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Μεγάλη παρέμβαση, 
προσοχή στα λάθη

  Πολύ ενδιαφέρον και φιλόδοξο το σχέδιο του δήμου 
Νάουσας για αναπλάσεις στον αστικό ιστό του κέντρου 
της πόλης, από την κεντρική πλατεία ως το πάρκο 
και το ποτάμι. Προτάσεις που περιλαμβάνονται στο 
σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπλασης του δήμου και θα 
ξεκινήσουν μέσα στο επόμενο έτος.
  Στο άκουσμα και μόνο της καλής είδησης η σκέψη 
οδηγείται στην αντίστοιχη αστική ανάπλαση στο τρίγωνο 
Βενιζέλου-Εληάς-Ανοίξεως της Βέροιας, με πολλά 
σημεία που βελτίωσαν την εικόνα και την αισθητική 
(Ανοίξεως), άλλες που προβλημάτισαν (Πλατεία Εληάς), 
κι άλλες που οι παρεμβάσεις δίχασαν (Βενιζέλου). Να 
μην ξεχνάμε φυσικά και το χάσιμο μεγάλου αριθμού 
θέσεων στάθμευσης μέσα από το έργο.
  Δεν ξέρουμε με ποιον τρόπο, αλλά τα όποια λάθη της 
Βέροιας δεν πρέπει να επαναληφθούν στη Νάουσα. Η 
παρέμβαση είναι μεγάλη και σε κομβικά σημεία της 
πόλης. Καλό είναι με κάποιον τρόπο να διασφαλιστούν 
πλειοψηφικές συναινέσεις πριν την έναρξη των 
εργασιών. Αλλιώς, πιθανόν να έχουμε μία από τα ίδια...
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ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Παταπίου οσ., Σωσθένους,

Απολλώ, Τυχικού απ.

Λέτε;

ΜιαδιμοιρίααπότηνΗμαθίαβρέθηκεστηνΚομοτηνήκατά
τηνπρόσφατηεπίσκεψητουΑλέξηΤσίπραεκεί,προκειμένου
νααποτρέψει το ενδεχόμενο επεισοδίων.Αντιθέτως, μάθαμε
ότιδενζητήθηκεσυνδρομήγιατηνεπίσκεψηΕρντογάν.

ΛέτεναείναιπιοδημοφιλήςοΑλέξης;

Πανηγυρίζει ο Άγιος Πατάπιος στη Βέροια
Του οσίου Παταπίου σήμερα

καιηυπέροχημικρήεκκλησίατης
Βέροιας, αφιερωμένη στονΆγιο
άνοιξε χθες το απόγευμα για τον
εσπερινό, ενώανήμεραστη θεία
λειτουργίαθαχοροστατήσειοΜη-
τροπολίτηςκ.Παντελεήμων.

ΟΆγιοςΠατάπιος,στηνοδόΚ.
Άγρα,θαπανηγυρίζειμέχρικαιτο
Σάββατο9Δεκεμβρίου,αφούεκεί
θα τελεστεί και η λειτουργία για
τηνγιορτήτηςΑγίαςΆννας.

Ήδηοκόσμοςαπόνωρίςχθες
το απόγευμα γέμισε την είσοδο
και το εσωτερικό της εκκλησίας
που χρονολογείται από τον 15ο
αιώνα!

lΚαλωσόρισμα τουΧρή-
στουΜάμαληστησυνεδρία-
ση (πήρε τηθέση τουΔημή-
τρηΣέπκαπουπαραιτήθηκε).
«Εξαιρετικός επιστήμοναςκαι
οικογενειάρχης» είπε για τον
νέοσύμβουλοτηςπαράταξής
τουοδήμαρχοςΝίκοςΚου-
τσογιάννης, ευχαριστώντας
όμωςκαι τοναποχωρήσαντα
σύμβουλο, «πουήτανπάντα

ενεργόςκαιστιςεπάλξεις,βοηθώνταςτηνπροσπάθειαπου
κάνουμε»όπωςσημείωσεο
δήμαρχος.
l Την ολοκλήρωση της

πίσταςσκέιτμπορντ τηςπε-
ριοχής«Βάλιας»ζήτησεοκ.
Καραμπατζός. «Πολύ καλή
παρέμβαση»χαρακτήρισετο
συγκεκριμένοέργοοδήμαρ-
χος, τονίζονταςότι ζητήθηκε
η συνδρομή της εταιρείας
πουτοκατασκεύασεστησύ-
νταξηνέαςμελέτης,ώστενα
υπάρχει τεχνογνωσία και να
μηνυπάρξουννέεςκαθυστερήσεις.
lΕρώτησηγιατοανυπάρχουνεκκρεμότητεςτηςεται-

ρείαςτωναδελφώνΝουλίκαπουανέλαβανγια4μήνες
το χιονοδρομικόστα3-5Πηγάδιαμε τονδήμο, έκανεο
κ.Ρίζος, αναφερόμενος στα στοιχεία της εκκαθάρισης

τηςΤΑΒ.
«Υπάρχει ένα υπόλοιποστηΔΕΗαπό την εταιρεία.

Ισχύει;»ρώτησεοκ.Λακηνάνος.
«Είχε όλα τα απαραίτητα έγγραφαη εταιρεία»απά-

ντησεηαντιδήμαρχοςκ.Τάκη.
«Υφίσταται μια εκατέρωθεν οφειλή, όχι όμωςπρος

τον δήμο, αλλάπρος και από τηνΤΑΒ.Η εταιρεία είχε
δημοτική ενημερότητα» είπε με τησειρά του ο κ.Κου-
τσογιάννης.
l Λελογισμένη χρήση

τουαλατιούστουςδρόμους
τον χειμώνα συνέστησε ο
κ.Βαδόλας, αναφέροντας
τηνκάκιστηκατάστασητου
δρόμου στο «Βαγονάκι».
«Ασφαλτοστρώθηκαν και
οι κεντρικοί δρόμοι στην
πόλη, αλλά μην τους κα-

ταστρέψουμε με το αλάτι»
σημείωσε.
lΠριν τα Χριστούγεννα

θαέλθειωςθέμαστοδημο-
τικόσυμβούλιο το θέμα της
εκκαθάρισης τηςΕΤΑ,απά-
ντησεοδήμαρχος τον τέως
πρόεδρος της επιχείρησης
ΓιάννηΓκαρνέτα.

Έρχεταιεπιτέλουςηανακατασκευή
σταγήπεδατουΔΑΚΒικέλαςστοΜακροχώρι;

Εξαιρετικήςσημασίαςηειδικήσυνεδρίασητου
Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας για το τεχνικό
πρόγραμματου2018τηνπροσεχήΔευτέρα,αφού
οσχεδιασμόςπεριλαμβάνει σημαντικά έργα.Με-
ταξύαυτώνείναιηανακατασκευήτωνεξωτερικών
γηπέδων στοΔΑΚ ΒικέλαςΜακροχωρίου, που
είναιεδώκαιχρόνιασεκακήκατάσταση.Σύμφωνα
μεπληροφορίες θα υπάρξει σοβαρήαναβάθμιση
των γηπέδων τένις, αφού εκτός από τηνπλήρη
ανακατασκευή τωνήδηυφιστάμενων4 γηπέδων,
θαπροστεθούν ακόμη δύο γήπεδα και θα μπο-
ρούνπλέον να καλυφθούνοι αυξημένεςανάγκες
των πολλών συλλόγων τένις και των αθλητών
υψηλού επιπέδου που έχουμε στην πόλη μας.
Επιπλέονθαυπάρχειηδυνατότηταναφιλοξενήσουμεαγώνεςυψηλούεπιπέδουμεσυμμετοχήπολλώναθλητών,κάτι
πουμέχρισήμεραείναιαδύνατο.ΑςέχουμεωςπαράδειγματιςεγκαταστάσειςτένιςστηνγειτονικήΠτολεμαΐδα(2κλει-
στά-8ανοιχτάγήπεδα)καιΑριδαίαΠέλλας(5ανοιχτάγήπεδα),πουσυγκεντρώνουνπλέοντουςπερισσότερουςπεριφε-
ρειακούς-πανελλήνιουςαγώνες,ενώγίνονταιδιοργανώσειςμεσυμμετοχέςκαιαπότοεξωτερικό.Οπωσδήποτεαποτελεί
αναπτυξιακόέργοπουθατονώσειτηνοικονομικήκίνησηστηνπόληκαιθαμπειηΒέροιαστονχάρτητωνπόλεωνπου
μπορούνναδιεξάγουνμεγάγεςδιοργανώσεις,μεότιαυτόσυνεπάγεται…

Κινητικότητα
γιατοσυμπύρηνο
καιτηνπαραγωγή

κομπόστας
Οαπολογισμός τηςφετινήςπαραγωγής και οιπροοπτικές

για την επόμενη χρονιά είναι το θέμα τηςσυνέντευξηςΤύπου
τουπροέδρου τηςΈνωσηςΚονσερβοποιώνΕλλάδαςΚώστα
Αποστόλου,τηνερχόμενηΤρίτη.ΘετικόβήμααπότηνΕΚΕγια
τηνενημέρωσητουκοινούδιατωνμέσωνενημέρωσης.Όπως
καιοισυσκέψειςμεόλουςτουςεμπλεκόμενουςγιατοθέματου
συμπύρηνου.

Μακάρι να πάνε όλα καλά και να «περπατάει» στο εξής
καλύτεραηπαραγωγικήπερίοδοςστοσυμπύρηνο και κατ’ ε-
πέκτασηηπορεία τηςελληνικήςκομπόσταςστιςεξαγωγές.Οι
πληγέςπρέπεινακλείσουνκατάτοδυνατόν...

Παραλειπόμενα από τη συνεδρίαση
του δημοτικού συμβουλίου Νάουσας
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Τη Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου
Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας

για το τεχνικό πρόγραμμα του 2018
-Τι περιλαμβάνει ο σχεδιασμός

Η έγκριση του τεχνικού προγράμματος, του προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 
(Ο.Π.Δ.) του δήμου Βέροιας για το 2018 θα απασχολήσουν την ειδική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, 
την ερχόμενη Δευτέρα στις 6.00 μμ.

Το τεχνικό πρόγραμμα είναι ύψους 7,7 εκατ. ευρώ, από τα οποία το 1,9 εκατ. να προέρχονται από τη δωρεά 
των αδελφών Κούσιου, με το έργο της ολοκλήρωσης της γέφυρας να υπάρχει και στον σχεδιασμό του 2018.

Στο τεχνικό πρόγραμμα περιλαμβάνονται νέα και συνεχιζόμενα έργα, μεταξύ των οποίων οι εργασίες για τη 
μεταστέγαση του Μουσικού Σχολείου στο πρώην στρατόπεδο Αγ. Βαρβάρας, που σύμφωνα με τον αρμόδιο α-
ντιδήμαρχο Θανάσης Σιδηρόπουλο έχουν ήδη ξεκινήσει και αναμένεται να ολοκληρωθούν την προσεχή άνοιξη. 

Επίσης συνεχιζόμενο έργο στο 2018 είναι η ανακατασκευή των δαπέδων στα γήπεδα καλαθοσφαίρισης, 
χειροσφαίρισης και αντισφαίρισης του ΔΑΚ «Δημήτριος Βικέλας» (150.000 ευρώ), η κατασκευή γέφυρας στον 
Άγιο Νικόλαο της Πατρίδας, αγροτική οδοποιία, συντηρήσεις οδών και κοινόχρηστων χώρων κ.ά.

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν κάποια έργα κατασκευής κυκλικών κόμβων, με μία από τις προτάσεις να αφορά 
τον Προμηθέα, συγκεκριμένα τη συμβολή των οδών Ακροπόλεως και Θερμοπυλών, με στόχο τη μείωση της 
ταχύτητας των οχημάτων για την αποφυγή ατυχημάτων. Ο αντιδήμαρχος κ. Σιδηρόπουλος μάς είπε ότι οι κυ-
κλικοί κόμβοι είναι μια μοντέρνα πρακτική και μπορούν να επεκταθούν και σε άλλα σημεία, ωστόσο χρειάζεται 
σωστή μελέτη και μετρήσεις ώστε το αποτέλεσμα να είναι θετικό.

Τέλος, εργασίες ύψους περίπου 50.000 ευρώ, οι οποίες συμφωνήθηκαν με τους δημότες μετά τη σχετική 
συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, θα γίνουν στην πλατεία Ωρολογίου.

Σύμφωνα με την εισήγηση του αντιδημάρχου Οικονομικών Στέλιου Ασλάνογλου, το σύνολο των εσόδων του 
προϋπολογισμού του 2018 ανέρχονται 46.724.615,15 ευρώ και των εξόδων σε 46.389.830,91 ευρώ.

Στρογγυλό Τραπέζι με θέματα επείγουσας ιατρικής διοργάνωσε η 
Παθολογική Κλινική του Νοσοκομείου Βέροιας, το Επιστημονικό Συμ-
βούλιο και ο Ιατρικός Σύλλογος Ημαθίας, το απόγευμα της Τετάρτης 6 
Δεκεμβρίου στην αίθουσα του Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας.

Την εκδήλωση συντόνιζε ο δ/ντής της Παθολογικής Κλινικής Χρή-
στος Κούτρας ενώ τα θέματα και οι ομιλητές ήταν:

-«Οξεία δύσπνοια» Μ. Αντωνιάδου, Επιμ. Α΄ Πνευμονολογίας
-«Σηπτική καταπληξία – Διάγνωση και θεραπεία» Μ. Τζάκρη, Ειδικ. 

Παθολογικής Κλινικής
-«Πνευμονική εμβολή» Ε. Τσικιρίκα, Επιμ. Α΄ Πνευμονολογίας
-«Οξύ θωρακικό άλγος» Α. Παπαδόπουλος, Ειδικ. Παθολογικής 

Κλινικής

-«Αιμορραγικές επιπλοκές των νέων αντιπηκτικών. Αντιμετώπιση» 
Κ. Κοντοτάσιος, Επιμ. Α΄ Παθολογικής Κλινικής.

Το ακροατήριο αποτελούσαν κυρίως γιατροί, στους οποίους απευθυ-
νόταν τα θέματα.

Από το Δ.Σ. της ΑΔΕΔΥ Ημαθίας ανακοινώνονται τα εξής:
«Ο αγώνας για να διεκδικήσουμε μισθούς και συντάξεις αξιοπρέπειας, για την αντιμετώπιση της ανεργίας, 

για την προαγωγή της δημόσιας Υγείας και Παιδείας, της περίθαλψης και της Κοινωνικής Ασφάλισης, είναι 
ΤΩΡΑ περισσότερο αναγκαίος από ποτέ. 

Η Κυβέρνηση φέρνει για ψήφιση στη Βουλή έναν προϋπολογισμό λιτότητας, δυσβάσταχτης φορολόγησης, 
όπου για μια ακόμη φορά οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι μικρές επιχειρήσεις 
καλούνται να σηκώσουν τα βάρη των δημοσίων εσόδων. Η  μείωση του αφορολόγητου από 9.545 ευρώ στα 
5.681 ευρώ, συνεπάγεται αφαίμαξη ενός μισθού ετησίως και με τον Ν.4387/2016 περικόπτει τις κύριες και 
επικουρικές συντάξεις μέχρι και 40% για παλαιούς και νέους ασφαλισμένους.

Μπροστά σε αυτή την κατάσταση  το Ν.Τ Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Ημαθίας καλεί όλους τους εργαζόμενους, όλα τα λαϊκά 
στρώματα να ξεσηκωθούν και να αντισταθούν, δίνοντας το «παρών» στην 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση 
της 14ης Δεκεμβρίου 2017.                              Στην απεργία αυτή συμμετέχουν οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο 
και στον Ιδιωτικό Τομέα.  Eίναι Πανυπαλληλική – Πανεργατική  (ΑΔΕΔΥ – ΓΣΕΕ) .  

ΟΛΟΙ –ΟΛΕΣ  ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 
ΚΑΙ ΩΡΑ 10.30π.μ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

Για το Δ.Σ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Η Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΑΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΓΚΟΓΚΑ ΕΛΕΝΗ»

Εκδήλωση με θέματα επείγουσας ιατρικής

Tην Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου στις 10.30 π.μ
Συλλαλητήριο στην πλατεία Δημαρχείου Βέροιας

 και κάλεσμα της ΑΔΕΔΥ για συμμετοχή



Δευτέρα  11 Δεκεμβρίου

Κουκλοθέατρο/Κουκλοθίασος
REDICOLO
ΠΙΝΟΚΙΟ
 «Ο καθένας είναι διαφορετικός, 
Πινόκιο, 
και εκεί είναι όλη η ομορφιά.
Αν ήμασταν όλοι ίδιοι, ο κόσμος θα 

ήταν τόσο βαρετός!»

Οι περιπέτειες της γνωστής αξιαγάπητης 
μαριονέτας σε έναν κόσμο ανθρώπων, σε 
μία ιδιαίτερη διασκευή πάνω στο κλασικό 
κείμενο του Κάρλο Κολόντι, που εστιάζει 
στο ζήτημα της διαφορετικότητας.

 Με ιδιαίτερες τεχνικές εμψύχωσης, που 
συνδυάζουν το σύγχρονο κουκλοθέατρο με 
το θέατρο, πρωτότυπη μουσική και ζωντα-
νό τραγούδι, η παράσταση προσδοκά να 
ψυχαγωγήσει και να εισάγει τους μικρούς 
θεατές σε έναν κόσμο γεμάτο χιούμορ, τρυ-
φερότητα και ευαισθησία.

ΥΠΟΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ:
Ο Πινόκιο είναι μία ξύλινη κούκλα που 

ονειρεύεται να γίνει αληθινό αγόρι. Κυνη-
γώντας το όνειρό του γίνεται διάσημο αστέ-
ρι στο Κουκλοθέατρο, μεταμορφώνεται σε 
γαϊδουράκι στην Παιχνιδούπολη, γίνεται η 
μεγάλη ατραξιόν στο Τσίρκο και καταλήγει 
στο στομάχι του μεγάλου Ψαριού. 

Μέσα από τις περιπέτειές του ανακαλύ-
πτει στην πράξη τί σημαίνει ανθρωπιά και τί 
σημαίνει γαϊδουριά και τελικά ότι αυτό που 
ορίζει τον αληθινό άνθρωπο είναι ο τρόπος 
που φέρεται στους συνανθρώπους του.  

 Αντωνιάδειος Στέγη Γραμμάτων και Τε-
χνών , 6.00μ.μ / είσοδος ελεύθερη*

Τρίτη  12 Δεκεμβρίου

Αφήγηση παραμυθιών
Ο Άρχοντας της παγωνιάς 

Θρύλοι και παραμύθια από όλο τον κό-
σμο για τα Χριστούγεννα και το κρύο.. Α-
φήγηση, Σκηνική επιμέλεια: Στέλιος Πελα-
σγόςΔεν είναι μόνο ο μικρός Χριστός που 
κρυώνει μες στην φάτνη. Ο άρχοντας της 
παγωνιάς όλους τους δοκιμάζει και τους 
παιδεύει. 

Ελάτε να ακούσετε ιστορίες που γλυκαί-
νουν τις παγωμένες καρδιές και βρίσκουν 
την ομορφιά στα κρυστάλινα και διαμαντέ-
νια δώρα του. Ιστορίες για μπαμπάδες και 
μαμάδες, για παιδια κι εγγόνια, για παπ-
πούδες και γιαγιάδες - ακόμα και στον γάτο 
σας θα αρέσουν που αγαπά το τζάκι!

Αντωνιάδειος Στέγη Γραμμάτων και Τε-
χνών , 6.00μ.μ / είσοδος ελεύθερη*

Τετάρτη   13 Δεκεμβρίου

Μουσικό Παιγνιδοθέαμα / 
ΚΡΟΥΣΤΟΦΩΝΟ
Καλαντίσματα και Καλικατζαριές!

Ήθη, έθιμα, θρύλοι  και λαϊκές  παραδό-
σεις των Χριστουγέννων στην Ελλάδα και 
σε άλλες χώρες ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ, με πρω-
ταγωνιστές τους σκανταλιάρηδες του δω-
δεκαήμερου, τους καλικατζαραίους! Αντω-
νιάδειος Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών , 
6.00μ.μ / είσοδος ελεύθερη*

Πέμπτη   14 Δεκεμβρίου 

Παραμύθια του δωδεκαημέρου  
συνοδεία μουσικής
Αφήγηση λαικών  παραμυθιών
 με παγανά

Σαν μπαίνουν τα Χριστούγεννα τα καρ-
κατζέλια ανεβαίνουν στη Γη. Για  δώδεκα 
νύχτες βασιλεύουν κι άνθρωποι και ζώα 
τρέμουν. Μα σαν των Φώτων βγει ο παπάς 
με την αγιαστούρα του, αμέσως κρύβονται 
στο μαύρο το σκοτάδι....

 Αφήγηση: Ταξιάρχης Μπεληγιάννης
Μουσική: Μαρίνα Λιόντου»
Αντωνιάδειος Στέγη Γραμμάτων και Τε-

χνών , 6.00μ.μ / είσοδος ελεύθερη*

Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου

Αφήγηση παραμυθιών 
συνοδεία μουσικής
«τα σκαλίμπια ή αλλιώς
καρκατζέλια»
 
 Παραμύθια για την περίοδο των γιορ-

τών, τότε που οι καρκάντζαλοι, τα παγανά, 
παρατούσαν τα πριόνια και τα τσεκούρια 
τους ανέβαιναν πάνω στη γη, πείραζαν 
τους ανθρώπους και τα καμώματα τους γέ-
νηκαν παραμύθια.  

Το χριστουγεννιάτικο πρόγραμμα αφή-
γησης αντλείται από τις παραδόσεις τα ήθη 
και έθιμα του λαού μας  και διανθίζεται με 
κάλαντα και ευχές από όλη την Ελλάδα. 
Τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν 
ένα ταξίδι και να γνωρίσουν τις παραδόσεις 
απο  διάφορα μέρη της χώρας μας. 

Να ακούσουν κάλαντα 
από τη Θράκη, τη Μακεδο-
νία  και την Ικαρία, ευχές 
από την Αγιάσο της Μυτιλήνης μα  και πει-
ράγματα από τα Βράσταμα Χαλκιδικής.

 Ανθή Θάνου , 
Αντωνιάδειος Στέγη Γραμμάτων και Τε-

χνών , 6.00μ.μ / είσοδος ελεύθερη*

Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 

Εργαστήρι ΜΑΙΡΗΒΗ
Λαικό παραμύθι- παράσταση 
θεάτρου κούκλας
«Ο μισοκοκοράκος»

Το παραμύθι «ο μισοκοκοράκος» αναφέ-
ρεται στην ιστορία ενός κόκορα που από τη 
φύση του είναι μικροκαμωμένος και καχεκτι-
κός. Ζει σ’ ένα φτωχικό σπιτικό μαζί με έναν 
καλοκάγαθο γέρο και μια γκρινιάρα γριά. 
Παρέα του μια κότα, που επειδή γεννάει 
αβγά, έχει την εύνοια της γριάς τσιγκούνας. 

Αντίθετα ο κόκορας θεωρείται άχρηστος 
και βάρος για τη γριά και παρά τη διαφωνία 
του γέρου, εκείνη επιμένει να τον διώξουν.

Έτσι ο μισοκοκοράκος βρίσκεται μόνος 
στο δρόμο, ψάχνοντας την τύχη του. Καθώς 
περπατά αποδιωγμένος και στενοχωρημέ-
νος, βρίσκει ένα φλουρί! Ενθουσιασμένος 
παίρνει το δρόμο της επιστροφής. Από εδώ 
αρχίζει και η περιπέτεια του

Η ιστορία «ο μισοκοκοράκος» ανήκει 
στην κατηγορία των λαϊκών αμοραλιστικών 
παραμυθιών. Το θέμα σ’ αυτά τα παραμύ-
θια δεν είναι η ηθική, αλλά να δώσουν στο 
παιδί την ελπίδα και τη διαβεβαίωση, ότι 
ακόμα και ο πιο ασήμαντος και ταπεινός, 
μπορεί να πετύχει στη ζωή.

 Αντωνιάδειος Στέγη Γραμμάτων κ Τε-
χνών, ώρα 6.00μ.μ και 8.00μ.μ. είσοδος 
ελεύθερη*

Τρίτη  19  Δεκεμβρίου

Δημοτικό Ωδείο Βέροιας
Μουσικό παραμύθι 
Πόπης Φιρτινίδου 
“Το δεντράκι που δεν
 ήθελε να στολιστεί» 

Αντωνιάδειος Στέγη Γραμμάτων κ Τε-
χνών, ώρα 7.30μ.μ. είσοδος ελεύθερη*

Τετάρτη  20 Δεκεμβρίου 

Σχολή χορού Κ.Ε.Π.Α.

Πάει ο παλιός ο χρόνος…
Χριστουγεννιάτικη παράσταση των τμη-

μάτων χορού της ΚΕΠΑ 
Καλλιτεχνική διεύθυνση:Λενικακη Μαυ-

ρετα
Διδασκαλία: Λενικάκη Μαυρέτα,
 Μπόλματης Γιώργος, 
Αναστασοπούλου Άννα, Ανδρεόπουλος 

Ανδρέας
Χώρος Τεχνών, 6.00μ.μ /είσοδος ελεύ-

θερη*

Παρασκευή   22 Δεκεμβρίου 

Δημοτικό Ωδείο  Βέροιας

Γιορτή μουσικής, αγάπης ,τέχνης
Χριστουγεννιάτικη Συναυλία τμημάτων 

και συνόλων
Οι μαθητές και οι καθηγητές του Ωδεί-

ου  θα ερμηνεύσουν ελληνικά και ξένα 
κάλαντα, χριστουγεννιάτικα κομμάτια, αλ-
λά και έργα ρεπερτορίου (Bach, Mozart, 
Beethoven,Chopin κ.α.). Στις συναυλίες 
θα λάβουν μέρος  η μαθητική χορωδία του 
Ωδείου, η παιδική χορωδία της ΚΕΠΑ, οι 
δύο ορχήστρες του Ωδείου ArtGuitaRistas 
και VeriaArtisti , όπως επίσης και η σχολή 
χορού της ΚΕΠΑ του δήμου Βέροιας.

Μουσική ,τραγούδι ,χορός, όλα εναρ-
μονισμένα με το χριστουγεννάτικο πνεύμα 
των ημερών δοσμένα με αξιοζήλευτη αγά-
πη απο τους καθηγητές του Ωδείου προς 
τους μαθητές και από τους μαθητές προς 
το κοινό σε μια σχέση δημιουργίας και προ-
σφοράς .

Καλλιτεχνική Δ/νση Ωδείoυ : Πέτρος Ρί-
στας

Αντωνιάδειος Στέγη Γραμμάτων κ Τε-
χνών, ώρα 7.00μ.μ. είσοδος ελεύθερη*

Κυριακή 24 και 
Κυριακή 31 Δεκεμβρίου

ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ 
ΔΗΜΟΥ  ΒΕΡΟΙΑΣ 

Χριστουγεννιάτικες Μελωδίες  από όλο 
τον κόσμο στην Αγορά της πόλης !   Δ/νει : 
Βαλάντης Κυριακίδης

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ : Κ.Ε.Π.Α  Δήμου Βέροιας
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Κ.Ε.Π.Α.  Δήμου Βέροιας 

 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2017
Άγιοι και καλικάντζαροι, παιδιά και γάτες, βοσκοί και ζητιάνες, 
ερωτευμένοι και πολεμιστές, ο μισοκοκοράκος και ο Πινόκιο, 
περιμένουν να σας αφηγηθούν τις ιστορίες τους στο Χώρο Τεχνών και 
στην Αντωνιάδειο Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών!



Περνά 
ανεπιστρεπτί 

η εποχή 
της σακούλας 
στη Νάουσα

- Παραινέσεις του Δήμου για καλύτερη 
λειτουργία του νέου συστήματος με τους 

πλαστικούς κάδους

Ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση των κάδων σε όλο τον Δή-
μο Νάουσας, πλην του νυχτερινού δρομολογίου που αφορά 
στο κέντρο της πόλης και το οποίο ανασχεδιάζεται. Σύμφωνα 
με το σχετικό δελτίο τύπου, με την εξέλιξη αυτή η εποχή της 
σακούλας με τα σκουπίδια στις γειτονιές της πόλης τελειώνει 
ανεπιστρεπτί και η Υπηρεσία Καθαριότητας δεν θα μαζεύει 
πια τις σακούλες. 

Σημειώνεται επίσης ότι μετά την ολοκλήρωση της εξέτα-
σης των ενστάσεων της χωροθέτησης των κάδων, οι οριστι-
κές θέσεις θα βαφτούν και σημανθούν ειδικά. Σύμφωνα με το 
ίδιο δελτίο τύπου, η μετακίνηση των κάδων απαγορεύεται αυ-
στηρά και η υπηρεσία δεν θα αδειάζει κάδους οι οποίοι έχουν 
μετακινηθεί.Τα ωράρια αποκομιδής παραμένουν ίδια και οι 
δημότες πρέπει να βγάζουν τα σκουπίδια τους λίγο πριν την 
αποκομιδή, ώστε οι κάδοι να παραμένουν κενοί για να μπο-
ρεί η υπηρεσία καθα-
ριότητας να προβαίνει 
σε δράσεις καθαριότη-
τάς τους (πλύσιμο και 
απολύμανση). Κάδος 
που δεν είναι άδειος, 
δεν θα πλένεται. 

Με στόχο την αρ-
τιότερη λειτουργία της 
νέας αυτής συνήθειας 
για τους δημότες και 
την καλύτερη εικόνα, 
ο δήμος Νάουσας ενη-
μερώνει ότι:

Στους πράσινους 
κάδους μπαίνουν μόνο 
οικιακά απορρίμματα 
σε ειδικές ανθεκτικές 
σακούλες και όχι χύμα.

Απαγορεύεται η ρί-
ψη μπάζων, χόρτων, 
κλαδιών, φρούτων και 
λαχανικών από επαγ-
γελματική χρήση, απο-
βλήτων κρεοπωλείων 
και ψαράδικων, ογκω-
δών αντικειμένων (έπι-
πλα, στρώματα κ.λπ.), 
μεταλλικών αντικειμέ-
νων, στάχτης.

Απαγορεύεται και η 
ρίψη ανακυκλώσιμων 
υλικών τα οποία οφεί-
λουμε να τοποθετούμε 
στους μπλε κάδους α-
νακύκλωσης.

Απαγορεύεται η με-
τακίνηση των κάδων.
Για τους παραβάτες 
υπάρχουν πρόστιμα 
από 200 ως 1.000 ευ-
ρώ, τα οποία διπλασι-
άζονται σε περίπτωση 
υποτροπής. 

Η Νάουσα αλλάζει 
και είναι στο χέρι όλων 
μας να ζούμε σε μια 
καθαρότερη πόλη. 
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΩΝ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΩΝ 
ΒΕΡΟΙΑΣ

Ανακοίνωση - 
Προειδοποίηση

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

Ο Σύλλογος Ζαχαροπλαστών   
Και Καταστηματαρχών        

Ζαχαροπλαστών Βεροίας 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ μέσα 

από την καρδιά μου 
όλους τους συναδέλ-
φους μου που ψήφι-
σαν και την δεύτερη 
Κυριακή 3 Δεκέμβρι-
ου 2017 στις εκλο-
γές για την ανάδειξη 
του Προέδρου του 
Δικηγορικού Συλ -
λόγου Βέροιας, και 
μου έκαναν τη τιμή 
να με κρίνουν άξιο 
για το αξίωμα αυτό. 
Δεν θα ξεχάσω ποτέ 
την ημέρα αυτή και 
θα αγωνίζομαι καθη-
μερινά για να φανώ 
αντάξιος της εμπιστο-

σύνης τους. ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ πολύ τους φίλους και συνεργάτες 
μου που ήταν συνεχώς δίπλα μου, όλους και έναν-έναν ξε-
χωριστά. ΚΑΛΩ κάθε συνάδελφό μου Δικηγόρο, και αυτούς 
που με ψήφισαν αλλά και όσους δεν το έκαναν, όμως είχαν 
να πουν μόνο καλά λόγια για μένα, να ενώσουμε τις δυνά-
μεις μας, να παλέψουμε όλοι μαζί, εντός και εκτός Διοικητι-
κού Συμβουλίου, για μια καλύτερη δικηγορία για όλους μας, 
για μια αποδοτικότερη δικαιοσύνη για την κοινωνία, γιατί ο 
Δικηγορικός Σύλλογος Βέροιας είναι το σπίτι μας και έχουμε 
την ευθύνη όλοι μας να διευρύνουμε το κύρος του, να τον 
υπηρετούμε με αίσθημα ευθύνης και να τον καταστήσουμε, 
ως πρώτο επιστημονικό Σύλλογο της Ημαθίας, πρωταγω-
νιστή στις εξελίξεις και αρωγό στα προβλήματα που αντι-
μετωπίζουν καθημερινά οι συμπολίτες μας. Ιδιαίτερα ΚΑΛΩ 
τα νέα παιδιά -αγόρια και κορίτσια- να ονειρευτούν, να 
ανοίξουν τα φτερά τους, να κρατήσουν το ήθος που πρέπει 
στον Δικηγόρο, να εργάζονται με ζήλο για τα συμφέροντα 
του εντολέα τους και να μη φοβούνται τίποτα. Να είναι σί-
γουροι ότι Πρόεδρος και το Δ.Σ. θα είμαστε αρωγοί σε κάθε 
τους προσπάθεια.

Με τιμή
Φώτης Αντ. Καραβασίλης

Έφυγε ο Κώστας Γ. Ζαρκάδας. 
Ένας δυναμικός και φλογερός 

Έλληνας πατριώτης
Σας κεραυνός έπεσε στη Βέροια αλλά και στο Νομό 

μας η είδηση του θανάτου του Κώστα Ζαρκάδα.
Γιατρός μαιευτήρας με διδακτορικό στην Αυστρία, 

που έφερε στον κόσμο χιλιάδες παιδιά και ήταν για την 
εποχή του μαζί με τη γυναίκα του Μόνικα γυναικολόγος 
και αυτή, μια πρωτοποριακή νότα για τον τόπο μας.

Η κλινική του δεν είχε να ζηλέψει τίποτα από κλινικές 
της Ευρώπης.

Από το νου μου περνούν σαν κινηματογραφική ται-
νία τα χρόνια της μεταπολίτευσης στην Ελλάδα όπου 
ο γιατρός ήταν πρόεδρος της Ν.Δ. και είχε συγχρόνως 
συμμετοχή στην «κίνηση Βόλβης» που αγωνιζόταν για 

τον εκδημοκρατισμό της Ν.Δ. Τον διέγραψαν όταν έστειλε γράμμα στον Ευαγ. Αβέρωφ 
και του έλεγε ότι: «Μπερδεύετε το ευρωκοινοβούλιο με οίκο ευγηρίας γιατί οι πρώτοι 
τρεις ευρωβουλευτές ήταν στο σύνολο 225 ετών».

Στο δημοψήφισμα για τη βασιλεία ήταν πρόεδρος του αντιμοναρχικού αγώνα παρότι 
δεξιός. Ήταν ελεύθερος άνθρωπος με ανατρεπτικές ιδέες. Ίδρυσε την κίνηση «Ελεύθε-
ροι πολίτες» ελεύθερη δημοκρατική οικονομία και Κοινωνικό Λαϊκό Καπιταλισμό».

Εξέδωσε έντυπα και μίλησε σε μεγάλες συγκεντρώσεις στο Μακεδονία Παλλάς της 
Θεσ/νίκης και στο Κάραβελ της Αθήνας για το θέμα αυτό.

Πεπεισμένος για την ελληνικότητα της Μακεδονίας δεν μπορούσε να μείνει αμέτοχος 
για το «Μακεδονικό».

Μέλος της Μακεδονικής Επιτροπής που με κέντρο το ξενοδοχείο του «Μακεδονία» 
της Βέροιας και την ιδιωτική τηλεόραση «ΤV Θεσσαλονίκη» ίδρυσε την κίνηση «Ελεύθε-
ροι Μακεδόνες» και πρωτοστάτησε σε κινητοποιήσεις.

Μετά το θάνατο της γυναίκας του το 2003 αποσύρθηκε στο κτήμα του στη Λήμνο 
όπου ασχολήθηκε με την συγγραφή.

Πριν λίγες ημέρες μου τηλεφώνησε από το ξενοδοχείο του για να μου πει ότι ήρθε 
από τη Λήμνο για το χειμώνα και διάβασε στην εφημερίδα για τα 30 χρόνια από το θά-
νατο του πατέρα μου Ζήση και πόσο τον εκτιμούσε.

Με την ευκαιρία μιλήσαμε και για το βιβλίο του «Εμείς οι βλάχοι βλαχόφωνοι Έλλη-
νες» που κυκλοφόρησε μαζί με την εφημερίδα μας το «Λαό» και σημείωσε μεγάλη.

«Μιχάλη μου είπε να το θυμάσαι. Αυτό το βιβλίο είναι ένα ιστορικό ευαγγέλιο».
Ο τόπος μας δυστυχώς έχασε έναν δυναμικό και φλογερό πατριώτη.
Ότι και να γράψω για τον Κώστα Ζαρκάδα δεν θα είναι αρκετό για να καλύψει το μέ-

γεθος της προσωπικότητάς του.
Θερμά συλλυπητήρια στους γιους του Γιώργο και Αλέξανδρο και εύχομαι το χώμα 

της Μακεδονικής γης που τόσο αγαπούσε και θα τον σκεπάσει να είναι ελαφρύ.
Καλό σου ταξίδι φίλε Κώστα.

Μιχάλης Ζ. Πατσίκας

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

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

Ο ΓΚΑΤΖΟΥΦΑΣ ΑΛΕΞΑΝ-
ΔΡΟΣ του Δημητρίου και της Ευθυ-
μίας, το γένος Σιδηρόπουλου, που 
γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέροια 
και η ΜΑΣΤΑΓΚΑ ΑΓΓΕΛΙΝΑ του 
Βασιλείου και της Αικατερίνης, το 
γένος Σουλή, που γεννήθηκε και 

κατοικεί στην Κατερίνη Πιερίας, πρόκειται να πα-
ντρευτούν με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον 
Ιερό Ναό Αναλήψεως και Νεκταρίου Παπάγου 
Βέροιας.

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

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

Ο ΜΙΝΟΡ ΑΝΔΡΕΑΣ του Αν-
δρέα και της Έρνα, το γένος 
Φερντινάντοβνα, που γεννήθηκε 
στο Κρασνοζέρσκ Νοβοσιμπίρσκ 
Σοβιετικής Ένωσης και κατοικεί 
στο Ζίγκεν Γερμανίας και η ΚΥ-
ΡΙΑΚΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ του Θεοδώρου 
και της Μαρίας, το γένος Πετρίδου, 

που γεννήθηκε στο Άσσα Ντζαμπούλ Καζαχστάν 
και κατοικεί στο Ζίγκεν Γερμανίας, πρόκειται να 
παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο 
Δημαρχείο Ζίγκεν Γερμανίας.



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

Εκ της Δ/νσεως 
 του Γηροκομείου
 Βέροιας

Η κίνηση του 
Μητροπολίτη

Ο σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων:
Την Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου το πρωί θα ιερουργήσει 

στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Παταπίου Βεροίας.
Το Σάββατο 9 Δεκεμβρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον 

Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Πρασινάδας και θα τελέσει το 
Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο του μακαριστού Ιερέως 
π.Γεωργίου Σαράφη.

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

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

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

6 www.laosnews.gr ΠΕΜΠΤΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017  

ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 

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

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

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Παρα-

σκευή 8 Δεκεμβρίου 2017 
στις 2.30 μ.μ. από τον Ιερό 
Ναό Μητροπόλεως Βέροιας 
ο Κων/νος Γεωρ. Ζαρκά-
δας σε ηλικία 83 ετών.

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Πέμπτη 

7 Δεκεμβρίου 2017 από τον 
Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής 
Βέροιας ο Βασίλειος Ιωαν. 
Τζιώτας σε ηλικία 63 ετών.

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Παρα-

σκευή 8 Δεκεμβρίου 2017 
στις 10.00 π.μ. από τον Ιερό 
Ναό Αγ. Αθανασίου (Κοιμη-
τήρια) Βέροιας ο Αλέξαν-
δρος Στ. Θεοδοσίου σε ηλι-
κία 63 ετών.

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Πέμπτη 

7 Δεκεμβρίου 2017 από τον 
Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου 
(Κοιμητήρια) Βέροιας η Σια-
ραπτσή Ματρώνα σε ηλικία 
84 ετών.

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 10 

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

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜ. 

ΜΗΤΡΑΚΟΥ (ιατρού)

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

Η σύζυγος , Τα παιδιά, 
Οι αδελφές - Τα ανήψια, 

Οι λοιποί συγγενείς

Δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα δεξιώσεων «Ελια»

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 10 

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

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜ. 

ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ

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

Η σύζυγος, 
Ο υιός

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

Η καθηγήτρια  ΑΠΘ 
Μάγδα Τσολάκη στους 

Ακαδημαϊκούς Διαλόγους
Τὴν Κυριακὴ 10 Δε-

κεμβρίου 2017 στὶς 7 τὸ 
ἀπόγευμα στὸ Πνευματι-
κὸ Κέντρο τῆςἹερᾶς μας 
Μητροπόλεως (Βενιζέλου 
29, 1οςὄροφος) ὁμιλήτρι-
αστούς «Ἀκαδημαϊκούς 
Διαλόγους» θὰ εἶναι ἡ κ. 
Τσολάκη Μάγδα, καθηγή-
τρια νευρολογίας τῆςἸατρι-
κῆς Σχολῆς του Α.Π.Θ. καί 
θεολόγος, ἡ ὁποία θὰ ἀνα-
πτύξῃ τὸ θέμα: «Καρδίαν 
καθαράν κτίσον ἐν ἐμοί ὁ Θεός». Εἴσοδος ἐλεύθερη

Οι εραστές της Βέροιας 
αποχωρούν

Του Δημήτρη Π. Τόλιου

Γράφοντας πριν λίγες ημέρες για την Ελένη Πολυζωίδου, πληροφορήθηκα από την 
Σοφία Γκαγκούση τον θάνατο του Μιχάλη Μαρμαρά, συγγενούς του Σταύρου Πολυ-
ζωίδη. Για πολλά χρόνια, άκουγα τους ορειβάτες και χιονοδρόμους  να μιλούν για το 
ιερό τέρας της Βεροιώτικης χιονοδρομίας. Αγάπησε την Βέροια με πάθος και έζησε 
για αυτήν. Για  χρόνια, από τα γραφεία της Τοπικής Εφορείας Προσκόπων, έβλεπα τα 
καλοκαίρια να περιποιείται τα λουλούδια του και να διαβάζει στο σπίτι του στην οδό 
Προφήτη Ηλία. Όσα έγραψε ο Κώστας Γιοβανόπουλος με τον λεξιλάγνο βερμπαλισμό 
του στην σελίδα του στο  facebook ΠΕΡΙ ΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ είναι λίγα για τον βεροι-
ώτη αυτόν χαρισματικό άνθρωπο που έφυγε πριν λίγες ημέρες  Πραγματικά  «προ-
σωποποιούσε την έννοια του καθήκοντος. πρωτουργός της ελληνικής χιονοδρομίας. 
αισιόδοξος, σεμνός   οραματίστης, δίδαξε, κατήχησε, έχτισε εκ του μηδενός   ίσως ο 
φλογερότερος Βεροιεύς».   Ο Τάκης Βλαχόπουλος και  ο Γιώργος Καλογήρου, ο Γιώρ-
γος Χιονίδης οφείλουν να βγουν δημόσια και να διηγηθούν και να εξηγήσουν γιατί άν-
θρωποι σαν τον Μιχάλη Μαρμαρά έπρεπε να είναι τα σημερινά πρότυπα πολιτών της 
κοινωνίας της πόλης μας. Άνθρωποι που αγάπησαν με πάθος τα κοινά της πόλης, τα 
υπηρέτησαν, τα τραγούδησαν και με την μετριοφροσύνη τους σιωπηλά αποχαιρέτησαν 
και αφίππευσαν . Και δεν αναζητήθηκαν από πουθενά και από κανέναν για πουν την 
γνώμη τους και την εμπειρία τους για τα σύγχρονα δρώμενα της πόλης. Είχα την τύχη 
στην προετοιμασία για το πνευματικό μνημόσυνο του Τάκη Κασαμπαλή τους μήνες 
Νοέμβριο 2015, Δεκέμβριο 2015 και Ιανουάριο 2016 να ζήσω από κοντά τον Μιχάλη 
Μαρμαρά μαζί με τον Τάκη Βλαχόπουλο που ενθάρρυναν την εκδήλωση, συζητώντας 
για τα παλιά και να καμαρώσω τον γίγαντα αθλητή, χιονοδρόμο, πολίτη της Βέροιας, 
μιας πόλης  που μόνο στους πίνακες του   Βαφείδη και του Σωζερίδη συναντάς πιά. 
Θα το πω και δημόσια,  το χα πεί και στον ίδιο τον εκλιπόντα πριν δύο χρόνια, άνθρω-
ποι σαν τον Μαρμαρά, τον Κασαμπαλή, τον Τηλέμαχο Κανελλίδη έπρεπε να τιμηθούν 
εγκάρδια από την πόλη όσο ζούσαν. Πιστεύω ότι όχι μόνο μια πίστα χιονιού, αλλά μια 
ολόκληρη κορφή του Βερμίου πρέπει να φέρει πλέον στους ορειβατικούς χάρτες το 
όνομα του Μιχάλη Μαρμαρά εκεί κοντά στο οροπέδιο «Τηλέμαχος Καννελίδη»

(ΦΩΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΗΤΡΗ ΤΟΛΙΟΥ. ΜΕ ΤΟΝ ΤΑΚΗ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟ, ΤΟΝ 
ΜΙΧΑΛΗ ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΒΕΡΟΙΑΣ ΦΡΟΣΩ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ 
ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΟΥ ΤΑΚΗ ΚΑΣΑΜΠΑΛΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 
2015)



Ενημερωτική ομιλία 
στο Τμήμα Φυλλοβόλων 

Οπωροφόρων 
Δένδρων Νάουσας 

Την Τρίτη 12 
Δεκεμβρίου στο 
Τμήμα Φυλλοβό-
λων Οπωροφόρων 
Δένδρων Νάουσας 
του Ινστιτούτου Γε-
νετικής Βελτίωσης 
και Φυτογενετικών 
Πόρων, θα πραγ-
ματοποιηθεί ενημε-
ρωτική ημερίδα με 
θέμα  ‘νέες τεχνο-
λογίες στη σύγχρο-
νη γεωργία’.

Η είσοδος εί-
ναι ελεύθερη και η 
ομιλία αφορά πα-
ραγωγούς, γεωτε-
χνικούς και κάθε 
ενδιαφερόμενο.

Π ρ ό γ ρ α μ μ α 
εργασιών

0 9 : 1 0 - 0 9 : 3 0 
Προσέλευση συνέδρων.

09:30-10:00 «Νέες τεχνολογίες στη φυτοπροστασία». Εισηγητής: Δρ. Θ. Θωμίδης, Αναπληρω-
τής Καθηγητής Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης.

10:00-10:20 «Νέες τεχνολογίες για την εξυπηρέτηση  χρηστών των εδαφολογικών δεδομένων». 
Εισηγητής: Δρ. Π. Τζιαχρής, Δόκιμος ερευνητής ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ, Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών 
Πόρων Θεσσαλονίκης (Θέρμη).

10:20-10:40 «Ορθολογική άρδευση με τη χρήση αγρομετεωρολογικών σταθμών». Εισηγητές: 
Δρ. Ε. Χατζηγιαννάκης, Αναπληρωτής ερευνητής ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ, Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών 
Πόρων Θεσσαλονίκης (Σίνδος) και Α. Πανώρας διατελέσας ερευνητής Ινστιτούτου Εγγείων Βελτι-
ώσεων.

10:40-11:10 «Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα προστασίας της φυτικής παραγωγής. 
Αγρομετεωρολογικές εφαρμογές». Εισηγητής: Δ. Κυπαρισσούδας, π. Διευθυντής Υπηρεσίας Γε-
ωργικών Προειδοποιήσεων.

11:10-11:40 «Ψηφιακή γεωρ-
γία και η νέα ΚΑΠ - Ο ρόλος της 
Γεωργίας Ακριβείας». Εισηγη-
τής: Δρ. Α. Γκέρτσης, Καθηγητής 
PerrotisCollege - Αμερικανικής 
Γεωργικής Σχολής Θεσσαλονί-
κης - Επικεφαλής Τμήματος Δι-
αχείρισης Αγροπεριβαλλοντικών 
Συστημάτων (Ειδικότητα Γεωργία 
Ακριβείας).

11:40-12:10 Ερωτήσεις – Γενι-
κή συζήτηση.

12:10 Διάλειμμα.
13:00 Εάν οι καιρικές συν-

θήκες είναι ευνοϊκές, θα πραγ-
ματοποιηθεί επίδειξη ψεκασμού 
με  drone (ΣμηΕΑ – Σύστημα μη 
επανδρωμένου αεροσκάφους 
UAS) από την εταιρεία3Δ Α.Ε. – 
www.3dsa.gr.

Η πρώτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
Παίδων Βέροιας, θα γίνει Δευτέρα 11-12-2017 στις 
10.00 το πρωί, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας 
διάταξης:

2ο 1.«α.Άστεγοι και β. Αδέσποτα ζώα»
«Γίνε εσύ η αλλαγή που θέλεις να δεις στον κό-

σμο» 1.Νακίτσας  Γεώργιος  (τακτικό μέλος)
2. Σίμος Αντώνης (αναπληρωματικό μέλος)
1ο «Η πόλη μου» Μπατάνης Βασίλειος
3ο 1.«Βέροια –η πόλη μου»
2. «Η Βέροια» 1.Λυκοστράτη Αθανασία (τακτικό 

μέλος) 2.Μουρατίδου Αικατερίνη (αναπληρωματικό 
μέλος )

4ο «Εκεί όπουζούμε: Βέροια» Τσακαλίδου Ελένη
13ο «Προβλήματα της πόλης μου –σχολιασμοί 

και προτάσεις» ΤεγούσηςΣτέργιος
6ο «Οι άστεγοι. Οι επαίτες. Οι σχολικές αυλές» 

(ομαδική εργασία)
Συντίλα Σοφία
Επαμεινωντίδου  Μαρία
Τσανακτσίδου Ελένη Μαρία 
16ο «Προβλήματα της πόληςμου» Ξηρού Ανθή
Διαβατού-Mέσης «Κοινοτικό Ιατρείο» 

Κουκουτάρα Δέσποινα
Ράχης -Τριποτάμου «Προβλήματα της περιοχής 

μας  και πώς μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε» 
(ομαδική εργασία)

Μανωλοπούλου Ελένη- Μαρία
Ριζωμάτων «Προβλήματα τουχωριούμου» 

Δέλλα Βασιλική
5ο «Κάντε τη Βέροια πόλη των ονείρων μας» Πα-

ντοπούλου Γεωργία-Μαρία
14ο 1.«Βέροια-πράσινη πόλη»
 2.«Πλατείες της Βέροιας» 1.Τζίκα Αικατερί-

νη (τακτικό μέλος)
2. Φασίδου Ξένια και Μπάγιου Ελευθερία
(Αναπληρωματικά μέλη με ομαδική ερ-

γασία)
Βεργίνας 1.«Ο τόπος, η Βεργίνα»
2. «Τα σκυλιά στη ζωή μας» 1.Γιαρίκη 

Δήμητρα (τακτ. μέλος)
2.Τολιοπούλου Αναστασία (αναπλ.μέλος)
Αγίας Βαρβάρας «Προβλήματα 

Αγίας Βαρβάρας» ΘεοδώρουΑλέξανδρος
2ο Δ.Σ. Μακροχωρίου «Προβλήματα 

Μακροχωρίου» Χαλβατζής Δημήτριος
3ο Δ.Σ. Μακροχωρίου 1. «Προβλήματα 

στονΔήμοΒέροιας»
2. «Προβλήματα στην καθημερινότητα 

των Α.μ.Ε.Α.» Ιατροπούλου Μαρία-Ευ-
μορφία  (τακτικό μέλος)

Σύγκας Στέφανος  (αναπληρωματικό μέ-
λος)

Νέας & Παλιάς Λυκογιάννης-  Ν.Νικομή-
δειας - Λαζοχωρίου - Ταγαροχωρίου 
«Προβλήματα 
στον Δήμο Βέ-
ροιας  και πως 

μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε» ΑκριτίδουΒανέσα
Αγίου Γεωργίου 1. «Προστασία του περιβάλλο-

ντος»
2. «Ρατσισμός» Αντωνία Τσιτινίδου (τακτικόμέ-

λος)
Σταυρούλα – ΡαφαέλαΠορλίδα(αναπληρωματικό 

μέλος)
Αγίας Μαρίνας - Τρίλοφου «Ρατσισμός» Θε -

οφίληςΘωμάς
9ο «Προβλήματα και λύσεις για τους άστεγους 

συμπολίτες μας» ΚαρατόλιοςΤριαντάφυλλος
 8ο «Τα  δικαιώματα των παιδιών»
 Σταλίδης Θεμιστοκλής (τακτικό μέλος)
Τσέλα Ελισόν   (αναπληρωματικό μέλος)
7ο 1. «Τα δικαιώματά μου και τα δικαιώματα όλων 

των παιδιών»
2. «Το περιβάλλον» 1.Πετρομελίδου Ναταλία   

(τακτικό μέλος)
2.Πολύζη Αποστολία (αναπληρωματικό μέλος)
10ο «Εκπαίδευση και πολιτισμός» (ομαδική ερ-

γασία)
1.Βακαλφώτη Αντιγόνη
2.Δαραή Ελένη
3.Μωυσίδης Φίλιππος
4.Νικόλτση Έλλη
5. Ράπτης Κων/νος
Κουλούρας « Διαφορετικοί μα τόσοίδιοι…» 

Νουρής Χρήστος
12ο «Μπορούμε να οραματιζόμαστε ένα καλύ-

τερο αύριο;» Μαργαρίτη Σοφία
1ο Δ.Σ. Μακροχωρίου «Ατομική Συλλογική ευθύ-

νη και εθελοντισμός» Φιλιππίδης Ηλίας
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ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

Δημιουργία 
κοινωνικού  

παντοπωλείου για τη 
βοήθεια οικογενειών

Η συγκινητική προσφορά των μελών και φίλων του 
Συνδέσμου μας στο κοινωνικό παντοπωλείο  που δημιουρ-
γήσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Η σημαντική βοήθεια που 
προσφέραμε σε τριάντα (30)  οικογένειες, που   στερούνταν  
βασικών αναγκών.   Οι δύσκολες  ημέρες  που περνά η  
χώρα μας.  Όλα αυτά μας υποχρεώνουν και φέτος με την 
ευκαιρία των εορτών των Χριστουγέννων να δημιουργή-
σουμε παρόμοιο παντοπωλείο.

Παρακαλούμε τα μέλη και τους φίλους του Συνδέσμου 
μας να δείξουν για μια ακόμη φορά τα αλτρουιστικά τους αι-
σθήματα και να προσφέρουν   ό,τι μπορεί ο καθένας, έστω 
και από το υστέρημά του, ώστε να μας δοθεί η ευκαιρία να  
καλύψουμε, έστω τις στοιχειώδεις ανάγκες  των συνανθρώ-
πων μας, που αντιμετωπίζουν προβλήματα επιβίωσης και 
στερούνται ακόμη και στοιχειωδών αγαθών  για μια αξιο-
πρεπή διαβίωση.

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

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

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

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

Ευχαριστούμε και σας περιμένουμε.
Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος
ΓΚΟΓΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Τη Δευτέρα η πρώτη 
συνεδρίαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου Παίδων Βέροιας
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Η θεατρική παρά-
σταση «Νεφέλες», βα-
σισμένη στην ομώνυμη 
κωμωδία του Αριστο-
φάνη, θα παρουσιαστεί 
από το Θέατρο του Νέ-
ου Κόσμου σε σκηνο-
θεσία της Τζωρτζίνας 
Κακουδάκη, τη Δευτέ-
ρα 18 Δεκεμβρίου στο 
δημοτικό θέατρο Νά-
ουσας. Η εκδήλωση 
οργανώνεται από τον 
δήμος Νάουσας και το 
Δημοτικό Ωδείο «Εστία 
Μουσών», στο πλαίσιο 
των χριστουγεννιάτι-
κων εκδηλώσεων.

Η παράσταση πα-
ρουσιάστηκε με μεγά-
λη επιτυχία στο Θέα-
τρο του Νέου Κόσμου  στην Αθήνα και περιοδεύει σε 
σχολεία ανά την Ελλάδα. Απευθύνεται σε μαθητές Γυ-
μνασίων και Λυκείων, έπειτα από σχετική πρόσκληση 
που εστάλη σε Σχολεία Β’Βάθμιας Εκπαίδευσης του 
Δήμου Νάουσας. Επίσημος συνεργαζόμενος φορέας 
της παράστασης είναι το Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέ-
ατρο στην Εκπαίδευση.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
Διασκευή - Σκηνοθεσία: ΤζωρτζίναΚακουδάκη
Κοστούμια: Νίκη Ψυχογιού
Μουσική σύνθεση: Ανάργυρος Δενιόζος
Μουσική διδασκαλία: Πυθαγόρας Κωτσούλας

Επιμέλεια κίνησης: Πατρίσια Απέργη, Στέλλα Σπύ-
ρου

Σχεδιασμός φωτισμών: Σάκης Μπιρμπίλης
Θεατροπαιδαγωγικό υλικό: Ηρώ Ποταμούση
Βοηθοί σκηνοθέτη: Κατερίνα Λούβαρη-Φασόη, Α-

θηνά Μπαλτά
Παίζουν οι ηθοποιοί: Κυριάκος Σαλής, Νατάσα 

Σφενδυλάκη, Κατερίνα Λούβαρη-Φασόη, ΟυσίκΧανικι-
άν, Βασίλης Ψυλλάς.

Θα πραγματοποιηθούν δύο πρωινές παραστάσεις 
στις 10:30 και 12:00 και η είσοδος θα είναι ελεύθερη, 
προσφορά του δήμου Νάουσας για τους μαθητές Γυ-
μνασίων και Λυκείων.

Από τις 2 έως τις 9 Δεκεμβρίου 
στη Δημόσια Βιβλιοθήκη Βέροιας

Δωρεάν μαθήματα 
προγραμματισμού για παιδιά 

από τη Microsoft  
H Ώρα του Κώδικα είναι ένα 

παγκόσμιο κίνημα που φθάνει 
σε δεκάδες εκατομμύρια μαθη-
τές σε 180+ χώρες. Πρόκειται 
για μια εισαγωγή στην επιστή-
μη των υπολογιστών, σχεδια-
σμένη να απομυθοποιήσει τον 
προγραμματισμό και να δείξει 
ότι μπορεί ο καθένας να διδα-
χθεί τα βασικά. Χάρη σε αυτήν 
την πρωτοβουλία, πάνω από 
100 εκατομμύρια μαθητές ήρ-
θαν σε επαφή με τον προγραμ-
ματισμό, ενώ περισσότερα κορίτσια από ποτέ γνώρισαν την επιστήμη των υπολογιστών. Περισ-
σότερες από 83.000 δράσεις έχουν προγραμματιστεί για τον φετινό εορτασμό σε όλο τον κόσμο. 
Σε αυτό το πνεύμα, η Microsoft διοργανώνει, από τις 2 έως τις 9 Δεκεμβρίου, μία σειρά δωρεάν 
μαθημάτων για παιδιά όλων των ηλικιών και ανοίγει τις πόρτες της για να υποδεχτεί μαθητές και 
δασκάλους!

 Η εισαγωγή στον προγραμματισμό θα γίνει με το παιχνίδι Minecraft, τον πιο διασκεδαστικό 
τρόπο για να κατανοήσουν ακόμη και όσοι έχουν λίγες γνώσεις πληροφορικής τις βασικές έννοιες 
προγραμματισμού.

 H Microsoft υποστηρίζει τοπικές δράσεις στην Θεσσαλονίκη και τη Βέροια :
 Βέροια
• Σάββατο 9/12/2017 | 11.30 – 13.00 (ηλικίες 10 – 12 ετών)
• Σάββατο 9/12/2017 | 13.15 – 14.45 (ηλικίες 13 – 16 ετών)
 Χώρος εκπαίδευσης: VeriaTechLab Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Βέροιας
Ιστοσελίδα: http://www.libver.gr/ 
Τηλέφωνο εγγραφών: 23310-24494 (Καθημερινά μεταξύ 9:00 – 15.00)
 Σχετικά με τη Microsoft
Η Microsoft (Nasdaq «MSFT»), η οποία ιδρύθηκε το 1975, είναι η κορυφαία εταιρεία λογισμικού, 

υπηρεσιών και τεχνολογικών λύσεων παγκοσμίως. Όλα τα προϊόντα Microsoft® έχουν σχεδια-
στεί με σκοπό να διευρύνουν τις ατομικές και επιχειρηματικές δυνατότητες. Πληροφορίες για τη 
Microsoft βρίσκονται στη διεύθυνση: http://www.microsoft.com/hellas.

Στην Πλατεία Καρατάσου
Στις 15 Δεκεμβρίου η 

«Γιορτή των Ευχών» με δώρα για τα 
παιδιά από τον Άγιο Βασίλη

Την επιτυχημένη χριστουγεννιάτικη γιορτή «Η Γιορτή των Ευχών» διοργανώνει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στις 15 Δεκεμβρίου στην πλατεία 
Καρατάσου (5.30μμ) ο δήμος Νάουσας, σε συνεργασία με τους ζαχαροπλάστες της πόλης. Η εκδήλωση απευθύνεται σε όλους τους πολίτες, αλ-
λά κυρίως στα παιδιά. Στόχος της γιορτής, είναι να καλλιεργηθεί το πνεύμα των Χριστουγέννων και το αίσθημα αγάπης και προσφοράς.

Στη «Γιορτή των Ευχών» τα παιδιά σε συνεργασία με τους ζαχαροπλάστες θα παρασκευάσουν μπισκότα σε γιορτινά σχήματα τηρώντας ό-
λους τους κανόνες υγιεινής. Με ηλεκτρονικό τρόπο και σε μεγάλο πάνελ δίπλα από το μεγάλο χριστουγεννιάτικο δέντρο που θα στηθεί στην πλα-
τεία για το σκοπό αυτό, τα παιδιά θα επιλέγουν από τις καταγεγραμμένες ευχές, που τα ίδια θα έχουν πει, ώστε η ευχή με τις περισσότερες επιλογές να είναι και η ευχή του Δήμου Νάουσας για το 2018. Η συμμετοχή των 
ζαχαροπλαστών θα είναι, τόσο με την τεχνογνωσία τους, όσο και με την προσφορά τους από τις συνεργαζόμενες εταιρείες των καταστημάτων τους με την παροχή τεχνολογικού εξοπλισμού, καθώς και η ενεργή συμμετοχή 
τους, βοηθώντας τα παιδιά να διακοσμήσουν τα μπισκότα τους με υλικά επαγγελματικής ζαχαροπλαστικής. Όλος ο χώρος της πλατείας θα διακοσμηθεί ανάλογα δίνοντας ένα έντονο και γιορτινό χρώμα τόσο στην εκδήλω-

ση όσο και στις μέρες που έρχονται.
Ο Άγιος Βασίλης από το σπίτι του θα μοιράσει δώρα σε όλα τα παιδιά.
Η Φιλαρμονική Εταιρεία Νάουσας και η Νεανική Χορωδία «NaoussaGlee» θα πλαισιώ-

σουν την εκδήλωση με χριστουγεννιάτικη μουσική και τραγούδια. Η γιορτή θα καλυφθεί με 
όλα τα τεχνικά μέσα και θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Από το Θέατρο του Νέου Κόσμου
 «Νεφέλες» 

για μαθητές Γυμνασίων-
Λυκείων της Νάουσας



Το Λύκειο των Ελληνίδων Βέροιας 
ευχαριστεί για την παρουσίαση 

του ημερολογίου 2018

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιηθηκε την Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου στη Δημόσια Βιβλιοθήκη Βέροιας η παρουσίαση του 
ημερολογίου 2018, με τίτλο «Επαγγέλματα από τα χτες… μέχρι τα τώρα» από το Λύκειο των Ελληνίδων Βέροιας.

Η παρουσιαση αρχισε με το χαιρετισμο της προεδρου κ .Έλλης Μάλαμα και εν συνεχεία ο κ.Θωμάς Δημητρακης μας ταξί-
δεψε από το χθες ως το σήμερα και μέσα από το διάλογο με το κοινό μέσα σε μια όμορφη ατμόσφαιρα ξεδιπλώθηκαν μνήμες 
και ιστορίες από τα παλιά.

Ευχαριστούμε τον Αντιδήμαρχο Παιδείας κ.Σοφιανίδη, την εκπρόσωπο της βουλευτού κ. Φροσως Καρασαρλίδου, τον εκ-
πρόσωπο του Στρατηγού και όλους όσοι μας τίμησαν με την παρουσία τους.

Το Δ.Σ. 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ «ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΟΛΑΚΗΣ»

Δεύτερη 
Πρόσκληση 
σε εκλογο-

απολογιστική 
γενική συνέλευση

Με την παρούσα δεύτερη Πρόσκληση καλούνται 
οι φίλοι και τα μέλη του Συλλόγου Φίλων Μουσείου 
Εκπαίδευσης «Χρίστος Τσολάκης» στην εκλογο-α-
πολογιστική Συνέλευση, που έχει οριστεί από το Δ.Σ. 
του, τη Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2017, στις 6:00μμ στο 
1ο Δημοτικό Σχολείο Βέροιας (Κοντογιωργάκη 15) 
λόγω μη απαρτίας της Γενικής Συνέλευσης που είχε 
νωρίτερα ορισθεί (παρ. 2 του αρθ. 12 του Καταστα-
τικού).

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέ-
λευσης είναι:

1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Συνέλευ-
σης.

2. Έγκριση Πεπραγμένων ΔΣ και Διαχειριστικού 
Απολογισμού, (ανάγνωση σχετικών εκθέσεων της 
Προέδρου και της Ελεγκτικής Επιτροπής.

3. Έγκριση απαλλαγής των μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου από κάθε ευθύνη.  

4. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής για τις αρχαι-
ρεσίες, αναγγελία και παρουσίαση των υποψηφιο-
τήτων.

5. Εκλογή, με μυστική ψηφοφορία, επτά (7) τακτι-
κών καθώς και των τυχόν αναπληρωματικών μελών 
του Διοικητικού Συμβουλίου και τριών (3) τακτικών 
καθώς και των τυχόν ανα-
πληρωματικών μελών της 
Ελεγκτικής Επιτροπής.

6. Ανακοίνωση, από τον 
Πρόεδρο της Εφορευτικής 
Επιτροπής, των αποτελε-
σμάτων των αρχαιρεσιών.

Η Συνδρομή ανέρχεται 
σε  € 5,00.

       Για το Δ.Σ. του 
Συλλόγου

ΙΩΑΝΝΗΣ
 ΠΑΝΤΕΡΜΑΡΑΚΗΣ                                        

 ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ       
   ΕΛΙΣΑΒΕΤ 

ΚΟΡΔΟΝΙΔΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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4ο «NaoussaSantaRun» 
στις 22 Δεκεμβρίου 

στην Πλατεία Καρατάσου
Ο Δήμος Ηρωικής Πόλης Νάουσας διοργα-

νώνει για τέταρτη συνεχή χρονιά τον αγώνα 
4ο «NaoussaSantaRun» απόστασης περίπου 
1.700 μ. που θα διεξαχθεί την Παρασκευή 22 
Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 18:30 το απόγευμα με 
αφετηρία την Πλατεία Καρατάσου.

Οι συμμετέχοντες δρομείς θα είναι ντυμένοι 
με στολές του Αϊ Βασίλη σε έναν αγώνα συμ-
βολικού χαρακτήρα χωρίς χρονομέτρηση, αφού 
στόχος της διοργάνωσης είναι η δημιουργία 
χριστουγεννιάτικης ατμόσφαιρας στο κέντρο της 
πόλης. Η εκδήλωση θα πλαισιωθεί με χριστου-
γεννιάτικα χάπενινγκς και πολλές εκπλήξεις.

Η εκκίνηση και τερματισμός του αγώνα θα 
γίνει στην Πλατεία Καρατάσου και αφού διανύσει 
περίπου 1.700μ. σε κεντρικές οδούς της πό-
λης (Πλατεία Καρατάσου-Βενιζέλου-Μ. Αλεξάν-
δρου-Βασ Φιλίππου-Πλ. Αγίου Μηνά-Ζαφειρά-
κη-Δημ. Βλάχου-Κωνσταντινίδη) θα τερματίσει 
στην Πλατεία Καρατάσου.

Ο αγώνας είναι ανοικτός σε όλους τους πολίτες όλων των ηλικιών είτε επιθυμούν να 
τρέξουν ή να περπατήσουν ντυμένοι απαραίτητα με στολή ή με σκούφο του Αϊ-Βασίλη. 

Σε όλους τους συμμετέχοντες θα δοθούν αναμνηστικά διπλώματα συμμετοχής και 
συμβολικά δώρα.

Πληροφορίες: Γραφείο Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Νάουσας, (τηλ.: 23323 
50360 & 50375).

Παράταση στην ανανέωση 
των πάσο ΑμΕΑ

Παρατείνεται έως τις 29 Δεκεμβρίου η ανανέωση των 
δελτίων μετακίνησης ΑμεΑ (πάσο) για το έτος 2017, σύμ-
φωνα με τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής 
Μέριμνας της Π.Ε. Ημαθίας. Η ανανέωση των παλαιών και 
η έκδοση των νέων δελτίων γίνεται από τη Δ/νση και από 
τα ΚΕΠ του τόπου κατοικίας των δικαιούχων. Τα δελτία θα 
ισχύουν για το έτος 2017 και για όσο διάστημα από το 2018 
απαιτείται  για να εκδοθεί η νέα κοινή υπουργική απόφαση 
για τη χορήγησή τους.

Δράσεις ενημέρωσης 
και ευαισθητοποίησης 

για τα άτομα με αναπηρία
 Με αφορμή την Παγκόσμια 

Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, 
που έχει οριστεί η 3η Δεκέμ-
βρη, το Ειδικό Νηπιαγωγεiο, το 
Ειδικό Δημοτικό Σχολεiο Νάου-
σαςκαι το ΕΕΕΕΚ ανοίξανε την 
πόρτα τους στα όμορα σχολεία 
σε μία προσπάθεια συμπερί-
ληψης της γενικής με την ειδι-
κή αγωγή. Πραγματοποιήθη-
καν  δράσεις ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης, βιωματκές 
παρεμβάσεις  μαθητών και μα-
θητριών από το 5ο και 8ο Δημο-
τικό Σχολεiο, 8ο Νηπιαγωγεiο και το 3ο Γυμνάσιο της πόλης μας.

  Οι δράσεις περιλάμβαναν ξενάγηση στους χώρους του σχολεiου, συζήτηση με τα 
παιδιά, μικρή αναφορά στην ιστορiα και τους στόχους του Ειδικού Σχολείου, παρακο-
λούθηση ολιγόλεπτου βίντεο, ανάγνωση παραμυθιών  για να κατανοηθεί πλήρως η 
έννοια της αναπηρίας, της διαφορετικότητας και των ίσων δικαιωμάτων και παρασκευή 
χριστουγεννιάτικων γλυκών. 

  Στο τέλος όλοι οι μαθητές ζωγράφισαν και έγραψαν τις σκέψεις και τα συναισθήμα-
τά τους.

ΟΛΟΙ ΙΣΟΙ - ΟΛΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ
Ευχαριστούμε πολύ την Προϊσταμένη του 8ου Νηπιαγωγείου Νάουσας κ. Βαλσαμί-

δου Πασχαλίνα και την σχολική νοσηλεύτρια κ. Έλενα Ηλιάδου
 Τον διευθυντή του 8ου  Δημοτικού Σχολείου κ. Σωτήρη Σταμάτη και τους εκπαιδευ-

τικούς κ. Μαρία Ζιακάκη,  τον  κ. Γιάννη Σουδία και τη σχολική νοσηλεύτρια κ. Τασούλα 
Τσιντόγλου.

 Την διευθύντρια του 5ου Δημοτικού Σχολείου κ.Βαρβάρα Αβραμίδου και τον  εκπαι-
δευτικό κ. Γιώργο Ζώγιο.

 Τον διευθυντή του 3ου Γυμνασίου κ. Νικόλαο Κύρου και την υποδιευθύντρια κ. Σα-
λώμη Μπουνόβα.

Ειδικό Νηπιαγωγείο - Ειδικό Δημοτικό Σχολείο-
Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Νάουσας 



ΑΝΔΡΙΚΗΟΜΑΔΑ
Ηανδρικήομάδα τουΑγροτικούΑστέρααγωνίζεται την

Κυριακή10/12/2017,στις15:00στογήπεδοτηςΑγίαςΒαρ-
βάραςμε τηναντίστοιχηομάδα τηςΑΕΠΒέροιας, για την
8η αγωνιστική τηςΑ2 ερασιτεχνικής κατηγορίας τηςΕΠΣ
Ημαθίας.

ΟΜΑΔΕΣΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

Παιδικότμήμα
Το Σάββατο 9/12/2017 το παιδικό

τμήματουΑγροτικούΑστέρα,αγωνίζεται
στο γήπεδο τουΛαζοχωρίουστις11:00,
με το αντίστοιχο τμήμα τουΜακεδόνα
Βέροιας,γιατην7ηαγωνιστικήτουπαι-
δικούπρωταθλήματος.Ησυγκέντρωση
τωνπαικτώνθαγίνειστις09:15τοπρωί
στο γήπεδο τηςΑγίαςΒαρβάρας και η
μετακίνησηθαγίνειμειδίαμέσα.

ΤμήματαΥποδομής
Το Σάββατο 9/12/2017 τα τμήματα

υποδομής τηςΑκαδημίας (προπαιδι-
κό, τζούνιορ, προτζούνιορ-μπαμπίνο)
τουΑγροτικούΑστέρα, αγωνίζονται στις
10:30,στογήπεδο τηςΑγίαςΒαρβάρας
μετααντίστοιχατμήματατηςακαδημίας
τουΚοπανούγιατην6ηαγωνιστικήτου
πρωταθλήματοςυποδομών.

Ησυγκέντρωσηθαγίνειστις09:45το
πρωίστο γήπεδο τηςΑγίαςΒαρβάρας.
Οι μικροί αθλητές να έχουν μαζί τους
πράσινηστολή.

Πραγματοποιήθηκε χθες η κλή-
ρωση του πρωταθλήματος 
Κ20 της Football League που 

θα ξεκινήσει στις 17 Δεκεμβρίου. Η 
Βέροια μετέχει στον 2ο όμιλο με την 
ομάδα Νέων και με προπονητή τον 
Γιάννη Καψαλιάρη. 

2ος‘Ομιλος
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣΠΕΡΙΟΔΟΥ2017-2018
1ηΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ-10ηΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
17-Δεκ-2017-4-Μαρ-2018
ΤΡΙΚΑΛΑ-ΑΠΟΛΛΩΝΛΑΡΙΣΑΣ
ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ-ΑΝ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΟΞΑΔΡΑΜΑΣ-ΒΕΡΟΙΑ
ΑΡΗΣ-ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ
ΑΠΟΛΛΩΝΠΟΝΤΟΥ-ΑΕΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ

2ηΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ-11ηΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
7-Ιαν-2018-11-Μαρ-2018
ΑΠΟΛΛΩΝΛΑΡΙΣΑΣ-ΔΟΞΑΔΡΑΜΑΣ
ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ-ΤΡΙΚΑΛΑ
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ-ΑΕΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ
ΒΕΡΟΙΑ-ΑΠΟΛΛΩΝΠΟΝΤΟΥ
ΑΝ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ-ΑΡΗΣ

3ηΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ-12ηΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
14-Ιαν-2018-18-Μαρ-2018
ΤΡΙΚΑΛΑ-ΔΟΞΑΔΡΑΜΑΣ
ΑΡΗΣ-ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ
ΑΠΟΛΛΩΝΠΟΝΤΟΥ-ΑΠΟΛΛΩΝΛΑΡΙΣΑΣ
ΑΕΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ-ΑΝ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ-ΒΕΡΟΙΑ

4ηΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ-13ηΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
21-Ιαν-2018-24-Μαρ-2018
ΑΠΟΛΛΩΝΛΑΡΙΣΑΣ-ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ
ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ-ΑΕΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ
ΔΟΞΑΔΡΑΜΑΣ-ΑΠΟΛΛΩΝΠΟΝΤΟΥ
ΑΡΗΣ-ΤΡΙΚΑΛΑ
ΑΝ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ-ΒΕΡΟΙΑ

5ηΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ-14ηΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
28-Ιαν-2018-1-Απρ-2018
ΤΡΙΚΑΛΑ-ΑΠΟΛΛΩΝΠΟΝΤΟΥ
ΑΠΟΛΛΩΝΛΑΡΙΣΑΣ-ΑΝ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΑΕΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ-ΑΡΗΣ
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ-ΔΟΞΑΔΡΑΜΑΣ
ΒΕΡΟΙΑ-ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ

6ηΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ-15ηΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
4-Φεβ-2018-15-Απρ-2018
ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ-ΑΠΟΛΛΩΝΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΟΞΑΔΡΑΜΑΣ-ΑΝ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΑΡΗΣ-ΒΕΡΟΙΑ
ΑΠΟΛΛΩΝΠΟΝΤΟΥ-ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ
ΑΕΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ-ΤΡΙΚΑΛΑ

7ηΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ-16ηΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
11-Φεβ-2018-22-Απρ-2018
ΑΠΟΛΛΩΝΛΑΡΙΣΑΣ-ΑΡΗΣ
ΔΟΞΑΔΡΑΜΑΣ-ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ-ΤΡΙΚΑΛΑ
ΒΕΡΟΙΑ-ΑΕΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ
ΑΝ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟ-

ΝΤΟΥ

8ηΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ-17ηΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
18-Φεβ-2018-29-Απρ-2018
ΤΡΙΚΑΛΑ-ΒΕΡΟΙΑ
ΑΡΗΣ-ΔΟΞΑΔΡΑΜΑΣ
ΑΠΟΛΛΩΝΠΟΝΤΟΥ-ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ
ΑΕΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ-ΑΠΟΛΛΩΝΛΑΡΙΣΑΣ
ΑΝ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ-ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ

9ηΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ-18ηΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
25-Φεβ-2018-6-Μαϊ-2018
ΤΡΙΚΑΛΑ-ΑΝ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ-ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ
ΔΟΞΑΔΡΑΜΑΣ-ΑΕΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ
ΑΠΟΛΛΩΝΠΟΝΤΟΥ-ΑΡΗΣ
ΒΕΡΟΙΑ-ΑΠΟΛΛΩΝΛΑΡΙΣΑΣ
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Στη διεξαγωγή της 9ης αγωνιστι-
κής την προκαθορισμένη ημερο-
μηνία αποφάσισε η Διοργανώ-

τρια Αρχή. Κανονικά θα διεξαχθούν 
τα εμβόλιμα παιχνίδια, που είχαν προ-
γραμματιστεί για το τριήμερο 19-21 
Δεκεμβρίου και παρά το γεγονός, πως 
εκείνο το διάστημα ορίστηκαν και τα 
πρώτα ματς Κυπέλλου για τη φάση 
των «16», που συμμετέχουν ο ΟΦΗ 

και ο ΑΟ Τρίκαλα.

Όπωςόμωςφαίνεται από τοπρόγραμμα εκείνη
τηναγωνιστικήταΤρίκαλαπουείναικαιτοκύπελλο
θα έπαιζαν  με τονΑχαρναικό που έχει αποσυρ-
θείτομόνοπουέπρεπεναγίνειήτανναμετατεθεί
ηαναμέτρησηΟΦΗ-ΔόξαΔράμας, όπωςκαι τελικά
συνέβη.

Η νέα ημερομηνία αυτού τουπαιχνιδιού θα ορι-
στείπροσεχώς,μετην9ηαγωνιστικήτουπρωταθλή-
ματοςναδιεξάγεταιέτσικανονικά,τοτριήμερο19-21
Δεκεμβρίου.

Κανονικάηεμβόλιμηαγωνιστικήστην
Footballleague19-21Δεκεμβρίου

Αρχίζει το πρωτάθλημα των Νέων
Τοπρόγραμματου2ουομίλου

Αγωνιστικές δραστηριότητες
του Αγρ. Αστέρα Αγ. Βαρβάρας



Τα «25α Αλεξάνδρεια» αποτέ-
λεσαν το  πρώτο μεγάλο τεστ 
της χρονιάς για την αγωνιστική 

ομάδα της Κολυμβητικής Ακαδημίας 
«ΝΑΟΥΣΑ». Στο διεθνές  meeting, που 
διεξήχθη από τις 2 έως τις 4 Δεκεμβρί-
ου και διοργάνωσε η ομάδα του ΠΑΟΚ, 
στο «Ποσειδώνιο» κολυμβητήριο Θεσ-
σαλονίκης,  έλαβαν μέρος περισσότεροι 
από 950 αθλητές από 7 διαφορετικές 

χώρες ανεβάζοντας το επίπεδο δυσκολί-
ας των αγώνων πολύ ψηλά.

ΗΚ.Α.Ν. συμμετείχε με 20 αθλητές- τριες στη
διοργάνωση.Εκτόςαπόταπολλάνέαόριαγιατους
ΧειμερινούςΑγώνεςκαιταΠανελλήνιαΠρωταθλήμα-
τα3αθλήτριεςτηςΚ.Α.Ν.,παράτονεαρότηςηλικίας
τους,κατάφερανναπροκριθούνστουςτελικούςτων
αγωνισμάτωντους,οιοποίοιδιεξάγοντανσεμορφή
ΑνοιχτήςΚατηγορίαςΑνδρών-Γυναικών.

Συγκεκριμένα:
ΛαφτσίδουΚατερίνα:πέρασεσε 4 τελικούς - 4η

1500ΕλΓυναικώνμενέοατομικόρεκόρ(1η-2η-3η
Τουρκία),5η400ΕλΓυναικών,5η200Ελ
Γυναικών και 5ηστα 800 ελ Γυναικώνμε
νέοατομικόρεκόρ(1η-2η-3η-4ηΤουρκία).

ΣιπητάνουΑναστασία:πέρασεσε2μι-
κρούς τελικούς-στα 200μμικτή Γυναικών
12ηκαιστα50μπεταλούδαΓυναικών13η
μενέοατομικόρεκόρκαιόριαΟΠΕΝ.

ΧαριάδουΘεοδώρα: πέρασε στον μι-
κρό τελικόστα 200μ ύπτιο Γυναικών 11η
πετυχαίνοντας νέοατομικόρεκόρ και όριο
ΟΠΕΝ.

Πολύ κοντάστομικρό τελικό και η Γκί-
τκουΒασιλική με νέο ατομικό ρεκόρ στα
200μπρόσθιο.Νέαόριακαιατομικάρεκόρ
απότουςΕξηντάραΣτ.,ΙωαννίδηΣπ.,Μη-
τσιάνηΚ.,ΜουρατίδηΧρ.,Χατζηιωαννίδη
Κ., ΣταμπουλούΚ.,ΜπαλτατζίδουΑν.,Α-
ντωνίουΖ.,Αιμονιώτη Χ., ΓιαννακίδουΑ-
φρ.,ΠλουμπίδουΑνθή.Νέαατομικάρεκόρ
από τουςΛόλαΑναστάση,Λόλα Ιωάννα,
ΤαχυδρομίδηΘ.,ΣτούκαΑναστ., καιΜαυ-
ρίδουΕυστ.

Την ήττα με 
σκορ 6-1 
γνώρισε η 

ομάδα Παίδων της 
Ημαθίας απέναντι 
στην αντίστοιχη 
της Μακεδονίας. 
Ο πολύ δυνατός 
αέρας επηρέασε 
την ομάδα της 
Ημαθίας που δεν 
μπόρεσε σε κανέ-
να σημείο του 
αγώνα να αντιμε-
τωπίσει την ανώ-
τερη ομάδα της Μακεδονίας. 
Αν και μείωσε σε 4-1 με γκολ 
του Κίτσα δέχτηκε στο τέλος 
άλλα 2 γκολ.

ΣΥΝΘΕΣΗ: Κωστογλίδης, Σερεμέ-
τας(41Μπράβος),Θυμιόπουλος(25Μπί-
ζος),Τασιόπουλος,Βράνας,Λαζεκίδης(64
Τσοπουρίδης), Κίτσας,Μαντζής(47Βασι-
λειάδηςΝ.),Μιχαηλίδης,Παπαιωάννου (25
Μαργαρίτης),Σακάκος.

Η ομάδαΝέων τηςΗμαθίας έχασε με
σκορ 2-1 από την αντίστοιχη ομάδα της
Μακεδονίας.Η ομάδα τηςΗμαθίας καλύ-
τερη στο α� ημίχρονοπροηγήθηκε στο
7’ με τονΠιπιλιάρη και δέχτηκε την ισο-
φάρισηστο13’.Στοβ’ημίχρονοηομάδα
τηςΜακεδονίας ήταν καλύτερη,πίεσε για
τοδεύτερογκολπουτοπέτυχετελικάστο
85’,τηνστιγμήπουη ομάδα τηςΗμαθίας
είχεισορροπήσειτοπαιχνίδι.

ΣΥΝΘΕΣΗ: Ζάχος, Χαραλαμπίδης
, Θεοδώρου (Κιρκιλιανίδης). Γατουρτζί-
δης,Παρασχόπουλος(86’Δεληβός),Μωυ-
σίδης(54’Μουρατίδης),Πιπιλιάρης, Συμε-
ωνίδης , Βασίλτσης (86’Σιδηρόπουλος),
Δασκαλάκης,Λούτσης.

CMYKCMYK
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Tον ετήσιο χορό τους συνδιορ-
γανώνουν από κοινού φέτος ο 
ΑΟΚ και οι νεοσύστατοι Αετοί 

Βέροιας! Σε ένα από τα πιο γνωστά 
Κέντρα Εκδηλώσεων του νομού σε 

μια επιχείρηση που έχει στηρίξει 
την προσπάθεια των συλλόγων, το 
«Σείριος» στο Μακροχώρι, οι δύο 
σύλλογοι μπάσκετ του νομού θα 
πραγματοποιήσουν φέτος τον ετή-
σιο χορό.

Με τηνπαρουσίαΛαϊκοποντιακής καιΔη-
μοτικήςΟρχήστραςκαιδύομέρεςπρινυποδε-

χτούμετοννέοχρόνο,οιάνθρωποιτωνδιοικήσεων,
οιπαίκτεςκαιοιφίλοιτωνδύοομάδωνθαπεράσουν
μιαξέγνοιαστηκαιόμορφηβραδιά,μακριάαπότην
καθημερινότητα.

Γιατιςπροσκλήσειςήγιακράτησηθέσεωνκαλέ-
στεστο6973220345

Με απόλυτη επιτυχία πραγματο-
ποιήθηκε η κοινή δράση της 
ΕΠΣ Μακεδονίας σε συνεργα-

σία με την ΕΠΣ Ημαθίας προκειμένου 
να ενισχυθεί το Κοινωνικό Παντοπω-
λείο του Συνδέσμου «Πνοή Ζωής για 
τα Παιδιά». Η παραπάνω δράση πραγ-
ματοποιήθηκε το περιθώριο των συνα-
ντήσεων των μικτών ομάδων Παίδων 
και Νέων μεταξύ της ΕΠΣ Μακεδονίας 

και τη Ημαθίας που διεξήχθησαν στα 
γήπεδα της ΕΠΣΜ στη Μίκρα.

Ησυμπαράσταση και ηπροσφορά τωνανθρώ-
πων και φίλων του Ερασιτεχνικού Ποδοσφαίρου
ήταναξιέπαινη.Συγκεντρώθηκαναρκετάτρόφιμακαι
είδη οικιακής χρήσεωςπουθαβοηθήσουνπουθα
βοηθήσουν τις οικογένειες και ταπαιδιάπου έχουν
ανάγκη.

Γιαακόμημιαφοράτοποδοσφαίρουανέδειξετο
κοινωνικό τουπρόσωπο και είναι αρωγός και συ-
μπαραστάτηςσυλλόγωνκαιφορέωνπουσυνεισφέ-
ρουνβοήθειαστουςσυνανθρώπουςμας.

Στον ΄Σείριο΄ 
στο Μακροχώρι
το Σάββατο 30 
Δεκεμβρίου ο 

χορός του ΑΟΚ 
και των Αετών 

Βέροιας

Τοκοινωνικόπρόσωποτου
ποδοσφαίρουαπότηνΕΠΣΗμαθίας

ΕΠΣΗμαθίας

Δύο ήττες για τις Μικτές

HΚολυμβητικήΑκαδημίαΝάουσας
με20αθλητέςστα“25αΑλεξάνδρεια”!
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Η διοίκηση της ομάδας  του Φίλιπ-
που Αλεξάνδρειας απηύθυνε 
κάλεσμα σε όσους θα ήθελαν 

να βρεθούν στο πλευρό των παικτών, 
στην αναμέτρηση που θα διεξαχθεί το 

Σάββατο 9/12 
και ώρα 15.00.

Αναλυτικάηανα-
κοίνωση

«H 14η αγωνι-
στική για τοπρωτά-
θλημα τηςΓ εθνικής
κατηγορίας και η ο-
μάδατηςπόληςμας
βρίσκεται αντιμέτω-
πη με την ιστορική
ομάδα του Ηρακλή
το Σάββατο 9 Δε-
κεμβρίου και ώρα
15:00 το μεσημέρι,
διοίκηση, προπονη-

τικό teamκαιπαίκτες καλούνόλους τουςφίλους της
ομάδας μας ναπαραβρεθούνστο εκτός έδραςπαι-
χνίδιπουθαπραγματοποιηθείστηνΘεσσαλονίκηκαι
γήπεδοΚαυτατζόγλειογιαναείναιο12οςπαίχτηςτης
ομάδαςμας»

Τοαγωνιστικόταξίδι
της με την Εθνική Ο-
μάδαΔρόμωνΑντοχής
ξεκίνησε η αθλήτρια
βορείων αγωνισμάτων
τουΕΟΣΝάουσας Γε-
ωργίαΝιμπίτη,αφήνο-
νταςγιαλίγοτιςφοιτη-
τικέςτηςυποχρεώσεις.
Η εκκίνηση της προε-
τοιμασίαςτηςέχειαφε-
τηρία το χιονοδρομικό
κέντρο Val Ridanna
της Ιταλίας, ενώ στη
συνέχεια θα μεταβεί
στο Obertil l iach της
Αυστρίας, συνδυάζο-
νταςσεμιασειράαγώ-
νων τις προπονήσεις
τηςμε τον λευκόαγω-
νιστικόστίβο,υποσχό-
μενη τα καλύτερα για
τη χιονοδρομική περί-
οδο2017-18.

Κάλεσμα του Δ.Σ του Φιλίππου 
Αλεξάνδρειας για τον αγώνα με τον Ηρακλή

Μετηνεθνικήδρόμωναντοχής
στοεξωτερικόηΓεωργίαΝιμπίτη

Πολύ καλή ήταν η εμφάνιση 
των νεαρών ποδοσφαιριστών 
του Φ.Α.Σ. ΝΑΟΥΣΑ στον 

επαναληπτικό αγώνα με τον Φίλιππο 
Αλεξάνδρειας, που έγινε το απόγευμα 
της Τετάρτης (6-12) στο Δημ. Στάδιο 
Νάουσας για την 4η φάση του κυπέλ-
λου της Ε.Π.Σ. Ημαθίας. Ο υπηρεσια-
κός προπονητής Γιώργος Σγούρδας 
ξεκίνησε τον αγώνα με ποδοσφαι-
ριστές που έχουν μικρό χρόνο συμ-
μετοχής στο πρωτάθλημα αλλά και 
αρκετούς νεαρούς ποδοσφαιριστές 
της ομάδας. 
Στο πρώτο ημίχρονο οι δύο ομάδες προσπά-

θησαν να ελέγξουν το ρυθμό, μεπαιχνίδι κυρίως
στοχώρο του κέντρουκαιπροσωπικέςμονομαχίες
χωρίς ιδιαίτερες φάσεις μπροστά στις δύο εστίες.
Στην επανάληψη η ομάδα τηςΝάουσαςπίεσε και
δημιούργησε τιςπροϋποθέσεις για γκολ, το οποίο
ήρθεστο89΄,ότανοΧατζόπουλοςεκτέλεσεκόρνερ,
οΔίντσηςέγινεαποδέκτηςτηςμπάλαςκαιμεέξυπνο
πλασέέστειλετηνμπάλασταδίκτυακάνονταςτο1-0,
σκορπουοδήγησετοναγώνασεημίωρηπαράταση
(σ.σ.σύμφωναμετηνπροκήρυξητουκυπέλλουδεν
μετράτοεκτόςέδραςγκολτουπρώτουαγώνα,αλλά

ηδιαφοράτωνγκολστιςδύοαναμετρήσεις!!).
Η ομάδα τηςΑλεξάνδρειας έφτασεστην ισοφά-

ριση στο 95΄, με απευθείας εκτέλεση φάουλ του
Σκοπελίτη. Η ομάδα μας δεν απογοητεύθηκε και
στο112΄ονεαρόςΛαφάραςμεέξυπνημπαλιάστην
πλάτη της άμυνας βγήκε τον Καψάλη, ο οποίος
πλάσαρετονΚούζακαιέκανετο2-1,σκορπουδεν
άλλαξεμέχρι το τέλος τηςπαράτασης και οδήγησε
τιςδύοομάδεςστηδιαδικασίατωνπέναλτι.

ΟιφιλόξενοιήτανπιοεύστοχοιαπότουΝαουσαί-
ους καιπροκρίθηκανμεσκορ2-4.Από τηνομάδα
τουΦ.Α.Σ. ΝΑΟΥΣΑ στην εκτέλεση των πέναλτι
ευστόχησανοιΝτινόπουλος καιΜαντώς, ενώαπό
τουςφιλοξενούμενους οιΚωτσιόπουλος,Κούμπου-
λα,ΜυλωνάςκαιΣκοπελίτης.ΟΚούζαςαπέκρουσε
ταπέναλτιτωνΚερμανίδηκαιΔίντσηκιοΝομικόςτο
πέναλτιτουΚαρατζάογλου.

Οισυνθέσειςτωνομάδων:
Φ.Α.Σ. ΝΑΟΥΣΑ: Νομικός, Ευθυμιάδης (Πα-

ντζαρτζίδης),Δίντσης, Τζιμογιάννης, Τσιλικιώτης
(70’Κερμανίδης),Μαντώς,Τόσιος,Καψάλης,Νίκου
(77΄Χατζόπουλος), Μτσεντλισβίλι (77΄Λαφάρας),
Ντινόπουλος

ΦΙΛΙΠΠΟΣΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ: Κούζας, Πέικος,
Τάχος, Πιπιλιάρης (84΄Κωτσιόπουλος),Αργυρίου,
Ταλαίπωρος (78’Δημητρόπουλος),Αβραμόπουλος
(95΄Μυλωνάς),Τριανταφυλλόπουλος (78΄Σκοπελί-
της),Καρατζάογλου,Κούμπουλα,Δαδάκος.

ΚΥΠΕΛΛΟ Ε.Π.Σ. ΗΜΑΘΙΑΣ
Φ.Α.Σ.Νάουσα-ΦίλιπποςΑλεξάνδρειας1-0
(2-1στηνπαράταση,2-4σταπέναλτι)

Πολύ καλή η εμφάνιση των Ναουσαίων
και αποκλεισμός στη διαδικασία των πέναλτι

Είναι διαθέ-
σιμος για 
το παιχνί-

δι με τον Αρη 
ο Πετρόπουλος 
– Η «προϊστο-
ρία» του κόντρα 
στους «κίτρι-
νους». Στη Δόξα 
Δράμας ο Αντώ-
νης Πετρόπουλος 
μετρά πλέον 
αντίστροφα και 
ανεβάζει στρο-
φές. Απουσιάζει 
για δύο περίπου 
εβδομάδες και 
προσπαθεί να καλύψει το χαμένο 
έδαφος με έξτρα πρόγραμμα.

Κάνειπροσπάθειεςναεπιστρέψειγιαναβοηθή-
σειστοεγχείρηματηςανόδουκαιόλασυνηγορούν
ότιθαείναι«παρών»στομεγάλοπαιχνίδιτηςΚυ-
ριακής.Μάλιστα,δεναποκλείεταιναχρησιμοποιη-
θείεξαρχήςαπότονΔιγκόζη.


Πιοπολλέςφορέςωςαντίπαλος

Ο31χρονος επιθετικός βρέθηκε το καλοκαίρι
μίαανάσααπό τονΑρη, κάτιπουσυνέβημάλιστα
καισεάλλεςμεταγραφικέςπεριόδους,αλλάεντέλει
συμφώνησεμετηΔόξα.Οπροσεχήςαντίπαλοςτων

«μαυραετών» και πρωτοπόρος της βαθμολογίας
είναιηομάδα,τηνοποίαέχειαντιμετωπίσειοΠετρό-
πουλοςτιςπερισσότερεςφορέςστηνκαριέρατου.


Ταγκολ

Για τηνακρίβεια,βρέθηκεαντιμέτωποςμε τους
«κίτρινους»13φορές.Εχεισκοράρει4φορές.Με
τοΧαϊδάριστοματςτηςανόδουγιατονΑρη,μετη
φανέλα τηςΑΕΚστο«ΚλεάνθηςΒικελίδης», αλλά
καιδύοφορέςμε τονΑπόλλωναΣμύρνης.Φέτος,
σε 3 ματς έχει βρει δίχτυαμίαφοράμε αντίπαλο
τονΑιγινιακό.Στοματς τηςΚυριακήςθασυναντή-
σειωςαντιπάλουςουκολίγουςπρώηνσυμπαίκτες
τουστονΑπόλλωναΣμύρνης(Βαλεριάνος,Δεληζή-
σης,Κάσος,Διαμαντόπουλος).

Ο Αντώνης Πετρόπουλος έχει τους 
λόγους του να αγωνιστεί στο ντέρμπι 

Δόξα Δράμας-Άρης

Μέρος του προγράμματος ακο-
λούθησε ο έμπειρος μεσο-
επιθετικός. Σε κομμάτι της 

προπόνησης συμμετείχε την Πέμπτη 
(7/12) ο Βαγγέλης Πλατέλλας, ο 
οποίος παραμένει αμφίβολος για τη 
δύσκολη αναμέτρηση του Άρη στη 
Δράμα με τη Δόξα (10/12, 15:00), για 
την 7η αγωνιστική του πρωταθλήμα-
τος.

Στοπρόγραμμαπου διεξήχθηστοΔασυγένειο

αθλητικόκέντρο,οιΜανώληςΤζανακάκηςκαιΛού-
καΜιλούνοβιτς ακολούθησαν και σήμερα (7/12)
ατομικό, με τηνπροετοιμασία τωνΘεσσαλονικιών
να συνεχίζεται τηνΠαρασκευή (8/12) μεπρωινή
προπόνηση.Ακόμη,ενόψειτουπαιχνιδιούμετους
«μαυραετούς»θαπραγματοποιηθείηκαθιερωμένη
MediaDay,πουθαλάβειχώραστοΚλ.Βικελίδης,
τηνΠαρασκευή(7/12,14:00).

Αναλυτικά:
«HΠΑΕΑΡΗΣενημερώνειότιαύριοθαπραγ-

ματοποιηθείMediaDay ενόψει του αγώνα με τη
ΔόξαΔράμας.ΗMediaDay θα γίνει στην αίθου-
σαΤύπου τουΚλεάνθηςΒικελίδηςστις 14:00 και
στουςεκπροσώπουςτωνΜΜΕθαμιλήσειοΔημή-
τρηςΔιαμαντόπουλος».

Με Πλατέλλα η προπόνηση στον Άρη
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 

Δεκέμβριος 2017 
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκατά

τοδιάστημααπό4-12-2017 μέχρι10-12-
2017 θαείναιτοεξής:Αυτόματοςτηλεφωνη-
τήςβλαβών:τηλ.2331021814.

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

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

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Το βιβλιοπωλείο ‘Έμμετρη 
Γνώση’ και οι εκδόσεις 
Γαβριηλίδης παρουσι-

άζουν  το μυθιστόρημα   της 
Γεωργίας Μακρογιώργου με 

τίτλο ΤΥΧΗ ΣΤΑ 
ΤΕΙΧΗ το Σάββατο 
16 Δεκεμβρίου 2017, 
στις 7 μμ. στην Εστία 
Μουσών.

Για το βιβλίο θα μιλή-
σουνοι:

ΔήμητραΚουβάτα,φιλό-
λογος,ποιήτρια,

Μάρθα Ζήση, λογοπαι-
δαγωγός,

ΟλυμπίαΤσίτση,φιλόλο-
γος.

Αποσπάσματα θα δια-
βάσουν η Κατερίνα Μπό-
σκουκαιηΔάναΠετρά.

H ΓεωργίαΜακρογιώρ-
γου γεννήθηκε στη Νάου-
σα. Ζει και εργάζεται στη
Θεσσαλονίκηως εκπαιδευ-
τικός. Είναι κάτοχος μετα-
πτυχιακώντίτλωνστηδιδα-
σκαλία της αγγλικής γλώσ-
σαςτουΕλληνικούΑνοιχτού
Πανεπιστημίου και στηΔη-
μιουργικήΓραφή -Συγγρα-
φή τουΠανεπιστημίουΔυ-
τικήςΜακεδονίας. Άρθρα
και εισηγήσεις της  έχουν

δημοσιευτεί σε επιστημονικάπεριοδικά και
σεπρακτικά συνεδρίων, ενώποιήματα και
διηγήματάτηςσελογοτεχνικάπεριοδικάκαι
συλλογικέςεκδόσεις.Η‘ΤύχησταΤείχη’είναι
τοπρώτοτηςβιβλίο.

Το βιβλίο της Γεωργίας 
Μακρογιώργου «ΤΥΧΗ ΣΤΑ ΤΕΙΧΗ»
 παρουσιάζεται στην Εστία Μουσών

Φαρμακεία
Παρασκευή 8-12-2017

13:30-17:00ΑΥΓΕΡΟ-
ΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ26(6οΔη-
μοτικόσχολείο)23310-29101

20:30-01:00 + διαν.
ΓΚΡΕΖΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΙΝΔΟΥ11(κάτωαπότα
αστικά)23310-23023

Ημερολόγιο2018
από«ΤαΠαιδιά
τηςΆνοιξης’’

Πρόσκληση του Συλλόγου 
στην παρουσίαση

Φέτος ο  Σύλλογος, το  ΕικαστικόΕργαστήρι  με
την ομάδα του,φιλοτέχνησαν12ποδήλαταμέσαστο
χρόνο.ΤαΠρωτότυπαέργατωνΠαιδιώνεκτίθενταιστο
χώροτηςεκδήλωσης.Όσοοικαιροίδυσκολεύουντόσο
θηρεύειηανάγκηναπλησιάζουνοικαρδιέςκαιναπλέ-
κονταιταχέριακαιταχαμόγελάμας.

Τοβαθιάανθρώπινοαποφασιστικόκαιαδιαπραγμά-
τευτοαίτημα για ελπίδα,πίστη, αγάπη,συνέργεια και
συντροφικότηταμαςαφοράόλουςμας.Άσχετααπότο
γιατί,τοπώςκαιτοτιαντιμετωπίζειοκαθέναςμας.

Εμείςβάζουμετηδύναμη,τηναισιοδοξίακαιτοκρα-
σί.Εσείςφορέστε μόνο την καλήσας διάθεση και το
χαμόγελόσαςκαιελάτε.

Από τις 7.00 μ.μ. θα είμαστε όλοι εκεί και θασας
περιμένουμε.



ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ από ιδιώ-
τη καινούργιο κατάστη-
μα 45 τ.μ. στο κέντρο
τηςΒέροιας(Κεντρική5
- δίπλαστοΕπιμελητή-

ριο), μεπατάρι 30 τ.μ.,
αυτόνομη θέρμανση
και θέσηπάρκιγκ.Τηλ.:
6936870915.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  χωρά-
φι 12 στρ. στο δρό-
μο Βέροια-Λαζοχώρι,
σε παραγωγή ρόδια
8 ετών, 960 δένδρα,
με 25 τόνους παρα-
γωγής ,  περ ίφραξη ,
ν ε ρ ό .  Τη λ . :  6 9 8 4
704671.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγρός με
ροδάκινα και πομώνα
στην άσφαλτο 7.500
τ.μ., κοντά στην.Αγ.
Μαρίνα καιΑγ. Γεώρ-
γιο.Τηλ.: 6945 122583
Euromesitiki.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  φάρμα

με ροδακινιές (δένδρα
7ετίας) με πομώνα, ε-
κτάσεως 10.500 τ.μ.
εντός συνοικισμού Κυ-
δωνοχωρίου (ΜΟΥΣΤΑ-
ΛΙ). Τηλ. επικοινωνίας:
23310 23184, 6976
631156,6977511373.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΑΠΟΘΗΚΕΣ-

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ-
ΓΡΑΦΕΙΑ-
ΓΚΑΡΑΖ-
ΧΩΡΑΦΙΑ

Ε ΝΟ Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι

κέντρο,Αστικά, γκαρ-
σονιέρα 3ου ορόφου,
δωμάτ ιο ,  σαλοκου-
ζ ί να ,  μπάν ιο ,  ανα -
καιν ισμένη,  ατομική
θέρμανση πετρελαί-
ου ,  α ι ρ  κον τ ί σ ι ο ν ,
πλήρως επιπλωμένη,

ευχάριστη, φωτεινή.
Ενο ίκ ιο  180 ,00  ευ-
ρώ. Μεσιτικό γραφείο
« Σ ΤΟΧΟΣ» .  Τη λ . :
23310 68080,  6973
735020.

ΣΤΟ ΡΕΤΙΡΕ  της
πολυκατοικίας Παστέρ

8 στη Βέροια, ενοικι-
άζετα ι  γκαρσον ιέρα
1ΔΧΛΚ, επιπλωμένη
και έχει εγκατάσταση
γραμμή Internet, κε-
ντρική θέρμανση,T.V.,
κλιματιστικό, ηλ. κου-
ζινάκι με φούρνο, ψυ-
γείο κ.λπ. Πληρ. τηλ.:
23310 24939, 6973
015833.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ο-
λοκαίνουργιο studio 35
τ.μ.πλήρωςεπιπλωμέ-
νο και εξοπλισμένο με
τηλεόραση, κλιματισμό,
ηλ. θερμοσίφωνα,Wi-
Fi, θέση πάρκιγκ και
πλυντήριο σε νεόδμητη
οικοδομή, στο κέντρο
της Βέροιας. Πληρο-
φορίες στο τηλ : 6948

457059.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Ε ΝΟ Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι

πρώην εξουσιοδοτη-
μένο συνεργείοOPEL,
πλήρως εξοπλισμένο,
με πολύ καλό ενοίκιο.
Τηλ.:6944860080.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  ψητο-
πωλείο στηΒέροια, με
σταθερήπελατεία.Τηλ.:
6942424470.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕ ΙΤΑ Ι  κ υρ ί α
ή κύριος για φροντί-
δα  κα ι  περ ιπο ίηση
ηλ ι κ ιωμένου .  Τηλ . :
23310 25176 & 6998
027956.
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ επι-
χείρηση καφέ-μπαρ

επίτηςοδούΕληάς

πλήρως  εξοπλ ι -

σμένη. Τηλ.: 6945

013461.

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

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

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

Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ 
MINERVA ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 

ΤΗΣ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
ΖΗΤΑ

ΠΩΛΗΤΡΙΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
.ΓνώσειςΗ/Υ
.Προϋπηρεσίασεανάλογηθέσηεπιθυμητή
.Ηλικίαέως35ετών
ΒιογραφικάστοEmail:v-mamoli@minerva.gr
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ  άτομο
από εταιρία αυτοκι-
νήτων για το τμήμα
ανταλλακτικώνμεπο-
λύ καλή γνώση Η/Υ,
αγγλικών και γνώσεις
μηχανολογίας. Τηλ.:
23310 62780 & 6978
770066.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από κρε-
οπωλείο στη Βέροια,
κρεοπώλης για πλήρη
εργασία. Τηλ. επικοι-
νωνίας:2332041875 /
42608.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  Νοση-
λευτής για ΜΕΤΑΚΙ-
ΝΗΣΗ και φροντίδα
κυρίας με σοβαρό κι-
νητικό πρόβλημα, με
καροτσάκι μεταφορικό
μέσο θα εκτιμηθεί.Τηλ
επικ.6953010340.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΟ-
ΤΩΝ ζητείται άνδρας
από 22 έως 40 ετών,
δίπλωμα οδήγησης Γ΄
κατηγορίας,γνώστηςχει-
ρισμούκλαρκ.Τηλ.: επι-
κοινωνίας:6976777999.

ΑΠΟΕΜΠΟΡΙΚΗΕ-
ΤΑΙΡΙΑζητείταικύριοςάνω
των30ετώνμεάνεσηλό-
γουκαιευχέρειαστιςδημό-
σιεςσχέσειςνααναλάβει
εταιρία στοΝομό.Τηλ.:
6934888738κοςΚώστας.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα
γιαεργασίασεsportcafe
σανσερβιτόραγιαπρωι-
νήήαπογευματινήεργα-
σία,στοκέντρο τηςΒέ-
ροιας.Τηλ.:6998027990.

ΖΗΤΕΙΤΑΙκοπέλαμε
μεταφορικόμέσογιακα-
φέουζερίστοΜακροχώ-
ριαπέναντιαπότοπαλιό
κρατικόΚΤΕΟ,γιααπο-
γευματινές ώρες από
4.00μ.μ.έως01.00μ.μ.
Τηλ.:6977755040,6983
469968&2331041541.

ΑΠΟ ΤΟ ΨΗΤΟ-
ΠΩΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΗΣ
ζητούνται κοπέλες για
εργασία. Τηλ.: 6984
472747,κοςΓιώργος.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣκυρία

μονογονικής οικογένει-
ας, ζητάει εργασία, για
φύλαξηηλικιωμένωνκαι
καθαρισμόσπιτιών.Τηλ.
εφωνο:6999262565.

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

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει
τηνφροντίδα ηλικιωμέ-

www.laosnews.gr

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700
τμ.μεκτίσμαδυόροφοσε τιμή
ευκαιρίας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφιποτιστι-
κό11στρέμματαστηΜελίκη(πε-

ριοχήΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα

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

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

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙαποθήκηκοντάστκάντρο220τ.μ.,50.000ευρώ.

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

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

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

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

Προσφορά της εβδομάδας
-ΕΥΚΑΙΡΙΑπωλείταιοικοδομή επί τηςΘεσσαλο-

νίκης,αποτελούμενηαπόυπόγειο,ισόγειο,όροφος,
160.000€

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

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

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

-Κατάστημαπωλείταισεκαινούργιαοικοδομήστοκέ-
ντρο40τ.μ.Τιμή19.000ευρώ

www.mesitikoveria.gr

Από το Θεραπευτήριο 
«ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ» ζητούνται:

-Ειδικός ιατρόςπαθολόγος ή γενικός γιατρός
γιαπρωϊνόωράριο-πλήρηαπασχόληση

-Νοσηλευτές-τριεςγιαπλήρηαπασχόληση
-ΕργοθεραπεύτριαήΕργοθεραπευτήςγιαπρω-

ϊνόωράριοεργασίαςμε4ώρεςεργασίας

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

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

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ολοκληρωμένες
ανακαινίσεις σπιτιών, καταστημάτων μεπροσοχή
στηλεπτομέρεια,πολύκαλέςτιμέςκαισυνέπειαστο
χρόνο.Τηλ.:6944764477κ.Δημήτρης.
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νων& καθαρισμα σπιτιών,
γραφείων και σκάλες.Τηλ.:
6946479828.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Μαθη-

ματικός με πολυετή πείρα
παραδίδειμαθήματαγιαόλα
τα επίπεδασε μαθητές Γυ-
μνασίου,ΛυκείουκαιΕΠΑΛ.
Αναλαμβάνει προετοιμασία

για τις Πανελλαδικές εξε-
τάσεις.Τιμές λογικές.Τηλ.:
6936679430.

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΙΛΟΛΟ-
ΓΟΣμεφροντιστηριακήπείρα
και ειδικότηταστηνΈΚθεση,
παραδίδει ιδιαίτεραμαθήματα
σεμαθητέςΔημοτικού,Γυμνα-
σίου,Λυκείου,μεμονωμένακαι
σεγκρουπάκια.Τιμέςπροσι-
τές.Τηλ.:6973707829.

ΓΑΛΛΙΔΑπαραδίδειμα-
θήματα σε παιδιάΔημοτι-
κού-Γυμνασίου.Τιμέςπροσι-
τές.Τηλ.:6934840452.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΜΑΘΗ-
ΜΑΤΙΚΟΣπαραδίδει μαθή-
ματασεμαθητέςδημοτικού,
γυμνασίου και λυκείου.Τι-
μέςπροσιτές. Τηλ. επικοι-
νωνίας:6976802836.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κρεβατάκι

ΒΕΒΕσεάσπρο χρώμα,
με στρώμα και υφασμα-
τάκια προστατευτικά,
σχεδόν αχρησιμοποίητο.
Τιμήευκαιρίας150,00ευ-
ρώ.Τηλ.:6977430658.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ εξοπλισμός
καφετέριας (καφετιέρα
ASTORIA MONH), πλυ-
ντήριο πιάτων (DIHR-Ι-
ταλικό), φραπιέρα (επαγ-
γελματική-βαρέως τύπου),
τοστιέρα (επαγγελματική2
εστιών),2στρογγυλάτρα-
πέζια,7καρέκλες (μεκου-
παστή)και8ψηλάσκαμπό.
Πωλούνταισε τιμήευκαιρί-
ας.Τηλ.:6974867093.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:23841 -ΩΡΟΛΟΙΚέντροΕΝΟΙΚΙ-

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

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

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

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

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

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

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

Κωδ:23702 -ΑΓΙΑΠΑΡΑΣΚΕΥΗανα-

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ23243ΠΙΕΡΙΩΝ,Μονοκατοικία95

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:23128 -ΩΡΟΛΟΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Αποθήκηισόγειασυνολικήςεπιφάνειας65τ.μ.
Αποτελείταιαπό1Χώρο.Τιμή:120€.

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:23000 -ΩΡΟΛΟΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ23673ΚΕΝΤΡΟ ,Κατάστημα26

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ:23792 -ΚΕΝΤΡΟενοικιάζεταια-

νοιχτόπάρκινγκσεπυλωτή15τ.μ.μεμηνιαίο
μίσθωμαμόνο50€.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:13556 -ΣΤΑΔΙΟΥΠΩΛΕΙΤΑΙΔια-

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:13725 -ΤρίλοφοΠΩΛΕΙΤΑΙκατά

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

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

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13151-ΩΡΟΛΟΙπωλείταιαποθήκη

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

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:13504-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙκατάα-

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

ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗ-
ΤΑτουακινήτουαυτού.

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
ΡΑΧΗ, πωλείται χωραφοοικόπεδο σε

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ.13056ΑΚΡΟΠΟΛΗ,ευκαιρίαπω-

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

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ 13817ΒΥΖ.ΜΟΥΣΕΙΟπωλείται

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

ΠΩΛΗΣΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Κωδ:105256 -ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣΚέντρο

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

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ:13574-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙκομπλέ

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

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

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

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

www.laosnews.gr

ΕΔΡΑ:ΕΛΗΑΣ14ΒΕΡΟΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙδιανομέας

από τηROMAPIZZA.

Τηλ.:2331061515.

Ταπαραπάνωαποτελούνμέροςτουχαρτοφυλακίουμας

Γιαναταδείτεόλαμπείτεστοwww.mesitiki.www.mesitiki.gr

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

ΖΗΤΗΣΗΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΗΕταιρεία«TSIFLIDISSECURITY»ζητάειγιαΆμεσηΠρόσληψη

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Μεσιτικόγραφείοσελειτουργία,μεμεγάλοπε-

λατολόγιο και πλήρη εξοπλισμό.Μόνοσοβαρές
προτάσεις. Τηλέφωνο: 6974 030000 ώρες 9.00
π.μ.-1.00μ.μ.

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

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

γοστάσιουγειονομικούενδιαφέροντος

ΓΙΑΤΟΥΣΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣΤΟΙΥΟΓΑ
-ΑσφαλιστικηενημερότηταΟΓΑ

ΓΙΑΤΟΥΣΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ
-Πρωτότυπεςάδειεςπαραμονήςκαιεργασίας
-Διαβατήριο

Αιτήσειςκαιβιογραφικάστοe-mail:irafruit@otenet.gr

Λογιστής-φοροτεχνικός
Α΄τάξεως

με μακρόχρονη εμπειρία
(ως προϊστάμενος λογιστηρίου 

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

Αγρ. Συν/σμών, επίβλεψη / μερική 
απασχόληση.

Τηλ.:6940891007
&2331400791

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

Περιγραφή θέσης:
Υποστήριξη τμήματος εξα-

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

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

Υπ.EπικοινωνίαςΚιομουρτζίδουΑναστασία

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

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

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

Αποστολήβιογραφικών:Greencontrol2@gmail.com
ήΠΡΑΣΙΝΟΣΕΛΕΓΧΟΣ, 10ο χλμΒέροιας-ΣκύδραςΤ.Κ
59035,ΤΘ50.
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ25τ.μ.επιπλωμένο120ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ30τ.μ.επιπλωμένο160ευρώ
ΠΑΠΑΚΙΑ35τ.μ.επιπλωμένο150ευρώ
ΡΟΛΟΪ35τ.μ.καλό130ευρώ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ35τ.μ.επιπλωμένο160ευρώ
ΠΑΤΡΙΔΑ40τ.μ.120ευρώ
ΠΙΕΡΙΩΝ45τ.μ.καινούργιο220ευρώ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ45τ.μ.15ετώνεπιπλωμένοθέα250ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ45τ.μ.επιπλωμένο140ευρώ
ΡΟΛΟΪ50τ.μ.ανακαινισμένο190ευρώ
ΡΟΛΟΪ50τ.μ.ανακαινισμένοεπιπλωμένο200ευρώ
ΡΟΛΟΪ50τ.μ.15ετώνκαλό180ευρώ
ΤΣΕΡΜΕΝΙ55τ.μ.10ετών220ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ60τ.μ.1ΔΣΚκαλό180ευρώ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ60τ.μ.επιπλωμένο10ετών250ευρώ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ2δωμάτια,καλή220ευρώ
ΤΣΕΡΜΕΝΙ70τ.μ.15ετώνεπιπλωμένο250ευρώ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ80τ.μ.ατομικήθέρμανση180ευρώ
ΡΟΛΟΪ90τ.μ.ατομικόςλέβηταςκαλό200ευρώ
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ80τ.μ.ανακαινισμένο240ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ90τ.μ.15ετώνηλιακό,πάρκιγκ250ευρώ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ90τ.μ.ανακαινισμένοεπιπλωμένο250ευρώ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙδιαμέρισμα100τ.μ.σεμονοκατοικίαατομι-
κήθέρμανση250ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ110τ.μ.ατομικήθέρμανση300ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ110τ.μ.ατομικήθέρμανσητζάκι350ευρώ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ110τ.μ.ατομικήθέρμανση,θέα320ευρώ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ130τ.μ.4δωμάτια,10ετών250ευρώ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ150τ.μ.4δωμάτια,10ετών,θέα,γκαράζ,400ευρώ
ΕΛΙΑ120τ.μ.επιπλωμένο,400ευρώ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ100τ.μ.10ετώντζάκι,ατομικήθέρμανση,
επιπλωμένο400ευρώ

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

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

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

www.laosnews.gr

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΦοιτητικεςΓκαρσ.Στοκεντρο.
ΛΑΔΟΜΥΛΟΙΜονοκατοικια65τ.μμεοικοπεδο200τ,μ50000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣκοντα,2ΔΣΚ-WC2οςμεΑ.Θ.36000€
ΙΚΑ95τ.μΑ.ΘΚοπλαμ,ασανσερ,ρετιρε43000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙανω,οικόπεδο.600τ,μ24000€
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ93τ.μ1Ος2ΔΣΚΑτ.αεριο52000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣκαιν.3ος105τ.μμεΘεση,Α.Θ3ΔΣΚτζακι110000€
ΠΑΥΣΑΝΙΟΥοικ.375τ,μμεπαλιακατοικια28000
ΚΕΝΤΡΟ95τ.μ,2ΔΣΚτου200380000€
ΚΕΝΤΡΟ120τ.μ2ΔΣ-ΚΘέα,αποθ.Α.Θανακαιν.75000€
ΜΕΖΟΝΕΤΤΑμεΘεα,Α.Θ, τζακιπαρκιγκ, 150 τ.μ 3ΔΣΚ
wc130000€
ΠΙΕΡΙΩΝκαινουριοοροφ/σμα3ΔΣΔΚΑ.Θ,Θεακαιαερα
80τ.μ150000€
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝΣτουντιο-Γραφειο 30τ.μμεθεα,προσο-
ψηςΕυκαιρία10000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙΜονοκατοικια 68 τ.μ του 75΄με οικοπ.270
μετρα30000€
EΛΗΑ1ΔΚουζινακιWC35τ.μευχαριστο,τελικητιμη10000€
ΟΙΚΟΠΕΔΟ380Τ.Μκεντροσ.δ1,2καλητιμη
ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗκαινουριομεθεα,3ος92τ.μ+γκαραζ,Α.Θ
85000€
N.ΠΡΟΔΡΟΜΟΣΜον/κια ημιτελης με 3ΔΣΚ +900 τ.μ
οικοπεδο01000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ

ΑΝΟΙΞΕΩΣπλησιον2ΔΣ-ΚΑ.Θ.επιπλωμενο250€
ΑΝΟΙΞΕΩΣΣτουντιοΛουξεπιπλωμενοΑ.Θ.230€
Π.ΜΕΛΑ3ος.3ΔΣΚ2WCΑ.Θπανελ,καλό300€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ4ος1ΔΣ-ΚWCΚ.Θ170€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ1ΔΣΚ4oςΘερμ/τεςμεθεα170€
Π.ΜΕΛΑ2ΔΣΚΑ.ΘΚοπλαμ,μωσαικο-ξυλο220€
ΚΕΝΤΡΟ2ος3ΔΣΚ2WCΑ.Θηλιακος,280€
ΩΡΟΛΟΙΣτουντιο,χωριςΘερμανση1ος-100€
ΠΑΠΑΓΟΥ1ΔΣΚΑ.Θχωριςκοιν.ισογειοκαι3ος120€
ΠΑΠΑΚΙΑ80τ.μ2ΔΣΚΑ.Θ.1οςανακαινις.2017250€
ΚΕΝΤΡΟ2ΔΣΚ.Α.Θ.ΡΕΤΙΡΕΚοπλαμ,260€
ΚΕΝΤΡΟ3ΔΣ-ΚουζιναχωρισταΑ.Θ,Κοπλαμ300€
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟκεντροΛΟΥΞ1ΔΣΚΑ.Θ.250€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΠΕΡ/ΚΗΒεροιαςΦιλέτο16στρ.πανωστηνάσφ.σ.δ0216€
ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ8500τ.μμεεπιτραπεζιαστηνασφ3000τοστρέμμα
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.ΓΕΩΡΓΙΟΣκτημα21στρ.μεβιομηχανικατα8στρ42000€
ΑΣΩΜΑΤΑ5στρ.αρτιομεΘέα25.000€ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΣΥΚΙΕΣπανωαπό66΄35στρεμ.70000€
ΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ6500τ.μ.κονταστοχωριο30.000€ΤΩΡΑ24000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ10στρ20000€-ΣΤΑΥΡΟΣ15στρ.45000€
ΠΑΤΡΙΔΑ7500τ.μκοντασεασφαλτοποτιστικο,26000€
AΣΩΜΑΤΑ3600τ.μΕλαιωναςΠαραγωγικος15000€

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€
ΚΤΕΛστηνεισοδο,καταστημα60τ.μ+60υπογειο5€
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΓΡΑΦΕΙΟεναςχωρος+wc80€
ΑΠΟΘΗΚΗισόγειαεπιτηςΑνοίξεως180τ.μ200€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΓραφειο50τ.μΛουξπρό-
σοψη300€
ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙΔιώροφοΝεοκλασικόκεντρογιαΚαφε-Ρεστωράν
ΠΩΛΕΙΤΑΙστονΠΡΟΜΗΘΕΑυπογειααποθηκη80Τ.μ7000€
ΩΡΟΛΟΙΓκαραζκλειστοενοικιο50€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕπαγγελματικοςχωρος100τ.μ200€
ΚΑΤΩΑΠΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣΧΩΡΟΣ1300τ.μ
Γιαδιαλογητηριοηπαρομοιεςχρησεις,μεψυκτικουςθαλαμους..

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
Στηνπολυκατοικία επί της οδούΜ.Μπότσαρη 87,περιοχήΠασά

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

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

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

τουσυγκροτήματος(σύμφωναμετιςδιατάξειςτουΠΔ219/2006
Γιαεπιτόπουσυνάντησηκαιενημέρωση:
Τηλ.2331024939και6973015833

Η ΑΛΜΗ Α.Β.Ε.Ε.
ΖΗΤΑ

Στέλεχος για το τμήμαΜΗΧΑΝΟΡΓΑ-
ΝΩΣΗΣ της εταιρείας γιαπλήρηαπασχό-
λησηκαιμεταπαρακάτωπροσόντα:

-Πτυχίοστηνπληροφορική
-ΆριστηδιαχείρισηπρογραμμάτωνΗ/Υκ΄Internet
-Πολύκαλέςτεχνικέςγνώσειςυπολογιστών
-ΠολύκαλέςγνώσειςπρογραμματισμούΗ/Υκ΄ανάπτυξηςλογισμικού
-Ικανότητες,ενδιαφέρονκαιαφοσίωσηγιατοαντικείμενοδουλειάς,σεσυν-

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙφρεζάκι
καινούργιομε33ώρες

εργασίας.Τιμή400,00ευρώ.
ΤΕΧΝΙΚΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Σκαπτικό βενζίνηςΜΒ6500. Ι-

σχύς6,5Ηρ,Πλάτος εργασίας50
cm, βάθος εργασίας 17,5-35 cm,
ταχύτητες 1 εμπρός/1 όπισθεν,
μαχαίρια6+6,κωδ.009597.

Τηλ.: 23310 21210 Κιν.: 6978 004183

Η  ε τ α ι ρ ί α
«AGROMA» ΠΕ-
ΤΚΟΣΚΣΙΑΟ.Ε.
ζητάει  εργατικό
προσωπικό με ει-
δικότητατεχνίτη-η-
λεκτροσυγκολλητή.Απαραίτητηπρουπόθεση:

-Εργασιακήεμπειρία
-Hλικίαεως45ετών
Στοιχεία επικοινωνίας 23310-27100/27101 & info@agroma.gr
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ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΚΥΡΙΟΣ 72 ετών ζητεί

κυριααπό50ετώνέως70
για σοβαρή σχέση. Τηλ.:

6989007541.
42ΧΡΟΝΟΣ εμφανίσι-

μοςμεανώτερημόρφωση
ζητεί γνωριμία με κοπέλα

ευχαρίστου χαρακτήρα.
Τηλ.:6942274316.

ΚΥΡΙΟΣ ζητά να βρει
κυρίαχωρίςυποχρεώσεις,
φτωχειά, για σοβαρήσχέ-
ση.Τηλ.:2331026934.

ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χω-
ρίς υποχρεώσεις ζητά
κυρία μέχρι 50 ετών για
σοβαρήσχέση.Τηλ.:6984
040769.

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

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

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

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

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

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

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

Τογραφείομαςβρίσκεται:ΑγίουΑντωνίου1
στονπρώτοόροφο

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

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

Ζητούνται ακίνητα προς πώληση - ενοικίαση

www.laosnews.gr

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ 
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ (ΕΥΚΑΙΡΙΑ)

Συσκευαστήριοεσπεριδοειδώνσεάριστηκατάστασημε:
Νο1τράπεζαδιαλογής
Νο2μεταφορικήταινία
Νο3κηρωτικό
Νο4τουρμπίνα
Νο5μηχανικόςταξινομητήςμεσταδιακόανοιγμα
Νο6λεκάνησυσκευασίας.
Δυνατότηταπαραγωγής5τόνουςτηνώραδυνατότη-

ταναεπεξεργαστούνταεσπεριδοειδήκαιμεφύλλακαι
νακηρωθούν100%.Τηλ.:2331021063.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κυνηγό-
σκυλο ράτσας Βίσλα
θυληκό.  Τηλ. :  6977
354226.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Πωλείται κομπλέ σύ-

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

Απότηνεταιρία IDECOABEστηνΚουλούραΗμα-
θίας ΖΗΤΕΙΤΑΙΠΩΛΗΤΗΣ για μόνιμη απασχόληση με
απαραίτηταπροσόντα:

-Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άν-
δρες)

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

ΟΓΡΑΦΙΚΟ»

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

PΑν στο προεδρικό 
μέγαρο έκανε τέτοιο σό-
ου ο Ταγίπ, στη Θράκη 
θα γίνει πανηγύρι...

P Να δείτε που στην 
Κομοτηνή θα προσπαθή-
σει να προκριθεί με... το 
εντός έδρας γκολ.

PΚαλά τα είπε όμως 
ο Προκόπης για τη συν-
θήκη της Λοζάνης. Σω-
στός Πρόκοποπ!

PΕξάλλου οι πολιτικοί μας τόσα χρόνια αγνοού-
σαν πιο πολύ την Κοζάνη, όχι τη Λοζάνη.

PΚαι όλη την ελληνική περιφέρεια μαζί...

PΤη δε Φλώρινα την ανακάλυψαν χάρις στο Λια-
νέικο. Όχι τόσο τον Γιώργο, όσο τη Δήμητρα.

P-Περίγραψέ μου τη χώρα σου με τρεις λέ-
ξεις.

-Όποιος μπορεί φεύγει!

PΤο ευχάριστο είναι ότι πέρασε το πενταήμερο 
που δεν έπρεπε να βάλουμε πλυντήριο λόγω γιορ-
τής. Όπου και φέτος παραλίγο να μείνουμε χωρίς 
βρακί.

PΓια κάλτσες δεν τρέχει κάστανο. Τις αλ-
λάζεις πόδι, τις γυρνάς κι ανάποδα, πέρασε η 
εβδομάδα.

PΕνώ υπάρχει και η διασφάλιση για το one night 
stand, που γίνεται ΜΕ τα παπούτσια.

PΣτο κολυμβητήριο η γυμνάστρια μού έδωσε 
ένα μακαρόνι κολύμβησης. Το μόνο διαίτης.

PΕδώ δεν χορταίνω με ένα πιάτο, τι να με κάνει 
ένα μακαρόνι κορίτσι μου...

PΕίπα στη γυμνάστρια να ψάξει στην αγορά 
μήπως αυτά τα μακαρόνια κολύμβησης βγαίνουν 
και με κιμά.

PΕπίσης, περιμένω κάποιος να εφεύρει κινητό 
τηλέφωνο μπάνιου, να μπορώ να πλένομαι όπου 
θέλω.

PΗ ατάκα της ημέρας:
-Δεν έκανα θυσίες εγώ; Για ποιον 

έπαιρνα την πίτα χωρίς κρεμμύδι ρε 
Μαράκι;

PΚαι:
Ήταν ένας ελέφαντας και ένα μυρμήγκι 

και είχαν μόνο ένα εισιτήριο για το σινεμά.
-Μην σε νοιάζει, λέει ο ελέφαντας, θα 

σε κρύψω πίσω από το αυτί μου για να 
μην σε δουν.

Πάει ο ελέφαντας να μπει στο σινεμά:
-Γεια σας, λέει ο τύπος που ελέγχει τα 

εισητήρια.
-Γεια σας, λέει ο ελέφαντας.

-Μόνος σας είστε;
-Ναι, είμαι μόνος μου.
-Και αυτός πίσω από 

το αυτί σας ποιος είναι;
Πάνε πάλι πίσω.
-Θα σε κρύψω στην 

προβοσκίδα μου, λέει ο 
ελέφαντας.

Ξαναπηγαίνουν στο 
σινεμά:

-Γεια σας, λέει ο τύπος 
που ελέγχει τα εισιτήρια.

-Γεια σας, λέει ο ελέ-
φαντας.

-Μόνος σας είστε;
-Ναι, είμαι μόνος μου.
-Και αυτός στην προ-

βοσκίδα σας ποιος είναι;
Τζίφος δεύτερη φορά 

και πάνε πάλι πίσω.
-Να δοκιμάσουμε να 

σε κρύψω εγώ κάπου; 
ρωτάει ο μυρμήγκι.

-Ναι, αλλά δεν νομίζω 
να πετύχει, λέει ο ελέφα-
ντας.

Πιάνει το μυρμήγκι και 
τυλίγει τον ελέφαντα με α-
λουμινόχαρτο.

Πάνε πάλι στο σινεμά:
-Γεια σας, λέει ο τύπος 

που ελέγχει τα εισιτήρια.
-Γεια σας, λέει το μυρ-

μήγκι.
-Μόνος σας είστε;
-Ναι, είμαι μόνος μου.
-Και μέσα στο αλουμι-

νόχαρτο τι είναι;
-Μυστήριος είσαι, ρε 

φίλε! λέει το μυρμήγκι. Να 
μην φέρω και ένα σαντου-
ιτσάκι για το διάλειμμα;

K.Π.



«Τα Παιδιά της Άνοιξης» όσους τίμησαν και στήριξαν τη γιορτή τους
 Την Κυριακή 3/12/2017 λόγω της Παγκόσμιας ημέρας ΑμεΑ το ΚΔΗΦ «Τα Παιδιά της Άνοιξης» διοργανώσαμε στις εγκαταστάσεις 

μας, μία μεγάλη γιορτή, με μουσική και διαφορετικές δράσεις. Θα 
θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλο τον κόσμο τον οποίο μας τίμησε 
με την παρουσία του, αλλά και όλους όσους συνέβαλαν στο να 
ολοκληρωθεί η γιορτή αυτή. Συγκεκριμένα, τον κύριο Ασεκίδη Γιάν-
νη και τους μουσικούς του, οι οποίοι διασκέδασαν τον κόσμο, το 
παραδοσιακό μουσικό συγκρότημα με ζουρνάδες από το Μακρο-
χώρι με τους Μυλωνά Θωμά και Αρβανίτη Γιώργο, καθώς και το 
μορφωτικό- πολιτιστικό σύλλογο Κορυφής. Επίσης, θα θέλαμε να 
ευχαριστήσουμε τον κύριο Σαπουνόπουλο Θωμά για την παροχή 
των «μανιταριών» αλλά και όλα τα μέσα μαζικής Ενημέρωσης, που 
κάλυψαν την εκδήλωση

Το Δ.Σ του Συλλόγου

Επίσκεψη του Σ.Δ.Ε. Νάουσας στη νηματουργία 
«Βαρβαρέσος Α.Ε.»

Την Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2017, οι εκπαιδευόμενοι και οι εκ-
παιδευτές του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Νάουσας, επισκέφτηκαν 
την νηματουργία «Βαρβαρέσος Α.Ε.» στη  ΣτενήμαχοΝαούσης, όπου 
ξεναγήθηκαν στους χώρους και τις εγκαταστάσεις του εργοστασίου 
από τον Προϊστάμενο του Τομέα Τελειοποίησης, κ. Φραγκοτσινό, και 
ενημερώθηκαν σχετικά με όλα τα στάδια και τις μεθόδους επεξεργα-
σίας του βαμβακιού ως το τελικό στάδιο της νηματοποίησης και του 
ποιοτικού ελέγχου. Επιπλέον δόθηκαν και κάποιες πληροφορίες για 
τις προοπτικές της εταιρείας και τη θέση της στην Ευρώπη, ενώ με 
τις απαντήσεις του κ. Φραγκοτσινού σε διάφορα σχετικά ερωτήματα 
των εκπαιδευομένων, λύθηκαν κάποιες απορίες τους.

Το Σ.Δ.Ε. Νάουσας ευχαριστεί θερμά την νηματουργία «Βαρβα-
ρέσος Α.Ε.» για τη φιλοξενία της και ιδιαίτερα τον κ. Φραγκοτσινό για 
την πολύ διεξοδική και ενδιαφέρουσα ξενάγησή του.
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Χριστουγεννιάτικο Bazaar της 
Πρωτοβουλίας για το Παιδί

Η Πρωτοβουλία 
για το Παιδί πιστή 
στο ραντεβού της, 
ανακο ι νώνε ι  το 
Χριστουγεννιάτικο 
Bazaar της, που θα 
γίνει από την Κυ-
ριακή 10 έως και το 
Σάββατο 23 Δεκεμ-
βρίου 2017, στον 
πεζόδρομο της Πα-
ναγή Τσαλδάρη 42 
(απέναντι από τον 
φούρνο Σερεμέτα). 

Το κατάστημα 
θα είναι ανοικτό 
κάθε μέρα από τις 
9:00 έως τις 14:00 
και από τις 17:00 
έως τις 20:30 και 
τα Σαββατοκύριακα 
από τις 10:00 έως 
τις 15:00.

Οι εθελόντριες 
του Οργανισμού α-
πό την Ημαθία και 
άλλες περιοχές της 
Ελλάδας, έβαλαν 
πολύ μεράκι, πολύ 
αγάπη και μεγάλη τέχνη και δημιούργησαν και φέτος θαυμάσια έργα, χρηστι-
κά, διακοσμητικά, εδώδιμα, στολίδια, κοσμήματα, εποχιακά και άπειρα άλλα 
είδη υψηλής αισθητικής και ποιότητας. 

Τα έργα των εθελοντριών θα τα διατεθούν σε πολύ χαμηλές τιμές, ώστε 
όλοι οι φίλοι και οι υποστηρικτές του έργου της Πρωτοβουλίας να μπορέσουν 
για άλλη μία φορά να βοηθήσουν στην φροντίδα και προστασία των φιλοξε-
νούμενων παιδιών της. Σας περιμένουμε!

ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.
Αγιασμός στη Στέγη Δημιουργίας  

του Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ.

Αγιασμό της Στέγης Δημιουργίας  τελεί το Δ.Σ. του Σ.Ο.Φ.
Ψ.Υ. Ημαθίας με την ευκαιρία 3 χρόνων λειτουργίας της, την 
Κυριακή 10 Δεκεμβρίου και ώρα 11.30΄ π.μ. στο χώρο του 
Συλλόγου.

  Θα ακολουθήσει μικρή γιορτή, με ζωντανή μουσική σε Χρι-
στουγεννιάτικες μελωδίες.

Στον όροφο του McOza το 
Χριστουγεννιάτικο bazaar του 

ΣΟΦΨΥ Ημαθίας
Ξεκίνησε το Χριστου-

γεννιάτικο bazaar του ΣΟ-
ΦΨΥ Ημαθίας, στον όρο-
φο του cafe [McOza] και 
θα λειτουργήσει μέχρι την 
Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου.

Ομορφα χειροποίητα 
δώρα από τις εθελόντριες 
του Συλλόγου με πολύ με-
ράκι και σε πολύ χαμηλές 
τιμές.

ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΚΥΡΙΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ

Εκδρομή στην «
 Ονειρούπολη Δράμας»

   Η Φιλόπτωχος Αδελφότης Κυριών Βέροιας διοργανώνει 
ημερήσια εκδρομή  στη  χριστουγεννιάτικη « Ονειρούπολη 
Δράμας» την Κυριακή 10 Δεκεμβρίου 2017. Θα πραγματο-
ποιηθεί επίσης  επίσκεψη στο μοναστήρι της Αγίας Παρασκευ-
ής.  Ώρα αναχώρησης: 8.00΄π.μ από την «ελιά». Δηλώσεις 
συμμετοχής στα τηλέφωνα: 2331064731( πρωινές ώρες), 
6946425960, 6944311079 και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΛΑΧΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ

Αρχαιρεσίες 
στον Σύλλογο Βλάχων 

Βέροιας
Το Δ.Σ. καλεί τα μέλη του, στην ετήσια τακτική συνέλευση 

του «Συλλόγου Βλάχων Βέροιας» που θα γίνει την Κυριακή 
10 Δεκεμβρίου στις 11 π.μ. στα γραφεία του Συλλόγου (Βε-
ρόης και Εβραίων Μαρτύρων 1), με θέματα:

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

λειτουργία και την περαιτέρω ενδυνάμωση του συλλόγου.
Για το Δ.Σ.

      Ο Πρόεδρος        Η Γεν. Γραμματέας
Πίσκος Δημήτρης     Αναστασίου Νούλη

ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ
 (η νέα ταινία του Γιάννη Σμαραγδή)
Ο πολυβραβευμένος σκηνοθέτης Γιάννης Σμαραγδής επα-

νέρχεται με το νέο κινηματογραφικό του έργο και με κατάθεση 
ψυχής φωτίζει και τιμά τον σπουδαιότερο Έλληνα συγγραφέα 
και στοχαστή Νίκο Καζαντζάκη

Κάθε μέρα: 19.00 
( Συνεχίζει για 3η εβδομάδα)

Ο Θάνατος του Ιερού Ελαφιού The Killing of a Sacred Deer
Από τον αγαπημένο μας σκηνοθέτη  Γιώργο Λάνθιμο (Κυνό-

δοντα, Αστακός)
Κάθε μέρα: 21.30
Πρωταγωνιστούν: Κόλιν Φάρελ, Νικόλ Κίντμαν, Μπάρι Κέ-

γκαν, Ράφι Κάσιντι, Σάνι Σούλζικ, Αλίσια Σίλβερστοουν
Σκηνοθεσία: Γιώργος Λάνθιμος
Σενάριο: Γιώργος Λάνθιμος, Ευθύμης Φιλίππου

Ο ΘΗΣΑΥΡΟΣ
Η νέα κωμωδία του Στράτου Μαρκίδη «O Θησαυρός», η 

οποία βασίζεται σε μια από τις πλέον αγαπημένες στιγμές του 
κλασσικού ελληνικού κινηματογράφου, την ταινία «Ο Θησαυ-
ρός του Μακαρίτη».

Σκηνοθεσία: ΣΤΡΑΤΟΣ ΜΑΡΚΙΔΗΣ
Σενάριο: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Κάθε μέρα: 19.15 και 21.30

ΦΑΙΗ ΞΥΛΑ, ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΙΚΑΛΗΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙΜΙΤΣΕΛΗΣ, 
ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΩΡΟΘΕΑ 
ΜΕΡΚΟΥΡΗ, ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ, ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΚΩΝΣΤΑ-
ΝΤΙΝΙΔΟΥ , ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΖΟΥΜΑΚΗΣ, ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΑΛΥΒΑΤΣΗΣ, 
ΣΟΦΙΑ ΜΟΥΤΙΔΟΥ, ΜΑΓΔΑ ΠΕΝΣΟΥ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΟΥΡ-
ΔΟΥΜΗΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΤΙΚΟΥΔΗ, ΣΠΥΡΟΣ ΦΩΚΑΣ

Πρωταγωνιστεί και η Βεροιώτισα ηθοποιός Μάγδα Πένσου

Πάντινγκτον 2   
(Μεταγ. στα Ελληνικά)
Ώρα προβολής: 17.00  μόνο (Παρ 8/12 –Σαβ 9/12 –Κυρ 

10/12)
Σκηνοθεσία: Πολ Κινγκ Ηθοποιοί: Μπρένταν Γκλίσον, Τζιμ 

Μπρόαντμπεντ, Χιου Γκραντ, Σάλι Χόκινς, Τζούλι Γουότερς, 
Χιου Μπονεβίλ, Μπεν Γουίσοου (φωνή)

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

http://www.facebook.com/cinestarveria 

Νέες προβολές στο "ΣΤΑΡ"      7/12/17 - 13/12/17

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373
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