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Ο Τριπόταμος
που ακόμη περιμένει

   Το πολύ σοβαρό ζήτημα της ανάδειξης και αξιοποίησης 
του Τριποτάμου φέρνει για μια ακόμη φορά στην 
επιφάνεια η πρόσφατη γενική συνέλευση των φίλων 
του ποταμού της Βέροιας. Με τον προβληματισμό 
να είναι διάχυτος από το έλλειμμα σχεδιασμού που 
παρουσιάζεται από τις διοικήσεις του δήμου, αλλά 
και από το μικρό ενδιαφέρον του κόσμου για τη 
γενική συνέλευση, αφού στις 700 προσκλήσεις που 
μοιράστηκαν ανταποκρίθηκαν μόλις 32 άτομα.
  Είναι βέβαιο είναι ότι ο Τριπόταμος είναι ένα 
πολύ ενδιαφέρον και ελκυστικό, ωστόσο αναξιοποίητο, 
κομμάτι στην καρδιά της Βέροιας. Αντιθέτως, ό,τι 
σώζεται από την εικόνα του, σώζεται από την άοκνη 
προσωπική εργασία, την αγωνία και την αγάπη 
των μελών του συλλόγου φίλων του Τριποτάμου τα 
τελευταία χρόνια. Αλλά και την προσπάθειά τους να 
αναδείξουν την ανάγκη η πόλη να στρέψει το βλέμμα 
και το ενδιαφέρον της στο πανέμορφο και βατό ποτάμι 
με τις τόσες δυνατότητες, αλλά και σε μια αναξιοποίητη 
μελέτη να αναμένει να αποκτήσει σάρκα και οστά.
  Είναι πλέον δεδομένο ότι ιστορικά όλη η πόλη 
έχει γυρίσει την πλάτη της στον Τριπόταμο. Κάτι 
που το όμορφο ποτάμι δεν το αξίζει. Ελπίζουμε η 
ολοκλήρωση της γέφυρας Κούσιου να αναδείξει ακόμη 
περισσότερο αυτή την ομορφιά, ταυτόχρονα με την 
ανάγκη σχεδιασμών για την αξιοποίησή του, ακόμη και 
με απλές, ήπιες μορφές μικρού κόστους. Ο Τριπόταμος 
πρέπει να γίνει μέρος της καθημερινότητας των πολιτών 
και γιατί όχι να γίνει όχημα για την ανάπτυξή της.
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ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
Ακύλα και Πρισκίλλης αποστόλων,

Ευλογίου

Ανάγκηάμεσηςπαρέμβασης
απότονΟΣΕ

Ηδικήμαςπρόσφατημαρτυρίααφορούσετιςκατεβασμένες
μπάρεςστονδρόμοπρος τουςσυνεταιρισμούςστονΚοπανό,
αρκετά λεπτά μετά τοπέρασμα του τρένου, γεγονόςπου ο-
δηγούσεσε εκνευρισμούς και φυσικά απόπειρα των οδηγών
ναπεράσουνμε όλους τους κινδύνους.Την καταγράψαμεσε
σχόλιο,κιακολούθησαναναγνώστεςπουμαρτυρούσαντοίδιο
πρόβλημαμεσυχνά κατεβασμένες μπάρεςστη διάβαση του
Αγίου Γεωργίου.Πριν λίγες μέρες αναγνώστης μάς μετέφερε
πρόβλημαμεδεκάλεπτησχεδόνκαθυστέρησηστιςμπάρεςτου
δρόμουπροςΜονόσπιτα.

Όπωςφαίνεται,είναισυχνό,ανόχιγενικό,τοκακό.Καιπριν
πάθουμετοχειρότεροκακό,αςφροντίσειοΟΣΕγιαμιακαλή
συντήρηση,ανόχιεπένδυσησενέεςμπάρες!

To Atlas tv χθες στο στούντιο του ΑΚΟΥ 99.6
«Εισβολή» είχαμε χθές

στοστούντιοτουΑΚΟΥ99.6
απότοτηλεοπτικόσυνεργείο
τουπεριφερειακού τηλεοπτι-
κούσταθμούΚ.Μακεδονίας
Atlastv,τηνστιγμήπουήταν
στοναέραηκαθημερινήενη-
μερωτικήεκπομπή«Σιγάτον
Πολυέλαιο» με τους Κώστα
ΠαναγιωτίδηκαιΒασίληΒόλ-
κο.Μεαφορμήρεπορτάζγια
τηνΗμαθία τοAtlas tv και ο
δημοσιογράφοςΝίκοςΑβου-
κάτος επισκέφθηκε και τον
τοπικό ενημερωτικό ραδιο-
φωνικό σταθμόΑΚΟΥ99.6,
βγήκεστοναέρακαισυζήτη-
σε για τα αδέσποτα και τον
καταυλισμό των Ρομά στο
Εργοχώρι,ενώπήρανπλάνα
από την ζωντανή εκπομπή.
ΤοτηλεοπτικόοδοιπορικόστονομόμαςθαμεταδοθείαπότηντηλεοπτικήσυχνότητατουAtlastvσήμεραστοκεντρι-
κόδελτίοτουσταθμούστις9.00τοβράδυμεκεντρικόπαρουσιαστήτονΧρήστοΧατζημίση.

Μπούλες παντός καιρού!

ΜιαακόμηλεβέντικηπρώτηΚυριακήτηςαποκριάςχάρηκανόσοιβρέθηκανπροχθέςστηΝάουσα.Ντόπιοςπλη-
θυσμός και επισκέπτες (όλα τα ξενοδοχεία ήταν γεμάτα) ακολούθησαν τουςσυγκινητικούςδρόμους τουδρώμενου
τηςΜπούλας,παράτοδριμύψύχοςκαιτηναπαγορευτικήπρωινήβροχή.ΑποκριάσημαίνειΜπούλεςστηΝάουσα,κι
αυτόείναιμιααδιαπραγμάτευτηαλήθεια.ΡαντεβούτώρατηδεύτερηΚυριακή!

ΜαγικήβραδιάμετακύματατουΔουνάβεως

«Μάγεψαν»τοβεροιώτικοκοινότοχορευτικόμπαλέτοτηςΒουδαπέστηςκαιηορχήστραΡάικο,τοβράδυτηςΚυρια-
κήςστοΧώροΤεχνών.Σεμιαδίωρη καιπλέονπαράστασηπαρουσίασαντηνπαράστασηΓιόχανΣτράους-Τακύματα
τουΔουνάβεως,μεπασίγνωστεςμελωδίες τηςκλασσικήςμουσικής,πουσυνοδεύτηκαναπόεξαιρετικές χορογραφίες.
Τηνπαράσταση«έκλεψαν»οι4βιρτουόζοιβιολιστέςτης10μελούςορχήστραςπουέκανανμαγικάμετασόλοτουςεπάνω
στησκηνή,ενώτοαποκορύφωματηςβραδιάςήτανστοκλείσιμοηεκτέλεσητουελληνικούκομματιού«ΤαπαιδιάτουΠει-
ραιά»,ξεσηκώνονταςτουςθεατέςπουσυνόδευανρυθμικάμεχειροκρότημα.

Μιαγέφυρα
στον...

περιφερειακό
τηςΠατρίδας

Ξεκίνησαν χθες οι εργασίες κατα-
σκευήςτηςγέφυραςστηνπεριοχήΑγί-
ουΝικολάουστηνΠατρίδα.Ένα έργο
υποδομήςπουεδώκαιχρόνιαζητούσε
κυρίως ηΦυτειά, αφούπρόκειται για
δρόμοπουεξυπηρετείκαλύτεραόσους
επιθυμούν να κατευθυνθούνπρος το
ορεινό χωριόπεριφερειακά τηςΠατρί-
δας.Τοέργοεκτόςαπότηγέφυραπε-

ριλαμβάνεικαιτιςπροσαρμογέςτουδρόμουσ’αυτήν,περίπου200μέτρανέουδρόμουδηλαδήένθενκακείθεντηςγέφυ-
ρας.Τοέργοαναμένεταιναολοκληρωθείμέχριτοκαλοκαίρι.
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 Μνημόσυνο για τους πεσόντες αξιωματικούς και οπλίτες 
στο Στρατιωτικό Νεκροταφείο Βέροιας

Με βροχερό καιρό αλλά σε κλίμα συ-
γκίνησης τελέστηκε το πρωί του Σαβ-
βάτου (Ψυχοσάββατο) 10 Φεβρουαρί-
ου 2018 στο Στρατιωτικό Νεκροταφείο 
Βέροιας επιμνημόσυνη δέηση υπέρ α-
νάπαυσης των ψυχών των πεσόντων 
αξιωματικών και οπλιτών υπέρ πατρί-
δας. Στο μνημείο κατέθεσαν στεφάνι ο 
Στρατηγός  Διοικητής της Ι Μεραρχίας 
Πεζικού  υποστράτηγος Γ. Βύνιος και 
εκ μέρους του Διευθυντή  Αστυνομικής 
Διεύθυνσης Ημαθίας ο Βάιος Γούναρης.

Ακολούθησε ο εθνικός ύμνος και  
προσκλητήριο νεκρών με ανάγνωση 
των ονομάτων των πεσόντων

 Στη συνέχεια  οι εκπρόσωποι των Αρχών εναπόθεσαν από ένα κόκκινο γαρύφαλλο στους τάφους των πεσόντων.
Τη μνήμη τους τίμησαν με την παρουσία τους ο Δήμαρχος Βέροιας Κώστας Βοργιαζίδης, ο Διοικητής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βέροιας Αλέξανδρος 

Κουβακάς, ο Διοικητής Σχολής Μετεκπαίδευσης & Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας Β. Ελλάδος  Διονύσιος Κούγκας, αξιωματικοί, συγγενείς των θυμά-
των και πολίτες.

Σοφία Γκαγκούση

Η κακοκαιρία του Σαββατοκύριακου και το χιόνι στα ορεινά της 
Ημαθίας είχαν και τα μικροπροβλήματά τους τα οποία ξεπεράστηκαν 
έγκαιρα αλλά και τις  επι…πτώσεις τους. Κατ’ αρχάς μια διακοπή ρεύ-
ματος το βράδυ του Σαββάτου καθυστέρησε την εύρυθμη λειτουργία 
του Χιονοδρομικού Κέντρου Σελίου, το οποίο ξεκίνησε κανονικά την 
Κυριακή το πρωί μετά τις 10.30. Πάντως παρά την μικρή καθυστέρη-
ση στην πρωινή έναρξη λειτουργίας, ο κόσμος δεν πτοήθηκε, αφού 
όπως μας ενημέρωσαν οι υπεύθυνοι του κέντρου πριν ακόμη ανοίξει 
είχαν ήδη μεταβεί 4 πούλμαν με 130 παιδιά που περίμεναν με αγωνία 
να διασκεδάσουν στις πίστες.

Σε ετοιμότητα ο μηχανισμός της Π.Ε. παρά το «σαμποτάζ» 
Παρά την κλοπή μπαταριών των εκχιονιστικών μηχανημάτων 

της Π.Ε. Ημαθίας που διαπιστώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, 
οι αρμόδιες υπηρεσίες επέδειξαν γρήγορα αντανακλαστικά. Έλυσαν 
έγκαιρα το πρόβλημα με την χρήση εφεδρικών κι έτσι ξεπέρασαν γρή-
γορα το «σαμποτάζ» και τα εκχιονιστικά βγήκαν και καθάρισαν τους 

δρόμους.  
Όπως διαβεβαίωσε την ίδια μέρα στο «Λαό» ο αντιπεριφερειάρχης 

Ημαθίας Κ. Καλαιτζίδης  ο μηχανισμός των υπηρεσιών του ήταν από-
λυτα έτοιμος και αντιμετώπισε αποτελεσματικά την χιονόπτωση, ενώ 
επιβεβαίωσε  το συμβάν της κλοπής των μπαταριών προ τριημέρου, 
οι οποίες ωστόσο αντικαταστάθηκαν  εγκαίρως. 

Πτώσεις βράχων και κλαδιών
Εν τω μεταξύ ένας μεγάλος βράχος και πέτρες έπεσαν το βράδυ 

του Σαββάτου στο δρόμο Πολυδενδρίου - Σφηκιάς, ενώ τα ξημερώμα-
τα της Κυριακής, από το βάρος του χιονιού έσπασαν μεγάλα κλαδιά 
και έπεσαν, στον κεντρικό δρόμο του Σελίου, στο ύψος Παπασταύρου.

Τόσο τους βράχους, όσο και τα κλαδιά τα απομάκρυναν μέχρι το 
πρωί συνεργεία των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας και ενη-
μέρωσαν αργότερα την αντίστοιχη υπηρεσία της  Π.Ε.Ημαθίας.

Τέλος, η κυκλοφορία στα ορεινά της Ημαθίας, από χθες, διεξάγεται 
ομαλά χωρίς αλυσίδες.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ 
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΕΧΚΣ

Η επιτροπή διοίκησης του Εθν.χιονοδρ.κεντρ.Σελίου εκφράζει την 
ευαρέσκεια της και τα συγχαρητήρια της προς τις Διοικήσεις και τους 
χειριστές των μηχανημάτων αποχιονισμού των αρμοδίων υπηρεσιών 
των ΠΕ Ημαθίας και Δήμου Βέροιας για την ετοιμότητα που επέδειξαν 
κατά την έντονη χιονόπτωση του Σαββάτο- Κυριακου. με αποτέλεσμα 
να διατηρηθεί ο δρόμος προς το χιονοδρομικό κέντρο ανοικτός.

Ο πρόεδρος της ΕΔ του ΕΧΚΣ

Στην Ημαθία σήμερα 
ο Υπουργός Υγείας 

Ανδρέας Ξανθός
Στην Ημαθία θα 

βρίσκεται  σήμερα 
Τρίτη 13 Φεβρου-
αρίου ο Υπουργός 
Υγείας κ. Ξανθός. 
Το πρόγραμμα που 
θα ακολουθήσει ο υ-
πουργός έχει ως ε-
ξής:

09:45 : Άφιξη στο 
Νοσοκομείο της Νά-
ουσας .

Σύντομη ενημέ-
ρωση του Υπουργού 
από τη Διοίκηση του Νοσοκομείου.

Σύσκεψη, αμέσως μετά, του Υπουργού με όλους τους φορείς της 
πόλης της Νάουσας (τους φορείς θα προσκαλέσει η Διοίκηση του 
Νοσοκομείου)

Δηλώσεις του Υπουργού στα Μ.Μ.Ε.
12:30 μ.μ.: Αφιξη του Υπουργού στο Νοσοκομείο της Βέροιας.
Ξενάγηση του Υπουργού στους χώρους του Νοσοκομείου και πα-

ράλληλη ενημέρωση του από τη Διοίκηση του Νοσοκομείου.
Συνάντηση με τους εργαζόμενους του Γ.Ν. Βέροιας
Δηλώσεις του Υπουργού στα Μ.Μ.Ε.
Δημόσια Λογοδοσία της Διοίκησης του Γ.Ν. Βέροιας.
Συνάντηση του Υπουργού με φορείς της πόλης της Βέροιας και 

του Ν. Ημαθίας(τους φορείς θα προσκαλέσει η Διοίκηση του Νοσοκο-
μείου)

Μετά το πέρας των υποχρεώσεων του Υπουργού στο Νοσοκομείο 
της Βέροιας, εφόσον ο χρόνος του Υπουργού το επιτρέψει, επίσκεψη 
στο Κ.Υ. Αλεξάνδρειας.

Κλειστή και αφύλαχτη τα βράδια η  
σιδηροδρομική διάβαση στο Πλατύ Ημαθίας

Σύμφωνα με ανακοίνωση του 
Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελ-
λάδος Α.Ε., η διάβαση επί της Ε-
παρχιακής οδού Θεσσαλονίκης - 
Τρικάλων (ΙΔ ΧΣ 36+12 γρ. Θ-Φ) 
στο Σιδηροδρομικό Σταθμό Πλατέ-
ος Ημαθίας, από χθες  παραμένει 
αφύλακτη, καθημερινά από ώρα 
22:00 έως 06:30 της επομένης, με 
κατεβασμένες και κλειδωμένες τις 
μπάρες, μέχρι νεωτέρας.

 Η ανωτέρω διάβαση καλύπτε-
ται με ανάλογα σήματα.

Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα 
στην Ημαθία πέρασε η κακοκαιρία

 του Σαββατοκύριακου
-Η κλοπή μπαταριών από  εκχιονιστικά μηχανήματα και η διακοπή 

ρεύματος στο Χ.Κ.Σελίου ξεπεράστηκαν άμεσα από τις αρμόδιες υπηρεσίες



Το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου 
Αλεξάνδρειας απευθύνει εγκάρδιες ευχαρι-
στίες στους χορηγούς οι οποίοι ανταποκρί-
θηκαν με προθυμία στη δράση συλλογής 
τροφίμων για να υποστηριχθούν συνάν-
θρωποι μας που στερούνται βασικών καθη-
μερινών αγαθών για την επιβίωση τους. 

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο λειτουργεί 
στην πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού, α-
ποτελεί συγχρηματοδοτούμενη δομή από 
το ΕΣΠΑ 2014-2020 και  διανέμει δωρεάν 
σε τακτική βάση, όπως και για τον μήνα Ια-
νουάριο, τρόφιμα, είδη παντοπωλείου, είδη 
ατομικής υγιεινής, είδη ένδυσης και υπόδη-
σης, και ψυχαγωγίας (βιβλία, παιχνίδια, cd, 
κλπ) σε οικονομικά ασθενέστερους συμπο-
λίτες μας. Τα παρεχόμενα είδη προέρχονται 
από δωρεές και χορηγίες των κατοίκων, 
των τοπικών και μη επιχειρήσεων, συλλό-
γων,  φορέων και από χρηματοδότηση του 
Δήμου. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε 
να απευθυνθείτε στα τηλ: 23330-53071 και 

23330-53072. Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας 
ευχαριστεί προσωπικά τους παρακάτω χο-
ρηγούς για τη συνεισφορά τους αναδεικνύ-
οντας το σημαντικό και καθ’ όλα αξιέπαινο 
κοινωνικό έργο που επιτελούν.

Χορηγοί:
• ASAN Α.Ε  - ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
• ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.
• ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΕΚΚΟΚΙΣΤΗΡΙΑ 

-ΚΡΟΥΣΤΑΛΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  Α.Ε
• ΜΠΕΛΑΣ ΦΙΛΩΤΑΣ &ΥΙΟΣ Α.Ε. - ΤΥ-

ΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
• LIDL HELLAS & ΣΙΑ Ο.Ε.
• κο Ουσταμπασίδη Απόστολο, Τοπική 

Επιχείρηση Caffeine37 
• ΦΟΥΡΝΟΣ “ΣΠΙΤΙΚΟ”  ΒΛΑΧΑΒΑΣ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
• κα Ευαγγελοπούλου Αυγή
• ΚΡΕΑΤΟΕΜΠΟΡΙΚΗ ΡΟΤΣΙΟΠΟΥ-

ΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
• Dr  ΚΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
• Σωματείο Εργαζομένων “Λουδίας” (ε-

ταιρίας τροφίμων Vivartia)
•  Ρ ί γγου  Βάσω 

(Πρόεδρος Προσκό-
πων Αλεξάνδρειας)

•  F R E Z Y D E R M 
A.B.E.E.

• ΕΛΟΒΑΡΗ ΑΓΓΕ-
ΛΙΚΑ εμπορία ειδών 
διατροφής καλλυντικών

•  C a s h  & 
ca r r y  μe t ropo l i t an 
enterprises (τοπική επι-
χείρηση)

•  C A N A 
Laboratories

• ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ και 
ΣΙΑ Ο.Ε.

• ΦΑΜΑΡ ΑΝΩΝΥ-
ΜΟΣ ΒΙOΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 
ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ

• ΔΕΛΤΑ Α.Β.Ε.Ε. 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ

• ΟΝΟΠΟΙΪΑ Ε. ΜΑ-
ΛΑΜΑΤΙΝΑΣ & ΥΙΟΣ 
Α.Ε.Β.Ε.

• ΒΕΖΥΡΟΓΛΟΥ Α-
ΝΤΩΝΙΟΣ κ ΣΙΑ Ε.Ε.

Πώς ένα θέμα τόσο χιλιοειπωμένο, ό-
πως η σχέση ενός ζευγαριού, παίρνει δια-
στάσεις, σχεδόν, αριστουργηματικές, μέσα 
από μια πολλή λεπτή και ιδιαίτερη, σχεδόν, 
χειρουργική ματιά  ενός περφεξιονίστα δη-
μιουργού;

Ο λόγος για την αμερικανική ταινία «Α-
όρατη Κλωστή» σε σκηνοθεσία Πολ Τόμας 
Άντερσον με τους: Ντάνιελ Ντέι Λιούις, Βίκι 
Κριπς, Λέσλι Μάνβιλ. Το «story», φαινο-
μενικά, πολύ γνωστό. Στο Λονδίνο του ’50 
ο Ρέινολντς Γούντκοκ είναι ένας διάσημος 
μόδιστρος της υψηλής ραπτικής  στην αυ-
στηρή και σχολαστική καθημερινότητα του 
οποίου εισβάλλει η Άλμα, μια θεληματική 
νεαρή η οποία θα γίνει μούσα,  ερωμένη 
και, στο τέλος, γυναίκα του.

Μια σχέση ανάμεσα σε έναν δύστροπο 
μεγαλοαστό που ασχολείται με το να ράβει πριγκίπισσες και 
γυναίκες της υψηλής αριστοκρατίας της εποχής. Φανατικός 
εργένης, καθόλου ανοιχτός  με τους άλλους, με μια ζωή ορ-
γανωμένη σε κουτάκια και με το βάρος του ονόματος που ο 
ίδιος χτίζει αλλά και ενός δυνατού οιδιπόδειου με τη μητέρα 
που την αντιπροσωπεύει η ελεύθερη, επίσης, αδελφή. Μια 
αυταρχική αδελφή που είναι «επί παντός» και  με την οποία 
ζει, αλλά και που του θυμίζει την  αρρωστημένη προσκόλ-
ληση στην εντολή για τη δουλειά που τους άφησε η νεκρή 
μητέρα τους.

Χαμένος στις  λεπτομέρειες του ραψίματος ενός τέλει-
ου ρούχου για διάσημες όπου αυτός βάζει τις τελευταίες 
πινελιές, με πάμπολλες επιφανειακές σχέσεις, με αυστηρή 
προτεραιότητα στη δουλειά και μόνο και στη δημοσιότητα, 
σκληρός μα και πολύ ανασφαλής, κατά βάθος, με πλήρη 
άγνοια αλλά και αδιαφορία για το γυναικείο ψυχισμό, γνω-
ρίζει ξαφνικά τον αληθινό έρωτα που τον φέρνει, απόλυτα, 
αντιμέτωπο με τον εαυτό του.

 Ένας πολύ δυνατός έρωτας που γίνεται αγάπη στο 
πρόσωπο μιας απλής γκαρσόνας που ξέρει να αγαπάει και 
που είναι ελεύθερη κι απαλλαγμένη από τα βάρη τόσο του 
ονόματος και της καταγωγής  όσο και του οιδιπόδειου.  Το 
όνομά της, Άλμα, που σημαίνει ψυχή. Του δίνει την ψυχή 
της η Άλμα. Δε δέχεται, όμως,  να γίνει δούλα των ακραίων 
επιθυμιών του μέσα από παιχνίδια εξουσίας και χρήματος. 
Διεκδικεί μέχρι θανάτου την αγάπη της, το μοίρασμα και την 
αμοιβαία αποδοχή της απόλυτης αδυναμίας και της απόλυ-
της δύναμης. Μια αγάπη όπου είναι πάνω απ’όλα ο ένας για 
τον άλλον. Ούτε μητέρες, ούτε αδελφές, ούτε δουλειά  έχουν 
θέση σ’αυτό!

Έτσι, αρχίζει ένα ρέκβιεμ για τον παλιό, καταστροφικό 
του εαυτό. Η ταινία φωτογραφίζει με κάθε 
λεπτομέρεια τη σταδιακή  αποδόμηση της 
επιδερμικής ζωής του που κρέμονταν χρόνια 
από την  αόρατη κλωστή που τον έδενε με τη 
μάνα και με τον κόσμο του παρελθόντος. Το 
σπάσιμο αυτού του ορίου γίνεται με την πα-
ραδοχή του Ρέινολντς- και αυτό είναι το κλειδί 
της ιστορίας- για τη λαθεμένη,  προηγούμενη 
ζωή του. Τον βοηθάει σ’αυτό με την αγάπη της 

η Άλμα, σαν το παραμυθένιο κορίτσι του 
δάσους, μέσα από ένα ευρηματικό τρυκ 
με δηλητηριώδη, άγρια μανιτάρια. Κι 
αυτός, στο τέλος, την αφήνει να γίνει η 
καλή νεράιδα της ζωής του.

Με την  παραδοχή και την αναγνώρι-
ση του λάθους, αυτός ο στριφνός μεσή-
λικας παίρνει δύναμη, στου δρόμου τα 
μισά, να γκρεμίσει  και να ξαναχτίσει, με 
τη βοήθεια της γυναίκας της ζωής του, 
το χαμένο του εαυτό. Να αναγνωρίσει 
τον καινούριο κόσμο που διαφαίνεται  
στα μέσα του περασμένου αιώνα και 
να μπορέσει να μοιρασθεί και να  ζήσει, 
επιτέλους! 

Και οι τρεις βασικοί ηθοποιοί, δίνουν 
ρεσιτάλ υποκριτικής, απόλυτα, εσωτερι-
κό που καθηλώνει το θεατή. Η μουσική 

μαγεύει όπως και η ενδυματολογία. Ο Πολ Τόμας Αντερσον, 
εκτός από το σενάριο, την παραγωγή και τη σκηνοθεσία, 
υπογράφει και τη διεύθυνση φωτογραφίας της. Έτσι, στήνει 
με τη βοήθεια μιας αξιοζήλευτης ομάδας art direction τις 
σκηνές του σαν πίνακες εμπρεσιοννισμού, που ξεπηδούν 
μέσα από αδρές χρωματικές και φορτισμένες συναισθημα-
τικά παλέτες, και διεκδικεί δυναμικά οκτώ υποψηφιότητες κι 
ένα Οσκαρ για τον ενδυματολόγο Μαρκ Μπρίτζες. Κεντάει 
αριστοτεχνικά ένα ώριμο, «haute couture» αριστούργημα.

 Αξίζει ανεπιφύλακτα να το δει κανείς...Σίγουρα, θα ανα-
καλύψει κάπου τον εαυτό του! 

Δέσποινα Παπαγιαννούλη
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Αόρατη Κλωστή- Phantom Thread 
του Πολ Τόμας Αντερσον
(συνεχίζει για 2η εβδομάδα)
Κάθε μέρα : 20.15

Πενήντα αποχρώσεις του γκρι: 
Απελευθέρωση 
( Fifty Shades Freed ) 
το φινάλε της τριλογίας ...
Σκηνοθεσία: Τζέιμς Φόλεϊ
Σενάριο: Νίαλ Λέοναρντ
Ηθοποιοί: Ντακότα Τζόνσον, Τζέιμι Ντόρναν
Κάθε μέρα : 19.30 και 21.45
Σασπένς, έρωτας, πάθος, σεξ, ψυχανάλυση, 

εκδίκηση, δικαίωση, ολοκλήρωση, απελευθέρωση!

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΩΝ ΣΠΗΛΑΙΩΝ (ΜΕΤΑΓΛ.)
EARLY MAN
Ώρα προβολής:  18.00 (προβολές μόνο Παρα-

σκευή 9/2 – Σάββατο 10/2 – Κυριακή 11/2)

Σκηνοθεσία: ΝΙΚ ΠΑΡΚ
Σενάριο: ΜΑΡΚ ΜΠΑΡΤΟΝ

Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλο 
το πρόγραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ παρα-
κάτω: 

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

Νέες προβολές στο "ΣΤΑΡ"     8/2/18 - 14/2/18

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ «ΕΡΑΣΜΟΣ» 

Πρόσκληση σε Γενική συνέλευση
Καλούνται τα  μέλη του Συλλόγου Κοινωνικής Παρέμβασης, με τον διακριτικό τίτλο 

«ΕΡΑΣΜΟΣ», σε τακτική Γενική Συνέλευση, στις δέκα επτά (17) Φεβρουαρίου του έτους 
2018, ημέρα Σάββατο και ώρα 12.00 μ.μ. στην επάνω αίθουσα της πιτσαρίας «Παπαγά-
λος» (Ανοίξεως 104-Βέροια), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.  Έγκριση του Απολογισμού 2017 και του Προϋπολογισμού 2018 
2.  Διάφορες προτάσεις των μελών
Διευκρινίζεται, ότι σε περίπτωση, που δεν θα υπάρχει απαρτία στην παραπάνω ημερομηνία, η Γενική 

Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο στις είκοσι τέσσερεις (24) Φεβρουαρίου 2018, την ίδια  ώ-
ρα, στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα. Η παρουσία των μελών κρίνεται απαραίτητη. 

Για το Δ.Σ.
Η Πρόεδρος

Νόπη Σκεντερίδου

Αύριο στη Στέγη
«Κόκκιν΄ αχείλι 
φίλησα» από το 

σύνολο Παραδοσιακής 
Μουσικής του 

Μουσικού Σχολείου
Ο άγιος Έρωτας γιορτάζει αύριο και το σύνολο 

Παραδοσιακής Μουσικής του Μουσικού Σχολείου 
Βέροιας δίνει συναυλία την Τετάρτη 14 Φλεβάρη 
2018 στις 8:30 μ.μ. στην Αντωνιάδειο Στέγη Γραμ-
μάτων και Τεχνών, με τίτλο «Κόκκιν΄ αχείλι φίλησα»  
Το θέμα είναι η αγάπη μέσα από το παραδοσιακό 
τραγούδι και η είσοδος είναι ελεύθερη.

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΟΥ
ΕΞ ΑΔΙΑΙΡΕΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ
Πληροφορίες
Τηλ. 23310 96201
Κιν. 6944 715372
FAX 23310 96201

ΡΙΖΩΜΑΤΑ 12 Φεβ. 18
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ-
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΞΥΛΕΙΑΣ

Ο Πρόεδρος του Δασικού Συνεταιρισμού Ριζωμάτων Η-
μαθίας διακηρύττει ότι:

Την Παρασκευή 16 του μηνός Φεβρουαρίου 2018 και ώ-
ρα 11-12 π.μ. στο Γραφείο ρου Συν/σμού διενεργεί φανερό 
Μειοδοτικό Διαγωνισμό Τελειωτικό για ανάδειξη συνεργείων 
Υλοτομίας – Μεταφοράς – Συγκέντρωση ξυλείας του Δ.Τ.  
20γ δρυός του Δάσους Ριζωμάτων,

Τα προς υλοτομία δασικά προϊόντα είναι:
Το Δ.Τ. 20γ καυσόξυλα δρυός 1210 κυβικά.
Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το ποσό των 300 ευρώ 

μετρητά.
Ο Πρόεδρος

Βαϊνάς Θεοφάνης

Η επιμονή και η δύναμη της αγάπης 
έκοψε την αόρατη κλωστή! 

Eυχαριστήρια επιστολή 
του Δήμου Αλεξάνδρειας



Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η 1η Μεραρ-
χία που εδρεύει στη Βέροια, διοργάνωσε – 
στην αίθουσα «Ολυμπιάδα» της Λέσχης Αξιω-
ματικών – με απόλυτη επιτυχία την εκδήλωση 
«Γνωρίστε τον τόπο μας».

Μία εκδήλωση καθαρά πολιτιστική – πέρα 
από τα συνήθη στρατιωτικά – που μας ταξί-
δεψε μέσα από χρώματα, ήχους και κυρίως 
γεύσεις σε όλη την Ελλάδα.

Με όρεξη, ζήλο και ενθουσιασμό, στελέχη 
των ενόπλων μας δυνάμεων (ακόμη και υψη-
λόβαθμα) έστησαν «περίπτερα» για να προ-
βάλουν τον τόπο καταγωγής τους και άριστα 
έπραξαν. Μέσα από ενημερωτικά φυλλάδια, 
Video, τοπικά προϊόντα και κυρίως γαστρονο-
μία οι επισκέπτες, ταξίδεψαν νοερά από τον 
Έβρο στα Γρεβενά και την Κοζάνη, από τις 
Σέρρες και την Καβάλα στη Μαγνησία, από 

την Πιερία και την 
Ημαθία στην Ήπει-

ρο , από τη Σαλαμίνα, στην Λακωνία και από 
την Αρκαδία μέχρι την Κρήτη.

Στα εκθέματα είδαμε κρασιά και τσίπουρο, 
λάδια και τυροκομικά, χυμούς και φρούτα, 
βιομηχανικά και βιοτεχνικά προϊόντα. Όλα με 
γούστο και μεράκι τοποθετημένα και σε κάθε 
περίπτωση απαραίτητο το κέρασμα με ποτά, 
εδέσματα και ντόπια γλυκά.

Τους πολυπληθής επισκέπτες 
χαιρέτησε ο Μέραρχος, υποστρά-
τηγος Γεώργιος Βύνιος ο οποίος 
συνεχάρη τους εκθέτες για την 
προσπάθεια και άριστη διοργάνω-
ση της εκδήλωσης και τους επισκέ-
πτες για το ενδιαφέρον τους.

Την Π.Ε. Ημαθίας εκπροσώ-
πησε ο περιφερειακός σύμβουλος 
Θεόφιλος Τεληγιαννίδης, ενώ ο α-
ντιδήμαρχος Παιδείας του Δήμου 
Βέροιας κ. Γεώργιος Σοφιανίδης, 

έδωσε από νωρίς το παρών στην εκδήλωση 
στα πλαίσιά της οποίας χορευτικά συγκροτή-
ματα της πόλης (Θρακιωτών, Μικρασιατών, 
Ποντίων και Βλάχων) παρουσίασαν παραδοσι-
ακούς χορούς.

Τη μουσική επένδυση της εκδήλωσης είχε 
στρατιωτική ορχήστρα.
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Χάθηκαν κλειδιά
Χάθηκε μπρελόκ με κλειδί αυτοκινήτου στην περι-

οχή Σούπερ Μάρκετ «Γαλαξίας». Όποιος το βρει ας 
επικοινωνήσει με το τηλέφωνο 6974 727449.

Το 
Επιμελητήριο 

κόβει την 
πίτα του
Την πίτα του 

νέου έτους 2018 
κόβει το Επιμε-
λητήριο Ημαθίας, 
την Παρασκευή 
16 Φεβρουαρίου 
στις 8.00 μ.μ., 
σε δεξίωση που 
θα παραθέσει ο 
πρόεδρος και το 
Δ.Σ. στο ξενοδο-
χείο «Αιγές Μέ-
λαθρον» της Βέ-
ροιας.

Την ερχόμενη Πέμπτη στην Αλεξάνδρεια
Ο Απόστολος Τζιτζικώστας στη 
βασιλόπιτα της ΟΝΝΕΔ Ημαθίας 

Ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μα-
κεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας 
θα είναι ο κεντρικός προσκεκλημέ-
νος στην εκδήλωση της ΟΝΝΕΔ Η-
μαθίας που θα πραγματοποιηθεί την 
Πέμπτη στις 7.30 το απόγευμα στην 
Αλεξάνδρεια.

Η εκδήλωση θα γίνει στο κα-
φέ-μπαρ «Τροκαντερό» (Βετσοπού-
λου 34 και Εθνικής Αντίστασης), 
περιλαμβάνει και την καθιερωμένη 

κοπή βασιλόπιτας και διοργανώνεται από τη Ν.Ε. Ημαθίας 
της ΟΝΝΕΔ, σε συνεργασία με τις ΟΝΝΕΔ των δήμων Αλε-
ξάνδρειας, Βέροιας και Νάουσας.

Αθήνα,  9 Φεβρουαρίου 2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 3Κ/2018
Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 3Κ/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ 

(ΦΕΚ 4/2-2-2018 και ΦΕΚ 9/9-2-2018, τ. Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), 
που αφορά στην πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, οκτώ 
χιλιάδων εκατόν εξήντα έξι (8.166) θέσεων τακτικού προσω-
πικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 
Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτερο-
βάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε ανταποδοτικές υ-
πηρεσίες των ΟΤΑ α΄ βαθμού, Συνδέσμους και Νομικά Πρόσω-
πα Δημοσίου Δικαίου αυτών καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα 
Ιδιωτικού Δικαίου των ΟΤΑ (Υπουργείο Εσωτερικών).

Τα ΦΕΚ της προκήρυξης έχουν καταχωριστεί στην ιστοσελίδα 
του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και διατίθενται δωρεάν από το Εθνικό 
Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα) και από το Γραφείο Εξυπη-
ρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα).

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν 
ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής ακολουθώντας τις οδηγίες που πα-
ρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα ΣΤ΄).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμε-
τοχής στη διαδικασία έχει ως ακολούθως:

● Για την κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρχίζει 
στις 20 Φεβρουαρίου ημέρα Τρίτη και λήγει στις 7 Μαρτίου 2018, 
ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.

● Για τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκ-
παίδευσης αρχίζει στις 26 Φεβρουαρίου ημέρα Δευτέρα και λήγει 
στις 13 Μαρτίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.

● Για την κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης αρχίζει 
στις 8 Μαρτίου ημέρα Πέμπτη και λήγει στις 23 Μαρτίου 2018, ημέ-
ρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

Η υπογεγραμμένη εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτη-
σης με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλο-
νται στο ΑΣΕΠ ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:

Α.Σ.Ε.Π.
Αίτηση για την Προκήρυξη 3Κ/2018

Τ.Θ. 14308
Αθήνα Τ.Κ. 11510

αναγράφοντας στο φάκελο την κατηγορία Π.Ε. ή Τ.Ε. ή Δ.Ε. ή 
Υ.Ε. της οποίας θέσεις διεκδικούν.

Η προθεσμία αποστολής της υπογεγραμμένης εκτυπωμένης 
μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα, κατά περί-
πτωση, δικαιολογητικά λήγει ως εξής:

● Για την κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με την 
πάροδο της 12ης Μαρτίου 2018, ημέρας Δευτέρας.

● Για τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής 
Εκπαίδευσης, με την πάροδο της 16ης Μαρτίου 2018, ημέρας 
Παρασκευής.

● Για την κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, με την 
πάροδο της 27ης Μαρτίου 2018, ημέρας Τρίτης.

Για 3η συνεχή χρονιά η 1η Μεραρχία 
διοργάνωσε την εκδήλωση: 
«Γνωρίστε τον τόπο μας»
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ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ
 ΒΕΡΟΙΑΣ 

Ανακοινώνεται, ότι λειτουργεί κάθε πρωί το Γραφείο 
στο Γηροκομείο Βέροιας τηλ. 23310 24891 και συχνά το 
Γραφείο του Αδελφάτου στο Υπόγειο Δημοτικής Αγοράς. 

Για πληροφορίες στον κ. Ιωάννη Μούρτζιο τηλ. 6979 
221678, 23310 72525.Για οικονομική ενίσχυση επίσης 
υπάρχουν Λογαριασμοί στην ALPHA BANK. 1. Αδελφά-
το 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  προ-
σφέρουν για το Γηρο-
κομείο Βέροιας στο υ-
πόγειο της  Δημοτικής 
Αγοράς  καθημερινά 
από 11.00 έως 13.00.    
Το Δ.Σ. Αδελφάτου 
Γηροκομείου Βέροι-
ας Tηλ.επικ. 6980 
683443.

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 18 

Φεβρουαρίου 2018 στον Ιερό 
Ναό Αγ. Σάββα (Κυριωτίσσης) 
Βέροιας ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥ-
ΝΟ για την ανάπαυση της ψυ-
χής του πολυαγαπημένου μας 
συζύγου, πατέρα, παππού και 
θείου

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΚΥΡ. 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ
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 ανήψια, Οι λοιποί συγγενείς

TΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 18 

Φεβρουαρίου 2018 στον Ιερό 
Ναό Τιμίου Προδρόμου Μα-
κροχωρίου ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟ-
ΣΥΝΟ για την ανάπαυση της 
ψυχής του πολυαγαπημένου 
μας συζύγου, πατέρα και παπ-
πού

ΙΩΑΝΝΗ 

ΤΣΑΓΓΑΛΙΔΗ
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, 

Οι λοιποί συγγενείς
Δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού

Ευχαριστήρια της Φιλοπτώχου 
Αδελφότητος Κυριών Βέροιας

Το Διοικητικό Συμβούλιο και οι τρόφιμοι  της Φιλοπτώχου Αδελφότητος Κυριών 
Βέροιας, ευχαριστούν για την ευγενική τους προσφορά:

1) Τους Κωνσταντίνο, Κυριακή και Βαρβάρα Βοργιαζίδη, για τη δωρεά των 1000 
ΕΥΡΩ, στη μνήμη των γονέων τους Ελευθερίας  και Χαράλαμπου  Βοργιαζίδη.

2) Τον Ευάγγελο Καλαμπαλίκα και τα παιδιά του για τη δωρεά των 200 ΕΥΡΩ, 
για ένα πλήρες γεύμα στη μνήμη της αγαπημένης συζύγου και μητέρας τους, Ανα-
στασίας Καλαμπαλίκα, με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατό της.

3) Τον κ. Γαβριηλίδη Θωμά για τη δωρεά των 50 ΕΥΡΩ, υπέρ ψυχών.
4) Την κ. Σουλτάνα Λιούσα, για τη δωρεά των 100 ΕΥΡΩ, υπέρ ψυχών.
5) Ανώνυμη κυρία για τη δωρεά των 50 ΕΥΡΩ, στη μνήμη του αγαπημένου της 

γιου  Σωτήρη και προσφιλών νεκρών.
6) Ανώνυμη κυρία για τα δέκα κιλά κιμά στη μνήμη της μητέρας της.
7) Ανώνυμη κυρία για τα πέντε κιλά κιμά.
8) Ανώνυμο κύριο για τα δύο τσουβαλάκια πατάτες.
9) Ανώνυμη κυρία για το ένα πεντάλιτρο λάδι.
10) Ανώνυμο κύριο για το ένα πεντάλιτρο λάδι.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
 Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός  Σύλλογος 

Φίλων   Κέντρου Μέριμνας Ατόμων  Ειδικών Δεξιοτήτων  
Δ. Βέροιας ευχαριστεί θερμά τους κάτωθι για τις δωρεές 
τους με αφορμή το Αποκριάτικο πάρτυ 8-2-18

1.    Την ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ ΚΡΕΟΠΩΛΩΝ Βέροιας και τις 
επιχειρήσεις ΜΠΟΥΤΖΟΛΑΣ, ΓΑΛΛΙΚΑΣ, ΚΕΧΑΓΙΑΣ & 
ΦΑΡΜΑ ΗΜΑΘΙΑΣ  για την δωρεά κρέατος.

2.    Την επιχείρηση ΕΥΓΕ για την δωρεά σαλάτων
3.    Την επιχείρηση ΚΟΓΙΑΣ για δωρεά ψωμιού 
4.    Την Μικροβιολόγο κ. Χαρά Κοντού για την δωρεά 

ενός πλήρους γεύματος 
5.    Την Δερματολόγο κ. Έλενα Μίτσιου για την οικο-

νομική δωρεά της στο Κέντρο 
6.    Τις Ελένη Παπαϊωάννου, Ρηνούλα Μουστάκα, 

Στέλλα Δαμιανίδου & Μάρθα Κουτσιμανή για την δωρεά 
γλυκών 

7.    Τον κ. Ανδρέα Λαζαρίδη από την αίθουσα ΓΑΛΗ-
ΝΗ για την δωρεά γευμάτων για τα παιδιά. 

 Η Πρόεδρος του Συλλόγου
 και Εθελόντρια Διευθύντρια

 Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα

Ένας άνδρας 35 ετών και μια γυναί-
κα 25 ετών από τα Σκόπια ανασύρθηκαν 
νεκροί μετά από πολύωρη επιχείρηση σε 
χαράδρα 10-15 μέτρων, στην περιοχή 
Προφήτης Ηλίας του χιονοδρομικού κέ-
ντρου στον Βόρα. Το ζευγάρι είχε πάει το 
Σάββατο μαζί με 50 ακόμη άτομα για ορει-
βασία. Για άγνωστους λόγους έχασε τον 
προσανατολισμό του κατέληξε στην προ-
αναφερόμενη χαράδρα. Αμέσως ξεκίνησε 
η επιχείρηση εντοπισμού τους, κάτι που 
έγινε το μεσημέρι της Κυριακής. Οι σοροί 
των δύο άτυχων ορειβατών μεταφέρθηκαν 

με ερπυστριοφόρο όχημα για να τις παρα-
λάβει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Τα δύο άτο-
μα βρίσκονταν σε απόσταση 30 μέτρων το 
ένα από το άλλο.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν πυρο-
σβεστικά οχήματα και 13 πυροσβέστες, 
από τις υπηρεσίες Έδεσσας και Αριδαίας 
καθώς και άντρες της ΕΜΑΚ. Εξαιτίας των 
δύσκολων καιρικών συνθηκών ήταν δύ-
σκολη η επιχείρηση προσέγγισης. Όλο το 
βράδυ στην περιοχή είχε χιονοθύελλα και 
δυνατούς ανέμους.

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Κυριακή 

11 Φεβρουαρίου 2018 από 
τον ΙερόΝαό Αγ.Παρασκευ-
ής στην Πατρίδα ο Χαρά-
λαμπος Ιωακειμίδης σε 
ηλικία 58 ετών.

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Κυρια-

κή 11 Φεβρουαρίου 2018 
από τον ΙερόΝαό Αγ.Νικο-
λάου στην Ν. Νικομήδεια 
Ημαθίας ο Νικόλαος Τρι-
ανταφυλλίδης σε ηλικία 
82 ετών.

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε το Σάββα-

το 10 Φεβρουαρίου 2018 
από τον Ιερό Ναό Αγ. Γε-
ωργίου Κουλούρας Ημα-
θίας η Ουρανία Θωμά 
Λιακοπούλου σε ηλικία 
88 ετών.

Τραγωδία με δύο 
νεκρούς ορειβάτες 
στο Καϊμάκτσαλαν
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Συνέντευξη: Σοφία Γκαγκούση

Με αφορμή την παρουσίαση του  βιβλίου του Πέτρου Ιωαννί-
δη, «Οι τελευταίες εκλογές της μεταπολίτευσης» που  θα γίνει σή-
μερα στην Έδεσσα, εις εκ των ομιλητών, ο Παύλος Γερουλάνος, 
πρώην υπουργός πολιτισμού και νυν μέλος του πολιτικού συμβουλίου 
του ΠΑΣΟΚ, βρέθηκε χθες και στη Βέροια. Εκτός από κάποιες 
συναντήσεις που είχε με φίλους και συνεταιριστές, φιλοξενήθη-
κε  και στον ΑΚΟΥ 99.6, στην εκπομπή «πρωινές σημειώσεις» 
(10.00-11.00).

Στη συνέντευξη μίλησε για το ρόλο της πολιτικής και της εξουσίας, 
για το νέο όραμα του ΠΑΣΟΚ, αλλά και για το επικείμενο συνέδριο του 
νέου φορέα της Κεντροαριστεράς (Κίνημα Αλλαγής;), όπου θα οριστεί 
το όνομα και οι προγραμματικές θέσεις του Κινήματος. Εκεί, σύμφωνα 
με τον κ. Γερουλάνο θα ξεκαθαρίσει το τοπίο…Ποιοι συμφωνούν και 
ποιοι όχι….. «Στο συνέδριο αυτό είναι μια ευκαιρία να επανασυνδεθού-
με με τις ρίζες μας, να καταλάβουν και τα άλλα μικρά κόμματα που συμ-
μετέχουν ότι κανείς δεν είναι τίποτα χωρίς τον κορμό του ΠΑΣΟΚ και να 
πούμε την αλήθεια στον ελληνικό λαό. Να πούμε ότι μαζευτήκαμε κάτω 
από την ίδια ομπρέλα, με κοινά οράματα, κοινά ιδανικά και διεκδικούμε 
την ψήφο σας», τονίζει μεταξύ άλλων.

-Είστε μέλος του πολιτικού συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ και από 
τους πρώτους συνεργάτες του κ. Γεώργιου Παπανδρέου. Εσείς 
παραμείνατε στο ΠΑΣΟΚ ενώ ο κ. Παπανδρέου έκανε μια άλλη 
επιλογή. Τι σχέση έχετε σήμερα μαζί του;

Ο Γ. Παπανδρέου ξεκίνησε το Κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών, ε-
γώ δεν ακολούθησα, έμεινα στο ΠΑΣΟΚ και τώρα έχουμε μαζευτεί ξανά 
όλοι κάτω από την ομπρέλα της Δημοκρατικής Συμπαράταξης και του 
Κινήματος Αλλαγής, να δούμε  πως θα το ονομάσουμε... Οι προσωπι-
κές μας σχέσεις παρέμειναν εξαιρετικές αλλά ο καθένας πήρε τον δικό 
του δρόμο, για λίγο καιρό.

-Έχετε φίλους στην Ημαθία; Έχει και πολιτικό χρώμα η επί-
σκεψή σας;

Έχω φίλους στην Ημαθία και πάντα μου αρέσει να περνάω από 
εδώ. Είτε  για τα καζάνια, είτε  για άλλες δραστηριότητες, είναι πάντα 
ευχάριστη η Ημαθία. Το άλλο όμως το οποίο κάνω και  προσπαθώ 
πάντα να το συνδυάσω, είναι αυτό που λέμε, δημιουργία περιεχομένου 
για το χώρο μας. Ένα από τα πράγματα με τα οποία  έχω διαφωνήσει 
κατά καιρούς με την εκάστοτε ηγεσία του χώρου μου, του ΠΑΣΟΚ, είναι 
ότι δεν γίνεται η δουλειά που πρέπει να γίνει, για να δημιουργηθεί περι-
εχόμενο το οποίο να είναι προσιτό στον πολίτη, που να εξηγεί στον πο-
λίτη ποια είναι η Ελλάδα που θέλουμε σε 10 χρόνια.  Αυτό δεν γίνεται 
από την μια μέρα στην άλλη, ούτε μπορεί να γίνει αλλάζοντας απλώς 
λίγο τα προγράμματα του παρελθόντος. Θέλει ένα νέο όραμα, που 
αυτό το νέο όραμα πρέπει να γεννηθεί μέσα από την κοινωνία. 
Όσο λοιπόν περισσότερες επαφές έχεις, σε όσα περισσότερα μέρη της 
Ελλάδας, τόσο πιο πολύ μπορείς να μιλήσεις πολιτικά και να δώσεις 
πολιτικές λύσεις στα προβλήματα του κόσμου. Αν μένεις μόνο στην Α-
θήνα και περιμένεις να σου έρθει επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος είναι 
προφανές ότι 10 χρόνια μετά θα είμαστε στο ίδο σημείο που είμαστε 
σήμερα.

-Εσείς, από την επαφή σας στην περιφέρεια τι αντιλαμβάνε-
στε; 

Το πιο ξεκάθαρο μήνυμα είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλές δυνατό-
τητες παραγωγής πλούτου κι όταν λέω πλούτου εννοώ και οικονομικό 
αλλά και πολιτιστικό και κοινωνικό,οι οποίες μένουν ανεκμετάλευτες 
στην Ελλάδα και είναι εξαιρετικά σημαντικό να αρχίσουμε να δημιουρ-
γούμε τα εργαλεία για να χρησιμοποιούμε αυτό τον πλούτο. Η Ελλάδα 
μπορεί να σταθεί εύκολα στα πόδια της, φτάνει να έχει πολιτική 
ηγεσία, η οποία θα αντιλαμβάνεται διαφορετικά τον ρόλο της α-
πό ότι τον αντιλαμβάνεται σήμερα. Προσωπικά θα ήθελα να δω 
αυτή την αλλαγή να συμβαίνει και στον χώρο μας αλλά και στην 
πολιτική γενικότερα. Να καταλάβουν δηλαδή τα κέντρα εξουσίας στην 
Αθήνα, ότι για να έχουμε ανάπτυξη αυτού του πλούτου θα πρέπει να 
εμπιστευτούμε τις τοπικές κοινωνίες και τις τοπικές αρχές.

-Τι πιστεύετε ότι πληρώνει η Ελλάδα και οι Έλληνες σήμερα 
και σέρνονται εγκλωβισμένοι και ταπεινωμένοι;

Πιστεύω ότι έχουν παίξει ρόλο δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι 
βρίσκοντας καταφύγιο σε εύκολες λύσεις, όπως π.χ. οι επιδοτήσεις, 
σταματήσαμε να είμαστε πραγματικά δημιουργικοί, για τον τρόπο με τον 
οποίο παράγουμε στην Ελλάδα.. Το δεύτερο κομμάτι, το πιο ισχυρό, 
είναι ότι αυτή η ευκολία ουσιαστικά διέβρωσε τις εξουσίες στην Ελλάδα, 
δηλαδή την πολιτική εξουσία κατά κύριο λόγο, αλλά και την επιχειρη-
ματική , την τραπεζική ,την μιντιακή, την δικαστική εξουσία. Ο εύκολος 
τρόπος πλουτισμού, ουσιαστικά έκανε τις εξουσίες αυτές να πάψουν 
να είναι δημιουργικές. Αποτέλεσμα λοιπόν σήμερα είναι να έχουμε μια 
κατάσταση από την οποία πρέπει να βγούμε και οι εξουσίες από τις 
οποίες περιμένουμε να μας οδηγήσουν προς μια έξοδο, δεν έχουν ιδέα 
πως να το κάνουν. Αν μιλήσεις με πολιτικούς όλων των κομμάτων, 
θα καταλάβεις πολύ γρήγορα ότι δεν αντιλαμβάνονται πως λει-
τουργεί η αγορά. Είσαι τυχερός αν βρεις πολιτικό ο οποίος αντιλαμβά-
νεται τι σημαίνει μεταχρονολογημένη επιταγή,τι σημαίνει το δάνειο σου 
να είναι κόκκινο ή τι σημαίνει ο δικαστικός κλητήρας να είναι έξω από 
την πόρτα σου. Αυτοί οι άνθρωποι είναι τόσο προστατευμένοι από 
αυτό που ζει η Ελλάδα που χάνουν πολύ γρήγορα επαφή με την 
κοινωνία που θα έπρεπε να εκπροσωπούν. Αυτό λοιπόν πρέπει να 
αλλάξει και ο τρόπος να αλλάξει είναι να διεκδικήσει ο κόσμος την εξου-

σία, με μόνο σκοπό να πάρει αυτή την εξουσία και να τη δώσει πίσω 
στον κόσμο. Εκεί που μπορεί να ελεγχθεί.

-Οι πολίτες διαβρώνουν την εξουσία ή η εξουσία τους πολίτες;
Η σχέση είναι σίγουρα αμφίδρομη. Θα παρουσίαζα την σημερινή 

συγκυρία ως εξής: από την μία έχεις ένα κεντρικό κράτος το οποίο έχει 
όλη την εξουσία στα χέρια του και από την άλλη έχεις μια οικονομία η 
οποία έχει βασιστεί πάντα σε ξένο πλούτο. Όταν λοιπόν έρχεται αυτός 
ο ξένος πλούτος και τον ελέγχει μια νομενκλατούρα, από όποιο κόμμα, 
λογικό είναι ότι ο τρόπος με τον οποίο θα μοιράσει αυτό τον πλούτο, 
δεν θα είναι αξιοκρατικός. Τα τελευταία 40 χρόνια έχουμε ένα πλού-
το ο οποίος δημιουργείται από το κεντρικό κράτος της Αθήνας 
και δεν αφήνει αυτά τα οποία πραγματικά αξίζουν τον κόπο στην 
Ελλάδα να ανθίσουν. Βολευτήκαμε όλοι σε αυτή τη συγκυρία και 
μάθαμε όλοι να την υπηρετούμε. Τώρα όμως που φτάσαμε εδώ που 
φτάσαμε πρέπει κάποια πράγματα να αλλάξουν και αν δεν αλλάξει αυ-
τή η νοοτροπία του κεντρικού κράτους, δεν θα αλλάξει τίποτα.

-Και το ΠΑΣΟΚ όμως δεν ήταν άμοιρο ευθυνών…
Καθόλου…Πάντα όταν κάνω μια κριτική στον πολιτικό κόσμο, ξεκι-

νάω με τις ευθύνες του ΠΑΣΟΚ, αυτό σου δίνει το κύρος να μπορείς να 
μιλήσεις και για τους άλλους και είναι τρελό όταν βρισκόμαστε σε μια 
κατάσταση όπως αυτή σήμερα, ο καθένας να υπερασπίζεται την πάρτη 
του και να μην αναγνωρίζει τα λάθη του. Και βεβαίως το ΠΑΣΟΚ χρη-
σιμοποίησε αυτή την εξουσία που είχε και την κράτησε κεντρικά, αντί 
να την μοιράσει. Βέβαια το ΠΑΣΟΚ έκανε και τις μεγάλες προσπάθειες 
αποκέντρωσης, αλλά δεν έφτασε στο σημείο που θα έπρεπε να φτάσει.

-Πως τα καταφέρνει η εξουσία, σε κρίσιμες για τη χώρα στιγ-
μές, περισσότερο να διχάζει, παρά να ενώνει τον λαό;

Ναι μεν η σχέση της εξουσίας με τον πολίτη είναι αμφίδρομη, αλλά 
χωρίς καμία αμφιβολία η εξουσία είναι αυτή που δίνει το ρυθμό της 
σχέσης. Πάντα αυτός που έχει εξουσία, είναι αυτός που ορίζει τον 
τρόπο με τον οποίο παίζεται το παιχνίδι. Αυτό το οποίο βλέπουμε ε-
δώ, είναι ότι περνάνε τα χρόνια κι ακόμα και  σε βασικά πράγματα, η 
εξουσία συμπεριφέρεται πάντα διχαστικά , όπως π.χ. στα θέματα της 
διαφθοράς ή τα εθνικά θέματα, αντί να τα χρησιμοποιεί για να φέρνει 
τον κόσμο μαζί. Το μεγαλύτερο λάθος που κάναμε στο ΠΑΣΟΚ όταν ή-
μασταν κυβέρνηση, ήταν ότι δεν συσπειρώσαμε τον λαό γύρω από την 
προσπάθεια του να αντιμετωπίσουμε τα οικονομικά θέματα. Διχάστηκε, 
είτε με δική μας ευθύνη είτε όχι, ο δημόσιος με τον ιδιωτικό υπάλληλο, 
ο άνεργος από τον συνδικαλιστή, η πάνω πλατεία με την κάτω πλατεία. 
Οι εντάσεις μέσα στην κοινωνία αυξήθηκαν… Η δουλειά της ηγεσίας εί-
ναι να διαχειρίζεται αυτές τις εντάσεις και αν μπορεί να τις οδηγεί προς 
την επίλυση των μεγάλων θεμάτων που έχουμε σαν χώρα μπροστά 
μας.

-Υπάρχει διχασμός και έλλειμα δημοκρατίας σήμερα;
Σαφώς υπάρχει. Δείτε το θέμα του συλλαλητηρίου.Αυτή τη στιγμή 

έχουμε μια κυβέρνηση η οποία βρίσκεται σε μια διαπραγμάτευση για 
ένα θέμα εθνικής σημασίας. Για άλλη μια φορά πάει το κάθε κόμμα στο 
δρόμο του. Για ένα τέτοιο θέμα θα έπρεπε τα κόμματα να είναι ενωμένα 
, όπως κάνει η Κύπρος στις διαπραγματεύσεις της για την επανένωσή 
της. Κι αν ήμασταν ενωμένοι, τότε το συλλαλητήριο θα έπρεπε να είναι 
ένας μοχλός πίεσης, δικός μας, των πολιτών , έτσι ώστε οι πολιτικοί 
μας να διαπραγματευτούν με περισσότερα εργαλεία. Δεν θα έπρεπε 
ένα συλλαλητήριο να διχάζει τον λαό αλλά θα έπρεπε να τον ε-
νώνει. Θα έπρεπε να είμαστε όλοι οι Έλληνες κάτω στις πλατείες και 
να λέμε στην οποιαδήποτε κυβέρνηση ότι την υποστηρίζουμε για να 
πάρεις το καλύτερο για την χώρα. Αυτό θα είχε νόημα. Οι λαϊκές κινη-
τοποιήσεις είναι τεράστιο εργαλείο στην πολιτική, αλλά πρέπει να 
γίνεται για εθνικούς λόγος και με εθνικούς στόχους.

-Βολεύει στην εκάστοτη εξουσία το διαίρει και βασίλευε;
Βεβαίως και βολεύει, αλλά βολεύει τους αχαμνούς πολιτικούς. Όταν 

δεν μπορείς να κάνεις υψηλού επιπέδου πολιτική, αυτό που κάνεις 
είναι να χωρίζεις τον λαό και να βάζεις τον έναν Έλληνα απέναντι στον 
άλλον. Ειδικά για τα θέματα που συζητάμε τώρα και για τα θέματα 
διαφθοράς που έχουν ανοίξει. Αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο θα 
έπρεπε να αντιμετωπίζουμε  πολίτες και πολιτικοί μαζί… Η διαφθορά 
είναι σε κάθε κοινωνία και μόνο όταν ενωθεί ο πολίτης με τον πολιτικό 
μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε.

-Με την νέα γενιά μιλάτε; Πώς αντιλαμβάνονται την πολιτική;
Το πρόβλημα με τη νέα γενιά αυτή τη στιγμή είναι ότι επειδή βλέπει 

την παλιά γενιά να ασχολείται με την πολιτική με έναν συγκεκριμένο 
τρόπο, απέχει. Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι πως δεν συζη-
τάμε επαρκώς το γεγονός οτι από την ελληνική δημοκρατία, λείπουν 
2 εκατομμύρια πολίτες. Τι εννοώ με αυτό… Το 2009 όταν βγήκαμε 
κυβέρνηση ψήφισαν 7,5 εκατομμύρια Έλληνες. Από τότε και σε κάθε 
εκλογική αναμέτρηση, ψηφίζουν 5,5 εκατομμύρια, δηλαδή σχεδόν το 
1/3 του εκλογικού σώματος δεν συμμετέχει στην δημοκρατία. Όταν ο 
πολίτης δεν συμμετέχει, η δημοκρατία αποδυναμώνεται. Η πρώτη 
προτεραιότητα των πολιτικών από όλες τις παρατάξεις θα ήταν να ξα-
ναφέρουν αυτόν τον κόσμο πίσω στην πολιτική, αλλά για να γίνει αυτό 
θα πρέπει να αλλάξουμε την συμπεριφορά μας εμείς.

-Οι πρόσφατες εκλογές για το νέο κόμμα της κεντροαριστεράς 
έφερε αρκετό κόσμο, που είπε τι;

 Ο κόσμος του ΠΑΣΟΚ ήρθε και είπε κάτι πολύ απλό. Ότι εγώ είμαι 
εδώ κι ότι αυτός ο χώρος δεν μπορεί να χαθεί, διότι δεν είναι ούτε δού-
λος των αγορών, ούτε των δανειστών και έχει αξία. Αυτό τον χώρο τον 
θέλουμε ζωντανό και αυτό θα κάνουμε. Τώρα τι μηνύματα πήραμε; Αν 
είναι πάλι να είμαστε ο καθένας στο μικρό του το χωριό, να τσακωνό-
μαστε  μεταξύ μας, τότε αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι ακόμα ελπίζουν ότι  
θα στήσουμε το χώρο μας τότε και αυτοί θα απογοητευτούν. Αυτό το ο-
ποίο πρέπει να κάνουμε για να κρατήσουμε τον κόσμο κοντά μας, είναι 
να αρχίσουμε να παράγουμε ισχυρό πολιτικό περιεχόμενο, δηλαδή ένα 
όραμα για τη χώρα για το οποίο να μπορεί να μιλήσει ο κάθε Έλληνας.

-Ποιο είναι αυτή τη στιγμή το όραμα του ΠΑΣΟΚ;  Αποτυπώνε-
ται αυτό μέσα από τον καινούριο φορέα;

Το όραμα του ΠΑΣΟΚ εκφράστηκε το 1981 και μου αρέσει να το 
επικαλούμαι γιατί αυτό σου δείχνει ότι δεν χρειάζεται καινούρια δουλειά. 
Τι έλεγε το όραμα του ΠΑΣΟΚ τότε; Ότι εγώ θέλω τον Έλληνα απελευ-
θερωμένο από τα δεινά της εποχής του. Σήμερα έχουν αλλάξει τα δει-
νά, αλλά ο Έλληνας νοιώθει όσο εγκλωβισμένος ένοιωθε τότε, για να 
μη σας πω και παρπάνω. Αν τότε οι μισοί Έλληνες ήταν εκτός παιχνι-
διού, σήμερα το 90% των Ελλήνων θέλουν να απελευθερωθούν από 
τα δεσμά που είναι το μεγάλο κράτος, οι μεγάλοι φόροι, η πολυνομία 
και να ξεφύγουν από αυτά τα δεινά που τους εγκλωβίζουν. Σήμερα το 
όραμα του ΠΑΣΟΚ είναι επίκαιρο, το θέμα είναι, θα μπορέσουμε αυτό 
να το κάνουμε πολιτική πρόταση που θα εμπνεύσει τον κόσμο;

 Αυτή τη δουλειά πρέπει να κάνουμε…ε λοιπόν τώρα είναι το 3ο συ-
νέδριο και πολύ φοβάμαι ότι θα χάσουμε την ευκαιρία να κάνουμε αυτή 
τη δουλειά που πρέπει να κάνουμε…να μιλήσουμε δηλαδή στον κόσμο.

-Για ποιο λόγο;
Διότι το ΠΑΣΟΚ, όπως και όλα τα άλλα κόμματα στην Ελλάδα, 

ζούνε στην εποχή της ατάκας και των γρήγορων μηνυμάτων, ενώ 
αυτά τα μηνύματα δεν έχουν καμία αξία εαν πίσω από αυτά δεν υπάρ-
χει μια πολύ ουσιαστική δουλειά, για το που θα είναι η κοινωνία μετά 
από 10 χρόνια.

-Εσείς είχατε διαφωνήσει με την διάλυση του ΠΑΣΟΚ. Πόσο 
απίθανο είναι να μη συμβεί, αν στο συνέδριο τεθεί θέμα ενιαίου 
κόμματος;

Δεν μπορεί να το θέσει το συνέδριο μόνο του. Αν θα υπάρχει ή δεν 
θα υπάρχει ΠΑΣΟΚ είναι απόφαση του ΠΑΣΟΚ. 

-Υπάρχουν όμως κι άλλα κινήματα και κόμματα στον φορέα…
Ναι, αλλά  είναι μειοψηφικές δυνάμεις και δεν μπορεί να απο-

φασίσει το συνέδριο για κάθε κόμμα, μόνο του. Αλλά, κι αυτό να 
γίνει, το ΠΑΣΟΚ έχει αντιστάσεις και θα συνεχίσει να υπάρχει. 
Όμως αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι το εξής: ότι ο κόσμος 
ξέρει το ΠΑΣΟΚ… μπορεί να είναι θυμωμένος μαζί του, γιατί έχει κάνει 
λάθη, αλλά δική μας δουλειά είναι να τον πείσουμε ότι έχουμε αλλάξει 
νοοτροπία. Το να ονομαστούμε κάτι διαφορετικό και απλώς να 
προσπαθήσουμε με τον ίδιο κόσμο και χωρίς περιεχόμενο να 
λέμε ότι τώρα είμαστε κάτι καινούργιο, δεν πρόκειται να πείσει 
κανέναν. Αν είχαμε περιεχόμενο, νέα άτομα που θα υποστήριζαν αυτό 
το περιεχόμενο  και τότε αλλάζαμε όνομα, το συζητάω.. Στο συνέδριο 
αυτό είναι μια ευκαιρία να επανασυνδεθούμε με τις ρίζες μας, 
να καταλάβουν και τα άλλα μικρά κόμματα που συμμετέχουν ότι 
κανείς δεν είναι τίποτα χωρίς τον κορμό του ΠΑΣΟΚ και να πούμε 
την αλήθεια στον ελληνικό λαό. Να πούμε ότι μαζευτήκαμε κάτω από 
την ίδια ομπρέλα με κοινά οράματα, κοινά ιδανικά και διεκδικούμε την 
ψήφο σας.

-Εάν υπάρξουν διαφωνίες και αντιδράσεις;
Οι διαφωνίες οι περισσότερες έχουν εκλείψει. Το ουσιαστικό είναι να 

γίνει η δουλειά. Εκεί θα δούμε ποιοι συμφωνούμε και ποιοι όχι, διότι έ-
τσι όπως βλέπω τα πράγματα , με πολλές δυνάμεις οι οποίες έχουν έρ-
θει στο ΠΑΣΟΚ, είτε για κομματική θαλπωρή είτε για οποιοδήποτε άλλο 
λόγο, υπάρχουν πολύ ουσιαστικές πολιτικές διαφορές. Θυμάμαι παλιά 
σε μια διαπραγμάτευση με στελέχη του ΠΟΤΑΜΙΟΥ, αυτοί έλεγαν ότι 
ήταν αριστεροί ενώ οι θέσεις που έφερναν ήταν νεοφιλελεύθερες. Αυτά 
τα δύο στελέχη έφυγαν και είναι τώρα στην ΝΔ. Ε ας μην παιδευόμαστε 
αν είμαστε από άλλες παρατάξεις…Ας μαζευτούμε όσοι πιστεύουμε στα 
ίδια πράγματα να παλέψουμε για κάτι κοινό.

-Θα βγει κάτι καλό από το συνέδριο;
Ναι, και βέβαια… Αν αυτή η προσπάθεια ευοδώσει, όλα θα είναι 

καλά. Εάν η προσπάθεια  δεν πάει καλά και με το ΠΑΣΟΚ να έχει 
σιγήσει για τόσο πολύ καιρό, το μέλλον θα είναι πάρα πολύ αβέ-
βαιο για τον χώρο και  θα είναι μεγάλη απώλεια ο χώρος αυτός να μην 
έχει φωνή. 

Παύλος Γερουλάνος στον ΑΚΟΥ 99.6: Το μεγαλύτερο λάθος που κάναμε στο ΠΑΣΟΚ ήταν 
ότι δεν συσπειρώσαμε το λαό σε μια  προσπάθεια να αντιμετωπίσουμε τα οικονομικά θέματα

-«Το συνέδριο  είναι μια ευκαιρία να επανασυνδεθούμε με τις ρίζες μας, αλλά να καταλάβουν 
και τα άλλα μικρά κόμματα που συμμετέχουν, ότι κανείς δεν είναι τίποτα χωρίς τον κορμό του ΠΑΣΟΚ»
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ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ

Ημερήσια εκδρομή στην Καστοριά
Η Λέσχη μας στα πλαίσια του προγράμματός μας διοργανώνει ημερήσια εκδρομή την Καθαρά Δευτέρα 19-2-2018 στην Καστοριά και καλούμε τα μέλη 

και τους φίλους της Λέσχης. Θα επισκεφθούμε το μουσείο κέρινων ομοιωμάτων, καφέ παραλία, φαγητό Καστοριά, απόγευμα καφέ στην Κοζάνη.
Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνείστε μας ή περάστε από τα γραφεία μας Ανοίξεως 90, τηλ.: 23310 25654.
Η Λέσχη μας είναι ανοικτή Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή ώρες 10.30-12.30. Ώρα αναχώρησης 8 π.μ. και τιμή εισιτηρίου 15,00 ευρώ.

Το Δ.Σ.

Επιστολές στο «Λαό»
Το συγκλονιστικό 

συλλαλητήριο 
της Αθήνας!

Η Αθήνα η πρωτεύουσά μας, έζησε πριν λίγες 
ημέρες, συγκλονιστικές, φοβερές, ανεπα-
νάληπτες, όντως πανελλήνιες στιγμές, εκεί 
στην ιστορική πλατεία Συντάγματος. Η καρ-

διά ολόκληρου του απανταχού ελληνισμού χτυπούσε 
εκεί, μπροστά στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτου. 
Ο ελληνισμός σύσσωμος απ’ όλα τα μήκη και πλάτη της 
Ελλάδος, αλλά και από το εξωτερικό (Καναδάς, Αμερι-
κή, Ευρώπη, Αυστραλία), έδωσε ένα βροντερό παρών 
σ’ αυτό το δεύτερο συλλαλητήριο, το οποίο ομολογουμέ-
νως θα γραφεί στην ιστορία.

Θα γραφτεί στην ιστορία για δύο κυρίως λόγους. Ο 
πρώτος λόγος είναι η τεράστια, η ογκώδης προσέλευση 
του κόσμου (πάνω από 1.000.000). Μάλιστα η περιβόη-
τη γερμανική εφημερίδα «BILDzeitung» έκανε λόγο για 
ένα γιγάντιο συλλαλητήριο, το οποίο είχε τέτοιο πάθος, 
τέτοιο παλμό, τέτοια εθνική υπερηφάνεια που όλοι από-
ρησαν. Συνεχίζοντας η γερμανική εφημερίδα ανέφερε 
πως, ξαφνικά οι Έλληνες γεμάτοι θυμό και οργή για το 
εθνικό τους ζήτημα, σηκώθηκαν απ’ τον καναπέ, αψη-
φώντας μνημόνια, περικοπές, χαράτσια κ.λπ. δίνοντας 
ένα βροντερό παρών στην Πλατεία Συντάγματος, σ’ ένα 
μεγαλειώδες συλλαλητήριο.

Ο δεύτερος λόγος φυσικά ήταν η συγκλονιστική ομι-
λία του μεγάλου μας ελληνόψυχου μουσικοσυνθέτη Μί-
κη Θεοδωράκη. Συγκλόνισε και σκόρπισε εθνική υπερη-
φάνεια ο λόγος του και όλοι οι Έλληνες χειροκροτώντας, 
αισθάνθηκαν ότι μιλούσε για λογαριασμό τους. Ο λόγος 
του ήταν ένα ισχυρό ράπισμα προς την κυβέρνηση και 
προς τους Σκοπιανούς. Είπε τα πράγματα με το όνομά 
τους, χωρίς κανέναν δισταγμό και προειδοποίησε την 
κυβέρνηση πως δεν θα ανεχθούμε καμία άλλη εθνική 
προδοσία.

Επίσης τα ρυθμικά συνθήματα, «Ελλάς, Ελλάς, Μα-
κεδονία», «Διπλή ονομασία σημαίνει καπηλεία», «Γε-
ρά, γερά, στα χνάρια του Μελά» και τόσα άλλα, που 
ξεκινούσαν απ’ την εξέδρα κοντά και τα επαναλάμβανε 
όλος ο κόσμος, δημιουργούσαν πραγματικά μία άκρως 
συγκινητική ατμόσφαιρα.

Κατεβήκαμε κι εμείς στο συλλαλητήριο της Αθήνας 
με το σύλλογο της Πατρίδας «Ευστάθιος Χωραφάς» και 
ζήσαμε όλες αυτές τις κορυφαίες στιγμές, όπως φυσικά 
και το ξεδίπλωμα και η ανύψωση της τεράστιας ελληνι-
κής σημαίας, που έφεραν απ’ την Κρήτη (150 τ.μ.), οι 
συνέλληνές μας Κρητικοί. Όταν υψωνόταν η σημαία αυ-
τή με το γερανό και ψαλλόταν ο εθνικός μας ύμνος, αρ-
κετοί δεν άντεξαν κι έκλαιγαν από εθνική υπερηφάνεια. 
Δόξα το Θεό, τέτοιες στιγμές είναι μοναδικές.

Δυστυχώς και πάλι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, διέ-
κρινε μόλις και μετά βίας, 140.000 κόσμο στην ιστορική 
αυτή λαοσύναξη της Αθήνας. Τί να υποθέσει κανείς, 
εθελοτυφλούν ή είναι είρωνες;

Και μία τελευταία επισήμανση. Αισθητή η απουσία 
συλλόγων και σωματείων της Βέροιας, όπως και της 
Μητροπόλεως. Η διπλανή Κατερίνη έδωσε πάντως δυ-
ναμικό παρών. Γιατί άραγε ήταν απόντες σύλλογοι και 
Ιερά Μητρόπολη;

Ι. Καραβασιλειάδης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
 ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ                            Αλεξάνδρεια 12-02-2018 
 (Κ.Ε.Δ.Α.)                                         Αριθ.πρωτ.:300

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

για την υλοποίηση της Δράσης  «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»(Περίοδος 2017-2018) 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ 
ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρ-

χής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/τ. Α΄/3-3-1994), 
όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 25 του Ν. 4440/2016 
(ΦΕΚ 224/τ. Α΄/2-12-2016).

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ87/τ. Α΄/7-6-2010), όπως έχουν 
τροποποιηθεί και ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων 
Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» 
(ΦΕΚ 54/τ. Α΄/14-3-2012).

4. Τις διατάξεις του Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχω-
νεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξε-
ων του Π.Δ. 318/1992 ΦΕΚ Α΄ 161 και λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 74/τ. Α΄/26-3-2014).

5. Τις διατάξεις του Ν. 4314/2014 «α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, β) Ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 
2012 (EE L 156/16.6.2012) στο Ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν. 3419/2005 (Α 297) και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 265/τ. Α΄/23-12-2014).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 4403/2016 (ΦΕΚ 125/τ. Α΄/7-7-2016).
7. Την Κ.Υ.Α. υπ’ αριθμ. 17/οικ.321/ΕΥΣΕΚΤ/55417 «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολό-

γησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου - Διαδικασία Εφαρμογής της Δράσης “Εναρμόνιση 
οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής” έτους 2017 - 2018, συγχρηματοδοτούμενης από 
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανά-
πτυξης (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020» (ΦΕΚ 1719/τ. Β΄/18-5-2017).

8. Την Κ.Υ.Α. υπ’ αριθμ. Δ22/οικ.11828/293 « Καθορισμός προϋποθέσεων για άδεια 
ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας, Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης 
(Βρεφικών – Παιδικών – Βρεφονηπιακών Σταθμών, Μονάδων Απασχόλησης βρεφών και 
νηπίων) από φορείς Ιδιωτικού Δικαίου, κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα» (ΦΕΚ 1157/τ. 
Β΄/4-4-2017). 

9. Την υπ’ αριθμ. 4359/5-5-2017 Ανακοίνωση – Πρόσκληση της Ελληνικής Εταιρείας 
Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. προς τους Φορείς/Δομές για την κα-
τάρτιση ενδεικτικού και μη εξαντλητικού καταλόγου Φορέων/Δομών στο πλαίσιο της Δράσης 
«Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» έτους 2017-2018.

10. Την υπ’ αριθμ. 5122/23-5-2017 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 6-6-2017) Πρόσκληση Εκ-
δήλωσης Ενδιαφέροντος της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης 
(Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε., για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της Δράσης «Εναρμόνιση Οικο-
γενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» Έτους 2017-2018, προς τους Ωφελούμενους της εν 
λόγω Δράσης.

11. Την υπ΄αριθμ. 5/2018 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:Ω5ΨΠΟΛΣΓ-ΛΨΞ) 
με θέμα «Λήψη απόφασης για την  πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτι-
κού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου  στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και 
Επαγγελματικής Ζωής» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» για τη λειτουργία της 
δομής ‘’Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ)’’».

12. Τον Ενδεικτικό και μη εξαντλητικό κατάλογο Φορέων ανά Δήμο, που εκδήλωσαν 
την πρόθεσή τους να συμμετέχουν στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής 
και Επαγγελματικής Ζωής» Έτους 2017-2018, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 4359/5-5-2017 Ανα-
κοίνωσης – Πρόσκλησης της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης 
(Ε.Ε.Τ.Α.Α.), για το Δήμο Δομής: Δήμος Αλεξάνδρειας, Φορέας: Κοινωφελής Επιχείρηση 
Δήμου Αλεξάνδρειας (Κ.Ε.Δ.Α.), Νομός Ημαθίας, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

13. Την υπ΄ αριθμ. 3362/23-06-2017 απόφαση (ΑΔΑ: ΩΖ387ΛΛ-ΠΛ1) του Περιφερειάρ-
χη Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα: Ένταξη της πράξης « Εναρμόνιση οικογενειακής και 
επαγγελματικής ζωής έτους 2017-2018 (ΑΜΕΑ)», με Κωδικό ΟΠΣ 5008896 στο Επιχειρησι-
ακό Πρόγραμμα “Κεντρική Μακεδονία 2014-2020”».

14. Την υπ’ αριθμ.  12829/03-07-2017 απόφαση (ΑΔΑ: 6ΡΞ4465ΧΙ8-ΘΔΗ) του Ειδικού 
Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου με θέμα: «Έ-
νταξη της Πράξης “ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ 2017 
– 2018” με Κωδικό ΟΠΣ 5007969 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014- 2020”».

15. Τον οριστικό πίνακα ωφελουμένων (κατά αύξουσα σειρά κωδικού) ανά δήμο αιτού-
σας, κατόπιν της υπ’ αριθ. 5122/23-5-2017 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της 
Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε., προς τους 
Ωφελούμενους, για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογε-
νειακής και Επαγγελματικής Ζωής» περιόδου 2017-2018, για το Δήμο Αλεξάνδρειας. 

16. Την υπ΄ αριθ. 98/7-4-2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας περί συγ-
χώνευσης σε μια Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση υπό την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχεί-
ρηση Δήμου Αλεξάνδρειας (Κ.Ε.Δ.ΑΛ.) (ΦΕΚ 757/τ. Β΄/6-5-2011).

17. Την υπ’ αριθμ. 296/12-02-2018 βεβαίωση του Προέδρου της  Κοινωφελής Επιχείρη-
σης Δήμου Αλεξάνδρειας περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσί-
ας του προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης.

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνο-

λικού αριθμού  τριών (3) ατόμων για τη λειτουργία του Κέντρου Δημιουργικής Απα-
σχόλησης Παιδιών με αναπηρίες (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ) στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση 
Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου 
Αλεξάνδρειας, που εδρεύει στην Αλεξάνδρεια Νομού Ημαθίας, και συγκεκριμένα του 
εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. 
ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα 
(βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ 

ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από 
αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από 
δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας 
στην ακόλουθη διεύθυνση: οδός Βεροίας – Δημοτικό Κολυμβητήριο, Τ.Κ.59300 Αλεξάνδρεια, 
απευθύνοντάς την στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Αλεξάνδρειας, υπόψη κας Ανθής 
Παπαδοπούλου (τηλ. επικοινωνίας: 2333053441 - 53442). Στην περίπτωση αποστολής των 
αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία 
που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην 
αίτηση των υποψηφίων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο 
κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΔΕ ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προ-
σωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύ-
ρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημε-
ρολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας 
σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο 
χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγε-
νέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση 
ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και  εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα  (δημόσια αργία 
ή μη εργάσιμη),  τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. 

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπη-
ρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και 
συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες  Έντυπα 
– Διαδικασίες  Διαγωνισμών Φορέων  Ορ. Χρόνου ΣΟΧ γ) στα κατά τόπους Κέντρα 
Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.
gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι  Ανεξάρτητες και άλλες αρχές  ΑΣΕΠ 
θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν 
πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες  Έντυπα – Διαδικασίες  Διαγω-
νισμών Φορέων  Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.
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Χρήματα, κινητό και κάρτα 
ATM έκλεψαν με την απειλή 

μαχαιριού από 59χρονη 
Εξήντα ευρώ, ένα κινητό τηλέφωνο και μία κάρτα 

τράπεζας ανάληψης χρημάτων αφαίρεσαν τις πρώτες 
πρωινές ώρες του Σαββάτου δύο άγνωστοι δράστες 
σε περιοχή της Αλεξάνδρειας. Οι δύο δράστες έχοντας 
καλυμμένα τα πρόσωπα τους παραβίασαν παράθυρο 
του σπιτιού 59χρονης, την οποία ακινητοποίησαν με την 
απειλή μαχαιριού. Τις έρευνες για τον εντοπισμό των δρα-
στών και την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Ασφάλειας 
Αλεξάνδρειας.

Ερώτηση 
Βεσυρόπουλου για 

την ένταξη όλων των 
επιλαχόντων στο 

πρόγραμμα ενίσχυσης 
των Νέων Αγροτών

Ερώτηση στη Βουλή για 
τους επιλαχόντες αγρότες 
που δεν έχουν ενταχθεί στο 
πρόγραμμα ενίσχυσης των 
Νέων Αγροτών, παρά τις ε-
ξαγγελίες του Υπουργού Α-
γροτικής Ανάπτυξης, κατέθε-
σε ο βουλευτής Ημαθίας της 
Νέας Δημοκρατίας, Απόστο-
λος Βεσυρόπουλος, μαζί με 
συναδέλφους του βουλευτές.

Στην ερώτηση τους οι 
βουλευτές επισημαίνουν ότι, 
εδώ και ένα χρόνο, οι 3.122 
επιλαχόντες νέοι αγρότες ε-

μπαίζονται από τον αρμόδιο Υπουργό και δεν τους ε-
ντάσσει στο πρόγραμμα ενίσχυσης των νέων αγροτών 
που προκήρυξε, παρά τις υποσχέσεις ότι στην επόμενη 
προκήρυξη θα εντάσσονταν ένα μεγάλο ποσοστό των νυν 
επιλαχόντων. Παράλληλα, ζητούν μια ξεκάθαρη απάντη-
ση, για το αν ο Υπουργός προτίθεται να αυξήσει το πο-
σοστό της λεγόμενης υπερδέσμευσης ώστε να καλυφθεί 
το σύνολο των επιλαχόντων νέων αγροτών στην Κεντρική 
Μακεδονία, όπου υπάρχει ο μεγαλύτερος αριθμός επιλα-
χόντων (1.134).

Σε δήλωση του ο κ. Βεσυρόπουλος, ανέφερε τα εξής:
«Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, οφείλει επιτέλους να 

συμπεριφερθεί ισότιμα και με δικαιοσύνη απέναντι στους 
αγρότες και ιδιαίτερα στους νέους. Όφειλε να έχει κάνει 
μια σωστή κατανομή των κονδυλίων, ώστε να υπαχθούν 
στο πρόγραμμα όλοι. Ας το κάνει επιτέλους τώρα και ας 
σταματήσει τα παιχνίδια σε βάρος των νέων αγροτών, 
που χρειάζονται ουσιαστική στήριξη».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                          Αλεξάνδρεια 08-02-2018 
ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ                                              Αριθ.πρωτ.:278
(Κ.Ε.Δ.Α.) 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ΄αριθ.1/2018
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση 

της Δράσης  «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» (Περίοδος 2017-2018)

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρ-

χής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/τ. Α΄/3-3-1994), 
όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 25 του Ν. 4440/2016 
(ΦΕΚ 224/τ. Α΄/2-12-2016).

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ87/τ. Α΄/7-6-2010), όπως έχουν 
τροποποιηθεί και ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων 
Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» 
(ΦΕΚ 54/τ. Α΄/14-3-2012).

4. Τις διατάξεις του Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχω-
νεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξε-
ων του Π.Δ. 318/1992 ΦΕΚ Α΄ 161 και λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 74/τ. Α΄/26-3-2014).

5. Τις διατάξεις του Ν. 4314/2014 «α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, β) Ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 
2012 (EE L 156/16.6.2012) στο Ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν. 3419/2005 (Α 297) και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 265/τ. Α΄/23-12-2014).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 4403/2016 (ΦΕΚ 125/τ. Α΄/7-7-2016).
7. Την Κ.Υ.Α. υπ’ αριθμ. 17/οικ.321/ΕΥΣΕΚΤ/55417 «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολό-

γησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου - Διαδικασία Εφαρμογής της Δράσης “Εναρμόνιση 
οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής” έτους 2017 - 2018, συγχρηματοδοτούμενης από 
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανά-
πτυξης (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020» (ΦΕΚ 1719/τ. Β΄/18-5-2017).

8. Την Κ.Υ.Α. υπ’ αριθμ. Δ22/οικ.11828/293 « Καθορισμός προϋποθέσεων για άδεια ίδρυ-
σης και λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας, Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (Βρε-
φικών – Παιδικών – Βρεφονηπιακών Σταθμών, Μονάδων Απασχόλησης βρεφών και νηπίων) 
από φορείς Ιδιωτικού Δικαίου, κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα» (ΦΕΚ 1157/τ. Β΄/4-4-2017). 

9. Την υπ’ αριθμ. 4359/5-5-2017 Ανακοίνωση – Πρόσκληση της Ελληνικής Εταιρείας 
Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. προς τους Φορείς/Δομές για την κα-
τάρτιση ενδεικτικού και μη εξαντλητικού καταλόγου Φορέων/Δομών στο πλαίσιο της Δράσης 
«Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» έτους 2017-2018.

10. Την υπ’ αριθμ. 5122/23-5-2017 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 6-6-2017) Πρόσκληση Εκδήλω-
σης Ενδιαφέροντος της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) 
Α.Ε., για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και 
Επαγγελματικής Ζωής» Έτους 2017-2018, προς τους Ωφελούμενους της εν λόγω Δράσης.

11. Την υπ΄αριθμ. 5/2018 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:Ω5ΨΠΟΛΣΓ-ΛΨΞ) 
με θέμα «Λήψη απόφασης για την  πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτι-
κού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου  στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και 
Επαγγελματικής Ζωής» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» για τη λειτουργία της 
δομής ‘’Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ)’’».

12. Τον Ενδεικτικό και μη εξαντλητικό κατάλογο Φορέων ανά Δήμο, που εκδήλωσαν την 
πρόθεσή τους να συμμετέχουν στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και 
Επαγγελματικής Ζωής» Έτους 2017-2018, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 4359/5-5-2017 Ανα-
κοίνωσης – Πρόσκλησης της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης 
(Ε.Ε.Τ.Α.Α.), για το Δήμο Δομής: Δήμος Αλεξάνδρειας, Φορέας: Κοινωφελής Επιχείρηση 
Δήμου Αλεξάνδρειας (Κ.Ε.Δ.Α.), Νομός Ημαθίας, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

13. Την υπ΄ αριθμ. 3362/23-06-2017 απόφαση (ΑΔΑ: ΩΖ387ΛΛ-ΠΛ1) του Περιφε-
ρειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα: Ένταξη της πράξης « Εναρμόνιση οικογενειακής 
και επαγγελματικής ζωής έτους 2017-2018 (ΑΜΕΑ)», με Κωδικό ΟΠΣ 5008896 στο Επιχει-
ρησιακό Πρόγραμμα “Κεντρική Μακεδονία 2014-2020”».

14. Την υπ’ αριθμ.  12829/03-07-2017 απόφαση (ΑΔΑ: 6ΡΞ4465ΧΙ8-ΘΔΗ) του Ειδικού 
Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου με θέμα: «Έ-
νταξη της Πράξης “ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ 2017 
– 2018” με Κωδικό ΟΠΣ 5007969 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014- 2020”».

15. Τον οριστικό πίνακα ωφελουμένων (κατά αύξουσα σειρά κωδικού) ανά δήμο αιτού-
σας, κατόπιν της υπ’ αριθ. 5122/23-5-2017 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της 
Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε., προς τους 
Ωφελούμενους, για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της Δράσης «Εναρμόνιση Οι-
κογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» περιόδου 2017-2018, για το Δήμο Αλεξάνδρειας. 

16. Την υπ΄ αριθ. 98/7-4-2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας περί 
συγχώνευσης σε μια Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση υπό την επωνυμία «Κοινωφελής 
Επιχείρηση Δήμου Αλεξάνδρειας (Κ.Ε.Δ.ΑΛ.) (ΦΕΚ 757/τ. Β΄/6-5-2011).

17. Την υπ’ αριθμ. 36/18-1-2018 βεβαίωση του Προέδρου της  Κοινωφελής Επιχείρη-
σης Δήμου Αλεξάνδρειας περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδο-
σίας του προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης.

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 

συνολικού αριθμού  τεσσάρων (4) ατόμων για τη λειτουργία του Κέντρου Δημιουρ-
γικής Απασχόλησης Παιδιών με αναπηρίες (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ) στο πλαίσιο της δράσης 
«Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» της Κοινωφελούς Επιχεί-
ρησης Δήμου Αλεξάνδρειας, που εδρεύει στην Αλεξάνδρεια Νομού Ημαθίας, και 
συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, 
αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν 
πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):



Το... αγαπημένο του 3-0 έφερε 
άλλο ένα τρίποντο σήμερα για 
τον ΟΦΗ που κέρδισε με αυτό 

το σκορ την ομάδα της Βέροιας! Έτσι 
κράτησε ίδια την απόσταση από τον 
πρωτοπόρο Άρη που πέρασε από τις 
Σέρρες. Κόντρα στο... αντιποδόσφαι-
ρο που έπαιξε η Βέροια αλλά και τα 
σκληρά μαρκαρίσματα, ο ΟΦΗ πήρε 
ξεκάθαρο προβάδισμα από το πρώτο 
ημίχρονο αφού προηγήθηκε 2-0 της 
ομάδας της Ημαθίας, έχοντας και δύο 
δοκάρια...

Οιγηπεδούχοιαπείλησανπρώτηφοράμετον
Ντίναπουστάθηκεάτυχοςστο7ολεπτόότανμε
εκτέλεσηφάουλ έστειλε τη μπάλαστο οριζόντιο
δοκάρι!

Μετησυμπλήρωσηενόςτετάρτουείχαμεανα-
γκαστικήαλλαγήγιατουςφιλοξενούμενουςκαθώς
στηθέσητουτραυματίαΔόρηπέρασεοΟφέι.

Στο 19΄από σέντρα τουΠοτουρίδη οΜάνος
αστόχησε ελάχιστα με το κεφάλι ενώάστοχο ή-
ταν και τοσουτ τουΒουό επτά λεπτάαργότερα!
Καιστο29΄όμωςχάθηκεμεγάληευκαιρίαγιατον
ΟΦΗ όταν οΜάνος από κοντά με κεφαλιά δε
μπόρεσενα«νικήσει»τονΗρακλειώτηΓιαγκιόζη!

ΟΜάνοςάγγιξετογκολστο34΄!Όμωςτοορι-
ζόντιοδοκάριτονσταμάτησε(καιαυτόν)στοσουτ
πουεπιχείρησε!

Ωστόσοστο41΄απόδική τουπροσπάθειακαι
σωστό γύρισμα, οΒουόάφησε τη μπάλαπανέ-
ξυπναγιατονΚουτσιανικούληκαιοΛαρισαίοςμε
ψύχραιμοπλασέάνοιξετοσκοργιατο1-0!

ΔυολεπτάαργότεραηΒέροιασκόραρε!Ωστό-
σοτογκολσωστάακυρώθηκεαφούπρινοΜπλέ-
τσαςκάνειτησέντρααπόδεξιάγιατονΟφέι,δεν
είχε κατορθώσει να συγκρατήσει τη μπάλαπου
περασεξεκάθαρατηντελικήγραμμή!

Και ό, τι δε μέτρησε για τηΒέροια... μέτρησε
γιατονΟΦΗ:

Στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου ο Βουό
ανατράπηκε στην περιοχή από τονΛαζόπουλο
και δόθηκεπέναλτι με τονΜάνο να ευστοχεί-για
το...11οφετινό του τέρμαστοπρωτάθλημα-με το
σκορτουημιχρόνουναανεβαίνειστο2-0!

Γρήγορατο3-0και...συντήρηση
Τοβ΄μέροςξεκίνησεμε...γκολγιατονΟΦΗ:Ο

Μάνοςκέρδισεπέναλτιστο55΄απότονΚαψάλη,

ο ίδιος... έδειξεΒουό για
την εκτέλεση και ο Ιβορι-
ανόςπέτυχετο3-0χαιρε-
τώνταςστρατιωτικά!

H Βέροια προσπά-
θησε να απειλήσει με
στημένη μπάλα όμως το
φάουλ του Λίταινα στο
68΄ήτανάστοχο.Οιφιλο-
ξενούμενοι εκμεταλλεύτη-
κανμιασχετική χαλάρω-
σητουΟΦΗκαιστο75΄ο
Δαμιανάκης από κοντά
με κεφαλιά είδε τη μπά-
λα να αποκρούεται από
Στρέζο και το κάθετο δο-
κάρι! Η ομάδα τηςΗμα-
θίαςαπείλησεκαιστο84΄
με το φάουλ τουΛίταινα
πουυποχρέωσεσεεντυπωσιακήαπόκρουσητον
Στρέζο.Αυτήήτανκαιητελευταίακαλήστιγμήστο
ματςμέχρικαιτηλήξη...

ΟΦΗ (Ν.Παπαδόπουλος):Στρέζος,Μονιάκης
Νάστος,Ντίνας, Βουό,Μάνος,Παπαστεριανός,
Κομεσίδης,Μπολάκης,Κουτσιανικούλης,Ποτου-
ρίδης.

Βέροια (Α.Τερζής):  Γιαγκιόζης,Λαζόπουλος,
Καψάλης,Δαμιανάκης,Κοζάκης, Γιαμόα,(62’Μέ-
ξης)Μπλέτσας,Λίταινας,Δόρης(14’Οφέι),Μπα-
στιάνος,Ρούνει.

ΤόληςΤερζής»Περνάειδύσκολες
στιγμέςηιστορικήομάδατηςΒέροιας»

Στιςδηλώσειςμετάτοναγώναμετον
ΟΦΗοπροπονητής τηςΒέροιαςΤόλης
Τερζήςδενθαμπορούσεναμηναναφερ-
θείσταπροβλήματαπουαντιμετωπίζειη
ομάδατουτοντελευταίοκαιρό.Αναλυτι-
κάοιδηλώσειςτου.

«Να ευχηθώστονΟΦΗκαλήπορεία
στο υπόλοιπο τουπρωταθλήματος και
να ευχηθώ να πραγματοποιήσει τους
στόχουςτου.Ξέρουμεότιπέρασεκάποια
προβλήματα τηνπερίοδο τωνΧριστου-
γέννων,άλλαξεταπρόσωπαστηδιοίκη-
ση, πήρεπολλούςποδοσφαιριστές και
βρίσκονται μέσαστοστόχο τους. Εμείς
είμαστεμιαομάδαμεπολλάπροβλήμα-
τα.ΕίναιγνωστάσεόλητηνΕλλάδα.

Ήρθαμε στοΗράκλειο, με 14 διαθέ-
σιμουςποδοσφαιριστές, εκ των οποίων
δυοτερματοφύλακες.Είχαμεμιααναγκα-
στικήαλλαγήστοπεντάλεπτο,οπότεμας
έμεινε μια αλλαγή για να βοηθήσουμε
απότονπάγκοτηνομάδαμας.

Περνάμε δύσκολες στιγμές σαν Βέ-
ροια και δεν ξέρουμεαν θα υπάρχουμε

αύριοκαιγιαπόσοκαιρό.Τοσίγουροείναιότιγια
όσοθασυνεχίσουμεθα είμαστεμε14-15παιδιά
λόγωτωνπροβλημάτωνπουέχουμε.Είναιμικρό
τορόστερμαςκαιυπάρχουνκάρτεςκαι τραυμα-
τισμοί.Κάναμεμεγάληπροσπάθειαστοπαιχνίδι
μετονΟΦΗ.Θέλωναπωέναμπράβοσταπαιδιά
μας.Απέναντισεμιαπολύκαλήομάδα.Προσπα-
θήσαμε ναπαίξουμεψηλά, να μηνβάλουμε τον
ΟΦΗμέσαστηνπεριοχήμας.Μέχρι ένασημείο
τοκαταφέραμε.

Όσοπερνούσεηώραηομάδα τουΟΦΗάρ-
χισε ναπαίρνει μέτρα και ναανεβάζει τηνπίεση

της.Δυστυχώςδεν τα καταφέραμε.Τομόνοπου
μπορώναπω είναι ότι κάναμεμεγάληπροσπά-
θεια και εφ’ όσον συνεχίσουμε και υπάρχουμε,
αυτοίοιποδοσφαιριστέςπουείναιμαζίμε το τιμ
θαπροσπαθήσουμε για το καλύτερο, για αυτήν
τηνομάδα».

CMYKCMYK
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ΜεδύοπέναλτιυπέκυψεστοΗράκλειοηΒέροια3-0απότονΟΦΗ
Δηλώσεις Τόλη Τερζή

Football League
Τααποτελέσματα

Τρίκαλα–Καλλιθέα.......................... 1-0
ΑπόλλωνΠ–ΑΕΚαραϊσκάκης........ 0-0
Αιγινιακός–Εργοτέλης..................... 3-2
ΑναγέννησηΚαρδ–Παναχαϊκή........ 1-2
ΑΕΣπάρτη–ΔόξαΔράμας............... 1-0
ΟΦΗ–Βέροια................................. 3-0
Πανσερραϊκός–Άρης....................... 1-3
Παναιγιάλειος–Αχαρναϊκός...... 3-0α.α.
ΑπόλλωνΛάρισας–Κισσαμικός...... 2-0

Ηβαθμολογία
1Άρης................................................. 42
2Παναχαϊκή........................................ 37
3ΟΦΗ................................................ 36
4ΑΟΚΚισσαμικός.............................. 27
5Τρίκαλα............................................ 27
6ΑΕΣπάρτη....................................... 25
7ΑπόλλωνΛάρισας............................ 25
8ΔόξαΔράμας.................................... 24
9ΑΕΚαραϊσκάκης.............................. 22
10ΑναγέννησηΚαρδίτσας.................. 21
11ΑπόλλωνΠόντου........................... 19
12Αιγινιακός....................................... 19
13Εργοτέλης...................................... 16
14Βέροια........................................... 14
15Καλλιθέα........................................ 13
16Πανσερραϊκός................................ 13
17Παναιγιάλειος................................. 13
18Αχαρναϊκός................................... -51

Με αφορμή σχετικά 
δημοσιεύματα που 
αναρτήθηκαν σε 

αθλητικά site της Αθήνας  και 
γράφουν οτι ο πρώην μεγα-
λομέτοχος Γιώργος Αρβα-
νιτίδης είναι «τροχοπέδη « 
στην πώληση της ΠΑΕ Βέροια 
ο ίδιος με δήλωση του στο 
Laosnews.gr τα διαψεύδει.

«Δενθασταθώεμπόδιοστηνπώληση
τηςομάδαςσεοποιοδήποτενέοιδιοκτήτη
και αυτό γιατί ταπράγματα έχουνφτάσει
στοαπροχώρητο.Σήμεραπροέχει ησω-
τηρία τηςομάδαςώστε ναμείνει «ζωντα-
νή»νασυνεχίσειναυπάρχεικαιμετάθα
βρούμε λύσεις .Δυστυχώςόμως γιατί τα
πράγματαέχουνφθάσειστοαπροχώρητο
και μπορεί αύριο να μην υπάρχει ΠΑΕ
Βέροια.»

Γιώργος Αρβανιτίδης: «Δεν θα σταθώ 
εμπόδιο στην πώληση της ομάδας»
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Στην κορυφή της βαθμολογίας έχοντας 
όλους τους αντιπάλους του από κάτω, 
εξακολουθεί να βρίσκεται ο ΠΑΟΚ, ο 

οποίος το απόγευμα του Σαββάτου 10 Φεβρου-
αρίου επικράτησε στο «Σπίτι του Χάντμπολ» 
του Φίλιππου Βέροιας με τελικό σκορ 25-16.

ΟΔικέφαλος,οοποίοςπροερχόταναπότοευρωπαϊκόδιή-
μεροστηνΚροατίατοπερασμένοΣαββατοκύριακο,μπήκεστο
παιχνίδι αποφασισμένος να επιβεβαιώσει την αγωνιστική του
υπεροχήκαιπαράλληλαναδείξει τηνετοιμότηταγιατηνεκτός
έδρας αναμέτρηση την επόμενη αγωνιστική με τονΟΦΝέας
Ιωνίας,αλλάκαιγιατοφάιναλφορτουΚυπέλλουστοτέλοςτου
μήνα.

ΟΔικέφαλος«καθάρισε» τοματςαπό τοπρώτοημίχρονο.
Προηγήθηκεμε 14-5 και το δεύτερομέροςήτανδιαδικαστικού
χαρακτήρακαιέδωσετηνδυνατότηταστοτεχνικότιμτουΠΑΟΚ
ναδώσειχρόνοσυμμετοχήςσεόλεςτιςπαίκτριες.

Ταπεντάλεπτα:1-0,3-0,7-1,9-1,11-2,14-5(ημχ),15-7,16-
8,18-10,20-11,23-14,25-16.

ΠΑΟΚREDLED (ΧρήστοςΤζουβάρας): Σεραφίμοβα,Τσα-
ουσίδου,Τσιομπάνου6,Νούλα4,Παναγιωτίδου , Γκάτζιου 2,
Σελεμίδου,Μούρνου3, Σαμολαδα1,Κριτζαλη,Προκοπιδου 5,
Νίκολιτς1,Στοϊκόβσκα,Στρατάκη,Χατζηπαρασίδου1,Μάστακα
2.

ΦΙΛΙΠΠΟΣΒΕΡΟΙΑΣ (ΓιώργοςΤσικίνας):Νάτσο,Κατσικα-
ρώνη1,Εμμανουηλίδου3,Ντόβα,Παπαδοπούλου,Καραχαρί-
ση3,ΘοδοσοπουλουΒ., Σπυριδοπούλου,Μπατζαρακούδη8,
Γεωργιάδου,ΘεοδοσοπούλουΜ.1,Σαμαρά,Νοχουσίδου.

Διαιτητές:Μαυρίδης – Στεφανίδης.Δίλεπτα: 4-1.Πέναλτι:
4/6–4/4Ντέρμπι αλλά και κακό παι-

χνίδι, που επικράτησαν τα 
λάθη και τα πολλά νεύρα, 

ήταν αυτό ανάμεσα στον γηπεδού-
χο ΑΟΚ Βέροιας και τον Φίλιππο 
Βέροιας που διεξήχθη στο Δ.Α.Κ 
«Δημήτριος Βικέλας» παρουσία 
αρκετού κόσμου και των δυο ομά-
δων. Νικητρια ομάδα αναδείχθηκε 
η ομάδα του Φιλίππου με σκορ 
58-83 και έτσι η ομάδα του Δημή-
τρη Γκίμα παραμένει μόνη πρώτη 
στην κορυφή του βαθμολογικού 
πίνακα της Γ’ Εθνικής (3ος όμιλος) 
με διαφορά +2 πόντων απο τον 
Φαίακα Κέρκυρας που ηττήθηκε 
απο τον Ζέφυρο με 78-69.

Στο ξεκίνημα του παιχνιδιού οΑΟΚ με
γρήγορες ενέργειες πέρασε μπροστά στο
3’ με 5-2.ΟΦίλιπποςαντέδρασε και στο4’
μεσερι 0-7πέρασεαυτόςμπροστάμε 5-9.
Τοπαιχνίδι έγινε ισόπαλο 9-9 απο ατομική
προσπάθειατουΓιανουζάκουστο5’μετάτις
πολλέςάστοχεςενέργειεςκαιταπολλάλάθη
αποπλευράςΦιλίππου. Σουτζόπουλος και
Παραπούρας έδωσαν καιπάλιπροβάδισμα
τους«κόκκινους»(11-17στο9’)αλλάοΓκα-
νάς με τρίποντοστην λήξη του δεκαλέπτου

μείωσεσε14-17.
Στο δεύτερο δεκάλεπτο και μ΄ένα καται-

γιστικό τετράλεπτο (σερί 2-14) η ομάδα του
ΔημήτρηΓκίμαπήρεσημαντικόπροβάδισμα
με 16-31. Στηνσυνέχεια όμως εκνευρισμός
και κακές ενέργειες έδωσαν την ευκαιρία
στουςγηπεδούχουςναανεβάσουνστροφές,
ναμειώσουνκαινα«μαζέψουν»τηνδιαφορά
στοτέλοςτουημιχρόνουμετρίποντοτουΣι-
σμάνησε26-33.

Στην επανάληψη οΦίλιππος βρήκε λύ-
σεις.Με τονΒάλλιο έκανε το 28-38στο 25’
ενώστο28’οΠαραπούρας έκανε το36-50.
Το τρίτο δεκάλεπτο έκλεισε με τρίποντο του
Γιαννουζάκουκαιτονπίνακατουσκορναδεί-
χνει43-56.Τοτελευταίοδεκάλεπτοείχεδιαδι-
καστικόχαρακτήραμετονΦίλιπποοχιμόνο
ναδιατηρεί τηνδιαφοράαλλάνα τηνφτάνει
ακόμη και 29 πόντους (54-83 στο 29’). Το
μάτςτελείωσεμετονΦίλιπποναπανηγυρίζει
μια ακόμη νίκη και να βρίσκεται ένα ακόμη
βήμαπιοκοντάστονστόχοτηςανόδου.

ΠρώτοισκόρεργιατονΦίλιπποοΣουτζό-
πουλοςμε24πόντους και 2 τρίποντα και ο
Παραπούραςμε22πόντουςκαι5 τρίποντα.
ΑποπλευράςΑΟΚοΓιαννουζάκοςμε13και
ένα τρίποντοκαιοΣισμάνηςμε12πόντους
και2τρίποντα.

Τοπαιχνίδι ξεκίνησε με την τήρηση ενός
λεπτούσιγήστηνμνήμη του 21χρονουΆκη
Ψωμιάδη (παίκτη χάντμπολ τουΦιλίππου

Βέροιας) και του 22χρονου ΣτράτουΚαρα-
θανάσηπου έφυγαν τόσοπρόωρααπο την
ζωήενώστοημίχρονοοΑΟΚβράβευσετον
ΓιάννηΤούσα(πατέρατουπρώηνπροπονη-
τή τουΑΟΚΒέροιαςΘωμάΤούσα)που για
20χρόνιαυπήρξεπαράγονταςστομπάσκετ
τουΦιλίππου.

Περισσότερες φωτογραφίες στην σελίδα
μαςστο facebookhttp://www.facebook.com/
sportorama

Δεκάλεπτα:14-17,26-33,43-56,58-83.
ΑΟΚ: (Ηλιάδης)Τρομπούκης 4,Ουσουλ-

τζόγλου 4, Σισμάνης 12 (2), Γκανάς 7 (1),
Βλάχος 2,Μαυρίδης 6,Ορφανίδης, Γιαννό-
πουλος,Λέφας10,Μπαρμπαρούσης,Χατζη-
λαμπρινός,Γιαννουζάκος13(1).

ΦΙΛΙΠΠΟΣ: (Γκίμας)Μόρας 2,ΤόκαςΑ.,
Τσεσμετζίδης,ΤόκαςΠ.,Βάλιος 8 (2),Τσια-
γκλάγκανος 2,Μαρκόπουλος,Καβαργύρης,
Κοθράς21(1),Παραπούρας22(5),Σουτζό-
πουλος24(2),Καντάρκος4.

Αναλυτικάτααποτελέσματα
της16ηςαγωνιστικής

Ιωνικός-ΝικόποληΠρέβεζας...........98-93
Ζέφυρος-ΦαίακαςΚέρκυρας...........78-69
ΑΟΚΒέροιας-ΦίλιπποςΒέροιας..... 58-83
ΑΠΣΠτολεμαϊδα-ΝίκηΒόλου.......... 69-74
ΑΓΣΙωαννίνων-ΙκαροιΤρικάλων.... 77-75
ΓΕΑγρινίου-ΕύαθλοςΠολυκάστρου70-93
Ρεπό:ΠρωτέαςΓρεβενών

Επόμενηαγωνιστική(17η,25/2):
ΝικόποληΠρέβεζας-Ζέφυρος
ΦαίακαςΚέρκυρας-ΑΟΚΒέροιας
ΦίλιπποςΒέροιας-ΑΠΣΠτολεμαϊδα
ΝίκηΒόλου-ΑΓΣΙωαννίνων
ΙκαροιΤρικάλων-ΓΕΑγρινίου
ΠρωτέαςΓρεβενών-Ιωνικός
Ρεπό:ΕύαθλοςΠολυκάστρου

Ηβαθμολογία:
1.ΦίλιπποςΒέροιας............................ 28
2.ΦαίακαςΚέρκυρας........................... 26
3.ΝίκηΒόλου....................................... 25
4.ΑΓΣΙωαννίνων................................. 24
5.Ζέφυρος........................................... 23
6.ΕύαθλοςΠολυκάστρου.................... 23
7.ΠρωτέαςΓρεβενών.......................... 22
8.ΣΚΝικόποληΠρέβεζας.................... 21
9.ΊκαροιΤρικάλων............................... 21
10.ΑΟΚΒέροιας.................................. 20
11.Ιωνικός........................................... 20
12.ΑΠΣΠτολεμαΐδα............................ 18
13.ΓΕΑγρινίου................................... 17

Δηλώσειςπροπονητών
Δίκαιη χαρακτήρισε τη νίκη τουΦιλίππου

επίτουΑΟΚ,οπροπονητήςτωννικητώνΔη-
μήτρηςΓκίμας:«Ήτανέναδύσκολοπαιχνίδι.
Δενπρέπειναμαςξεγελάητελικήδιαφορά.
Θέλαμε να κερδίσουμε και γιατί χάσαμε το
ματς τουπρώτου γύρου αλλά και γιατί θέ-
λουμε να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα.
Είχαμε έναν αδικαιολόγητο εκνευρισμόστο
τέλοςτου2ουδεκαλέπτουαλλάπαρόλααυτά
είχαμεμιαδιαφοράασφαλείαςκαικερδίσαμε
δίκαια» είπε μεταξύ τωνάλλωνοΔημήτρης
Γκίμας.

Από τηνπλευρά τουο τεχνικός τουΑΟΚ
Κώστας Ηλιάδης, μεταξύ των άλλων είπε:
«ΕκτόςτουότιθεωρώτηνίκητουΦιλίππου
δίκαιη, έχει μια εξαιρετικάποιοτική ομάδα.
Μετά την ήττα τουπρώτου γύρου, οΦίλιπ-
πος είχε μεγάλο κίνητρο για να κερδίσει και
τέτοιες ομάδες είναι πολύ δύσκολο να τις
αντιμετωπίσεις».

Χάντμπολ γυναικών Α1
ΒαριάήττατουΦιλίππου

25-16στονΠΑΟΚ

Μπάσκετ Γ’ Εθνική

ΕύκοληνίκητουΦιλίππου
επίτουΑΟΚΒέροιας58-83

Δηλώσεις Προπονητών
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Μετά από δύο ήττες, η δεύτερη 
εντός έδρας, ο Φίλιππος επέ-
στρεψε στις επιτυχίες για την 

15η αγωνιστική της Handball Premier. 
Οι Βεροιώτες επικράτησαν με 26-16 
του Πανελληνίου στην Κυψέλη και με 
αυτή τη νίκη έφτασαν στους 12 βαθ-
μούς πιάνοντας τη ΧΑΝΘ – που έχει ένα 
ματς λιγότερο – στην 7η θέση.

Όπωςαναφέρειτοe-handball,ηομάδατουΘόδω-
ρουΠαυλίδη,χρειάστηκεκάτιπερισσότεροαπόπέντε
λεπτάγιαναβρειρυθμόστηνάμυνα–πουμέχριτότε
είχεπαραχωρήσειδύοπέναλτιστονπανελλήνιο–και
να αρχίσει να κλέβει μπάλες.Με αυτόν τον τρόπο
αλλάκαιμεσχετικάκαλέςεπιλογέςστηνεπίθεσηαπό
τηνπεριφέρειαάρχισεναδημιουργείμιαδιαφοράπου
ολοένακαιμεγάλωνεμέχριναφτάσειστο+8(12-4και
13-5).Οι γηπεδούχοιαντέδρασαν,προσπάθησαννα
πιέσουνμε τησειρά τουςστηνάμυνα, υποχρέωσαν
σεκάποιαλάθητονΦίλιππο,γεγονόςπουτουςεπέ-
τρεψε να μειώσουνστα έξι τέρματα με τη λήξη του
πρώτουμέρους.

Στο δεύτερο ημίχρονο το ματς κυμάνθηκεσε μέ-
τρια επίπεδα, με τονΠανελλήνιο ναπαρουσιάζεται
ιδιαίτερα ακίνδυνος επιθετικά – χάρη και στις επεμ-
βάσεις του Ζλατάνου κάτωαπό τα δοκάρια τουΦι-
λίππου – και χωρίς λύσεις στις ειδικές καταστάσεις.
Ο γηπεδούχοισκόραρανουσιαστικάπερισσότερομε
πέναλτι,καιμόνοστατελευταίαλεπτάκατάφεραννα
βρουν λύσεις, όταν οΠαυλίδης χρησιμοποίησεπαί-
κτεςπουδενέχουνχρόνοσυμμετοχής.

Στοφύλλοαγώνοςγράφτηκε:«Στο41:22τουαγώ-
ναοπαίκτηςτουΦιλίππουΑρσενασβίλιαπεβλήθημε
κόκκινηκάρταδιότιεκτόςφάσηςχτύπησετοναντίπα-
λότουστοπρόσωπο.Ηενέργειακρίνεταιωςιδιαίτερα
ριψοκίνδυνηκαισύμφωναμε τοάρθρο8.6 τοδελτίο
τουαθλητήκρατήθηκε».

Ταπεντάλεπτα:2-2,3-5,3-10,4-12,6-14,9-15(η-
μχ.),9-18,10-20,10-21,11-22,13-24,16-26

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ (ΣπύροςΜπαλωμένος):Παζάρο-
γλου,Κολιούλης,Λιάλιος 1,Οικονόμου 1, Χάρμπης
1,Χρ.Μπαλάσκας3,Μπαρμπαράκης8,Νιντερέγγερ,
Ζάτσε1,Αντωνιάδης,Κάτρης,Κουσκουλιάνος,Ταου-
σάνης,Ε.Μπαλάσκας1,Τσακούλης,Τσομπανίδης

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Β. (Θόδωρος Παυλίδης): Ζλατάνος,
Ζευγαρόπουλος 5,Δ.Τριανταφυλλίδης 1,Ρίζος, Σα-
ράφης 1,Α. Τριανταφυλλίδης 1, Χαραλαμπίδης 6,
Σεϊρεκίδης,Φιλόσογλου 1, Κωστακίδης 4,Αποστο-
λίδης, Σιαματάς 3, Γραμματικόπουλος, Καλλιαρίδης,
Αρσενασβίλι4,Γρηγοριάδης

Διαιτητές:Κουτσός–ΦωκίτηςΔίλεπτα:5-7Πέναλ-
τι:4/5-2/3Αποβολή:41:22Αρσενασβίλι (μπλεκάρτα,
κρατήθηκεδελτίο)

ΤέοΠαυλίδης«Έτσιθέλωναβλέπωτηνομάδα»
Ικανοποιημένοςαπότηνίκηαλλάκυρίωςαπότην

εμφάνισητωνπαικτώντουέμεινεοΘόδωροςΠαυλί-
δης.ΟπροπονητήςτουΦιλίππουείδεαπότουςπαί-
κτεςτουαυτάπουήθελε,αλλάτουέμεινεκαιηπικρή
γεύσητηςαποβολήςτουΑρσενασβίλιπουσίγουραθα
χάσειτονεπόμενοαγώναμετηΔράμαστηΒέροια.

«Ηομάδαέκανεμέσαστογήπεδοαυτόπουέπρε-
πε,αυτόπουπροπονήθηκεόλητηνεβδομάδα.Εκτός
από κάποιασημεία όπου υπήρχε μια ασυνεννοησία
καιμετουςνεαρότερουςπαίκτεςκαιλίγομετοάγχος
τουπρώτουτουςαγώνα,ηομάδαέβγαλεαυτόπουέ-
πρεπε.Είχεκαιπάθοςκαικαλέςεπιθετικέςενέργειες,
πολύ καλή κυκλοφορία, καλήάμυνα, καλήπαρουσία
από τον τερματοφύλακα. Έτρεξε όταν χρειαζόταν.
Έτσι θέλω να βλέπω την ομάδα και στη συνέχεια»
σχολίασεστοe-handball.grοΠαυλίδης.

ΑναφορικάμετηναποβολήτουΑρσενασβίλιοτε-
χνικόςτουΦιλίππουτόνισε:«Δενμπορώνακρίνωτη
φάσηανδενυπάρχειβίντεο.Είναιαπόφαση τωνδι-
αιτητών,.Αλλάνομίζωότιθαμπορούσεναδεχθείτην
κόκκινη κάρτα όπως κι έγινε και ναμην κρατηθεί το
δελτίο.Θεωρώότιείναιμάλλονδύσκολονααντέδρα-
σεοπαίκτηςμουέτσιστο40’.Πάντως,είναιακόμηέ-
ναςπαίκτηςπουχάνουμε.Μαςλείπουνπέντεπαίκτες
πλέοναπότηβασικήομάδαμαζίμετονΑρσενασβίλι.
Θαπρέπειναψάξωναβρωλύσειςγιαναβγεικαιτο
επόμενοματς».

ΣυλλυπητήριοτηςΕπιτροπήςΧαντμπολ
τουΦιλίππου

Η Επιτροπή
τουΤμήματοςΧά-
ντμπολ Ανδρών
τουΦιλίππουΒέ-
ροιας εκφράζει τα
θερμά της συλ-
λυπητήρια στην
οικογένειατουΔη-
μήτρηΠατσιαβού-
ρα. Ο Δημήτρης
Πα τσ ι α β ο ύρα ς
ήταν αθλητής του
βόλεϊ και αποτέ-
λεσε μέλος της
πρώτης ομάδας
χάντμπολ.

Ας είναι ελα-
φρύ το χώμαπου
θατονσκεπάζει.

Τη μοναξιά της κορυφής απο-
λαμβάνει από το απόγευμα 
της Κυριακής (11/2) η ΑΕΣΧ 

Πυλαίας, καθώς στο ντέρμπι της Α2 
των γυναικών του 2ου ομίλου για 
την 9η αγωνιστική επικράτησε με 
22-20 του ΑΣ Βέροια 2017.

Όπως αναφέρει το e-handball, με τη νίκη
τηςαυτή η ομάδα τουΒασίληΣκανδάλη έφτασε
στους 15 βαθμούς, αφήνοντας τονΑΣ Βέροια
2017στηντρίτηθέσημε13βαθμούς.

Κορυφαία για την ομάδα τηςΠυλαίας ήταν η
Ποιμενίδουμε11τέρματα,ενώαποτιςφιλοξενού-
μενεςξεχώρισανοιΜιχαηλίδουκαιΓαλανούδημε

έξιγκολ.
Ταπεντάλεπτα: 2-2, 3-4, 4-5, 4-8, 5-9, 7-11

(Ημίχρονο), 10-14, 12-15, 15-17, 16-18, 19-19,
22-20

ΑΕΣΧΠΥΛΑΙΑΣ (Βασίλης Σκανδάλης):Αν-
δρεανίδου, Χαραλαμπάκη, Παραστατίδου, Βα-
κουφάρη 1,Ποιμενίδου 11, Σουμτάκη,Βράμπα,
Συμεωνίδου,Μαλέα 2, Κουκμίση 3, Γκλέρκλι 1,
Αντωνιάδου,Μανωλουδά,Ελευθεροπούλου,Λώτ-
τα4,Μόσχου.

ΑΣΒΕΡΟΙΑ 2017 (ΚαλλιόπηΜαρμαρά): Βα-
φειάδου,Στάμου,Αναστασίου,Παυλίδου2,Σκαν-
δάλη,Μιχαηλίδου 6,Δελησάββα, Τσολοζίδου,
Ματαρώνα2,Τουλουμτζή1,Γαλανούδη6,Κοτζα-
χρήστου3,Ανδρονικίδου.

Διαιτητές: Γρηγοριάδης-Τομίδης.Δίλεπτα: 3-3,
Πέναλτι:7/11-2/2.

Στην 4η  θέση  στο έπταθλο τερμά-
τισε  ο νέος  αθλητής του  ΦΙΛΙΠ-
ΠΟΥ Στηβ -Τζόρτζ Σκαρβελης .που 

πρόσφατα αποκτήθηκε από τον Φίλιππο 
Βέροιας   είναι  ομογενής και ζει στην 
Καλιφόρνια των ΗΠΑ . Δυο  άκυρες  
προσπάθειες  στο μήκος τον άφησαν 
πίσω  στην βαθμολογία από τους προ-
πορευόμενους  αθλητές,  όμως με ένα 
καταπληκτικό   χρόνον στο τελευταίο 
αγώνισμα  [1000 μ.] κατάφερε να τερ-
ματίσει  στην 4η θέση. Οι επιδόσεις  του 
είναι οι εξής.

60 μ.7’’51,μηκος 5.80, σφαιρα 14.17, υψος
1.81,60εμπ.8’’56,κονταρι3.70,1000μ.2’46’’46
καισυνολο4813βαθμους.

ΣτηνενδεκατηθεσητερμάτισετελικάοΧατζο-
πουλος  χωρίς νααγωνισθεί στο τελευταίοαγώ-
νισματων1000μ.Οιεπιδόσειςτουείναιοιεξής.

60 μ.7’’25, μήκος 6.55, σφαίρα 12.48, ύψος
1.63,60εμπ.8’’47,κοντάρι3.70, 1000μ.  - και
σύνολο4031βαθμούς.

Χαντ μπολ Α1 ανδρών

ΕύκοληνίκητουΦιλίππου16-26
στονΠανελλήνιο
Δηλώσεις Τέο Παυλίδη

Συλλυπητήριοτηςεπιτροπής

ΧαντμπολΑ2γυναικών
Έχασε στην Πυλαία η Βέροια 2017

με 22-20

4ος στο έπταθλο ο ομογενής 
Σκαρβέλης Στηβ-Τζόρτζ του Φιλίππου 

Βέροιας

Τέλεια εμφάνιση των αθλητών 
της Γυμναστικής Ένωσης 
Νάουσας  στο Πανελλήνιο 

πρωτάθλημα κλειστού στίβου Α-Γ  
που έγινε στο Σ.Ε.Φ. στην Αθήνα το 
Σαββατοκύριακο. Οι 5 αθλητές-τριες 
της Γ.Ε.Ν. κατέκτησαν 3 μετάλλια (1 
χρυσό, 1 ασημένιο και 1 χάλκινο).

Οιεπιδόσειςκαιοιθέσειςπουκατέλαβανήταν:
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΚαϊσίδουΣοφία1η(13.68)
ΣτεφανήΙ.10η(11.47)

ΜΗΚΟΣΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΛογδανίδουΙ.3η(5.71)

ΕΠΤΑΘΛΟΑΝΔΡΩΝ
Λογδανίδης Κ.  2ος (4.829β.): 60μ.7΄΄34 - μή-

κος6.58-σφαίρα11.80-ύψος1.84-60εμπ.8’’66
-επικοντώ4.10μ.-1000μ.3’04’’08

ΣτέφανήςΓ.10ος(4.497β.):60μ7΄΄69-μήκος
6.10–σφαίρα12.57-ύψος1.90-60εμπ.9’’23-ε-
πικοντώ3.70μ.-1000μ.3’01’’51

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου
«Χρυσή»Καϊσίδου,«αργυρός»Λογδανίδης

και«χάλκινη»ΛογδανίδουστοΣΕΦ
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Τους αθλητές και τις αθλήτριες 
που διακρίθηκαν τη χρονιά που 
πέρασε βράβευσε σήμερα η ομο-

σπονδία σε μια όμορφη γιορτή στην 
αίθουσα «Μ. Μερκούρη» στο στάδιο 
Ειρήνης και Φιλίας. Τη γιορτή τίμησαν 
με την παρουσία τους άνθρωποι του 
αθλητισμού και της πολιτικής σκηνής, 
αθλητές και φίλαθλοι του στίβου.

«Ηομοσπονδίατιμάεισήμεραεκείνουςκαιεκείνες
πουσυνέβαλανώστετο2017ναείναιμίαακόμηκαλή
χρονιά.Η ομάδαμας έμεινεστην μεγάλη κατηγορία
τηςΣούπερΛιγκ,ενώοιαθλήτριεςκαιοιαθλητέςμας

χάρισανμοναδικέςστιγμές.Σεαναπτυξιακό επίπεδο
οι συμμετοχές αυξήθηκανσε όλες τις διοργανώσεις,
όπως και οι εγγραφές νέωνπαιδιών σε σωματεία.
ΠαράλληλαοΜαραθώνιοςΑθήναςσυνέχισετηνανο-
δικήπορεία, ενώωςομοσπονδίακαταφέραμε,παρά
τιςδυσκολίεςναδιατηρήσουμεόλουςτουςθεσμούς»,
είπεοπρόεδρος τουΣΕΓΑΣΚώσταςΠαναγόπουλος
στηνομιλίατου.ΟκύριοςΠαναγόπουλοςαναφέρθηκε
και στηστήριξη τηςπολιτείαςσε θέματαυποδομών,
αλλάκαιστηνανάγκηπουυπάρχει ναγίνουνακόμη
μεγαλύτερα βήματα προκειμένου να ξεπεραστούν
σοβαράθέματα.

ΗΣοφίαΥφαντίδου και οπροπονητής τηςΚυριά-
κοςΜηνάςβραβεύτηκαν για την 5η θέσηπου κατέ-
κτησεστον ακοντισμόστοΕυρωπαικόπρωτάθλημα
στίβουομάδων.

Στο κυνήγι 
του πρω-
τοπόρου 

Ηρακλή παρα-
μένει ο Άρης 
Παλαιοχωρίου, ο 
οποίος σε εξ ανα-
βολής παιχνίδι 
για την 23η αγω-
νιστική του 2ου 
ομίλου επικρά-
τησε με 4-0 της 
Νάουσας. Στο 
ντεμπούτο του 
νέου τεχνικού, 
Κώστα Βελιτζέ-
λου, η ομάδα της 
Χαλκιδικής ευτύ-
χησε να προηγη-
θεί γρήγορα (4’) 
με τον Ιγνατίδη 
βάζοντας από νωρίς τις βάσεις για 
την επικράτησή της. Ο Σιμόνι στο 
26’ διπλασίασε τα τέρματα για τον 
Άρη Παλαιοχωρίου, ο οποίος πέτυ-
χε άλλα δύο τέρματα στο β’ μέρος 
με τους Σκέμπι (67’), Μπάλιο (79’), 
δίνοντας, έτσι, διαστάσεις θριάμβου 
στη νίκη του.

ΟΆρηςΠαλαιοχωρίουέχασε,επίσης,ευκαιρί-
εςμετουςΣκέμπι(11’),Καρλόπουλο(20’),Ιγνατί-
δη(32’),ενώηΝάουσα,ηοποίαπαρουσιάστηκε
κουρασμένη από την ταλαιπωρία του δεύτερου
ταξιδιού στοΠαλαιοχώρι μέσα σε δύο ημέρες,

φάνηκε,κυρίως,στοβ’μέρος.Ευκαιρίεςγιατους
ΝαουσαίουςέχασανοιΝτινόπουλος(6’,56’),Τού-
φας(16’),Κυζιρίδης(60’,68’)καιΠαντζαρτζίδης.

Παράποναγιατονβ’βοηθόΣιανίδηεξέφρασε
οπροπονητήςτηςΝάουσας,ΒασίληςΑσλανίδης.

ΑΡΗΣΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ (Βελιτζέλος): Καρα-
κούτσης, Σαμπιασβίλι (46’Τσιντογιάννης),Αγτζί-
δης, Τσότρας, Ταΐρης,Αποστόλου, Σκέμπι (80’
Γκαγκάνης), Κουκουλέκης (72’Δημητρακόπου-
λος), Ιγνατίδης,Καρλόπουλος (63’Μπάλιος), Σι-
μόνι.

 ΝΑΟΥΣΑ (Ασλανίδης): Γρηγοριάδης, Περη-
φανόπουλος,Αργυρίου, Γιαννόπουλος,Ζούρκος,
Νίκου (35’ λ.τ. Χατζόπουλος),Μουρίκι, Τούφας
(86’ Τόσιος), Ντινόπουλος (62’ Παντζαρτζίδης),
Μαντώς,Κυζιρίδης.

Βραβεύτηκαν από τον ΣΕΓΑΣ η Σοφία 
Υφαντίδου και ο Κυριάκος Μηνάς

Γ΄ Εθνική

ΒαριάήττατηςΝάουσας4-0
στοΠαλαιοχώρι

Τιμητική  πλακέτα απένειμε 
ο ΣΕΓΑΣ στην αθλήτρια του  
ΦΊΛΙΠΠΟΥ Δήμητρα Μποχωρη  

στην τελετή βράβευσης των αθλητών 
που διακρίθηκαν το 2017.

Η Δήμητρα και οπροπονητης της βραβεύτηκαν
για την κατάκτηση  της  2ης  θέσης  στο  ομαδικό
των10.000μέτρωνβάδηννεανίδωνστοΕυρωπαϊκό
ΚύπελλοβάδηνπουέγινετονπερασμένοΜάιοστην
Τσεχία

ΑπότονΣΕΓΑΣ
τιμήθηκαν

καιηΔήμητρα
Μποχώρη

μετονπροπονητή
τηςΝίκοΚελεπούρη

Επεισοδιακόπαιχνίδι έγινε στα
ΤρίκαλαΗμαθίας.Αντεγκλήσεις, ε-
πεισόδια, φωνές. Για…προϊστορι-
κές καταστάσεις κάνουν λόγοστον
ΑγροτικόΑστέρα.Οι φιλοξενούμε-
νοιφωνάζουνγιαπροπηλακισμούς
τωνγηπεδούχωνστουςδιοικούντες
τους, αλλά και σεπαίκτες μετά το
τέλος της αναμέτρησης. «Πήγα να
βοηθήσω.Αντ’ αυτού με έβρισαν
και με χτύπησαν», δήλωσεοπρό-
εδρος τουΑγροτικούΑστέρα,Χρό-
νηςΑρετάκης.

Στοπρώτοημίχρονουπήρχεδι-
ακοπή του αγώνα για τουλάχιστον
15 λεπτά (!), μεαφορμή επεισόδια
φιλάθλωντωνδύοομάδων.

ΣτονΜ.Αλέξανδρο υποστηρί-
ζουν ότι οι φίλαθλοι τουΑγροτικού
προκάλεσαν τα επεισόδια. Κατη-
γορούνμάλιστα και τονπρόεδρο τουΑγροτικού,
ΧρόνηΑρετάκη.

«Είναιγνωστόότιέχουνφιλάθλους,πουδημι-
ουργούνπροβλήματαπαντού.Αυτοίπροκάλεσαν
ταεπεισόδια.Ηρθανγιαναδημιουργήσουνθέμα-
τα.Δεν τιμάούτε τονπρόεδρο τουΑγροτικούνα
προκαλείκαιναείναιίδιοςμετουςφιλάθλουςτης
ομάδας του»,υποστήριξεαπό τηνπλευράτουο
πρόεδρος τουΜ.Αλεξάνδρου,ΔημήτρηςΠαπα-
δόπουλος.

Αποβλήθηκεμεδεύτερηκίτρινημετάτοτέλος
τουαγώναοΜερτζάνης.

ΣΚΟΡΕΡ:2’ΚίτσαςΓ.,85’Καπετάνος/48’Κα-

πρέτσος,70’Χρήστου
ΚΟΚΚΙΝΗ:Μερτζάνης(δεύτερηκίτρινημετάτο

παιχνίδι)
Μ.ΑλέξανδροςΤρικάλων (Καστανιώτης):Αρ-

γυρόπουλος, ΚίτσαςΛ., Κουκουράκης (65’ Κα-
φές), Τσουλχάι, Πετκάκης, Τσότρας, Ζαχαριου-
δάκης (76’Πατσιαβούρας),Κιρκιλιανίδης,Ποτου-
ρίδης (83’Τερζής),Κίτσας Γ.,Παρσόπουλος (55’
Καπετάνος).

Αγρ.Αστέρας (Στογιάννης): Κάμπας, Ζώτος,
Χατζηαθανασίου (46’ Ζουλούμης), Χατζόγλου,
Κεχαγιάς, Ντουνιάς, Μερτζάνης (85’ Γεωργιά-
δης),Χρήστου,Μαντζίρης,Αθανασιάδης(78’Λά-
μπρου),Καπρέτσος(70’Ατζαμιδάκης).

Γ΄Εθνική
Μέγας Αλέξανδρος Τρικάλων Ημαθίας 

- Αγροτικός Αστέρας 2-2

Χωρίς αλλαγή στην κορυφή της 
βαθμολογίας αφού τόσο η Νίκη 
Αγκαθιάς όσο και ο ΠΑΟΚ Αλε-

ξάνδρειας κέρδισαν τους αντιπάλους 
τους αφού αγωνιζόταν στις έδρες τους. 
Η διαφορά παραμένει στους τρεις βαθ-
μούς 55 η Αγκαθιά και 52 ο ΠΑΟΚ.

Αναλυτικάόλατααποτελέσματα.
ΑπόλλωνΑγΓεωργίου–ΝέαΓενεάΝικ........ 0-1
Μακροχώρι–ΚεραυνόςΕπισκ...................... 0-0
ΝίκηΑγκ–Μ.ΑλέξανδροςΑγ.Μαρίνας........ 2-0
ΠοντιακήΝεολαίαΑράχου–ΆρηςΠαλ.......... 0-2
ΑτρόμητοςΔιαβ–ΔόξαΛιαν...................3-0α.α.
ΑΕΧαρίεσσας–ΑχιλλέαςΝ.......................... 0-1
ΠΑΟΚΑλεξ–ΓΑΣΚοπανού.......................... 4-2
Ρεπό:ΓΑΣΡοδοχωρίου

ΕΠΣΗμαθίας
Εύκολα νίκησαν οι δύο πρωτοπόροι



Τη συμμετοχή της στον 
τελικό του First LEGO 
League (FLL) που θα 

πραγματοποιηθεί στις 2-3 
Μαρτίου στο Βελλίδειο στη 
Θεσσαλονίκη, εξασφάλισε 
η ομάδα ELIMINATORS από 
την Βέροια, η οποία πέτυχε 
να φτάσει στην 17η θέση 
μεταξύ 67 συμμετοχών.

Οφετινός διαγωνισμός έχει θέ-
μα «Υδροδυναμική» με στόχο τα
παιδιά να μάθουν ταπάντα για το
νερό,πώςτοβρίσκουμε,τομεταφέ-
ρουμε, το χρησιμοποιούμε καιπώς
το αποχετεύουμε. Το project που
ανέλαβαν οιELIMINATORSμε την
βοήθεια τωνπροπονητών τούς ή-
ταν η μελέτη και κατασκευή ενός

σύστηματοςαντιπαγωτικήςπροστα-
σίας των εκτεθειμένων στο κρύο
σωλήνων(μεαφορμήτηνπερυσινή
κακοκαιρία και ταπροβλήματαπου
αντιμετώπισε ειδικά ηπεριοχή μας
από τηνπαγωνιά).Τοσύστημαα-
ποτελείται από ένα θερμόμετρο το
οποίομετράειτηνθερμοκρασίατου
σωλήναπουκινδυνεύειναπαγώσει
και επικοινωνεί με έναν μικρό-ελε-
γκτή τύπουArduino έτσιώστεόταν
ηθερμοκρασίαπέσεισεεπικίνδυνο
επίπεδο τότε ο ελεγκτήςδίνει εντο-
λήναανοίξειμιαηλεκτροβάναώστε
τονερόστονσωλήνανααποκτήσει
ροήκναμηνπαγώσει.Τονερόσυ-
γκεντρώνεταισεμιαδεξαμενήώστε
να χρησιμοποιηθεί αργότερα. Επί-
σηςθαυπάρχειδυνατότηταναστεί-
λει ο ελεγκτής μήνυμα στο κινητό
μας για να ελέγξουμε την κατάστα-
σηαπόκοντά.

ΤηνομάδααποτελούνοιΠιπερά-
κηςΜάνος,ΘεοχαρίδηςΔημήτρης,
Σοφία και ΕλένηΔήμου,Παναγιώ-
τηςΠουγαρίδης,ΧρήστοςΓαλάνης,
Βαγγέλης Στεφανάκης και Τάσος
Παπαδόπουλοςενώπροπονητέςεί-
ναιοιΠαύλοςΤσιαμήτροςκαιΓεωρ-
γίαΝούσια.ΤοFirstLEGOLeague,
είναι μία παγκόσμια διοργάνωση

ρομποτικής με τη μορφή διαγωνι-
σμού,απευθύνεταισεάτομαηλικίας
9 έως 16 ετών και στόχος είναι τα
παιδιάναανακαλύψουνκαινααγα-
πήσουν την επιστήμη, αναπτύσσο-
νταςπαράλληλατιςδεξιότητέςτους,
μέσααπότημεταξύ τουςσυνεργα-
σία, χρησιμοποιώντας ως βασικό
υλικόταLEGO.
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 

Φεβρουάριος 2018 
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκατά

τοδιάστημααπό12-02-2018 μέχρι18-2-
2018 θαείναιτοεξής:Αυτόματοςτηλεφωνη-
τήςβλαβών:τηλ.2331021814.

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

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

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΣτοντελικότουFirstLEGOLeague
ηομάδαELIMINATORSαπότηνΒέροια

Φαρμακεία
Τρίτη 13-02-2018

13:30-17:00 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡ-
ΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΕΜΠΕΣΙ-
ΝΑΣ6(πλατείααστικών,διπλ.Στα
ΚΤΕΛ)23310-63620

20:30-01:00+διαν.ΠΑΠΑΡΗ
-ΦΥΚΑΤΑΟΛΥΜΠΙΑΛ.ΣΤΡΑΤΟΥ

27-ΕΝΑΝΤΙΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ23310-23360



ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΟΥΝΤΑ Ι :  1 )
Δ ιαμέρ ισμα 26 τ . ,μ .
σ τον  3ο  όροφο  ευ -
ήλ ιο  κα ι  ευάερο,  σε
πολύ καλή κατάστα-

ση πλησίον της πλα-
τε ίας  Ωρολογ ίου .  2 )
Οικόπεδο 1.100 τ .μ.
στα Παλατίτσια. Από
το ν  ι δ ι ο κ τ ή τ η .  Με -
σ ί τ ες  αποκλε ίον τα ι .
Τηλ.:6937226223.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ από ιδιώ-

τη καινούργιο κατάστη-
μα 45 τ.μ. στο κέντρο
τηςΒέροιας(Κεντρική5
- δίπλα στοΕπιμελητή-
ριο), με πατάρι 30 τ.μ.,
αυτόνομη θέρμανση
και θέσηπάρκιγκ.Τηλ.:
6936870915.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γωνιακό
οικόπεδο στοΆνωΜα-
κροχώρι, 700 τ.μ., με2
κατοικίες 60 τ.μ. και 75
τ.μ.ηκάθεμία,ενοικια-

ζόμενες και οι δύο, στη
μία υπάρχουν φωτο-
βολταϊκά, με εισόδημα
7.000 ευρώ το χρόνο.
Τηλ.:6976555452.

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

ΠΑΝΟΡΑΜΑ στο κέ-
ντρο, πωλείται οικόπε-
δο, σε κεντρικό δρόμο,
απεριόριστη θέα, 320
τ.μ. Τηλ.: 6947 263810
κ.Μαρία.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  αγρός

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΑΠΟΘΗΚΕΣ-

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ-
ΓΡΑΦΕΙΑ-
ΓΚΑΡΑΖ-
ΧΩΡΑΦΙΑ

ΠΑΣΤΕΡ 8 Βέροια,
ενοικιάζεται γκαρσονιέ-
ρα1ΔΧΛΚ,επιπλωμένη.

Εχει κεντρικήθέρμανση,
κλιματιστικό, T.V., ψυ-
γείο,ηλ.κουζινάκι(φούρ-
νο-εστίες), εγκατάστα-
ση internet κ.λπ.Πληρ.
τηλ.:2331024939,6973
015833.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκέντρο,
Αστικά, γκαρσονιέρα
3ου ορόφου, δωμάτιο,

σαλοκουζίνα, μπάνιο,
ανακαινισμένη, ατομική
θέρμανση πετρελαίου,
αιρ κοντίσιον, πλήρως
επιπλωμένη,ευχάριστη,
φωτεινή.Ενοίκιο180,00
ευρώ. Μεσιτικό γρα-
φείο «ΣΤΟΧΟΣ». Τηλ.:
23310 68080, 6973
735020.

15ΤΡΙΤΗ 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018 www.laosnews.gr

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επι-
χείρηση καφέ-μπαρ

επίτηςοδούΕληάς

πλήρως  εξοπλ ι -

σμένη. Τηλ.: 6945

013461.

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

εξουσιοδοτημένοσυνεργείο
OPEL, πλήρως εξοπλισμέ-
νο, με πολύ καλό ενοίκιο.
Τηλ.:6944860080.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για
παραδοσιακό καφενείο στο
κέντρο της Βέροιας. Τηλ.:

6986123486.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ηλεκτρολόγος

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ:βοηθόςμά-
γειρακαάτομαγια τηνκου-
ζινασεγνωστήταβέρναστη
Βέροια. Τηλ.: 23310 70846
μετάτις10.00π.μ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙέμπειροάτομο
για τοκυλικείοστοΝοσοκο-

μείοΒέροιας.Βιογραφι-
κάαυτοπροσώπωςστο
κυλικείο.

BIOMHXANIA του
Νομού Ημαθίας ζητάει
Χημικό Μηχανικό. Α-
ποστολή βιογραφικών
στο:  guru.recrui ts@
gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: οδο-
ντίατροςγιασυστέγαση
και κοπέλα για να ερ-
γασθεί σαν βοηθός ο-
δοντιάτρουστηΒέροια.
Τηλ.:6946145626.

Η  Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α
inoxcon sofkos α-
ναζητεί βοηθό ψυκτι-
κού γιαμόνιμη εργασία
και επίσης αναζητεί
άτομο με γνώσεις σε
βιομηχανικό σχέδιο.Α-
ποστολή βιογραφικών
info@inoxcon.gr. Τηλ
2332024771.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άνδρες
γιαεργασίασεσυσκευ-
αστήριο τροφίμων στο
Μακροχώρι Ημαθίας.
Τηλ.:2331070401.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομογια
delivery έως 40 ετών
για μόνιμη εργασία για
το κατάστημα «Κρε-
πούλης» στη Βέροια.
Τηλ.:2331504753.

ΑΠΟΤΟΨΗΤΟΠΩ-
ΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΗΣ ζητού-
νται κοπέλες για εργα-
σία.Τηλ.:6984472747,
κοςΓιώργος.

ΖΗΤΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ  με
πολευτή εμπειρία στον
αυτισμό αναλαμβάνει
παράλληλη στήριξη σε
όλες τις βαθμίδες εκ-
παίδευσης κατ’ οίκον
εκπαίδευση καθώς και
ψυχοεκπαίδευση και
συμβουλευτική γνέων
στον αυτισμό. Τηλ.:
6977980922.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβά-
νει τη φύάλη και περι-
ποίηση ηλικιωμένων
σε 24ωρη βάση. Τηλ.:
6993678697.

ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ κυ-
ρία μονογονικής οικο-
γένειας,ζητάειεργασία,
για φύλαξη ηλικιωμέ-
νωνκαικαθαρισμόσπι-
τιών. Τηλ.εφωνο: 6999
262565.

ΚΥΡΙΑ  ζητε ί  ερ-
γασία για φύλαξη μω-
ρού ή καθαρίστρια σε
σπίτι και γραφεία.Τηλ.
επικοινωνίας: 23310
73642.

www.laosnews.gr

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700
τμ.μεκτίσμαδυόροφοσε τιμή
ευκαιρίας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφιποτιστι-
κό11στρέμματαστηΜελίκη(πε-

ριοχήΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα

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

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

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙαποθήκηκοντάστκάντρο220τ.μ.,50.000ευρώ.

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

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

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

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

Προσφορά της εβδομάδας
-ΕΥΚΑΙΡΙΑπωλείταιοικοδομή επί τηςΘεσσαλο-

νίκης,αποτελούμενηαπόυπόγειο,ισόγειο,όροφος,
160.000€

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

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

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

-Κατάστημαπωλείταισεκαινούργιαοικοδομήστοκέ-
ντρο40τ.μ.Τιμή19.000ευρώ

www.mesitikoveria.gr

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙτριόροφοκατάστημαστοκέντροτης
αγοράςμέσαστονπεζόδρομοΑριστοτέλους21,πλήρες
εξοπλισμένομεασανσέρ,κλιματισμόκ.λπ.Πληροφορί-
εςστοτηλ.:6945541642κ.Ζαφείρης.
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ΚΥΡΙΑαναλαμβάνειτην
φροντίδα ηλικιωμένων &
καθαρισμα σπιτιών, γρα-
φείων και σκάλες. Τηλ.:
6946479828.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ  κρεβατάκι

ΒΕΒΕ σε άσπρο χρώμα,
με στρώμα και υφασματά-
κιαπροστατευτικά, σχεδόν
αχρησιμοποίητο. Τιμή ευ-
καιρίας 150,00 ευρώ.Τηλ.:
6977430658.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ εξοπλισμός
καφετέρ ιας  ( καφετ ι έρα
ASTORIAMONH), πλυντή-
ριο πιάτων (DIHR-Ιταλικό),
φραπιέρα (επαγγελματι-
κή-βαρέως τύπου), τοστιέ-
ρα (επαγγελματική 2 εστι-
ών), 2 στρογγυλά τραπέζια,
7 καρέκλες (με κουπαστή)
και8ψηλάσκαμπό.Πωλού-
νταισε τιμή ευκαιρίας.Τηλ.:
6974867093.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ

ΕΥΚΑΤΑΣΤΑΤΟΣ κύριος
50 ετώνψάχνει εμφανίσιμη
κυρίαως 50 ετών για γνω-
ριμία.Τηλ.:6972371446.

ΚΥΡΙΟΣ 72 ετών ζητεί
κυρια από 50 ετών έως 70
για σοβαρή σχέση. Τηλ.:
6989007541.

42ΧΡΟΝΟΣεμφανίσιμος
με ανώτερημόρφωση ζητεί
γνωριμίαμεκοπέλαευχαρί-
στουχαρακτήρα.Τηλ.:6942
274316.

ΚΥΡΙΟΣ ζητά να βρει
κυρία χωρίς υποχρεώ-
σεις, φτωχειά, για σοβα-
ρή σχέση. Τηλ.: 23310
26934.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:23841 -ΩΡΟΛΟΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

κατάαποκλειστικότηταΓκαρσονιέρασυνολι-
κήςεπιφάνειας21τ.μ.στον4οόροφο.Απο-
τελείταιαπό1Υπνοδωμάτιο,Σαλοκουζίνα,
Μπάνιο .Είναικατασκευασμένητο1978και
διαθέτειθέρμανσηΚλιματισμός,Κουφώματα
Αλουμινίουσυρόμενα,Ανελκυστήρα,A/C,Ηλ.
Συσκευές-Τιμή:120€.

Κωδ:24143 -ΠΡΟΜΗΘΕΑΣΚέντροΕ-
ΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΓκαρσονιέρασυνολικήςεπιφά-
νειας28τ.μ.στον4οόροφο.Αποτελείταιαπό
1Υπνοδωμάτιο,ΣαλονοκουζίνακαΙΜπάνιο
.Είναικατασκευασμένητο1976καιδιαθέτει
θέρμανσηΜΕΚλιματισμό,τακουφώματατου
καινούργιαΑλουμινίου,Ανελκυστήρα,A/C,και
μερικάέπιπλατιμή:120€.

Κωδ.23015ΚΕΝΤΡ0,ενοικιάζεταιχωρίς
κοινόχρηστα ,αυτόνομηγκαρσονιέραstudio
35τ.μ.,κατασκευή1972,ενιαίοςχώρος,έχει
καινούργιααλουμινίουκουφώματαμεδιπλά
τζάμια, η θέρμανση είναι μεA/C και ξυλό-
σομπα ,1οςόροφος , ενοίκιομόνο130€,
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιδιαχείρισηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.118ΣτηνΑΝΟΙΞΕΩΣενοικιάζεται
μίαπλήρωςανακαινισμένηγκαρσονιέρα1ου
ορ.38 τ.μ.μεδύοχώροςκαι εντοιχισμένη
ντουλάπα ,ηθέρμανσητηςμεδύοκλιματι-
στικάInverterκαιηπόρταΘωρακισμένη,σε
εξαιρετικάκαλήκατάσταση,ενοίκιο200€.

Κωδ:24092-ΑΓΙΑΚΥΡΙΑΚΗΩραιότατη
Γκαρσονιέρασυνολικήςεπιφάνειας40τ.μ.ευ-
ρίσκεταιστον2οόροφοσχετικάκαινούργιας
οικοδομήςμε έτοςκατασκευής το1990.Α-
ποτελείταιαπό1Υπνοδωμάτιο,Σαλοκουζίνα
καιΜπάνιο . Διαθέτειανεξάρτητηθέρμανση
Κλιματισμό Inverter.Βλέπεισεανοιχτωσιά
,έχειΚουφώματαΑλουμινίουμεδιπλάτζάμια
,πολύφωτεινή.Τιμή:180€.

κωδ.23399ΑΓΙΑΒΑΡΒΑΡΑ,καινούργια
γκαρσονιέρα50τ.μ.1οςόροφος,βλέπεισε
ανοιχτωσιά,νεόδμητη,σεπολύκαλήκατάστα-
ση,καινούργιασυνθετικάκουφώματαμεδιπλά
τζάμια,άριστηδιαρρύθμιση,οιχώροιτηςλει-
τουργικοί,αυτόνομηθέρμανσημεογκομετρητές
,χωρίςκοινόχρηστα,μόνο180€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ23751ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ,Διαμέρισμα
65τ.μ.,1οςορ.,βλέπεισεανοιχτωσιά,ανα-
καινισμένομερικώς ,μεκαινούργιακουζίνα,
σε εξαιρετική κατάστασηκαιμε καινούργια
συνθετικά κουφώματαμε διπλά τζάμια, α-
τομικήθέρμανσηπετρελαίουκαι τέντες ,με
κλιματιστικόκαιθωρακισμένηπόρταεισόδου,
γωνιακό,σεπολύκαλήτιμήμόνο220€.

κωδ.13662Πλήρωςανακαινισμένοδι-
αμέρισμαστηνΠλ.Ωρολογίου65 τ.μ. 2/υ
σαλονοκουζίνακαιμπάνιο1οςορ.χωρίςα-
σανσέρ.Με δύο αποθηκευτικούς χώρους
εντοιχιζόμενηντουλάπα,ατομική-αυτόνομη
θέρμανση,καινούργιασυνθετικάκουφώματα
μεδιπλάτζάμιακαιμεμηδενικάκοινόχρηστα.

Ενοίκιο250€.
Κωδ.23201ΚΕΝΤΡ0, ενοικιάζεται κο-

μπλέανακαινισμένοδιαμέρισμα82 τ.μ.,με
2υ/δ,σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο,3οςόροφος,
καλοδιατηρημένοπράγματι , έχειαλουμινίου
κουφώματαμεδιπλάτζάμια,καλαίσθητο,α-
τομικήθέρμανσημε4κλιματιστικά inverter,
ηλιακόθερμοσίφωνα,αποθήκηκαιμεηλε-
κτρικέςσυσκευέςστηνκουζίνα,ενοίκιο240€.
Δίνεται και επιπλωμένοκομπλέστα280€ .
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:23967 -ΠΙΕΡΙΩΝΤΕΡΜΑΕΝΟΙ-
ΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάαποκλειστικότητανεόδμητο
διαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.,βλέ-
πεισεανοιχτωσιά,1οςΥπερυψωμένος.Απο-
τελείταιαπό2Υ/Δ,μίαωραίαΣαλονοκουζίνα
καιΜπάνιο .Είναικατασκευασμένοτο2002
καιδιαθέτει θέρμανσηΑτομικήΠετρελαίου,
έχειΚουφώματαΣυνθετικάμεδιπλάτζάμια,
Ανελκυστήρακαινούργιο,κλειστόγκαράζμε-
γάλοκαιδυνατότητα2ηςθέσηςστάθμευσης,
Τέντες,Σίτες,BBQ,Μπαλκόνια16τ.μ.-Τιμή:
300€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΕΡΓ.ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ,ενοικιάζεταιμίαμονο-

κατοικία75τ.μ.,ανεξάρτητηκατασκευή1970,
στοισόγειοσαλόνιμεκουζίνακαινούργιακαι
στονόροφο2υ/δ,μεατομικήθέρμανσηπε-
τρελαίουκαιμεωραίο κήπο,θωρακισμένη
πόρταεισόδου,ναισεκατοικίδια,ενεργειακής
κλάσηςΗ, ευκαιρίαχωρίςαμφιβολίακαισε
τιμήπράγματι χαμηλή,Πληροφορίες μόνο
στηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ , ενοίκιο200€.
Θαείναιελεύθεροαπό1/03/2018.

Κωδ23243ΠΙΕΡΙΩΝ,Μονοκατοικία95
τ.μ., κατασκευή1965,2υ/δ, 1οςόροφος,
σεανοιχτωσιά, καλοδιατηρημένη , ατομική
θέρμανσηπετρελαίου,μεκαινούργιασυνθε-
τικάκουφώματα , διαθέτει ηλιακόθερμοσί-
φωνα,μεπολύάνετηβεράντακαιμεανοιχτό
parking,τοοποίοείναικαιαυλήδικήτου.Ε-
νοίκιο260€.

Κωδ.23043ΜονοκατοικίαστουςΓεωρ-
γιανούςΒέροιας116 τ.μ. κομπλέανακαινι-
σμένημεαυλήκαικήπομε3δσκλκαιμετζάκι
ενεργειακό , μεηλιακόθερμοσίφωνακαι 3
μπάνια.Μίσθωσηκαιμεέπιπλαόπωςείναι
,μόνοσεσοβαρούςμισθωτέςμεμίσθωμα
τα270€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:22858 -ΑΝΟΙΞΕΩΣΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

ΤΑΙΑποθήκησυνολικήςεπιφάνειας180τ.μ.
ημιυπόγεια.Αποτελείταιαπό1Χώρομεγάλο
καιδιατίθεταικαιγιαΠάρκινγκ,Τιμή:180€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:22838-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΓρα-

φείοσυνολικήςεπιφάνειας25τ.μ.1οςΥπερυ-
ψωμένος.Αποτελείταιαπό1Χώρο,καιWC.
Είναι κατασκευασμένο το1976καιδιαθέτει

θέρμανσηΑτομική-Πετρέλαιο,-Τιμή:150€.
Κωδ.22875ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ,άριστοι

χώροιγραφείωνανακαινισμένοιπολυτελώς,3
χώροι75τ.μ.,μεδικότουςκαινούργιοWC,1
οςόροφος,,ηευπρέπειατωνχώρωνδεδομέ-
νη,δομημένηκαλωδίωσηπαντού,καινούργια
συνθετικάκουφώματαμεδιπλάτζάμιακαιμε
πολύακριβάυλικάδόμησης,ατομικήθέρμαν-
σημεθερμοπομπούςηπροβολήτωνάριστη
τοδεμίσθωμα350€.Αποκλειστικήδιάθεση
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 23559 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

κατάαποκλειστικότηταΚατάστημασυνολικής
επιφάνειας30 τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείταιαπό
1Χώρο,.Είναικατασκευασμένοτο1980και
διαθέτειΚουφώματαΑλουμινίουκαινούργια
τιμή150€.

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ:23792 -ΚΕΝΤΡΟενοικιάζεταια-

νοιχτόπάρκινγκσεπυλωτή15τ.μ.μεμηνιαίο
μίσθωμαμόνο50€.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:13465-ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙΚέντροΠΩ-

ΛΕΙΤΑΙκατάαποκλειστικότηταανακαινισμένο
Διαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας69τ.μ.1ος
Υπερυψωμένος.Αποτελείταιαπό2Υπνοδω-
μάτια,Σαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιο .Είναικατα-
σκευασμένο το1987καιδιαθέτειθέρμανση
Αυτόνομη -Πετρελαίου,ΑπεριόριστηΘέα,
ΚουφώματαΑλουμινίουσυρόμενα,Πάρκινγκ,
Έπιπλα,Ηλ.Συσκευές,Διπλάτζάμια,Σκαλιά

εισόδου-Τιμή:40.000€.
Κωδ:13740 -ΣτηνΕΛΗΑμεεξαιρετική

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

Κωδ:13556 -ΣΤΑΔΙΟΥΠΩΛΕΙΤΑΙΔια-
μέρισμασυνολικήςεπιφάνειας106 τ.μ.1ος
Υπερυψωμένος.Αποτελείταιαπό2Υπνοδω-
μάτια,Σαλόνι,Κουζίνα,ΜπάνιοκαιWC.Είναι
κατασκευασμένοτο1991καιδιαθέτειθέρμαν-
σηΑτομική -Πετρέλαιο,ΑπεριόριστηΘέα,
ΚουφώματαΣυνθετικά,ΠόρταΘωρακισμένη,
Αποθήκη,Τέντες,Διπλάτζάμια,Ηλιακόθερ-
μοσίφωνα-Τιμή:75.000€.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:13725 -ΤρίλοφοΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά

αποκλειστικότηταΜονοκατοικίασυνολικής
επιφάνειας70 τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείταιαπό
1Υπνοδωμάτιο,Σαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιο .
Είναι κατασκευασμένη το1968καιδιαθέτει
ΚουφώματαΞύλινα,Αποθήκη,Κήπο-Τιμή:
20.000€.

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

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:13151-ΩΡΟΛΟΙπωλείταιαποθή-

κησυνολικήςεπιφάνειας420τ.μ.Ημιυπόγειο.
Αποτελείται από6Χώρους, καιWC.Είναι
κατασκευασμένητο1974-Τιμή:80.000€.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:12947-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙνεόδμη-

τοΓραφείοσυνολικήςεπιφάνειας42τ.μ.στον
2οόροφο.Αποτελείταιαπό2Χώρους,.Είναι
κατασκευασμένοτο1991καιδιαθέτειθέρμαν-
σηΑτομική-Ηλεκτρικό,ΚουφώματαΑλουμινί-
ου,Διπλάτζάμια-Τιμή:65.000€.

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

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ.13541.ΩΡΟΛΟΙπωλείται ισόγειο

κατάστημα50τ.μ.διαθέτεικαι20τ.μ.πατάρι,
μετουαλέτακανονικά,πάνωσεκεντρικόδρό-
μο,πολύκοντάστορολόικαισεπολύκαλή
τιμήμόνο25.000€.

Κωδ:13511 -πλησίονΔΕΗΠΩΛΕΙΤΑΙ
νεόδμητοΚατάστημασυνολικής επιφάνειας
95 τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώρο, .
Είναι κατασκευασμένο το1996καιδιαθέτει
Αποθήκη123τ.μ.-Τιμή:40.000€.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ.13573ΑΜΜΟΣ,Αγροτεμάχιο8.000

τ.μ.,μετομισόναέχειροδάκινα4ετώνκοντά
στοκανάλικαιμεδυνατότηταεύκολουποτί-
σματοςτιμή22.000€.

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),σεεξαιρετικάχαμηλή τιμή,
μόνο22.000€.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ.12966ΠΑΝΟΡΑΜΑπωλείταιοικό-

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

Κωδ.13007ΑΚΡΟΠΟΛΗπωλείταιέναε-
ξαιρετικόοικόπεδομεγάλο1.010τ.μ.γωνιακό
ανατολικό,κατάλληλοκαιγιαοικοδομήμεσ/δ
0,8,τιμήμόνο130.000€.

Κωδ:12923 -ΒέροιαΡάχηΠΩΛΕΙΤΑΙ
κατάαποκλειστικότηταΟικόπεδοσυνολικής
επιφάνειας1033 τ.μ.Επιπλέονχαρακτηρι-
στικά:Άρτιο καιΟικοδομήσιμο   ,αποτελεί
εξαιρετικήευκαιρία.Τιμή:22.000€.

κωδ.12952ΑΚΡΟΠΟΛΗ,σεμοναδικό
σημείοκαιμεθέατονκάμποτηςΒέροιαςπω-
λείταιοικόπεδο1.090τ.μ.,μεΣ.Δ.0,8 , τιμή
90.000€.Μπορείναπουληθείκαιτομισό.

ΠΩΛΗΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ13817ΒΥΖ.ΜΟΥΣΕΙΟπωλείται

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

ΠΩΛΗΣΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Κωδ.105276ΣτηΒέροιαπωλείται επι-

χείρησηΠαιδότοποςμεπλήρηεξοπλισμόκαι
μεσυνολικήεπιφάνεια600τ.μ.Ηεπιχείρηση
είναισελειτουργίααποδεδειγμένακερδοφόρα
καιμεεξαιρετικάπολύκαλέςπροοπτικές .Η
τιμήπώλησηςείναιεξαιρετικάσυμφέρουσα ,
στις70.000€.Θαγίνειυπόδειξημόνοσεπολύ
σοβαρόενδιαφερόμενο.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣΓΙΑΤΟΛΜΗΡΟΥΣ
Κωδ.12951ΑΚΡΟΠΟΛΗ,μεανατολικό

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

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.13082ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ,πωλείταιδι-
αμέρισμα84 τ.μ.σε ημιόροφο, κατασκευή
1978,2υ/δ,σαλόνι, κουζίνα,μπάνιο,ηκα-
τάστασητουείναιμέτρια,τιμήμόνο28.000€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιδιαχείρισηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

www.laosnews.gr

Ταπαραπάνωαποτελούνμέροςτουχαρτοφυλακίουμας

Γιαναταδείτεόλαμπείτεστοwww.mesitiki.www.mesitiki.gr

Ηκατασκευαστική εταιρίαΜατσάλαςΧρήστος,
μεέδρατο9οχλμ.Βέροιας-ΝάουσαςΖΗΤΑένανΗ-
λεκτρολόγο-Μηχανικό,ένανηλεκτρονικόμηχανικόκαι
ένανπωλητήγιαμόνιμηαπασχόληση.Επιθυμητήη
γνώσηΑγγλικήςγλώσσαςκαιηγνώσηΗ/Υ.Βιογρα-
φικάσταγραφεία τηςεταιρίαςκαιστοe-mail: info@
matsalas.gr.Τηλ.:2331093440&6936805053.

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

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ-ΨΥΚΤΙΚΟΣ
ΖΗΤΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ πρατήριο υγρών καυσίμων και υ-
γραερίου στηνπεριοχή τηςΒέροιας μεπλυντή-
ριο, λιπαντήριο,πάρκιγκφορτηγών καιπελατεία
θέρμανσης.Τοενοίκιοείναικαλό.Μόνοσοβαρές
προτάσεις.Τηλ.:6940507491.
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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.
ΛΑΔΟΜΥΛΟΙΜονοκατοικια 65 τ.μ με οικοπεδο 200 τ,μ
50000€
ΙΚΑ95τ.μΑ.ΘΚοπλαμ,ασανσερ,ρετιρε43000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙανω,οικόπεδο.600τ,μ24000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ καιν.4ος 120 τ.μ με parkigk,Α.Θ 3ΔΣΚ
τζακιαναμ.140000€
ΠΑΥΣΑΝΙΟΥοικ.375τ,μμεπαλιακατοικια28000
ΚΕΝΤΡΟ95τ.μ,2ΔΣΚτου200380000€
ΚΕΝΤΡΟ120τ.μ2ΔΣ-ΚΘέα,αποθ.Α.Θανακαιν.75000€
ΜΕΖΟΝΕΤΤΑμεΘεα,Α.Θ ,τζακιπαρκιγκ, 150 τ.μ 3ΔΣΚ
wc130000€
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝΣτουντιο-Γραφειο 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.Θ
85000€
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€
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.μστηνασφαλτο35000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ κτημα 21 στρ. με βιομηχανικα τα 8στρ
42000€
ΑΣΩΜΑΤΑ5στρ.αρτιομεΘέα25.000€ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΣΥΚΙΕΣπανωαπό66΄35στρεμ.70000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣδιπλαστοχωριομπαξες3στρ.10000€
ΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ6500τ.μ.κονταστοχωριο30.000€ΤΩΡΑ
24000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ10στρ20000€-ΣΤΑΥΡΟΣ15στρ.45000€
ΜΟΝΟΣΠΙΤΑθεσηΤουμπα,4στρ4000€
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ.10στρ,πανωστηνασφαλτοκονταστην
Πατριδα.

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣχωροςπροσοψη,400+400τ.μ700€
ΙΑΤΡΕΙΟδιχωροκονταστηνΒενιζελου250€
ΚΤΕΛστηνεισοδο,καταστημα60τ.μ+60υπογειο5€
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΓΡΑΦΕΙΟεναςχωρος+wc80€
ΑΠΟΘΗΚΗισόγειαεπιτηςΑνοίξεως180τ.μ200€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΓραφειο50τ.μΛουξπρό-
σοψη300€
ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙΔιώροφοΝεοκλασικό κεντρο γιαΚαφε-Ρε-
στωράν
ΠΩΛΕΙΤΑΙστον ΠΡΟΜΗΘΕΑυπογεια αποθηκη 80Τ.μ
7000€
ΩΡΟΛΟΙΓκαραζκλειστοενοικιο50€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕπαγγελματικοςχωρος100τ.μ200€
ΚΑΤΩΑΠΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣΧΩΡΟΣ
1300τ.μ
Για διαλογητηριο ηπαρομοιες χρησεις,μεψυκτικους θα-
λαμους

ΠΩΛΕΙΤΑΙφρεζάκι
καινούργιομε33ώρες

εργασίας.
Τιμή400,00ευρώ.

ΤΕΧΝΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

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

Τηλ.: 23310 21210 Κιν.: 6978 004183

ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ πωλείται σπίτι 
150 τ.μ.διώροφο σε 300 τ.μ. οικόπεδο, στο κέ-
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

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

gmail.com

H ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΧΥΜΩΝ ΑΣΠΙΣ Α.Ε.
– ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΕΔΕΣ
ΖΗΤA ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ
Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι.- O.A.E.Δ.
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ-Η-
ΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΗΤΕΣ
– ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ
ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΥΣΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ.ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΔΕΝΘΕ-
ΩΡΕΙΤΕΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ.ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑΓΙΝΟΝΤΑΙΔΕΚΤΑ
ΣΤΟΕ-maila.barakou@aspis.gr
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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.



P Το πρόβλημα στη χώρα 
είναι ότι παράγουμε περισσότε-
ρα προβλήματα από όσα μπο-
ρούμε να διαχειριστούμε...

P Με άλλα λόγια, έχουμε πά-
ντα έτοιμο το πρόβλημα για κάθε 
λύση.

P Αν ήταν να ωριμάσουμε 
μεγαλώνοντας, ας είχαμε γεννη-
θεί ντομάτες. 

P Υπάρχει και αυτός ο μυστή-
ριος κανόνας στην κοινωνία μας 
που λέει ότι αν δεν έχεις γκόμενα 
πρέπει να βρεις, αν είσαι ελεύθε-
ρος πρέπει να παντρευτείς, αν δεν 
έχεις παιδιά πρέπει να κάνεις, αν 
έχεις ένα παιδί πρέπει να κάνεις κι 
άλλο. Και γενικά αν δεν έχεις βάσα-
να πρέπει να αποκτήσεις.

P Στη φάση αυτή κόβονται 
τα γλέντια των γάμων. Έπεται 
να κοπούν οι γάμοι για να μπο-
ρούμε να γλεντάμε.

P Εκτός από άμεση παρα-
γωγή προβλημάτων, στη χώρα έ-
χουμε ρεκόρ και στην ταχεία πα-
ραγωγή σταρ. Τελευταίο κρούσμα 
η Πάολα.

P Εσείς πόσους σταυρούς 
κάνατε το Σαββατόβραδο;

P Δεν ξέρω πώς τα καταφέρ-
νει, αλλά όπως φαίνεται το κορίτσι 
μπορεί να κάνει τους πάντες να 
μην ακούν αυτό που ακούν και να 
μην βλέπουν αυτό που βλέπουν.

P Αυτή είναι πράγματι ικα-

νή να σχίσει τα 
μνημόνια...

P Να δεις 
που έτσι είναι 
οι χαρισματικοί. 
Όχι σαν κάτι άλ-
λους.

P Πάολα. 
Σαν να βλέπεις 
και να ακούς 
την Άντζελα 
στα νιάτα της 
με φουλ πά-
μπλικ ριλέισι-
ονς.

P Χωρίς 
αυτή να χρεια-
στεί γυμνή φω-
τογράφηση στο 
Πλέι Μπόι.

P Ομοίως πάμπλικ και πό-
πιουλαρ είναι και η Μαρέβα στις 
συζύγους πολιτικών.

P Την επίθεση με γκαζάκια 
στην επιχείρηση της Μαρέβας ανέ-
λαβε η πρωτοεμφανιζόμενη ομάδα 
Συνωμοσία πυρήνων οπαδών του 
Αντώναρου.

P Περνάει αστεροειδής κο-
ντά στη Γ η σήμερα, κανένας λό-
γος ανησυχίας, λένε στις ειδή-
σεις. Όχι ότι αν υπήρχε λόγος 
ανησυχίας θα μπορούσαμε κάτι 
να κάνουμε ε;

P Οι αθλητές Βορείου και 
Νοτίου Κορέας παρέλασαν ως μια 
ομάδα στην τελετή έναρξης των 
χειμερινών ολυμπιακών. Σε πιο 
μάστερ σεφ υπάρχει αυτή η συντα-

γή να την κάνουμε για τους 
πολιτικούς μας;

P Δοκιμάζει ο κρι-
τής στο μάστερ σεφ κοτό-
πουλο και το βρίσκει λίγο 
αλμυρό, ατίθασο, οριακά 
εγωιστικό, συνεπές και 
μια ιδέα απαιτητικό. Έχει 
ξεφύγει η μαγειρική και η 
αγάπη επιμένει αρακά.

P Τίποτε πιο 
συνεπές από τους 
ντιλιβεράδες.

P Διεθνής έ-
ρευνα FBI για τη 
Νοβάρτις,  άκρα 
μυστικότητα για 
τους μάρτυρες, 
πράκτορες, ψευ-
δώνυμα, άκρως 
απόρρητα έγγρα-
φα. Έρχεται στην 
Ελλάδα η εταιρεία, 
σε δύο μέρες ο ρε-
πόρτερ της Τατιά-
νας έχει απ’ ευθεί-
ας σύνδεση από 
το σπίτι της για-
γιάς του προστα-
τευόμενου μάρτυ-
ρα στο χωριό και 
αποκλειστικές δη-
λώσεις.

P Και:

Μπαίνει ο Γιω-
ρίκας στο καφενείο 

κρατώντας πιστόλι στο χέρι και λέει 
θυμωμένος στους θαμώνες:

-Πέστε μου εδώ και τώρα ποιος 
είναι αυτός που έχει 
ερωτική σχέση με 
τη γυναίκα μου!

Όλοι στο γεμά-
το από κόσμο κα-
φενείο τρομάζουν, 
κοιτιούνται μεταξύ 
τους, μειδιούν κρυ-
φά, ωστόσο δεν α-
παντούν.

-Πέστε μου εδώ 
και τώρα ποιος εί-
ναι αυτός που έχει 
ερωτική σχέση με 
τη γυναίκα μου! ξα-
ναλέει ο Γιωρίκας, 
πυροβολώντας στο 
ταβάνι.

Τ ρ ο μ α γ μ έ ν ο ς 
αλλά ψύχραιμος 
παίρνει τον λόγο ο 
καφετζής και λέει:

-Γιωρίκα, άστο καλύτερα γιατί 
δεν θα σου φτάσουν οι σφαίρες!

Κ.Π.
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