαίου για τα 
έτη 2015 και 2016, 
θα συνεχίζει να μας 
ληστεύει με τον ΕΝ-
ΦΙΑ αλλά χωρίς επι-
πλέον επιβάρυνση 
στα χωράφια, θα 
καταργηθεί ο φόρος 
στο κρασί, θα εντα-
χθεί άμεσα στα προ-
γράμματα ενίσχυσης 
το 50% των επιλα-
χόντων νέων αγρο-
τών. Διαβεβαίωσε 
επίσης ότι τα ασφά-
λιστρα θα αφαιρού-

νται από το φορολογητέο εισόδημα, το οποίο χωρίς 
την κατάργηση των τεκμηρίων διαβίωσης είναι χωρίς 
αντίκρισμα αφού δεν θα επιφέρει καμιά μείωση του 
φορολογητέου εισοδήματος.

     Με δεδομένο ότι, όπως αποδείχτηκε, πολλές 
φορές, στο παρελθόν, η κυβέρνηση τις υποσχέσεις 
που μας δίνει, κάτω από την πίεση του αγώνα μας, 
δεν τις τηρεί στο σύνολό τους, ή και καθόλου, εκφρά-
ζουμε τις επιφυλάξεις μας αν αυτές οι υποσχέ-σεις 
υλοποιηθούν και, ταυτόχρονα, δηλώνουμε πως θα 
βρισκόμαστε σε συνεχή ετοιμότητα για να διεκδική-
σουμε, αγωνιστικά, την υλοποίησή τους, όπως και 
την ικανοποίηση του συνολικού πλαισίου των αιτη-
μάτων μας.

      Η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων 
καλεί όλους τους μικρομεσαίους αγρότες και κτηνο-
τρόφους να συνεχίσουμε τον αγώνα με πολλές και 
διάφορες μορφές πάλης, χωρίς αυταπάτες 
για την κυβερνητική πολιτική που συναπο-
φασίζουν με τις άλλες κυβερνήσεις της ΕΕ, 
προς όφελος της κερδοφορίας των επιχει-
ρηματικών ομίλων, στο πλαίσιο της ΚΑΠ 
της ΕΕ και της ανταγωνιστικότητας.

      Στις 21 Φλεβάρη 2018, τημέρα που, όπως 
αποφάσισε η κυβέρνηση, οι πλειστη-ριασμοί γίνο-
νται αποκλειστικά ηλεκτρονικοί, θα οργανώσουμε, 
συντονισμένες αγωνιστικές κινητοποιήσεις, σ’ όλη τη 
χώρα, όπου μαζί με τους εργαζόμενους και τα άλλα 
λαϊκά στρώματα, θα απαιτήσουμε: Καμιά κατάσχεση 
πρώτης, δεύτερης κατοικίας ή χωραφιού από δάνεια 
που βρίσκονται στο «κόκκινο», συνολικής αντικειμε-
νικής αξίας μέχρι 300.000 ευρώ. Διαγραφή των τό-
κων και «κούρεμα» του κεφαλαίου σε ποσοστό 30% 
για επαγγελματικά δάνεια μέχρι 200.000 ευρώ των 
φτωχών αγροτοκτηνοτρόφων και ψαράδων,

     Την Κυριακή 11 Μάρτη, η Πανελλαδική Επι-
τροπή των Μπλόκων θα οργανώσει συλλαλητήριο 
στο Κιλελέρ, για να τιμηθεί η 108η επέτειος της εξέ-
γερσης των Θεσσαλών κολίγων».
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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 Μέριμνα Ατόμων με Αυτισμό ευχαριστεί από καρδιάς 

την οικογένεια του κυρίου Δημήτρη Ψωμιάδη και της κυρίας 
Αγγελικής Βελιάδου ,για τη δωρεά  χρηματικού ποσού στη 
μνήμη του αδικοχαμένου τους γιου Άκη. Ο σύλλογός μας 
εκφράζει τη βαθύτατη οδύνη του και τα  ειλικρινή μας συλ-
λυπητήρια.

Με εκτίμηση 
Το Δ.Σ του συλλόγου 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 42
ΤΗΛ.& FAX 2331-0-29679                   ΒΕΡΟΙΑ : 22-1-2018
E- mail:odsylimat@yahoo.gr             ΑΡ.ΠΡΩΤ:   14

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΟΣΗ
ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΣΗ στις 

11-2-2018, καλούνται τα μέλη του στην ετήσια Τακτική Γενική  
Συνέλευση  του Συλλόγου η οποία θα γίνει το  Σάββατο 10 
Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 10 π.μ. στην αίθουσα του Δικη-
γορικού Συλλόγου Βέροιας, Πλατεία Ρακτιβάν 14, 3ος όροφος, 
(Πλατεία Ωρολογίου) με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διά-
ταξης:

1. Διοικητικός & Οικονομικός απολογισμός έτους 2017.
2. Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής.
3. Έγκριση πεπραγμένων.
4. Προϋπολογισμός έτους 2018.
5. Ετήσια συνδρομή 2018.
6. Ενημέρωση για το Ασφαλιστικό. 
7. Συζήτηση-προτάσεις.
Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επα-

ναληφθεί στον ίδιο χώρο το Σάββατο 17 Φεβρουαρίου 2018 
στις 10 π.μ.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
ΓΙΑ   ΤΟ    Δ.Σ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ   Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΑΛΟΪΔΟΥ ΑΛΙΚΗ     ΚΑΛΩΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Μετά τη συνάντησή τους με τον Υπουργό
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΠΛΟΚΩΝ: «Καμιά ουσιαστική 

απάντηση στα βασικά αιτήματα του αγώνα μας»
21 Φεβρουαρίου και 11 Μαρτίου οι επόμενες κινητοποιήσεις
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ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Tετάρ-

τη 7 Φεβρουαρίου 2018 στις 
10.30 π.μ. από τον Ιερό Ναό 
Αγίου Νικολάου στη Ν. Νι-
κομήδεια Ημαθίας η Μαρία 
Καραφυλλίδου σε ηλικία 77 
ετών.

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Τετάρ-

τη 7 Φεβρουαρίου 2018 στις 
10.00 π.μ. από τον Ιερό Ναό 
Αγίων Αποστόλων στον Τρι-
πόταμο Βέροιας Ημαθίας η 
Ευγενία Τσανασίδου σε ηλι-
κία 93 ετών.

Ανακοίνωση
Ανακοινώνουμε στους αγαπητούς  Συγγενείς και 
Φίλους του Γηροκομείου Βέροιας, ότι οι ώρες επι-
σκεπτηρίου  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

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΠΑΝ. ΕΝ. ΓΟΝΕΩΝ «Η ΧΡ. ΑΓΩΓΗ»
(Γ.Ε.Χ.Α.) ΤΜΗΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Την Κυριακή 11 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 11.30 

π.μ. στην αίθουσά μας Αντ. Καμάρα 25, οι Σύλλογοί 
μας, θα έχουν ομιλία με θέμα: «Ασυμβίβαστοι σε και-
ρούς αποστασίας». 

Ομιλητής: ο κ. Σταύρος Μποζοβίτης, Θεολόγος-Ιερο-
κήρυξ. Σας καλούμε να προσέλθετε.

Με τιμή
Τα Διοικ. Συμβούλια

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

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 11 

Φεβρουαρίου 2018 στον Ιερό 
Ναό Αγ. Αναργύρων Βέροιας 
40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
για την ανάπαυση της ψυχής 
της πολυαγαπημένης μας μη-
τέρας, γιαγιάς και θείας

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΟΥ
και καλούμε όλους όσους τιμούν τη μνήμη της να 

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

Τα τέκνα, 
Τα εγγόνια 
Τα ανήψια

Οι λοιποί συγγενείς

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 Πολιτι-
κού Νεκροταφείου), επιµνηµόσυνη 
δέηση υπέρ ανάπαυσης των ψυχών 
των υπέρ πατρίδας πεσόντων και 
των θανόντων Αξιωµατικών και Οπλι-
τών σε περίοδο ειρήνης.  

 Από τη Διοίκηση της Μεραρχίας 
καλούνται οι συγγενείς, οι αρχές και 
οι κάτοικοι της Βέροιας, εφόσον επι-
θυµούν  να τιµήσουν τη µνήµη των νεκρών µε την παρουσία τους.    

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙO
O Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος Γο-

νέων και Κηδεμόνων ΑμεΑ Ν. Ημαθίας, το Μικτό Κέ-
ντρο Διημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας, Απασχόλησης 
και Κατάρτισης (ΑμεΑ) « Τα Παιδιά της Άνοιξης » και το 
Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Αλεξάνδρειας, ευχαριστούν θερμά: 

-Το αρτοζαχαροπλαστείο PANINI στο Μακροχώρι για 
την προσφορά εδεσμάτων.

-Τον Εμπορικό Σύλλογο Αλεξάνδρειας για την προσφο-
ρά εδεσμάτων.

-Τον φούρνο από το Πλατύ για την προσφορά ψωμιού, 
για το πρωινό των εκπαιδευομένων.

-Ανώνυμη κυρία για την προσφορά πρωινού προς τους 
εκπαιδευόμενους.

-Τον κύριο Ματόπουλο Αντώνη από την Αλεξάνδρεια 
για την προσφορά εδεσμάτων.

-Την κυρία Οικονομοπούλου Ξανθή από την Αλεξάν-
δρεια για τη δωρεά εκπ/κού υλικού.

-Ανώνυμο κύριο από την Αλεξάνδρεια για τη δωρεά 
χρηστικών ειδών.

-Ανώνυμο κύριο για χρηματική δωρεά εις μνήμη της 
εγγονής του.

Ο Θεός ας την αναπαύσει.

ΤΟ  Δ.Σ. 

Όπως έγινε γνωστό στο Κέντρο Υγεί-
ας Βέροιας λειτουργούν τα παρακάτω 
Ιατρεία και  τμήματα σε πρωινό ωράριο 
με ραντεβού:

1. Ιατρεία: Γυναικολογικό  
2.  Γενικής Ιατρικής                                          
3. Καρδιολογικό    
4. Οδοντιατρικό                                                                                                    
5. Ορθοπεδικό  
6.  Παθολογικό  
7. Χειρουργικό  
8. Ψυχιατρικό 
10. ΩΡΛ 
11.Ακτινολογικό Εργαστήριο (
υπερηχογραφήματα- μαστογραφί-

ες-ακτινογραφίες)
12. Μικροβιολογικό Εργαστήριο
13.Τμήμα Εμβολίων με Παιδίατρο 
14.Τμήμα Ενεσοθεραπείας 
15.Τμήμα προετοιμασίας γονεϊκότη-

τας και θηλασμού 
-Μαθήματα  Ψυχοπροφυλακτικής  
-Τμήμα Μητρικού θηλασμού- Επι-

σκέψεις κατ΄ οίκον 
16.Φυσικοθεραπείες κατ΄οίκον 
17. Κοινωνική Λειτουργός
-από το μήνα Ιούλιο 2017 ξεκινήσα-

με μια νέα δράση, σε συνεργασία με το 
ΚΕΔΜΟΠ

«Χάρισε Ζωή» (Κέντρο Ενημέρωσης 
και Προσέλκυσης Εθελοντών Δοτών 
Μυελού των Οστών του Πανεπιστημίου 

Πατρών) με σκοπό την ενημέρωση του 
πληθυσμού και την εγγραφή εθελοντών 
δοτών μυελού των οστών για την κατα-
πολέμηση της λευχαιμίας.

Οι ενδιαφερόμενοι (ηλικίας από 18 έ-
ως 50 ετών) μπορούν να ενημερωθούν 
και με μια απλή  και ανώδυνη διαδικα-
σία (που περιλαμβάνει τη συμπλήρωση 
της αίτησης εγγραφής  και δειγματολη-
ψία με λήψη σάλιου) να γίνουν εθελο-
ντές δότες. 

Για περισσότερες πληροφορίες ε-
πικοινωνήστε στο τηλ.: 23310 24661 
(από τις 9:00 έως τις 13:00) κατά τις 
εργάσιμες ημέρες, ή επισκεφθείτε μας 
στο Γραφείο 7 (γραφείο Κοινωνικής Λει-
τουργού) στο ισόγειο. 

- από τον μήνα Φεβρουαρίου θα 
λειτουργεί το Ιατρείο ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟΥ 
ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ δύο φορές κάθε μήνα. 

Τα ραντεβού θα προγραμματίζονται 
κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας στο 
: 2331071954

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ : 
2331062985 ΚΑΙ 2331062198

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 
2331022332 – 2331024661- 

2331021863
      

ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ιατρεία και  τμήματα που 
λειτουργούν στο 

Κέντρο Υγείας Βέροιας 
(πρώην ΠΕΔΥ-ΙΚΑ) 



Μια άκρως ενδιαφέρου-
σα εκδήλωση με θέμα «Και-
νοτόμες Λύσεις για Παραδο-
σιακές Καλλιέργειες» ήταν 
το επιστέγασμα της φετινής 
πετυχημένης συμμετοχής 
της ΕΥΡΩΦΑΡΜ στην 27η 
Agrotica. Πιο συγκεκριμένα, 
την Παρασκευή 2 Φεβρουα-
ρίου στο συνεδριακό κέντρο 
«Ν.Γερμανός» της ΔΕΘ, ένα 
πάνελ εκλεκτών ομιλητών 
παρουσίασε τις προτάσεις 
της ΕΥΡΩΦΑΡΜ για παρα-
δοσιακές καλλιέργειες όπως το καλαμπόκι, ο 
ηλίανθος, η μηδική και το λούπινο, καθώς και για 
την ανάπτυξη των ελληνικών αρωματικών – φαρ-
μακευτικών φυτών.

Μετά από μια σύντομη εισαγωγή του επι-
στημονικού συνεργάτη και συντονιστή της εκδή-
λωσης Δρ. Ιωαννίδη Φίλιππου, στο χαιρετισμό 
του ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΡΩΦΑΡΜ 
κ. Χαλκίδης Βασίλειος, τόνισε την ανάγκη για 
διαρκή βελτίωση των αποδόσεων με νέα υβρίδια, 
δοκιμασμένα στην ελληνική ύπαιθρο. Ενώ για τα 
αρωματικά – φαρμακευτικά φυτά, ανέλυσε την 
προσπάθεια του ομίλου ΕΥΡΩΦΑΡΜ για μια πιο 
υπεύθυνη στάση έναντι της ραγδαία αναπτυσ-
σόμενης παραγωγής, με σχεδιασμό βάσει των 
δυνατοτήτων της αγοράς, αλλά και έρευνα για τη 
δημιουργία νέων αγορών, όπως οι ζωοτροφές.

Από την πλευρά του, ο καλεσμένος ομιλητής 
της Maїsadour Semences, Dr. Politeo Marco, πα-
ρουσίασε υβρίδια του γαλλικού συνεταιριστικού 
κολοσσού, τα οποία σε συνεργασία με το τεχνικό 
τμήμα της ΕΥΡΩΦΑΡΜ έχουν επιλεγεί για καλ-
λιέργεια στην Ελλάδα με εξαιρετικές αποδόσεις 
για τους παραγωγούς. 
Ειδικά στο καλαμπόκι 
και τον ηλίανθο, το πα-
ραγωγικό δυναμικό των 
σπόρων της Maїsadour 
έχε ι  ανελιχθεί  στ ις 
πρώτες θέσεις, ενώ 
η μηδική και οι άλλες 
χορτοδοτικές καλλιέρ-
γειες, παράγουν ενσι-
ρώματα υψηλής πρω-
τεϊνικής αξίας.

Ακολούθως, η Δρ. 
Γρηγοριάδου Κατερίνα, 
γεωπόνος – βιοτεχνο-
λόγος και εντεταλμένη 
ερευνήτρια του ΕΛ-
ΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, μίλησε 
για τις προοπτικές των 
ελληνικών αρωματικών 
– φαρμακευτικών φυ-
τών (ΑΦΦ). Τα στοιχεία 

που παρουσιάστηκαν σχετικά με την αύξηση των 
καλλιεργούμενων εκτάσεων, κατά 24% το 2015 
(37.927 στρέμματα) και 13% το 2016 (43.770 
στρέμματα), είναι ενδεικτικά του μεγάλου ενδι-
αφέροντος των παραγωγών, όμως ταυτόχρονα 
καταδεικνύουν τον προβληματισμό για την απορ-
ρόφηση τους. Σε αυτό το πλαίσιο, η ΕΥΡΩΦΑΡΜ 
μέσω της ΕΛ.ΒΙ.Ζ. συμμετέχει στο ερευνητικό 
πρόγραμμα FEEDMAP, το οποίο συντονίζει η Δρ. 
Γρηγοριάδου ως επιστημονική υπεύθυνη. Οι στό-
χοι του προγράμματος είναι οι εξής: 

• Ανάπτυξη καινοτόμων ζωοτροφών (ορ-
νίθια, κόνικλοι, ζώα συντροφιάς) με την προσθή-
κη υψηλής προστιθέμενης αξίας φυσικών προϊό-
ντων  ΑΦΦ με αντιοξειδωτικές ιδιότητες.

• Αξιοποίηση μη εμπορεύσιμων πρώτων 
υλών ΑΦΦ ή/και υποπροϊόντων της διαδικασίας 
παραγωγής αιθέριων ελαίων ή εκχυλισμάτων 
σε αντικατάσταση των χημικών συνθετικών που 
προς το παρόν χρησιμοποιούνται.

• Μελέτη της επίδρασης των ζωοτρο-
φών αυτών ως  φυσικού αυξητικού παράγοντα 
σε αντικατάσταση των φαρμακούχων αυξητικών 
παραγόντων και των κοκκιδιοστατικών ουσιών σε 

ορνίθια κρεοπαραγωγής και κόνικλους.
Ενδιαφέρουσα ήταν και η παρέμβαση του 

λέκτορα της Κτηνιατρικής Σχολής του ΑΠΘ κ. 
Γιάννενα Ηλία ο οποίος επιβεβαίωσε την τάση και 
τις νέες κατευθύνσεις στη διατροφή των ζώων, 
με στόχο την καλύτερη υγεία και διαβίωσή τους, 
καθώς φυσικά και την παραγωγή προϊόντων 
γάλακτος και κρέατος υψηλότερης ποιότητας και 
διατροφικής αξίας.

Η ΕΥΡΩΦΑΡΜ με συνέπεια στην ιστορία της 
και υπευθυνότητα απέναντι στους παραγωγούς, 
δείχνει το δρόμο προς το μέλλον για παραδοσι-
ακές καλλιέργειες της ελληνικής χλωρίδας όπως 
η ρίγανη, το τσάι του βουνού, το φασκόμηλο και 
το θυμάρι.

Η εκδήλωση περιλάμβανε, επίσης, σύντο-
μη παρουσίαση από τις κ.κ. Τσιάκα Μαρία και 
Χατζηαντωνίου Μυρτώ της εταιρείας αγροτικών 
συμβούλων NOVACERT, σχετικά με τα πολύ ε-
πίκαιρα Σχέδια Βελτίωσης και το επικείμενο πρό-
γραμμα επιδότησης συστημάτων αντιχαλαζικής 
προστασίας, τομέας στον οποίο δραστηριοποι-
είται με ειδικό τμήμα η ΕΥΡΩΦΑΡΜ διαθέτοντας 
μεγάλη εμπειρία και τεχνογνωσία.
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Πρόσκληση σε τακτική 
αιμοδοσία Αγάπης

Ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Νέας Νικομήδειας 
προσκαλεί όλα τα μέλη του, παλαιούς και νέους αιμοδότες 
σε τακτική αιμοδοσία την Κυριακή 11-2-2018 στα γραφεία 
του Συλλόγου με τη συνεργασία του Γ.Ν.Βέροιας και από 
τις 09:00 π.μ. εως τη 1.00 μ.μ.

Επίσης μετά το τέλος της αιμοδοσίας θα ακολουθήσει η 
καθιερωμένη κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συλ-
λόγου.

Αποκριάτικο γλέντι του 
Λυκείου Ελληνίδων Βέροιας 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Λυκείου των Ελληνίδων 
Βέροιας σας προσκαλεί στο Αποκριάτικο γλέντι του, που 
θα γίνει στις 17 Φεβρουαρίου 2018 ημέρα Σάββατο και 
ώρα 8.30 μμ. στο κέντρο «Ακρόπολη». Η παρουσία σας θα 
μας τιμήσει. Την εκδήλωση πλαισιώνουν «η κομπανία του 
Τριαντάφυλλου Ασαρτζή» και «Θρακιώτικη Γκάϊντα με τον 
Βασίλη Καρακούση».

Με τιμή το Δ.Σ.

Νέο Διοικητικό 
Συμβούλιο στον Όμιλο 

Φίλων Θεάτρου και 
Τεχνών Βέροιας

-Επανεκλέχθηκε πρόεδρος 
ο Γιώργος Δουλγέρογλου

Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου 2018 
στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών η γενική συνέλευση των 
μελών του Ομίλου Φίλων Θεάτρου και Τεχνών Βέροιας 
κατά την οποία έγινε ο απολογισμός του απερχόμενου Διοι-
κητικού Συμβουλίου και η ανάδειξη νέου.

Μετά την εκλογή των μελών, το νέο Δ.Σ. συγκροτήθηκε 
σε σώμα,τακτικών και αναπληρωματικών μελών, ως εξής:

Πρόεδρος: Γιώργος Δουλγέρογλου
Αντιπρόεδρος: Ισαβέλλα Κωνσταντούδη
Γραμματέας: Αγγελική Χριστέλη
Ταμίας: Τάνια Μπιτολιάνου - Ζασιάκου
Υπεύθυνοι δημοσίων σχέσεων: Ναυσικά Στάθη, Νίκος 

Μανούδης
Υπεύθυνοι Τύπου και επικοινωνίας: Δημήτρης Καρολί-

δης, Άρης Ορφανίδης
 Μέλη:Φώτης Σιμόπουλος,
Αναστασία Τόκαλη

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να 

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

Ο ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗΣ ΣΩ-
ΤΗΡΙΟΣ του Χρήστου και της 
Μηλιάς, το γένος Κολέλη, που 
γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττι-
κής και κατοικεί στη Βέροια και 
η ΣΚΟΥΡΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕ-
ΛΙΚΗ του Αλεξάνδρου και της 
Στεργιανής, το γένος Μάνια, που 
γεννήθηκε στη Θεσ/νίκη και κα-

τοικεί στη Βέροια, πρόκειται να παντρευτούν με 
θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό Πρ. 
Ηλία Βέροιας.

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

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

Ο ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
του Γρηγορίου και της Σωτηρί-
ας, το γένος Σουγιουλτζίδου, που 
γεννήθηκε στη Βέροια και κατοικεί 
στη Βέροια και η ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΥ 
ΕΙΡΗΝΗ του Ιωάννη και της Αθη-
νάς, το γένος Τσιγγενοπούλου, 
που γεννήθηκε στο Τοένισφορστ 
Γερμανίας και κατοικεί στο Κρέ-

φελτ Γερμανίας, πρόκειται να παντρευτούν με 
πολιτικό γάμο στο Ελληνικό Προξενείο στο Ντίσ-
σελντορφ Γερμανίας.

Την Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου στη ΔΕΘ
Αρωματικά φυτά, καλαμπόκι, ηλίανθος, μηδική και 
λούπινο στο επίκεντρο εκδήλωσης της ΕΥΡΩΦΑΡΜ



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΤΣΙΚΝΟΠΕΜΠΤΗ 08 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ:
21:00 Χορός Πολιτιστικού Συλλόγου Νέων Νεο-

κάστρου στο κτήμα «Πολιτεία».
ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ:
21:00 Χορός Πολιτιστικού Συλλόγου Θρακιω-

τών Μελίκης «Το Κωστί» στην οικ. ταβέρνα «Αρ-
χοντικό».

ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ:
Αναβίωση Θρακικού εθίμου «Καλόγερος».
ΤΡΙΤΗ 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ:
20:00 «Πάρτι Μασκέ για μικρούς και…μεγά-

λους», στον χώρο του Λαογραφικού Ομίλου Μελί-
κης και Περιχώρων.

ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ:
19:00 Αποκριάτικη Εκδήλωση με την Χορωδία 

Μελίκης
ΠΕΜΠΤΗ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ:
20:00 Μεσοχώρι: Ξέφρενο πάρτι καρναβαλι-

στών στην κεντρική πλατεία της Μελίκης (Διοργά-
νωση: «Φίλλιπος» Μελίκης).

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ:
Πρωί: Επίσκεψη ομάδας καρναβαλιστών του 

Λαογραφικού Ομίλου Μελίκης και Περιχώρων στα 
σχολεία της Μελίκης.

11:00 Μαθητικό αποκριάτικο πάρτι στην κεντρι-
κή πλατεία της Μελίκης.

20:30 Χορός ηλικιωμένων και μερακλήδων του 
Λαογραφικού Ομίλου Μελίκης και Περιχώρων στην 
οικ. ταβέρνα «Αρχοντικό».

ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ:
21:00 Ετήσιος Χορός Λαογραφικού Ομίλου 

Μελίκης και Περιχώρων στην οικ. ταβέρνα «Αρχο-
ντικό».

ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ:
18:30 Παραδοσιακό κάψιμο των κέδρων και γλέντι στην 

κεντρική πλατεία του Νεοκάστρου, από τον Πολιτιστικό 
Σύλλογο Νέων Νεοκάστρου.

20:30 «Καρναβαλιστές στους δρόμους!» Νυχτερινή 
εξόρμηση ομάδων καρναβαλιστών στους δρόμους και τα 
καταστήματα της Μελίκης.

ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ:
12:00 Παρουσίαση χορών από διάφορα παραδοσιακά 

συγκροτήματα και ένας γάμος… έκπληξη!
14:00  Παρέλαση αρμάτων, ομάδων καρναβαλιστών 

και παραδοσιακών συγκροτημάτων.
ΛΗΞΗ «ΜΕΛΙΚΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΟΥ 2018»
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙ-

ΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ 
ΟΜΙΛΟΣ ΜΕΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΜΕ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ:
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΡΑΚΙΩΤΩΝ ΜΕΛΙΚΗΣ «ΤΟ ΚΩΣΤΙ»
Μ.Α.Ο.Κ ΜΕΛΙΚΗΣ «Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ»
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΩΝ ΝΕΟΚΑΣΤΡΟΥ
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Πρόσκληση σε ετήσιο χορό
Ο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΞΗΡΟΛΙΒΑΔΟΥ προσκαλεί όλα τα μέλη 

του και τους φίλους του χωριού στον Ετήσιο Χορό του και την Κοπή της 
Πίτας που θα γίνει το Σάββατο 10 Φεβρουαρίου 2018 στο «Κτήμα Αλέ-
ξανδρος» στις Σαραντόβρυσες, με τη συνοδεία της παραδοσιακής ορχή-
στρας των ΜΗΝΑΔΩΝ.

Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 20:00. Η πρόσκληση κοστίζει 20 Ευρώ και περιλαμβάνει πλήρες 
μενού, απεριόριστο ποτό και συμμετοχή στην κληρώσεις των δώρων με τον αριθμό της κάρτας 
(δε θα διατίθενται λαχεία). Σας καλούμε να διασκεδάσετε σε ένα γνήσιο Ξηρολιβαδιώτικο γλέντι 
με πολύ κέφι και ακόμη περισσότερη μουσική. 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πρωτοβουλίας για το 

Παιδί ευχαριστεί θερμά:
1.Ανώνυμο φίλο για τη δωρεά ποσού 500€ στη μνή-

μη της μητέρας του.
2. Τον Σύλλογο εργαζομένων στη ΔΕΥΑΒ για τη δω-

ρεά ποσού 100€.
3. Τα παιδιά του 2ου Γυμνασίου Αλεξάνδρειας, για τη 

συγκέντρωση χρηματικού ποσού μετά από τη διενέργεια 
Bazaar και την απόδοσή του υπέρ των σκοπών μας.

4. Την κυρία Γεωργία Φιλουργιώτη για τη δωρεά πο-
σού 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 παρα-
χώρηση της αίθουσας εκδηλώσεών 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.

Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η κοπή 
της βασιλόπιτας του συνδέσμου 

πολιτικών συνταξιούχων Ν. Ημαθιας
Μέσα σε μια ευχάριστη, θερμή και φιλική ατμόσφαιρα, περίπου  200 μέλη και φίλοι του 

Συνδέσμου, στις 28 Ιανουαρίου 2018 το μεσημέρι, στο πανέμορφο κέντρο «ΣΕΙΡΙΟΣ»  έκο-
ψαν την καθιερωμένη βασιλόπιτα.

Στην αρχή ο πρόεδρος κ. Γκόγκας Χαράλαμπος καλωσόρισε τα μέλη και τους φίλους του 
Συνδέσμου.

Συνέχισε με την παρακάτω σύντομη, μεστή και περιεκτική ομιλία.
«Τόσο ο σκοπός που συναντηθήκαμε σήμερα, όσο ο τόπος και ο χρόνος δεν μας επιτρέ-

πουν  να εκφωνούμε πανηγυρικούς λόγους. Δεν μπορώ όμως να μην επισημάνω, ότι η μεγά-
λη συμμετοχή και παρουσία σας περιποιεί σε μας ιδιαίτερη τιμή και χαρά και μας ενθαρρύνει 
να διοργανώνουμε παρόμοιες εκδηλώσεις. Ως μέλη του Δ.Σ. του Συνδέσμου μας εκφράζουμε 
από τα βάθη της καρδιάς μας, τις θερμές μας ευχαριστίες και ευχόμαστε για τον καινούργιο 
χρόνο, Χρόνια Πολλά, Καλή Χρονιά, Υγεία και Ευτυχία προσωπική και οικογενειακή. Το 2018 
για όλους μας να είναι πολύ καλύτερο από το 2017. Τέλος σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση»

Ακολούθησε η κοπή της πατροπαράδοτης βασιλόπιτας  και μοιράστηκαν ατομικές βασιλό-
πιτες στα μέλη και τους φίλους.

Στη συνέχεια το χορευτικό συγκρότημα του Συνδέσμου μας, υπό την καθοδήγηση και 
επίβλεψη του πανάξιου χοροδιδασκάλου  κ. Μπαρτζώκα Στέργιου, χόρεψε μερικούς παρα-
δοσιακούς χορούς και χειροκροτήθηκε έντονα και παρατεταμένα. Γρήγορα η πίστα γέμισε και 
με τους ήχους της ζωντανής μουσικής χορέψαμε, γλεντήσαμε μέχρι αργά τις απογευματινές 
ώρες, ξεχνώντας για λίγο τα προβλήματα της καθημερινότητας, που δυστυχώς είναι τόσα 
πολλά!

Ε.Κ.
Φίλος του Συνδέσμου

«Μελικιώτικο καρναβάλι 2018»

Εκδήλωση για την παιδεία των τριών Ιεραρχών
 Η  ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ με συνδιοργανωτές   την Ιερά Μητρόπολη Βεροίας, τον 

Δήμο Βέροιας, την Ένωση συλλόγων γονέων και κηδεμόνων Α΄βάθμιας εκπαίδευσης Δή-
μου Βέροιας, την Ένωση θεολόγων Νομού Ημαθίας, πραγματοποίησαν με επιτυχία την 
εκδήλωση , που είχε προγραμματιστεί στις 1/2/2018 στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών. Η 
ομιλήτρια κυρία Μαρία Μαντουβάλου, καθηγήτρια Φιλοσοφικής του Πανεπιστημίου Αθηνών 
ανέπτυξε με επιτυχία και εμπεριστατωμένα το θέμα : « Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ 
ΚΑΙ Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ». 

Ευχαριστίες
Ευχαριστούμε πολύ τον πατέρα Νεκτάριο Σαββίδη εκπρόσωπο του Σεβασμιότατου, 

ο οποίος μας έκοψε και την πίτα, τον Δήμαρχο της πόλης μας για την παραχώρηση του 
χώρου όπου πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση, την ένωση συλλόγων γονέων Α΄βάθμιας εκ-
παίδευσης Βέροιας και την ένωση θεολόγων νομού Ημαθίας για την συμπαράσταση και την 
βοήθειά τους. Ευχαριστίες πολλές στην εφημερίδα «ΛΑΟΣ» και στο κύριο Μιχάλη Πατσίκα 
για την φιλοξενία στην εφημερίδα. 

Γιάννης Κοτζάμπασης   

ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ

Ημερήσια εκδρομή στην Καστοριά
Η Λέσχη μας στα πλαίσια του προγράμματός μας διοργανώνει ημερήσια εκδρομή την 

Καθαρά Δευτέρα 19-2-2018 στην Καστοριά και καλούμε τα μέλη και τους φίλους της Λέσχης. 
Θα επισκεφθούμε το μουσείο κέρινων ομοιωμάτων, καφέ παραλία, φαγητό Καστοριά, από-
γευμα καφέ στην Κοζάνη.

Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνείστε μας ή περάστε από τα γραφεία μας Ανοίξε-
ως 90, τηλ.: 23310 25654.

Η Λέσχη μας είναι ανοικτή Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή ώρες 10.30-12.30. Ώρα αναχώ-
ρησης 8 π.μ. και τιμή εισιτηρίου 15,00 ευρώ.

Το Δ.Σ.

ΜΟΥΣΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «ΧΕΡΙ ΜΕ ΧΕΡΙ» για φιλανθρωπικό σκοπό
Η Εύξεινος Λέσχη Ποντίων Νάουσας διοργανώνει μουσικοχορευτική παράσταση, φιλαν-

θρωπικού χαρακτήρα, με τίτλο «ΧΕΡΙ ΜΕ ΧΕΡΙ, η παράδοση της Ελλάδας», η οποία θα 
πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου και ώρα 8:30 μ.μ. στο Δημοτικό Θέατρο 
Νάουσας. 

Στην εκδήλωση συμμετέχουν το Λύκειο Ελληνίδων Νάουσας, ο Όμιλος Περιβάλλοντος 
και Πολιτισμού «ΑΡΑΠΙΤΣΑ», ο Πολιτιστικός Σύλλογος «ΠΥΡΣΟΣ», ο Όμιλος Αρκοχωρίου 
«ΑΡΚΤΟΣ», , ο Σύλλογος Βλάχων Νάουσας, ο Σύλλογος Ποντίων Μακροχωρίου, ο Σύλλο-
γος Κρητών Ωραιοκάστρου “Ο Ερωτόκριτος”, το Τμήμα Πανελληνίων Χορών της Ευξείνου 
Λέσχης Νάουσας και το Τμήμα Ποντιακών Χορών της Ευξείνου Λέσχης Νάουσας. Την πα-
ράσταση θα πλαισιώσει μουσικά πλήθος καλλιτεχνών, ενώ, αυτή, γίνεται με την υποστήριξη 
του Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας. Η εκδήλωση πραγματοποιείται για την στήριξη του 
Γηροκομείου Νάουσας. Οικ. Ενίσχυση 4 € (Τα έσοδα θα διατεθούν στο Γηροκομείο Νάου-
σας). Εισιτήρια διατίθενται στα γραφεία της Ευξείνου Λέσχης Νάουσας και στο κατάστημα 
Αέναη γη (Δημαρχίας 6). 



Μεγάλη προσέλευση είχαν οι πολυ-
θεματικές εκδηλώσεις που πραγματο-
ποιήθηκαν στον ειδικά διαμορφωμένο 
χώρο του περιπτέρου της GAIA ΕΠΙ-
ΧΕΙΡΕΙΝ, κατά τη διάρκεια της 27ης Δι-
εθνούς Έκθεσης Γεωργικών Μηχανημά-
των Agrotica 2018.

Οι εκδηλώσεις απάντησαν σε βασι-
κά ερωτήματα των αγροτών που σχε-
τίζονται με την ανάρτηση των δασικών 
χαρτών και τον τρόπο που αυτή επηρε-
άζει τις επιδοτήσεις, τα συγκριτικά πλε-
ονεκτήματα που προκύπτουν από τη 
σύσταση οργανώσεων παραγωγών και 
τις αναπτυξιακές ευκαιρίες που δίνονται 
μέσα από τα Σχέδια Βελτίωσης. Ακόμη, 
οι συγγραφείς της «Εγκυκλοπαίδειας 
Ελαιοκομίας: Το ελαιόλαδο» είχαν την 
ευκαιρία να συζητήσουν με τους τους 
επισκέπτες της έκθεσης και να ανταλλά-
ξουν εμπειρίες και γνώση. 

Παράλληλα, στο χώρο του περι-
πτέρου πραγματοποιήθηκαν και  τρεις 
παρουσιάσεις σχετικά με το  καινοτόμο 
τεχνολογικό πλαίσιο gaiasense και την 
εφαρμογή του στην ελιά, στο αμπέλι, 
στο βαμβάκι και στις δενδρώδεις καλλι-
έργειες. Αυτές οι παρουσιάσεις πραγμα-
τοποιήθηκαν στο πλαίσιο της κεντρικής 
εκδήλωσης του συστήματος Ευφυούς 
Γεωργίας, gaiasense, που πραγματο-
ποιήθηκε την Παρασκευή 2 Φεβρουα-
ρίου 2018 στην Αίθουσα Πολλαπλών 
Χρήσεων ΔΕΘ «Αιμίλιος Ριάδης», στις 
10:00 – 14:00. Σε αυτή παρουσιάστηκαν 
αναλυτικά σε πλήθος κόσμου και υπο-
ψήφιους συνεργάτες τα τεχνικά και επι-
στημονικά αντικείμενα, τα τεχνολογικά 
εργαλεία αλλά και τα οφέλη που μπορεί 

να προσφέρει το σύστημα gaiasense, 
από τη  NEUROPUBLIC σε συνεργασία 
με τη GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ.

Ο Πρόεδρος της NEUROPUBLIC, κ. 
Φώτης Χατζηπαπαδόπουλος αναφέρ-
θηκε στα πολλαπλά οφέλη εφαρμογής 
της Ευφυούς Γεωργίας με το σύστημα 
gaiasense, τονίζοντας ότι αυτά συνίστα-
νται, μεταξύ άλλων, σε: μείωση της χρή-
σης φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων και 
αρδευτικού νερού, αποτελεσματική αντι-
μετώπιση των κινδύνων που απειλούν 
την παραγωγή, ποιοτική και ποσοτική 
βελτίωση της παραγωγής, δημιουργία 
πρόσθετης αξίας στα αγροτικά προϊό-
ντα, μείωση των περιβαλλοντικών επι-
πτώσεων και συμμόρφωση με το κανο-
νιστικό πλαίσιο της ΕΕ.

Περαιτέρω, ο κ. Χατζηπαπαδόπου-
λος επισήμανε ότι η μεγάλη καινοτομία 
του gaiasense είναι ότι πρόκειται για σύ-
στημα που συλλέγει δεδομένα από όλες 
τις πηγές (αισθητήρες στο χωράφι και το 
τρακτέρ, δορυφόρους, από τον γεωπόνο 
και τον αγρότη), και η εγκατάσταση και 
λειτουργία του απαιτούμενου τεχνολο-
γικού εξοπλισμού γίνεται κεντρικά με 
ευθύνη της εταιρείας για την κατασκευή, 
εγκατάσταση και την απρόσκοπτη λει-
τουργία του.

Όπως αναφέρθηκε από όλους 
τους ομιλητές, για τον παραγωγό, το 
gaiasense αφορά μια συν-
δρομητική υπηρεσία, την ο-
ποία μπορεί να αξιοποιήσει 
«πληρώνοντας μόνο λίγα ευ-
ρώ ανά στρέμμα κάθε χρό-
νο». Με μια απλή εγγραφή 
στην υπηρεσία, ο παραγω-

γός αξιοποιεί όλα τα τεχνολογικά εργα-
λεία και τους ειδικούς επιστήμονες-ερευ-
νητές του gaiasense, χωρίς να χρειαστεί 
να επενδύσει και να αγοράσει ειδικό τε-
χνολογικό εξοπλισμό, με το οικονομικό 
όφελος επί της παραγόμενης αξίας, για 
τον παραγωγό, να μπορεί να κυμανθεί 
από 10% έως και 30%.

Κλείνοντας, υπήρξε αναφορά στα ε-
πόμενα σχέδια εφαρμογής και υλοποί-
ησης του συστήματος gaisense, με το 
τέλος του 2018 να αναμένεται να καλύ-
πτει 2 εκατ. στρέμματα, σε 13 διαφο-
ρετικές περιοχές που αφορούν 8% της 
ελληνικής καλλιεργήσιμης γης, έναντι 
των 200.000 στρεμμάτων σήμερα ενώ 
τους επόμενους μήνες 600 τηλεμετρικοί 
σταθμοί  θα εγκατασταθούν  σε 15 με 
20 νέες περιοχές της Ελλάδας, από τους 
120 που υπάρχουν ήδη σήμερα. 

Ήδη, από το 2016, πολυάριθμες πε-
ριοχές ανά την Ελλάδα, εφαρμόζουν το 
gaiasense, με διάφορα είδη καλλιέργειας 
όπως βιομηχανικό ροδάκινο, επιτραπέ-
ζιο σταφύλι, ξερό φασόλι, ελιά, πατάτες, 
αμπέλι οινοποιήσιμο κλπ. ενώ αναμένε-
ται να επεκταθεί και σε άλλες καλλιέργει-
ες, μεταξύ άλλων υπαίθρια βιομηχανική 
τομάτα, κτηνοτροφικά φυτά, κηπευτικά, 
ακτινίδια, σπαράγγι, σκληρό σιτάρι και 
πορτοκάλια.

Εκπαιδευτικές δράσεις 
της Αστυνομικής 

Ακαδημίας Βέροιας 

Από τη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας Βό-
ρειας Ελλάδος της Αστυνομικής Ακαδημίας (Kέντρο Επιμόρφωσης της Ελληνικής 
Αστυνομίας), ανακοινώνεται, ότι τη  Δευτέρα στις  08:00 π.μ. στις εγκαταστάσεις της 
Σχολής στο Πανόραμα Βέροιας, ξεκίνησε η λειτουργία του Τμήματος Επαγγελματικής 
Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων (Τ.Ε.Μ.Α.) με τη συμμετοχή τριάντα δύο 32 Ανθυ-
παστυνόμων από Υπηρεσίες της Βόρειας Ελλάδας (Μακεδονίας, Θράκης, Θεσσαλίας, 
& Ηπείρου), του εκπαιδευτικού έτους 2017-2018. Τα ανωτέρω στελέχη θα φοιτήσουν 
κατά το χρονικό διάστημα από 05-02-2018 έως 08-06-2018.

Σκοπός της μετεκπαίδευσης  είναι η συμπλήρωση της επαγγελματικής και νομικής 
τους μόρφωσης, η συζήτηση και ανάλυση προβλημάτων που ανέκυψαν κατά την 
άσκηση των καθηκόντων τους και η ενημέρωσή τους σε σύγχρονα και γενικότερα θέ-
ματα και προβλήματα της διοίκησης προσωπικού.

Στις θεματικές ενότητες του προγράμματος εκπαίδευσης συμπεριλαμβάνονται εν-
δεικτικά αντικείμενα διδασκαλίας θεωρητικής και πρακτικής άσκησης που αφορούν: 
Δικονομικά ζητήματα (ποινικό και δικονομικό δίκαιο), Εγκληματολογικά – Ανακριτικά 
ζητήματα και Θέματα Ιατροδικαστικής, Θέματα Διοίκησης Προσωπικού, Θέματα Συ-
νταγματικού – Διοικητικού Δικαίου, Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Σχέσε-
ων Κράτους – Πολίτη, Θέματα αστυνομικού ενδιαφέροντος, όπως ειδικότερα Θέματα 
Ασφάλειας και Τάξης, Τροχαίας, Αλλοδαπών, Διαχείρισης Κρίσεων, Διερεύνησης Ε-
γκλημάτων, Οργανωμένου Εγκλήματος, Διαχείρισης Πληροφοριών, Θέματα Ευρωπα-
ϊκών Υποθέσεων, Διεθνούς Δικαίου, Εθνικών Θεμάτων και Ευρωπαϊκής Αστυνομικής 

Συνεργασίας.
Στους ανωτέρω εκπαι-

δευόμενους του Τμήματος 
Επαγγελματικής Μετεκπαί-
δευσης Ανθυπαστυνόμων 
απεύθυνε χαιρετισμό και 
ευχές για μια καλή διαμονή 
και άριστη επιμόρφωση και 
μετεκπαίδευση ο  Διευθυ-
ντής της Διεύθυνσης Αστυ-
νομίας Ημαθίας, Αστυνο-
μικός Διευθυντής Χρήστος 
Σιμούλης, ως εκπρόσωπος 
του Γενικού Περιφερειακού 
Αστυνομικού Διευθυντή 
της Γενικής Περιφερειακής 
Αστυνομικής Διεύθυνσης 
Κεντρικής Μακεδονίας, 
Υποστράτηγου Νικόλα-
ου Ζησιμόπουλου, καθώς 
και ο Διοικητής της Σχολής 
Μετεκπαίδευσης & Επιμόρ-
φωσης Βόρειας Ελλάδας, 
Αστυνομικός Διευθυντής Δι-
ονύσιος Κούγκας. 
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Στον εσπερινό της 
Υπαπαντής, βεροιώτισσες  

του Λυκείου Ελληνίδων

Το Λυκειο των Ελληνίδων Βέροιας συμμετείχε με χορεύτριες του, 
ντυμένες με την παραδοσιακή βεροιώτικη φορεσιά την Πέμπτη  1 Φε-
βρουαρίου 2018 το απόγευμα στον πανηγυρικό εσπερινό που έγινε 
στον Ιερό Ναό της Υπαπαντής του Κυρίου Βεροίας. Την Παρασκευή 2 
Φεβρουαρίου στη θεία Λειτουργία και την Κυριακή 4 Φεβρουαρίου το 
πρωί στο Αρχιερατικό Συλλείτουργο που τελέστηκε στον Ιερό Ναό της 
Υπαπαντής του Κυρίου Βεροίας.

Στο Αρχιερατικό Συλλείτουργο προεξήρχε ο Σεβασμιώτατος Μη-
τροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων, ο 
οποίος χοροστάτησε στον Όρθρο και κήρυξε τον θείο λόγο, συλλει-
τουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Χαΐνούφκα κ. Παύλου 
απο την Εκκλησία της Πολωνίας.

10 Φεβρουαρίου στον  
ΣΕΙΡΙΟ ο χορός των 
Κρητικών Ημαθίας

Ο σύλλογος Κρητικών Νομού Ημαθίας σας 
προσκαλεί στον ετήσιο χορό του, που θα πραγ-
ματοποιηθεί στις 10 Φεβρουαρίου 2018 στο κέ-
ντρο ΣΕΙΡΙΟΣ στο Μακροχώρι Ημαθίας.

  Τη βραδιά πλαισιώνουν οι καλλιτέχνες Νί-
κος, Ζήνος και Στέλιος Περουλάκης με το συ-
γκρότημά τους.

  Γενική είσοδος: 20€ - Παραδοσιακό κέρα-
σμα, Πλήρες μενού, βραστό και πιλάφι, απεριό-
ριστα αναψυκτικά, μπύρες, τσικουδιά και Κρητικό 
κρασί

Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΕΑΝ.   
Πληρ. 6944 450764

Δυναμική η παρουσία της GAIA
 ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ στην AGROTICA 2018



CMYKCMYK
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Το Διοικητικό Συμβούλιο του 
συλλόγου των Παλαιμάχων 
Ποδοσφαιριστών ΓΑΣ και ΠΑΕ 

Βέροιας αισθάνεται την ανάγκη να 
ευχαριστήσει και δημοσίως όλους 
όσους συμμετείχαν με την παρουσία 
τους στην εκδήλωση για την κοπή της 
πίτας του συλλόγου που έλαβε χώρα 
τη Δευτέρα 29 Ιανουαρίου το βράδυ 
στην αίθουσα Sala του πολυχώρου 
της «ΕΛΙΑΣ».

Ειδικότερα ευχαριστεί: τους χορηγούς των δώ-
ρων, τους παλαιμάχους ποδοσφαιριστέςΑντώνη
Αντωνιάδη καιΜίμηΔομάζα, τονΝαουσαίο δημο-
σιογράφοΚώσταΜπλιάτκα, τον ΓεράσιμοΚαλλιγά,
τα καταστήματα αθλητικών ειδών στη Βέροια Σα-
ράφη, Γκαμπράνη καιΜαυρίδηστηνΚαλλήΓιαννι-
τσών,τηνεπιχείρησηWINDκαιΣΑΡΑΪ,τηνταβέρνα
«ΦΟΥΛΤΗΣΣΟΥΒΛΑΣ»,τηνεπιχείρησησιδερικών
τωνΑφωνΜεϊμαρίδη,τηνεπιχείρησηυγρώνκαυσί-
μωνΑφοιΣιδηρόπουλουκαθώςκαιτοντοπικόέντυ-
ποκαιηλεκτρονικόΤύπο.

ΓιατοΔ.Σ.
ΟΠρόεδρος-Δ.Παπατζίκος

Σε τρεις δόσεις θα διεξαχθεί η 
16η αγωνιστική της Football 
League που είναι προγραμ-

ματισμένη για το τριήμερο 10-12 
Φεβρουαρίου. Η αυλαία θα ανοίξει 
το Σάββατο (10/02) στις Σέρρες με 
τον αγώνα του Πανσερραϊκού με τον 
Άρη και στο Ηράκλειο με το ματς του 
ΟΦΗ κόντρα στη Βέροια. Το κυρίως 
πιάτο της αγωνιστικής θα διεξαχθεί 
την Κυριακή (11/02), ενώ ένα ματς 
θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 
(12/02) και πιο συγκεκριμένα στο 
Αλκαζάρ ανάμεσα στον Απόλλωνα 
Λάρισας και τον ΑΟΧ Κισσαμικό.

Αναλυτικάτοπρόγραμμα:

Σάββατο10Φεβρουαρίου
Πανσερραϊκός-Άρης
(15:00ΕΡΤ3,Δημ.Σερρών)
ΟΦΗ-Βέροια
(17:00WEBΕΡΤ,«Θ.Βαρδινογιάννης»)

Κυριακή11Φεβρουαρίου
Τρίκαλα-Καλλιθέα
(15:00,Δημ.ΣτάδιοΤρικάλων)
ΑπόλλωνΠόντου-Καραϊσκάκης
(15:00,ΓήπεδοΚαλαμαριάς)
Αιγινιακός-Εργοτέλης
(15:00,«Γ.Παραλυκίδης»)
ΑναγέννησηΚαρδίτσας-Παναχαϊκή
(15:00ΕΡΤ3,Δημ.ΣτάδιοΚαρδίτσας)
Σπάρτη-ΔόξαΔράμας
(15:00,Δημ.ΣτάδιοΣπάρτης)

Δευτέρα12Φεβρουαρίου
ΑπόλλωνΛάρισας-ΑΟΧΚισσαμικός
(14:00,Αλκαζάρ)
Παναιγιάλειος-ΑχαρναϊκόςΜΑΤΑΙΩΣΗ

ΟιΠαλαίμαχοιΒέροιας
ευχαριστούν

FootballLeague-Πρόγραμμα16ηςαγωνιστικής

Σάββατο ο αγώνας ΟΦΗ-Βέροια

Από την Πειθαρχική Επιτρο-
πή της Ένωσής επιβλήθη-
καν οι κάτωθι ποινές στους 

αποβληθεντες ποδ/στες της 27.1.& 
28.1.2018.

1.-ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ Γ.(ΝΕΟΚΑΣΤΡΟΥ) 4 αγων.
ημ.&40Ευρω

2.-ΚΑΚΑΓΙΑΝΝΗΣΒ.(ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΩΝ) 1 αγων.
ημ.&10Ευρω

3.-ΚΑΚΑΓΙΑΝΝΗΣΣ.(ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΩΝ) 1 αγων.
ημ.&10Ευρω

4.-ΣΚΕΥΗΣΕ.(ΣΤΑΥΡΟΥ)3αγων.ημ.&30Ευρω
5.-ΜΑΡΑΓΚΟΣΚ.(ΑΕΣΧΟΙΝΑ)3αγων.ημ.&30Ευρω
6.-ΑΠΟΣΤΛΟΠΟΥΛΟΣΝ.(ΚΥΨΕΛΗΣ) 1 αγων.

ημ.&10Ευρω

Επίσης η επι-
τροπή αποφάσισε
νακαλέσεισεαπο-
λογία;

1 . -Τα σωμα-
τ ε ί α  ΘΥΕΛΛΑ
ΣΤΑΥΡΟΥ καιΑΕ
ΣΧΟΙΝΑ για είσο-
δο φιλάθλων τους
στοναγων.χώρο,-
στον αγώνα της
28.1.2018ΘΥΕΛ-
ΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥ-ΑΕ
ΣΧΟΙΝΑ,οι οποίοι
κ ινήθηκαν κατά
των α;αντιπάλων
ποδ/στων,με απο-
τέλεσμα την σύ-
γκρουσημαζί τους
και τηνδημιουργία
εκρηκτικής κατά-
στασης,η οποία

εκτονώθηκεμετηνπαρέμβασητηςαστυνομίας
2.-Τονπροπονητή τουσωματείου ΓΑΣΚΟΠΑ-

ΝΟΣγιαυβριστικήσυμπεριφοράτουκατάαντιπά-
λουποδ/στη,στοναγώνα της27.1.18ΓΑΣΚΟΠΑ-
ΝΟΣ-ΑΡΗΣΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ

ΟιδιαιτητέςτηςΤετάρτης7/2/2018
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΑΓΩΝΩΝτης07.02.2018

ΚΥΠΕΛΛΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ(5ηαγωνιστική)
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 15.00ΠΑΟΚΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙ-

ΑΣ-ΦΙΛΙΠΠΟΣΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Διαιτησία:ΚΑΡΑΓΚΙΖΟΠΟΥΛΟΣΙΩΑΝΝΗΣ-ΠΑ-

ΡΑΣΙΟΥΣΤΕΦΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΔΑΚΗΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ 15.00Μ.ΑΛΕΞ.ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ -
Μ.ΑΛΕΞ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Διαιτησία:ΜΑΛΟΥΤΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΚΕΛΕΣΙ-
ΔΗΣΜΙΧΑΗΛ-ΧΑΛΑΤΖΙΟΥΚΑΣΑΡΓΥΡΙΟΣ

Αποφάσεις της Πειθαρχικής 
Επιτροπής

Οιδιαιτητέςτουκυπέλλου
Τηνπρώτηπροπό-

νησημετονΒασίληΚα-
στανιώτηπραγματοποί-
ησε η ομάδα τουΑ.Ο.
Μέγας  Αλέξανδρος
τηνΔευτέρα 5/2 το α-
πόγευμα στις εγκατα-
στάσεις τουΔημοτικού
Γηπέδου. Μετά από
γνωριμία και συζήτηση
τουνέουπροπονητήμε
τους παίκτες ξεκίνησε
ηπροπόνηση μιας και
τηνΤετάρτη υπάρχει ο
εκτός έδρας αγώνας
κυπέλλουμε τονΜ.Α-
λεξ.ΑγίαςΜαρίνας.

Έπιασε“δουλειά”οΒασίληςΚαστανιώτης
στονΜ.ΑλέξανδροΤρικάλων

Α2Χάντμπολγυναικών
Βέροια 2017- Σταυρούπολη 22-17 

ΜίαακόμηνίκηγιατηννέαομάδατηςΒέροιαςστοπρωτάθληματης
Α2χαντμπολγυναικώνμετηνεύκοληνίκηεπίτουΑπόλλωναΣταυρού-
πολης

2οςόμιλος
ΑΣΒΕΡΟΙΑ2017–ΑΠΟΛΛΩΝΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ22-17
Ταπεντάλεπτα:1-1, 4-3, 7-4, 10-6, 12-7, 13-9 (ημχ.), 13-11,15-11,

18-12,19-13,20-14,22-17
ΑΣΒΕΡΟΙΑ 2017 (ΚαλλιόπηΜαρμαρά):Παπατάρκα,Τσολοζίδου,

Μιχαηλίδου 6, Σκανδάλη 1,Τουλουμτζή, Γαλανούδη 3,Ματαρώνα8,
Ανδρονικίδου,Κοτζαχρήστου2,Παυλίδου1,Αναστασίου,Δελησάββα1,
Στάμου,Βαφειάδου,

ΑΠΟΛΟΛΩΝΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΑστέριοςΤακίρης):Δημητρακούδη
5,Πεπόρη,Ράιδου,Λεύθερη,Π.Πανικίδου4,Αναγνωστοπούλου,Κιουλπεκίδου,Καραμπατζάκη1,Χαλά-
τση,Ζ.Πανικίδου,Τζειρανίδου,Σερεσλή6,Χωρίκη,Ιωαννίδου1,Δημητριάδου

Διαιτητές:Λινάρδος–ΝικολαΐδηςΔίλεπτα:3-3Πέναλτι:1/1-0/1



Πραγματοποιήθηκε το 
περασμένο Σάββατο 3 
Φεβρουαρίου, στο Εθνικό 

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (Ε.Κε.
Δι.Μ.) «ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ» (Αγ. 
Αντωνίου 20 & Καρατάσου), η 
καθιερωμένη Κοπή της Πρωτο-
χρονιάτικης Πίτας του Σωματείου 
μας, παρούσία μελών, του Δ.Σ., 
Αθλητών μεΑ του σωματείου, των 
συνόδων τους, των προπονητών, 
των εθελοντών, λοιπών φίλων και 
συγγενών.

Παρεβρέθηκαν στην εκδήλωση αντι-
προσωπείατουΜικτούΚέντρουΔιημέρευ-
σης,ΗμερήσιαςΦροντίδας,Απασχόλησης
&ΚατάρτισηςΑμεΑ «ΤαΠαιδιά τηςΆνοι-
ξης» και τα τιμώμεναπρόσωπα της εκδή-
λωσης,οιΠέτροςΠαλουκίδηςκαιΓιώργος
Λυπηρίδης,πουτιμήθηκανμεαναμνηστική
πλακέτα για την οικονομική τους στήριξη
στο σωματείο, μέσω της φιλανθρωπικής
καμπάνιας «Ρόδα Είναι και Γυρίζει» (Ο
γύρος τηςηπειρωτικήςΕλλάδαςμεποδή-
λατο).Η τυχερή τηςβραδιάς.κ.Στογιάννη
Κατερίνα,Διευθύντρια των «Παιδιών της
Άνοιξης», κέρδισε μια δωροεπιταγή από
γνωστό κατάστημα αθλητικών ειδών της
πόλης,προσφορά του «ΕνΣώματιΥγιεί»
την οποία και επέστρεψε στον σύλλογο
για την αγορά αθλητικών ειδών για τους
αθλητέςτου.

CMYKCMYK
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Τα τμήματα ακαδημιών μπά-
σκετ του ΑΠΣ Φίλιππος Βέροι-
ας πήραν τη «σκυτάλη» από 

το ανδρικό και πραγματοποίησαν το 
απόγευμα του Σαββάτου 3 Φεβρου-
αρίου, στο κλειστό γυμναστήριο του 
2ου Γυμνασίου Βέροιας (ΠΡΟΜΗ-
ΘΕΑΣ), την κοπή της βασιλόπιτας. 
Το παρών έδωσαν ο πρόεδρος της 
διοικούσας επιτροπής μπάσκετ Ηλίας 
Λαζός, οι προπονητές και παίκτες 
από το ανδρικό τμήμα και οι προπο-
νητές των ακαδημιών.

Πριντηνέναρξητηςδιαδικασίαςτηςκοπήςτης
πίτας, απεύθυνε χαιρετισμό ο προπονητής της
ανδρικής ομάδας και υπεύθυνος ακαδημιών του

Φιλίππου ΒέροιαςΔημήτρης
Γκίμας : «Καλησπέρα σας.
Να σας καλωσορίσω όλους,
αθλητές, αθλήτριες και γονείς,
στην καθιερωμένη κοπή της
πίτας τωνακαδημιώνμας.Να
ευχηθώ σε όλους σας Καλή
Χρονιά μεΥγεία, Ευτυχία και
πολλές επιτυχίες ατομικές και
ομαδικές.Φέτοςοσχεδιασμός
των ακαδημιώνπεριλαμβάνει
περισσότερες φιλικές αναμε-
τρήσεις και στις πιο μικρές
κατηγορίες ενώ για μια ακό-
μηφορά θασυμπράξουμε με
τονΚώσταΤσαρτσαρή για το
μπασκετικό camp που διορ-
γανώνεται στηνπόλη μας με
μεγάλη επιτυχία τα τελευταία
χρόνια.Θέλωνατονίσωόμως
οτιπροτεραιότητασαςείναιτο
σχολείο.Ποτέ δεν θαακούσε-
τε απο εμάς να σπαταλήσετε

ώρες απο το διάβασμασας για τηνπροπόνηση.
Αυτόόμωςπουθέλουμεκαιπρέπεινακάνετεείναι
νααφήσετε tabletήκινητόκαινααφιερώσετε τον
χρόνο αυτό στο γήπεδο, στον αθλητισμό....στο
μπάσκετ.ΚαλήΧρονιάσεόλους.»

Στηνσυνέχειαπήραν τον λόγο οιπαίκτες του
ανδρικού τμήματοςΦώτηςΚαβαργύρης,Φαίδων
Παραπούρας,ΗλίαΜόρραςκαιΔημήτρηςΤσεσμε-
τζίδηςοιοποίοιμίλησανσταπαιδιάγιατοπωςε-
ντάχθηκανστιςτάξειςτουΦιλίππουΒέροιαςκαιοτι
όλοι, γονείς και αθλητές,πρέπει ναστηρίξουνμε
κάθε τρόπο τηνανδρικήομάδαστηνπροσπάθεια
ανόδουστηνΒ’Εθνική.

Ακολούθησε η κοπή πίτας όπου το τυχερό
φλουρίέπεσεστοτμήματωνπαίδωνμετοκομμάτι
να παραλαμβάνει ο προπονητής κ. Κανελλίδης
Νίνοενώσταμικράπιτάκιαπουδόθηκανσεόλατα
παιδιά της ακαδημίας 11 τυχεροίπήραν τα δώρα
τουςπροσφορά των καταστημάτωνBenetton και
τουSportsCenter.

Το διάστημα 9-18 Φεβρουαρίου 
2018 η Εθνική μας ομάδα θα 
πάρει μέρος στην Μεσογειάδα 

Εφήβων, η οποία θα διεξαχθεί στην 
πόλη Μαρακές του Μαρόκο. Αρχη-
γός αποστολής θα είναι το μέλος του 
Δ.Σ. της ΟΧΕ Κώστας Βιολιτζής, ενώ 
μετέχουν επίσης οι προπονητές Γιάν-
νης Αρβανίτης, Στέλιος Αλεπουδέας, 
Δημήτρης Μασλαρινός. Από πλευράς 
παικτών την μερίδα του λέοντος έχει ο 

Φίλιππος με 4 παίκτες και 2 ο Ζαφει-
ράκης 

ΟΓιάννηςΑρβανίτηςεπέλεξετουςπαρακάτω18
αθλητές:

Παπαδόπουλος,Μπαλτατζής,Κουκουτσίδης,Τζί-
μπουλας(ΦίλιπποςΒέροιας),Μαρκατάτος,Μήγγας,
Μπόσκος (ΦοίβοςΣυκεών),Καλάργυρος, Ζαφειρά-
κης (ΑΣΕΔούκα), Γεωργαλής,Τσάκαλος (Πρωτέας
Άρτας),Δεληχρήστος,Τσιγαρίδας (ΖαφειράκηςΝά-
ουσας), Τρούλος (Τελαμώνας Σαλαμίνας), Παπα-
βασίλης (ΧΑΝΘ), Χουρσουντιάν (Άρης Νίκαιας),
Καλαμάτας (Αναγέννηση Βύρωνα), Εριφόπουλος
(Έρλενμπαχ-Γερμανία).

Οι Ακαδημίες Μπάσκετ του Φιλίππου 
Βέροιας έκοψαν την πίτα τους

ΟιεκλεκτοίτουΓιάννηΑρβανίτηγια
τηΜεσογειάδαΧάντμπολεφήβων

Στην αποστολή 4 παίκτες του Φιλίππου
και 2 του Ζαφειράκη

Ο «Σύλλογος Εν Σώματι Υγιεί» έκοψε 
την βασιλόπιτα

Στην αίθουσα του εστιατορίου 
ΚΗΠΟΙ ΤΟΥ ΜΥΔΑ του ξενοδο-
χείου Αιγές Μέλαθρον ο σύλ-

λογος Δρομέων Βέροιας έκοψε την 
βασιλόπιτα με την συμμετοχή των 
μελών του συλλόγου και πολλών 
φίλων.

Λόγο του γνωστού ατυχήματος με την φωτιά
στην επιχείρηση τουπροέδρου του συλλόγου κ.
ΒασίληΤσιάρατηνεκδήλωσηπαρουσίασανοικ.κ
ΝίκοςΚελεπούρης και   ΓιάννηςΚαραγιάννης., οι
οποίοιαναφέρθηκανστοάτυχοπεριστατικόκαθώς
και τονχαμότουΣάββαΑβετίδη. Στηνεκδήλωση
βρέθηκε εκ μέρους τουΔήμου Βέροιας ο αντι-
δήμαρχος και πρόεδρος τουΚΑΠΑ κ.Διαμάντης
καθώςκαιουποδιοικητήςτηςΤροχαίαςΒέροιαςκ.
ΜπαρούτογλουΙωσήφ.Τυχερόςτηςβραδιάςήταν
τομέλοςτουσυλλόγουΠουρλίδαςΒασίλειος

ΟΣύλλογοςΔρομέωνΒέροιαςέκοψε
τηνπίταστοΑιγέςΜέλαθρον
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Με νίκες συνέχισαν οι δύο 
πρωτοπόροι της βαθμολογί-
ας, αλλά ο ΓΑΣ Αλεξάνδρειας 

είναι αυτός που κλέβει την παράσταση 
στα τελευταία παιχνίδια! Η νίκη επί 
του Ζαφειράκη στο ντέρμπι της Ημαθί-
ας (η 9η σερί στο πρωτάθλημα!) έφερε 
τον ΓΑΣ στην τρίτη θέση της βαθμολο-
γίας, βάζοντας τις βάσεις για τα play 
off της κατηγορίας, αντίθετα από τους 
συντοπίτες της Νάουσας που υποχώ-

ρησαν στην 6η θέση.

ΟΓΑΣΜελίκης έφτασε τις 14 νίκεςσε ισάριθμα
παιχνίδια, επικρατώνταςμε93-75 τηςΑΚΕΠιερίας,
ενώ οΦΟΑριδαίας είχε πιο εύκολο έργο κόντρα
στονΜέγαΑλέξανδροΓιαννιτσών.

Αναλυτικάτααποτελέσματα:
ΓΑΣΜελίκης–ΑΓΕΠιερίας.................... 93-75
Αριδαία–Μ.ΑλέξανδροςΓιαννιτσών..... 83-52
ΊκαροιΓιανν–ΑετόςΚιλκίς..................... 51-54
Βατανιακός–ΚεραυνόςΆσπρου............ 84-55
Αιγινιακός–Εδεσσαϊκός......................... 57-51
ΖαφειράκηςΝάουσας-Αλεξάνδρεια...... 76-82

Με την συμβολή του διοργα-
νωτή συλλόγου ΕΟΣ Νάου-
σας καθώς και την αμέριστη 

βοήθεια του χιονοδρομικού κέντρου 
3-5 πηγάδια πραγματοποιήθηκε το 
Βαλκανικό Fis καθώς και το Κύπελ-
λο Ελλάδος σε όλες τις κατηγορίες 
του αθλήματος. Μεγάλη πρωταγωνί-
στρια αναδείχθηκε η πρωταθλήτρια 
Μαρία Ντανου καθώς στο Βαλκανικό 
κύπελλο κέρδισε ένα Χρυσό μετάλ-
λιο και ένα Αργυρό και δύο Χρυσά 
μετάλλια στο Ελληνικό πρωτάθλημα 
βελτιώνοντας ακόμη περισσότερο 
την βαθμολογία της στη διεθνή κατά-
ταξη της Fis.

ΟιΝεάνιδες ΓωγώΝιμπιτη καιΦαιη Γιαννακο-
βιτηστοΒαλκανικό κύπελλομοιράστηκαν την 5η

και6ηθέσηαντίστοιχακερδίζονταςτιςεντυπώσεις
αφού κατέβηκαν εξαιρετικά στη διεθνή κατάταξη
τηςfisκάνονταςατομικάρεκόρ.

ΣτοΕλληνικόπρωτάθλημαηΦαιηΓιαννακοβιτη
κέρδισε τοαργυρόκαι χάλκινομετάλλιο και ησυ-
ναθλήτριατηςΓωγωΝιμπιτητοχάλκινοκαιαργυ-
ρόμετάλλιοαντίστοιχα.

Στηνκατηγορίατωνπαίδωνκορασίδωνμεγάλοι
πρωταγωνιστέςαναδείχθηκανκαιτιςδύομέρεςοι
Στελλίνα Γιαννακοβίτη και ΓιώργοςΑναστασιαδης
κερδίζονταςάνετακαιτιςδύομέρεςαπόδύοΧρυ-
σάμετάλλιαοκαθένας.

Στην κατηγορία των Παγκορασιδων ηΜάρα
ΤσιάρκακέρδισετοΧρυσόμετάλλιοκαιηΚατερίνα
ΒαικουτοΧάλκινομετάλλιοαντίστοιχα.

ΣτηνίδιακατηγορίαηΛυδίαΤσάτσουτερμάτισε
στηντέταρτηθέσηκαιηΌλγαΜπιτερναστηνέκτη
θέση.

Το αγωνιστικό διήμερο έκλεισε με τον αγώνα
επίδειξης τηςπροαγωνιστικης κερδίζοντας τις ε-
ντυπώσεις αφού και στησυγκεκριμένη κατηγορία
οΕΟΣΝάουσαςυπερίσχυσεβάζοντας ταθεμέλια
γιατιςμελλοντικέςαγωνιστικέςκατηγορίες.

ΕΚΑΣΚΕΜ Α’ 

ΑσταμάτητοςοΓΑΣΜελίκης
Επτά στα δέκα μετάλλια
πήρε ο ΕΟΣ Νάουσας !!

Επιτυ-
χημένα 
ξεκίνησε 

η νέα αγωνι-
στική χρονιά 
για τον Παλαι-
στικό Σύλλογο 
Αλεξάνδρειας 
«Ημαθίων» με 
την συμμετοχή 
των μικρών 
του αθλητών 
στο 1ο Ανα-
πτυξιακό παι-
δικό τουρνουά 
πάλης του 2018 που φιλοξενήθηκε την 
Κυριακή 4 Φεβρουαρίου στο Κλειστό 
Γυμναστήριο Ευρωπού (Κιλκίς).

Οιπαλαιστές τηςΑλεξάνδρειας κατέκτησαν δώ-
δεκα (12) μετάλλια εκ των οποίων τρία (3) χρυσά,
πέντε (5) αργυρά και τέσσερα (4) χάλκινα, με τους
διακριθέντες αθλητές και αθλήτριες του συλλόγου
να είναι οι (μεαλφαβητικήσειρά και ιεράρχηση της
διάκρισης):

ΠΑΡΑΛΙΚΑΣΗλίας1ος,
ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΝαταλία1η,
ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣΓρηγόριος1ος,
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥΕυδοξία2η,
ΝΤΕΛΗΣΕυάγγελος2ος,

ΝΤΟΥΤΣΑΝΚΟΣΒασίλειος2ος.
ΠΛΑΤΙΩΤΗΣΓεώργιος2ος,
ΣΑΒΒΟΥΛΙΔΗΣΘαυμάσιος2ος,
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣΙωάννης3ος,
ΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣΕυάγγελος3ος,
ΚΟΥΛΟΥΡΓΙΩΤΗΣΑντώνιος3ος,και
ΜΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣΝικόλαος3ος
Την ομάδασυνόδευσαν ο Γενικός Γραμματέας

τουσυλλόγουΓεώργιοςΖαφειρόπουλος, και ο έφο-
ροςΓρηγόριοςΓερόπουλος,οιοποίοιηγήθηκαντης
αποστολής, οιπροπονητές του τηςομάδαςΚουκλί-
δηςΧαράλαμποςκαιΝεκτάριοςΣαββίδηςκαθώςκαι
οιγονείςτωνπαιδιών.

ΤοΔιοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου συγχαί-
ρει τουςαθλητές και τουςπροπονητές τους για την
εξαιρετική εμφάνιση της ομάδας και εύχεταιπάντα
επιτυχίες.

ΜεγάληΣυγκομιδήμεταλλίωναπό
τουςπαλαιστέςτουΗμαθίωνα

Αλεξάνδρειας

ΈγινεγνωστόαπότοΤοπικόΣυμβούλιοτηςΒεργίναςκαιτονΚΑΠΑτουΔήμουΒέροιας,ότιταεγκαίνια
τουΓηπέδου5χ5,μεταφέρονταιγιατηνΠαρασκευή9-2-2018τηνίδιαώρα(12.30).

Νέα ημερομηνία τα εγκαίνια 5χ5
στη Βεργίνα

Οι 12 αθλητές μας ικανοποίησαν με 
την απόδοσή τους και σκόρπισαν 
γέλιο και χαρά στο βουνό! Τα απο-

τελέσματά τους είναι άκρως εντυπωσιακά 
αν συνυπολογίσουμε πως τα περισσότερα 
παιδιά ξεκίνησαν μόλις φέτος το φθινόπω-
ρο την ενασχόλησή τους με το άθλημα και, 
ήταν η παρθενική τους επαφή με αγώνες!!! 
Με βάση τα παραπάνω η βελτίωσή τους 
ήταν θεαματική και πέρα από κάθε προσ-
δοκία!

Πιοσυγκεκριμέναοιαθλήτριέςμαςστηνκατηγο-
ρία τωνπαγκορασίδων κατέλαβαν τις εξής θέσεις:
ΜπουτσακτσήΜαρίνα5ηθέση,ΝταούφαΣοφία9η
θέσηκαιΜαζίνηΣτεφανία13ηθέση.

Στις μικρότερες ηλικίες τωνπροαγωνιστικών κα-
τηγοριών, έγινε αγώνας επίδειξης χωρίς χρονομέ-
τρησηκαιδόθηκανμετάλλιασεόλουςτουςσυμμετέ-
χοντες.Εκεί, έχοντας τιςπερισσότερεςσυμμετοχές
μας, οι μικροί αθλητές έλαβανπολύ καλές θέσεις
βάζονταςγεράθεμέλιαγιατοαγωνιστικόμέλλοντου
συλλόγου!

ΚΥΠΕΛΟΕΛΛΑΔΟΣ(FIS)3-5ΠΗΓΑΔΙΑ
Εντυπωσιακή ήταν η εμφάνιση των μικρών 

αθλητών του Σκι Δρόμων Αντοχής
στον αγώνα που διεξήχθη στα 3-5 Πηγάδια 

για το Κύπελλο Ελλάδος!
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΩΝ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ 

Κοπή βασιλόπιτας για το νέο έτος 2018
Την Κυριακή 4 Φεβρουαρίου 2018 Ο 

Σύλλογος Προσκυνητών Αγίου Όρους 
Αλεξάνδρειας και περιχώρων έκοψε την 
καθιερωμένη  βασιλόπιτα στο Κέντρο 
ΔΙΟΝΥΣΟΣ στην Τριλοφιά.

Προηγήθηκε εκκλησιασμός των με-
λών του Συλλόγου στον Ιερό Ναό Αγίου 
Αλεξάνδρου. Στη συνέχεια έγινε η μετά-
βαση στο Κέντρο ΔΙΟΝΥΣΟΣ. Ο πατήρ 
Ιερόθεος Γκουντρουμπής  ετέλεσε τον 
αγιασμό για το νέο έτος και έδωσε τις 
πατρικές του ευχές στον πρόεδρο κ. 
Μαυρόπουλο Γεώργιο, στο Διοικητικό 
Συμβούλιο και σε όλους τους προσκυ-
νητές, που συμμετείχαν στην εκδήλωση. 
Ακολούθως ο Πρόεδρος του Συλλόγου 
κ. Μαυρόπουλος Γεώργιος απηύθυνε 
σύντομο χαιρετισμό, και μαζί με τα μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλό-
γου, προέβη στην κοπή της πίτας και 
στην απονομή ευχών για το νέο έτος. 

 Μοιράστηκε η βασιλόπιτα 
στους παρόντες και αναδείχτηκαν δύο 
τυχεροί. Ο  κ. Παπαγεωργίου Γεώργιος, 
που παρέλαβε μια εικόνα ως δώρο του 
Συλλόγου και ο δεύτερος τυχερός ήταν ο 
Σύλλογος προσκυνητών.  Στη συνέχεια 
επακολούθησε γεύμα των παριστάμενων 
σ’ ένα κλίμα πολύ ωραίο, στον υπέροχο 
χώρο του καταστήματος ΔΙΟΝΥΣΟΣ.

Υπήρξε πλήθος κόσμου στη φετινή 
εκδήλωση και ο Πρόεδρος ευχαρίστησε θερμά όλα τα μέλη για τη δυναμική παρουσία τους σ’ όλες τις 
εκδηλώσεις του Συλλόγου. Να σημειωθεί  ότι τους τελευταίους μήνες ο αριθμός των μελών του Συλλόγου 
αυξήθηκε σημαντικά.

Νέο Δ.Σ. στην  « ΠΡΟΣΒΑΣΗ»                                  
Την Τρίτη 30/01/2018 διενεργήθηκαν εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Κέ-

ντρου Πρόληψης ΠΕ Ημαθίας ΠΡΟΣΒΑΣΗ. 
 Η σύνθεση του νέου Δ.Σ. έχει ως εξής:
Πρόεδρος – Ταμίας Καρατζιούλα Νίκη – Εκπρόσωπος Π.Ε. Ημαθίας, Περιφερειακή Σύμβουλος
Αντιπρόεδρος – Ακριβόπουλος Λεωνίδας – Εκπρόσωπος Δήμου Βέροιας, Πρόεδρος ΚΕΠΑ
Γεν. Γραμματέας – Μαρκούλης Αντώνιος – Εκπρόσωπος Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας
 Μέλος – Αραμπατζή Στυλιανή – Εκπρόσωπος Δήμου Νάουσας
 Μέλος – Βουλγαράκης Χαράλαμπος - Εκπρόσωπος Δήμου Αλεξάνδρειας
 Μέλος  – Ισσακίδης Πρόδρομος – Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου Ημαθίας 
Μέλος  - Γεωργιάδου Σεβαστή – Εκπρόσωπος Εργαζομένων στο Κέντρο Πρόληψης
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο δηλώνει ότι θα εργαστεί με σκοπό την περαιτέρω προστασία, ανάδειξη 

και ενίσχυση του έργου της ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ εκτιμώντας την προσφορά του στον τομέα της Πρωτογενούς 
Πρόληψης και την ενίσχυση της ψυχοκοινωνικής υγείας της τοπικής κοινότητας.

Την προσπάθεια αυτή δεσμεύτηκαν να υποστηρίξουν και ο Πατέρας Νεκτάριος Σαββίδης ως εκπρό-
σωπος της Ιερά Μητρόπολης Βεροίας  στην ΠΡΟΣΒΑΣΗ και ο Αναστάσιος Λιάκος ως εκπρόσωπος του 
Φαρμακευτικού συλλόγου Ημαθίας αντιστοίχως.

    Μια ξεχωριστή βραδιά είχαν την 
ευκαιρία να απολαύσουν οι φίλοι και 
τα μέλη του «ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΛΑΧΩΝ 
ΒΕΡΟΙΑΣ» στην αίθουσα του κέντρου 
«ΣΕΙΡΙΟΣ» στο Μακροχώρι της Βέροι-
ας, το Σάββατο 3/02/2018, στον ετήσιο 
χορό που διοργανώθηκε με πολύ με-
γάλη επιτυχία. Η συμμετοχή των 500 
και πλέον προσκεκλημένων έδωσε ε-
ντυπωσιακή διάσταση και ξεχωριστό 
παλμό στο γλέντι που ακολούθησε ως 
τις πρωινές ώρες.

       Η βραδιά ξεκίνησε με σύντομο 
και ουσιαστικό χαιρετισμό του προ-
έδρου του Συλλόγου κ. Μητριτώνη 
Γιάννη ο οποίος, μιλώντας στην αρχή 
στη βλαχική γλώσσα, ευχαρίστησε τους 
παρισταμένους για την ηθική και υλική 
στήριξη προς τον Σύλλογο.

      Ακολούθησε η παρουσίαση χο-
ρών και τραγουδιών από τα χορευτι-
κά τμήματα. Το παιδικό τμήμα, με την 
καθοδήγηση και την επιμέλεια του κ. 
Τάκη Γεωργίου, καλωσόρισε στη βλά-
χικη γλώσσα τους παραβρισκόμενους, 
χόρεψε και τραγούδησε βλάχικα τρα-
γούδια,  πραγματοποιώντας εξαιρετική 
εμφάνιση, πολλά υποσχόμενη για το 
μέλλον του Συλλόγου. Την σκυτάλη  πήρε  το 
«εφηβικό» τμήμα που με μοναδική χάρη και λεβε-
ντιά απέδωσε βλάχικους χορούς από την πλούσια 
παράδοση των Βλάχων προκαλώντας ρίγη συγκί-
νησης, και ο κύκλος των χορευτικών έκλεισε  με  
το τμήμα ενηλίκων,  ανδρών και γυναικών,  που 
μπήκαν στην αίθουσα τραγουδώντας  και χορεύ-
οντας παραδοσιακά βλάχικα τραγούδια της πε-
ριοχής μας , με αυθεντικό και συγκινητικό τρόπο, 
θυμίζοντας πρότερες  εποχές και αναβιώνοντας  
το χθες στο σήμερα. Οι χορευτές όλων των τμη-
μάτων πιστοποίησαν με τον πιο εμφατικό τρόπο 
τη συστηματική δουλειά που κάνουν χρόνια τώρα 
αφιλοκερδώς οι δάσκαλοι των χορευτικών Κου-
κουτέγος Αντώνης, Πλιάτσικας Γιάννης, Χρυσής 
Σταμάτης,  η δασκάλα του εφηβικού τμήματος 
Πίσκου Τασούλα, καθώς και  οι δασκάλες των 
παιδικών τμημάτων Ζήση Χάιδω, Μαρία και Λέμη 
Γατοπούλου. 

Η συμμετοχή στο γλέντι, ο χορός και το ξε-
φάντωμα  κράτησαν αμείωτα μέχρι τις πρωινές 
ώρες αφήνοντας σε όλους άριστες εντυπώσεις. Η 
αίθουσα , ως τις πέντε το πρωί, πλημμύρισε με-
λωδικούς ήχους από τη « μπάντα» των Δημήτρη 
Παράσχου και Φώτη Καραβιώτη και τη   φωνή 
του Θωμά Γρηγορόουλου, οι οποίοι φρόντισαν 
να διατηρηθεί το κέφι σε υψηλά επίπεδα. Παράλ-
ληλα, η εμφάνιση των  νέων παιδιών Φουνταλή 
Μιχάλη,  Γατοπούλου Λέμης, Σταμανίκη Νικολάκη 
και Μπακάλη Θανάση αναδεικνύει ότι η παρά-
δοση στο βλάχικο τραγούδι έχει και μέλλον και 
συνέχεια στο Σύλλογο. Το παιδικό ντουέτο,  Τάνια 
Πίσκου και Παράσχος Γιώργος, άφησαν τους πά-
ντες έκθαμβους με την τέλεια απόδοση βλάχικων 
τραγουδιών. Ο γιατρός Τάκης Γεωργίου έδωσε 
ξεχωριστό χρώμα στην βραδιά, αλλά και επιπλέ-
ον κέφι τραγουδώντας, με το μοναδικό δικό του 
τρόπο, γνωστές «ποπ» επιτυχίες διασκευασμένες  
με «βλάχικο» στίχο.  H εντυπωσιακή συμμετοχή 
της νεολαίας καταδεικνύει ότι οι νέοι γνωρίζουν, 
θέλουν και μπορούν να διασκεδάζουν και με εναλ-
λακτικούς τρόπους στηριγμένους στην πλούσια 

παράδοσή μας. 
       Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία 

τους  ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας του Δήμου 
Βέροιας κ. Παπαδόπυλος Βασίλης,  ο πρόεδρος  
ΚΑΠΑ του Δήμου Βέροιας Διαμάντης Στέργιος, 
ο πρώην Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 
Βέροιας Χατζηαθανασίου Τηλέμαχος, ο επικεφα-
λής του συνδυασμού Δικαίωμα για νέα Βέροια 
Παπαγιάννης Ιωάννης, η σύμβουλος του Τοπικού 
Διαμερίσματος Βέροιας Συρμίκα Τζήμα-Τόπη, ο 
πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου του Δημοτικού 
Διαμερίσματος Κάτω Βερμίου/Σελίου  Πιτούλιας 
Αντώνης, ο πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου 
του Δημοτικού Διαμερίσματος Κουμαριάς Τζήμας 
Κώστας, ο πολιτευτής Μπαρτζώκας Τάσος,  οι 
εκπρόσωποι του Μεγάλου Συνεταιρισμού Σελίου 
Παλάρας Γεώργος και  Καραμίχος Πέτρος. Επί-
σης παρέστησαν πολυμελείς αντιπροσωπείες και 
εκπρόσωποι από το Πολιτιστικό  Σύλλογο Κουμα-
ριάς «Ντόλιανη», τον Πολιτιστικό Σύλλογο «Περι-
βολιωτών» νομού Ημαθίας, τον Πολιτιστικό Όμιλο 
Ξηρολιβάδου, το Σύλλογο Νέων Νεοκάστρου, την 
Εστία Ρουμλουκιού Αλεξάνδρειας, τον Πολιτιστικό 
Σύλλογο Σταυρού «η Εστία», καθώς και φίλοι 
Βλάχοι από Κατερίνη , Πτολεμαΐδα,  Λάκκα Γιαννι-
τσών, Γρεβενά και από άλλα μέρη.

Και όπως κάθε χρόνο στο Χορό των Βλάχων 
, δεν έλειψαν οι προσφορές προς το Σύλλογο. 
Και βέβαια «η λαχειοφόρος αγορά» ήταν εμπλου-
τισμένη με πλούσια δώρα,  , που διατέθηκαν 
ευχαρίστως από  πολλούς επαγγελματίες και 
φίλους  της Βεροιώτικης Κοινωνίας (Εμπορικά 
Καταστήματα και Επιχειρήσεις  ) και η κλήρωση 
απογείωσε την καλή διάθεση . Στο τέλος όλοι 
ήταν ευχαριστημένοι,  καθότι όλοι όσοι αγόρασαν 
λαχεία έφυγαν με πλούσια δώρα, αλλά και ο Σύλ-
λογος με σημαντικά έσοδα,  τόσο αναγκαία στις 
σημερινές συνθήκες οικονομικής κρίσης, για να 
συνεχίσει τις πλούσιες δραστηριότητές του.

Στο Δ/Σ του Συλλόγου και σε όσους συνέβαλαν 
στην άρτια διοργάνωση του Χορού αξίζουν συγ-
χαρητήρια.

Επιτροπή Τύπου του Συλλόγου

Απολυτήριες εξετάσεις Αρμονίας 
στο Δημοτικό Ωδείο Βέροιας

Το Σάββατο 27 Ιανουαρίου προσήλθε επιτροπή και εκπρό-
σωπος του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, στο Δημοτικό 
Ωδείο Βέροιας, ώστε να πραγματοποιηθούν απολυτήριες εξετάσεις 
Αρμονίας. 

Οι επιτροπές αφού μελέτησαν τα γραπτά των εξετάσεων των 
υποψηφίων, χορήγησαν: 

Πτυχία Αρμονίας στους μαθητές του καθηγητή Πέτρου Ρίστα 
Μαθητές    Πατρώνυμο  Βαθμός 
Θεοδωρίδης  Αδριανός   Δημήτριος  Λίαν Καλώς
Τρέβλα Ελπίδα    Δημήτριος  Λίαν Καλώς
Το Δημοτικό Ωδείο Βέροιας μέχρι σήμερα έχει χορηγήσει σε 

μαθητές του 250 πτυχία σε Ανώτερα θεωρητικά μαθήματα της 
μουσικής, σε όργανα (πιάνο, κιθάρα, βιολί, βιολοντσέλο, φλάουτο, 
τρομπέτα, κλαρινέτο, σαξόφωνο), μονωδία και βυζαντινή μουσική 
που διδάσκονται καθώς και 25 διπλώματα. 

Ο Πρόεδρος Λεωνίδας Ακριβόπουλος, τα μέλη του Δ.Σ. και η 
Διεύθυνση της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολλαπλής Ανάπτυξης 
Δήμου Βέροιας, συγχαίρουν τους μαθητές και τους καθηγητές για 
την επιτυχία αυτή και τους εύχονται καλή σταδιοδρομία. 

Ο Λαογραφικός Σύλλογος  
Ντόπιων Μακροχωρίου 

και Περιχώρων έκοψε την πίτα του
Την Κυριακή 28 Ιανουαρίου στις 

5.00  το απόγευμα στα γραφεία του 
Λαογραφικού Συλλόγου Ντόπιων Μα-
κροχωρίου και Περιχώρων, πραγματο-
ποιήθηκε κοπή βασιλόπιτας και τακτι-
κή γενική συνέλευση.

Την εκδήλωση τίμησαν με την πα-
ρουσία τους  ο αντιδήμαρχος κ. Κορω-
νάς Θεόφιλος, ο πρόεδρος της σχολι-
κής επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης 
Δ. Βέροιας κ. Κουλουριώτης Διονύσης, 
ο πρόεδρος της ΚΑΠΑ του Δ. Βέροιας 
κ. Διαμάντης Στέργιος, ο πρόεδρος της 
Δ.Κ Μακροχωρίου κ. Κεχαΐδης Βαλά-
ντης , ο ιδρυτής και πρώτος πρόεδρος 
του Συλλόγου  κ.Μαγαλιός Κων/νος ο 
οποίος ανακηρύχθηκε από τη συνέ-
λευση  επίτιμος πρόεδρος του,  τα μέλη του συλλόγου και πολλοί φίλοι.

Ευχαριστούμε τέλος ιδιαίτερα τις κυρίες του συλλόγου μας που προσέφεραν νόστιμα εδέσματα για τον 
μπουφέ της εκδήλωσης. 

Το Δ.Σ του συλλόγου εύχεται σε όλους καλή χρονιά.

Γλέντησαν μέχρι πρωίας  φίλοι και  μέλη 
του Συλλόγου στο Χορό των Βλάχων
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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
Τετάρτη 07-02-2018

14:30-20:30 ΓΚΡΕΖΙΟΥΔΗΜΗΤΡΑ ΠΙΝ-
ΔΟΥ11(κάτωαπότααστικά)23310-23023

14:30-20:30ΚΑΛΟΥΔΗΣΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΜΟΡΑΒΑ3(έναντιΙΚΑ)23310-27507

19:00-01:00+διαν.ΚΑΡΑΚΟΛΗΑΝΑΣΤΑ-
ΣΙΑΠΙΕΡΙΩΝ3123310-26914

Ενημερωτική ομιλία 
πραγματοποιήθηκε 
στις Εγκαταστάσεις 

της Σχολής Μετεκπαίδευ-
σης και Επιμόρφωσης 
Ελληνικής Αστυνομίας 
Βόρειας Ελλάδας την 
Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 
από το επιστημονικό 
προσωπικό του Κέντρου 
Συμβουλευτικής Υπο-
στήριξης Γυναικών του 
Δήμου Βέροιας. Οι αστυ-
νομικοί είχαν την ευκαι-
ρία να ενημερωθούν για 
το κοινωνικό φαινόμενο 
της ενδοοικογενειακής 
βίας και τις διαστάσεις 
που λαμβάνει στην τοπι-
κή κοινωνία. Πληροφο-
ρήθηκαν, ακόμη, για την 
εν γένει λειτουργία και 
τις δράσεις του κέντρου 
αλλά και για τις παρεχό-
μενες υπηρεσίες του.

Έγινε αναφοράστον κύκλο της
βίας,στοπροφίλτουθύτη,στογιατί
μία γυναίκαπαραμένει στην κακο-
ποιητικήσχέσηκαθώςκαιστοπώς
μπορούμενααναγνωρίσουμετηβία

(σωματική, παραμέληση, συναι-
σθηματική –ψυχολογική, σεξου-
αλική).Παρουσιάστηκαν, επίσης,
ζωγραφιές γυναικώνκαιπαιδιών,
θυμάτωνβίαςκαισεξουαλικήςκα-
κοποίησης.Τέλος, έγινεπεριγρα-
φή του νομικούπλαισίουσχετικά
μετηνενδοοικογενειακήβία.

Στην ομιλίαπαρέστησαν οΑ-
στυνομικόςΔιευθυντής τηςΔιεύ-
θυνσηςΑστυνομίαςΗμαθίας κος
ΧρήστοςΣιμούληςκαιοΔιοικητής
της ΣχολήςΜετεκπαίδευσης και
ΕπιμόρφωσηςΕλληνικήςΑστυνο-
μίαςΒόρειαςΕλλάδας,Αστυνομι-
κόςΥποδιευθυντής κ.Διονύσιος
Κούγκας.

ΤοΣυμβουλευτικόΚέντροΒέ-
ροιαςείναιδίπλασεκάθεγυναίκα
προσφέροντας της Συμβουλευ-
τική και ολοκληρωμένη Ψυχο-
κοινωνικήΥποστήριξη αλλά και
ΥπηρεσίεςΝομικήςΣυμβουλευτι-
κήςκαιΠληροφόρησηςμεσκοπό
τη διαχείριση του εκάστοτε αιτή-
ματος/προβλήματος. Η εν λόγω
δράση/Το έργο συγχρηματοδο-
τείται από την Ελλάδα και την
ΕυρωπαϊκήΈνωση (Ευρωπαϊκό
ΚοινωνικόΤαμείο).

Οι υπηρεσίεςπαρέχονται δω-
ρεάν.

ΩράριοΛειτουργίας: 08:00 –
16:00ΚαπετάνΆγρα3Α

Τηλ.Επικ.:2331065304mail:
isotita@veria.gr

Ενημέρωσηαστυνομικών
απότοΚέντροΣυμβουλευτικήςΥποστήριξης

ΓυναικώντουΔήμουΒέροιας



ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: 1)Δι-
αμέρισμα26τ.,μ.στον

3ο  όροφο ευήλ ιο  κα ι

ευάερο, σε πολύ καλή

κα τάσ ταση  πλησ ί ο ν

τηςπλατείαςΩρολογί-

ου. 2) Οικόπεδο 1.100

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  γωνιακό
οικόπεδο στο Μακρο-

χώρι, 700 τ.μ., με 2 κα-

τοικίες περίπου 60 τ.μ.

η κάθε μία, στη μία υ-

πάρχουν φωτοβολταϊκά,

με εισόδημα 7.000 ευ-

ρώτοχρόνο.Τηλ.:6976

555452.

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 Ι ΤΑ Ι  α γ ρ ό ς
με  ροδάκ ινα  κα ι  πο -

μώ ν α  σ τ η ν  ά σφ α λ -

τ ο  7 . 5 0 0  τ . μ . ,  κ ο -

ν τά  σ τ η ν . Αγ .  Μαρ ί -

να  κα ι  Αγ .  Γ εώργ ι ο .

Τη λ . :  6 9 4 5  1 2 2 5 8 3

Euromesitiki.

15ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018 www.laosnews.gr

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επι-
χείρηση καφέ-μπαρ

επίτηςοδούΕληάς

πλήρως  εξοπλ ι -

σμένη. Τηλ.: 6945

013461.

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



16 ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΑΠΟΘΗΚΕΣ-

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ-
ΓΡΑΦΕΙΑ-
ΓΚΑΡΑΖ-
ΧΩΡΑΦΙΑ

ΠΑΣΤΕΡ8 Βέροια, ενοικι-
άζεται γκαρσονιέρα 1ΔΧΛΚ,
επιπλωμένη. Εχει κεντρι-
κή θέρμανση, κλιματιστικό,
T.V., ψυγείο, ηλ. κουζινάκι
(φούρνο-εστίες), εγκατάστα-
ση internet κ.λπ.Πληρ. τηλ.:
2331024939,6973015833.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κέντρο,Α-
στικά,γκαρσονιέρα3ουορόφου,
δωμάτιο,σαλοκουζίνα,μπάνιο,
ανακαινισμένη,ατομικήθέρμανση
πετρελαίου,αιρκοντίσιον,πλή-
ρωςεπιπλωμένη,ευχάριστη,φω-
τεινή.Ενοίκιο180,00ευρώ.Με-
σιτικόγραφείο«ΣΤΟΧΟΣ».Τηλ.:
2331068080,6973735020.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  πρώην

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

6944860080.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ηλεκτρο-
λόγοςκαιμηχανικόςαυ-
τοκινήτωνγιασυνεργείο
στη Βέροια. Πληρ. τηλ.:
23310 71553 & 6936
905040.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ:βοηθός
μάγειρα κα άτομα για
την κουζινα σε γνωστή
ταβέρνα στη Βέροια.
Τηλ.: 2331070846μετά
τις10.00π.μ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙέμπειροά-
τομογιατοκυλικείοστο
Νοσοκομείο Βέροιας.
Βιογραφικά αυτοπρο-
σώπωςστοκυλικείο.

BIOMHXANIA  του
Νομού Ημαθίας ζητάει
Χημικό Μηχανικό.Απο-
στολήβιογραφικώνστο:
guru . recru i ts@gmai l .
com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ:  οδο-
ντίατρος για συστέγαση
και κοπέλα για να ερ-
γασθεί σαν βοηθός ο-
δοντιάτρου 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
στήριξησεόλεςτιςβαθμί-
δεςεκπαίδευσηςκατ’οίκον
εκπαίδευση καθώς και
ψυχοεκπαίδευσηκαισυμ-
βουλευτικήγνέωνστοναυ-
τισμό.Τηλ.:6977980922.

ΚΥΡΙΑ  αναλαμβά-
νει τη φύάλη και πε-
ριποίηση ηλικιωμένων
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-

www.laosnews.gr

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700
τμ.μεκτίσμαδυόροφοσε τιμή
ευκαιρίας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφιποτιστι-
κό11στρέμματαστηΜελίκη(πε-

ριοχήΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα

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

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

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙαποθήκηκοντάστκάντρο220τ.μ.,50.000ευρώ.

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

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

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

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

Προσφορά της εβδομάδας
-ΕΥΚΑΙΡΙΑπωλείταιοικοδομή επί τηςΘεσσαλο-

νίκης,αποτελούμενηαπόυπόγειο,ισόγειο,όροφος,
160.000€

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

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

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

-Κατάστημαπωλείταισεκαινούργιαοικοδομήστοκέ-
ντρο40τ.μ.Τιμή19.000ευρώ

www.mesitikoveria.gr

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙτριόροφοκατάστημαστοκέντροτης
αγοράςμέσαστονπεζόδρομο,πλήρεςεξοπλισμένομε
ασανσέρ,κλιματισμόκ.λπ.Πληροφορίεςστοτηλ.:6945
541642κ.Ζαφείρης.
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νίας:2331073642.
ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει την

φροντ ίδα ηλ ικ ιωμένων &
καθαρισμα σπιτιών, γραφεί-
ων και σκάλες. Τηλ.: 6946
479828.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑ Ι  κρ εβα τάκ ι

ΒΕΒΕ σε άσπρο χρώμα, με
στρώμακαιυφασματάκιαπρο-
στατευτικά, σχεδόν αχρησιμο-
ποίητο.Τιμή ευκαιρίας 150,00
ευρώ.Τηλ.:6977430658.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ εξοπλισμός κα-
φετέριας(καφετιέραASTORIA
MONH), πλυντήριο πιάτων
(DIHR-Ιταλικό), φραπιέρα

(επαγγελματική-βαρέως τύ-
που), τοστιέρα (επαγγελμα-
τική 2 εστιών), 2 στρογγυλά

τραπέζια,7καρέκλες(μεκου-
παστή) και 8 ψηλά σκαμπό.
Πωλούνται σε τιμή ευκαιρίας.

Τηλ.:6974867093.

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 , τέντεςκαιείναιχωρίςα-
νελκυστήρα,ενοίκιομόνο230€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ. 24335 ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ, Μονοκα-

τοικία112 τ.μ.,σεδύο επίπεδακατασκευή
1985,3υ/δ,εκπληκτικήκαιανεμπόδιστηθέα
,άψογασυντηρημένο,ηευπρέπειατωνχώ-
ρωνδεδομένη,ξύλινακουφώματαμεδιπλά
τζάμια, επιμελημένης κατασκευής,ατομική
θέρμανσηπετρελαίου,διαθέτειτζάκι,επιπλω-
μένηκομπλέ,μεδύοντουλάπεςκαιμεηλε-
κτρικέςσυσκευές,ιδανικόγιακατοικία,μεδύο
μπάνιακαιμεανοιχτόparking ,σεγαλήνιο
περιβάλλονσίγουρακαισεπολύκαλή τιμή
350€,Πληροφορίες μόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:22738 -ΠΡΟΜΗΘΕΑΣΕΝΟΙΚΙΑ-

ΖΕΤΑΙκατάαποκλειστικότητανεόδμητοκα-
τάστημαηαποθήκησυνολικήςεπιφάνειας37
τ.μ. ισόγεια.Είναικατασκευασμένη 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.Είναι κατασκευασμένο 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

12 χιλ. από τηΒέροιασεστυλΜεζονέτας
με170 τ.μ., κατοικήσιμοςχώροκαιμε λοι-
πούςβοηθητικούςχώρουςσυνολικά250τ.μ.
ανοδομή , διατίθεταιπροςπώληση.Πρό-
κειται γιαμίαμοναδικήπερίπτωσηκατοικί-
αςμε εκπληκτικήκαιανεμπόδιστηθέα ,με
ύφοςαπέριττηςπολυτέλειαςπουδιαχέεται
στονχώρο,διαθέτειπαραδοσιακάξύλινακου-
φώματαμεδιπλά τζάμια, κτίστηκεμεπολύ
μεράκικαιμευλικάανώτερηςποιότητας,οι
χώροιτηςλειτουργικοίκαιμεατομικήθέρμαν-
σηπετρελαίου,διαθέτει τζάκι, 3υ/δκαιδύο
υπερπολυτελήμπάνια,αναφέρεταιμόνοσε
πολύαπαιτητικούςαγοραστές , ευρισκόμενη
σεήσυχοπεριβάλλονκαισεοικόπεδο1680
τ.μ.διαθέτοντας ένανπολύωραίοκήπομε

δένδρα ,γκαζόνκαιλαχανόκηπο ,Αποκλει-
στική διάθεση και υπόδειξημόνοαπό την
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ, τιμή200.000€.Στην
παραπάνωτιμήσυμπεριλαμβάνεταιολόκλη-
ροςοεξοπλισμόςκαιηεπίπλωσητης.Μόνο
σοβαρέςπροτάσειςδεκτές.

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

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.

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

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ-ΨΥΚΤΙΚΟΣ
ΖΗΤΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ηλεκτρολόγος-Ψυκτικός μεπροϋπηρεσίασε
μηχανολογικά και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις,
ζητείεργασίαανάλογη.Τηλ.:6948570020.

H ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΧΥΜΩΝΑΣΠΙΣΑ.Ε.
–ΚΩΝ/ΝΟΣΔΕΔΕΣ
ΖΗΤA ΠΤΥΧΙΟΥ-
ΧΟΥΣ Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι.-
O.A.E.Δ.ΗΛΕΚΤΡΟ-

ΛΟΓΟΥΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΗΤΕΣ–ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ
ΚΑΙΕΜΠΕΙΡΙΚΟΥΣΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ.ΠΡΟΫΠΗΡΕ-
ΣΙΑΔΕΝΘΕΩΡΕΙΤΕΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ.ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ
ΓΙΝΟΝΤΑΙΔΕΚΤΑΣΤΟΕ-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 Τσικνοτετάρτη σήμερα! Κανονικά θα 
έπρεπε να βγουν τα ορεκτικά...

P Κι αύριο ανάβουμε τη φωτιά. Όχι ότι σβή-
νει ποτέ δηλαδή στη διάρκεια της χρονιάς.

P Να είναι καλά οι ντιλιβεράδες και κά-
νουμε λιγάκι οικονομία στο κάρβουνο.

P Όχι άλλο κάρβουνο!

P Είναι πολλά τα ψητά Άρη!

P Και πολλά τα λεφτά Νοβάρτης!

P Και μετά σου λέει ότι δεν κάνουν καλό 
τα πολλά φάρμακα...

P Τελικά δεν παίζει ρόλο πόσα φάρμακα 
παίρνει κανείς, αλλά πόσα τα παίρνει.

P Αυτό το «ο κλέψας του κλέψαντος», το 
λες και ομοιοπαθητική.

P Κάτι τέτοια βλέπει ο λαός και φαρμακώνε-
ται.

P Επειδή έχασε τη σειρά του.

P Τώρα περνάμε από τη γενιά του Ρίτσου, 

στη γενιά του Ρέτσου.

P Μηδένα προ της Μπαρτσελόνα μακά-
ριζε!

P Μακάριοι οι πτωχοί τω απέναντι.

P Την ανάπτυξη στην Ελλάδα τα τελευ-
ταία χρόνια τη μυρίζουμε κάθε μέρα. Τη λες και 
ξυλόσομπα.

P Με προσάναμμα ελ-
πίδα.

P 1.500.000 ο κό-
σμος οι διοργανωτές, 
150.000 η αστυνομία. 
Ένα μηδενικό συν, ένα 
μείον.

P Τώρα κατάλαβα 
γιατί δεν βγάζουν την α-
στυνομία να μετρήσει τα 
χρέη μας. Στο τέλος θα μας 
χρωστάνε κιόλας!

P Αν μάθουν οι Σκο-
πιανοί ότι το λιμάνι της 
Θεσσαλονίκης το πήρε 
ο Σαββίδης, δεν το ΄χουν 

σε πολύ να αλλάξουν τα 
σχολικά βιβλία και να βά-
λουν ότι είναι απόγονοι ρω-
σοποντίων.

P «Καράβι», το νέο τρα-
γούδι της Πάολα. Μένει να 
δούμε ποιος το σέρνει.

P Που θα μας έλθει και 
στην Πατρίδα το θέρος. Ο-
ψόμεθα.

P Και:
Ρωτάει η δασκάλα τον Τοτό 

στο σχολείο:
-Τοτέ, πες μας ποια είναι τα 

στοιχεία της φύσης;
-Το νερό, η φωτιά, η γη, ο 

αέρας και οι πόρνες κυρία!
-Μα τι είναι αυτά που λες 

Τοτέ; Ποιος σου είπε ότι είναι 
και οι πόρνες;

-Η μαμά μου κυρία, λέει ότι 
ο μπαμπάς όταν πηγαίνει στις 
πόρνες βρίσκεται στο στοιχείο 
του!

Κ.Π.
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Ανακοινώθηκε σε έκτακτη συνεδρίαση της Ολομέλειας της 
Βουλής, από την αντιπρόεδρο του Σώματος Τασία Χριστοδου-
λοπούλου, η δικογραφία για την υπόθεση της φαρμακοβιομη-
χανίας Novartis Hellas, η οποία αφορά δύο πρώην πρωθυ-
πουργούς και οκτώ πρώην υπουργούς.

Όπως έκανε γνωστό η κ. Χριστοδουλοπούλου, η δικογρα-
φία δεν θα δοθεί στη δημοσιότητα, αλλά όλοι οι εκπρόσωποι 
των κομμάτων και κάθε ενδιαφερόμενος κατά σειρά προτε-
ραιότητας θα έχει τη δυνατότητα να επισκέπτεται τον ειδικά 
διαμορφωμένο χώρο, στο γραφείο 131 του πρώτου ορόφου 
της Βουλής, προκειμένου να λάβει γνώση του περιεχομένου.

Αυτό αποφάσισε η Διάσκεψη των Προέδρων του Κοινο-
βουλίου που είχε εκτάκτως συγκληθεί νωρίτερα, βασιζόμενη 
σε σχετική γνωμοδότηση του Επιστημονικού Συμβουλίου της 
Βουλής.Η δικογραφία είχε σταλεί από την Εισαγγελία του 
Αρείου Πάγου στο υπουργείο Δικαιοσύνης βάσει του νόμου 
περί ευθύνης υπουργών, προκειμένου με τη σειρά του να τη 
διαβιβάσει στη Βουλή και να διερευνηθούν τυχόν αδικήματα 

που αφορούν παθητική δωροδοκία, παθητική δωρολη-
ψία και απιστία σχετικά με την υπηρεσία.

Τα πολιτικά πρόσωπα που περιλαμβάνονται στη δι-
κογραφία και ανακοινώθηκαν στην Ολομέλεια αφορούν 
τους:

-Αντώνη Σαμαρά, πρωθυπουργός από την 20-6-
2012 έως την 26-1-2015,

-Παναγιώτη Πικραμμένο, πρωθυπουργός από την 
16-5-2012 έως την 20-6-2012,

-Δημήτρη Αβραμόπουλο, υπουργό Υγείας από το 
έτος 2006 έως το έτος 2009,

-Ανδρέα Λοβέρδο, υπουργό Υγείας από την 7-9-
2010 έως την 17-5-2012,

-Ανδρέα Λυκουρέντζο, υπουργό Υγείας από την 21-
6-2012 έως την 25-6-2013,

-Μάριο Σαλμά, αναπληρωτή υπουργό Υγείας από 
την 22-6-2012 έως την 23-6-2013,

-’Αδωνι Γεωργιάδη, υπουργό Υγείας από την 25-6-
2013 έως την 9-6-2014,

-Ιωάννη Στουρνάρα, υπουργό Οικονομικών από την 
5-7-2012 έως την 10-6-2014,

-Ευάγγελο Βενιζέλο, υπουργό Οικονομικών από την 

17-6-2011 έως την 21-3-2012 και αντιπρόεδρο της κυβέρνησης 
από την 25-6-2013 έως την 25-1-2015

-Γιώργιο Κουτρουμάνη, υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης από τον Ιούνιο του 2011 έως το Μάιο του 2012,

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται και οι καταγγελίες των 
πρώην υπουργών του ΠΑΣΟΚ και νυν βουλευτών της ΔΗΣΥ 
Ανδρέα Λοβέρδου Εύης Χριστοφιλοπούλου και Βασίλη Κε-
γκέρογλου, για μη τιμολόγηση των φαρμάκων στις αρχές του 
2015.

Την έρευνα διεξήγαγε η Εισαγγελία κατά της Διαφθοράς και 
αφορά την περίοδο 2006 μέχρι αρχές 2015.

Περίπου 50 εκατ. ευρώ παράνομων αμοιβών φαίνεται να 
περιλαμβάνει η δικογραφία που εστάλη στη Βουλή για την υ-
πόθεση της Novartis, σύμφωνα με εισαγγελικές πηγές. Όπως 
αναφέρουν η δικογραφία για τα δέκα πολιτικά πρόσωπα που 
διαβιβάστηκε στη Βουλή περιλαμβάνει 20 καταθέσεις μεταξύ 
των οποίων και τριών προστατευόμενων μαρτύρων, οι οποίες 
συνολικά αναφέρονται σε ποσά δωροδοκίας που διακινήθηκαν 
το διάστημα από το 2006 έως τις αρχές του 2015, τα οποία 
φτάνουν τα 50 εκατ. ευρώ. Από αυτά σύμφωνα με τα στοιχεία 
της δικογραφίας περίπου 40 εκατ. ευρώ φαίνεται να διακινήθη-
καν πριν το 2010 σε τρία πολιτικά πρόσωπα μόνο για υπόθεση 
εμβολίων.Πληροφορίες από την εισαγγελία αναφέρουν ότι συ-
νολικά στην υπόθεση «δωροδοκία» εμπλέκονται 30 πρόσωπα, 
κρατικοί αξιωματούχοι όπως πρώην γενικοί γραμματείς, πρώην 
σύμβουλοι, και συνεργάτες υπουργών, πρώην διοικητές δη-
μοσίων οργανισμών και πρώην μέλη επιτροπών τιμολόγησης 
φαρμάκων. Η έρευνα των εισαγγελέων συνεχίζεται σε ότι αφο-
ρά την κατηγορία της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη 
δραστηριότητα στην οποία εμπλέκονται πολύ περισσότερα 
πρόσωπα όπως γιατροί, μεσάζοντες, παρένθετα πρόσωπα κ.α.

Κατά τις εκτιμήσεις της έρευνας η συνολική ζημιά του δημο-
σίου από τις παράνομες πρακτικές φαρμακευτικών εταιρειών 
από το 2000 και μετά, υπολογίζεται σε 23 δισ. ευρώ, ενώ η 
ζημιά που προσδιορίζεται εξειδικευμένα για τη Novartis φτάνει 
τα 3 δισ. ευρώ.

Στη Βουλή η δικογραφία για τη Novartis
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