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Ουδείς δυσαρεστημένος
στο συνέδριο του Κινήματος 

Αλλαγής
  Μετρούσαν τα κουκιά στο Κινήμα Αλλαγής και τελικά 
κατέληξαν ότι δεν θα στεναχωρήσουν κανέναν. Χθες το 
απόγευμα η επικεφαλής του, Φώφη Γεννηματά ανακοίνωσε 
ότι όλοι όσοι ήταν υποψήφιοι θα είναι σύνεδροι και η 
προγραμματισμένη εκλογική διαδικασία της Κυριακής 
ματαιώνεται. Αν το καλοσκεφτούμε είναι ή καλύτερη 
δυνατή έκβαση, αφού μια διαδικασία εσωτερικών 
εκλογών, έστω και στην πιο αθώα εκδοχή της δημιουργεί 
σίγουρα τριβές. Επομένως όλοι μαζί αγκαλιασμένοι σε 
πανηγυρικό κλίμα, οδεύουν για το Σ.Ε.Φ. το παραπάνω 
σαββατοκύριακο. Τώρα εδώ που τα λέμε δύσκολοι καιροί 
για τέτοιες διεργασίες, γιατί όσο εθελοντικά και να 
προσπαθήσουν να «παίξουν» το παιχνίδι, σίγουρα θα 
έπρεπε να ξοδευτούν αρκετά χρήμτα. Η οικονομική 
κατάσταση των κομμάτων είναι αντίστοιχη και χειρότερη 
της εθνικής οικονομίας, ενώ το ευρουλάκι που θα 
συνεισέφερε ο κάθε ψηφοφόρος δεν έφτανε ούτε για καφέ. 
Επομένως, ορθώς από κάθε άποψη, ανέκρουσε πρύμναν 
ο νέος φορέας, γιατί είτε πολιτικά, είτε οικονομικά μόνο 
όφελος υπάρχει. Και το πολιτικό-κομματικό είναι μια 
κυρίως εσωτερική υπόθεση, το οικονομικό όμως είναι 
κάτι ευρύτερο. Τα κόμματα οφείλουν να γίνουν ευέλικτα, 
αποτελεσματικά και νοικοκυρεμένα για να ανακτηθεί η 
χαμένη εμπιστοσύνη του ψηφοφόρου.   
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+ Γ΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ. Των εν Σεβαστεία 40 

μαρτύρων,Καισαρίου ιατρού

Από χθες το «Εξοικονόμηση 
κατ’ Οίκον ΙΙ

Ενεργοποιήθηκεαπόχθες8Μαρτίου,ηηλεκτρονικήπλατ-
φόρμαexoikonomisi.ypen.gr,μέσωτηςοποίαςθαυποβάλλο-
νται οι αιτήσεις για τοπρόγραμμα«Εξοικονόμησηκατ’Οίκον
ΙΙ.Ήδηαναρτήθηκεστονδικτυακότόποτουυπουργείου,εγχει-
ρίδιοσχετικάμετοντρόποκαταχώρησηςτωνστοιχείων,οπότε
οιενδιαφερόμενοιμπορούνναενημερωθούνσχετικά..

Καιχιούμορ
Κατά τηνεπίσκεψήτου τηνΤετάρτη

στηΔυτικήΑττικήγιαναεγκαινιάσει το
κτίριο τηςΑσφάλειας, τοπρώτοπράγ-
μαπουείπεοπρωθυπουργόςαντίγια
καλημέρα, μάλλονως αστείο μπορεί
να εκληφθεί: «Βλέπωπολλούςπολίτες
που,παρά τοότι είμαστεσεμια εργά-
σιμη ημέρα, βρίσκονται εδώ, κάτιπου
σημαίνει ότι είναι πολύ σημαντικό για
αυτούς».

Το ενδεχόμενο να ήταν άνεργοι οι
άνθρωποι, πέρασε καθόλουως υπο-
ψία;

Πασχάλης και Καραβασίλης σε χαλαρό καφεδάκι
στην Ελιά

Με αφορμή την χθεσινοβραδυνή
εμφάνιση τους στην Ελιά για την η-
μέρα της Γυναίκας, οΠασχάληςΑρ-
βανιτίδης και η μπάντα του είχαν την
ευκαιρίανα«γευτούν»τηνβεροιώτικη
φιλοξενία.Ο«αειθαλής» καλλιτέχνης,
απόλαυσε την διαμονή του και τους
χαλαρούς ρυθμούς της πόλης μας,
ενώ όπως βλέπουμε και στηνφωτο-
γραφία, χθες το μεσημέρι, ήπιε τον
καφέ τουπαρέαμε τονπρόεδρο του
δικηγορικούσυλλόγουΒέροιαςΦώτη
Καραβασίλη, που στήριξε την εκδή-
λωση.

Ζήτησε την παραίτηση 
όσων αντιπεριφερειαρχών 
σκοπεύουν να κατεβούν

για βουλευτές ή δήμαρχοι
Τολεςκαιείδηση,αυτόπουζήτησεπροχθέςοΠεριφε-

ρειάρχηςΑπ.Τζιτζικώσταςαπότουςαντιπεριφερειάρχες
τηςΚεντρ.Μακεδονίαςπου ενδιαφέρονται να είναι υπο-
ψήφιοι βουλευτές ή δήμαρχοι στις επερχόμενες εκλογές.
Ζήτησε,τιςπαραιτήσειςτουςμέχριτοτέλοςτουμήνα…Ο
λόγος;ΓιαναμπορείηΔιοίκησητηςΠεριφέρειαςναπρο-
χωρήσειαπερίσπαστηκαιαφοσιωμένη,στοσχεδιασμότης
επόμενηςκρίσιμηςπενταετίας.

Όσοναπεις, έναςυποψήφιος,περισσότεροθα τρέχει
γιατηνκάλπηπαράγιατοέργοτοοποίοκαλείταιναυπη-
ρετήσειαπρόσκοπτα,μακριάαπόπροεκλογικούςαγώνες.

Γιατασκουπίδιαστοδρόμο
Παράπονα για τηνοδόΚου-

ντουριώτη, στο δρόμοπρος τις
Σαραντόβρυσες, μας έκανεανα-
γνώστριατουΛαούμετηνπαρά-
κλησηναγράψουμεκάτι,μήπως
και…

Ολόγοςγιατασκουπίδιαπου
κάποιοισκορπάνεστοδρόμο,ό-
πωςχαρτιάσακούλες,συσκευα-
σίεςπροϊόντωνκ.ά.,καιταοποία
παραμένουνεκείγιακαιρό…

Ωςπολίτεςπληρώνουμετόσα
τέλη με τηΔΕΗ, δεν δικαιούμα-
στεναέχουμεκαθαρόδρόμο;α-
ναρωτιέταικαιτομεταφέρουμε…

«Μπούκαραν»
φίλαθλοιτουΠΑΟΚ

σταγραφείατουΣΥΡΙΖΑ
Βέροιας

Έναμπαράζαντιδράσεωνεξελίσσεταιτιςτελευταίες
ημέρες από οπαδούς τουΠΑΟΚ, με «παρεμβάσεις»
σε τηλεοπτικά και ραδιοφωνικάστούντιο, μετά την τι-
μωρίατουλόγωτωνγνωστώνγεγονότωνστοντέρμπι
με τονΟλυμπιακό.Χθες μάλιστα, οπαδοί τουΠΑΟΚ
πραγματοποίησαν «παρεμβάσεις» στα γραφεία του
ΣΥΡΙΖΑστηνπλατείαΑγίουΑντωνίουστηΒέροια,στην
ΚοζάνηαλλάκαιστηνΈδεσσα,όπουπέταξανέντυπα
στα οποία αναγράφονταν «ΣΥΡΙΖΑ-ΝΔανεπιθύμητοι
στηΒόρειαΕλλάδα-ΤονΠΑΟΚκυνηγάτεγιαέναρολό
χαρτί».Οιδυναμικέςαντιδράσειςκλιμακώνονται,αφού
μετά τηνσυγκέντρωσηστηνΚαμάρα τηςΘεσσαλονί-
κης χθες το απόγευμα, διοργανώνεται συλλαλητήριο
τηνΚυριακή 11Μαρτίου στις 2.00 το μεσημέρι στην
πλατείαΑριστοτέλους, απόόπουθαακολουθήσει και
πορείαπροςτογήπεδο.Καιόλααυτάεναναμονήτης
σημερινήςεκδίκασηςτηςεφέσεωςτουΠΑΟΚ...

Θασκάσειμύτη
οήλιος!

Κι ενώακούμε και διαβάζουμε γιααλλαγή του καιρού,
στηΒέροιασύμφωναμετιςπροβλέψειςθαέχουμε…χαρά
Θεού.

Ναι μεν κάποιεςσυννεφιές αλλάμε τον ήλιο νασκάει
μύτη,ανάμεσάτου.

ΟιδεθερμοκρασίεςθαφτάσουντοΣαββατοκύριακοτος
17βαθμούςΚελσίου!



Το σχέδιο της παραγωγικής ανασυ-
γκρότησης των Περιφερειών της χώρας, 
οργανώνει η Κυβέρνηση σε συνεργα-
σία με τους Περιφερειάρχες, μέσα από 
συνεδριάσεις που διεξάγονται αυτές τις 
ημέρες.

Για την προετοιμασία του Περιφερεια-
κού Συνεδρίου που θα γίνει στη Θεσσα-
λονίκη από τις 26-28 Μαρτίου με αντικεί-
μενο την παραγωγική ανασυγκρότηση, 
συνεδρίασε προχθές η Εκτελεστική Επι-
τροπή της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, 
όπου έγινε αναλυτική συζήτηση για τη θε-
ματολογία του συνεδρίου, για τις προτά-
σεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδο-

νίας ανά τομέα, αλλά και για τα αιτήματα 
προς επίλυση ζητημάτων αρμοδιότητας 
της κυβέρνησης στην περιοχή της Κεντρι-
κής Μακεδονίας.

Ο Περιφερειάρχης ζήτησε από τους 
Αντιπεριφερειάρχες και τα στελέχη της 
διοίκησης της Περιφέρειας απολογιστι-
κά στοιχεία του έργου, αλλά κυρίως των 
εκκρεμοτήτων με την κεντρική διοίκηση, 
προκειμένου με οργανωμένο και τεκμη-
ριωμένο τρόπο να γίνει ένας διάλογος 
όλων των φορέων με την κυβέρνηση, ο 
οποίος να έχει συγκεκριμένα αποτελέ-
σματα στο πλαίσιο του Περιφερειακού 
Συνεδρίου, που θα γίνει στη Δυτική Θεσ-

σαλονίκη.
Στη διάρκεια της 

συνεδρίασης της 
Εκτελεστικής Επι-
τροπής, ο κ. Τζι-
τζικώστας επίσης 
ζήτησε από τους 
Αντιπεριφερειάρχες 
που ενδιαφέρονται 
να είναι υποψήφιοι 
Βουλευτές ή Δή-
μαρχοι στις επερ-
χόμενες εκλογές 
«να υποβάλουν τις 
παραιτήσεις τους, 
μέχρι τα τέλη του 
μήνα, προκειμένου 

η διοίκηση της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας, απερίσπαστη και απόλυτα 
αφοσιωμένη, να συνεχίσει να επιτελεί το 
σημαντικό έργο της και παράλληλα να 
προχωρήσει το σχεδιασμό της επόμενης 
κρίσιμης πενταετίας».

Διήμερη ενημερωτική σύσκεψη 
και στη Βέροια το Σαββατοκύριακο

Στο πλαίσιο της διεξαγωγής αυτού 
του Περιφερειακού Συνεδρίου και για τον 
καλύτερο προγραμματισμό του, διοργα-
νώνεται ενημερωτική σύσκεψη και  στη 
Βέροια κατά τη διάρκεια όλου του Σαββα-
τοκύριακου  στο κτίριο του Δημαρχείου, 
με συντονιστή την Ν.Ε. ΣΥΡΙΖΑ Ημαθίας 
και καλεσμένους, εκπροσώπους της Α-
ντιπεριφέρειας, των Δήμων και όλων των 
Φορέων, όλων των κλάδων του Νομού 
Ημαθίας.

Οι συνεχείς συσκέψεις θα γίνουν κα-
τά τη διάρκεια όλου του Σαββατοκύρια-
κου 10 και 11 Μαρτίου, από τις 9.00 το 
πρωί μέχρι το βράδυ, για να κατατεθούν 
και να καταγραφούν τα ζητήματα της Η-
μαθίας.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις πα-
ρακάτω συναντήσεις: 

Το Σάββατο η πρώτη συνάντηση αφο-
ρά την Αντιπεριφέρεια και στη συνέχεια 
θα ακολουθήσουν στο Δημαρχείο συνα-
ντήσεις με εκπροσώπους των Δήμων Βέ-

ροιας και Νάουσας, του Νοσοκομείου και 
των Υγειονομικών Συλλόγων του Δήμου 
Αλεξάνδρειας, του Οικονομικού Επιμελη-
τηρίου, της Κοινοπραξίας Συνεταιρισμών, 
των Ξενοδόχων και Εστιατόρων, του Χιο-
νοδρομικού Κέντρου, των Οινοποιών, 
των ΜΜΕ και των ΤΟΕΒ. 

Την Κυριακή οι συναντήσεις ξεκινούν 
με εκπροσώπους των Εμπορικών Συλ-

λόγων, των Ποδοσφαιρικών και άλλων Α-
θλητικών Σωματείων, των Βοοτρόφων και 
Αιγοπροβατοτρόφων, των Τυροκόμων, 
των Κρεοπωλών, της Εφορείας Αρχαιο-
τήτων, των Επαγγελματιών, των Αγρο-
τικών Συλλόγων, των Ζαχαροπλαστών, 
της ΕΒΖ, των Εκπαιδευτικών και άλλων 
συλλόγων.
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Σήμερα στην Αστυνομική Ακαδημία Βέροιας
Τελετή αποκαλυπτηρίων πινακίδας ονοματοθεσίας οδού 

«Ειδικού Φρουρού Χαράλαμπου Αμανατίδη» 
  Με πρωτοβουλία και ευθύνη του Δημάρχου  Βέροιας, Κωνσταντίνου Βοργιαζίδη και του Διοικητή της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης 

Ελληνικής Αστυνομίας Βόρειας Ελλάδας, Αστυνομικού Διευθυντή Διονυσίου Κούγκα, πραγματοποιείται σήμερα Παρασκευή 9 Μαρτίου, τελετή έξωθεν 
των εγκαταστάσεων Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Βορείου Ελλάδος, με την οποία, ανώνυμη οδός, ονομάζεται πλέον σε οδό «ΕΙΔΙΚΟΥ 
ΦΡΟΥΡΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ», σε ένδειξη απόδοσης ελαχίστου φόρου τιμής  Αστυνομικούς που έδωσαν την ζωή τους και κατεγράφησαν 
όχι μόνο στον μακρύ κατάλογο των πεσόντων του Σώματος αλλά και στη ψυχή μας.

Το Σωματείο Ειδικών Φρουρών Ελληνικής Αστυνομίας Αττικής (Σ.Ε.Φ.Ε.Α.Α) συγχαίρει τόσο τον Δήμο Βέροιας, μέσω του  Δημάρχου  Κωνστα-
ντίνου Βοργιαζίδη, όσο και τη Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Βόρειας Ελλάδας, μέσω του Διοικητή της Σχολής, Αστυνομικού Διευθυντή 
Διονυσίου Κούγκα, για την πρωτοβουλία και απόφασή τους, που τιμούν, μέσω των Ηρώων του Σώματος, το σύνολο των υπηρετούντων στην Ελλη-
νική Αστυνομία ως άξιους συνεχιστές του έργου και των ενεργειών αυτοθυσίας και αυταπάρνησης τους, υπερασπιζόμενοι την κοινωνική ειρήνη και 
ευνομία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Ε.Φ.Ε.Α.Α θα παραστεί δια αντιπροσωπείας και ο Γενικός Γραμματέας, Ευστράτιος Μαυροειδάκος, θα απευθύνει 
ομιλία - χαιρετισμό στα πλαίσια του προγράμματος των αποκαλυπτηρίων.

Ανακοίνωση για 
αναγγελία Ζημίας 

ΠΑΓΕΤΟΣ 01/03/2018 ΕΩΣ 16/03/2018 για τις περιοχές 
ΝΑΟΥΣΑ ΣΤΕΝΗΜΑΧΟ ΛΕΥΚΑΔΙΑ ΧΑΡΙΕΣΣΑ στις εξής 
ποικιλίες:

ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ: EARLY DREAM (ΈΡΛΙ ΝΤΡΙΜ)
                          EARLY BOBA (ΈΡΛΙ ΜΠΟΜΠΑ)
                          SINCIA (ΣΙΝΤΣΙΑ).
ΡΟΔΑΚΙΝΑ: SAGITARIA (ΣΑΓΚΙΤΑΡΙΑ)
                       LOLITA (ΛΟΛΙΤΑ)
                       BRITNEY LADY (ΜΠΡΙΤΝΕΥ ΛΕΙΝΤΙ)
ΒΕΡΥΚΟΚΑ : PRIMAJA (ΠΡΙΜΑΓΙΑ)
                         PRIMARIS (ΠΡΙΜΑΡΙΣ)
                         COLORADO (ΚΟΛΟΡΑΝΤΟ)
                         MOGATUS (ΜΟΓΚΑΤΟΣ)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΡΙΑ ΕΛΓΑ 
ΜΠΑΓΚΟΥ ΑΡΕΤΗ ΤΗΛ.2332 3 50011

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΖΗΜΙΑΣ
από παγετό

Την Πέμπτη  1  Μαρτίου 2018 σημειώθηκε παγετός που 
έπληξε δενδρώδεις καλλιέργειες στην ευρύτερη περιοχή 
του Δήμου Βέροιας και συγκεκριμένα πρώιμα ανθισμένα 
νεκταρίνια (έρλι ντριμ, έρλι μπόμπα, σίντσια), ροδάκινα (σαν-
γκικτάρια, σορτζετάρια, λολίτα, μπρίτνεϊ λέϊν) και βερίκοκα 
(κολοράντο, πριμάγια, πρίμαριθ, μοκαντόρ).

Οι αγρότες των οποίων οι καλλιέργειες επλήγησαν κα-
λούνται να καταθέσουν δηλώσεις έως την Παρασκευή 16 
Μαρτίου 2018, στο γραφείο 3 του Δήμου Βέροιας, στον κ. 
Σιδηρόπουλο Αθανάσιο.  

Ο ανταποκριτής 
Αθανάσιος Σιδηρόπουλος  

Τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας, θα γίνει στην 
αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, 1ος όροφος, 
την 13-3-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30, για τα παρακάτω θέματα της 
ημερήσιας διάταξης:

-Διατύπωση γνώμης για τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης κοινόχρη-
στου χώρου στο Ο.Τ. 70α στην Εφορία Αρχαιοτήτων Ημαθίας.

-Διατύπωση γνώμης για την κίνηση διαδικασίας εκμίσθωσης του με 
αρ. 31 καταστήματος (β΄ στάθμη), εμβαδού 16,10 τ.μ., στη Δημοτική 
Αγορά Βέροιας.

-Έγκριση ή μη ανάκλησης της 17/2018 απόφασης του Συμβουλίου 
της Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας περί «χορήγησης άδειας για παρά-
ταση του ωραρίου λειτουργίας μουσικής – μουσικών οργάνων χαμηλής 
ισχύος στον Θεόδωρο Βλάχο για το κατάστημά του στην Τ.Κ. Αγίας Βαρ-
βάρας του Δ.Βέροιας».

-Επί αιτήματος της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας για την παραχώρηση 
της χρήσης της πλατείας Δημαρχείου.

-Επί αιτήματος του Φιλανθρωπικού μη Κερδοσκοπικού Συλλόγου Γο-
νέων και Κηδεμόνων ΑμεΑ Ν.Ημαθίας για παραχώρηση της χρήσης της 
πλατείας Δημαρχείου για πραγματοποίηση Πασχαλινού bazzar.

-Επί αιτήματος του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης Α-
θλητισμού Παιδείας & Προσχολικής Αγωγής Δ.Βέροιας για παραχώρηση 

της χρήσης της πλατείας Δημαρχείου.
-Επί αιτήματος της Κομουνιστικής Νεολαίας Ελλάδας για την παρα-

χώρηση της χρήσης της πλατείας Δημαρχείου.
-Επί αιτήματος του 1ου ΕΠΑΛ Βέροιας για παραχώρηση της χρήσης 

της Πλατείας Δημαρχείου.

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την παραγωγική ανασυγκρότηση της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας 

Σαββατοκύριακο συναντήσεων αυτοδιοικητικών 
και φορέων στο Δημαρχείο Βέροιας

Συνεδριάζει την Τρίτη 
η Δημοτική Κοινότητα Βέροιας



To έκτο μυθιστόρημα του Παύλου Κά-
γιου με τίτλο «Ο κλήρος της τρικυμίας» 
εκδόσεις «ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ» παρουσιάσθη-
κε το απόγευμα της Τετάρτης 7 Μαρτίου 
στον χώρο πολιτισμού «Εκτός Χάρτη – Art 
Gallery, Books & Coffee» στη Βέροια.

Την εκδήλωση προλόγισε η κ. Τασούλα 
Χριστοδούλου, υπεύθυνη του βιβλιοπωλεί-
ου ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟ, που είχε και την ευθύνη 
της διοργάνωσης.

Η κ. Χριστοδούλου καλωσόρισε το συγ-
γραφέα που άλλη μια φορά βρέθηκε στη 
Βέροια για να παρουσιάσει τη δουλειά του, 
δεν παρέλειψε παράλληλα ν’ αναφερθεί 
στον καλαίσθητο χώρο φιλοξενίας της βι-
βλιοπαρουσίασης, χαρακτηρίζοντας τον 
ιδιαίτερα κομψό και τρυφερό.

Μιλώντας στη συνέχεια για το βιβλίο 
ο δημοσιογράφος – συγγραφέας Αλέκος 
Χατζηκώστας, το χαρακτήρισε ως ερωτικό 
μυθιστόρημα με κεντρικό ιστό, έναν έρω-
τα απαγορευμένο από τους νόμους, την 
εκκλησία και την κοινωνία και με θύματα 
δύο νέους ερωτευμένους ανθρώπους που 
αιχμαλωτίζονται από τις αποφάσεις άλλων.

Ο ομιλητής εστίασε ακόμα στον παρά-
δοξο και πρωτότυπο τρόπο που ο συγγρα-
φέας ξεκινά το μυθιστόρημα, επιλέγοντας 
ως αφηγητή ένα… έμβρυο, με τον ανα-
γνώστη να παρακολουθεί τις σκέψεις και 
τις περιπέτειες του, μέχρι την κορύφωση 
της ζωής του.

Οσον αφορά στη γραφή και στην «ε-
νέργεια» των λέξεων του μυθιστορήματος, 
έκδηλη είναι η αγάπη του συγγραφέα για 
τον ποιητικό λόγο. «Οι εικόνες και η αφη-
γηματική γλώσσα είναι κυρίως εμποτισμέ-
νες στο ποιητικό κλίμα και σε συνδυασμό 
με τη λεπτή παρατήρηση και το στόχο, οδηγούν σε νέους τρό-
πους οργάνωσης του αφηγηματικού υλικού» τόνισε ο Αλέκος 
Χατζηκώστας.

Στους δύο προβληματισμούς που τον οδήγησαν στη γραφή 
του βιβλίου του,  αναφέρθηκε παίρνοντας το λόγο ο συγγρα-

φέας. Ο πρώτος προβληματισμός, ταυτόχρονα και διαπίστω-
ση, ήταν οι διενέξεις που προκαλούν οι κληρονομιές και το 
δεύτερο ερώτημα, πόσο ελεύθερος είναι ο άνθρωπος να προ-
διαγράψει το μέλλον του.

«Η γραφή για μένα είναι ότι πιο ιερό, ότι πιο δημιουργικό, 
καθώς με ανανεώνει, με παρηγορεί κι ανοίγει τους ορίζοντες 

του μυαλού μου. Στο σκοτεινό ταξίδι της ζωής, η 
γραφή είναι ότι πιο φωτεινό. Μέσα από τη διαδικα-
σία της γραφής ανακαλύπτω τους ήρωες μου, κά-
νουμε παρέα, συζητάμε, συναλλάσσομαι μαζί τους» 
είπε ο Παύλος Κάγιος.

Συζητώντας στη συνέχεια με το κοινό ο συγγρα-
φέας είπε πως αν και το βιβλίο «Ο κλήρος της τρικυ-
μίας» είναι το λιγότερο βιωματικό 
από τα πέντε προηγούμενα, ο 
ίδιος το θεωρεί το πιο προσω-
πικό.

Την εκδήλωση μεταξύ άλλων 
παρακολούθησαν και μαθητές 
λογοτεχνικής ομάδας Λυκείου 
της Βέροιας.
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TAD: ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΑ 
ΜΙΔΑ (ΜΕΤΑΓΛ.)

Προβολές Πέμπτη 8/3 – Παρα-
σκευή 9/3 –Σάββατο 10/3 – Κυριακή 
11/3 στις: 17.30

 Σκηνοθεσία: ΕΝΡΙΚΕ ΓΚΑΤΟ
Ηθοποιοί: Μπρους Ουίλις, Βίν-

σεντ Ντ’ Ονόφριο, Ελίζαμπεθ Σου, 
Ντιν Νόρις, Κίμπερλι Ελίζ

H Μορφή του Νερού -  Τhe 
Shape of Water

του Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο
OSCAR Καλύτερης ταινίας 2018
Παρασκευή 9/3 – Σάββατο 10/3 – Κυριακή 11/3 

στις 19.15 Και 21.30
Πέμπτη 8/3 – Δευτέρα 12/3 – Τρίτη 13/3 – Τε-

τάρτη 14/3 στις 20.30
Βραβευμένο με Χρυσό Λιοντάρι στο Φεστιβάλ 

Βενετίας και βραβευμένη με 4 OSCAR
Σκηνοθεσία  Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο
Σενάριο  Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο & Βανέσα Τέι-

λορ
Ηθοποιοί Σάλι Χόκινς, Μάικλ Σάνον, Ρίτσαρντ 

Τζένκινς, Νταγκ Τζόουνς, Μάικλ Στούλμπαργκ, 
Οκτάβια Σπένσερ

ΘΑΥΜΑ – WONDER
Προβολές καθημερινά στις 19.30
Σκηνοθεσία: ΣΤΙΒΕΝ ΤΣΜΠΟΣΚΙ
Σενάριο: ΣΤΙΒΕΝ ΤΣΜΠΟΣΚΙ, ΣΤΙΒΕΝ ΚΟΝ-

ΡΑΝΤ & ΤΖΑΚ ΘΟΡΝ

Ηθοποιοί: ΤΖΟΥΛΙΑ ΡΟΜΠΕΡΤΣ, ΟΟΥΕΝ 
ΓΟΥΙΛΣΟΝ, ΤΖΕΪΚΟΜΠ ΤΡΕΜΠΛΕΪ, ΜΑΝΤΙ ΠΑ-
ΤΙΝΚΙΝ, ΝΤΑΒΙΝΤ ΝΤΙΓΚΣ

Το ‘θαύμα’, είναι μια ταινία που αναμφισβή-
τητα συγκινεί το νεανικό κοινό, κατηχώντας το 
παράλληλα ενάντια στην προκατάληψη, στην 
απόρριψη του διαφορετικού και, φυσικά, στο 
bullying.

Death Wish  (Μπρους Ουίλις)
Προβολές καθημερινά:  21.45
Σκηνοθεσία: ΙΛΑΪ ΡΟΘ
Σενάριο:  ΤΖΟ ΚΑΡΝΑΧΑΝ
Ηθοποιοί: Μπρους Ουίλις, Βίνσεντ Ντ’ Ονό-

φριο, Ελίζαμπεθ Σου, Ντιν Νόρις, Κίμπερλι Ελίζ

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

http://www.facebook.com/cinestarveria 

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     8/3/18 - 14/3/18

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Σήμερα Παρασκευή 9 Μαρτίου
«Η Κατσαρίδα» του
 Β. Μαυρογεωργίου 
έρχεται στη «Στέγη»

 Η γνωστή «Κατσαρί-
δα’’ του Β. Μαυρογεωρ-
γίου, από το θέατρο του 
Μικρού Βορρά, έρχεται 
στην Αντωνιάδειο Στέγη 
Γραμμάτων και Τεχνών, 
σε συνεργασία με το ΔΗ-
ΠΕΘΕ Βέροιας, την Πα-
ρασκευή 9 Μαρτίου στις  
9.00 μ.μ

Μία παραγωγή με 
δύο ηθοποιούς και τρεις 
μουσικούς σε ένα σύγ-
χρονο ανέβασμα που φι-
λοδοξεί να προσεγγίσει 
το νεανικό, και όχι μόνο, 
κοινό της Βέροιας. 

Το έργο είναι ένα αντι-ηρωικό ντανταϊστικό μιούζικαλ και μιλάει για τις απίθανες 
περιπέτειες μιας μικρής κόκκινης κατσαρίδας και τον διακαή πόθο της να πραγμα-
τοποιήσει το όνειρό της που δεν είναι άλλο απ’ το ν’ ανέβει στο φεγγάρι.

Ένας ντεντέκτβ, μία φάλαινα, τεράστια παγόβουνα, ένας ποντικός, η μικρή Θε-
ανώ, ένας εσκιμώος ακόμα και δραματοποιημένα έντομα θα την συντροφεύσουν 
σ’ αυτό το δύσκολο και περιπετειώδες ταξίδι. Θα γευτεί την προδοσία, θα τρέξει σε 
υγρούς υπονόμους θα χορέψει σε ξέφρενους ρυθμούς θα διασχίσει ωκεανούς θα 
γευτεί την απόριψη αλλά τίποτα δεν θα κλονίσει την πίστη της, γιατί το μοναδικό 
πράγμα που αξίζει στον κόσμο δεν είναι παρά να πραγματοποιήσει το όνειρό της.

Τρεις μουσικοί, με ένα δαιμονισμένο βιολί, μία ηλεκτρική πεταλιέρα, και μία από-
κοσμη αλλά και ευαίσθητη φωνή θα συντροφεύσουν, ζωντανά, τη μικρή κατσαρίδα 
μας στην αναζήτηση του ‘’άπιαστου’’.

Σκηνοθεσία: Τάσος Ράτζος
Σκηνικό: Γιάννης Κατρανίτσας
Μουσική: Θοδωρής Παπαδημητρίου
Επιμέλεια κίνησης: Λένα Μοσχά
Hair styling, μακιγιάζ, κοστούμια: Στέφανος Μπαμπούλης
Βίντεο: Γιάννης Τόμτσης
Σχεδιασμός αφίσας: Δωροθέα Λούκρη
Επικοινωνία: Τσάβος Χρήστος
Βοηθός σκηνοθέτη: Άρτεμις Ζούλη
Βοηθός κινησιολόγου: Μαρία Κέκη
Παίζουν: Χρήστος Τσάβος, Κωνσταντίνος Φωτίου
Μουσικοί: Χρήστος Πασχαλίδης, Νάσια Σιαμέτη
Τραγούδι: Μαρία Κατέχη
Είσοδος: 10€ κανονικό 8€ μειωμένο και κατά την προπώληση.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ: 6979849182 ,2331078140/42
ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ: ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ΒΕΡΟΙΑΣ 3ος Όροφος Χώρου Τεχνών 

2331078140 /42   & ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟ (Βενιζέλου 38)

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ «ΕΡΑΣΜΟΣ»

Πρόσκληση σε 
απογευματινή 
συνάντηση για 
την Παγκόσμια

 Ημέρα της Γυναίκας
Τα μέλη του Δ.Σ του Συλλόγου Κοινωνικής Παρέμβασης με 

το διακριτικό τίτλο «ΕΡΑΣΜΟΣ» σας καλούμε σε μια απογευ-
ματινή συνάντηση – αφιέρωμα στη «Γυναίκα του σήμερα». 

Θέμα: Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας «Απασχόληση, 
Θέσεις ευθύνης, Οικογένεια, Βία, Παιδεία, Πολιτική: Γιατί η 
Ισότητα αργεί ακόμη;» Ομιλήτρια: Ειρήνη Αθανασάκη, Σύμ-
βουλος Ισότητας  Φύλων.

Μουσικό Δρώμενο: Κατερίνα Σωτηρίου-Πασιοπούλου Κα-
τερίνα 

Σας περιμένουμε  το Σάββατο 10 Μάρτη 2018, στις 5.30΄μ.μ., στο “Beluga”, να ενημερωθούμε, να α-
νταλλάξουμε απόψεις, να μοιραστούμε εμπειρίες, να χαλαρώσουμε, να αφιερώσουμε δύο ώρες στον εαυτό 
μας και να επιβεβαιώσουμε την ανάγκη για την εξάλειψη κάθε μορφής βίας, στο δρόμο για την υπεράσπιση 
των δικαιωμάτων του ανθρώπου.

Η παρουσία σας θα μας δώσει  ιδιαίτερη χαρά.

Το Δ.Σ.

Συναυλία Μουσικής Δωματίου  
σήμερα στο Χώρο Τεχνών

 Συναυλία Μουσικής Δωματίου θα πραγματοποιηθεί από το  Δημο-
τικό Ωδείο της ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας, σήμερα Παρασκευή 9 Μαρτίου 
στις  20.30 στο Χώρο Τεχνών.

Διδασκαλία : Δαμιανός Καιλόγλου, στο  πιάνο η Έλσα Ιωαννίδου, 
στο φλάουτο οι: Σίσσυ Γεωργοπούλου, Σπύρος Καλατζόπουλος , Κο-
ραλία Μπογδαμπείδου και στο τσέλο οι: Νίκη Πυροβολάκη και Δαμια-
νός Καιλόγλου.Είσοδος ελεύθερη για το κοινό.

Π. Κάγιος: «Στο σκοτεινό ταξίδι της 
ζωής, η γραφή είναι ότι πιο φωτεινό» 

Παρουσιάστηκε στη Βέροια το νέο του βιβλίο



Ερωτήματα για τον διαγωνισμό μίσθωσης α-
κινήτων Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, έθεσε 
ο Περιφερειακός Σύμβουλος Ημαθίας, Αθανάσι-
ος Χειμώνας κατά τη διάρκεια της Οικονομικής 
Επιτροπής του Περιφερειακού Συμβουλίου της 
Κεντρικής Μακεδονίας που συνεδρίασε την περα-
σμένη εβδομάδα στη Βέροια.

Για το θέμα αυτό ο κ. Χειμώνας απέστειλε στα 
τοπικά ΜΜΕ επιστολή με τα ερωτήματα που έθεσε 
(και κάποια που δεν πρόλαβε να θέσει), παράλλη-
λα με τις εκτιμήσεις, τις παρατηρήσεις και τη θέση 
του.

 Αναφέρει στο κείμενό του:
«Κτήριο που μέχρι σήμερα το χρησιμοποιεί η Πε-

ριφερειακή ενότητα Ημαθίας για την στέγαση υπηρε-
σιών και το πληρώνει για 886 τ.μ. μικτά από το 2001 
και με μηνιαίο ενοίκιο 4220 Ευρώ χωρίς να προστεθεί 
κανένας χώρος, αλλά να τακτοποιηθούν αυθαίρετοι 
χώροι ή να μετατραπούν τα υπόγεια και τα πατάρια  
σε χώρους κύριας χρήσης γραφείων η έκταση του 
κτηρίου «αυξήθηκε»  σε 1092 τ.μ.  με μετά από πολύ 
«προσπάθεια» της διοίκησης  της Περιφέρειας για 
περιστολή των δαπανών πέτυχε για το ίδιο κτήριο να 
πληρώνει από εδώ και στο εξής  για τα «1092 τ.μ.»  
επι 4 Ευρώ το τ.μ. συνολική μηνιαία δαπάνη  4368  
ευρώ δηλαδή για το ίδιο κτήριο σε αυτήν την οικονο-
μική συγκυρία δώσαμε αύξηση 148 Ευρώ  . Όλα αυτά 
αποφασίστηκαν από την οικονομική επιτροπή που 
συνεδρίασε στις 6 Μαρτίου 2018 στη Βέροια.  Χωρίς 
ονόματα προς το παρόν…»

Και προσθέτει, απόσπασμα της τοποθέτησής του:
«Πριν από τον συγκεκριμένο διαγωνισμό είχε προ-

ηγηθεί άλλος στον οποίο είχε προσφορές για ένα 
κτήριο επι της οδού Θεσσαλονίκης στην Βέροια στο 
οποίο θα πήγαιναν  (χωρούσαν) το 60% τουλάχιστον 
των υπηρεσιών που στεγάζονται στη  Βέροια, είχε 
ακυρωθεί με πρόταση της Διοίκησης για να βγει ένας 
ενιαίος για όλα τα κτήρια ενώ ήταν σε γνώση τους ότι 
τέτοιο κτήριο δεν υπάρχει στην Βέροια έστω και στις 
παρυφές, ενώ αντίθετα υπάρχουν κτήρια στα άκρα 

της πόλης  1000 και 1500 
τ.μ. ίσως και παραπάνω 
(πρέπει να βρούμε από την 
Γραμματεία του Περιφερεια-
κού τις αποφάσεις)»

Στη συνέχεια παραθέτει 
τα ερωτήματα που απηύθυ-
νε στο Σώμα:

1) Γιατί η δημοσίευση έγι-
νε μόνο στην Εφημερίδα Βέ-
ροια, εβδομαδιαία   του Νο-
μού με Μικρή Κυκλοφορία , 

ενώ υπάρχουν δύο Εφημερίδες στην Βέροια Λαός και 
Ημερησία που έχουν πολύ μεγάλη κυκλοφορία ειδικά 
ο Λαός που είναι και η αρχαιότερη .

διοικούντες εάν θέλουν να κάνουν μία  εκμίσθωση 
ή αγοροπωλησία για τους ίδιους που θα την έβαζαν 
την ανακοίνωση ή που θα έψαχναν ΓΙΑ  ανακοινώσεις 
τέτοιου είδους?

2) ΟΙ υπόλοιποι ιδιοκτήτες , που αρχικά είχαν 
εκδηλώσει ενδιαφέρον για να ενοικιάσουν τα ακίνητα 
τους στην Περιφέρεια  και στην συνέχεια δεν συμπλή-
ρωσαν τα δικαιολογητικά, μήπως έχουν μισθωμένα 
ακίνητα στην Περιφέρεια και σε ποια  τιμή και που 
βρίσκονται αυτά τα ακίνητα ? (Στοιχεία με όδο και α-
ριθμό και έκταση χώρου)

Μήπως αυτοί  είχαν την πληροφορία ( εκ των έσω)  
ότι δεν έδωσαν άλλοι προσφορές για ακίνητα και δεν 
συμπλήρωσαν τον φάκελο ώστε να συνεχίσουν τα 
μισθώνουν τα ακίνητα τους με την τιμή που έχουν 
σήμερα  χωρίς να κάνουν καμιά παρέμβαση που ήταν 
απαραίτητη στα συγκεκριμένα ακίνητα σύμφωνα με 
τις υποδείξεις της αρμόδιας επιτροπής?

3) Τα κτήρια που σήμερα μισθώνει η Περιφέρεια 
στην Ημαθία (Βέροια) έχουν μειωθεί τα ενοίκια σύμ-
φωνα με τις κατά καιρούς νομοθετικές  ρυθμίσεις για 
μείωση τουλάχιστον 20% και  για ποιά?

4) Τα ενοικιαστήρια για τα μισθωμένα κτήρια πότε 
έληξαν, αναλυτικά για κάθε κτήριο, και πόσα χρόνια 
είναι με παράταση και τι προβλέπουν οι σχετικές δι-

ατάξεις?
5) Ποιοι  είναι οι ιδιοκτήτες των υπό-

λοιπων κτηρίων που στεγάζονται οι υπη-
ρεσίες στις Δ/νσεις  α)Μητροπόλεως  44 
όπου στεγάζονται ο Αντιπεριφερειάρχης, 
ΔΑΟΚ, Οικονομικές Υπηρεσίες Δ/νση 
Πρωτοβάθμιας κλπ β)  Λεωφόρος Στρα-
τού 72  όπου είναι οι Τεχνικές Υπηρεσίες 
Βιομηχανίας και Εμπορίου κλπ (εδώ είναι 
τόσο απλωμένοι οι υπάλληλοι που νομί-
ζεις ότι το κτήριο είναι άδειο , η δε υπάλ-
ληλοι που εργάζονται εδώ θεωρούνται 
από τους ίδιους και από τους υπολοίπους 
ότι είναι σε εξορία σε σχέση με αυτούς 
που είναι στο κέντρο)     γ) Επι της οδού  
Βενιζέλου 89 (ΔΕΗ) Τμήμα Συγκοινωνιών   

6) Εάν εφαρμοστεί το  κτηριολογικό 
πρόγραμμα της συγκεκριμένης διακήρυ-
ξης σελίδα  23  της διακήρυξης  σύμφωνα 
με τις υπάρχουσες οργανικές θέσεις αλ-
λά και τους υπηρετούντες  υπαλλήλους 
πόσοι  υπάλληλοι και ποιες υπηρεσίες 
μπορούν να στεγαστούν στο κτήριο της 
Λεωφόρου Στρατού και σήμερα ποιες υ-

πηρεσίες και πόσοι υπάλληλοι στεγάζονται 
?

7) Μπορεί η συγκεκριμένη δημοπρασία 
να ολοκληρωθεί αφού από το σύνολο των 
5.194 τ.μ.  μεικτών χώρων  που ζητούσε 
προς μίσθωση προσφέρθηκαν μόνο για 
την κάλυψη των αναγκών  για   τα 745 
τ.μ. δηλαδή το  14,34%  και τα υπόλοιπα 
θα μείνουν ως έχουν, ουσιαστικά όλα θα 
μείνουν ως έχουν γιατί και στον συγκεκρι-
μένο χώρο στεγάζονται οι αναφερόμενες 
υπηρεσίες  ?

8) Η μέγιστη τιμή για σύνολο των 
χώρων, για 5.194 τ.μ.  είναι 28.000 ευρώ   
δηλαδή 5,9 ευρώ/ τ.μ. (υπερβολική κατά 
την άποψη μου  σελίδα 3 της διακήρυξης)  
πώς μπορεί η τιμή για το μόνο ακίνητο 
που κρίθηκε κατάλληλο  και σύμφωνα με 
την διακήρυξη θα έπρεπε να έχει  έκταση 
745 τ.μ.  σύμφωνα με το κτηριολογικό 
πρόγραμμα. 

Επίσης ρωτάει τι μεσολάβησε από τις  
11-9-2017 που η επιτροπή καταλληλότη-
τας υπογράφει το πρακτικό και εμφανίζει 
το κτήριο με ωφέλιμη επιφάνεια 526 τ.μ. 
έρχεται η ίδια επιτροπή με ένα διευκρινι-
στικό σημείωμα  στις 11-12-2017 να αυξή-
σει την έκταση σε  ουσιαστικά σε 1092 τ.μ.  

και όταν σύμφωνα με την ίδιο σημείωμα η οικοδομική 
άδεια μικτό εμβαδόν 884,16 τ.μ.

Τέλος ο κ. Χειμώνας επεσήμανε ότι την ίδια χρονι-
κή περίοδο η κτηματική ΥΠηρεσία για λογαριασμό του 
Δημοσίου, βρήκε και νοίκιασε κτίρια με 2.95 τ.μ. και 
2,65 ευρώ, ο δε ΕΛΓΑ, νεόδμητο με 70 θέσεις πάρκιγκ 
στην ίδια τιμή.

Τι απαντάει ο αντιπεριφερειάρχης Κώστας 
Καλαϊτζίδης στον Θανάση Χειμώνα

Στην επιστολή του κ Χειμώνα, (περιφερειακός 
σύμβουλος Ημαθίας, γραμματέας του περιφερεια-
κού συμβουλίου, μέλος  της « Αριστερής Ριζοσπα-
στικής Ενότητας» στο Περιφερειακό Συμβούλιο) 
απάντησε ο αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας Κώστας 
Καλαϊτζίδης τονίζοντας  τα εξής:

«Προσπάθησα ιδιαίτερα να κατανοήσω τα όσα, 
σαφώς αναληθή, αναφέρει στην επιστολή που έστει-
λε στα ΜΜΕ, στις…11 το βράδυ της Τετάρτης 7ης 
Μαρτίου, ο κατά τα άλλα συμπαθής συνάδελφος στο 
περιφερειακό συμβούλιο, Σάκης Χειμώνας, για τα 
ενοικιαζόμενα κτίρια που στεγάζουν τις υπηρεσίες της 
Π.Ε Ημαθίας, καθώς και  τις κατά το νόμο προβλεπό-
μενες δημόσιες υπηρεσίες.

Επηρεαζόμενος, προφανώς, συναισθηματικά από 
την ιδεολογική του σύγχυση, ως μέλος μιας παράτα-
ξης στο Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδο-
νίας που βρίσκεται «πολύ αριστερότερα» του ΣΥΡΙΖΑ, 
αλλά και ως κομματικό στέλεχος του κυβερνώντος 
κόμματος, προσπαθεί να δημιουργήσει εντυπώσεις 
που τον εκθέτουν ανεπανόρθωτα, όπως τον εκθέτει 
το γεγονός ότι, απέστειλε την  πρόσκληση της οικονο-
μικής επιτροπής της ΠΚΜ, η οποία συνεδρίασε στην 
Βέροια, μέσω της Νομαρχιακής Επιτρο-
πής του ΣΥΡΙΖΑ Ημαθίας!

Ισχυρίζεται λοιπόν ο κ. Χειμώνας  ότι, 
μολονότι ΓΝΩΡΙΖΑΜΕ ότι δεν υπάρχει κα-
τάλληλος χώρος στη Βέροια για στέγαση 
όλων των υπηρεσιών και μολονότι υπήρ-
χε προσφερόμενος χώρος για στέγαση 
τουλάχιστον του 60% των Υπηρεσιών, εν 
τούτοις, ακυρώσαμε το διαγωνισμό.

Μήπως θυμάται ΠΟΙΟΣ μας κατηγόρη-
σε τότε ευθέως, ότι έχουμε προσχεδιάσει 
νέα ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ προκήρυξη υπέρ κά-
ποιου άλλου ιδιοκτήτη και γι’ αυτό ακυρώ-
σαμε την τρέχουσα; Τελικά γνωρίζαμε ή 
δε γνωρίζαμε την ανυπαρξία κατάλληλου 
χώρου για στέγαση όλων των Υπηρεσιών; 
Η δημοσίευση στην Εφημερίδα ΒΕΡΟΙΑ 
είναι απολύτως σύννομη. Η Π.Ε Ημαθίας 
. διανέμει τις δημοσιεύσεις κατά νόμο και 
όχι κατά προτίμηση, χωρίς να τις κατατάσ-
σει ανάλογα με το μέγεθος. Ο κ. Χειμώνας 
οφείλει να κατανοήσει ότι δεν υπάρχουν 
εφημερίδες αξιόλογες ή μη.

  Μας κατηγορεί ευθέως ότι διαρρεύ-
σαμε πληροφορίες στους ήδη εκμισθωτές 
των ακινήτων, πως δεν υπήρχαν άλλες 
προσφορές, έτσι ώστε να μη δώσουν και 
οι ίδιοι. Θα ήθελα να ξέρει ότι η διοίκηση 
του Απόστολου Τζιτζικώστας δεν μετέρχε-
ται μεθοδεύσεων προκειμένου να απολέ-
σει εισοδήματα η ΠΚΜ.

Αν ο κ.Χειμώνας έχει περί του αντιθέ-
του γνώση τον προκαλώ να μην αρκεστεί 
σε ανεύθυνη και ανέξοδη κριτική  επιπέ-
δου καφενείου, αλλά να αποταθεί στον 
αρμόδιο Εισαγγελέα, για να βρεθούν  και  
να ελεγχθούν οι υπεύθυνοι.

‘Έως σήμερα έχουν τηρηθεί όλες οι 
νομοθετικές επιταγές για τη μείωση των 
μισθωμάτων.

Σύμφωνα με τον Ν. 2690/1999 μπορεί 
ο ίδιος να λάβει   γνώση όλων των 

δημοσίων εγγράφων, μεταξύ των ο-
ποίων και οι συμβάσεις, μετά από αίτησή 
του, η οποία πρέπει να αναφέρει συγκε-
κριμένα τα έγγραφα που ζητά και όχι γενι-
κώς και αορίστως.

  Ας το πράξει λοιπόν και θα απαντη-
θεί κάθε ερώτημα του εντός  των νομίμων 
προθεσμιών.

Είναι αληθές ότι λόγω της κατακόρυ-
φης μειώσεως του προσωπικού από την 
έναρξη της οικονομικής κρίσης, λόγω συ-
νταξιοδοτήσεων και απαγόρευσης προ-
σλήψεων, οι χώροι που μισθώνονταν και 
ήταν απλώς επαρκείς κάποτε, σήμερα 
περισσεύουν.

ΑΥΤΗ ήταν και η αιτία που επιχειρή-
σαμε την ανακατανομή των Υπηρεσιών 

της Π.Ε. Ημαθίας με το κτι-
ριολογικό πρόγραμμα, λόγω 
του οποίου επαναπροσδι-
ορίστηκαν  στο λιγότερο, οι 
απαιτούμενοι χώροι για τη 
στέγαση των διαφόρων υ-
πηρεσιών μας.

  Απατάται ο κ.Χειμώνας 
αν νομίζει ότι αποκαλύπτει 
που δεν το γνωρίζουμε ή 
που το κρύβουμε από τους 
πολίτες της Ημαθίας.

Η προκήρυξη αφορούσε μίσθωση ενός ή περισ-
σοτέρων χώρων. Κατά συνέπεια, ακόμα και αν δε 
βρέθηκαν όλοι οι ζητούμενοι χώροι, η διαδικασία θα 
προχωρήσει μόνο για όσους βρέθηκαν.

Ως Ημαθιώτης θα έπρεπε να γνωρίζει ότι ,τα προ-
σφερόμενα κτίρια είναι περιορισμένα σε αριθμό, οι δε 
ιδιοκτήτες τους πρέπει πριν τη μίσθωση να προβούν 
σε συμπληρώσεις, διαρρυθμίσεις και αλλαγές, -κάτι 
που προφανώς τους αποθαρρύνει- αφού πρέπει να 
επενδύσουν μαζεμένα χρήματα προτού αρχίσουν να 
εισπράττουν.

Αυτό, είναι ευνόητο ότι δυσκολεύει ακόμα περισ-
σότερο την εύρεση ακινήτων που μας χρειάζονται.

Κλείνοντας θα ήθελα να επισημάνω, για μια ακόμη 
φορά, ότι η πόρτα του γραφείου μου, την οποία εδώ 
και τόσα χρόνια δεν… γνωρίζει ο κ. Χειμώνας, είναι 
ανοικτή για όλους τους πολίτες, πολύ δε περισσότερο 
για τους περιφερειακούς συμβούλους της Ημαθίας.

  Ας σταματήσει λοιπόν να ενδύεται και απεκδύε-
ται τον «κομματικό του μανδύα», όταν και όποτε τον 
βολεύει.
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ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να 

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

Ο ΔΕΡΒΕΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
του Γρηγορίου και της Λουκί-
ας, το γένος Αλεξοπούλου, που 
γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέ-
ροια και η ΝΑΤΑSA LJAMIC 
του Ντράγκαν και της Σβετλάνα, 

το γένος Νεντέλκοβιτς, που γεννήθηκε και κατοικεί 
στο Βελιγράδι Σερβίας, πρόκειται να παντρευτούν 
με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο Δημαρχείο Βέ-
ροιας.

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να 

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

Ο ΣΜΠΩΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
του Θωμά και της Ολυμπίας, 
το γένος Δημητρακοπούλου, 
που γεννήθηκε στη Λάρισα 
και κατοικεί στη Βέροια και η 
ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του 
Κων/νου και της Μαρίας, το 

γένος Τσιγγενοπούλου, που γεννήθηκε και κατοικεί 
στη Βέροια, πρόκειται να παντρευτούν με πολιτικό 
γάμο που θα γίνει στο Δημαρχείο Βέροιας.

Η μίσθωση ακινήτων από την Π.Ε. Ημαθίας 
«μήλο έριδας» μεταξύ Αθ. Χειμώνα - Κ. Καλαϊτζίδη



Ανακοίνωση

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

Εκ της Δ/νσεως 
 του Γηροκομείου Βέροιας
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ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 

Ανακοινώνεται, ότι λειτουργεί κάθε πρωί το Γραφείο 
στο Γηροκομείο Βέροιας τηλ. 23310 24891 και συχνά 
το Γραφείο του Αδελφάτου στο Υπόγειο Δημοτικής 
Αγοράς. Για πληροφορίες στον κ. Ιωάννη Μούρτζιο 
τηλ. 6979 221678, 23310 72525.Για οικονομική ενί-
σχυση 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

ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ  
ΒΕΡΟΙΑΣ     

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Όσοι Συμπολίτες μας 
έχουν φάρμακα που δεν 
χρειάζονται, μπορούν να 
τα  προσφέρουν για το 
Γηροκομείο Βέροιας στο 
υπόγειο της  Δημοτικής 
Αγοράς  καθημερινά 
από 11.00 έως 13.00.    
Το Δ.Σ. Αδελφάτου Γη-
ροκομείου Βέροιας Tηλ.
επικ. 6980 683443.

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 11 

Μαρτίου 2018 στον Ιερό Ναό 
Αγ. Αναργύρων  Νησίου Ημα-
θίας ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
για την ανάπαυση της ψυχής 
του πολυαγαπημένου μας συ-
ζύγου και πατέρα

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
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

40NΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 11 

Μαρτίου 2018 στον Ιερό Ναό 
Κυριώτισσας Βέροιας 40ΝΘΗ-
ΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την 
ανάπαυση της ψυχής του πο-
λυαγαπημένου μας συζύγου, 
πατέρα, παππού, αδελφού και 
θείου

ΘΕΟΔΩΡΟΥ 

ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗ
και καλούμε όλους όσους τιμούν τη μνήμη του να 

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

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

Οι λοιποί συγγενείς

ΔΙΠΛΗ ΤΕΛΕΣΗ 
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ 

ΤΗΣ 
ΘΕΟΤΟΚΟΥ
Στό πλαίσιο τών 

κατανυκτικών ακο-
λουθιών της Μεγάλης 
Τεσσαρακοστής, ή Ι-
ερά μας Μητρόπολη 
λαμβάνει ειδική μέρι-
μνα γιά τους πιστούς 
πού λόγω άλλων ε-
παγγελματικών ή οι-
κογενειακών υποχρε-
ώσεων δεν μπορούν 
νά παρακολουθήσουν 
την ακολουθία τών 
Χαιρετισμών της Ύπε-
ραγίας Θεοτόκου.

Κάθε Παρασκευή 
τελείται δεύτερη ακο-
λουθία τών Χαιρετι-
σμών (ώρα έναρξης 9 
μ.μ.) στους παρακάτω 
Ιερούς Ναούς τής Βέ-
ροιας:

- Αγίου Αντωνίου 
Πολιούχου

- Αγίων Αναργύ-
ρων

- Αγίου Σάββα Κυ-
ριωτίσσης

- Παναγίας Χαβια-
ρά (ενορίας Υπαπα-
ντής)

- Παναγίας Δεξιάς 
(ενορίας Αγίου Γεωρ-
γίου)

- Αγίας Παρασκευ-
ής

Στην Αγία Κυριακή 
για τους Γ’ Χαιρετισμούς 

το ΚΑΠΗ Βέροιας
Το ΚΑΠΗ Δήμου Βέροιας διοργανώνει προσκυνημα-

τική  εξόρμηση στην Μονή Αγ.Κυριακης ( Λουτρό Ημα-
θίας) για την παρακολούθηση της  ακολουθίας  των  Γ΄ 
Χαιρετισμών  την Παρασκευή 9 Μαρτίου 2018.

Ώρα Αναχώρησης: 2:30 μμ
Τιμή Εισιτηρίου: 3 ευρώ το άτομο
Πληροφορίες στα γραφεία των ΚΑΠΗ

Κατανυκτικοί 
Εσπερινοί

Την Γ΄ Κυριακή των Νηστειών 11 Μαρτίου στις 6 το 
απόγευμα στον Κατανυκτικό Εσπερινό που θα τελεσθεί 
στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου, Πολιούχου Βέροιας, θα 
χοροστατήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης κ. Παντε-
λεήμων. Ομιλητής θα είναι ο οσιολογιώτατος Ιερομό-
ναχος Αρτέμιος Γρηγοριάτης με θέμα: «Η σημασία των 
πειρασμών στη ζωή μας».

ΚΗΔΕΙΑ

Κηδεύεται σήμερα 
Παρασκευή 9 Μαρτίου 
2018 στις 11.30 π.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγ. 
Αναργύρων Βέροιας 
ο Χρήστος Δημ. Τζή-
κας σε ηλικία 70 ετών.

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Πέμπτη 8 

Μαρτίου 2018 από τον Ιερό 
Ναό Αγ. Αποστόλων Πέτρου 
και Παύλου Λευκόπετρας ο 
Σωκράτης Σπ. Αργυρόπου-
λος σε ηλικία 85 ετών. 

Η κίνηση 
του Μητροπολίτη

Ο Σεβασμιώτατος:

Την Παρασκευή 9 Μαρτίου το πρωί θα τελέσει 
Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό 
Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Λιανοβεγίου επί τη 
εορτή των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων.

Την Παρασκευή 9 Μαρτίου στις 7:00 μ.μ. θα 
χοροστατήσει στην Γ’ Στάση των Χαιρετισμών 
της Υπεραγίας Θεοτόκου στον Ιερό Ναό των Α-
γίων Νεομαρτύρων Αθανασίου και Ιωάννου των 
Κουλακιωτών στη Χαλάστρα Θεσσαλονίκης. Στην 
ακολουθία θα ψάλλει η παιδική βυζαντινή χορωδία 
της Ακαδημίας Μουσικής «Ειρμός» υπό την διεύ-
θυνση του κ. Σπυρίδωνα Ασπιώτη.

Το Σάββατο 9 Μαρτίου στις 6:00 μ.μ. θα χορο-
στατήσει στον Αναστάσιμο Εσπερινό στον Ιερό 
Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναούσης 
όπου εν συνεχεία θα ομιλήσει ο ιερομόναχος π. 
Αρτέμιος Γρηγοριάτης με θέμα : « Η σημασία του 
Σταυρού στην ζωή μας ».

Την Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως 10 
Μαρτίου το πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό Ναό 
Αγίου Αντωνίου Πολιούχου Βεροίας. Στο τέλος θα 
τελέσει το μνημόσυνο της αειμνήστου ευεργέτιδος 
του Ιερού Ναού Ευδοξίας Μαλακούση.

Την Κυριακή 10 Μαρτίου στις 6:00 μ.μ. θα χο-
ροστατήσει στον Κατανυκτικό Εσπερινό στον Ιερό 
Ναό Αγίου Αντωνίου Πολιούχου Βεροίας όπου εν 
συνεχεία θα ομιλήσει ο ιερομόναχος π. Αρτέμιος 
Γρηγοριάτης με θέμα : « Η σημασία των πειρα-
σμών στην ζωή μας».



Η βουλευτής Φρόσως Καρασαρλίδου επισκέ-
φτηκε τον συνεταιρισμό ΑΣ Επισκοπής και το 
Επιμελητήριο Ημαθίας στο πλαίσιο των επαφών 
της για ενημέρωση.

Στον ΑΣ Επισκοπής συναντήθηκε με τον 
πρόεδρο κ. Λογγιζίδη και τον διευθυντή κ. Τσια-
κίδη, συνοδευόμενη από τα στελέχη του Σύριζα 
Νάουσας Δήμο Διδασκάλου και Θωμά Μάρα 
όπου συζήτησαν διάφορα θέματα του συνε-
ταιρισμού και των παραγωγών. Η βουλευτής 
ενημέρωσε για το  πρόγραμμα της  Δωρεάν 
Διανομής για τα ροδάκινα, ότι γίνονται επαφές 
με τους αρμόδιους κυβερνητικούς παράγοντες 
ώστε να επεκταθεί το πρόγραμμα και σε άλλους 
φορείς και υπουργεία. Επίσης στο θέμα της ιδι-
αιτερότητας  που έχει η ποικιλία ακτινιδίων Τσε-
χελίδη  (η οποία αφορά πολλούς παραγωγούς 
του συνεταιρισμού), συζητήθηκε η βοήθεια της 
βουλευτού για να γίνουν επαφές με το αρμόδιο 
Υπουργείο στις αρχές Σεπτεμβρίου καθώς και 
η συμμετοχή του συνεταιρισμού στη δημιουργία 
πρωτοκόλλων συνεργασία για εξαγωγή ακτινι-
δίων στην Ν. Αμερική. Επίσης, η 
βουλευτής δεσμεύτηκε να μετα-
φέρει στο ΔΣ του ΕΛΓΑ το αίτημα 
του συμψηφισμού των οφειλών 
ασφαλιστικών εισφορών και απο-
ζημιώσεων.

Κλείνοντας, η κα Καρασαρλί-
δου ανέφερε ότι έγινε ένα μεγάλο 
βήμα  με τη δημιουργία νομοθε-
τικού πλαισίου  για την καλλιέρ-
γεια της φαρμακευτικής κάνναβης  
και ότι σε σύντομο χρονικό διά-
στημα θα γίνει ενημέρωση στον 
νομό από κυβερνητικά στελέχη 
και ειδικούς επιστήμονες ώστε να 
διευκρινιστούν οι οποιεσδήποτε 
απορίες υπάρχουν.

Στο Επιμελητήριο Ημαθίας

Στην συνέχεια η κα Καρασαρλί-
δου  επισκέφτηκε το Επιμελητήριο 
Ημαθίας συνοδευόμενη από τον 
συντονιστή του ΣΥΡΙΖΑ κ. Κωστό-
πουλο, όπου είχε επαφή με τον 
πρόεδρο κ. Μπίκα. Αρχικά η κα 
Καρασαρλίδου ευχήθηκε καλή θη-
τεία στον νέο πρόεδρο και ενδια-
φέρθηκε για τα νέα του καθήκοντα 
και τις προοπτικές του Επιμελη-
τηρίου.

Ο  πρόεδρος ανέφερε ότι το Επιμελητήριο έ-
χει περίπου 10.280 μέλη από τα οποία τα 6.500 
είναι ενεργά, επισήμανε την έλλειψη προσωπι-
κού και την πρόθεση  να γίνουν δύο παραρτή-
ματα (Νάουσα-Αλεξάνδρεια) ώστε να εξυπηρε-
τούνται καλύτερα τα μέλη τους. Ενημέρωσε για 
την υλοποίηση προγραμμάτων με στόχο την 
ενίσχυση της εξωστρέφειας του Επιμελητηρίου 
και των μελών του, με συμμετοχή σε εκθέσεις 
τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και στο ε-
ξωτερικό, ενώ αναφέρθηκε στο νέο νόμο για τα 
Επιμελητήρια, τον οποίο θεωρεί ότι κινείται σε 
σωστή κατεύθυνση. 

Τέλος η βουλευτής αναφέρθηκε στο θέμα της 
Αμάλθειας και τη στέγαση του και  ενημέρωσε 
τον πρόεδρο για τις ενέργειες που γίνονται  μαζί 
με τους εμπλεκόμενους φορείς και τα αρμόδια 
Υπουργεία και Υπηρεσίες για την επίλυση του.

Η συζήτηση ολοκληρώθηκε με τη δέσμευση 
και των δύο για απρόσκοπτη συνεργασία ώστε 
να λυθούν προβλήματα που αφορούν το νομό 
μας.
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Γράφει η Σοφία 
Πιστοφίδου-Τσόγκα
Καθηγήτρια Φιλόλογος

«Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, …, 
ἑορτάζομεν τὸν Ἀκάθιστον 

Ὕμνον
 τῆς Ὑπεραγίας 

Δεσποίνης ἡμῶν 
Θεοτόκου, καὶ Ἀειπαρθένου Μαρίας»

«Τῇ ὑπερμάχω στρατηγῷ τὰ νικητήρια, 
ὡς λυτρωθεῖσα τῶν δεινῶν εὐχαριστήρια,

 ἀναγράφω σοι ἡ πόλις σου, Θεοτόκε· 
ἀλλ’ ὡς ἔχουσα τὸ κράτος ἀπροσμάχητον, 
ἐκ παντοίων με κινδύνων ἐλευθέρωσον,

 ἵνα κράζω σοί· Χαῖρε, Νύμφη ἀνύμφευτε»

«Σ’ εσένα, Θεοτόκε, που με υπερασπίστηκες, 
αποδίδω την νίκη εγώ, η δική σου πόλη, και κα-
θώς λυτρώθηκα από τον φοβερό κίνδυνο, τα δεινά, 
σού προσφέρω τις ευχαριστίες μου. Αλλά, καθώς 
η δύναμή σου είναι ακαταμάχητη, από κάθε είδους 
κίνδυνο ελευθέρωσέ με. Για να μπορώ, με δυνατή 
φωνή, να σε καλώ, 

Χαῖρε, Νύμφη ἀνύμφευτε»

Βυζαντινή Αυτοκρατορία, 
626 μ.Χ., Κωνσταντίνου Πόλις

Όταν ο βασιλεύς Ηράκλειος κυβερνούσε την 
Βυζαντινή Αυτοκρατορία, «ὁ τῶν Περσῶν Βασιλεύς 
Χοσρόης, ἓνα τῶν Σατραπῶν, Σάρβαρον ὄνομα, 
μετά χιλιάδων πλείστων στέλλει», για να υποτάξει 
σ’ αυτόν ολόκληρη την Ανατολή. Έφθασε μέχρι την 
Χρυσόπολη, το σημερινό Σκούταρι, απέναντι από 
την Κωνσταντινούπολη.

«Τὴν πᾶσαν ἐλπίδα μου εἰς σὲ ἀνατίθημι, 
Μῆτερ τοῦ Θεοῦ»

Αλλά και ο Χαγάνος, αρχηγός των Μυσών και 
των Σκυθών, όταν έμαθε ότι ο βασιλεύς Ηράκλειος 
δια μέσου του Πόντου έφθασε στην χώρα των Περ-
σών, διέλυσε την συνθήκη ειρήνης με τους Έλληνες  
και «στίφη μυριάριθμα ἐπαγόμενος, διά τῶν δυτικῶν 
εἰσβάλλει μερῶν, εἰς τήν Κωνσταντίνου (Πόλιν), κα-
τά Θεοῦ βλασφήμους ἐκπέμπων φωνάς».

«Ἰσχὺς καὶ ὀχύρωμα, ἀνθρώπων χαῖρε,  
Ἄχραντε

χαῖρε, ἡ βοήθεια, τῶν πιστῶς δεομένων σου»

Ο Πατριάρχης Σέργιος, με πολλές παρακλήσεις 
εμψύχωνε τον λαό της Κωνσταντινουπόλεως «μή 
καταπίπτειν, ἀλλά πᾶσαν τήν ἐλπίδα ἐκ ψυχῆς εἰς 
Θεόν ἀναφέρειν, καί εἰς τήν αὐτοῦ Μητέρα τήν Πα-
νάχραντον Θεοτόκον».

«Χαῖρε, ἁπάντων τε τῶν Δικαίων, 
θεῖον ἐγκαλλώπισμα,

 καί ἡμῶν τῶν πιστῶν τό διάσωσμα»

Και βέβαια, και ο Πρωθυπουργός Βώνος προ-
ετοίμαζε όσα έπρεπε για την απόκρουση των ε-
χθρών. 

«Σκέπη καί κραταίωμα, τεῖχος καί ὀχύρωμα 
τῶν μελωδούντων, Ἁγνή»

«Ὁ δέ Πατριάρχης τάς θείας Εἰκόνας τῆς Θεομή-
τορος μετά παντός ἐπαγόμενος τοῦ πλήθους,… τήν 
ἀχειροποίητον τοῦ Χριστοῦ Εἰκόνα, καί τά τίμια καί 
ζωοποιά Ξύλα, προσέτι δέ καί τήν τιμίαν Ἐσθῆτα τῆς 
Θεομήτορος ἐπιφερόμενος, διά τῶν τειχῶν περιήρ-
χετο.»

«Οὐρανῶν ὑψηλοτέρα, χαῖρε, γῆς τὸ θεμέλιον»

«ἀνεῖπεν ὁ Χαγάνος˙ Μή ἀπατᾶσθε ἐπί τῷ Θεῷ, 
ᾧ πιστεύετε˙ πάντως γάρ αὒριον τήν πόλιν ὑμών 
καταλήψομαι…. Συμφωνήσαντες οὖν Χαγάνος καί 
ὁ Σάρβαρος, διά ξηρᾶς καί θαλάσσης προσβάλλου-
σι… Ἀλλά τοσοῦτον ὑπό τῶν Ρωμαίων ἡττήθησαν…
Τά δέ μονόξυλα ὁπλιτών πλήρη,…καταιγίδος αἰφ-
νηδόν τῇ θαλάσσῃ ἐπιπεσούσης ραγδαίας, σύν τοῖς 
πλοίοις ἅπασι τῶν εχθρῶν διεφθάρη.»

«Χαῖρε, δι’ ἧς ἐγείρονται τρόπαια, χαῖρε, 
δι’ ἧς ἐχθροὶ καταπίπτουσι»

Και βέβαια, ο θεοφιλής λαός της Κωνσταντινου-

πόλεως, στην Θεομήτορα αφιέρωσε την χάρη τής 
σωτηρίας του, και «ὁλονύκτιον τόν Ὓμνον, καί Ἀκά-
θιστον αὐτῇ ἐμελώδησαν», γιατί βαθειά πίστευαν 
πως «ὑπέρ αὐτῶν» αγρύπνησε και με υπερφυσική 
δύναμη κατώρθωσε την λαμπρή νίκη κατά των ε-
χθρών. «Ἔκτοτε οὖν, εἰς μνείαν τοῦ τοσούτου καί 
ὑπερφυοῦς θαύματος, ἡ Ἐκκλησία τήν τοιαύτην ἑορ-
τήν παρέλαβε…»

«Τὴν θείαν ταύτην καὶ πάντιμον τελοῦντες 
ἑορτὴν οἱ θεόφρονες, τῆς Θεομήτορος»

Σήμερα, προσμένουμε τον σύγχρονο Σέργιο, 
για να καλέσει τον θεοφιλή λαό να τον ακολουθήσει 
επάνω στα τείχη της Πίστεως, της Πατρίδος και του 
Έθνους, με επικεφαλής τον Τιμιώτατο Σταυρό του 
Κυρίου μας του Χριστού, και τις άγιες εικόνες της 
Υπερενδόξου Θεομήτορος, σε μια λιτανεία «ἱικετή-
ρια», καρδιακή, θερμή, εξομολογητική, παρακαλε-
στική.

«Ἱκετεύομεν οἱ δοῦλοι σου καί κλίνομεν γόνυ 
καρδίας ἡμῶν· κλῖνον τό οὖς σου, Ἁγνή, καί 

σῶσον τούς θλίψεσι βυθιζομένους ἡμᾶς˙ 
 καὶ συντήρησον πάσης ἐχθρῶν ἁλώσεως

 τὴν σὴν Πόλιν, Θεοτόκε»

Σήμερα, προσμένουμε τον σύγχρονο Βώνο, για 
να προετοιμάσει τα απαραίτητα για την απόκρουση 
των «πολεμίων», τών παντοειδών εχθρών.

«δεῖ γάρ, μετά τῆς ἄνωθεν βοηθείας, 
καί ἡμᾶς τά προσήκοντα ἐνεργεῖν»

Σήμερα, δεν έχουμε απέναντί μας μόνον επιτιθέ-
μενο εχθρό, τον σύγχρονο «Σάρβαρο», που οδηγεί 
πλείστες χιλιάδες πολεμιστών για να υποτάξει ολό-
κληρη την Ανατολή στον μέγα βασιλέα του.

«χαῖρε, σοι Παρθένε,  τὸ φυλακτήριον πάντων»
«χαῖρε, ὡς βροντή τούς ἐχθρούς καταπλήττουσα»

Σήμερα, δεν έχουμε επελαύνοντα μόνον έναν 
σύγχρονο «Χαγάνο» που οδηγεί ένα συνονθύλευμα 
διάφορων λαών, «στίφη μυριάριθμα» άγριων πο-
λεμιστών, και απειλεί ευθέως και ειλικρινώς!! «Μή 
ἀπατᾶσθε ἐπί τῷ Θεῷ, ᾧ πιστεύετε˙ πάντως γάρ 
αὒριον τήν πόλιν ὑμών καταλήψομαι».

«ρῦσαι ἡμᾶς πειρασμοῦ, βαρβαρικῆς
 ἁλώσεως καί πάσης ἄλλης πληγῆς 
διά πλῆθος, Κόρη, παραπτώσεων»

Σήμερα, έχουμε και άλλους αιμοβόρους εχθρούς, 
εκτός αλλά και εντός της Πατρίδος κρυμμένους, που 
επιθυμούν να «ξεσκλειδιάσουν» την τιμιώτατη Πα-
τρίδα μας και να «διαγουμίσουν» τον έντιμο λαό της, 
τον Πιστό Ορθόδοξο Χριστιανικό λαό της, ο οποίος 
ανθίσταται στους παντοειδείς κινδύνους υπομονε-
τικά, καρτερικά, πλην όμως σθεναρά. Έχει στήριξη 
και βοηθό και συμπαραστάτη.

«λιμὴν ἡμῖν γενοῦ θαλαττεύουσι, 
καὶ ὁρμητήριον, 

ἐν τῷ πελάγει τῶν θλίψεων καὶ τῶν 
σκανδάλων πάντων, τοῦ πολεμήτορος»

Σήμερα, πληγωμένοι και αποκαρδιωμένοι, μπρο-
στά στο πέλαγος των δεινών που πιεζόμεθα να δια-
πλεύσουμε, θα συρθούμε άραγε θλιβεροί «δούλοι» 
κοσμικών ανηλεών ηγεμόνων στην αρένα των θηρί-
ων, κραυγάζοντες απελπισμένοι «Χαῖρε, Καῖσαρ, οἱ 
μελλοθανατοι σέ χαιρετοῦν!»;

Όχι, αλλά με πίστη και πόνο ψυχής για τα πταί-
σματα, τα λάθη, την αβλεψία και την αμέλειά μας, 
θα καλέσουμε και πάλιν εγκάρδια και με γνήσια 
«ἀκήρατον» χαρά την Θεοτόκο, ψάλλοντες «Χαῖρε, 
Νύμφη Ἀνύμφευτε»

«Ταῖς τῆς σῆς ὑπερμάχου καί ἀπροσμάχου 
Μητρός πρεσβείαις, Χριστέ ὁ Θεός, 
τῶν περικειμένων καί ημᾶς ἀπάλλαξον

 συμφορῶν, καί ἐλέησον ἡμᾶς,
 ὡς μόνος φιλάνθρωπος»

Πηγές: ΤΡΙΩΔΙΟΝ, ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ
            ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

«Χαῖρε, Νύμφη ἀνύμφευτε» Επίσκεψη της Φρόσως 
Καρασαρλίδου σε Α.Σ Επισκοπής 

και Επιμελητήριο Ημαθίας



Τα παιδιά του συλλόγου 
μας μπήκαν στο κλίμα της Σα-
ρακοστής και της παράδοσης. 
Στην φιλόξενη αίθουσα του 
συλλόγου τα παιδιά με τον χο-
ροδιδασκαλο τους κύριο ΒΑ-
ΣΙΛΗΣ ΑΣΒΕΣΤΑΣ αναβίωσαν 
το έθιμο του ΚΟΥΚΑΡΑ και 
της ΚΥΡΑ-ΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ. Ο 
κουκαράς ουσιαστικά ήταν μια 
εφεύρεση των γυναικών για 
να μπορούν να φοβίζουν τα 
παιδιά τους και να κρατήσουν 
την νηστεία μέχρι το Πάσχα.

Ο κουκαράς ήταν το αντί-
στοιχο της κυράς Σαρακο-
στής. Κατασκευασμένο κυρί-
ως από παιδιά και γυναίκες 
αποτελείτο από ένα μεγάλο 
κρεμμύδι ή μία μεγάλη πατάτα 
πάνω στο οποία κάρφωναν 
σε ημικύκλιο εφτά φτερά είτε 
κότας είτε κόκορα. Εφτά φτε-
ρά όσες και οι εβδομάδες της 
νηστείας. Το κρεμούσαν στο 
ταβάνι της μεγάλης κάμαρας 
την Καθαρή τα ξημερώματα 
Δευτέρα. Ο κουκαράς ήταν 
ένα έθιμο που λειτουργούσε 
κυρίως ως έθιμο - φόβητρο 
των μικρών παιδιών για να 
κρατήσουν την νηστεία.

Στο πρωινό ξύπνημα τα παιδιά αντίκριζαν 
με δέος τον κουκαρά να κρέμεται αλλά και να 
κινιέται στο ταβάνι. Αν δεν συμμορφώνονταν με 
το κράτημα της νηστείας τα φοβέριζαν ότι θα τα 
φάει ο κουκαράς. Κουνιόταν και περιστρέφονταν 
καθώς τον φυσούσαν με τρόπο οι μητέρες και 
αποτελούσε μεγάλο φόβητρο για τα μικρά παι-
διά. Αφαιρούσαν ένα φτερό μετά το τέλος κάθε 
εβδομάδας μέχρι την πολυπόθητη μέρα του 
Άγιου Πάσχα. 

Η κυρά-Σαρακοστή είναι ένα έθιμο που συ-
ναντάμε σε όλη την Ελλάδα. Η Κυρά Σαρακο-
στή λοιπόν στην ουσία είναι ένα αυτοσχέδιο 
ημερολόγιο που είχαν οι παλιοί για να μετρούν 
τις εβδομάδες από την 
Καθαρά Δευτέρα μέχρι 
την Κυριακή του Πά-
σχα. Οι εβδομάδες εί-
ναι επτά, γιαυτό και η 
Κυρά Σαρακοστή έχει 

επτά πόδια. Ένα πόδι για κάθε εβδομάδα.Η 
Κυρά Σαρακοστή έχει σταυρωμένα τα χέρια της, 
επειδή προσεύχεται, δεν έχει στόμα γιατί δεν 
μιλάει και γιατί νηστεύει, δεν έχει αυτιά για να 
μην ακούει. Όλα αυτά γιατί η περίοδος μέχρι το 
Πάσχα στην ουσία σημαίνει στροφή στον εσω-
τερικό μας κόσμο με σκοπό την κάθαρση μέσω 
της νηστείας, όχι μόνο των τροφών αλλά και των 
κακών μας συνηθειών: δεν βλέπουμε δηλαδή, 
δεν ακούμε και δεν σχολιάζουμε τι κάνουν οι άλ-
λοι, αλλά στρέφουμε την προσοχή μας στην δική 
μας βελτίωση.

Τέλος θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά 
την κυρία Alexandra Palasidou-Giagkoglou για 
την προσφορά της Κυρά-Σαρακοστής

Με ένα απόλυτα προσηλωμένο στους στόχους πρό-
γραμμα φιλοξενίας, οργανωμένο σε κάθε λεπτομέρειά 
του, υποδέχθηκαν τους συμμετέχοντες, εκπαιδευτικούς 
και μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Κουλούρας κα-
θώς και τους υπόλοιπους εταίρους, η Ισπανική ομάδα 
Erasmus+ και το σχολείο “ Colegio Santo Angel de la 
Guarda”  στη Μαδρίτη, από τις 25 Φεβρουαρίου έως τις 
2 Μαρτίου 2018.

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του 
«Erasmus+» με τίτλο «Money Matters» που υλοποιείται 
με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό την 
ομπρέλα του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.).

Μαθητές και εκπαιδευτικοί είχαν τη δυνατότητα να 
συμμετέχουν σε πλήθος εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων 

(παρουσιάσεις σχολείων, νομισματικής ιστορίας χω-
ρών, γνωριμία με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ευρώ, 
παρακολούθηση-διδασκαλία Φλαμένκο, δημιουργία 
νομισμάτων ευρώ για την Πολωνία και Ρουμανία,- που 
δεν έχουν, με βάση ιστορικά πρόσωπα και γεγονότα, 
τρισδιάστατες δημιουργίες και εκτυπώσεις …) καθώς 
και σε εκπαιδευτικές επισκέψεις τόσο σε σχέση  με 
το αντικείμενο του προγράμματος (Real Casa de la 
Moneda στη Μαδρίτη και στη Σεγκόβια, ) αλλά και 
τουριστικού-πολιτιστικού ενδιαφέροντος (ξενάγηση στο 
ιστορικό κέντρο της Μαδρίτης, στο «Museo del Prado», 
στο «Museo Reina Sofía», στην «La plaza de toros de 
Las Ventas» …).

Αξίζει να τονιστεί ότι κατά τη διάρκεια τέτοιων συ-
ναντήσεων οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία 
να γνωρίσουν καινούριους τόπους, διαφορετικά 
εκπαιδευτικά συστήματα άλλων χωρών, να ανα-
πτύξουν εκπαιδευτικές δεξιότητες, να συμβιώσουν 
με ευρωπαίους συνομήλικους τους  με παρόμοια 
ενδιαφέροντα, ανησυχίες, όνειρα και προσδοκίες, 
να εμπλακούν στην καθημερινότητα ευρωπαίων 
πολιτών, να αποκτήσουν εμπειρίες και βιώματα 
που ανοίγουν τον πνευματικό και κοινωνικό ο-
ρίζοντα, που τους καθιστούν πολίτες με γνώση, 
εμπειρίες και άποψη.

Το Δημοτικό Σχολείο Κουλούρας, εδώ και αρ-
κετά χρόνια και με πολλές συμμετοχές σε ευ-
ρωπαϊκά προγράμματα (Comenius, Erasmus+, 
E-twinning), σταθερά προσηλωμένο προς αυτές 
τις προτεραιότητες και κατευθύνσεις, παλεύει κα-
θημερινά, ώστε να ανταποκρίνεται στις μεγάλες 
απαιτήσεις της συμμετοχής σε τέτοια προγράμ-
ματα. 

ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ

Ημερήσια εκδρομή 
Ξάνθη – Καβάλα

Η λέσχη μας διοργανώνει ημερήσια εκδρομή στην Ξάνθη, Καβάλα 
την Κυριακή 18 Μαρτίου 218, ώρα αναχώρησης 7.30 από πλατεία 
Εληάς και λίγο αργότερα από πλατεία Ωρολογίου. Άφιξη στην Μου-
σθώνη για καφέ. Θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε τον Νέστο ποταμό 
(Θρακικά Τέμπη) να απολαύσουμε ένα περίπατο στην περιοχή, άφιξη 
στην Ξάνθη χρόνος ελεύθερος για γεύμα και περιήγηση στην πόλη, 
το απόγευμα στάση στην πόλη της Καβάλας για καφέ, επιστροφή στη 
Βέροια. Πληροφορίες στα γραφεία μας Λ. Ανοίξεως 90, τηλ.:  23310 
25654. Τα γραφεία μας είναι ανοικτά Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, 
ώρες 10.30 – 12.30 π.μ.

Το Δ.Σ.
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ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΦΕΔΡΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ Ν.Π.Δ.Δ

Εκλογές για ανάδειξη νέου 
Διοικητικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 9/25-1-2018 έγγραφο της Α.Π.Ο.Ε.Α., 
το άρθρο 5 του Ν. 1301/82 και της υπ’ αριθμ. 1 πράξη το ΔΣ. Του 
Σ.Ε.Α.Ν. Ημαθίας, προκηρύσσονται δια του Προέδρου εκλογές για την 
ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Σ.Ε.Α.Ν. Ημαθίας λόγω μη 
απαρτίας στις 4-3-2018  οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν οπωσδήπο-
τε την Κυριακή 11 Μαρτίου στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα  για την 
ανάδειξη εκπροσώπου στην Α.Π.Ο.Ε.Α. στα Γραφεία του Συνδέσμου 
από 9η πρωινή μέχρι 14η μεσημβρινή της Κυριακής.

Παρακαλούνται τα μέλη, που δεν έχουν τακτοποιήσει τις συνδρομές 
να προσέλθουν στα Γραφεία για την εξόφλησή των, ώστε να έχουν το 
δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθε.

Ο Πρόεδρος
Χρήστος Φράγκος

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ   
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ   ΝΟΜΟΥ    ΗΜΑΘΙΑΣ
(ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-
ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ – ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΩΝ )                                    

Ετήσια τακτική 
Γενική Συνέλευση   

To Σάββατο  10  Μαρτίου στις 11.00΄π.μ. στα Γραφεία 
της Ενωσης  Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Νομού 
Ημαθίας  επί της οδού Κονίτσης 44 στην  Βέροια,  θα 
πραγματοποιηθεί  η ετήσια  τακτική   Γενική Συνέλευση   
των μελών.

Θα  ακολουθήσει  ενημέρωση  για  οικονομικά  θέματα  
από   εκπροσωπους της Ομοσπονδίας και  του  Συνεταιρι-
σμού  Αστυνομικών  Θεσ/κης.

Παρακαλούνται  τα μέλη  της  Ενωσης  για  την  παρου-
σία  τους.

Για  το  Διοικητικό  Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος  Ο  Γενικός  Γραμματέας

Πετρος  Τσικοπουλος Χαράλαμπος  Τσιπλακίδης

Στο πλαίσιο του Erasmus+
Στη Μαδρίτη, μαθητές 

και εκπαιδευτικοί του δημοτικού 
σχολείου Κουλούρας

Το έθιμο του Κουκαρά και 
της Κυρά - Σαρακοστής
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ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ

 ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ
    Οι Συνταξιούχοι του Συνδέσμου Πολιτικών Συνταξιούχων Ν .Ημαθίας που συμ-

μετείχαμε στην ετήσια τακτική εκλογοαπολογιστική  γενική συνέλευση στις 4 Μαρτίου 
2018, μετά από συζήτηση και ανάλυση όλων των προβλημάτων που σύντομα θα 
αντιμετωπίσουμε με την ψήφιση των εφαρμοστικών Νόμων του 3ου  μνημονίου και 
την διατύπωση πλήθους θέσεων για την άπονη, άσπλαχνη και αχάριστη μπορούμε να 
πούμε διαχρονική συμπεριφορά αυτών που διαχειρίζονται τα ζητήματα την πολιτείας

    Α Π Ο Φ Α Σ Ι Σ Α Μ Ε
Να διαμαρτυρηθούμε έντονα προς τον Πρωθυπουργό, τον Υπουργό Οικονομικών 

και την Εθνική Αντιπροσωπεία, για τα σκληρά, απάνθρωπα, εξοντωτικά και συνταξιο-
κτόνα μέτρα εις βάρος του κλάδου των συνταξιούχων.

      Το βιοτικό μας επίπεδο υποβαθμίζεται συνεχώς. Νιώθουμε φαινόμενα απελπι-
σίας και φόβου για την αυριανή ημέρα, θλίψη και αβεβαιότητα  για το μέλλον. Ζούμε με 
το μπαμπούλα του επανυπολογισμού της προσωπικής διαφοράς, του κόφτη και του 
φορολογικού.

      Α  Ξ Ι Ω Ν Ο Υ Μ Ε
1. Όχι κατάργηση της προσωπικής διαφοράς.
2. Κατάργηση του αυτόματου κόφτη.
3.  Πλήρη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
4.  Επαναφορά των συντάξεων στα προ μνημονίων επίπεδα.
5.  Επαναχορήγηση των δώρων Χριστουγέννων - Πάσχα - Αδείας.
6.  Το αφορολόγητο να ανέλθει στις 12.000 ευρώ.
7.  Σεβασμό και εκτέλεση των αποφάσεων του Σ.τ Ε. και των δικαστηρίων.
 Το παρόν ψήφισμα να δημοσιευτεί στον τοπικό ημερήσιο τύπο  της Βέροιας και 

στο Βήμα των Συνταξιούχων.
    Ο Πρόεδρος                                    Ο Γραμματέας

Της Γενικής Συνέλευσης                Της Γενικής Συνέλευσης
ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ                 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ

Τιμητική Διάκριση του Ειδικού 
Επαγγελματικού Γυμνασίου- 

Λυκείου Βέροιας 
για «το Πρελούδιο των Ονείρων»

Το Ενιαίο Ειδι-
κό Επαγγελματικό 
Γυμνάσιο- Λύκειο 
Βέροιας,  έλαβε 
μέρος στον Πα-
νελλήνιο Σχολικό 
Διαγωνισμό του 
British Council και 
του Διεθνούς Κέ-
ντρου Ολυμπιακής 
Εκεχειρίας. Στον 
Διαγωνισμό έλα-
βαν μέρος 1080 
μαθητές από 95 
σχολεία, σε 40 πό-
λεις της Ελλάδας.

 Το σχολε ίο 
με την ταινία «Το 
Πρελούδιο των Ο-
νείρων» κατάφερε 
να κατακτήσει    Τ 
Ι Μ Η Τ Ι Κ Η      Δ 
Ι Α Κ Ρ Ι Σ Η.

Σε μία συγκι-
νητική ατμόσφαι-
ρα, παρουσία του 
Π ρ ο έ δ ρ ο υ  τ η ς 
Δημοκρατίας κ. 
Προκόπη Παυλό-
πουλου, έγινε στις 
6 Μαρτίου, στο 
Μουσείο Μπενάκη 
η τελετή απονο-
μής βραβείων του Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού: «Λέμε ΟΧΙ στον σχολικό 
εκφοβισμό».

Οι μαθητές που έλαβαν μέρος στην ταινία: Αντωνοπούλου Νικόλετα, Γρηγοριάδου 
Χαρίκλεια - Δέσποινα, Ντάγκας Αντώνιος, Πετρόπουλος Γεώργιος, Πετρόπουλος Χρή-
στος, Στολτίδης Παναγιώτης- Αλέξανδρος, Τσιαμπούρης Κωνσταντίνος.

Επίσης συμμετείχαν οι μικροί: Κοζάρτσης Θεοφύλακτος, Οικονόμου Ανθή.
Οι καθηγητές που συνεργάστηκαν: Λαφάρα Ανθία, Μάκου Ιφιγένεια, Παπαγεωργί-

ου Ελένη, Σπυροπούλου Μαρία.
Οι συντελεστές της ταινίας, ευχαριστούν για την πλήρη στήριξη και την αμέριστη 

συμπαράσταση τον Διευθυντή του Σχολείου κ. Παπαγεωργίου Κυριάκο και την Υποδι-
ευθύντρια του Σχολείου κ. Ψαρά Ελένη. Επίσης, ευχαριστούν το ειδικό βοηθητικό προ-
σωπικό του σχολείου για την καθοριστική συμβολή   στην ολοκλήρωση της ταινίας.

Κλείνοντας τονίζουν: «για όλους εμάς τους συντελεστές της ταινίας το αποτέλεσμα 
μας συγκίνησε και μας χάρισε ένα ανεπανάληπτο ταξίδι καλλιτεχνικής συμπόρευσης. 
Οι μαθητές μας κατάφεραν με έναν ευρηματικό τρόπο και με τον αυθορμητισμό τους 
να στείλουν το δικό τους μήνυμα για το σχολικό εκφοβισμό».

Μέλη του ΚΑΠΗ Βέροιας  
επισκέφθηκαν την Παλαιά Μητρόπολη

Την Παρασκευή 2 Μαρτίου,  μέλη του ΚΑΠΗ 
Βέροιας, στα πλαίσια της δράσης του ``ΓΝΩΡΙΖΩ 
ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΟΥ`` επισκέφθηκαν την Παλαιά Μη-
τρόπολη της Βέροιας ,έναν από τους μεγαλύτερους 
μεσοβυζαντινούς ναούς των Βαλκανίων, χτισμένος 
την δεκαετία 1070-1080 από τον επίσκοπο της πό-
λης Νικήτα. Με την ολοκλήρωση των εργασιών απο-
κατάστασης από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας 
το 2016 το μνημείο προσφέρει στον επισκέπτη ένα 
μοναδικό ζωντανό ταξίδι στην Βυζαντινή ιστορία της 
πόλης .Τα μέλη του ΚΑΠΗ έμειναν ενθουσιασμένα 
από την γλαφυρή ξενάγηση της αρχαιολόγου Μα-
ρίας Χειμωνοπούλου που μας οδήγησε πολύ πίσω 
στον χρόνο ,την εποχή  των Σταυροφόρων , των 
Παλαιολόγων ,των Οθωμανών και Γερμανών κατα-
κτητών. 

Τα μέλη του ΚΑΠΗ ευχαριστούν θερμά την Εφορεία Αρχαιοτήτων Βεροίας και ιδιαιτέρα την αρχαιολόγο Μαρία Χειμωνο-
πούλου για την όμορφη συνεργασία.

Στην δημοτική βιβλιοθήκη Αλεξάνδρειας
Αφιέρωμα στην πανελλήνια ημέρα κατά 
της σχολικής βίας και του εκφοβισμού

 
 Στα πλαίσια της Πανελλήνιας ημέρας 

κατά της ενδοσχολικής βίας,η Δημοτική 
Βιβλιοθήκη Αλεξάνδρειας σε συνεργασία 
με την Γ΄τάξη του 3ου Δημοτικού Σχολείου 
Αλεξάνδρειας,οργάνωσε εκδήλωση την 
Τετάρτη 7 Μαρτίου 2018, με την προβολή 
της 9λεπτης ταινίας του Γιάννη Κουφονί-
κου «Τα μπλέ γυαλιά» παραγωγή της Ε.
Ψ.Υ.Π.Ε (Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας 
του Παιδιού και του Εφήβου).

 Εισηγήτριες της εκδήλωσης η κα Μαί-
ρη Κρητικού υπεύθυνη των παιδικών εκ-
δόσεων και βιωματικών εργαστηρίων σε 
σχολεία του Απόδημου Ελληνισμού,και η 
κα Πάτυ Παπαδήμου εκπαιδευτικός. Τα 
παιδιά μετά την προβολή της ταινίας συ-
ζήτησαν για το φαινόμενο έθεσαν τους 
δικούς τους προβληματισμούς και πρότει-
ναν λύσεις. Στη συνέχεια αποτύπωσαν με 
χρώματα μηνύματα κατά της ενδοσχολικής 
βίας και άνοιξαν πόρτες στη φιλία,στη ζωή 
και στην θετική σκέψη.

Συντελεστές της ταινίας: Γιάννης Κου-
φονίκος, Πάτυ Παπαδήμου, Χρυσούλα 
Φανάρα. Η ταινία βασίστηκε στην ιστο-
ρία του Βαγγέλη Ηλιόπουλου «Στη φωλιά 
του Νίκου» από το βιβλίο της Ε.Ψ.Υ.Π.Ε. 
«Μίλα μη φοβάσαι». Το γύρισμα της ται-
νίας πραγματοποιήθηκε στο 4ο Δημοτικό 
Σχολείο Αλεξάνδρειας με τα παιδιά της 
Β΄τάξης το 2009.



Με προπόνηση στο γήπεδο Χαρίεσ-
σας συνεχίστηκε χθες το απόγευμα 
η προετοιμασία του Φ.Α.Σ. ΝΑΟΥ-

ΣΑ, ενόψει του εκτός έδρας αγώνα με τον 
Φίλιππο Αλεξάνδρειας. Ασκήσεις αντοχής 
με την μπάλα και τακτική περιελάμβανε, 

μεταξύ άλλων, το πρόγραμμα της προπόνη-
σης. Στη διάθεση του προπονητή είναι όλοι 
οι ποδοσφαιριστές, εκτός του τιμωρημένου 
(λόγω καρτών) Ανέστη Αργυρίο.

ΤοναγώναμετονΦίλιπποΑλεξάνδρειαςγιατην27η
αγωνιστική τουπρωταθλήματος (Δημ. ΓήπεδοΑλεξάν-
δρειας,ώρα έναρξης 15:00) ορίσθηκε να διευθύνει ο
διαιτητήςκ.ΜαμασούλαςΓεώργιος(Μακεδονίας),μεβο-
ηθούςτονκ.ΜεταξιωτηΠέτροκαιτηνκ.Παπαδοπούλου
Ζωή(Μακεδονίας).

CMYKCMYK
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Ο 19χρονος (10/07/1998) μέσος με 
καταγωγή από τη Φλώρινα, προέρ-
χεται από την ομάδα της Βέροιας, η 

οποία αποχώρησε από το πρωτάθλημα της 

Football League.

Αναλυτικά:
«Συμφώνησεσήμερα τομεσημέρι με τονΑπόλλωναο

19χρονοςμεσαίοςκεντρικόςΑλέξανδροςΔόρης,καθώςεί-
χεμείνειελεύθεροςμετάτηναποχώρησητηςΒέροιαςαπό
τοπρωτάθληματηςFootballLeague.

Πρόκειται γιαποδοσφαιριστήπου γεννήθηκε την 10η
Ιουλίου 1998στηνΦλώρινα και το 2014 εντάχθηκεστην
Βέροια, όπου αγωνίστηκε στα πρωταθλήματα Κ17 (την
περίοδο2014-2015)καιΚ20(τηνπερίοδο2015-2016)της
Super League.Τον Σεπτέμβριο του 2016 έγινε επαγγελ-
ματίαςστηνομάδατηςΗμαθίαςκαιείχεμιασυμμετοχή(93
λεπτά)στηνSuper Leagueστοναγώνα τηςΒέροιαςστην
Ξάνθη,στις30Απριλίου2017.

Την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο κατέγραψε δεκα-
τέσσεριςσυμμετοχέςστηνFootballLeague,μεχρόνο948
αγωνιστικά λεπτά, ενώ είχε δύοσυμμετοχέςστοΚύπελλο
Ελλάδοςμεχρόνο180αγωνιστικάλεπτά

ΟΑλέξανδροςέχειύψος1,79m.καιεπέλεξετηνφανέλα
μετοναριθμό«4».

ΗΠΑΕΑπόλλωνΠόντουτονκαλωσορίζειμεικανοποίη-
σηκαιπροσδοκίες,τουεύχεταιναείναιυγιήςκαινααναδεί-
ξειτιςδυνατότητέςτουμέσωτηςομάδαςμας».

ΟΧαράλαμποςΔαμιανάκηςβρίσκεταιστοΑίγιοκαισή-
μεραθαανακοινωθείκαιεπίσημαηαπόκτησητουαπότην
ΠΑΕΠαναιγιάλειος.

Όπωςαναφέρειοsportfmpatras,οπαίκτηςθαυπογρά-
ψεισελίγηώρασταγραφείατηςΠΑΕκαιθαγίνειαγώνας
δρόμου για να εκδοθεί το δελτίο του,ώστε να είναι στην
αποστολήγιατοκυριακάτικοπαιχνίδιμετονΑιγινιακό.

O22χρονος(14/04/1995)αμυντικός,μεθητείασεΑΕΛ,
ΧανιάκαιΟΦΗέμεινεελεύθεροςαπότηΒέροια(14συμμε-
τοχές),πουαποχώρησεαπό τοπρωτάθλημα τηςFootball
League

ΣτονΑπόλλωνΠόντου
οΑλέξανδροςΔόρης

Στον Παναιγιάλειο ο Δαμιανάκης

Στην Αλεξάνδρεια με τον Φίλιππο
την Κυριακή η Νάουσα 

Μετά το1οΕ3γιαφέτοςστηνΚατερίνη
η αγωνιστική μας ομάδα έδειξε και στο 2ο
στηνΑριδαία τοπάθος της και την αγάπη
της για το «ομορφότερο» για μας άθλη-
μα,τόσομετηνμεγάλησυμμετοχήτωνπαι-
διώνόσοκαιμετααποτελέσματάτους.

ΜεγάλοςπρωταγωνιστήςοΦίλιπποςΣε-
ραφείμ(1κύπελοκαιμία2ηθ[εση)οοποίος
μαζίμετονμικρότεροκαταέναχρόνοΟρέ-
στηΚαρανάτσιο(3ηθέσηκαισταδύοτουρ-
νουά)πρωταγωνίστησανγιαάλλημιαφορά
στουςδύοαγώνεςσεΚατερίνηκαιΑριδαία.

•ΣεραφείμΦιλ.1οςΑριδαια,2οςΚατερίνη
•ΚαρανάτσιοςΟρ.3οςΑριδαίακαιΚατερίνη
•ΜάλλιοςΚων.Γυρ16ΑριδαίακαιΚατερίνη
•ΓιαννακούδηςΝικ.Γυρ16Αριδαία
•ΣίνουΑν.Γυρ16ΑριδαίακαιΚατερίνη
•ΚάλληΤιν.Γυρ8Αριδαίακαιγυρ16Κατερίνη
•ΤοπούζηΚελ.Γυρ16Αριδαία
Εκμέρους τουπροέδρουΣεραφείμΔη-

μήτρη και του νεοεκλογέντοςΔΣ (Χ’’Ιωαν-
νίδηςΘ./αντιπρόεδρος ,Γιαννακούδης Χ./
γραμματέας, Καρανάτσιος Μ./μέλος και
ΓιαννιτσιώτηΑ./ταμίας)πολλάσυγχαρητήρια
σεαθλητέςκαιγονείςκαθώςκαιστονπρο-
πονητήμαςΓεωργάκηΚ.

Με το “δεξί’’ η Ακαδημία 
Αντισφαίρισης Νάουσας το 2018



Σπουδαία ονόματα του 
ελληνικού βάδην θα συμ-
μετάσχουν την Κυριακή 

(11/3) στο Πανελλήνιο Πρω-
τάθλημα 20χμλ. βάδην, στην 
περιοχή Βαρέα στα Μέγαρα.

Ανάμεσα στους αθλητές που έχουν
δηλώσει συμμετοχή είναι οπρωταθλητής
μαςΑλέξανδροςΠαπαμιχαήλστα20χλμ.,
αλλά και οι ΓίαννηςΒαΐτσης καιΚώστας
Ντεντόπουλος. Στις γυναίκες ξεχωρίζουν
οιΑντιγόνηΝτρισμπιώτη,ΠαναγιώταΤσι-
νοπούλου, ΔήμητραΜπόχωρη καιΑθα-
νασίαΒαΐτση.Παράλληλα με τον αγώνα
θαγίνει καιημερίδαγια τουςαθλητέςκαι
τιςαθλήτριεςτωνμικρότερωνκατηγοριών,
στην οποία ξεχωρίζουν μεταξύ άλλων οι
ΓιώργοςΤζατζιμάκης και ΚυριακήΦιλτι-
σάκου.

Από την πλευρά του οΦίλιππος θα
συμμετάσχει στην κατηγορία ανδρών με
τον Κώστα Σταμέλο και στην κατηγορία
Νέων γυναικώνμε τηνΔήμητραΜποχώ-
ρη.

Στην ημερίδα των 10 χιλ, θα αγωνι-
στούν οι ΣτάμοςΤάσος καιΆνθιμος Κε-
λεπούρηςμεσκοπόναπροκριθούνστην
Βαλκανική ομάδαπου θααγωνιστεί στις
14ΑπριλίουστηνΣερβία.

CMYKCMYK
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16οFinalFourΚυπέλλουΑνδρών,Α1Γυναικών
(14ηαγωνιστική),Α2Ανδρών (16η-18ηαγωνιστι-
κή),Α2Γυναικών.

Σάββατο10Μαρτίου2018
16οFinalFourΚυπέλλουΑνδρών
ΔΑΚ Γλυφάδας 17:15 (ΕΡΤ3), Ολυμπιακός

ΣΦΠ/ΌμιλοςΞυνή-ΠΑΟΚΒΕΡΓΙΝΑTV (Τσάκω-
νας-Χασκής,Μίγκας-Αντωνόπουλος)

Αναπληρωματικοίδιαιτητές:Πατιός-Τσιάνας
ΔΑΚΓλυφάδας19:30(ΕΡΤ3),ΑΣΕΔούκα-Αερω-

πόςΈδεσσας(Πατιός-Τσιάνας,Κυριακούλιας-Κορρές)
Αναπληρωματικοίδιαιτητές:Τσάκωνας-Χασκής

Α1Γυναικών(14ηαγωνιστική)
Πανοράματος17:45,HONDAΠανόραμα-Φέτα

ΉπειροςΑναγέννησηΆρτας (Γράψας-Κυριάκου,
Θεοδοσάκης)

Γιαννιτσών 18:00,ΜέγαςΑλέξανδρος Γιαννι-
τσών-ΠΑΟΚRED-LED (Καζαντζίδης-Μπουγιά-
κας,Σίσκου)

Α2Ανδρών(16ηαγωνιστική)
ΓιώργοςΧαλκίδης 16:00,ΑρίωνΠτολεμαΐδας-

ΦαίακαςΚέρκυρας(Λινάρδος-Νικολαΐδης)
Αξιούπολης 18:00,ΑλέξανδροςΑξιούπολης-

ΠρωτέαςΆρτας(Νάσκος-Χαρίτσος)
ΔΑΚ Κατερίνης 18:00,Αρχέλαος Κατερίνης-

ΓΑΣΚιλκίς(Δελόγλου-Θεοδοσίου)
Συκεών 20:00,Μακεδονικός-ΑΕΣΧΠυλαίας

(Στεφανίδης-Μαυρίδης)

Α2Γυναικών(12ηαγωνιστική)
Σταυρούπολης16:00,ΑπόλλωνΣταυρούπολης-

ΑΨΛΙωαννίνων(Βαγγελτζίκης-Τορνικίδης)

ΓιώργοςΧαλκίδης 18:00,ΑρίωνΠτολεμαΐδας-
ΑΕΣΧΠυλαίας(Λινάρδος-Νικολαΐδης)

Β’Ανδρών(10ηαγωνιστική)
ΔΑΚΚιλκίς18:00,ΠόντιοιΚιλκίς-ΆρηςΘεσσα-

λονίκης(Αναστασίου-Παπαδόπουλος)
ΕΑΝ Ιωαννίνων20:00,ΑΟ Ιωαννίνων- ΓΣΆρ-

τας«ΆνωΠόλη»(Γρηγοριάδης-Τομίδης)
Σταυρούπολης20:30,ΑπόλλωνΣταυρούπολης-

Μακεδών(Βαγγελτζίκης-Τορνικίδης)

Κυριακή11Μαρτίου2018
16οFinalFourΚυπέλλουΑνδρών
ΔΑΚΓλυφάδας 19:30 (ΕΡΤ3),Τελικός (Κατσί-

κης-Μιχαηλίδης,Μίγκας-Κυριακούλιας)
Αναπληρωματικοίδιαιτητές:Τσάκωνας-Χασκής

Α1Γυναικών(14ηαγωνιστική)
Σπίτι τουΧάντμπολ16:00,ΆρηςΘεσσαλονίκης-

ΓΑΣΚαματερού(Λινάρδος-Νικολαΐδης,Μεϊμαρίδης)

Α2Ανδρών(16ηαγωνιστική)
Φερρών 16:00, ΚύκλωπεςΑλεξανδρούπολης-

ΖαφειράκηςΝάουσας(Ουζούνης-Παρασκευούδης)

Α2Γυναικών(9ηαγωνιστική)
Φερρών 14:00, ΚύκλωπεςΑλεξανδρούπολης-

ΟΛΑΔράμας(Ουζούνης-Παρασκευούδης)
Νευροκοπίου 16:00,ΑκρίτεςΝευροκοπίου- ΓΣ

Δράμα1986(Αποστολίδης-Σαββίδης)
Κομοτηνής 16:00,Δημοκρίτειο-ΑΟΠροσοτσά-

νης(Στεφανίδης-Μαυρίδης)

Α2Γυναικών(12ηαγωνιστική)
Φιλίππειο 15:00,Βέροια 2017-ΕθνικόςΚοζά-

νης(Τέμης-Γιάννου)

Την ομάδα της ΓΕ Αγρινίου υπο-
δέχεται την Κυριακή 11 Μαρτί-
ου η ανδρική ομάδα του Φιλίπ-

που Βέροιας στα πλαίσια της 19ης 
αγωνιστικής του πρωταθλήματος της 
Γ’ Εθνικής κατηγορίας (3ος όμιλος). 
Το παιχνίδι θα ξεκινήσει στις 17:00 
και διαιτητές ορίστηκαν οι κ.κ Τσού-

λης και Μαλτέσιος.

ΟΔημήτρης Γκίμας μίλησε για τον αγώνα και
δήλωσε :«Μπαίνουμεστην τελική ευθεία τουπρω-
ταθλήματοςαπότηθέσητουπρωτοπόρου.Έχουμε
μπροστάμαςέναπαιχνίδιμετηνομάδατουΑγρινίου
ηοποίαπαράτιςαπώλειεςτηςέχειμαχητικόπνεύμα
καιπρέπει νααντιμετωπιστεί μεσεβασμό.Προετοι-
μαζόμαστε όπως κάθε εβδομάδα μεπροσοχή και
συγκέντρωση και θέλουμε δίπλα μας τηνΚυριακή
τουςπιστούςμαςφίλους.»

Χάαντμπολ

Πλήρηαγωνιστική
μεF4Κυπέλλουανδρών

Την ΓΕ Αγρινίου θα υποδεχθεί την 
Κυριακή ο Φίλιππος στο ΔΑΚ Δ. Βικέλας

Πανελλήνιο
Πρωτάθλημα
20χλμ.βάδην
σταΜέγαρα
Ημερίδα

πρόκρισηςγια
τουςεφήβους

ΕΚΑΣΚΕΜΒ΄
Την Κούπα 

Κιλκίς 
υποδέχονται

οι Αετοί 
Βέροιας 

Πλησιάζει το τέλος για την κανονική
περίοδοστηΒΕΚΑΣΚΕΜκαιτοερχόμε-
νοΣάββατο,διεξάγεταιη18ηαπότις22
αγωνιστικέςτηςσεζόν.

ΟιπρωτοπόροικαιαήττητοιΑετοίΒέ-
ροιας υποδέχονται στοΔΑΚ «Βικέλας»
(18.00) τηνΚούπαΚιλκίς,πουβρίσκεται
στην7ηθέσητηςβαθμολογίαςμε7νίκες
και10ήττες.

ΟΝτάνης Τυριακίδης δεν αντιμετω-
πίζει ιδιαίτερα αγωνιστικά προβλήματα
καιάπαντεςείναιδιαθέσιμοιγιατους«α-
σπρόμαυρους», μεστόχοπλέον ναολο-
κληρώσουνχωρίςαπώλειεςτησειράτων
αγώνωνκαι να ξεκινήσουν τηδιαδικασία
τωνplayoffμεπλεονέκτημαέδρας.
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ΑΝΔΡΙΚΗΟΜΑΔΑ
Ηανδρική ομάδα τουΑγροτικούΑστέ-

ρααγωνίζεται τηνΚυριακή11/3/2018,στις
16:00 στο γήπεδο των Μονοσπίτων, με
την τοπική ομάδα, για την 15ηαγωνιστική
τηςΑ2 ερασιτεχνικής κατηγορίας τηςΕΠΣ
Ημαθίας.

ΟΜΑΔΕΣΑΚΑΔΗΜΙΑΣ
Παιδικότμήμα
ΤοΣάββατο 10/3/2018 τοπαιδικό τμή-

μα τουΑγροτικούΑστέρα, αγωνίζεται στο
γήπεδο τουΑγίουΝικολάουστις 11:00, με
τοαντίστοιχοτμήματουΟλυμπιακούΝάου-
σας, για την 13η αγωνιστική τουπαιδικού
πρωταθλήματοςτηςΕΠΣΗμαθίας.

Η συγκέντρωση των παικτών θα γίνει

στις 09:15 τοπρωί στο γήπεδο τηςΑγίας
Βαρβάραςκαιημετακίνησηθαγίνειμε ιδία
μέσα.

ΤμήματαΥποδομής
ΤοΣάββατο10/3/2018 τα τμήματαυπο-

δομής τηςΑκαδημίας (προπαιδικό, τζούνι-
ορ,προτζούνιορ-μπαμπίνο) τουΑγροτικού
Αστέρα,αγωνίζονταιστις10:30,στογήπεδο
τηςΑγίαςΒαρβάρας,με τααντίστοιχα τμή-
ματα τηςακαδημίαςΕιρηνούπολης , για το
πρωτάθλημαυποδομών.

Ησυγκέντρωση των τμημάτωνθα γίνει
στις09:45πρωίστογήπεδοτηςΑγίαςΒαρ-
βάρας.

Οι μικροί αθλητές να έχουν μαζί τους
πράσινηστολή.

Οι αγωνιστικές δράσεις των 
τμημάτων του Αγ. Αστέρα Αγ. 

Βαρβάρας το Σαβ/ριακο 10-11/3

Τοπρόγραμματωντμημάτων
υποδομήςτηςΑκαδημίας

ΒέροιαςγιατοΣάββατο10/3
ΟιαθλητέςτηςΑκαδημίαςΠοδοσφαίρουΒέροιαςθααγωνιστούνσεφιλικότουρνουάστο

γήπεδοΛαζοχωρίουμετουςαθλητέςτηςΑΕΚΒέροιαςκαιτουΕρμήΘεσσαλονίκης.
Οιποδοσφαιριστές τηςΑκαδημίας θαπρέπει να βρίσκονται στο γήπεδοΛαζοχωρίου

στις:10.30’.
Ώραέναρξηςαγώνων:11.00’
Ώραλήξηςαγώνων:13.00’
ΑναχώρησηαπόγήπεδοΛαζοχωρίου:13.30’
ΌσοιαθλητέςδενέχουνμέσομετακίνησηςγιατοναγώνατουΣαββάτουπαρακαλούνται

ναεπικοινωνήσουνμεταΓραφείατουΣυλλόγουστοτηλέφωνο2331074040απότις9.15’ε-
ωςτις9.45’

Ο Δήμος Ηρωικής Πόλης Νάουσας 
στο πλαίσιο του εορτασμού της 
196ης Επετείου του Ολοκαυτώμα-

τος της πόλης, διοργανώνει την Κυριακή 
22 Απριλίου 2018 τον 16ο Δρόμο Θυσίας 
με ελεύθερη συμμετοχή για όλους, αθλητές 
και μη. Η εκκίνηση του αγώνα θα γίνει στο 
Δημοτικό Πάρκο Νάουσας (συμβολή οδών 
Μ. Αλεξάνδρου και Βασ. Φιλίππου στο 
σιντριβάνι) στις 10:30 το πρωί. Ο αγώνας 
περιλαμβάνει παιδική διαδρομή απόστασης 
1.000 μέτρων, καθώς και την κλασική και 
μεγάλη διαδρομή 5.000 και 10.000 μέτρων 
αντίστοιχα, οι οποίες διέρχονται από ιστο-
ρικά σημεία της πόλης.

Οι δηλώσεις συμμετοχήςστον αγώνα θα γίνονταιως
εξής:

1. Στηνπαιδική διαδρομή (μαθητές-μαθήτριες) μέχρι
τηνΠαρασκευή20Απριλίου2018.

2.Στηνκλασικήδιαδρομή (5.000μ.)και τημεγάληδια-
δρομή(10.000μ.),μέχριτηνΠέμπτη19Απριλίου2018.

Οι συμμετοχές μπορούν να υποβάλλονται μόνο η-
λεκτρονικά από τηνΠέμπτη 8Μαρτίου 2018, μέσω της
ειδικής φόρμας συμμετοχής στην ιστοσελίδα τουΔήμου
Νάουσαςwww.naoussa.gr/application/formακολουθώντας
τοσχετικόεικονίδιο.

Οι δηλώσεις συμμετοχής θαπρέπει να είναι πλήρως
συμπληρωμένες με ευκρινή τα στοιχεία των συμμετε-
χόντων. Ελλιπείς δηλώσεις συμμετοχής δεν θα γίνονται
αποδεκτές.

Σε όλους τους συμμετέχοντες της κλασικής διαδρο-
μής των 5.000μ. και της μεγάλης διαδρομής (10.000μ.)
θα δοθούν διπλώματα και μετάλλιασυμμετοχής. Σε όλες
τις κατηγορίες, της κλασικής (5.000μ.) και της μεγάλης
διαδρομής (10.000μ.) θα απονεμηθούν μετάλλια στους
τρεις(3)πρώτουςκαθώςκαικύπελλαστουςπρώτουςτων
παραπάνωκατηγοριών.Σεόλουςτουςσυμμετέχοντεςτης
παιδικής διαδρομής θα δοθούν διπλώματα και μετάλλια
συμμετοχής.

Πληροφορίες: ΓραφείοΠολιτισμού&Αθλητισμού,Δη-
μαρχίας 30,Tηλ. 23323 50360-50338, e-mail: culture@
naoussa.gr.(αρμόδιοιυπάλληλοι:ΔημήτρηςΠάζος,Στάθης
Τριανταφύλλου).

6οςΔρόμοςΘυσίας22Απριλίου
στηΝάουσα

Ξεκινά η υποβολή δηλώσεων συμμετοχής

Διακρίσεις της Ευξείνου Λέσχης 
Νάουσας στο σκάκι

Πολύ καλή και δυναμική η παρουσία των αθλητών του τμήμα-
τος Σκάκι της Ευξείνου Λέσχης Νάουσας που συμμετείχαν την 
Κυριακή 4 Μαρτίου 2018 στους αγώνες Ατομικού Σχολικού 

Πρωταθλήματος Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας Ε.Σ.Σ.ΚΕ.ΔΥ.Μ.

Ξεχωριστοί:1)Ομικρός7χρονώντηςομάδαςΚωνσταντίνοςΑμαξάς(10οΔημ.Σχ.)που
κατέκτησετην2ηθέσηστηνκατηγορίαΑ΄ΔημοτικούκαιτηνπρόκρισήτουστοΠανελλήνιο
Πρωτάθλημα2)ΗΔήμητραΤσαρνούχα(5οΔημ.Σχ.)πουκατέκτησετην3ηθέσηστηνκατη-
γορίαΔ΄Δημοτικού.

Πολύκαλήαπόδοσηείχανκαιοιυπόλοιποιαθλητές:
ΤσαρνούχαΑντωνία(5οΔημ.Σχ.),ΖάχοςΓιάννης(6οΔημ.Σχ.)ΤουλκερίδηςΚωνσταντί-

νος(4οΔημ.Σχ.)ΤσέλιοςΔημήτρης(2οΛύκειο),
ΣκεντερίδηςΑποστόλης,ΣκεντερίδηςΑνέστης,ΔίγγαςΘανάσης(Δημ.Σχ.Επισκοπής).

Τουςαθλητέςσυνόδεψεοπροπονητήςτουςκ.ΒαγγέληςΜπίτζιος.
ΤαμαθήματατουτμήματοςΕνηλίκων(αρχαρίων–προχωρημένων)πραγματοποιούνται

κάθεΠαρασκευήστις8.00΄μ.μ.

Έσπασετοκοντέρμεταλλίωνπετυχαίνονταςνέορεκόρ
ο ΣύλλογοςΑσιατικώνΠολεμικώνΤεχνώνΝάουσας και
Βέροιας, στοΠανελλήνιοπρωτάθλημαπου διεξήχθη το
ΣαββατοκύριακοστηνΑθήνα.Οι19αθλητές,αγωνίστηκαν
σε 29 διαφορετικές κατηγορίες και εντυπωσίασαν με την
παρουσία τους στοΟλυμπιακό γήπεδοπάλης. Συνολικά
απέσπασαν32μετάλλια:19χρυσά,8ασημένια,5χάλκινα
και απέδειξανπερίτρανα ότι ο σύλλογος είναι από τους
καλύτερουςσεόληντηνΕλλάδα!Παραθέτουμεόλατααπο-
τελέσματααναλυτικά

ΝΑΟΥΣΑ
ΚωστοπούλουΔανάη:ΧρυσόστοDaoshu(φαρδύσπα-

θί),ΑσημένιοστηΒόρειαΓροθιά.ΔεινοπούλουΕλένη:Χρυ-
σόστηΒόρεια Γροθιά, Χρυσόστο Jianshu (ίσιο σπαθί).
ΚασαπίδηςΘεόφιλος:ΧρυσόστηΒόρεια Γροθιά,Χρυσό
στοDaoshu (φαρδύσπαθί).ΚωστόπουλοςΘεόδωρος:Α-
σημένιοστηΒόρειαΓροθιά,ΑσημένιοστοGunshu(βόρειο
κοντάρι).ΠαλάκαςΠροκόπης:ΧρυσόστηΒόρεια Γροθιά,
ΧρυσόστοDaoshu(φαρδύσπαθί).ΣαραφίδηςΘεόδωρος:
ΧρυσόστοDaoshuMeiHua(παραδοσιακόφαρδύσπαθί),
ΧάλκινοστηνπαραδοσιακήΒόρειαΓροθιά.

ΒΕΡΟΙΑ
ΒακάληΜαρία: ΧρυσόστηΝότια Γροθιά, Χρυσόστο

NanDao (νότιο σπαθί).ΔημητριάδηςΠαναγιώτης: Χρυ-
σόστηΝότια Γροθιά,ΧρυσόστοPuDao (παραδοσιακό
μακρύόπλο).ΚωστόπουλοςΣωτήριος Ιάσων:Χρυσόστη
ΝότιαΓροθιά,ΑσημένιοστοPuDao(παραδοσιακόμακρύ
όπλο).Μαραβελάκη Ελένη: Χρυσό στοNanDao (νότιο
σπαθί).ΜητριτώνηΚορνηλία: Χρυσό στηΝότια Γροθιά,
ΧρυσόστοNanGun (νότιο κοντάρι).ΜπέλλαςΣτέργιος:
ΑσημένιοστηΝότιαΓροθιά,ΑσημένιοστοNanGun(νότιο

κοντάρι).ΜπέτσιαΕλένη:ΧρυσόστηΝότιαΓροθιά.Παπα-
ζήσηΚωνσταντίνα:ΧάλκινοστουςΚρίκους (παραδοσιακό
διπλόόπλο).Παπαχαραλάμπους-ΟρέςΝικόλαος:Χρυσό
στοNanGun (νότιο κοντάρι), ΧάλκινοστηΝότια Γροθιά.
ΠαρασκευόπουλοςΒιτάλης:ΑσημένιοστοNanDao(νότιο
σπαθί),ΧάλκινοστηΝότιαΓροθιά.ΦωτόπουλοςΚωνστα-
ντίνος:ΧρυσόστοNanDao(νότιοσπαθί),ΧάλκινοστηΝό-
τιαΓροθιάΠαπαχαραλάμπους-ΟρέΕυαγγελία:εξαιρετική
συμμετοχήστηΝότιαΓροθιάκαιστηΒεντάλια(παραδοσια-
κόόπλο).Επιπλέον,απότουςπαραπάνω,οιΔεινοπούλου
Ελένη (Νάουσα), καιΔημητριάδηςΠαναγιώτης, Κωστό-
πουλοςΣωτήριος Ιάσων,ΜπέλλαςΣτέργιος,ΜπέτσιαΕ-
λένη,ΠαπαζήσηΚωνσταντίνακαιΠαπαχαραλάμπους-Ορέ
Ευαγγελία (Βέροια) σημείωσαν εξαιρετικήπαρουσία στο
ΟμαδικόΤζιΤι, παρουσιάζοντας τηνπολυπληθέστερη ο-
μάδακαιτολμώνταςτημοναδικήσυγχρονισμένηεμφάνιση
μεόπλο (Βεντάλια), συμμετοχήμε τονμεγαλύτεροβαθμό
δυσκολίας.Εξαιρετικέςσυμμετοχέςεπιπλέονπαρουσίασαν
από τουςπαραπάνω και οι ΠαπαζήσηΚωνσταντίνα και
ΜαραβελάκηΕλένηστηΝότιαΓροθιά,ΜπέτσιαΕλένηστα
Τσεκούρια(παραδοσιακόδιπλόόπλο).

ΟΔάσκαλος ΚωστόπουλοςΘεόδωρος δήλωσεπολύ
ευχαριστημένος,γιατοήθοςπουεπέδειξανοιμαθητέςτου,
γιατησκληρήδουλειάτουςόλουςτουςτελευταίουςμήνες,
για τις τολμηρές επιλογές τουςσεσπάνιας χρήσης όπλα
μεγάλης δυσκολίας και για τη συνολική τους παρουσία
στοΠανελλήνιοΠρωτάθλημα και εξαιρετικά υπερήφανος
για όλους.Τους ευχαριστεί για την εμπιστοσύνη τουςστο
πρόσωπό του και στις δικές του επιλογές καιπροτάσεις
προςαυτούς,αλλάκαιγιατηντιμήπουτουαπέδωσαν,ως
Δασκάλουτους,μετηνσυνολικήτουςπαρουσία.

ΚΟΥΝΓΚ ΦΟΥ
ΝέορεκόρμεταλλίωνστοΠανελλήνιοΠρωτάθλημα
απότοΣύλλογοΑσιατικώνΠολεμικώνΤεχνών

ΝάουσαςκαιΒέροιας
Τα ονόματα των 19 μαθητών που απέσπασαν 32 μετάλλια!!



14 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018www.laosnews.gr

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

Μάρτιος 2018 
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκα-

τάτοδιάστημααπό5-3-2018 μέχρι11-3-
2018 θαείναιτοεξής:Αυτόματοςτηλεφωνη-
τήςβλαβών:τηλ.2331021814.

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

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

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Με 31 πρότυπες επιχειρήσεις α-
πό όλες τις περιφερειακές ενότητες
ηΠεριφέρεια ΚεντρικήςΜακεδονίας
συμμετέχειγιαδεύτερηφοράστην5η
ΔιεθνήΈκθεσηΤροφίμων καιΠοτών
“FOOD EXPO” και την παράλληλη
ΔιεθνήςΈκθεσηΟίνου καιΑποσταγ-
μάτων “OENOTELIA”,που θαπραγ-
ματοποιηθούν από τις 10 έως τις 12
Μαρτίου 2018στοΕκθεσιακόΚέντρο
“ATHENSMETROPOLITAN EXPO”
σταΣπάταΑττικής.Οισυμμετέχοντες
θαπαρουσιάσουν τα εκλεκτά τοπικά
προϊόντα τους, τα οποίαπροσδιορί-
ζουν την ισχυρήταυτότητα τωναγρο-
διατροφικώνπροϊόντωντηςΚεντρικής
Μακεδονίας και τη φήμη τωνπεριο-
χώνπροέλευσήςτους.

Μέσααπό την 5η “FOODEXPO”
συνεχίζεταικαιημεγάληκαμπάνιατης
Περιφέρειας ΚεντρικήςΜακεδονίας
για τηνπροβολή και προώθηση της
ξεχωριστήςΜακεδονικήςΚουζίναςμε
τη συνεργασία τηςΛέσχηςΑρχιμα-
γείρων Β. Ελλάδας, που θα ταξιδέ-
ψουν τους επισκέπτες σε γευστικά
σταυροδρόμιαπαράδοσης τοΣάββα-
το 10Μαρτίου 2018 (13:15-14:30),
στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του
“MediterraneanFoodStage”.Έμπει-
ροισεφθαμαγειρέψουνμεταιδιαίτε-
ραπροϊόντα τηςΚεντρικήςΜακεδο-
νίαςτέσσεριςμοναδικέςσυνταγέςτης
μακεδονικής κουζίνας –μανέστρα με
μύδια, ντομάτα και φέτα, φουστορόν
με καβουρμά, μανιταρόσουπα αγιο-
ρείτικηκαιντολμαδάκιαγιαλαντζί,ανα-
δεικύονταςέτσιτονκυρίαρχορόλοτης

τοπικής γαστρονομίας στην αύξηση
των εξαγωγών των ελληνικών τροφί-
μωνκαιποτών.

Η 5η “FOOD EXPO” 2018, με
1.275Έλληνες και ξένους εκθέτες,
70.000Έλληνες εμπορικούς επισκέ-
πτες και 3.500 διεθνείς αγοραστές,
κατάφερε -σε μόλιςπέντε χρόνια- να
αναδειχτείως η ταχύτερα αναπτυσ-
σόμενη έκθεση τροφίμων και ποτών
διεθνώς.Ησυμμετοχή1.275Ελλήνων
και ξένων εκθετών επιβεβαιώνει ότι
πρόκειται για τη μεγαλύτερη έκθεση
τροφίμωνκαιποτώνπουθαπραγμα-
τοποιηθείόχιμόνοστηνΕλλάδααλλά
καιστηνευρύτερηπεριοχήτηςνοτιοα-
νατολικήςΕυρώπης.

 «Στόχος τηςσυμμετοχής τηςΠε-
ριφέρειαςΚεντρικήςΜακεδονίαςστην
5ηΔιεθνήΈκθεσηΤροφίμων καιΠο-
τών “FOODEXPO” είναι να προω-
θήσουμε τον αγροδιατροφικόπλούτο
τηςΚεντρικήςΜακεδονίας και τιςση-
μαντικές επιχειρήσεις μας, με αξιοζή-
λευτο τελικό προϊόν σε διεθνές επί-
πεδο.Αξιοποιούμε ένα ισχυρό εργα-
λείο του μάρκετινγκ,προκειμένου να
προβάλλουμε την εξαιρετικήποιότητα
τωναγροδιατροφικώνπροϊόντων της
μακεδονικήςγηςεντόςκαιεκτόςσυνό-

ρων», δήλωσε οΑντιπεριφερειάρχης
ΑγροτικήςΟικονομίαςΦάνηςΠαπάς.

«Η αποτελεσματική ανάδειξη της
ποιότητας και τηςμοναδικότητας των
“προϊόντων-σημαίας” της Κεντρικής
Μακεδονίας είναι η δική μας συνει-
σφοράστη συνολικήπροσπάθεια α-
νάδειξης της αγροτικής παραγωγής
της περιοχής μας, στην οποία συμ-
μετέχουν όλοι όσοι ασχολούνται με
τονπρωτογενή τομέα.Άλλωστε,στην
Περιφέρεια ΚεντρικήςΜακεδονίας η
αγροτικήπαραγωγήκαιοπρωτογενής
τομέαςαποτελούνβασικούςπυλώνες
οικονομικής ανάπτυξης όχι μόνο της
Περιφέρειάς μας, αλλά και ολόκλη-
ρης  της χώρας», υπογράμμισε ο κ.
Παπάς.

 Στοπλαίσιο του ολοκληρωμένου
προγράμματοςπροβολής των αγρο-
διατροφικώνπροϊόντων της, ηΠερι-
φέρεια ΚεντρικήςΜακεδονίας συμ-
μετέχει και φέτος σε όλα τα μεγάλα
εκθεσιακά γεγονότα παγκοσμίως,
φροντίζοντας να δώσει την απαιτού-
μενηυπεραξίακαιώθησηστιςντόπιες
επιχειρήσεις,καθώςκαιτηδυνατότητα
να διευρύνουν τις αγορές-στόχους,
να αποκτήσουν εξωστρέφεια και να
κατακτήσουν μια θέση αντάξια των

εκλεκτώνπροϊόντωντους.
Η “FOODEXPO” αποτελεί σήμε-

ρα έναν κορυφαίο εκθεσιακό θεσμό,
αλλά και το σημαντικότερο εμπορικό
φόρουμ για τον κλάδο τροφίμων και
ποτώνστη χώρα μας, που όχι μόνο
καλύπτει τις ανάγκες της εγχώριας
αγοράς, αλλά συγχρόνως ανταπο-
κρίνεται πλήρως και στον εξαγωγικό
προσανατολισμό των ελληνικώνπα-
ραγωγικώνεπιχειρήσεωντουκλάδου.
Ηπερσινή “FOODEXPO” 2017πα-
ρουσίασε τεράστιο ενδιαφέρον, αφού
την επισκέφτηκαν 60.000 επαγγελ-
ματίεςαπόόλητηνΕλλάδακαι2.500
αγοραστέςτουεξωτερικού.

H “FOODEXPO” 2018 θα απο-
τελέσει κορυφαία στιγμή για την εγ-
χώρια αγορά, καθώς θα δώσει την
ευκαιρία στις μεγαλύτερες και σημα-
ντικότερεςπαραγωγικές και μεταποι-
ητικέςμονάδεςτροφίμωνκαιποτώνε-
ταιρείεςτουκλάδουπουσυμμετέχουν
ωςεκθέτεςνααναδείξουνταπροϊόντα
τους σε 70.000Έλληνες και ξένους
αγοραστές από67 χώρες και νασυ-
νάψουν σπουδαίες συμφωνίες εντός
καιεκτόςσυνόρων.

Με31πρότυπεςεπιχειρήσειςηΠεριφέρεια
Κ.Μακεδονίαςσυμμετέχειστην5ηΔιεθνηΈκθεση
τροφίμωνκαιποτών“foodexpo”καιτην“oenotelia”

Φαρμακεία
Παρασκευή 9-3-2018

13:30-17:00ΖΕΡΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ&ΣΙΑΟ.Ε.
ΚΟΝΙΤΣΗΣ15ΚΑΙΕΜΜ.ΖΑΧΟΥΓΩΝΙΑ(περ
ΚΤΕΛ)23310-62163

20:30-01:00+διαν.ΧΕΙΜΩΝΙΔΗΣΜΙΧΑ-
ΗΛΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 29-31 (πλατεία
Τσερμένι)23310-65770



ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ,περιοχή
Ιπποκράτους ΠΩΛΕΙ-
ΤΑΙδιαμέρισμα70τ.μ.
1ος  όρ . ,  ατομ .  θέρ-
μανση φυσικό αέριο,
αιρ κοντίσιον, διαμπε-
ρές,  πλήρως ανακαι-
ν ισμένο .  Τηλ . :  6942
847662.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρι-
σμα 3ου ορόφου στον
π ε ζό δ ρ ο μ ο ,  κ ο ν τ ά
στην Τράπεζα Πειραι-

ώς Βέροιας,  80 τ .μ. ,
ανακαινισμένο, λουξ,
με μεγάλη βεράντα, 2
δωμάτια, σαλόνι, κου-
ζίνα, μπάνιο, ένας ξε-
χωριστός δυσεύρετος
υπέροχος χώρος γ ια
κατοικία ή επαγγελμα-
τική στέγη. Τηλ.: 6973
735020.

ΠΩΛΕΙΤΑΙαπόιδιώ-
τη καινούργιο κατάστη-
μα 45 τ.μ. στο κέντρο
της Βέροιας (Κεντρική
5 - δίπλα στο Επιμε-
λητήριο), με πατάρι 30
τ.μ., αυτόνομη θέρμαν-
ση και θέση πάρκιγκ.
Τηλ.:6936870915.

15ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 www.laosnews.gr

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  ε-
π ι χ ε ί ρηση  κα -
φέ-μπαρ επί της
οδούΕληάςπλή-
ρως εξοπλισμέ-
νη. Τηλ. :  6945
013461.

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στηνΑλεξάνδρεια διαμέ-
ρισμα ρετιρέ 120 τ.μ. επί της οδούΝ.
Πλαστήρα, ανακαινισμένο, ατομική θέρ-
μανση,ενεργειακότζάκι,ηλιακόθερμοσί-
φωνα,εντοιχιζόμενεςηλεκτρικέςσυσκευ-
ές,κλειστόγκαράζκαικλιματισμόσετιμή
ευκαιρίας.Πληρ.στοτηλ.:6980919964.
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 3 οικόπεδο
από400τ.μ.τοκαθένα,μεμο-
νωμέναήόλαμαζί,στηΡαχιά,
στοκέντροτουχωριού,πίσω
από τοσχολείο.Τηλ.:23310
20051&6942779696κ.Αγ-
γελική.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι 12
στρ. στο δρόμοΒέροια-Λα-
ζοχώρισεπαραγωγήρόδια
8 ετών, 960 δένδρα, με 25

τόνουςπαραγωγής,περίφρα-
ξη,νερό.Τηλ.:6984704671.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  χωράφι  10
στρέμματαμεδέντρα(ροδακι-
νιές)στον5οχρόνο,στηνπε-
ριοχή τηςΜέσης, 500 μέτρα
απότοχωριό.Τηλ.επικοινω-
νίας:6971629160.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γωνιακό οικό-
πεδο στοΆνω Μακροχώρι,
700 τ.μ., με 2 κατοικίες 60
τ.μ. και 75 τ.μ. η κάθε μία,
ενοικιαζόμενεςκαιοιδύο,στη
μία υπάρχουνφωτοβολταϊκά,

με εισόδημα 7.000 ευ-
ρώτοχρόνο.Τηλ.:6976
555452.

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

ΠΩΛΕΙΤΑ Ι  αγρός
με ροδάκινα και πομώ-
να στην άσφαλτο 7.500
τ .μ. ,  κοντά στην.Αγ.
Μαρίνα και Αγ. Γεώρ-
γιο. Τηλ.: 6945 122583
Euromesitiki.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κέ-
ντροκοντάστηνΤράπεζα
Πειραιώς στονπεζόδρο-
μοδιαμέρισμα λουξ, 3ου
ορόφου, με 2ΔΣΚWC,
βεράντα, υπέροχη μεγά-
λη, διαμπερές, ατομική
θέρμανση, Τιμή 260 ευ-
ρώ.Τηλ.:6973735020.

ΠΑΤΡΙΔΑ στο δρό-
μο προς Αγ. Γεώργιο
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ: α) δι-
αμέρισμα 100 τ.μ., 1ος
όρ., κεντρική θέρμανση,
ηλιακό, β) κατάστημα ι-
σόγειο 100 τ.μ., μεγάλα
μπαλκόνιακαιπροαύλιο.
Τηλ.: 23310 71554 &
6971706894.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΑΠΟΘΗΚΕΣ-

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ-
ΓΡΑΦΕΙΑ-
ΓΚΑΡΑΖ-
ΧΩΡΑΦΙΑ

ΧΩΡΑΦΙ, ενοικιάζεται
στονκόμβοτουκαινούρ-
γιου δρόμου, 16 στρέμ-
ματα για οποιαδήποτε
χρήσησε τιμή καταπλη-
κτική 50.000 ευρώ!!!
Τηλ.:6973735020.

ΠΑΤΡΙΔΑΗΜΑΘΙΑΣ
ενοικιάζεται κατάστημα
60 τ.μ., σε κεντρικότατο
σημείοαπέναντιαπότην
Κοινότητα.Πληροφορίες
στα τηλ.: 6977451766 -
2331063850.

ΠΑΣΤΕΡ 8 Βέροια,
ενοικιάζεται γκαρσονιέ-
ρα 1ΔΧΛΚ, επιπλωμέ-
νη. Εχει κεντρική θέρ-
μανση,  κλ ιματ ιστ ικό,
T.V., ψυγείο, ηλ. κουζι-
νάκι (φούρνο-εστίες),
εγκατάσταση internet
κ.λπ.Πληρ. τηλ.: 23310

24939,6973015833.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κέντρο,

Αστικά, γκαρσονιέρα 3ου
ορόφου,δωμάτιο,σαλοκου-
ζίνα,μπάνιο,ανακαινισμένη,
ατομικήθέρμανσηπετρελαί-
ου,αιρκοντίσιον,πλήρωςε-
πιπλωμένη, ευχάριστη,φω-
τεινή.Ενοίκιο 180,00 ευρώ.
Μεσιτικό γραφείο «ΣΤΟ-
ΧΟΣ».Τηλ.: 23310 68080,
6973735020.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙπρώ-

ην εξουσιοδοτημένο συ-
νεργείο OPEL, πλήρως
εξοπλισμένο,μεπολύκαλό
ενοίκιο.Τηλ.:6944860080.

www.laosnews.gr

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700
τμ.μεκτίσμαδυόροφοσε τιμή
ευκαιρίας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφιποτιστι-
κό11στρέμματαστηΜελίκη(πε-

ριοχήΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα

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

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

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙαποθήκηκοντάστκάντρο220τ.μ.,50.000ευρώ.

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

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

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

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

Προσφορά της εβδομάδας
-ΕΥΚΑΙΡΙΑπωλείταιοικοδομή επί τηςΘεσσαλο-

νίκης,αποτελούμενηαπόυπόγειο,ισόγειο,όροφος,
160.000€

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

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

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

-Κατάστημαπωλείταισεκαινούργιαοικοδομήστοκέ-
ντρο40τ.μ.Τιμή19.000ευρώ

www.mesitikoveria.gr

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ τριόροφοκατάστημαστοκέντροτης
αγοράςμέσαστονπεζόδρομοΑριστοτέλους21,πλήρες
εξοπλισμένομεασανσέρ,κλιματισμόκ.λπ.Πληροφορίες
στοτηλ.:6945541642κ.Ζαφείρης.
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ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙ-
ΡΙΑ ζητείται κύριος άνω των
30 ετών, σοβαρός, με ευχέ-
ρεια λόγου & άνεση στις δη-
μόσιες σχέσεις να αναλάβει
εταιρία στο Νομό Ημαθίας.
Τηλ.:6934888738.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙάτομαγιαντελί-
βερικαιψητάς.Πληροφορίεςτηλ.:
2331042680&6994472747,ώ-
ρεςεπικοινωνίας09.00-12.00κ.
Λευτέρηςήκ.Γιώργος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός με δί-
πλωμα Ε & ΠΕΙ για δρομο-
λόγια εξωτερικού. Τηλ.: 6972
802615.

ΖΗΤΕΙΤΑΙκοπέλαγιαπαρα-
δοσιακόκαφενείοστοκέντροτης
Βέροιας.Τηλ.:6986123486.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ηλεκτρολόγος
καιμηχανικόςαυτοκινήτωνγια
συνεργείο στη Βέροια. Πληρ.
τηλ.: 23310 71553 & 6936
905040.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: βοηθός μά-
γειρα κα άτομα για την κου-
ζινα σε γνωστή ταβέρνα στη

Βέροια. Τηλ.: 23310 70846
μετάτις10.00π.μ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρο άτομο
για το κυλικείο στο Νοσοκο-
μείοΒέροιας. Βιογραφικά αυ-
τοπροσώπωςστοκυλικείο.

BIOMHXANIA τουΝομού
Ημαθίας ζητάειΧημικόΜηχα-
νικό.Αποστολή βιογραφικών
στο: guru.recruits@gmail.
com.

ΑΠΟ ΤΟ ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ
ΓΙΑΝΝΗΣ ζητούνται κοπέ-
λες για εργασία. Τηλ.: 6984
472747,κοςΓιώργος.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ μεπολευτή

εμπειρία στον αυτισμό ανα-
λαμβάνειπαράλληληστήριξη
σεόλεςτιςβαθμίδεςεκπαίδευ-
σηςκατ’οίκονεκπαίδευσηκα-
θώς καιψυχοεκπαίδευση και
συμβουλευτικήγνέωνστοναυ-
τισμό.Τηλ.:6977980922.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη
φύλαξη και περιποίηση ηλι-
κιωμένων σε 24ωρη βάση.
Τηλ.:6993678697.

ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ κυρία μο-

νογονικής οικογένειας, ζητάει
εργασία, για φύλαξη ηλικιω-
μένωνκαικαθαρισμόσπιτιών.
Τηλ.εφωνο:6999262565.

ΚΥΡΙΑ ζητεί εργασία για
φύλαξη μωρού ή καθαρίστρια
σεσπίτικαιγραφεία.Τηλ.επι-
κοινωνίας:2331073642.

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

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑ Ι  κρ εβα τάκ ι

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ εξοπλισμός κα-
φετέριας(καφετιέραASTORIA
MONH), πλυντήριο πιάτων
(DIHR-Ιταλικό), φραπιέρα (ε-
παγγελματική-βαρέωςτύπου),
τοστιέρα (επαγγελματική 2
εστιών), 2 στρογγυλά τραπέ-
ζια,7καρέκλες(μεκουπαστή)
και 8 ψηλά σκαμπό. Πωλού-

νται σε τιμή ευκαιρίας. Τηλ.:
6974867093.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΣΟΒΑΡΟΣ  κύριος χω-

ρίς υποχρεώσεις ΖΗΤΑΕΙ
σοβαρή σχέση. Τηλ.: 6984
040769.

ΕΥΚΑΤΑΣΤΑΤΟΣ κύριος
50 ετών ψάχνει εμφανίσιμη
κυρίαως 50 ετών για γνωρι-
μία.Τηλ.:6972371446.

ΚΥΡΙΟΣ72ετώνζητείκυ-
ρια από 50 ετών έως 70 για
σοβαρή σχέση. Τηλ.: 6989
007541.

42ΧΡΟΝΟΣ εμφανίσιμος
με ανώτερη μόρφωση ζητεί
γνωριμία με κοπέλα ευχαρί-
στου χαρακτήρα. Τηλ.: 6942
274316.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:24143 -ΠΡΟΜΗΘΕΑΣΚέντροΕ-

ΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΓκαρσονιέρασυνολικήςεπιφά-
νειας28τ.μ.στον4οόροφο.Αποτελείταιαπό
1Υπνοδωμάτιο,ΣαλονοκουζίνακαΙΜπάνιο
.Είναικατασκευασμένητο1976καιδιαθέτει
θέρμανσηΜΕΚλιματισμό,τακουφώματατου
καινούργιαΑλουμινίου,Ανελκυστήρα,A/C,και
μερικάέπιπλατιμή:120€.

Κωδ:24680ΑΓΙΑΚΥΡΙΑΚΗ,επιπλωμένη
γκαρσονιέρα35τ.μ.,καθ.κατασκευή2004,1
οςόροφος ,έχειαλουμινίουκουφώματα με
διπλά τζάμια,αυτόνομηθέρμανσημεογκο-
μετρητέςκαιδιαθέτειυδραυλικόανελκυστήρα
,μεωραίομπάνιο , είναικέντροαπόκεντρο
μεγάληβεράντακαιμίσθωμαμόνο160€.Α-
ποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ. 23994Γκαρσονιέρα επιπλωμένη
πολύόμορφηστο10ο Δημοτικό κοντά54
τ.μ.με1υ/δ,σαλοκουζίνακαιμπάνιο,σεκα-
λήκατάσταση,έπιπλακομπλέμεηλεκτρικές
συσκευές,χωρίςκοινόχρηστα,ανεξάρτητη,
άμεσακατοικήσιμηκαιμεμίσθωματα200€.

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

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

Κωδ:24492 -ΠΙΕΡΙΩΝΤΕΡΜΑ Ορο-
φοδιαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας88 τ.μ.
ευρισκόμενοστον2οόροφο.Αποτελείταιαπό
2Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,Κουζίνα,καιΜπάνιο.
Είναι κατασκευασμένο το1982καιδιαθέτει
θέρμανσηΑτομική -Πετρέλαιο,Κουφώματα
Συνθετικά,είναιδιαμπερές,φωτεινόκαιέχει
μίααποθήκηεντός , χωρίςασανσέρκαιμε
μηδενικάκοινόχρηστα.Μίσθωμα180€.

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.24335ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ,Μονοκατοικία

112 τ.μ.,σεδύοεπίπεδακατασκευή1985,
3υ/δ,εκπληκτικήκαιανεμπόδιστηθέα,άψο-
γασυντηρημένο,ηευπρέπειατωνχώρωνδε-
δομένη,ξύλινακουφώματαμεδιπλάτζάμια,
επιμελημένηςκατασκευής,ατομικήθέρμαν-
σηπετρελαίου, διαθέτει τζάκι, επιπλωμένη
κομπλέ,μεδύοντουλάπεςκαιμεηλεκτρι-
κέςσυσκευές , ιδανικόγιακατοικία,μεδύο
μπάνιακαιμεανοιχτόparking ,σεγαλήνιο
περιβάλλονσίγουρακαισεπολύκαλή τιμή
350€,Πληροφορίες μόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:23483 -ΛευκόπετραΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙνεόδμητηΜονοκατοικίακομπλέεπιπλω-
μένοσυνολικήςεπιφάνειας200 τ.μ.σεδύο
επίπεδα .Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,
Σαλόνι,Κουζίνα, 2Μπάνια καιWC.Είναι
κατασκευασμένη το1998και διαθέτει θέρ-
μανσηΑτομική-Πετρέλαιο,ΑπεριόριστηΘέα,
ΚουφώματαΣυνθετικά,Πάρκινγκ,Αποθήκη
,Κήπο,Τζάκι,A/C,Συναγερμό,Έπιπλα,Ηλ.
Συσκευές,Διπλάτζάμια-Τιμή:280€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Kvd.22964ΣτηνΚΑΛΛΙΘΕΑ,ενοικιάζεται

μεγάληκαιφθηνήυπόγειααποθήκη150τ.μ.,
κατασκευή1986.Μπαίνει καιαυτ/τομέσα ,
ενοίκιομόνο100€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαι
διαχείρισηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ.22949ΚΕΝΤΡΟενοικιάζεταιγρα-

φείο20 τ.μ., κομπλέανακαινισμένο ,μικρό
αλλάπολύωραίο , 1χώρος μεwc ,1ος
όροφος ,μεπολύχαμηλόμίσθωμα ,μόνο
110€από1/4/2018ελεύθερο.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:23000 -ΩΡΟΛΟΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας26τ.μ.1οςορ.
Αποτελείταιαπό1Χώρο, .Είναικατασκευ-
ασμένο το1970καιδιαθέτειανοιχτωσιάκαι
φωτεινότητα ,έχειΚουφώματαΣυνθετικάκαι
Ανελκυστήρα,Τιμή:160€.

Κωδ:23002 -ΩΡΟΛΟΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείομεγάληςπροβολής ,συνολικήςεπι-
φάνειας33 τ.μ.1οςορ. Αποτελείταιαπό1
Χώρο, .Είναι κατασκευασμένο το1970και
ανακαινίστηκετο1997.ΔιαθέτειΚουφώματα
Αλουμινίου,ΔιπλάτζάμιαενοίκιοΤιμή:160€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ23673ΚΕΝΤΡΟ ,Κατάστημα26

τ.μ.,κατασκευή1970,Ισόγειο,εκπληκτικόκαι
μεάριστηπροβολή,αυτοτελές,γωνιακό,σε
πολύκαλόσημείοκαισεαπίστευταπροσιτή
τιμή,μόνο100€ .Αποκλειστικήδιάθεσηκαι
υπόδειξημόνοαπό τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗ-
ΤΩΝ.

Κωδ: 23626 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Κατάστημασυνολικής επιφάνειας30 τ.μ. Ι-
σόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώροκαιδικότου
WC.Τιμή:340€.Τογραφείομαςδιαθέτειτην
ΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτου
αυτού.

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

Κωδ: 23665 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
κατάαποκλειστικότηταΚατάστημασυνολικής
επιφάνειας33τ.μ.Ισόγειο.Αποτελείταιαπό1
Χώρο,.Είναικατασκευασμένοτο1974-Τιμή:
180€.

Κωδ.23656ΕΛΗΑ , ενοικιάζεταισπάνιο
ισόγειοκατάστημα86τ.μ.,μεμεγάληβιτρίνα
καισίγουραεξαιρετικήςπροβολήςκαιμοναδι-
κήςεμπορικότητας,με43τ.μ.πατάρι,σεπο-
λύκαλήτιμή,Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπό-
δειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,
μίσθωμα2.000€.Διαθέτουμε τηνΠΛΗΡΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

Κωδ: 23642 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ
ΒΕΡ.-ΝΑΟΥΣΑΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατάαποκλει-
στικότητα νεόδμητοΚατάστημαμοναδικής
προβολής και εμπορικότηταςμε 1500 τ.μ.
αύλιοχώροδικότου ,συνολικήςεπιφάνειας
στεγασμένουχώρου300 τ.μ. .Αποτελείται
απόένανενιαίοχώρο ,κατασκευήςτο2002
καιτομηνιαίομίσθωματουστα850€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ:23948-ΜουσείοδίπλαστηνΑνοί-

ξεωςΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙισόγειοπάρκινγκσυνο-
λικήςεπιφάνειας18τ.μ.Τιμή:50€.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:13740 -ΣτηνΕΛΗΑμεεξαιρετική

θέαδιαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας92τ.μ.
ευρισκόμενοστον3οόροφο.Αποτελείταιαπό
2Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,ΚουζίνακαιΜπάνιο
.Είναικατασκευασμένοτο1975καιδιαθέτει
θέρμανσηΑτομικήμεπετρέλαιο,έχεικουφώ-
ματαξύλινακαιανελκυστήρακαινούργιο,έχει
επίσηςκλιματιστικάκαιτέντες,τιμή:95.000€.

Κωδ:13584-ΒΥΖ.ΜΟΥΣΕΙΟΠΩΛΕΙΤΑΙ
ένανεόδμητοδιαμέρισμασυνολικήςεπιφάνει-
ας125τ.μ.στον3οόροφο.Αποτελείταιαπό

3Υπνοδωμάτια, Σαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιο
καιWC.Είναικατασκευασμένο το2010και
διαθέτειθέρμανσηΑτομική -Πετρέλαιο, έχει
απεριόριστηθέαστονκάμπο,τακουφώματα
τουσυνθετικάκαιηπόρτατουθωρακισμένη,
έχει ανελκυστήραυδραυλικό καιπάρκινγκ
πυλωτής,μίαμεγάληαποθήκη,Τζάκι,Σίτες
καιΔιπλάτζάμια-Τιμή:160.000€.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
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€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕ-
ΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:13758ΤΡΙΛΟΦΟΣ,Μονοκατοικία
ηοποίααποτελείταιαπό ένα ισόγειοκατά-
στημα210τ.μ., 1ο και 2ο όροφοαπόδυο
διαμερίσματατων150τ.μ.οκάθεόροφος,τα
οποίαβρίσκονταισεοικόπεδο744τ.μ., είναι
κατασκευή1992,εκπληκτικήκαιανεμπόδιστη
θέα,μεπολύωραίο κήπο,οι χώροι τουλει-
τουργικοί,σεαμφιθεατρικήθέση,διαμπερές,
Μόνοσοβαρέςπροτάσειςθασυζητηθούν.,σε
πολύκαλήτιμήμόνοόλομαζίμόνο120.000€
,Αποκλειστικήδιάθεσηκαι υπόδειξημόνο
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13152 -ΩΡΟΛΟΙΚέντροΠΩΛΕΙ-

ΤΑΙΑποθήκησυνολικήςεπιφάνειας280τ.μ.
σε υπόγειο χώρο .Αποτελείται από ενιαίο
χώρομεεύκοληπρόσβαση.Διαθέτειθέρμαν-
σηΑτομικήμεΠετρέλαιο,-Τιμή:30.000€.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:13504-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙκατάα-

ποκλειστικότητανεόδμητοΓραφείοσυνολικής
επιφάνειας94 τ.μ.στον3οόροφο.Αποτε-
λείταιαπό4Χώρους, .Είναικατασκευασμέ-
νο το2002και διαθέτει θέρμανσηΑτομική
-Πετρέλαιο,ΚουφώματαΣυνθετικά,Πόρτα
Θωρακισμένη,Διπλάτζάμια-Τιμή:54.000€.
ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗ-

ΤΑτουακινήτουαυτού.
κωδ.13497.ΚΕΝΤΡΟ ,Επαγγελματική

στέγηκατάλληληκαιγιαφροντιστήριομεπλή-
ρηεξοπλισμόκαιμεάδεια ενεργή 95 τ.μ.,
καθ.  και105 τ.μ.μικτάκατασκευή1971,4
χώροι ,2οςόροφος,ανακαινισμένοεκβά-
θρων,σεπολύκαλήκατάστασημεκαινούργια
συνθετικάκουφώματακαιμεδιπλάτζάμια,οι
χώροι τουλειτουργικοίκαιηθέρμανσηανε-
ξάρτητη,ηπρόσβασητουάνετη,μεθωρα-
κισμένηπόρτακαιμεδύοWC , εξαιρετικής
προβολήςκαισε κεντρικότατοσημείο, τιμή
ευκαιρίας ,μόνο70.000€,Υπόδειξημόνοσε
σοβαρόενδιαφέρον.

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

σκευή70, Ισόγειο, εκπληκτικόκαιμεάριστη
προβολή,αυτοτελές,γωνιακό,σεπολύκαλό
σημείοκαισεαπίστευταχαμηλή τιμή,Απο-
κλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,μόνο10.000€.Διαθέ-
τουμετηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτου
ακινήτουαυτού.

Κωδ:13689-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙμεγάλο
κατάστημασυνολικήςεπιφάνειας900τ.μ.σε
τρίαεπίπεδα . Ισόγειο300τ.μ.1ος300τ.μ.
καιυπόγειοεπίσης300τ.μ..Τιμή:400.000€.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ13640ΣΤΟ7.5ΔΡ.ΒΕΡ.-,Δεύτερο

από τονκεντρικόδρόμογιαΝάουσα5.472
τ.μ.,χωραφοοικόπεδοσεπρονομιακήθέση,
σεαπίστευταχαμηλήτιμή,ευκαιρίαμόνογια
αποφασιστικό αγοραστή,Αποκλειστική δι-
άθεσηαπό τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝκαι
υπόδειξημόνοσεσοβαρά ενδιαφερόμενο,
τιμή28.000€,

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

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ.12920ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ,πωλείταιμι-

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

Κωδ.12951ΑΚΡΟΠΟΛΗ,μεανατολικό
προσανατολισμόοικόπεδο και με θέα τον
κάμποτηςΒέροιας,εντόςσχεδίουπόλεωςμε
Σ.Δ.0,8μεγέθους400τ.μ.,πωλείταιστηντιμή
των38.000€.

Κωδ.12966ΠΑΝΟΡΑΜΑπωλείταιοικό-

πεδογωνιακόμεαπεριόριστηθέα,μεγέθους
419τ.μ ,κτίζει336τ.μελαφρώςεπικλινές,η
δετιμήτουστις125.000€

Κωδ.12922ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ,πωλείταιεξαι-
ρετικόοικόπεδο450 τ.μ.,μεάνοιγμαπάνω
σεπλατείασ/δ0,8,πολύωραίοσχήμακαισε
τιμήεκπληκτικάχαμηλήσχεδόνστηναντικει-
μενική,από90.000€τώρα45.000€.

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

ΠΩΛΗΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ13817ΒΥΖ.ΜΟΥΣΕΙΟπωλείται

κλειστόανεξάρτητογκαράζ άνετο20τ.μ., ι-
σόγειο,μεκαλήπρόσβασηκαιτιμήεξαιρετικά
χαμηλή,μόνο7.000€.

ΠΩΛΗΣΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Κωδ.105276ΣτηΒέροιαπωλείται επι-

χείρησηΠαιδότοποςμεπλήρηεξοπλισμόκαι
μεσυνολικήεπιφάνεια600τ.μ.Ηεπιχείρηση
είναισελειτουργίααποδεδειγμένακερδοφόρα
καιμεεξαιρετικάπολύκαλέςπροοπτικές .Η
τιμήπώλησηςείναι εξαιρετικάσυμφέρουσα,
στις70.000€.Θαγίνειυπόδειξημόνοσεπολύ
σοβαρόενδιαφερόμενο. ΑποκλειστικήΔΙΑ-
ΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣΓΙΑΤΟΛΜΗΡΟΥΣ
Κωδ:13574-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙκομπλέ

ανακαινισμένηΓκαρσονιέρα -Studioσυνολι-
κήςεπιφάνειας18τ.μ.σεημιώροφουπερυ-
ψωμένο.Αποτελείται απόΣαλονοκουζίνα,
καιμπάνιο.Έγινεανακαίνισητο2006καιδι-
αθέτειθέρμανσηΑτομικήμεκλιματιστικόκαι
θερμοπομπό,Κουφώματακαινούργια ,A/C,
μεέπιπλακομπλέκαι Ηλ.Συσκευές,Διπλά
τζάμια.-Τιμή:10.000€.

Κωδ:14302-ΩΡΟΛΟΙ ΠΩΛΕΙΤΑΙκατά
αποκλειστικότηταΔιαμέρισμασυνολικήςεπι-
φάνειας150τ.μ.πολύπολύάνετοστον5ο
όροφο.Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,Σα-
λόνι,Κουζίνα,2Μπάνιακαιδιαθέτειθέρμαν-
σηΑτομική -Πετρελαίου,διαμπερέςμεαπε-
ριόριστηθέα,μίαεξαιρετικάμεγάληβεράντα
καικουφώματακαινούργιασυνθετικά,διαθέτει
ανελκυστήρα,Αποθήκη,A/C,Έπιπλα,Τέντες,
-Τιμήευκαιρίαςμόνο65.000€.

Κωδ:12923-ΒέροιαΡάχηΠΩΛΕΙΤΑΙκα-
τάαποκλειστικότηταΟικόπεδοσυνολικήςεπι-
φάνειας1033τ.μ.Επιπλέονχαρακτηριστικά:
ΆρτιοκαιΟικοδομήσιμο,αποτελείεξαιρετική
ευκαιρία.Τιμή:22.000€.

www.laosnews.gr

Ταπαραπάνωαποτελούνμέροςτουχαρτοφυλακίουμας

Γιαναταδείτεόλαμπείτεστοwww.mesitiki.www.mesitiki.gr

ΖΗΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜεγάληΕπιχείρησηαγροτικώνπροϊόντωνστην

περιοχή τηςΗμαθίας ενδιαφέρεται για την κάλυψη
τωνπαρακάτωθέσεωνεργασίας

1)ΤεχνίτηςήΑρχιτεχνίτηςήΕργοδηγός Μηχανικός
εγκαταστάσεων2ηςειδικότητας

2)ΑρχιτεχνίτηςΜηχανικός εγκαταστάσεων 4ης ειδι-
κότητας-Θερμαστής

3)ΤεχνίτηςήΑρχιτεχνίτηςήΕγκαταστάτηςΗλεκτρο-
λόγοςΑ΄Ειδικότητας

Υποβολή Βιογραφικού: personnelv.s2@gmail.com
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ25τ.μ.επιπλωμένο120ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ30τ.μ.επιπλωμένο160ευρώ
ΠΑΠΑΚΙΑ35τ.μ.επιπλωμένο150ευρώ
ΡΟΛΟΪ35τ.μ.καλό130ευρώ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ35τ.μ.επιπλωμένο160ευρώ
ΠΑΤΡΙΔΑ40τ.μ.120ευρώ
ΠΙΕΡΙΩΝ45τ.μ.καινούργιο220ευρώ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ45τ.μ.15ετώνεπιπλωμένοθέα250ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ45τ.μ.επιπλωμένο140ευρώ
ΡΟΛΟΪ50τ.μ.ανακαινισμένο190ευρώ
ΡΟΛΟΪ50τ.μ.ανακαινισμένοεπιπλωμένο200ευρώ
ΡΟΛΟΪ50τ.μ.15ετώνκαλό180ευρώ
ΤΣΕΡΜΕΝΙ55τ.μ.10ετών220ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ60τ.μ.1ΔΣΚκαλό180ευρώ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ60τ.μ.επιπλωμένο10ετών250ευρώ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ2δωμάτια,καλή220ευρώ
ΤΣΕΡΜΕΝΙ70τ.μ.15ετώνεπιπλωμένο250ευρώ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ80τ.μ.ατομικήθέρμανση180ευρώ
ΡΟΛΟΪ90τ.μ.ατομικόςλέβηταςκαλό200ευρώ
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ80τ.μ.ανακαινισμένο240ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ90τ.μ.15ετώνηλιακό,πάρκιγκ250ευρώ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ90τ.μ.ανακαινισμένοεπιπλωμένο250ευρώ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙδιαμέρισμα100τ.μ.σεμονοκατοικίαατομι-
κήθέρμανση250ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ110τ.μ.ατομικήθέρμανση300ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ110τ.μ.ατομικήθέρμανσητζάκι350ευρώ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ110τ.μ.ατομικήθέρμανση,θέα320ευρώ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ130τ.μ.4δωμάτια,10ετών250ευρώ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ150τ.μ.4δωμάτια,10ετών,θέα,γκαράζ,400ευρώ
ΕΛΙΑ120τ.μ.επιπλωμένο,400ευρώ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ100τ.μ.10ετώντζάκι,ατομικήθέρμανση,
επιπλωμένο400ευρώ

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

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

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

www.laosnews.gr

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΦοιτητικεςΓκαρσ.Στοκεντρο.
ΛΑΔΟΜΥΛΟΙΜονοκατοικια65τ.μμεοικοπεδο200τ,μ50000€
ΙΚΑ95τ.μΑ.ΘΚοπλαμ,ασανσερ,ρετιρε43000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙανω,οικόπεδο600τ,μ24000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ καιν.4ος 120 τ.μ με parkigk,Α.Θ 3ΔΣΚ
τζακιαναμ.140000€
ΠΑΥΣΑΝΙΟΥοικ.375τ,μμεπαλιακατοικια28000
ΚΕΝΤΡΟ95τ.μ,2ΔΣΚτου200380000€
ΚΕΝΤΡΟ120τ.μ2ΔΣ-ΚΘέα,αποθ.Α.Θανακαιν.75000€
ΜΕΖΟΝΕΤΤΑμεΘεα,Α.Θ,τζακιπαρκιγκ,150τ.μ3ΔΣΚwc130000€
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝΣτουντιο-Γραφειο 30τ.μμεθεα,προσο-
ψηςΕυκαιρία10000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙΜονοκατοικια 68 τ.μ του 75΄με οικοπ.270
μετρα30000€
EΛΗΑ1ΔΚουζινακιWC38τ.μευχαριστο,10000€
ΟΙΚΟΠΕΔΟ380Τ.Μκεντροσ.δ1,2καλητιμη
ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗκαινουριομεθεα,3ος92τ.μ+γκαραζ,Α.Θ85000€
N.ΠΡΟΔΡΟΜΟΣΜον/κια ημιτελης με 3ΔΣΚ +900 τ.μ
οικοπεδο0100€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑΜονοκατοικιαδιατηρητεασεοικοπεδο190
τ.μ70000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ

ΑΝΟΙΞΕΩΣΣτουντιοΛουξεπιπλωμενοΑ.Θ.230€
Π.ΜΕΛΑ3ος.3ΔΣΚ2WCΑ.Θπανελ,καλό300€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ4ος1ΔΣ-ΚWCΚ.Θ170€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ1ΔΣΚ4oςΘερμ/τεςμεθεα170€
Π.ΜΕΛΑ2ΔΣΚΑ.ΘΚοπλαμ,μωσαικο-ξυλο220€
ΩΡΟΛΟΙΣτουντιο,χωριςΘερμανση1ος-100€
ΠΑΠΑΓΟΥ1ΔΣΚΑ.Θχωριςκοιν.ισογειοκαι3ος120€
ΠΑΠΑΚΙΑ80τ.μ2ΔΣΚΑ.Θ.1οςανακαινις.2017-250€
ΚΕΝΤΡΟ2ΔΣΚ.Α.Θ.ΡΕΤΙΡΕΚοπλαμ,260€
ΚΕΝΤΡΟ3ΔΣ-ΚουζιναχωρισταΑ.Θ,Κοπλαμ280€
ΑΓ.ΠΑΤΑΠΙΟ25ετιαςδιαμπερεςμε3ΔΣΚΩρ/ση300€
ΚΕΝΤΡΟ2ΔΣΚΘέα,Κοπλαμ,θωρακ.Θερμ/τεςΑ/C280€
ΚΕΝΤΡΟ3ΔΣ/ΚΑ.Θεπιπλωμενο400€
ΠΑΠΑΓΟΥΛΟΥΞ1ΔΣΚΑ.Θ60τ.μ220€
ΚΑΛΛΙΘΕΑεπιπλωμενο1ΔΣΚ10ετιας200€
ΩΡΟΛΟΙ2ΔΣΚΑ.Θκοπαμ,επιπλωμενο250€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΠΕΡ/ΚΗΒεροιαςΦιλέτο16στρ.πανωστηνάσφ.σ.δ0216€
ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ8500τ.μμεπομωναστηνασφ3000τοστρέμμα

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.μκονταστηνασφαλτο25000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ κτημα 21 στρ. με βιομηχανικα τα 8στρ
42000€
ΑΣΩΜΑΤΑ5στρ.αρτιομεΘέα25.000€ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΣΥΚΙΕΣπανωαπό66΄35στρεμ.70000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣδιπλαστοχωριομπαξες3στρ.10000€
ΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ6500τ.μ.κονταστοχωριο30.000€ΤΩΡΑ
24000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ10στρ20000€-ΣΤΑΥΡΟΣ15στρ.45000€
ΜΟΝΟΣΠΙΤΑθεσηΤουμπα,4στρ4000€
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ.10στρ,πανωστηνασφαλτοκονταστην
Πατριδα.

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣχωροςπροσοψη,400+400τ.μ700€
ΙΑΤΡΕΙΟδιχωροκονταστηνΒενιζελου250€
ΚΤΕΛστηνεισοδο,καταστημα60τ.μ+60υπογειο5€
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΓΡΑΦΕΙΟεναςχωρος+wc80€
ΑΠΟΘΗΚΗισόγειαεπιτηςΑνοίξεως180τ.μ200€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΓραφειο50τ.μΛουξπρόσοψη300€
ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙΔιώροφοΝεοκλασικό κεντρο γιαΚαφε-Ρε-
στωράν
ΠΩΛΕΙΤΑΙστον ΠΡΟΜΗΘΕΑυπογεια αποθηκη 80Τ.μ
7000€
ΩΡΟΛΟΙΓκαραζκλειστοενοικιο50€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕπαγγελματικοςχωρος100τ.μ200€
ΚΑΤΩΑΠΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣΧΩΡΟΣ
1300τ.μ

Γιαδιαλογητήριοήπαρόμοιεςχρήσεις,
μεψυκτικούςθαλάμους

ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΣΝΑΟΥΣΑΣ πωλείται σπίτι 
150 τ.μ.διώροφοσε300 τ.μ.οικόπεδο,στοκέ-
ντροτουχωριού,25.000ευρώ,τιμήσυζητήσιμη.

Τηλ.: 6979 159954. ΧΑΡΙΖΟΝΤΑΙ

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

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

Τηλ. Επικοινωνίας 6943671469

ΠΩΛΕΙΤΑΙ η επιχείρησηπαιδικών ενδυμάτων «OLE-OLA»,
Αριστοτέλους 21, στονπεζόδρομο τηςΒέροιας.Πληροφορίες
6945541642κ.Ζαφείρης.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίουστην
περιοχήτηςΒέροιαςμεπλυντήριο,λιπαντήριο,πάρκιγκφορτη-
γώνκαιπελατείαθέρμανσης.Τοενοίκιοείναικαλό.Μόνοσοβα-
ρέςπροτάσεις.Τηλ.:6940507491.

Ηκατασκευαστική εταιρίαΜατσάλαςΧρήστος, με έδρα
το9οχλμ.Βέροιας-ΝάουσαςΖΗΤΑένανΗλεκτρολόγο-Μηχα-
νικό,ένανηλεκτρονικόμηχανικόκαιένανπωλητήγιαμόνιμη
απασχόληση.ΕπιθυμητήηγνώσηΑγγλικήςγλώσσαςκαιη
γνώσηΗ/Υ.Βιογραφικάσταγραφεία τηςεταιρίαςκαιστοe-
mail:info@matsalas.gr.Τηλ.:2331093440&6936805053.

ΗεταιρίαγυναικείωνεσωρούχωνκαιμαγιόLida,
μεέδρατηΒέροιαζητά:

ΒοηθοστοΤμήμαΔημιουργικού
-Έρευνα&σχεδιασμός
-Συμμετοχήσεόλαταστάδιαδημιουργίαςσυλλογής
Προσόντα
-Άριστηαντίληψητάσεωνμόδας
-Έμφασηστηλεπτομέρεια&δημιουργικόμυαλό
-ΚαλήγνώσηΑγγλικών
-Επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη γνώσησχεδιαστικώνπρο-

γραμμάτων
-Επιθυμητήαλλάόχιαπαραίτητηγνώσηπατρόν

Οικατάλληλοιυποψήφιοιμπορούνναστείλουνβιογραφικόστο
e-mail:info@lida.grήναεπικοινωνήσουνστοτηλ.:2331026855.
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
ΠεριοχήΜητρόπολης,38 τ.μανακαινισμένομεa/c,
βλέπειακάλυπτο,επιπλωμένο24000€
(κωδΓΚ53)
ΙσόγειοστοβήματουΑποστόλουΠαύλου64τ.μ
1ΔΣΚΜχωρίςκοινόχρησταοικοδομής25000€
(κωδΓΚ48)
Κυριώτισσα36τ.μ2οςακάλυπτος9000€
(κωδΓΚ44)
Ρολοι,38τμ,βλέπεισεακάλυπτομεανοιχτωσιακαι
ήλιο,καινούργιακουφώματακαιτέντες,
επιπλωμένο,18000€(ΓΚ54)
2ΔΩΜΑΤΙΑ
Καλλιθέα83τ.μ2ΔΣΚΜκαινουργιο,ατομικήθέρμανση,-
μεγάληβεράντα,θέαστονκάμπο,65000€(κωδ2Δ140)
Προμηθέας,94τ.μ,1οςορ,2ΔΣΚΜ,15ετίας,ελά-
χισταχρησιμοποιημένο,δυνατότηςαυτόνομηςθέρ-
μανσης57000€(κωδ2Δ134)
Τσερμένι,70τ.μ1οςοροφος,2ΔΣΚΜ,5ετίας,air
Condicion,πυλωτή,αποθήκη,από60000τώρα
45000€(κωδ2Δ133)
ΚοντάστηνπλατείαΩρολογίου70τ.μ2ΔΣΚΜ,2ος
ανακαινισμένο,40000€(κωδ2Δ132)
Καλλιθέα125τ.μ,2ΔΣΚ2μπάνια,1οςοροφος,τιμή
80000€(κωδ2Δ130)
Προμηθέας,καινούργιαοικοδομή,ισόγειομεδικήτου
είσοδο,άριστηκατασκευή,μοντέρνο,φωτεινό,ευχάρι-
στο,2ΔΣΚΜ,πάρκινγκ,42000€(κωδ2Δ152)
Καινούργιαοικοδομήστοκέντρο,περιοχήΑγ.Αντωνί-
ου,93τ.μ3ος,ιδανικόγιαεπαγγελματικήχρήσηαλλά
καιγιακατοικία65000€(κωδ2Δ123)
ΠαράλληληστηνΠιερίων,92τ.μ2ΔΣΚΜ,ατομικήθέρ-
μανση,3οςορ.Πάρκινγκ,8ετίας,62000€(κωδ2Δ120)
Μητρόπολη,104τ.μ,2ΔΣΚΜ,τζάκι,ατομικήθέρμανση,
ηλιακός,3οςοροφος65000(κωδ2Δ109)
Τσερμένι ,100τ.μ,1ος,2ΔΣΚΜ,τζάκι,ηλιακός,τέντες,
ωρομετρηση,κουφωτήντουλάπα,πόρταασφαλείας
,θέα,ιδιωτικήκατασκευή,τιμήσυζητήσιμη(κωδ2Δ102)
Στοκέντρο,σεπεζόδρομο,75 τ.μ2οςορ,2ΔΣΚΜ,
βλέπειπίσω,χρήζειμερικήςανακαίνισης ,κατάλληλο
καιγιαεπαγγελματικηχρηση,τιμή
50000(κωδ2Δ125)
ΦανάριαΚύπρου,60 τ.μ ,2ος,2ΔΣΚΜ,ατομικήθέρ-
μανση,πάρκινγκ2θεσεις,οικοδομή10ετίας60000€
(κωδ2Δ85)
3ΔΩΜΑΤΙΑ
Πάνωαπό τοπασακιόσκι,μαιζονέτα,ισόγειο-1ος,
3ΔΣΚ2,103τμ,γίνονταικαιδύοδιαμερίσματα,μπάνια
,άμεσηπρόσβασηστηναυλή,κλειστόπάρκινγκ,και-
νούργιο,95000€(κωδ3Δ86)
Πασακιόσκι,100τ.μ ,3ΔΣΚ2μπάνια,ωραίαβερά-
ντα,70000€(δυνατότητααγοράςκλειστούπάρκινγκ
έξτρα)(κωδ3Δ93)
ΒήμαΑπ.Παύλου,3ΔΣΚΜ,4οςορ,σκεπή,μεανακαι-
νισμέναμπάνιο,κουζίνα,κουφώματα,
διαμπερές65000€(κωδ3Δ100)
ΠωλούνταιΔιαμερίσματαμε2δωμάτια:
•ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ2Δ97τμοροφοδιαμέρισμα,μεγάλο
σαλόνι,κουζίνα,χολ,μεγ.μπάνιο,ΤΙΜΗΕΥΚΑΙΡΙΑΣ
(2Δ143)
•ΡΟΛΟΙ120τμ.2Δ,ανακαινισμένο,ΣΛ,Κ,WC,κόπλαν,

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

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

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

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

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

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

Τογραφείομαςβρίσκεται:ΑγίουΑντωνίου1
στονπρώτοόροφο

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

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

Ζητούνται ακίνητα προς πώληση - ενοικίαση

www.laosnews.gr

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ 
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ (ΕΥΚΑΙΡΙΑ)

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

νατότηταναεπεξεργαστούνταεσπεριδοειδήκαιμε
φύλλακαινακηρωθούν100%.Τηλ.:2331021063.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Πωλείτα ι  κομπλέ

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

ΖΗΤΗΣΗΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΗΕταιρεία «TSIFLIDIS SECURITY» ζη-

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



Ξεκάθαρο  μή -
νυμα στέλνουν οι 
Ελληνικές Ένοπλες 
Δυνάμεις, ενεργώ-
ντας αποφασιστικά 
στις προκλήσεις της 
Άγκυρας. Η Αθήνα 
εξέδωσε ΝΟΤΑΜ με 
τις οποίες δεσμεύει 
το ανατολικό, βορει-
οανατολικό και νοτι-
οανατολικό Αιγαίο, 
«κλειδώνοντας’ ου-
σιαστικά μέχρι νεω-
τέρας τον Εθνικό Ε-
ναέριο Χώρο.

Πρόκειται για τη 
ΝΟΤΑΜ με αριθμό 
A0585/18 η οποία 
χωρίζεται σε πέντε 
τμήματα στα οποία 
αναφέρονται συντε-
ταγμένες με τις οποί-
ες η Αθήνα, δεσμεύει 
περιοχές σε όλο το 
εύρος του Αιγαίου 
και ανατολικά της 
Κρήτης για διάφορα 
χρονικά διαστήματα 
από 6 Μαρτίου μέχρι 
και τα τέλη Απριλίου.

Με αυτή τη ΝΟ-
ΤΑΜ επί της ουσίας 
η Πολεμική Αεροπο-
ρία και το Πολεμικό 
Ναυτικό «πιάνουν» 
τα στρατηγικά περά-
σματα όπως η έξο-
δος των Δαρδανελί-
ων και η περιοχή του 
Καστελόριζου.

Πηγή: Νewsbomb.gr
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CMYK

Ματαιώνονται 
οι εκλογές 

ανάδειξης συνέδρων
Συμμετέχουν όλοι όσοι είχαν θέσει υποψηφιότητα
Όπως μας ενημέρωσε ο υπεύθυνος για την εκλογική επιτροπή Ημαθίας Φώ-

της Καραβασίλης, δεν θα πραγματοποιηθούν οι προγραμματισμένες για την 
Κυριακή 11 Μαρτίου 2018, εκλογές ανάδειξης συνέδρων για το ιδρυτικό συνέδριο 
του Κινήματος Αλλαγής. Στο συνέδριο θα συμμετέχουν όλοι όσοι έχουν θέσει ηλε-
κτρονικά την υποψηφιότητα τους. Σχετική δήλωση για το θέμα έκανε η Πρόεδρος 
του ΠΑΣΟΚ και Επικεφαλής του Κινήματος Αλλαγής Φώφη Γεννηματά. Αναλυτικά 
η δήλωση είναι η ακόλουθη:

«Έχω δεσμευθεί  ότι το ιδρυτικό Συνέδριο του Κινήματος Αλλαγής θα είναι ανοιχτό, 
μαζικό, δημοκρατικό με συνιδρυτές όλες τις δυνάμεις και τα στελέχη του ευρύτερου 
προοδευτικού χώρου.

Όλων όσων πραγματικά ενδιαφέρονται για την αναγέννηση της δημοκρατικής προο-
δευτικής παράταξης, χωρίς αποκλεισμούς.

Ο κόσμος αγκάλιασε το σύγχρονο εγχείρημα. Σε όλη την Ελλάδα το μεγάλο ενδιαφέ-
ρον για την πορεία της παράταξής μας εκφράστηκε με την εγγραφή 35.000 νέων μελών 
στο Κίνημα Αλλαγής, παράλληλα με  την μεγάλη προσέλευση στις επιτροπές επεξεργα-
σίες των θέσεων και στις διαδικασίες προσυνεδριακού διαλόγου.

Έτσι δημιουργήθηκε ένα μητρώο που ξεπέρασε τα 130.000 ενεργά μέλη.
Για τον λόγο αυτό και μετά από σχετική συνεννόηση με τα μέλη του Πολιτικού Συμ-

βουλίου, αποφάσισα την συμμετοχή ως Συνέδρων όλων όσων εξέφρασαν την βούληση 
να στρατευτούν και να παραστούν στο Ιδρυτικό μας Συνέδριο, καταθέτοντας την σχετική 
υποψηφιότητα.

Εξάλλου ο συνολικός αριθμός των υποψήφιων συνέδρων αντιστοιχεί πλέον απολύ-
τως αναλογικά στην μεγάλη αύξηση των μελών.

Κοιτάμε την μεγάλη εικόνα. Θέλουμε την κοινωνία παρούσα και τους προοδευτικούς 
πολίτες πρωταγωνιστές.

Αυτό το Συνέδριο, το Συνέδριο της αναγέννησης, το Συνέδριο που είναι η αφετηρία 
για την ανατροπή των πολιτικών συσχετισμών, αγκαλιάζει την Κοινωνία, δεν εγκλωβίζε-
ται σε παρωχημένες μάχες χαρακωμάτων.

Στο Συνέδριο επίσης προβλέψαμε  και έχουμε ήδη την ενεργό συμμετοχή εκλεγμέ-
νων εκπροσώπων των φορέων των κοινωνικών, επιστημονικών, επαγγελματικών κινη-
μάτων και της Αυτοδιοίκησης και διακεκριμένων στελεχών του ευρύτερου προοδευτικού 
κινήματος.

Τολμάμε, αλλάζουμε, προχωράμε….
Ευχαριστώ τέλος την Ανεξάρτητη Επιτροπή Δεοντολογίας και Διαδικασιών και το 

δίκτυο των εθελοντών, για την προετοιμασία και πλήρη ετοιμότητά τους για τις εκλογές 
της Κυριακής, ανεξάρτητα από την τελικά απόφαση που ελήφθη.»                                             

Η Ελλάδα «κάνει κίνηση»: Στόλος και 
Αεροπορία «κλειδώνουν» το Αιγαίο 

Δέσμευσαν σχεδόν όλο το Αρχιπέλαγος 
για ασκήσεις με πραγματικά πυρά 



Η ΚΕΠΑ  Δήμου Βέροιας και το Δημο-
τικό ωδείο Βέροιας διοργανώνουν από 
την Κυριακή  18 Μαρτίου μέχρι την Πα-
ρασκευή 23 Μαρτίου 2018  συναυλίες 
Μουσικής με τίτλο Εαρινές Συμφωνίες 
στην Αντωνιάδειο Στέγη Γραμμάτων και 
Τεχνών και στο Χώρο Τεχνών. Η είσοδος 
στις συναυλίες μουσικής δωματίου στην 
Αντωνιάδειο Στέγη θα είναι ελεύθερη ενώ 
στη συναυλία που θα πραγματοποιηθεί 
στο Χώρο Τεχνών με το Μουσικό Σύνολο 
Vamos Enseble -Ιωάννα Φόρτη θα είναι 
8€ (για τους μαθητές Ωδείων και του μου-
σικού Σχολείου 4€). 

• Κυριακή 18 Μαρτίου ,  8.00μ.μ:
Μουσικό Σύνολο  Vamos Enseble -Ιω-

άννα Φόρτη
  Το “Vamos Ensemble” είναι ένα σύ-

νολο ερασιτεχνών και επαγγελματιών 
μουσικών με κοινές καλλιτεχνικές ανα-
ζητήσεις και αγάπη για τη μουσική και 
τη σύμπραξη. Πρωτοεμφανίστηκε στα 
Χανιά το 2013 και έχει ήδη μια πολύ ση-
μαντική παρουσία στη μουσική σκηνή 
της Κρήτης. Είναι ένα πολυμελές σχήμα 
με όψη και σύνθεση συμφωνικής ορχή-
στρας που έχει τη δυνατότητα να προ-
σεγγίζει ιδιώματα και να ερμηνεύει μου-
σικές από όλον τον κόσμο μέσα από τον 
πολύ ιδιαίτερο «προσωπικό» του ήχο.

  Η  Ιωάννα Φόρτη, από τις πλέον 
έμπειρες και ευέλικτες Ελληνίδες τραγου-
δίστριες, έχει διακριθεί σε ένα ασυνήθι-
στα ευρύ ρεπερτόριο, που περιλαμβάνει 
όπερα, οπερέτα, μπαρόκ, λόγια, έντεχνη 
και λαϊκή ελληνική μουσική, μιούζικαλ και 
άλλα. 

 Στην παράσταση που ετοίμασαν για 

την φετινή περίοδο, πνευστά, 
έγχορδα, κρουστά και πιάνο, με 
μια ιδιαίτερη ενορχήστρωση, 
φτιάχνουν μικρές καθημερινές 
μουσικές ιστορίες πάνω σε θέ-
ματα που όλοι μοιραζόμαστε. 
Ο Kurt Weill συναντά τον Μάνο 
Χατζιδάκι και τον Μίκη Θεοδω-
ράκη, η ιρλανδέζικη μουσική την 
παραδοσιακή ελληνική μουσική, 
η Ελένη Καραΐνδρου τον Nino 
Rota, οι Beatles τον Διονύση 
Σαββόπουλο, η Κρήτη την Σικε-
λία, ενώ τραγούδια από το προσωπικό 
ρεπερτόριο της Ιωάννας Φόρτη ακού-
γονται με το χαρακτηριστικό  ήχο των 
“Vamos Ensemble”.

Είσοδος 8€ ΧΩ-
ΡΟΣ ΤΕΧΝΩΝ

Συναυλίες Μουσι-
κής Δωματίου 

•  Δ ε υ τ έ ρ α  1 9 
Μαρτίου : Μουσικό 
Σύνολο Art Various

• Τετάρτη 21 Μαρ-
τίου :   Μουσικό Σύ-
νολο DIACHRONIKO 

• Πέμπτη 22 Μαρ-
τίου :“Claude Bolling 
–  C o n c e r t o  f o r 
classical guitar and 
jazz trio” 

•  Π α ρ α σ κ ε υ ή 
23 Μαρτίου : Πόπη 
Φιρτινίδου- Γιάννης 
Στέφανος Βλάχος σε 
έργα L.V. Beethoven

Επιμέλεια Προ-
γράμματος  : Πέτρος 

Ρίστας , Καλλιτεχνικός Δ/ντής Δημοτικού 
Ωδείου Βέροιας

Αντωνιάδειος Στέγη Γραμμάτων και 
Τεχνών , Είσοδος Ελεύθερη
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Το Εσπερινό Γυμνάσιο Βέροιας
 στο ΚΠΕ Φιλιατών

Διήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
Φιλιατών πραγματοποίησε η Περιβαλλοντική ομάδα του Εσπερινού Γυμνασίου 
Βέροιας. Κατά την διάρκεια της επίσκεψης η ομάδα είχε την ευκαιρία να επισκεφθεί  
τον παραδοσιακό οικισμό Φοινικίου με την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική, το παραδοσιακό 
ελαιοτριβείο και το μικρό αλλά με αξιόλογα εκθέματα  λαογραφικό μουσείο.

Τα μέλη της ομάδας επίσης ξεναγήθηκαν στο εντυπωσιακό Αρχαιολογικό Μου-
σείο Ηγουμενίτσας  και  επισκέφθηκαν την συνοικία του Κάστρου των Ιωαννίνων 
όπου επισκέφθηκαν το Ασλάν Πασά Τζαμί και το Βυζαντινό Μουσείο της πόλης.

Ήταν σίγουρα μια ξεχωριστή εμπειρία για τους μαθητές του Εσπερινού Γυμνασί-
ου που τους προκάλεσε προσδοκίες και για επόμενες επισκέψεις.

13-20 Μαρτίου στη Στέγη
Έκθεση ζωγραφικής 

«Η πολιτεία των πουλιών»
Οι Διευθύνσεις 

Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Ημα-
θίας, η Ελληνική 
Ορνιθολογική Ε-
ταιρεία και η ΚΕΠΑ 
Δήμου Βέροιας, 
φιλοξενούν την έκ-
θεση ζωγραφικής 
των Απόστολου 
Χολέβα και Χάρη 
Κουρουζίδη, με 
τίτλο: «Η πολιτεία 
των πουλιών». Η 
έκθεση, που αφο-
ρά τα πουλιά που 
ζουν στην Ελλάδα, 
θα φιλοξενηθεί στο 
ισόγειο της Αντω-
νιάδειας Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών Δήμου Βέροιας, 
από την Τρίτη 13 έως και την Τρίτη 20 Μαρτίου 2018. Η 
έκθεση θα λειτουργεί τα πρωινά για τους μαθητές των 
σχολείων, ενώ τα απογεύματα και το σαββατοκύριακο 
θα είναι ανοιχτή για το κοινό. Στο πλαίσιο λειτουργίας της 
έκθεσης θα υλοποιείται σχετικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
για τους μαθητές των σχολείων. 

Η «ΤΕΧΝΗ» Κιλκίς 
ευχαριστεί το ΔΗΠΕΘΕ 

Βέροιας για τις «Δούλες»
Ένα μεγάλο ευχαριστώ από το Διοικητικό Συμβούλιο 

της  Μ.Κ.Ε. ΤΕΧΝΗ Κιλκίς  στον Πρόεδρο του ΔΗΠΕΘΕ 
Βέροιας, στην  Ομάδα “Πειραματική Σκηνή” του Τμήματος 
Θεατρικής Υποδομής του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας, στον σκηνο-
θέτη Κωνσταντίνο Αποστολίδη και στους ηθοποιούς, μου-
σικούς  και τεχνικούς της παράστασης  “Δούλες” του Ζενέ 
που παρουσιάσθηκε το Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2018 στο 
Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Κιλκίς.

Μας απέδειξαν πόσο δίκαια το έργο αποτελεί κορυφαίο 
δημιούργημα της ευρωπαϊκής και  παγκόσμιας δραματουρ-
γίας, πόσο μεγάλος δάσκαλος και πρωτοποριακός θεατράν-
θρωπος είναι ο  Ζαν Ζενέ,  πόσο  καθηλωτική μπορεί να 
γίνει μια σκηνοθετική υπογραφή και πόσο ανατομικά μπορεί 
να προσεγγίσει το κείμενο. 

Η πρώτη ταξική κραυγή στο θέατρο ήχησε στο Συνεδρι-
ακό Κέντρο  μέσα από το σπαραγμό της Κλαίρης, άψογη 
υποκριτικά και κινησιολογικά και μέσα από την στα όρια 
ισορροπία της Σολάνσς, δεικτική όπου έπρεπε ακροβατώ-
ντας στον μετεωρισμό της ψύχωσης.

Η επιτηδευμένη ελαφρότητα της “κυρίας”, που έλεγε τα 
πιο σκληρά λόγια με την πιο απίστευτη φυσικότητα, υπο-
γραμμίζοντας υποκριτικά ότι η αίσθηση της δύναμης της ε-
ξουσίας δεν έχει ανάγκη από επιθετικότητα για να επιβληθεί 
ολοκλήρωσε το δράμα που οδήγησε σε μια αποδοχή (?) της 
μοίρας του ανθρώπου.

Μεγάλο μπράβο φίλε του Κιλκίς και σκηνοθέτη της πα-
ράστασης, Κωστή Αποστολίδη για την τόλμη σου μεγάλο 
μπράβο στους συντελεστές για το αποτέλεσμα τους.  

Ευχαριστούμε και όλα τα μέλη και φίλους της Τέχνης και 
του καλού θεάτρου,  που μας τιμήσατε με την πολυπληθή 
και πέραν των προσδοκιών παρουσία σας. Είμαστε πραγ-
ματικά πολύ χαρούμενοι,που  αξιωθήκαμε να μοιραστούμε 
μια υπέροχη παράσταση με τη στήριξη του Δήμου Κιλκίς και 
εσάς!!!!

Την Παρασκευή 23 Μαρτίου
«Εαρινές συμφωνίες» 

από την ΚΕΠΑ 
και το Δημοτικό 
Ωδείο Βέροιας

Παραδοσιακά αντικείμενα αναζητεί 
το Λύκειο των Ελληνίδων Βέροιας
Το Δ.Σ. του Λυκείου Ελληνίδων παρακαλεί θερμά κάθε ιδιώτη που έχει παραδο-

σιακά αντικείμενα που θα ήθελε να προσφέρει να επικοινωνήσει μαζί μας. Αυτή την 
περίοδο αναζητούμε μια σαρμανίτσα ( κούνια μωρού) ώστε να ολοκληρώσουμε το 
παραδοσιακό δώμα που στεγάζεται επί της οδού Ζωγιοπούλου για να είναι επισκέ-
ψιμο για όλα τα σχολεία και το κοινό.

Κάθε τέτοια δωρεά αποτελεί σημαντική πηγή πλουτισμού στη συλλογή μας.  Οι 
δωρητές μας, εμπιστεύονται την αξιοσύνη του σωματείου μας, καθώς μέσω του Λυ-
κείου αξιοποιούνται και προβάλλονται στις νεότερες γενιές τα κειμήλιά τους.                                                                                                                               

Το ΔΣ

Το 8ο Νηπιαγωγείο 
δημιουργεί …στα ναουσαίϊκα!

Με δύο συμμετοχές, παίρνει μέρος 
εφέτος το 8ο Νηπιαγωγείο Νάουσας  
στον  διαγωνισμό του Μαθητικού Ραδι-
οφώνου «Κάντο ν’ ακουστεί 2018», με 
θέμα «Δημιουργώντας για την Πολιτιστι-
κή μας Κληρονομιά». Οι μικροί μαθητές 
και οι μικρές μαθήτριες παρουσιάζουν 
την κληρονομιά και τις παραδόσεις τους, 
στα ναουσαίϊκα! Από το βιβλίο του Τάκη 
Μπάϊτση «Τα δημοτικά τραγούδια της 
Νιάουστας» του 1977, απαγγέλουν και τραγουδούν:  «Φιγγαράκι μου λαμπρό», «Ου 
μπάκακας», «Ου σάλιακας», «Κάθι ένας σπίτι του». 

Οι συμμετοχές των παιδιών βρίσκονται στη σελίδα του διαγωνισμού http://
europeanschoolradio.eu/5fest/vote/. Πρόκειται για  το τραγούδι με τον αριθμό 6 
«Φιγγαράκι μου λαμπρό»  και  για  το  μήνυμα με τον αριθμό 5 «Η κληρονομιά 
μας».  Ακούστε τις συμμετοχές  και αν σας αρέσουν,  χαρίστε μια καρδιά! Η ψηφο-
φορία λήγει στις 16/3/2018. 
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