
Με τη σύμπραξη Εμπορικού Συλλόγου, Δήμου, Επιμελητηρίου, ΔΗΠΕΘΕ, ΚΕΠΑ

Χριστουγεννιάτικη Βέροια 
με 15νθήμερες εκδηλώσεις σε όλη την αγορά

CMYK

Τετάρτη   
13

Δεκεμβρίου
2017 

ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ

Έτος ιδρύσεως 1965
Αρ. Φύλλου 11.838 

Βενιζέλου 10
T.K. 59132

Τηλ. 2331502603
Κιν. 6974 030002
FAX 2331502481

Τιμή Φύλλου:
0,60 ευρώ 

www.laosnews.gr
news@laosnews.gr

laosveroia@gmail.com
Λογιστήριο:  info@laosnews.gr

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του προέδρου 
της ΕΚΕ στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου

25 λεπτά το κιλό
για το καλό συμπύρηνο

-«Ο παραγωγός που 
καλλιεργεί σωστά και 

έχει ανάλογη ποιότητα, 
θα έχει και λογική 
ανταμοιβή» τόνισε 

ο Κ. Αποστόλου

Παρατείνεται η προθεσμία 
υποβολής των αιτήσεων για 
ενίσχυση των πληγέντων 

από τις πλημμύρες

 Θανάσης Γιαγλής, 
ένας από τους 
50 ανθρώπους 

του κόσμου που 
βάφουν φιγούρες 

Subbuteo 

Χρ. Σταϊκούρας 
και 

Απ.Βεσυρόπουλος:
«Τα 100 δισ. 

ευρώ έφτασαν οι 
ληξιπρόθεσμες 

οφειλές, 
το 1.000.000 
ξεπέρασαν

 οι κατασχέσεις»

Χρ. Γιαννακάκης: 
Ισχύουν οι 
δεσμεύσεις 

αποζημίωσης από
 τη βροχόπτωση
του καλοκαιριού

Οι εκδηλώσεις βίας 
στα νοσοκομεία και αλλά

 καίρια υγειονομικά ζητήματα 
στην γενική 

συνέλευση της 
CEOM στο Παρίσι

-Τις θέσεις του 
Πανελλήνιου Ιατρικού 
Συλλόγου ανέπτυξε ο 
Αναστάσιος Βασιάδης

Σήμερα 
οι αγώνες 
της 15ης 

αγωνιστικής 
στην 
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από τις 15 Δεκεμβρίου 
έως τις 7 Ιανουαρίου

P”Τρενάκι, ξυλοπόδαροι, ζογκλέρ 
και περιφερόμενες δράσεις



Κοινή κενή ατζέντα
  Το πρόβλημα με τα αδέσποτα, η καθαριότητα, οι 
παιδικές χαρές και οι λακκούβες στους δρόμους 
ήταν ανάμεσα στα κυρίαρχα αιτήματα των μαθητών 
δημοτικών σχολείων της Βέροιας, στην πρόσφατη 
συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου παίδων. Κάτι 
αντίστοιχο είχε καταγραφεί, σε προγενέστερο χρόνο 
αλλά στον ίδιο χώρο, στη συνεδρίαση του δημοτικού 
συμβουλίου εφήβων, τον περασμένο Μάρτιο. Και 
δυστυχώς, πάνω κάτω αυτό είναι το πλαίσιο συζήτησης 
στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου των 
μεγάλων.
  Ναι, η καθημερινότητα είναι ένα από τα ζητήματα που 
οφείλουμε όλοι να αναδεικνύουμε στις συνεδριάσεις, 
στα μέσα ενημέρωσης και όπου αλλού, ωστόσο η ατζέντα 
αυτή πρέπει να εμπλουτιστεί, αν όχι να αλλάξει. Ακόμη 
και σ’ αυτά τα δύσκολα χρόνια για την Αυτοδιοίκηση 
και τη χώρα ολόκληρη, δεν είναι μόνο ρομαντισμός το 
να σχεδιάζεις και να φιλοδοξείς για τα περισσότερα και 
τα καλύτερα. Είναι και μια ανάγκη να νιώσεις πολίτης 
της Ευρώπης, ενός χώρου δηλαδή όπου η εξέλιξη 
και η πρόοδος είναι αλματώδης, π.χ. σε τεχνολογικό, 
ενεργειακό, εκπαιδευτικό, κοινωνικό επίπεδο. Την ίδια 
ώρα που εμείς βράζουμε στο ζουμί μας, μην μπορώντας 
να εμπνεύσουμε ούτε τα παιδιά, ούτε τους πολίτες, ούτε 
τους εαυτούς μας.
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ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Λουκίας παρθενομ., Ευστρατίου,

Αυξεντίου, Ορέστου

Εκτός κάδρου το γήπεδο στίβου 
στο ΔΑΚ Μακροχωρίου;

Εργασίες όχι μόνοστα γήπεδα τένις, μπάσκετ κ.λπ. του
ΔΑΚ΄ΔημήτριοςΒικέλας΄στοΜακροχώριαλλάκαιστοπαρα-
κείμενο γήπεδο τουστίβου ζητούναναγνώστες του«Λαού»,
διαβάζονταςτοτεχνικόπρόγραμματουδήμου.Πουπεριλαμ-
βάνειταπρώτα,αλλάόχιτοδεύτερο.Εκείόπουλόγωφθορών
στον ελαστικό τάπητα ελλοχεύουν κίνδυνοι τραυματισμού,
όπωςμάλλονδικαίωςαναφέρουν.

Καταγράφουμετιςπαρατηρήσειςκαι ευελπιστούμεσεπα-
ρεμβάσεις.

Ζεστό κρασί με 
χριστουγεννιάτικες 

μελωδίες
60περίπου λίτρα γλυκόπιοτου και

μυρωδάτουζεστούκρασιούπροσφέρ-
θηκεαπόχορηγόστηνεκδήλωσηφω-
ταγώγησηςτουΧριστουγεννιάτικουδέ-
ντρουστοπάρκοτηςΕληάς.

Θεοποιημένο από την αρχαιότητα
μέχρι σήμερα το εθνικό μας προϊόν
έκανε το θαύμα του, μας ζέστανε και
μας«λύτρωσε»από τηνγκρίζαπραγ-
ματικότητα, έστω για λίγο, μαζί με τη
Φιλαρμονικήπουμαςχάρισεχριστου-
γεννιάτικεςνότες.

Κι ας λέγεται «γερμανικό»ως έθι-
μο…Πιο «ζεστό» από το τοπικό μας
κρασί,δενέχει!

Με σχέδιο για τους Ρομά;
Τοσχέδιο δράσης για την κοινωνική

ένταξητωνΡομάστονδήμοΒέροιαςκαι
η οικιστική αποκατάσταση των οικογε-
νειών Ρομάπου διαβιούν στον καταυ-
λισμό Εργοχωρίου, θα συζητηθεί στη
συνεδρίαση τηςΔημοτικής Επιτροπής
Διαβούλευσης σήμεραΤετάρτη 20Δε-
κεμβρίου.Ασφαλώςέναμεγάλοθέμαγια
την τοπική κοινωνία και τις αρχές,που
οφείλουμε όλοι να το αντιμετωπίσουμε
μεευαισθησία,συνέπειακαιπολλήυπο-
μονή. Για το καλόόλωνμας, μα κυρίως

γιατοκαλότωνπαιδιώντωνχαμένωνευκαιριώντουΕργοχωρίου.Καιονοώννοείτω.Γιατοθέμαθαμιλήσει,σήμερα
στις«Πρωινέςσημειώσεις»(10-11)οαντιδήμαρχοςΘεόφιλοςΚορωνάς,στον«Άκου99.6».

Ξεκίνησετοbazaarτης«Πρωτοβουλίας»

ΚλέβειγιαάλλημιαφοράτιςεντυπώσειςτοχριστουγεννιάτικοbazaarτουΣυλλόγου«ΠρωτοβουλίαγιατοΠαιδί».
Χριστουγεννιάτικαστολίδια, στεφάνια, κοσμήματα,πλεκτά,πήλινες κατασκευές με μοντέρνο ντιζάϊν,πεντανόστιμα

μελομακάρονα, χιονισμένοι κουραμπιέδεςαλλά καισπιτικά γλυκά του κουταλιού, μαρμελάδες, λικέρ, γούρια, κεριά και
πολλέςευχέςαπόκαρδιάςμεμπόλικηχρυσόσκονηαπόταπαιδιάτουΣυλλόγου,σαςπεριμένουνστοbazaarτηςΠρωτο-
βουλίας,στονπεζόδρομοτηςΠαναγήΤσαλδάρη42(απέναντιαπότονφούρνοΣερεμέτα).

Τοωράριολειτουργίαςείναικαθημερινάαπότις9.00έωςτις14.00καιτοαπόγευμααπότις17.30έως20.30ενώτα
Σαββατοκύριακααπότις10.00έωςτις15.00

ΚαιμηξεχνάμεπωςμετηβοήθειαόλωνηΠρωτοβουλίαφροντίζειπαιδιάσεκίνδυνο.

lΗαναφοράτουΑντώνηΚα-
γκελίδη στο θέμα τουπροϋπο-
λογισμού για τον μικρό αριθμό
αιτήσεωνδημοτώνστιςρυθμίσεις
οφειλών.«Μόλις 100.000 ευρώ 
προϋπολογίζονται για 270 άτομα 
που έκαναν αιτήσεις ρύθμισης, ό-
σο ποσό δηλαδή χρωστάνε μόλις 
δύο άτομα. Πάλι οι φτωχοί κάνανε 
αιτήματα» είπε ο κ. Καγκελίδης,
προτείνοντας να γίνουν οι νόμι-

μεςενέργειεςγιατουςέχοντες,μετελευταίαλύσητημηνυ-
τήριααναφοράστονεισαγγελέα.

«Είναι πληγή οι οφειλές δημοτών σε όλους τους δή-
μους. Λίγοι ρύθμισαν τα χρέη τους. Αναγκαστικά μέτρα 
για τους μεγαλοοφειλέτες θα πάρουμε από το νέο έτος»

απάντησε ο δήμαρχος Κώστας
Βοργιαζίδης.

Για μπαταξήδες που βολεύο-
νται και επιβαρύνουν τον δήμο,
μίλησε ο τέωςπρόεδρος τουδη-
μοτικού συμβουλίου Τηλέμαχος
Χατζηαθανασίου
lΟ ίδιος ο κ. Καγκελίδης

πρότεινεταακίνητατηςΚΕΠΑνα
έλθουν στον δήμο και από εκεί
στις τοπικές κοινότητες καιστους
συλλόγους.

«Η ΚΕΠΑ δεν μπορεί με 19 άτομα να διαχειριστεί όλους 

αυτούς τους χώρους. Όταν έλθει ο προϋπολογισμός της 
ΚΕΠΑ να το δούμε κι αυτό» είπεαργότεραο τέωςπρόε-
δροςΤηλέμαχοςΧατζηαθανασίου.

l «Απορώ πώς έρχονται ε-
πίσημοι και κάθονται στην πα-
ρέλαση μ’ αυτά τα χρήματα που 
στέλνουν οι κυβερνήσεις στους 
δήμους» σημείωσεο επικεφαλής
τηςελάσσονοςμειοψηφίαςΑντώ-
νηςΜαρκούλης, μιλώντας για
προϋπολογισμούςπείνας.

-Δώστε μας τονπροϋπολογι-
σμόκαιτοτεχνικόπρόγραμμανα
τα εμπλουτίσουμε, είπε σε άλλο
σημείοοκ.Μαρκούλης.

-Διαβούλευση έγινε, τι άλλο να
κάνουμε;Απάντησεμε ερώτησηο
αντιδήμαρχοςΘανάσης Σιδηρό-
πουλος.
l«Δεν θα 

έπρεπε  να 
υπάρχει μια 
πρόβλεψη για 
το κολυμβητή-

ριο;» ρώτησε ο Αν.Μαρκούλης.
«Ουδέποτε θα γίνει αν δεν το χρη-

ματοδοτήσει η ΓΓΑ. Δικό της έργο εί-
ναι» απάντησε ο δήμαρχοςΚ.Βορ-
γιαζίδης.

Παραλειπόμενααπότησυνεδρίαση
τουδημοτικούσυμβουλίου

ΈθελξεοΠινόκιο

Εντυπωσιακό ξεκίνημα στην πρώτη εκδήλωση του χρι-
στουγεννιάτικουπρογράμματος τηςΚΕΠΑστηνΑντωνιάδειο
Στέγη Γραμμάτων καιΤεχνώνμε δωρεάν είσοδο, τηνπερα-
σμένηΔευτέρα.ΟΠινόκιοήτανπάνταέναςαπότουςαγαπη-
μένουςήρωεςτωνπαιδιών,ειδικάαυτήντηνπερίοδο,γεγονός
που αποτυπώθηκε στην κατάμεστη αίθουσα αλλά και στον
ενθουσιασμότωνπαιδιών.

Μιαακόμακαλήαρχήενόςακόμακύκλουεορταστικώνεκ-
δηλώσεων,όπωςηΚΕΠΑξέρεινατιςδοργανώνει!
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Κάλεσμα συμπαράστασης
 στην αυριανή δίκη 

των αγροτών Βέροιας 
για τις περσινές κινητοποιήσεις

Στο Δικαστικό Μέγαρο της Βέροιας, δικάζεται αύριο Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου στις 09:00 π.μ, το  
Διοικητικό Συμβούλιο του Αγροτικού Συλλόγου Γεωργών Βέροιας , για τις περσινές κινητοποιή-
σεις. Ενόψει  της δίκης καλούμε όλο τον κόσμο να συμπαρασταθεί στους αγρότες. 

Ο Πρόεδρος 
 Τάσος Χαλκίδης 

Ο Γραμματέας   
Θόδωρος Παπακωνσταντίνου

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του προέδρου της ΕΚΕ στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου

Στα 25 λεπτά, το καλό συμπύρηνο
-«Ο παραγωγός που καλλιεργεί σωστά και έχει ανάλογη ποιότητα,

 θα έχει και λογική ανταμοιβή» τόνισε ο Κ. Αποστόλου
Στα 25 λεπτά το κιλό προσδιόρισε 

την τιμή του καλού συμπύρηνου ροδάκι-
νου για τη νέα περίοδο ο πρόεδρος της 
ΕΚΕ Κώστας Αποστόλου, στη χθεσινή 
συνέντευξη Τύπου στα γραφεία της Έ-
νωσης Κονσερβοποιών. «Αυτή είναι η 
δική μου θέση και εκτίμηση, και αφορά 
τα ροδάκινα που θα παραδίδονται κί-
τρινα, υγιή, με ως 5% ακατάλληλα και 
στο σωστό μέγεθος» υπογράμμισε ο κ. 
Αποστόλου.

Νωρίτερα ο πρόεδρος της ΕΚΕ εξέ-
φρασε την ανησυχία του για την πορεία 
του συμπύρηνου ως καλλιέργειας και 
της κομπόστας στις εξαγωγές, με βάση 
την εικόνα των τελευταίων χρόνων με τα 
μικρόκαρπα και τα άγουρα σε ποσοστό 
20-25% που υπονομεύει το προϊόν.

«Ο κλάδος προτίθεται να κουβεντιά-
σει από τώρα με τους παραγωγούς, 
στην κατεύθυνση της διατήρησης και 
της βελτίωσης της θέσης μας στην αγο-
ρά» σημείωσε ο κ. Αποστόλου.

Με ικανοποιητική δυναμική ο κλάδος
Ξεκινώντας τη συνέντευξη ο κ. Αποστόλου είχε σημειώσει πως παρά 

τα προβλήματα στη διεθνή οικονομία ο κλάδος έχει ικανοποιητική δυνα-
μική, τονίζοντας ότι η μεγάλη ανησυχία είναι η χαμηλή ποιότητα, μέσω 
της οποίας χάνεται το πιο σημαντικό πλεονέκτημα για το προϊόν μας. 
«Αγοράσαμε με 24 λεπτά και αξιοποιήσαμε μεγάλος της παραγωγής 
με 8 λεπτά για χυμό. Τα δε άγουρα είχαν ακόμη μεγαλύτερο κόστος» 
σημείωσε ο κ. Αποστόλου, μιλώντας για μείωση της κατανάλωσης και 

χάσιμο αγορών.
«Δίνουμε δικαίωμα στους ανταγωνιστές μας, που αυξάνουν την πα-

ραγωγή τους, όπως π.χ. η Κίνα, γεγονός που δυσκολεύει τη θέση μας» 
είπε επίσης.

Ο κ. Αποστόλου δέχθηκε ότι έχει ανεβεί πάρα πολύ το κόστος του 
παραγωγού με παρεμβάσεις της πολιτείας (ασφαλιστικό, φορολογικό) 
που δεν παλεύονται, ωστόσο πρόσθεσε ότι υπάρχουν και κάποιοι 
παραγωγοί που δεν νοιάζονται για την παραγωγή ποιότητας, προβαίνο-
ντας σε μείωση φροντίδας και πώληση μαύρων από αντίδραση, επιλο-

γή όμως που λειτουργεί αυτοκαταστροφικά για το προϊόν.

Αξίζει η καλλιέργεια συμπύρηνου
Στη συνέχεια ο πρόεδρος της ΕΚΕ διαβεβαίωσε τον σοβαρό παρα-

γωγό ότι αξίζει να καλλιεργήσει συμπύρηνο, έτσι ώστε με σωστές καλ-
λιεργητικές φροντίδες να προσπαθήσει να παραγάγει μέση απόδοση 4 
τόνους το στρέμμα.

«Πολλές είναι οι καινούριες ποικιλίες, με εγγυημένες αποδόσεις αλλά 
κανείς δεν ασχολείται. Πρέπει να νοιαστεί ο κόσμος. Να ξαναγυρίσουμε 
στο ροδάκινο που ξέρουμε. Και το συμπύρηνο ροδάκινο είναι. Στην τελι-
κή, πόσα χρήματα παίρνουν φέτος στα επιτραπέζια;» υπογράμμισε ο κ. 
Αποστόλου και συνέχισε:

«Ο παραγωγός που καλλιεργεί σωστά και έχει ανάλογη ποιότητα, 
ναι, θα έχει και λογική ανταμοιβή. Και η βιομηχανία όταν παραλαμβάνει 
σωστό ποιοτικά ροδάκινο, εγγυάται την απορρόφησή του σε λογική 
τιμή» τόνισε.

Αλματώδης αύξηση της καλλιέργειας στις δηλώσεις ΟΣΔΕ
Άλλα στοιχεία που κατέθεσε ο κ. Αποστόλου στη διάρκεια της συνέ-

ντευξης:
• Το 2014 είχαμε 117.000 στρέμματα συμπύρηνα, το 2015 έγιναν 

161.000, το 2016 αυξήθηκαν σε 172.000 και το 2017 σε 183.000.
• Αλματώδης αύξηση της καλλιέργειας του συμπύρηνου διαπιστώ-

νεται σύμφωνα με τις δηλώσεις στον ΟΣΔΕ. Τουλάχιστον 70.000 στρ. 
από αυτά μπήκαν ή μπαίνουν στην παραγωγή τώρα. Πιθανολογείται ότι 
υπάρχουν και αδήλωτα.

• Μέχρι σήμερα οι καιρικές συνθήκες δεν επέτρεψαν να φανεί η δυ-
ναμικότητα της καλλιέργειας. Οι παραγωγές τα τελευταία χρόνια είναι 
δυσανάλογα χαμηλές.

• Παρ’ όλα αυτά ο προβληματισμός υπάρχει. Τι θα γίνει αν και όταν 
έχουμε κανονική παραγωγή; Είναι διαχειρίσιμη μια παραγωγή που εν-
δεχομένως υπερβαίνει τους 450.000 τόννους;

Συλλήψεις για 
καταδικαστικές 

αποφάσεις
Συνελήφθη το πρωί 

της Δευτέρας σε περιοχή 
της Αλεξάνδρειας 25χρο-
νος, διότι σε βάρος του 
εκκρεμούσε καταδικαστική 
απόφαση του Τριμελούς 
Πλημμελειοδικείου Βέροι-
ας, σύμφωνα με την οποία 

του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 2 ετών και 3 
μηνών, για ενδοοικογενειακή απειλή και παρα-
βίαση περιορισμών διαμονής.

Επίσης συνελήφθη το μεσημέρι της ίδιας 
μέρας στη Βέροια 38χρονος, διότι σε βάρος 
του εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση του 
Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Βέροιας, σύμ-
φωνα με την οποία του επιβλήθηκε ποινή 
φυλάκισης 10 μηνών για το αδίκημα των επι-
κίνδυνων σωματικών βλαβών.

Χρ. Γιαννακάκης: Ισχύουν 
οι δεσμεύσεις αποζημίωσης από τη 

βροχόπτωση του καλοκαιριού
Ενημέρωση για το θέμα της αποζημίωσης των ροδακινοπαρα-

γωγών για τις καλοκαιρινές βροχοπτώσεις θα κάνει σήμερα Τετάρ-
τη με δελτίο τύπου η υπό σύσταση Διεπαγγελματική Οργάνωση 
Πυρηνόκαρπων, με αφορμή δηλώσεις περί άρνησης του ΕΛΓΑ να 
πληρώσει. Σύμφωνα με δηλώσεις του προέδρου της Κοινοπραξί-
ας Ομάδων Παραγωγών Ημαθίας Χρήστου Γιαννακάκη προς το 
laosnews.gr, ισχύουν στο ακέραιο όλα όσα έχουν συμφωνηθεί με το 
υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τον ΕΛΓΑ για την αποζημίωση 
των παραγωγών για το τριήμερο 15-17 Ιουλίου της βροχόπτωσης, 
χωρίς ωστόσο να έχει ανακοινωθεί το τελικό ποσό.

Έως τις 15 Ιανουαρίου 2018 παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των αιτή-
σεων στο Δήμο Βέροιας (έληγε 11-12-2017) για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση 
και την αποζημίωση για επισκευές και αντικατάσταση οικοσκευής Α΄κύριας 
κατοικίας και όχι για κτίρια άλλης χρήσης (π.χ. βοηθητικοί χώροι, αποθήκες, 
καταστήματα κ.λ.π.), των πληγέντων από τις πλημμύρες που έλαβε χώρα στις 
15 και 16 Νοεμβρίου 2017. Οι αιτήσεις υποβάλλονται καθημερινά  στο Τμήμα 
Κοινωνικής Πολιτικής & Ισότητας Φύλων του Δήμου Βέροιας (Σταδίου 51), προ-
σκομίζοντας  τα κάτωθι  δικαιολογητικά:

1] Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία).
2] Μισθωτήριο συμβόλαιο (εάν υπάρχει) ή φωτοτυπία λογαριασμού ΔΕΚΟ.
3] Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
4] Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
5] Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης φορολογικού έτους 2016 (έντυπο Ε1).
6] Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος φορολογικού έτους 2016.
7] Αντίγραφο Εντύπου Ε9.
Για περισσότερες  πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στα τηλέφωνα 

2331353812, 813, 814, 816, 817 και 819.  
Ο Αντιδήμαρχος

ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΚΟΡΩΝΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ  Δ/νση  Κοινωνικής Προστασίας – Παιδείας – Πολιτισμού

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων
για ενίσχυση των πληγέντων από τις πλημμύρες
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«ΜΟΙΑΖΕΙ ΜΕ ΠΑΡΑΜΥΘΙ»
«Εύρωστος και υγιής, αντέχων εις τους 

καμάτους της εκστρατείας, εξαιρετικής νοη-
μοσύνης και αντιλήψεως. Τίμιος, ειλικρινής, 
εργατικός, πειθαρχικός. Εκτελεί μετά μεγάλης 
προθυμίας, ζήλου και αυταπαρνήσεως τας 
ανατιθεμένας αυτώ υπηρεσίας. Σοβαρός, αξι-
οπρεπής και επιβλητικός προς τους υφιστα-
μένους του, προς ους συμπεριφέρεται μετά 
στοργής. Κρίνεται Άριστος.».

Μ’ αυτές τις λέξεις σκιαγραφεί την προσω-
πικότητα «του Μονίμου Ενωμοτάρχου Πατσίκα 
Ζήση του Χρήστου», ο Διοικητής της Στρατονο-
μίας στο Κάιρο του 1942.

Ο ζήσης είχε ξεκινήσει οδοιπορώντας από 
το χωριό του, τα Νάματα ΒοΪου, με μόνα εφό-
δια το ήθος και την δίψα του για μάθηση και 
δημιουργία. Υπηρετούσε στη Χωροφυλακή, 
όταν η Κατοχή σκέπασε την Ελλάδα. Και ο 
οδοιπόρος έγινε κολυμβητής, -κι ας μην ήξερε 
κολύμπι. Διέπλευσε το Αιγαίο και με περιπετει-
ώδη τρόπο έφτασε στη Μέση Ανατολή, για να 
ενταχθεί στον Ελληνικό Στρατό.

Εκεί, στο Κάιρο, ο οξυδερκής Στρατονόμος, 
εξαίρει το ήθος και τον χαρακτήρα του νεαρού Ενωμοτάρχη.

Εκεί γνώρισε την Καίτη εκλεκτή γόνο της πολυπληθούς στην Αίγυπτο παροικίας των Καστελ-
λοριζιών.

Εκεί θεμελίωσαν την οικογένειά τους, που την μεταφύτευσαν στη Νέα Πεντέλη, ακολουθώντας 
τα υπηρεσιακά καθήκοντα του πατέρα, ο οποίος είχε ενταχθεί στην Αεροπορία.

Ανήσυχο πνεύμα ο Ζήσης βρίσκεται σε διαρκή εγρήγορση και πρωτοστατεί σε κοινωνικές 
δράσεις.

Με την συμπαράσταση της συζύγου και των 4 γιών του, ιδρύει και λειτουργεί το «Σινέ Κάτια» 
και μπαίνει δυναμικά στο χώρο της κινηματογραφικής παραγωγής.

Όταν ο συνδυασμός άτυχων στιγμών πολλαπλασιάζει τα προβλήματα παίρνει τη μεγάλη 
απόφαση. Επιστρέφει στα πάτρια χώματα, όχι όμως στην ορεινή Δυτική Μακεδονία, αλλά στην 
πεδινή Ημαθία όπου αυτά τα χώματα τα μεταφέρει και τα αποθέτει εδώ και αιώνες ο ρους του 
Αλιάκμονα.

Εδώ αναδεικνύεται  «πατριάρχης» του τοπικού τύπου, καθώς μετά την εβδομαδιαία «Αλεξάν-
δρεια» και τον εβδομαδιαίο «Λαό» (που διέκοψε την κυκλοφορία του στη διάρκεια της δικτατορί-
ας), αποτολμά την μετατροπή του «Λαού» σε καθημερινή τοπική εφημερίδα. Η εξέλιξη και η ήδη 
σαραντάχρονη τροχιά του καθημερινού «Λαού» τον δικαιώνει πανηγυρικά.

Έχοντας διαγράψει και ο ίδιος μια εκπληκτική και ανεπανάληπτη τροχιά, εκμυστηρεύεται στον 
γιο του Τάσο την επιθυμία του να γράψει την αυτοβιογραφία του κι αρχίζει να συγκεντρώνει υλι-
κό.

Αυτή την επιθυμία εκπληρώνει ευλαβικά ο Τάσος. Αυτή την εκπληκτική τροχιά, που «μοιάζει 
με παραμύθι», αποτυπώνει με απαράμιλλη κινηματογραφική γραφή ο Τάσος, μεγαλωμένος μαζί 
με τ’ αδέρφια του μέσα στο «Σινέ Κάτια» αλλά και  μέσα στο καμίνι της έκδοσης μιας εφημερίδας.

Το βιβλίο του «Μοιάζει με παραμύθι» αποτελεί, όπως ο ίδιος σημειώνει στο εξώφυλλο, το 
σενάριο ενός έργου με πρωταγωνιστή στον Ζήση Χ. Πατσίκα και συμπρωταγωνίστρια την Αικα-
τερίνη Ζ. Πατσίκα.

Το βιβλίο αφιερώνεται στα εγγόνια των πρωταγωνιστών, και πέραν της θελκτικής γραφής, 
που κρατάει αμείωτο το ενδιαφέρον του αναγνώστη, παραθέτει πλούσιο φωτογραφικό και άλλο 
υλικό από τη ζωή, τη δράση και τις περιπέτειες των πρωταγωνιστών του.

Αξίζουν συγχαρητήρια στον Τάσο Ζ. Πατσίκα, έγκριτο δικηγόρο της πόλης μας και δημοσιο-
γράφο απ’ τα μαθητικά του χρόνια , για το βιβλίο, με το οποίο τιμά τους γονείς του και την ιστορία 
τους, και με το οποίο παρέχει σε όλους μας τη δυνατότητα να τους γνωρίσουμε καλύτερα και να 
επιβεβαιώσουμε πως τη δύναμη και τις αρετές τους τις συναντάμε και τις χαιρόμαστε και στους 
εκλεκτούς βλαστούς τους, τα παιδιά και τα εγγόνια τους, που ακολουθούν το παράδειγμά τους 
και συνεχίζουν να πρωταγωνιστούν σε καλά έργα.

Νίκος Δ. Λυσίτσας
Ιατρός Καρδιολόγος

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

ραγδής επανέρχεται με το νέο κινηματογραφικό 
του έργο και με κατάθεση ψυχής φωτίζει και τιμά 
τον σπουδαιότερο Έλληνα συγγραφέα και στοχα-
στή Νίκο Καζαντζάκη

Κάθε μέρα: 19.00 
( Συνεχίζει για 3η εβδομάδα)

Ο Θάνατος του Ιερού Ελαφιού The Killing of a 
Sacred Deer

Από τον αγαπημένο μας σκηνοθέτη  Γιώργο 
Λάνθιμο (Κυνόδοντα, Αστακός)

Κάθε μέρα: 21.30
Πρωταγωνιστούν: Κόλιν Φάρελ, Νικόλ Κίντμαν, 

Μπάρι Κέγκαν, Ράφι Κάσιντι, Σάνι Σούλζικ, Αλίσια 
Σίλβερστοουν

Σκηνοθεσία: Γιώργος Λάνθιμος
Σενάριο: Γιώργος Λάνθιμος, Ευθύμης Φιλίππου

Ο ΘΗΣΑΥΡΟΣ
Η νέα κωμωδία του Στράτου Μαρκίδη «O Θη-

σαυρός», η οποία βασίζεται σε μια από τις πλέ-
ον αγαπημένες στιγμές του κλασσικού ελληνικού 
κινηματογράφου, την ταινία «Ο Θησαυρός του 
Μακαρίτη».

Σκηνοθεσία: ΣΤΡΑΤΟΣ ΜΑΡΚΙΔΗΣ
Σενάριο: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Κάθε μέρα: 19.15 και 21.30
ΦΑΙΗ ΞΥΛΑ, ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΙΚΑΛΗΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙ-

ΜΙΤΣΕΛΗΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΝ-
ΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΩΡΟΘΕΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ, ΛΕΥΤΕΡΗΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ, ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ , ΔΗ-
ΜΗΤΡΗΣ ΤΖΟΥΜΑΚΗΣ, ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΑΛΥΒΑΤΣΗΣ, 
ΣΟΦΙΑ ΜΟΥΤΙΔΟΥ, ΜΑΓΔΑ ΠΕΝΣΟΥ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
ΜΠΟΥΡΔΟΥΜΗΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΤΙΚΟΥΔΗ, ΣΠΥΡΟΣ 
ΦΩΚΑΣ

Πρωταγωνιστεί και η Βεροιώτισα ηθοποιός 
Μάγδα Πένσου

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

9/12 –Κυρ 10/12)
Σκηνοθεσία: Πολ Κινγκ Ηθοποιοί: Μπρένταν 

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

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

http://www.facebook.com/cinestarveria 

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

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

 Θανάσης Γιαγλής, ένας από 
τους 50 ανθρώπους του κόσμου 
που βάφουν φιγούρες Subbuteo 
Το Subbuteo ή αλλιώς το επιτραπέζιο 

ποδόσφαιρο είναι ένα από τα πιο κλασικά 
παιχνίδια όλων των εποχών. Παίκτες χρησι-
μοποιώντας απλώς τα δάχτυλα τους προσπα-
θούν να σκοράρουν στο αντίπαλο τέρμαμόνο 
με πολύ μικρά πιόνια..Έχοντας χρόνια εμπει-
ρία και ως παίκτης αλλά και ως ζωγράφος, 
ο Θανάσης Γιαγλής μιλάει στον ΛΑΟ για τις 
διακρίσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό , αλλά 
ταυτόχρονα και για την εμπειρία του να βάφει 
φιγούρες Subbuteo. «Το πιο ιδιαίτερο στο 
Subbuteo είναι ότι μέσα από αυτό έχω κάνει 
φίλους σε όλο τον κόσμο. Μπορεί να κάνει ο 
ένας πράγματα για τον άλλον ενώ δεν έχουμε 
ιδωθεί ούτε μια φορά από κοντά.»

Τι είναι το Subbuteo;
Είναι ένα παιχνίδι που ουσιαστικά αποτε-

λεί τη μικρογραφία του ποδοσφαίρου πάνω 
στο τραπέζι. Θα το λέγαμε επιτραπέζιο ποδό-
σφαιρο, με δεδομένο ότι είναι πιστή αντιγρα-
φή του κλασικού παιχνιδιού. Δημιουργήθηκε 
μετά τον Β’ Παγκόσμιο. Για να καταλάβεις, 
στην πρώτη συσκευασία Subbuteo που κυ-
κλοφόρησε στο εμπόριο δεν υπήρχε τσόχα, 
αλλά κιμωλίες και κουβέρτες που ήταν σε 
πλεόνασμα, από τον πόλεμο. Στην Ελλάδα 
ήρθε γύρω στα τέλη της δεκαετίας του 70’ 
κυρίως από ναυτικούς και φοιτητές που είχαν 
ταξιδέψει στην Αγγλία μιας και που εκεί δημι-
ουργήθηκε το Subbuteo. Αυτή τη στιγμή α-
σχολούνται ως παίκτες, γύρω στα 400 άτομα 
στην χώρα, κατά πλειοψηφία σε Αθήνα, Λάρι-
σα αλλά και Θεσσαλονίκη, όπουτον Οκτώβρη 
του 15’ ανοίξαμε και ένα club.

Ασχολείσαι επαγγελματικά;
Υπάρχουν άνθρωποι που παίζουν 

Subbuteo σε clubs στο εξωτερικό και πληρώ-
νονται για αυτό. Έξω είναι εντελώς διαφορε-
τική η κατάσταση με την Ελλάδα. Εγώ βάφω 
κιόλας κούκλες για Subbuteo και σε αυτό 
αφιερώνω πολύ χρόνο. Δεν μπορώ όμως να 
ασχοληθώ επαγγελματικά εξαιτίας της κατά-
στασης του κράτους που ζούμε. Έβαφα ομά-
δες γύρω στα 15 χρόνια, σε όλο τον κόσμο 
υπάρχουν γύρω στους 50 ανθρώπους που 
βάφουν ομάδες για αυτό το παιχνίδι. Έφτασα 
στο βάψιμο σε ένα επίπεδο όπου έβλεπα τις 
φιγούρες που έφτιαχνα και ένοιωθα πως δεν 
έχω ξαναδεί καλύτερες. Έχω κερδίσει διεθνή 
διαγωνισμό στις φιγούρες 2Κ4 , αυτή είναι η 
ονομασία τους και τις φτιάχνει ένας Άγγλος. 
Παρόλα αυτά επαγγελματικά είναι πολύ δύ-
σκολο να ασχοληθεί κανείς. όμωςέχω κάνει 
φίλους από όλο τον κόσμο μέσα από αυτό 
και μιας που τα αναλώσιμα υλικά κοστίζουν, 
θα πω ότι οι φίλοι μου, με βοηθούν να συνε-
χίσω να κάνω το hobby μου.

Πόσο χρόνο χρειάζεσαι για να βάψεις
μια φιγούρα;
2 ώρες περίπου για την κάθε φιγούρα. Η κάθε 

ποδοσφαιρική ομάδα έχει από 11 παίκτες οπότε 
χρειάζεται αρκετή ώρα. Ευτυχώς τα κάνω σταδιακά. 
Η φιγούρα είναι πολύ δύσκολο να ολοκληρωθεί με 
τόσες λεπτομέρειες. Έχω ζωγραφίσει μέχρι και τα 
tattoo του Κλάους στη φιγούρα του.

Από ποια μέχρι ποια ηλικία μπορεί κάποιος 
να παίξει ;
Νομίζω από 6-7 χρονών μέχρι όσο αντέχουν τα 

πόδια του. Υπάρχει κατηγορία βετεράνων από 45 
χρονών και πάνω που παίζουν ξεχωριστά. Υπάρ-
χουν κατηγορίες under 12, under 15, under 19 αλλά 
και open, που παίζει όποιος θέλει. Ο μεγαλύτερος 
ηλικιακά που έχω γνωρίσει που παίζει Subbuteo 
είναι 65 χρονών, αλλά υπάρχουν και μεγαλύτεροι. 
Η ομορφιά στο Subbuteo είναι ότι δεν έχει σημασία 
πόσο χρονών είσαι ή τι δουλειά κάνεις. Μπορούν 
να παίξουν όλοι. Δεν σχετίζεται με το μορφωτικό, 
πνευματικό ή βιοτικό επίπεδο. Υπάρχουν καθηγητές 
πανεπιστημίου, δικηγόροι, διευθυντές, πρόεδροι , 
καταστηματάρχες που παίζουν Subbuteo.

Υπάρχει η FISTF (διοικητική αρχή ) αλλά και 
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Έχεις συμμετάσχει σε 
κάποια διοργάνωση αγώνων Subbuteo;

Σε αγωνιστικά τουρνουά συμμετέχω από το 1998 
και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Υπάρχει και για 
το Subbuteo το ChampionsLeagueκαι το Παγκόσμιο 
Πρωτάθλημα. Το 2009 πήγα στο Rotterdam για να 

δω, όχι για να παίξω. Για να παίξεις στο παγκόσμιο 
πρωτάθλημα πρέπει να είσαι στους πρώτους 2 στην 
κατάταξη της χώρας σου. Η Ελλάδα έχει πολύ κα-
λούς παίκτες. Μάλιστα 2 από αυτούς έχουν φτάσει 
στην 20άδα της παγκόσμιας κατάταξης. Έχω κάνει 
δύο τουρνουά στην Βέροια, όμως δεν υπήρξε καμία 
οικονομική υποστήριξη παρά μόνο από κάποιους 
φίλους που με βοήθησαν στην οργάνωση. Κάποια 
στιγμή θέλω να συνεργαστώ με Ποδοσφαιρική Ομο-
σπονδία ή με κάποια ομάδα, κάποιο μουσείο, αλλά 
αυτό θα γίνει μελλοντικά.

Τσόχα και ποδόσφαιρο. Ο απόλυτος συνδυ-
ασμός για το ανδρικό ιδεώδες στο στοίχημα . 
Γυναίκες παίζουν Subbuteo;

Είναι ‘αρρώστια’ το Subbuteo. Μπορείς να κάνεις 
ταυτόχρονα τον προπονητή αλλά και τον παίκτη. 
Υπάρχουν και γυναίκες προφανώς που παίζουν όχι 
πολλές ανά τον κόσμο, αλλά υπάρχουν.

Στην εποχή του Η/Υ και του PlayStation με τα 
videogames , πόσο σημαντικό θεωρείς να ασχο-
ληθεί κάποιος με το Subbuteo;

Πάντα το θεωρούσα χάσιμο χρόνου να κάθεσαι 
μπροστά από μια οθόνη και να ζεις την πραγματικό-
τητα εκεί. Γενικά ο στόχος μου είναι τα μικρά παιδιά 
να σταματήσουν την αποκαθήλωση στους υπολογι-
στές και αν έστω και ένα πιτσιρίκι ασχοληθεί με το 
Subbuteo, εγώ θα είμαι ευτυχισμένος.

Γιώτα Ασλάνογλου



Δεκαπέντε ημέρες εκδηλώσεων γεμάτες… 
Χριστούγεννα, συνδιοργανώνουν, ο Εμπορικός 
Σύλλογος Βέροιας, ο Δήμος, το Επιμελητήριο 
Ημαθίας, το ΔΗΠΕΘΕ και η ΚΕΠΑ, από τις 15 
Δεκεμβρίου έως τις 7 Ιανουαρίου του νέου έτους.

Για το γιορτινό 15νθήμερο έδωσαν χθες συνέ-
ντευξη Τύπου, η πρόεδρος του Εμπορικού Συλ-
λόγου Αθηνά Τσιπουρίδου, ο πρόεδρος του 
ΔΗΠΕΘΕ Νίκος Μαυροκεφαλίδης, ο εκπρόσω-
πος του Εμπορικού Τμήματος του Επιμελητηρίου 
Νίκος Νούλας, και ο πρόεδρος της ΚΕΠΑ, Λεω-
νίδας Ακριβόπουλος.

Το σύνθημα είναι: «Γιορτάζω-Ψωνίζω-ΖΩ στη 
Βέροια», και μέσα από αυτό δίνεται και το μήνυμα 
της συνδιοργάνωσης.

«Ο καθένας να δείξει την διάθεση του, να στη-
ρίξει τον εμπορικό κόσμο, να στηρίξει την αγορά , 
να στηρίξει τον Δήμο μας, γιατί όλα αυτά, επιστρέ-
φουν στην κοινωνία» είπε ο κ. Μαυροκεφαλίδης, 
δίνοντας και το πρόγραμμα του διημέρου (Πα-
ρασκευή και Σάββατο) κατά το οποίο θα δράσει 
μέσα στην πόλη το ΔΗΠΕΘΕ.

Την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου στις 7:15μ.μ. οι 
μαθητές των ομάδων «ΣΧΕΔΙΟ Β’» & «ΣΧΕΔΙΟ 
Γ’» θα μαζευτούν στην πλατεία  Δημαρχείου ντυ-
μένοι με στολές (ξωτικά, τάρανδοι, χιονάνθρωποι 
κ.λπ). Εκεί θα επιβιβαστούν στο τρενάκι, συνο-
δεύοντας μικρούς και μεγάλους, ενώ το Σάββατο 
από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις  2.00μ.μ. στο 
εμπορικό κέντρο της Βέροιας θα συγκεντρωθούν 
παιδιά από 6 ομάδες του τμήματος θεατρικής 
υποδομής του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ  Βέροιας, Γ’ & Δ’ Δη-
μοτικού καθώς και Γυμνασίου και Λυκείου. Τα 
παιδιά φορώντας εορταστικά κόκκινα σκουφιά θα 
ξεχυθούν για 2 ώρες στα στενά της αγοράς, και 
θα μοιράσουν ενημερωτικά φυλλάδια, σε περα-
στικούς, σε κόσμο, σε μαγαζιά και στα καφέ της 
περιοχής. Στα φυλλάδια θα εμφανίζεται ο τίτλος 
της εκδήλωσης ΓιορτάΖΩ- ΨωνίΖΩ – ΖΩ στη 
Βέροια και στην άλλη πλευρά «γράψε μια ευχή», 
που ο καθένας θα έχει τη δυνατότητα να κάνει. 
Οι ευχές θα συγκεντρωθούν σε κουτί στην πλα-
τεία Δημαρχείου και ο καθένας θα πάρει από μια 
ευχή, που έγραψε ένας άλλος συμπολίτης του. 
Τα παιδιά, μοιράζοντας τα φυλλάδια θα ενημερώ-

νουν τον κόσμο για τον στόχο της εκδήλωσης, ότι 
στην πλατεία Δημαρχείου στις 2.00μ.μ. θα γίνει 
συγκέντρωση των κατοίκων της Βέροιας, όσων 
περισσότερων είναι δυνατόν, ώστε να βγει μια  
μεγάλη εορταστική φωτογραφία. Στο χώρο θα 
υπάρχει φωτογράφος, που με drone θα τραβήξει 
τη φωτογραφία του συγκεντρωμένου πλήθους 
από ψηλά. Στο σημείο συγκέντρωσης θα υπάρχει 
και ένα χαρτόνι, όπου ο κάθε συμμετέχοντας θα 
αναγράφει με μαρκαδόρο το όνομα του.

 «Συμμετέχουμε ευχαρίστως  σε μια τόσο ό-
μορφη δράση που για δεύτερη 
χρόνια κάνει ο εμπορικός σύλ-
λογος, ενώ θα ήθελα να ση-
μειώσω και την προθυμία των 
παιδιών της Φιλαρμονικής αλλά 
και του μαέστρου Βαλάντη Κυ-
ριακίδη, που παρότι έχουν ένα 
πολύ βεβαρυμμένο πρόγραμμα 
αυτές τις μέρες και τους ζητάνε 
παντού, κατάφεραν να οργανω-
θούν και να είναι παρόντες στο 
ξεκίνημα…. Βλέπω πολύ θετικά 

οποιαδήποτε δράση γί-
νεται προς την επίταση 
του εορταστικού αυτού 
κλίματος και ειδικά όταν 
αυτές οι δράσεις υλο-
ποιούνται από φορείς 
του Δήμου, Δημοτικές 
επιχειρήσεις και θεσμι-
κούς φορείς της πόλης, 
όπως είναι το Επιμελη-
τήριο και ο Εμπορικός 
Σύλλογος. Με χαροποι-
εί προσωπικά, η συ-
νεργασία για το επερ-
χόμενο αποτέλεσμα», 
ανέφερε ο κ. Ακριβό-
πουλος.

Μία από τις δράσεις 
θα επικεντρωθεί στην 
πλατεία Πεταλούδας 
(κατάστημα Πεταλούδα) 
η οποία θα στολιστεί, 
ενώ ξυλοπόδαροι και 
ζογκλέρ θα γεμίσουν ό-
λη την Αγορά, σε όλη 
την πόλη. «Θέλουμε να 
γίνουν φέτος περιφε-
ρόμενες δράσεις, που 
θα φτάσουν σε όλα τα 
μαγαζιά της Βέροιας και 
όχι μόνο στο κέντρο. Α-
πό το Ρολόϊ μέχρι την 

Εληά, από τον. Αγ. Αντώνιο μέχρι όπου υπάρχει 
εμπορικό κατάστημα» τόνισε η κα Τσιπουρίδου.

Στο πλαίσιο της εξωστρεφούς πρόθεσης της 
νέας Διοίκησης, το Επιμελητήριο στηρίζει τις 15ν-
θήμερες εκδηλώσεις, αφού, όπως είπε ο κ. Νού-
λας «είμαστε εδώ, για να προβάλλουμε και να 
στηρίξουμε το επιχειρείν», καθότι πολλά μέλη του 
Επιμελητηρίου είναι και μέλη του Εμπορικού Συλ-
λόγου», πρόσθεσε.

Το τρενάκι
Αναλυτικότερα το πρόγραμμα του 

15νθήμερου, που για κάποιες ημέρες συμπίπτει 
και με τη Γιορτή Σοκολάτας, θα δοθεί τις επόμενες 
ημέρες, ενώ το τρενάκι θα βάλει μπρος μεθαύριο 
Παρασκευή στις 7.00 μ.μ. με αφετηρία την πλα-
τεία Δημαρχείου και με διαδρομή, Βενιζέλου, Μα-
λακούση, Κεντρικής και επιστροφή στην Πλατεία, 
κάθε μέρα, πρωί και απόγευμα!

Σοφία Γκαγκούση
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ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

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

Ο ΧΑΪΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του 
Μιλτιάδη και της Φρειδερίκης, το 
γένος Τσεχελίδη, που γεννήθηκε 
στη Νάουσα και κατοικεί στη Βέ-
ροια και η ΜΑΤΑΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 

του Βασιλείου και της Ρεβέκας, το γένος Γρηγο-
ριάδου, που γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέροια, 
πρόκειται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο που 
θα γίνει στο Δημαρχείο Βέροιας.

“ΓιορτάΖΩ - ΨωνίΖΩ - ΖΩ στη Βέροια”
Με τα χρώματα των Χριστουγέννων οι φετινές 

15νθήμερες δράσεις σ΄όλη την Αγορά
Συνέντευξη Τύπου χθες των διοργανωτών: Εμπορικός Σύλλογος, Δήμος, Επιμελητήριο, ΔΗΠΕΘΕ, ΚΕΠΑ

Κάλεσμα του Εργατικού
 Κέντρου Βέροιας

στο συλλαλητήριο της Πέμπτης
Η Διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Βέροιας καλεί όλους 

τους εργαζόμενους, τους ανέργους, τους συνταξιούχους  
στην 24ωρη Γενική Απεργία την Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 
και στο συλλαλητήριο των Συνδικάτων στις 10:30 το πρωί 
μπροστά στο Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης.

Το διοργανώνεται ως διαμαρτυρία απέναντι «στην αδιέ-
ξοδη και ανάλγητη Κυβερνητική  πολιτική η οποία «στραγ-
γαλίζει» ολόκληρη την ελληνική κοινωνία ο αγώνας είναι 
μονόδρομος». 



Πέμπτη 14 Δεκεμ-
βρίου 2017

-18.00: Υποδοχή Ιε-
ρού Λειψάνου Αγ. Λουκά 
του Ιατρού, Πανηγυρι-
κός Αρχιερατικός Εσπε-
ρινός χοροστατούντος 
του Σεβασμιωτάτου Μη-
τροπολίτου κ. Παντελεή-
μονος, Αρτοκλασίες

Παρασκευή 15 Δε-
κεμβρίου 2017

-7.30: Όρθρος και 
Πανηγυρικό Ιερατικό 
Συλλείτουργο, Κέρασμα 
για όλους στην αίθουσα 
του Ιερού Ναού

-17.30: Εσπερινός 
και Ιερά Παράκληση των 
Αγίων

Ο Ιερός Ναός θα πα-
ραμείνει ανοιχτός ανή-
μερα της εορτής μέχρι 
τις 9 το βράδυ με την 
αναχώρηση του Ιερού 
Λειψάνου.

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

Εκ της Δ/νσεως 
 του Γηροκομείου
 Βέροιας

Η κίνηση 
του Μητροπολίτη

Ο σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων:
Την Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου στις 6:00μ.μ. θα χορο-

στατήσει στον εσπερινό στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό 
των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Διαβατού επι τη 
εορτή του Αγίου Ελευθερίου.
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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. Αδελφάτο Γηροκομείο  Βέροιας Αρ. Λογ.: 8 30 00 20 01 00 00 70 , 

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

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Τρίτη 12 

Δεκεμβρίου 2017 από τον 
Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου 
(Κοιμητήρια) Βέροιας ο Νικό-
λαος Γεωρ. Χατζηχρηστί-
δης σε ηλικία 76 ετών.

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Τετάρ-

τη 13 Δεκεμβρίου 2017 στις 
11.00 π.μ. από τον Ιερό Ναό 
Αγίου Αθανασίου (Κοιμητή-
ρια) Βέροιας η Ευαγγελία 
Βούλγαρη σε ηλικία 90 ε-
τών.

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 17 

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

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
ΜΠΙΖΕΤΑ

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

Η σύζυγος
 Τα τέκνα, Τα εγγόνια

Τα αδέλφια, Τα ανήψια, 
Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

Δεξίωση θα δοθεί στο restaurant ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 17 

Δεκεμβρίου 2017 στον Ιερό 
Ναό Αγ. Σάββα Κυριώτισσας 
Βέροιας ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥ-
ΝΟ για την ανάπαυση της ψυ-
χής του αγαπημένου μας πα-
τέρα, υιού, αδελφού, ανιψιού 
και θείου

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 
ΣΦΗΝΙΑ

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

Τα τέκνα, Η μητέρα
Ο αδελφός, Οι θείοι, Τα ανήψια
Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 17 

Δεκεμβρίου 2017 στον Ιερό 
Ναό Αγ. Νικολάου Φυτειάς Ε-
ΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την 
ανάπαυση της ψυχής της αγα-
πημένης μας μητέρας, γιαγιάς 
και θείας

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΘΩΜ. 
ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ

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

Τα παιδιά
Τα εγγόνια, Τα δισέγγονα

Οι λοιποί συγγενείς
Δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού

ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 17 

Δεκεμβρίου 2017 στον Ιερό 
Ναό Αγ. Παντελεήμονα Μετο-
χίου Ημαθίας ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗ-
ΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση 
της ψυχής της αγαπημένης 
μας συζύγου, μητέρας, γιαγιάς

ΑΘΗΝΑΣ 
ΓΕΓΙΤΣΙΔΟΥ

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

Ο σύζυγος, 
Τα παιδιά

Τα εγγόνια, 
Οι λοιποί συγγενείς

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Το Διοικητικό Συμβούλιο και οι τρόφιμοι της Φιλοπτώ-

χου Αδελφότητος Κυριών Βέροιας, ευχαριστούν για την 
ευγενική τους προσφορά :

1) Τον κύριο Καλλιγά Νικόλαο για τη δωρεά 60 ΕΥΡΩ 
για τις ανάγκες του συσσιτίου.

2) Την κ. Χουβαρδά Φιλιώ για τη δωρεά 50 ΕΥΡΩ για 
τις ανάγκες του συσσιτίου.

3) Ανώνυμη κυρία για τη δωρεά 50 ΕΥΡΩ για τις ανά-
γκες του συσσιτίου.

4) Ανώνυμο κύριο  για ένα τσουβάλι πατάτες.
5) Ανώνυμο κύριο για τα δέκα βάζα μαρμελάδες.
6) Ανώνυμη κυρία για τα τρία κιλά φασόλια, είκοσι βάζα 

κομπόστα, έξι βάζα σάλτσα.
7) Τον κύριο Βουτσά Άγγελο για τα εικοσιπέντε κιλά 

ρύζι.
8) Ανώνυμη κυρία για το ένα λίτρο λάδι, ένα κιλό τυρί 

,ζάχαρη ρύζι, μακαρόνια, σάλτσα, αλάτι.
9) Ανώνυμο κύριο για τα έξι κιλά κιμά.
10) Ανώνυμη κυρία για τα τριάντα κιλά πατάτες και τριά-

ντα κιλά κρεμμύδια.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
 Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός  Σύλλογος Φίλων   

Κέντρου Μέριμνας Ατόμων  Ειδικών Δεξιοτήτων του Δήμου 
Βέροιας ευχαριστεί θερμά  τους κάτωθι για τις δωρεές τους:

1. Την κ. Μαρίνα Ρωσσάκη για την οικονομική δωρεά 
της εις μνήμην του γαμπρού της Κωστούλα Γεώργιου

Ο Θεός ας τον αναπαύσει  
2. Την κ. Κωστούλα Λουτσιάνα για την οικονομική δω-

ρεά της εις μνήμην του συζύγου της Κωστούλα Γεώργιου
Ο Θεός ας τον αναπαύσει  
3. Τον Σύλλογο Γονέων του 16ου Δημοτικού Σχολείου 

Βέροιας για την δωρεά σοκολατένιων εδεσμάτων
 Η Εθελόντρια  Διευθύντρια 
και Πρόεδρος του Συλλόγου

 Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΡΟΙΑΣ, ΝΑΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΕΛΕΝΗΣ & ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΔΙΑΒΑΤΟΥ

Πρόγραμμα Πανηγύρεως 
14-15 Δεκεμβρίου 2017



Με συμμετοχή εκπροσώ-
πων των Εθνικών Ιατρικών 
Συλλόγων  της Ευρωπαϊκής  
Ένωσης, πραγματοποιήθηκε 
η Τακτική Γενική Συνέλευση 
των Ευρωπαϊκών Ιατρικών 
Συλλόγων (CEOM) στο Πα-
ρίσι. 

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός 
Σύλλογος εκπροσωπήθηκε 
στην Συνδιάσκεψη από τους  
Αναστάσιο Βασιάδη, Κωνστα-
ντίνο Κουτσόπουλο, Βλαδίμη-
ρο Παναγιωτίδη και Μαρίλυ-
Πασακιώτου.

Στην Γενική Συνέλευση 
παρουσιάστηκαν και εξετά-
στηκαν  θεματικές ενότητες 
με αντικείμενα την βία κατά 
των εργαζομένων στον χώρο 
της Υγείας, τις εξελίξεις του 
προσφυγικού ζητήματος, τα 
φυσιοθεραπευτικά  επιμελη-
τήρια, τις πειθαρχικές κυρώ-
σεις,  την απαγόρευση της 
διαφήμισης σύμφωνα με την 
Ευρωπαϊκή Οδηγία για τον 
έλεγχο της αναλογικότητας, 
την συνεργασία μεταξύ των 
Ευρωπαϊκών Ιατρικών Ορ-
γανώσεων, τις  ρυθμίσεις 
για το Ευρωπαϊκό Ιατρικό 
Επάγγελμα και τις δράσεις 
της UNESCO στο πεδίο της 
βιοηθικής και της ηθικής των 
επιστημών.

Σημαντικό μέρος της Συνέλευσης απασχόλησε η  ε-
ξέταση των περιστατικών βίας που εκδηλώνονται στους 

χώρους της Υγείας, ιδιαίτερα στα νοσοκομεία.
Εκ μέρους του Επικεφαλής της Ελληνικής Αντιπροσω-

πείας  A. Bασιάδη τονίστηκε  η απουσία συνολικής προ-
στασίας του  ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού  και  
τέθηκε η αναγκαιότητα διαμόρφωσης ενός πλαισίου  απο-
τροπής και διαχείρισης των περιστατικών βίας, σύμφωνα 
με το οποίο απαιτείται η καθιέρωση παρατηρητήριου σε 
κάθε χώρο υγείας σε διασύνδεση μέσω δικτύου, η στελέ-
χωση των υπηρεσιών με ειδικό προσωπικό καταγραφής, 
αντιμετώπισης  και διεκπεραίωσης των περιστατικών 
όπως Κοινωνικός Λειτουργός, Ψυχίατρος η Ψυχολόγος, 
Νομικός και Αστυνομικός, η θέσπιση λεπτομερούς κανονι-
σμού διαχείρισης των περιστατικών βίας και η καθιέρωση 
σχετικών πρωτοκόλλων.

Τελική πρόταση ήταν η διαμόρφωση ενός λεπτομερούς 
νομικού πλαισίου το οποίο ως Ευρωπαϊκή Οδηγία θα 
ενσωματωθεί στο Εθνικό Δίκαιο κάθε χώρας μέλους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ανάλογες παρεμβάσεις έγιναν και για τα υπόλοιπα θέ-
ματα της Γενικής Συνέλευσης.

Ο Τομεάρχης Οικονομικών της Νέας Δη-
μοκρατίας, βουλευτής Φθιώτιδας, κ. Χρή-
στος Σταϊκούραςκαι ο αναπληρωτής Τομε-
άρχης Οικονομικών, βουλευτής Ημαθίας, 
κ. Απόστολος Βεσυρόπουλος, έκαναν την 
ακόλουθη δήλωση:

«Το αποτέλεσμα της εσφαλμένης, αλλά 
συνειδητής Κυβερνητικής επιλογής να υπερ-
φορολογήσει τους πολίτες αποτυπώνεται, 
κάθε μήνα και πιο εμφατικά στα στοιχείατης 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α-
ΑΔΕ): 

Τα ληξιπρόθεσμα χρέη 
των πολιτών προς την Ε-
φορία και το Δημόσιο φτά-
νουν πλέον τα 100 δισ. 
ευρώ.

Μόνο τον Οκτώβριο, 
προστέθηκαν 1,2 δισ. ευ-
ρώ νέες ληξιπρόθεσμες 
οφειλές, αποτέλεσμα της 
εξάντλησης της φοροδοτι-
κής ικανότητας νοικοκυρι-
ών και επιχειρήσεων.

1 στους 2 πολίτες α-
δυνατούν να πληρώσουν 
τους φόρους τους.

Απέναντι σε αυτή την 
αδιέξοδη πολιτική η πρα-
κτική της Κυβέρνησης 
είναι οι κατασχέσεις των 
περιουσιών με επιπλέον 
23.000 κατασχέσεις να έ-

χουν πραγματοποιηθεί μόνο τον Οκτώβριο. 
Έτσι, περισσότεροι από 1.000.000 πολίτες 
έχουν υποστεί ήδη κατασχέσεις και επιπλέ-
ον 700.000 κινδυνεύουν άμεσα με αυτές.

Τα προβλήματα στα νοικοκυριά συσσω-
ρεύονται και μεγενθύνονται, εξαιτίας της α-
νερμάτιστης πολιτικής της σημερινής Κυβέρ-
νησης. Γι’ αυτό και απαιτείται άμεσα αλλαγή 
της οικονομικής πολιτικής».

ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ

Συνεστίαση αγάπης στην 
πιτσαρία ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ

Η λέσχη μας σύμφωνα με το πρόγραμμά της την Κυ-
ριακή 17 Δεκεμβρίου 2017 το μεσημέρι θα έχει συνεστία-
ση στην πιτσαρία ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ στην περιοχή ΕΛΗΑΣ στις 
13.00. Η συμμετοχή κατ’ άτομο είναι 12 ευρώ. Περιλαμβά-
νει ζωντανή μουσική, ουζάκι με μεζέ, σαλάτα, τυρί και κρε-
ατικό. Για τη συμμετοχή σας τηλεφωνείστε μας ή περάστε 
από τα γραφεία μας Ανοίξεως 90. Η λέσχη είναι ανοικτή 
κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή τος ώρες 10.30-12.30 
το πρωί. Τηλέφωνο 23310 25654.

Το Δ.Σ.
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Χρ. Σταϊκούρας 
και Απ.Βεσυρόπουλος:

«Τα 100 δισ. ευρώ έφτασαν 
οι ληξιπρόθεσμες οφειλές, 
το 1.000.000 ξεπέρασαν

 οι κατασχέσεις»

Οι εκδηλώσεις βίας στα νοσοκομεία 
και αλλά καίρια υγειονομικά ζητήματα 

στην γενική συνέλευση της CEOM στο Παρίσι
-Τις θέσεις του Πανελλήνιου 

Ιατρικού Συλλόγου ανέπτυξε ο Αναστάσιος Βασιάδης



Την Τετάρτη 
22 Νοεμβρίου 
2017 πραγμα-
τοποιήθηκε στο 
Δημοτικό Ιατρείο 
του Δήμου Βέ-
ροιας δωρεάν 
εμβολιασμός για 
τα παιδιά των 
άπορων και α-
ν α σ φ ά λ ι σ τω ν 
οικογενειών του 
διευρυμένου Δή-
μου Βέροιας, 

με βάση το 
ε θ ν ι κ ό  π ρ ό -
γ ρ α μ μ α  τ ο υ 
υποχρεωτικού 
ε μ β ο λ ι α σ μ ο ύ 
του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλ-
ληλεγγύης με τη συνεργασία της Μ.Κ.Ο. 
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΟΣ στο Πρόγραμ-
μα Εμβολιά-ζουμε: παιδιά ανασφάλιστα, 
όχι απροστάτευτα”  στο οποίο εθελοντές 
γιατροί  πραγματοποιούν δωρεάν εμβολια-
σμούς παιδιών ανασφάλιστων οικογενειών 
σε πολλά μέρη της Ελλάδας, με εμβόλια 
που παρέχει η ανωτέρω Μ.Κ.Ο.

Η καταγραφή των παιδιών που εμβο-
λιάζονται είχε ξεκινήσει από το Δημοτικό 
Ιατρείο. Οαπολογισμός της σημερινής ημέ-
ρας είναι: από τα 36 παιδιά που προσκλή-
θηκαν, προσήλθαν κι εμβολιάστηκαν 19 
παιδιά με 28 πολυδύναμα εμβόλια που τα 
προστατεύουν από 57 ασθένειες.Από την 
οργάνωση Αποστολή ΑΝΘΡΩΠΟΣ διατέ-
θηκε το σύνολο των εμβολίων. 
Δυστυχώς  πολλά παιδιά δεν ήρθαν αν και 
είχαν ενημερωθεί. Τα πα-
ραπάνω παιδιά μπορούν 
να συμμετάσχουν στον 
επόμενο εμβολιασμό μα-
ζί με τα παιδιά που θα 
έρθουν για επαναληπτι-
κές δόσεις και όσα και-
νούργια παιδιά δεν έχουν 
καμία πρόσβαση σε κρα-
τικό φορέα υγείας προ-
κειμένου να εξασφαλί-
σουν δωρεάν τα εμβόλια 
τους. Η εκστρατεία του 
εμβολιασμού συνεχίζεται 
ως δράση του Δημοτικού 
Ιατρείου Βέροιας, γι’ αυτό 
καλούμε τις οικογένειες 
που είναι ανασφάλιστες 
ή τους φορείς που γνω-
ρίζουν τέτοιες περιπτώ-
σεις (Παιδικοί Σταθμοί, 
Νηπιαγωγεία, Δημοτικά 
Σχολεία κλπ),  να απευ-
θύνονται στο Δημοτικό 
Ιατρείο, ώστε να συμμε-
τάσχουν στον επόμενο 
εμβολιασμό.

Θέλουμε για άλλη μια 
φορά να  ευχαριστήσου-
με προσωπικά για την 

εξαιρετική συνεργασία που είχαμε τα μέ-
λη της Μ.Κ.Ο. Αποστολή Άνθρωπος του 
προγράμματος «Εμβολιά-ζουμε παιδιά α-
νασφάλιστα όχι απροστάτευτα»,  κ. Βίκη 
Κουτσογιαννοπούλου και την κ. Γιούλη Πα-
πανικολάου του διοικητικού τμήματος  των 
προγραμμάτων της Οργάνωσης Αποστολή 
Άνθρωπος, την κ. Μαρία Αραμπατζή και την 
κ. Σταυρούλα Παπαχατζή εθελόντριες παι-
διάτρους του Δημοτικού Ιατρείου Βέροιας 
. Το συντονισμό του όλου προγράμματος 
είχε η κ. Σοφία Γούτα Κοινωνική Λειτουργός 
υπεύθυνη του Δημοτικού Ιατρείου.

Στη δράση εμβολιασμού του Δημοτικού 
Ιατρείου Βέροιας παρευρέθηκαν και στή-
ριξαν η προϊσταμένη του ιατροκοινωνικού 
τμήματος του ΚΑΠΑ κ. Άρτεμις Λευκοπού-
λου, η Διευθύντρια του ΚΑΠΑ κ. Αθανασία 
Γιαμουστάρη και ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του 
ΚΑΠΑ κ. Στέργιος Διαμάντης.

Εκδηλώσεις εμπνευσμένες από το 
εορταστικό πνεύμα των Χριστουγέννων 
και όχι μόνο διοργανώνονται στη Νά-
ουσα το διάστημα από 12 Δεκεμβρίου 
2017 έως 6 Ιανουαρίου 2018. 

Επίκεντρο των εφετινών εκδηλώσε-
ων θα είναι η «Γιορτή των Ευχών», η 
οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρα-
σκευή 15 Δεκεμβρίου και ώρα 17:30 
στην Πλατεία Καρατάσου και διοργα-
νώνεται από το Δήμο Ηρωικής Πόλης 
Νάουσας.

Τις υπόλοιπες ημέρες, πολλές εορτα-
στικές εκδηλώσεις από συλλόγους, φο-
ρείς, σχολεία κλπ. θα πραγματοποιού-
νται σε όλους τους χώρους πολιτισμού, 
στο Εμπορικό Κέντρο, σε γειτονιές της 
πόλης και στις Τοπικές Κοινότητες του 
Δήμου Νάουσας. Το πρόγραμμα των 
εκδηλώσεων έχει ως εξής:

Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου
• «Η Γιορτή των Ευχών», χριστουγεννιάτικη εκδήλωση 

του Δήμου Νάουσας, Πλατεία Καρατάσου, ώρα 17:30
Σάββατο 16 Δεκεμβρίου
• Xριστουγεννιάτικοbazaar από το Γηροκομείο Νάουσας, 

Πολυχώρος «Έρια», ώρα 10:30
• Παρουσίαση του βιβλίου «Τύχη στα Τείχη» της Γεωργίας 

Μακρογιώργου, Εστία Μουσών, ώρα 19:00
Κυριακή 17 Δεκεμβρίου
• Xριστουγεννιάτικοbazaar από το Γηροκομείο Νάουσας, 

Πολυχώρος «Έρια», ώρα 10:30 
• Φωταγώγηση χριστουγεννιάτικου δέντρου και γιορτή, 

Πλατεία Αγγελοχωρίου, ώρα 18:00

• Χριστουγεννιάτικη παραδοσιακή 
εκδήλωση από την Εύξεινο Λέσχη Κο-
πανού, Πλατεία Κοπανού, ώρα 13:00

• Χριστουγεννιάτικη συναυλία των 
τμημάτων του Δημοτικού Ωδείου Νάου-
σας, Δημοτικό Θέατρο, ώρα 19:00

• Χριστουγεννιάτικη συναυλία με τη 
Φιλαρμονική Κοπανού, Πολιτιστικό Κέ-
ντρο Στενημάχου, ώρα 19:00 

Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου
• Εκπαιδευτική θεατρική παράστα-

ση «Νεφέλες» από το Θέατρο Νέου 
Κόσμου, Δημοτικό Θέατρο, ώρα 10:30

Τρίτη 19 Δεκεμβρίου
• Εκδήλωση τμήματος μουσικής α-

γωγής του Δημοτικού Ωδείου Νάουσας, 
«Εστία Μουσών», ώρα 18:00

Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου
• Χριστουγεννιάτικη γιορτή του Ο-

μίλου Κολύμβησης «Νάουσα», Πολυχώρος «Βέτλανς», ώρα 
17:00

• Χριστουγεννιάτικη συναυλία με τη Χορωδία «Canto A 
Tempo», Δημοτικό Θέατρο, ώρα 19:00

Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου
• «4ο NaoussaSantaRun», χριστουγεννιάτικος αγώνας 

δρόμου όλων των ηλικιών, Πλατεία Καρατάσου, ώρα 18:30
Σάββατο 23 Δεκεμβρίου
• Άναμμα φωτιάς και παραδοσιακή χριστουγεννιάτικη 

γιορτή, Πλατεία Μονοσπίτων, ώρα 19:00
• Άναμμα φωτιάς και παραδοσιακή χριστουγεννιάτικη 

γιορτή, Πλατεία Χαρίεσσας, ώρα 21:00
• Άναμμα φωτιάς και παραδοσιακή χριστουγεννιάτικη 

γιορτή, Πλατεία Στενημάχου, ώρα 21:00
• Έθιμο «Κόλντε», Πλατεία Πολυπλατάνου, 

ώρα 21:00
• Το άναμμα του «καρτσιούνου» από τον 

Σύλλογο «Άρκτος» Αρκοχωρίου, Πλατεία Αρκο-
χωρίου, ώρα 22:00

Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου
• Χριστουγεννιάτικη παιδική λαογραφική εκ-

δήλωση του «ΠΥΡΣΟΥ» Νάουσας, Δημοτικό 
Θέατρο, ώρα 20:00

Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου
• Χριστουγεννιάτικη συναυλία με τη νεανική 

χορωδία «NAOUSSA GLEE», Δημοτικό Θέα-
τρο, ώρα 20:00

Σάββατο 30 Δεκεμβρίου
• Αναβίωση του εθίμου του «γαβουρμά» 

από τον Σύλλογο «ΜΙΕΖΑ» Κοπανού, Πλατεία 
Κοπανού, ώρα 13:00

Δευτέρα 01 Ιανουαρίου
• Αναβίωση του εθίμου «Μωμόεροι» α-

πό τον Σύλλογο «ΚΟΜΝΗΝΟΙ» Ροδοχωρίου, 
Πλατεία Ροδοχωρίου, ώρα 11:00

Παρασκευή 05 Ιανουαρίου
• Ετήσια λαογραφική παράσταση από τον 

«Όμιλο Γενίτσαροι και Μπούλες», Δημοτικό 
Θέατρο, ώρα 20:00

Σάββατο 06 Ιανουαρίου
• Έθιμο ιπποδρομιών από τον Σύλλογο 

«Πήγασος» Νάουσας, Άλσος Αγίου Νικολάου, 
ώρα 12:00
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Ημέρες γιορτών στο Δήμο Νάουσας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ
Αναρτήθηκαν στον πίνακα ανακοινώσεων της Δ.Α.Ο.Κ. Π.Ε. ΗΜΑ-

ΘΙΑΣ, στον 3ο όροφο, στη Μητροπόλεως 44 στη Βέροια, οι καταστάσεις 
πληρωμής δικαιούχων και απορριπτόμενων Ανειλημμένες υποχρεώσεις 
Μέτρου Μ10 της Δράσης 2.1 «Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά 
περιοχών» του Π.Α.Α 2014-2020- ΕΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2016.

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΕΝΤΟΣ 5 ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ 
ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ (ΕΩΣ και 18-12-
2017)

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΤΗΣ ΔΑΟΚ Π.Ε ΗΜΑΘΙΑΣ
ΤΗΛ 23313 50141
E-MAIL :karagiannis.d@imathia.pkm.com

Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση 
από τον Όμιλο 

Προστασίας Παιδιού Βέροιας
Ο Όμιλος Προστασίας Παιδιού Βέροιας και η χορωδία Μουσική Πο-

λυφωνία , διοργανώνουν Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση την Κυριακή 17 
Δεκεμβρίου στις 17.00 στην Αντωνιάδειο Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών. 

Συμμετέχουν η Θεατρική Ομάδα της Γ΄ τάξης του 2ου Δημοτικού 
Σχολείου Βέροιας και η χορωδία του 12ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας.

Οικονομική ενίσχυση 5 ευρώ.

Στο Δημοτικό Ιατρείο Βέροιας
Δωρεάν εμβολιασμός 
για παιδιά άπορων και 

ανασφάλιστων οικογενειών



 Πέντε μήνες χρειάστηκαν για να 
αποβάλλει ο κύριος Αποστόλου και 
την τελευταία μάσκα με την οποία 
έπαιζε όλον αυτό τον καιρό την α-
ποκρουστική φαρσοκωμωδία του σε 
βάρος των ροδακινοπαραγωγών.

Πέντε μήνες τώρα, από το εφιαλ-
τικό τριήμερο 15, 16 και 17 Ιουλίου, 
και την ολοκληρωτική καταστροφή 
που αφάνισε τη σοδειά τους με τις 
συνεχείς άκαιρες βροχοπτώσεις, ο 
Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, 
δεν έδωσε απλώς μια κομικοτραγι-
κή παράσταση σε βάρος των πλη-
γέντων. Έδωσε ένα ρεσιτάλ υπο-
κρισίας που σήμερα ξεσκεπάζεται 
πλήρως.

Πληροφορίες από την προχθε-
σινή συνεδρίαση του ΔΣ του ΕΛΓΑ, 
λένε ότι για τον Οργανισμό δεν υπάρχει θέμα αποζημιώ-
σεων για τις καταστροφές από την τριήμερη θεομηνία του 
Ιουλίου, με το σκεπτικό ότι δεν μπορούν να γίνουν εκτιμή-
σεις λόγω… παρέλευσης χρόνου!!

Με άλλα λόγια: Το προσωπείο έπεσε! Όλο αυτό το 
θέατρο της ηγεσίας του Υπουργείου, οι ¨επιτροπές επί 
επιτροπών¨ και τα… ¨θετικά τους πορίσματα¨, ομολογείται 
απροκάλυπτα και χωρίς ντροπή, ότι ήταν ένα ανάλγητο 
παιχνίδι παραπλάνησης (παραμύθιασμα το λέει ο λαός) 
σε βάρος ανθρώπων που μέσα σε 72 ώρες έχασαν σο-
δειά, εισόδημα και ελπίδα για επιβίωση.

Κατόπιν αυτού, τί χρείαν΄έχομεν μαρτύρων;
Τα αίτια των τεράστιων ζημιών ήταν πασιφανή και 

αυταπόδεικτα. Άλλωστε, η επιτροπή, στην οποία συμ-
μετείχε το εγκυρότατο Ινστιτούτο Φυλλοβόλων Δένδρων 
της Νάουσας, μετά την καταστροφή είχε απερίφραστα 
γνωματεύσει ότι η θεομηνία ήταν το αποκλειστικό αίτιο, 
συνεπώς, οι πληγέντες καλύπτονται ασφαλιστικά από 
τον Κανονισμό του ΕΛΓΑ. Που προβλέπει κάλυψη ζημιών 
από βροχοπτώσεις από Μάϊο μέχρι Νοέμβριο. Εντός των 
πρώτων 24ώρων θα έπρεπε να έχουν κληθεί οι πληγέ-

ντες να υποβάλουν δηλώσεις.
Αντί αυτού, ο κύριος Αποστόλου, αποφασίζει να συ-

γκροτήσει επιτροπή για να… διερευνήσει και να γνωμο-
δοτήσει για το προφανές! Και δύο μήνες μετά την κατα-
στροφή ανακοινώνει ότι ¨το πόρισμα της επιτροπής είναι 
θετικό και θα προχωρήσει ¨με βάση τα συμπεράσματά 
της». Αποφεύγοντας όμως να αποκαλύψει το ακριβές πε-
ριεχόμενο του πορίσματος (όπως πχ ποιες ποικιλίες θα 
αποζημιωθούν ή άλλες λεπτομέρειες), ωσάν να ήταν… 

επτασφράγιστο μυστικό. Ή, μή-
πως, ωσάν… ¨να είχε κάτι στο 
μυαλό του¨;

Αλλά η κωμικοτραγική παρά-
σταση, είχε και συνέχεια… Έπρε-
πε να γίνει πιο πειστική:

Ο κύριος Υπουργός ανακοινώ-
νει συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΕΛΓΑ 
στις 12 Οκτωβρίου για να εγκρίνει 
το πόρισμα, αυτή αναβάλλεται για 
τις 19 Οκτωβρίου που κι’ αυτή… 
αναβάλλεται, και ενώ ο κύριος Α-
ποστόλου είναι άφαντος, εξαφα-
νισμένος!

Είχα τότε δηλώσει – και δυστυ-
χώς επιβεβαιώνομαι σήμερα – ότι 
οι ανακοινώσεις Αποστόλου για το 
¨θετικό πόρισμα¨ της επιτροπής, 
ήταν απλά στάχτη στα μάτια, μια 

επιχείρηση παραπλάνησης και κατευνασμού της οργής 
των απελπισμένων ροδακινοπαραγωγών, αλλά και απο-
τροπής τυχόν ¨θερμής υποδοχής¨ του Πρωθυπουργού στα 
επικείμενα τότε εγκαίνια της ΔΕΘ! Καθώς επίσης ότι, και 
τις συνεδριάσεις - ¨φάντασμα¨ του Δ.Σ. του ΕΛΓΑ για την 
έγκριση του ¨πορίσματος¨, τις ανακοίνωσε… ¨συμπτωμα-
τικά¨ ενόψει του κομματικού περιφερειακού συνεδρίου του 
ΣΥΡΙΖΑ στη Λάρισα!

Τώρα, που η παράσταση τέλειωσε και οι μάσκες έπε-
σαν… έχουμε μια συμβουλή για τον κύριο Αποστόλου. 
Ούτε να διανοηθεί να υιοθετήσει αυτά τα ανήκουστα που 
ειπώθηκαν στο προχθεσινό ΔΣ του ΕΛΓΑ, ότι δεν δίνουν 
αποζημιώσεις λόγω παρέλευσης χρόνου και αδυναμίας ε-
κτιμήσεων. Δεν μπορεί τρία χρόνια Υπουργός να αγνοεί ό-
τι: Τέτοιες περιπτώσεις, ο ισχύων Κανονισμός Ασφάλισης, 
τις επιλύει και ΚΑΤΑΒΑΛΕΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ, με το σχετικό 
άρθρο περί ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ. Αυτό που απαι-
τείται είναι απόφασή του να το εφαρμόσει. 

Ο,τιδήποτε άλλο θα είναι προφάσεις εν αμαρτίαις!
        Ας μη σπεύσει λοιπό για ακόμη μια φορά να ε-

ξαφανιστεί! Αλλά να δώσει εντολή στην υφισταμένη του 
διοίκηση του ΕΛΓΑ, να καλέσει άμεσα τους πληγέντες 
ροδακινοπαραγωγούς να καταθέσουν δηλώσεις. Και να 
τους αποζημιώσει το ταχύτερο δυνατόν με την σύνταξη 
πορισμάτων συνολικής εκτίμησης. τα οποία θα προσεγγί-
ζουν με ορθότητα και δίκαιο τρόπο την πραγματική ζημιά 
που έχουν υποστεί!

        Να είναι βέβαιος ο κύριος Υπουργός, ότι οι άν-
θρωποι αυτοί, δεν έχουν περιθώρια ανοχής για άλλη 
κοροϊδία!
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Ο φορέας Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού – Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηµαθίας – διε-
νεργεί Ηλεκτρονικό ∆ιεθνή  ∆ηµόσιο Ανοικτό ∆ιαγωνισµό, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά επί τη βάσει της τιµής, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ» για την ισχυροποίηση των τεχνητών λίθων και των χυτών 
συµπληρωµατικών αρχιτεκτονικών µελών (cpv 14621000-0 «Κράµατα Σιδήρου»). 

Ο προϋπολογισµός είναι 38.000,00 € (µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.)  
Τόπος – χρόνος διενέργειας διαγωνισμού 

Ειδικοί περιορισµοί συµµετοχής ορίζονται στην διακήρυξη.  
Κάθε προσφορά αυτών που συµµετέχουν στον διαγωνισµό πρέπει υποχρεωτικά και µε ποινή 

αποκλεισµού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής της οποίας το ποσό θα πρέ-
πει να καλύπτει σε Ευρώ (€) ποσοστό 2% της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας (µη συµπερι-
λαµβανοµένου του Φ.Π.Α.). 

Η παράδοση των υλικών θα γίνει µε τµηµατικές παραδόσεις και η ολοκλήρωσή της έως 31-
12-2018.  

Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους συµµετέχοντες στον διαγωνισµό για εκατόν ογδό-
ντα µέρες (180) µέρες από την επόµενη ηµέρα της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής τους. 

∆εν γίνονται εναλλακτικές προσφορές. 
Το Έργο χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους 

ΕΣΠΑ- Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηµατικότητα και Καινοτοµία 2014-2020  «Στερέωση, 
Συντήρηση, Αναστήλωση και Ανάδειξη του Ανακτότου Αιγών – Φάση ∆.1» (mis 5002588) κωδ.: 
2017ΣΕ11410000 

Οι πληρωµές του αναδόχου θα γίνουν σύµφωνα µε τα τεύχη του διαγωνισµού. 
Η διακήρυξη εστάλη στην Ε.Ε.Ε.Κ. την 12-12-2017 
Περ ισσότερα στο ιχε ία  κα ι  πληροφορίες  γ ια  τη  δ ιακήρυξη δ ίδοντα ι  στα 

τηλ.2331092347-2331029737 , Fax 2331092347-2331071725, αρµόδιοι υπάλληλοι Ολυµπία 
Φελεκίδου, Ελένη Τουπαρλάκη, Ρήγα Φεραίου 16-18 – 59 132 Βέροια.        

ΒEΡΟΙΑ, 12-12-2017
Η Νόμιμος εκπρόσωπος

Η Προϊσταμένη της ΕΦΑ ΗΜΑΘΙΑΣ   
Αγγελική Κοτταρίδη

Αρχαιολόγος

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ 
του Εμπορικού Συλλόγου  Αλεξάνδρειας

Ο Εμπορικός Σύλλογος Αλεξάνδρειας προσκαλεί τους γονείς και τα παιδάκια για την 
καθιερωμένη χριστουγεννιάτικη παιδική γιορτή που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 
13 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 5:30 μ.μ., μπροστά στο Πνευματικό Κέντρο, δίπλα από το 
παγοδρόμιο, προσφέροντας αρτοσκευάσματα και γλυκίσματα από τα καταστήματα της 
πόλης μας.

Ο Άγιος Βασίλης με το ξωτικό του, σας περιμένουν με πολλά δώρα, εκπλήξεις, τρελό 
χορό, παιχνίδια και facepainting για μικρούς και μεγάλους.

Ευχαριστήριο 
από «Τα Παιδιά 

της Άνοιξης»
Στα πλαίσια του προ-

γράμματος  Ετα ιρ ικής 
Κοινωνικής Ευθύνης, η 
εταιρία ESTIALΑBΙΚΕ 
σχεδίασε και εγκατέστησε 
αφιλοκερδώς το σύστημα 
HACCP για την διασφάλι-
ση της ποιότητας και της 
υγιεινής παραγόμενων 
προϊόντων. Το ΚΔΗΦ «Τα 
Παιδιά της Άνοιξης» ευ-
χαριστεί πολύ τον κ. Ζα-
φειριάδη Θωμά και τον κ. 
Καιλιάνη Βασίλη οι οποί-
οι συμμετείχαν ενεργά σε 
όλες τις διαδικασίες που 
απαιτούνταν προκειμέ-
νου να ολοκληρωθεί η 
διαδικασία πιστοποίησης, 
καθώς και την εταιρία 
ESTIALΑBΙΚΕ που στους 
δύσκολους καιρούς που 
διανύουμε εξακολουθεί να 
προσφέρει.  

Το Δ.Σ.

Παρέμβαση διασύνδεσης του  
Ε.Ε.Ε.Ε.Κ  με το ΚΠΑ ΟΑΕΔ Νάουσας
Η απορρόφηση των αποφοίτων των Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαί-

δευσης Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) από την αγορά εργασίας είναι το «στοίχημα» της ειδικής 
αγωγής για την πλήρη ένταξη των αποφοίτων ΑΜΕΑ στον κοινωνικό ιστό. Στο πλαίσιο 
αυτής της προσπάθειας πραγματοποιήθηκε παρέμβαση διασύνδεσης του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ με το 
ΚΠΑ ΟΑΕΔ Νάουσας. Στη συνάντηση εργασίας συμμετείχαν για το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Νάουσας η 
κοινωνική λειτουργός Ευαγγελία Μουτσιούλη και για το ΚΠΑ ΟΑΕΔ Νάουσας η εργασιακή 
σύμβουλος Δέσποινα Πουρσανίδου.

Κατά την επίσκεψη μας στο τοπικό γραφείο, πραγματοποιήθηκε η έκδοση δελτίου ανερ-
γίας των αποφοίτων, αυτών που πληρούν τις προϋποθέσεις για την απόκτηση της,  ενημέ-
ρωση των ιδίων και των γονέων τους  για τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η διασύνδεση με 
την αγορά εργασίας. Επιπλέον,  συμβουλευτική για τη διευκόλυνση της ένταξης των μαθη-
τών στην αγορά εργασίας και συμπληρώθηκε έπειτα από ατομικές συνεντεύξεις το ατομικό 
σχέδιο δράσης του καθενός. Να ευχαριστήσουμε την προϊστάμενη του ΟΑΕΔ Νάουσας κα 
Μάρκου Σταυρούλα και όλο το προσωπικό για την άμεση εξυπηρέτηση των αποφοίτων 
μας παρά την υπέρβαση του ωραρίου εξυπηρέτησης κοινού.

Εκ του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ

 Γιώργος Καρασμάνης : 
«Οι μάσκες έπεσαν, 

το «στημένο παιχνίδι» ξεσκεπάστηκε, 
περιθώρια για άλλη κοροϊδία δεν υπάρχουν» 

Τόνισε για τους πληγέντες από τις βροχές του Ιουλίου ροδακινοπαραγωγούς



Πλησιάζουμε προς τις γιορτές των
Χριστουγέννων και η διάθεση των α-
θλητώνμαςγιαπαιχνίδιπαραμένειανε-
βασμένη.Αυτόφάνηκεακόμημιαφορά
το Σάββατο στη συνάντησή μας με τα
αντίστοιχα τμήματα υποδομής τηςΑκα-
δημίας «Αργυρίου»στηΝάουσα, όπου
οιπαίκτες μας δε δίστασανστιγμήπα-
ρά το έντονο κρύο και «ξεχύθηκαν» για
παιχνίδι!

CMYKCMYK
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Σήμερα Τετάρτη 13/12 θα διεξα-
χθεί η 15η αγωνιστική για το 
πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής στο 

2ο όμιλο και η ΚΕΔ ανακοίνωσε τους 
διαιτητές και τους βοηθούς που θα 
διευθύνουν τα παιχνίδια.

ΦίλιπποςΑλεξ.-ΑΠΕΛαγκαδάδιαιτητήςοκ.Δη-
μητριάδης(Χαλκιδικής)βοηθοίοικ.κΧριστάκογλου
καιΜαλανδρής(Χαλκιδικής)

ΑγροτικόςΑστέρας-Νάουσαδιαιτητής ο κ.Τσα-
λουχίδης (Κιλκίς) βοηθοί οι κ.κΧαραλαμπόπουλος
καιΠαπαδόπουλος(Κιλκίς)

Μακεδονικός-Μ.ΑλέξανδροςΤρικάλωνδιαιτητής
ο κ.Πανυτσίδης (Κοζάνης) βοηθοί οι κ.κ Ιωαννίδης
καιΜπαλιάγκας(Κοζάνης)

ΑΕΚαρίτσας-Καμπανιακόςδιαιτητής ο κ.Κατε-
ρινιάδης(Πέλλας)βοηθοίοικ.κΜίλτσηςκαιΑρέστης

ΑΟΚαρδίας -Αλμωπός διαιτητής ο κ. Κορόζο-
γλου (Δράμας ) βοηθοί οι κ.κΠαστιάδης καιΟικο-
νομίδης

Εδεσσαικός-Ηρακλής διαιτητής ο κ.Τάσης (Η-
πείρου) και βοηθοί οι κ.κ Καραλής και Θανασιάς
(Ηπείρου)

Κιλκισιακός-Πιερικόςδιαιτητήςοκ.Χανίδης(Μα-
κεδονίας)βοηθοίΜεταξιώτηςκαιΚωνσταντίν(Μακε-
δονίας)

Εμβόλιμη αγωνι-
στική στην Α1 
της ΕΠΣ Ημαθί-

ας με την διεξαγωγή 
της 12ης αγωνιστικής 
όπου ο πρωτοπόρος 
ΠΑΟΚ Αλεξάνδρειας 
δεν αγωνιστή αφού 
υποδέχεται στο ΔΑΚ 
Αλεξάνδρειας  την 
Νικομήδεια. Όμως την 
ίδια ημέρα και ώρα 
θα διεξαχθεί ο αγώ-
νας για την Γ΄Εθνική 
μεταξύ του Φίλιππου 
Αλεξάνδρειας και του 
Λαγκαδά και έτσι το 
παιχνίδι αναβάλλεται. 
Αντίθετα η 2η της βαθμολογίας Νίκη 
Αγκαθιάς θα πάιξει στην Επισκοπή 
με το τοπικό Κεραυνό.

ΠΡΌΓΡΑΜΜΑΑΓΏΝΩΝτης13.12.2017
Α1ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ(ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ)(12ηαγω-

νιστική)
ΔΑΚΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ15.00ΠΑΟΚΑΛΕΞ/ΕΙΑΣ

-ΑΣΝΕΑΣΓΕΝΕΑΣΑΝΑΒΑΛΕΤΑΙ

ΔΑΚΝΑΟΥΣΑΣ15.00ΑΧΙΛΛΕΑΣΝΑΟΥΣΑΣ -
ΓΑΣΚΟΠΑΝΟΣ

Διαιτησία:ΚΑΡΑΓΚΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΣΩ-
ΤΗΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΚΩΝ/
ΝΟΣ

ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ15.00ΓΑΣΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ -ΑΕ
ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ

Διαιτησία:ΜΑΛΟΥΤΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΠΑΖΑΡ-
ΤΖΙΚΛΗΣΓΡΗΓΟΡΙΟΣ-ΜΠΑΚΑΛΗΣΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ15.00ΑΡΗΣΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ
-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣΔΙΑΒΑΤΟΥ

Διαιτησία:ΠΑΡΑΣΙΟΥΣΤΕΦΑΝΟΣ-ΓΙΑΓΚΙΤΖΟ-
ΓΛΟΥΛΑΖΑΡΟΣ-ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣΛΟΥΚΑΣ

ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ 15.00Μ.ΑΛΕΞ.ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ -
ΠΟΝΤ.ΝΕΟΛΑΙΑΑΡΑΧΟΥ

Διαιτησία:ΠΑΠΑΔΑΚΗΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΛΙΟΛΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΤΡΑΝΤΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ15.00ΚΕΡΑΥΝΟΣΕΠΙΣΚΟΠΗΣ
-ΝΙΚΗΑΓΚΑΘΙΑΣ

Διαιτησία:ΚΕΛΕΣΙΔΗΣΜΙΧΑΗΛ-ΓΑΒΡΑΣΓΡΗ-
ΓΟΡΙΟΣ-ΔΕΒΕΤΖΙΔΗΣΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ15.00ΑΠΟΛΛΩΝΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ
-ΕΝΩΣΗΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ

Διαιτησία: ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΧΑ-
ΛΑΤΖΙΟΥΚΑΣΑΡΓΥΡΙΟΣ-ΚΑΡΑΙΩΣΗΦΑΛΕΞΑΝ-
ΔΡΟΣ

Γ΄Εθνική - 2ος όμιλος

Οιδιαιτητέςκαιοιβοηθοίτης15ης
εμβόλιμηςσημερινήςαγωνιστικής

ΕΠΣΗμαθίας
Οι διαιτητές της Α1 στην 12η 

αγωνιστική που διεξάγεται σήμερα

Το Σάββατο (16/12) ξεκινά το 
πρωτάθλημα Νέων της Football 
League. Στον 1ο όμιλο θα διε-

ξαχθούν δύο αναμετρήσεις και ακόμα 
δύο στον 2ο, ενώ τέσσερα ματς θα 
γίνουν την Κυριακή (17/12). Η ομάδα 
της Βέροιας θα ξεκινήσει το πρω-
τάθλημα την ερχόμενη Κυριακή 17  
Δεκεμβρίου παίζοντας στην Δράμα με 
την ομάδα Νέων της Δόξας.

Αναλυτικάτοπρόγραμμα:
1οςόμιλος
Σάββατο16/12

Καλλιθέα–ΟΦΗ(12:30)
Παναχαϊκή–Εργοτέλης(13:00)

Κυριακή17/12
AEΣπάρτη–Παναιγιάλειος(11:00)
Ρεπό:Κισσαμικός

2οςόμιλος
Σάββατο16/12
Αιγινιακός–ΑναναγέννησηΚαρδίτσας(12:30)
Άρης–Πανσερραϊκός(13:00)

Κυριακή17/12
Τρίκαλα–ΑπόλλωνΛάρισας(12:00)
ΔόξαΔράμας–Βέροια(12:30)
ΑπόλλωνΠόντου–ΑΕΚαραϊσκάκης(15:00)

ΤοΣάββατο(16/12)ξεκινάτο
πρωτάθλημαΝέωντηςFootballLeague

Την Κυριακή Δόξα Δρ.- Βέροια

Τα Νέα της 
Ακαδημίας

ποδοσφαίρου 
Βέροιας 

ΠρωτάθλημαΚ16Θεσ/νίκης.ΠΑΟΚ
Κουλούρας-ΑΕΚΒέροιας3-1

Εξαιρετικόπρώτο ημίχρονο για την ομάδα
μας με πλήρη κατοχή και αρκετές επιθέσεις
στην αντίπαλη περιοχή. Σαφώς το μικρό δι-
άστημα λειτουργίας μας έπαιξε το ρόλο του,
όπου φάνηκαν οι αδυναμίες όσο αφορά την
επίτευξη τέρματος.Ατομικό λάθος της άμυνας
έδωσετηνευκαιρίαστοναντίπαλοναπροηγη-
θεί1-0.Στο40΄έπειτααπόκερδισμένοκόρνερ

καισουτμέσααπότηνμικρήπεριοχήέγινετο1-1.ΗομάδατουΠΑΟΚουλούραςεμφανίστηκεπιοέτοιμη
στοδεύτεροημίχρονοκαιμεπλήρηκατοχήαπόμέρουςτηςανάγκασετηνομάδαμαςσεαρνητικόρόλο.
Ηπίεσηέφερεδεύτεροκαιτρίτοατομικόλάθοςτηςάμυναςκαιτημετατροπήτουσκορσε3-1.Τοσυμπέ-
ρασμαμαςηεπιμονήκαιυπομονήστηνσωστήδουλειάέωςτοτέλοςτηςποδοσφαιρικήςχρονιάςώστε
ναανταγωνιστούμεομάδεςμεπερισσότεροχρόνολειτουργίαςαπόεμάς.Σύνθεση(ΚατικαρίδηςΜάριος).
Αλαμπουρινός,Καρασαλίδης,Κουτσούκης,Παπουλίδης,Κουκότσικας,ΨάλτηςΡ,ΨάλτηςΝ (70’Μπαλ-
τζής),Βουδούρης(75’Χατζηαντωνίου),Χολέβας(58’Μουστάκας),Σολάκογλου(45’Σαράφης),Ράμα.



Σε μια ακόμα νίκη, την 3η σε
τέσσερα παιχνίδια, έφθασε οΑΣ
Βέροια 2017, επικρατώντας του
ΦαίακαΚέρκυραμε37-23,σεαγώ-
να για την 4η αγωνιστική του 2ου
ομίλου στηνΑ2 γυναικών.Όπως
αναφέρει το e-handball.gr, η νεο-
σύστατηομάδατηςΗμαθίας,μετη
ΝαυσικάΜαταρώνα να σημειώνει
18γκολ,διατήρησετοαήττητο,μέ-
νοντας στα υψηλάπατώματα της βαθμο-
λογίας,οΦαίακαςγνώρισετην4ηήττασε
ισάριθμαματς.

ΑΣΒΕΡΟΙΑΣ2017–ΦΑΙΑΚΑΣΚΕΡΚΥ-
ΡΑΣ37-23

Ταπεντάλεπτα:5-1,9-2,14-4,17-5,20-
7, 23-9 (ημ.), 27-10, 30-18, 34-21, 35-20,
37-21,37-23

ΑΣΒΕΡΟΙΑΣ2017:Βλάχου,Σκανδάλη
1,Παπατάρκα,Ματαρώνα18,Μιχαηλίδου
6,Ματουλοπούλου 3,Τουλουμτζή, Γαλα-
νούδη3,Ταμάρογλου6,Τσιολαρίδου,Τσο-
λοζίδου,Αμπάρη,Συναχείρη.

ΦΑΙΑΚΑΣΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΔημήτρηςΒαρ-
ζακάκος):Αναλυτή, Ριγανά 1,Μπαλάσκα,
Πεπονή 1, Χρηστακέα, Βαρζακάκου 3,
Προβατά,Πάντου3,Ντάλλα,Πρωτοψάλτη
7, Χονδρογιάννη 7, Στεργίου, Κοντούλη,
Πλασκασοβίτη,Βάπτισμα1,Βασιλειάδου

Διαιτητές:Μπουγιάκας,Λάσκαρης.Δίλε-
πτα:2-1,Πέναλτι:2-3/2-

CMYKCMYK
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Με σκορ 34-71 οι έφηβοι του 
Φιλίππου νίκησαν την αντί-
στοιχη ομάδα του Εδεσσα-

ϊκού στην Έδεσσα και πέτυχαν την 
όγδοη συνεχόμενη νίκη τους συνε-
χίζοντας έτσι την πορεία της πρόκρι-
σης τους προς το φάιναλ φορ της 
ΕΚΑΣΚΕΜ.

Χωρίς ναπιάσουν υψηλάστάνταρ απόδοσης

οι αθλητές τουΧρήστουΜπλατσιωτηπήραναπό
νωρίς τοπροβάδισμα καιπαρά τηναστοχία τους
βασιζόμενοι στηνπιεστική τους άμυνα διεύρυναν
σιγάσιγά τηνδιαφοράγια ναφτάσουνστο τελικό
καιευρύ34-71.

ΕπόμενοπαιχνίδιτοτοπικόντέρμπιμετονΑΟΚ
πουόπωςφαίνεταιθακρίνει και τηνπρωτιάστον
όμιλο.

Φίλιππος Βέροιας (Μπλατσιώτης - Κουρου-
ζίδης) Καρμάτης 16(1), Κανακάρης 20, Χόργος
17, Τσεσμετζίδης 10, Ζαμπάκας 5, Κοκκινίδης,
Δάμτσιος3(1),Λαζόπουλος,Γεγιτσίδης

Με τη συμ-
μετοχή 
των δυο 

αθλητριών του 
Ομίλου Αντισφαί-
ρισης Βέροιας στα 
Master, το Σαββα-
τοκύριακο 25-26 
Νοεμβρίου 2017, 
έκλεισε η αγωνι-
στική χρονιά 2017 
με επιτυχία!!  Με 
δικαίωμα συμμε-
τοχής των τεσσά-
ρων καλύτερων 
αθλητριών/των  
της Γ΄ Ένωσης 
Σωματείων Αντ/
ρισης Κ.Δ. Μακε-
δονίας σε κάθε 
κατηγορία, η Παυ-
λίδου Θένια στην 
κατηγορία Κ16 , 
κατέκτησε την 2η 
θέση και η Γιαννα-
κοβίτου Εμμανου-
έλλα  στην κατη-
γορία Κ14 την 3η 
θέση. 

ΟιαγώνεςπραγματοποιήθηκανστηνΠτολεμαΐδα
μεευθύνητηςΓ΄Ένωσης.

Ο Όμιλοςαυτό τοΣαββατοκύριακο, θαολοκλη-
ρώσει τοΔιασυλλογικό Πρωτάθλημα  Γ΄ Εθνικής
κατηγορίας,γιατηνανάδειξητηςκαλύτερηςομάδας
της Ένωσης, ηοποίαθαανέβει κατηγορίακαιθα
αγωνισθείτόσοστουςΆνδρεςόσοκαιτηςΓυναίκες,
γιατηνέαχρονιά,στηΒ΄Εθνική.

ΔιοργανωτήςκαιφέτοςτωναγώνωνείναιοΌμι-
λοςΑντ/ρισηςΒέροιας και οι αγώνεςπραγματοποι-
ούνταισταγήπεδατένιςτουΔΑΚστοΜακροχώρι.

ΟΌμιλοςεύχεταισεόλουςκαλήεπιτυχίακαισυγ-
χαίρειόλουςτουςαθλητές/τριεςτου,γιατιςεπιτυχίες
τους.

Ενημερώνουμε τα μέλη μας ότι οιπροπονήσεις
θασυνεχισθούνκανονικάκατά τηνδιάρκεια τωνδι-
ακοπώντωνΧριστουγέννωνκαιτηςΠρωτοχρονιάς.

Ευχόμαστε σε όλους 
Καλές γιορτές με υγεία και αγάπη!!

Μπάσκετεφήβων

Ευρεία νίκη του Φιλίππου
επί του Εδεσσαϊκού με 34-71

Όμιλος Αντισφαίρισης Βέροιας

Μεεπιτυχίαέκλεισεηαγωνιστική
χρονιά2017

Έντονη η δραστηριότητα των τμημάτωνΥποδο-
μής τουΑΟΚΒέροιας και το τριήμερο 9-11/12.Το
Εφηβικό τμήμα τουσυλλόγου επικράτησεμε 92-27
τουΦΟΑριδαίαςσεματςπουδιεξήχθη τηΔευτέρα
11/12στοΔΑΚ«Βικέλας».Ηομάδα τουΚωνσταντί-
νουΗλιάδη είχε τονπλήρη έλεγχο του αγώνα, με
τον νεαρό τεχνικό ναπροχωράμάλιστασε εκτενές
rotation, κόντρα σε μια ομάδα όμως που μετέβη
στηνΗμαθία με αρκετές ελλείψεις.Οι πόντοι του
ΑΟΚ :Δελιόπουλος 10,Φραντζής 4,Καραθανάσης
14 (2),Βοργιατζίδης10,Χαραλαμπίδης14,Γαβριη-
λίδης,Μεταξάς4,Ντόκας6,Δημάκας6,Ορφανίδης
8,Γκίτκος7(1),Γεωργαλής7(1)

ΝίκησημείωσεκαιτοΠαιδικότμήμα,πουαντιμε-
τώπισετονΕδεσσαϊκόστοΔΑΚ«Βικέλας».

ΗομάδατουΚωνσταντίνουΚαπνά,
παρά την απουσία τουΚαραθανάση,
είχε καλήπαρουσία και ειδικάστα τε-
λευταίαπέντελεπτάτηςαναμέτρησης,
είχε τηνψυχραιμία ναπάρει τοπρο-
βάδισματοοποίοδιατήρησεμέχριτην
τελευταίακόρνατουαγώνα.

Οι πόντοι τουΑΟΚ :Μουπασιρί-
δης, Χρονίδης,Δημάκας, Κωστόπου-
λος, Μποζάμπαλης, Αβραμίδης 2,
Ιωαννίδης 24 (2), Γκίτκος 14,Αργι-
αντόπουλος 6, Στογιαννόπουλος 2,
Ασλανίδης4,Χαραλαμπίδης19

Τηνήτταμε63-23απότονΠιερικό
γνώρισαντέλοςοιΚορασίδεςτουΑΟΚ

Βέροιας,σεματςπουεπίσηςδιεξήχθηεντόςέδρας.
Τα κορίτσια της Γεωργίας Ιωαννίδου πάλεψαν

κόντρασε ένανανώτεροαντίπαλο,ωστόσο τοπιο
σημαντικό είναι οι εμπειρίες που συλλέγουν μέσα
απόένααρκετάποιοτικόπρωτάθλημα

ΑΟΚΒέροιας :Λιλιοπούλου, Χατζηλευτέρη, Γε-
ωργαλή,ΠαντελίδηΒ. 10,Θωμασιάδου 2,Κρεμλί-
δου, Βογιατζόγλου, Κατσκαβέλη 4, Γεωργιάδου,
ΠαντελίδηΠ.2,Σιουκιούρογλου5.

ΠιερικόςΑρχέλαος:Καραλή,Κιλ8,Κιολέογλου9,
Μάντζου3,Λεκάι12,ΣυμεωνίδουΣ.4,Μπουμπου-
λέντρα 6,Μάντη 6,Διονυσίδου, ΣυμεωνίδουΘ. 2,
Παντζιάλα8,Κιαρανικόλα4.

Μπάσκετ
Δύονίκεςκαιμίαήτταοαπολογισμόςτων
ΤμημάτωνΥποδομήςτουΑΟΚΒέροιας

ΧάντμπολΑ2γυναικών
Θρίαμβος του ΑΣ Βέροια 2017, νίκησε 

με 37-23 τον Φαίακα Κέρκυρας



Χωρίς να πιάσουν το μέγι-
στο της απόδοσης τους οι 
κορασίδες του Ποσειδώνα 

Βέροιας νίκησαν στο Αιγίνιο την 
αξιόμαχη ομάδα της Νίκης Αιγινίου 
με 0-3 σετ. Με τη νίκη αυτή τα κορί-
τσια της Βέροιας έκαναν ακόμη ένα 
βήμα για την κατάκτηση της πρώτης 
θέσης στον όμιλο τους. Οι φίλαθλοι 
χειροκρότησαν όλα τα κορίτσια. Τα 
σετ 17-25, 23-55 και 10-25.

Από τις νικήτριες διακρίθηκανοιΤσιού-
χαΜαριάννα, ΓεωργιάδουΜαριανίκη και
ΒενετικίδουΑγάπη.

ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣΒΕΡΟΙΑΣ: (ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΛΟΥΚΑΣ)ΝταγκοπούλουΧρυσούλα,Τρά-
ιου Ελένη, ΤσέαΜαρία, ΣαράφηΜαρία,
ΓεωργιάδουΜαριανίκη,ΟφοτζέμπεΣιώμα,
ΒενετικίδουΑγάπη, (libero),ΗλιάδουΑνα-
στασία,ΜπέηΒασιλική,ΤσιούχαΜαριάννα.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ–8αγωνιστικές
1.-ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣΒΕΡΟΙΑΣ.............24
2.-ΠΙΕΡΙΚΟΣΚΑΤΕΡΙΝΗΣ................21
3.-NIKHAIΓΙΝΙΟΥ.............................18
4.-ΠΑΝΘΕΟΛΙΤΟΧΩΡΟΥ................13
5.-ΑΡΧΕΛΑΟΣΚΑΤΕΡΙΝΗΣ................8
6.-ΜΕΛΙΚΗ.........................................7
7.-ΜΕΓΑΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ..................7
8.-ΑΙΟΛΟΣΚΑΤΕΡΙΝΗΣ.....................6
9.-ΒΑΦΥΡΑΣΔΙΟΥ..............................4

Η ομάδα του Ντάνη Τυριακίδη επι-
κράτησε με 57-48 και έφτασε 
στις 9 νίκες σε ισάριθμα ματς, 

φιγουράροντας στην πρώτη θέση της 
βαθμολογίας, πάντα με «συγκάτοικο» 
τον Φίλιππο Νέας Πέλλας. Αυτό ήταν εκ 
των πραγμάτων το πιο δύσκολο παιχνίδι 
των «ασπρόμαυρων» στη μέχρι τώρα 
παρουσία τους στο πρωτάθλημα, καθώς 
η ομάδα του Κιλκίς διαθέτει μια σκληρο-
τράχηλη ομάδα και μάλιστα προέρχεται 
από την περσινή συμμετοχή της στην Α 
ΕΚΑΣΚΕΜ.

Το ξεκίνημα ήταν εξαιρετικό για τουςΗμαθιώ-
τες,πουπήρανδιαφορά20περίπουπόντωνστο

ημίχρονο, ωστόσο στη συνέχεια υπέπεσαν σε
αρκετά λάθη καισεσυνδυασμόμε τηναποχώρη-
ση τουΜάκη Ιωσηφίδηγιαπερίπου5αγωνιστικά
λεπτά λόγω τραυματισμού, η διαφορά μειώθηκε
σταδιακά.

Ωστόσο,σε έναακόμηπαιχνίδι, ηάμυνα έβγα-
λεασπροπρόσωπους τουςΑετούς και με τους48
πόντουςπουδέχτηκαν,κράτησανγια9οσερίματς
τοπαθητικόστο-50.ΠρώτοςσκόρερήτανοΜάκης
Ιωσηφίδης,που έφτασε τους16πόντουςμε4 τρί-
ποντακαιτονακολούθησεοΧάρηςΧρυσάφης,που
σημείωσε13μετρίαεύστοχασουτεκτόςτων6.75

Επόμενοπαιχνίδι για τουςΑετούςΒέροιας, το
Σάββατο16/12με αντίπαλο τηνΑΚΕΠιερίας, τε-
λευταίογιατο2017.

Ταδεκάλεπτα:11-19,18-39,31-49,48-57
ΟιπόντοιτουΑΟΚ:Τσιμτσιρίδης7,Ιωσηφίδης

16 (4),Παπαδόπουλος 6 (1),Πάππου3,Χρυσά-
φης13(3),Ιατρού2,Κασάπης3
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Έσπασε κάθε ρεκόρ η ΑΓΕ Πιε-
ρίας, που στην αναμέτρηση με 
τον ουραγό Κεραυνό Άσπρου 

επικράτησε με 96 πόντους διαφορά 
και συγκεκριμένα 127-33! Στα άλλα 
παιχνίδια, ο ΓΑΣ Μελίκης έφτασε 
τις 9 νίκες σε ισάριθμα ματς, ενώ ο 
Εδεσσαϊκός επικράτησε στο ντέρμπι 
της ημέρας του Ζαφειράκη στη Νάου-
σα και διατήρησε τη θέση του στο 

τρίτο «σκαλοπάτι» της βαθμολογίας. 
Σημαντική η νίκη του Αετοί Κιλκίς στα 
Γιαννιτσά, ενώ ο ΓΑΣ Αλεξάνδρειας 
επικράτησε στα σημεία των Ικάρων 
και έφτασε τους 14 βαθμούς στο πρω-
τάθλημα.

Τέλος στηΑριδαία, οΦΟΑ δυσκολεύτηκε αλλά
έκαμψετηναντίστασητουμαχητικούΒατανιακούμε
σκορ73-67.

Αναλυτικάτααποτελέσματα
ΑΓΕΠιερίας–ΚεραυνόςΆσπρου.......... 127-33
ΜΑλέξανδροςΓιαννιτσών–ΑετόςΚιλκ... 55-71
ΓΑΣΑλεξάνδρειας–‘ΙκαροιΓιαν.............. 72-70
ΖαφειράκηςΝ–Εδεσσαϊκός....................64-77
ΓΑΣΜελίκης-ΑΟΚΑιγινιακός...................83-67
ΦΟΑριδαίας–Βατανιακός.......................73-67


ΗΒαθμολογία
1)ΓΑΣΜελίκης.............................................. 18
2)ΦΟΑριδαίας............................................... 16
3)Εδεσσαικός............................................... 16
4)ΑΓΕΠιερίας................................................ 15
5)Αιγινιακός................................................... 14
6)Ζαφειράκης................................................ 14
7)ΓΑΣΑλεξάνδρειας...................................... 14
8)Βατανιακός................................................ 12
9)ΊκαροιΓιαν................................................. 12
10)ΑετόςΚιλκίς.............................................. 11
11)Μ.ΑλέξανδροςΓιαν................................. 10
12)ΚεραυνόςΆσπρου................................... 10

Επόμενηαγωνιστική(10η,16/12)
ΑετόςΚιλκίς–ΑΓΕΠιερίας
ΜΑλέξανδροςΓιαννιτσών–ΓΑΣΑλεξάνδρειας
ΚεραυνόςΆσπρου–ΖαφειράκηςΝάουσας
Εδεσσαϊκός–ΓΑΣΜελίκης
ΑΟΚΑιγινιακός–ΦΟΑριδαίας
Βατανιακός/Σάρισα–ΊκαροιΓιαννιτσών

Ασκήσεις τακτικής και παιχνί-
δι με την μπάλα είχε μεταξύ 
άλλων το πρόγραμμα της 

χθεσινής απογευματινής προπόνησης 
του Φ.Α.Σ. ΝΑΟΥΣΑ, η οποία έγινε 
στις εγκαταστάσεις του Δημ. Σταδίου 
Νάουσας, ενόψει το σημερινού εκτός 
έδρας αγώνα με τον Αγροτικό Αστέ-
ρα. Δεν προπονήθηκε ο Δημήτρης 
Γρηγοριάδης λόγω τραυματισμού 
στο δάκτυλο του χεριού στο οποίο 
τοποθετήθηκε νάρθηκας. Επίσης, δεν 

θα αγωνιστεί ο Γρηγόρης Κυζιρίδης 
που συμπλήρωσε κίτρινες κάρτες, 
ενώ αμφίβολη είναι και η συμμετοχή 
του Αργύρη Τούφα, ο οποίος δεν 
ξεπέρασε πλήρως το πρόβλημα στον 
προσαγωγό. 

ΤοναγώναμετονΑγροτικόΑστέραγιατην15η
αγωνιστικήτουπρωταθλήματος(Δημ.ΓήπεδοΕυ-
όσμου,ώραέναρξης15:00)ορίσθηκεναδιευθύνει
ο διαιτητής κ.ΤσαλουχίδηςΧρήστος (ΕΠΣΚιλκίς)
μεβοηθούςτουκ.κ.ΧριστοδουλόπουλοΠαύλοκαι
ΠαπαδόπουλοΠαύλο(ΕΠΣΚιλκίς).

ΕΚΑΣΚΕΜ Α’

ΣκορΝΒΑηΑΓΕΠιερίας127-33
τονΚεραυνόΆσπρου

Νέα νίκη για τη Μελίκη

Πανέτοιμη η Νάουσα για τον σημερινό 
εκτός έδρας αγώνα στον Εύοσμο

Τανέατηςπροπόνησης

Ούτε στη Γουμένισσα σταμάτησε
η φετινή πορεία των Αετών Βέροιας

Νίκησανμε48-57

Πρωτάθλημα κορασίδων ΕΣΠΕΜ
ΝίκηΑιγινίου-ΠοσειδώναςΒέροιας

0-3
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Θα ήθελες να γίνεις ανάδοχος 
γονιός ενός παιδιού 

που μεγαλώνει 
χωρίς γονική φροντίδα;

Η Πρωτοβουλία για το Παιδί, γνωστοποιεί ότι η ΑΡΣΙΣ - Κοινωνική Οργά-
νωση Υποστήριξης Νέων σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μα-
κεδονίας διοργανώνουν σεμινάριο εκπαίδευσης για υποψήφιους ανάδοχους 
γονείς στα πλαίσια του προγράμματος ELFO για την προώθηση του θεσμού 
της αναδοχής.

Η Πρωτοβουλία για το Παιδί υποστηρίζει το πρόγραμμα και είναι στη διάθε-
ση κάθε ενδιαφερόμενου.

Τα σεμινάριο περιλαμβάνει:
-ενημέρωση για το θεσμικό πλαίσιο της αναδοχής και της επιτροπείας ανη-

λίκων
-συζήτηση με ειδικούς επαγγελματίες  για όλη τη διαδικασία της αναδοχής,  

τόσο τη θεσμική όσο και την ψυχοκοινωνική της διάσταση
-βιωματική εκπαίδευση για την οικοδόμηση μιας λειτουργικής σχέσης του 

παιδιού με τον ανάδοχο γονέα
-ενημέρωση από πολίτες που είναι ανάδοχοι γονείς 
Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί τους πρώτους μήνες του 2018 (Σάββα-

το - Κυριακή), ενώ θα ενισχυθεί σε επόμενο χρονικό διάστημα με συναντήσεις 
αναστοχασμού και συμβουλευτικής υποστήριξης.

Οι περισσότεροι πολίτες μπορούν να γίνουν ανάδοχοι, ανεξάρτητα από το 
αν είναι άγαμοι ή έγγαμοι, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν παρακολουθήσει 
μια επαρκή εκπαιδευτική διαδικασία.

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στα εκπαιδευτικά σεμινάρια μπο-
ρούν να καταθέσουν την αίτησή τους έως τις 15 Ιανουαρίου 2018. Για να 
ενημερωθούν για τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα την συνοδεύουν, ό-
πως και για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση και πληροφορία μπορούν να 
απευθύνονται: 

• στο γραφείο της ΑΡΣΙΣ, Λέοντος Σοφού 26 τηλ. 2310526150 Σοφία 
Κραλίδου.

• στο γραφείο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρι-
μνας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, τηλ. 2313 330872 Φώτης Τέγος.

• στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας της Πρωτοβουλίας για το Παιδί, 
τηλ. 23310-72303.

• στο γραφείο Διοίκησης-Εθελοντών της Πρωτοβουλίας για το Παιδί, 
τηλ. 23310-29571.

Ευχαριστίες 
για την παρουσίαση του 

ημερολογίου τους
Την Παρασκευή 8/12/2017 στις 7:οο το απόγευμα το ΚΔΗΦ «Τα Παιδιά της 

Άνοιξης» παρουσίασαν το ημερολόγιό τους στο καφέ FLORETTA στη Βέροια. 
Στον όμορφο και ζεστό χώρο του καφέ FLORETTA, συγκεντρώθηκαν συγ-
γενείς και φίλοι του κέντρου για να προμηθευτούν το συλλεκτικό ημερολόγιο, 
το οποίο κοσμούν 12 πίνακες φιλοτεχνημένοι από την ομάδα του εικαστικού 
εργαστηρίου. 

 Το Δ.Σ του Συλλόγου ευχαριστεί πολύ το καφέ FLORETTA για την υπέροχη 
φιλοξενία,  τον κ. Δημήτρη Γκατζή που με τις μελωδίες του σαξόφωνου του υ-
ποδέχθηκε τους επισκέπτες, αλλά και όλο τον κόσμο  ο οποίος ανταποκρίθηκε 
στο κάλεσμα  και τους στήριξε με την παρουσία του.

Χριστουγεννιάτικο bazzar
 του Κέντρου Υγείας Βέροιας

Την Τετάρτη 13 και την Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2017 θα πραγματοποιηθεί 
το καθιεριωμένο Χριστουγεννιάτικο bazzar του Κέντρου Υγείας Βέροιας (με 
χειροποίητες κατασκευές και στολίδια) στο ισόγειο του κτιρίου.

Τα έσοδα του bazaarθα διατεθούν για την ενίσχυση του Συλλόγου Κοινω-
νικής Πρωτοβουλίας Βέροιας «Πρωτοβουλία για το Παιδί».

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
 Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός  Σύλλογος Φίλων   Κέντρου Μέρι-

μνας Ατόμων  Ειδικών Δεξιοτήτων του Δήμου Βέροιας ευχαριστεί θερμά  τους 
κάτωθι για τις δωρεές τους:

1. Τον κ. Χρήστο Γιαννακάκη για την οικονομική του δωρεά Τον κ. Γκαζνά-
κη για την δωρεά του σε κρέας 

2. Την κ. Έφη Τσιχλακίδου  για την οικονομική της δωρεά  
3. Την κ.ΑθηνάΤσιπουρίδου για την οικονομική της δωρεά 

Η Εθελόντρια  Διευθύντρια και Πρόεδρος του Συλλόγου
Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα

Η γοργόνα της Ελισάβετ Τάρη στη «ΒΕΤΛΑΝΣ»
Τη Δευτέρα, 11 Δεκεμβρίου 2017, πραγμα-

τοποιήθηκε με πολύ μεγάλη επιτυχία, η πα-
ρουσίαση του βιβλίου της συγγραφέα και Σχο-
λικής Συμβούλου Ελισάβετ Τάρη, με τίτλο: «Ό-
ταν η γοργόνα συνάντησε τον Αλέξανδρο». Η 
εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην κατάμεστη 
αίθουσα «ΒΕΤΛΑΝΣ» του Κέντρου Τεκμηρίω-
σης Βιομηχανικής Κληρονομιάς «ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΛΑΝΑΡΑΣ» του Δήμου Νάουσας με συνδι-
οργανωτές το Δήμο Νάουσας, το Σύλλογο 
Δασκάλων και Νηπιαγωγών Επαρχίας Νάου-
σας, το 9ο Δημοτικό Σχολείο Νάουσας και τις 
εκδόσεις «ΔΙΑΠΛΟΥΣ». Την παρουσίαση του 
βιβλίου έκανε η διευθύντρια του 9ου Δ. Σ. Α-
ντωνία Χαρίση και η συγγραφέας μαζί με τους 
μαθητές των Β1 και Β2 τμημάτων του σχολεί-
ου. Την θεατρική παράσταση οργάνωσαν και 
υποστήριξαν οι δασκάλες Μάτα Ανδρεάδου 
και Φωτεινή Πάντσιου, η μουσικός Αικατερίνη Μπαμίχα, η εικαστικός Ανδρομάχη Άννα Ανδρέου και ο δάσκαλος Θεόδωρος Αλδάκος. 
Η παράσταση των λιλιπούτειων μαθητών, που αναφέρονταν στην αναζήτηση του Μεγαλέξανδρου από την γοργόνα αδερφή του 
στην περιλάλητη και πολύβουη Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, συγκίνησε το κοινό που την παρακολούθησε μέσα σε μια συναισθηματικά 
φορτισμένη ατμόσφαιρα. Μετά την αίσια έκβαση της αναζήτησης και αφού απαντήθηκε θετικά το ερώτημα «Ζει ο βασιλιάς Αλέξαν-
δρος;», γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικοί περιηγήθηκαν στην έκθεση ζωγραφικής των μαθητών του σχολείου και των πινάκων της 
εικονογράφησής του από την κ. Δέσποινα Περηφανοπούλου. Στο τέλος όλοι γεύτηκαν τα εδέσματα του μπουφέ, προσφορά του 
«Φούρνου Θανασούλη» και του οινοποιείου «ΒΑΕΝΙ».  

Κάλαντα και μουσική αφήγηση παραμυθιού σήμερα  
στη Δημόσια Βιβλιοθήκη της Βέροιας

Γνωρίζει άραγε κανείς την ιστορία 
για τα πρωτοχρονιάτικα κάλαντα; Μια 
φορά κι έναν καιρό ήταν ένα νέο παλι-
κάρι.... η συνέχεια … σήμερα  Τετάρτη 
13 Δεκεμβρίου, στις 6.00 το απόγευμα 
στην αίθουσα εκδηλώσεων της Δημό-
σιας βιβλιοθήκης.

Θα μιλήσουμε για τα κάλαντα, θα 
τραγουδήσουμε και στη συνέχεια θ’ α-
κολουθήσει βιωματική μουσικοκινητική 
δραστηριότητα.

Αφήγηση Μαρία Φλώρου.
Μουσική Μαρία Ρουμελιώτη.
Για παιδιά 4-8 ετών και τους γονείς 

τους με ελεύθερη συμμετοχή.

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας επενδύει στην άμεση 
πληροφόρηση  των δημοτών του 

Πιστός στις δεσμεύσεις του ο Δήμος Αλεξάν-
δρειας αποκτά ένα σύγχρονο σύστημα ενημέ-
ρωσης και άμεσης πληροφόρησης των δημοτών 
του, με την προμήθεια και τοποθέτηση τριών ηλε-
κτρονικών πινακίδων τύπου Led διπλής όψης σε 
πρώτη φάση.  Η τοποθέτηση των ενημερωτικών 
πινακίδων πραγματοποιήθηκε αρχικά έμπρο-
σθεν του Συνεδριακού και εκθεσιακού Κέντρου 
Ιστορίας και Λαογραφίας Δήμου Αλεξάνδρειας, 
στη γωνία μεταξύ της Επαρχιακής Οδού Θεσσα-
λονίκης Τρικάλων & Ελευθερίου Βενιζέλου στο 
Πλατύ Ημαθίας (πλατεία Δημαρχείου) και στην 
Τρίγωνη πλατεία έμπροσθεν του Δημαρχείου Με-
λίκης. Θα ακολουθήσει η τοποθέτηση παρόμοιων 
πινακίδων και σε άλλα κεντρικά σημεία όλων των 
Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Αλεξάνδρειας.

Οι πινακίδες θα προβάλλουν πληροφορίες 
και ανακοινώσεις για διάφορα θέματα που α-
φορούν τους Δημότες του Δήμου Αλεξάνδρειας 
όπως αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, 
τοπικά γεγονότα, αποφάσεις των Δημοτικών Αρ-
χών, ελεύθερες θέσεις πάρκινγκ, οδηγίες από 
το τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου σε 
περιπτώσεις επικίνδυνων φαινομένων κ.α. Επί-
σης θα μπορούν να προβάλλονται πληροφορίες 
γενικού ενδιαφέροντος όπως ημερομηνία, ώρα, 
θερμοκρασία και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία 
κρίνεται σκόπιμο να προβληθεί από την Δημοτι-
κή Αρχή.

Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας τόνισε πως «Στό-
χος της πρωτοβουλίας αυτής αποτελεί η έγκαιρη, 
υπεύθυνη και πλήρη ενημέρωση του αλεξαν-
δρινού πολίτη για τις πρωτοβουλίες και δράσεις της Διοίκησης μας, καθώς και για θέματα καθημερινότητας της πόλης μας. Προσπα-
θούμε να καταστήσουμε τους δημότες μας πιο ενεργούς απέναντι στις δράσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης, διότι ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ 
είναι ο υπεύθυνος πολίτης που ενημερώνεται  για  τα  κοινά,  αναζητά  πληροφορίες, φιλτράρει την είδηση, συμμετέχει στο χώρο της 
δημόσιας συζήτησης, διαμορφώνει κριτική σκέψη και  παίρνει  θέση».  
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 

Δεκέμβριος 2017 
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκατά

τοδιάστημααπό11-12-2017 μέχρι17-12-
2017 θαείναιτοεξής:Αυτόματοςτηλεφωνη-
τήςβλαβών:τηλ.2331021814.

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

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

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Πέρασεπερισσότεροαπό
έναςαιώναςαπό τηδιάλεξη
πουέδωσετοΜάϊοτου1896
στηναίθουσα τουσυλλόγου
Παρνασσός στηνΑθήνα ο
μεγάλος Ιταλός και Καλημε-
ρίτηςποιητής και φιλόλογος
Vito Palumbo (1854-1918)
με θέμα «Περί της ελληνο-
σαλεντινής αποικίας», ζη-
τώνταςσυμπαράστασηαπό
το ελληνικό κράτος για τους
ελληνόφωνουςτηςΚάτωΙτα-
λίας.Ησυστηματικήκρατική
συμπαράστασηδεν έφθασε,

όμως ένας πολύ μικρός α-
ριθμός Ελλήνων επιστημό-
νωνστοναιώναπουπέρασε
ασχολήθηκανμε τη γλώσσα
και τον πολιτισμό των αν-
θρώπωναυτών,πουκαυχώ-
νται για την ελληνική κατα-
γωγή τους.Μίααπόαυτούς
είναιηκ.ΦωτεινήΚαϊμάκη.

Η κ. Καϊμάκη- προσκε-
κλημένη τωνΦίλων τουΒυ-
ζαντινούΜουσείου Βέροιας
και τηςΔημόσιαςΚεντρικής
Βιβλιοθήκης και με αφορμή
την έκδοση του τελευταίου

βιβλίου της «Με τηφτερού-
γα του ταξιδιού» θα μιλήσει
στην αίθουσα εκδηλώσεων
τηςΔημόσιας Βιβλιοθήκης
μεθέμα«Έναταξίδι21χρό-
νων στην Πούλια και στην
Καλαβρία». Η διάλεξη θα
πραγματοποιηθεί τηνΤετάρ-
τη, 20Δεκεμβρίου 2017,ώ-
ρα6.30μ.μ.καιθασυνοδεύ-
εταιαπόέγχρωμεςδιαφάνει-
ες και γκρεκάνικη μουσική.
Ηείσοδοςείναιελεύθερη.

Η κ. Καϊμάκη είναι φιλό-
λογος,ποιήτρια, βραβευμέ-
νη φωτογράφος και αφοσι-
ωμένη ερευνήτρια του πο-
λιτισμού της Κάτω Ιταλίας.
Μετά από μακρόχρονες
και πολύμοχθες έρευνες ε-
ξέδωσε το 2003 το βιβλίο
«Ελληνόφωνη Καλαβρία»,
ένας τόμος 400σελίδων με
340 φωτογραφίες από τα
ελληνόφωνα χωριά τηςΚα-
λαβρίας. Το 2008 εξέδωσε
τοντόμο«ΗΕλλάδατουΣα-
λέντο» 600σελίδωνμε 800
φωτογραφίες ντοκουμέντα
από τις βραχώδεις εκκλησί-
ες, τις κρύπτες τουΣαλέντο
καιτονπολιτισμότηςGrecia
Salentina

Το 2013 παρουσίασε τη
φωτογραφικήέκθεση«Βυζα-
ντινόΣαλέντο»στοΒυζαντι-
νό και ΧριστιανικόΜουσείο

Αθηνών.Επίσης, έχει λάβει
μέρος σε επιστημονικά συ-
νέδρια με θέμα τηΜεγάλη
Ελλάδα.

Με το τελευταίο βιβλίο
της μας ταξιδεύει στον μο-

ναδικό κόσμο τηςΚάτω Ιτα-
λίας, στα μνημεία της, στην
ποίησημιας γλώσσας ελλη-
νικήςπανάρχαιας και στους
ανθρώπουςπουτηνμιλούν.

Πόσογνωρίζουμετονελληνόφωνοπολιτισμό
τηςΚάτωΙταλίας;

Η Φωτεινή Καϊμάκη στη Δημόσια Βιβλιοθήκη Βέροιας

Φαρμακεία
Τετάρτη 13-12-2017

14:30-20:30ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΟΥΕΛΕΝΗ ΒΕΝΙ-
ΖΕΛΟΥ4523310-26757

14:30-20:30ΠΑΝΑΓΑΚΗΣΑΛΕΞΙΟΣΒΕΝΙΖΕ-
ΛΟΥ723310-28594

19:00-01:00+διαν.ΖΑΜΑΝΗΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ2623310-24123



ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ από ι-
διώτη καινούργιο κα-
τάστημα 45 τ.μ. στο
κέντρο της Βέροιας
(Κεντρική 5 - δίπλα

στο Επιμελητήριο), με
πατάρι30 τ.μ.,αυτόνο-
μη θέρμανση και θέση
πάρκιγκ. Τηλ.: 6936
870915.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-

ΧΩΡΑΦΙΩΝ
ΠΩΛΕ Ι ΤΑ Ι  χω -

ράφ ι  12  σ τρ .  σ το
δρόμο  Βέρο ια -Λα -
ζοχώρ ι ,  σ ε  παρα -
γωγή ρόδια 8 ετών,
960 δένδρα,  με  25
τόνους παραγωγής,

π ε ρ ί φρα ξη ,  ν ε ρό .
Τηλ.:6984704671.

ΠΩΛΕΙΤΑΙαγρόςμε
ροδάκινα και πομώνα
στηνάσφαλτο 7.500
τ.μ., κοντά στην.Αγ.
Μαρίνα καιΑγ. Γε-
ώργιο. Τηλ.: 6945

122583Euromesitiki.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ φάρμα

με ροδακινιές (δένδρα
7ετίας) μεπομώνα, ε-

κτάσεως 10.500 τ.μ.
εντός  συνο ικ ισμού
Κυδωνοχωρίου (ΜΟΥ-
ΣΤΑΛΙ). Τηλ. επικοι-

νωνίας: 23310 23184,
6976 631156, 6977
511373.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΑΠΟΘΗΚΕΣ-

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ-
ΓΡΑΦΕΙΑ-
ΓΚΑΡΑΖ-
ΧΩΡΑΦΙΑ

ΕΝΟ ΙΚ Ι Α ΖΕΤΑ Ι
κέντρο,Αστικά, γκαρ-
σονιέρα 3ου ορόφου,
δωμάτιο, σαλοκουζί-
να, μπάνιο, ανακαινι-
σμένη, ατομική θέρ-
μανση πετρελαίου,
αιρκοντίσιον,πλήρως
επιπλωμένη, ευχάρι-
στη, φωτεινή. Ενοίκιο
180,00 ευρώ. Μεσι-
τικό γραφείο «ΣΤΟ-
ΧΟΣ». Τηλ.: 23310
68080,6973735020.

ΣΤΟ ΡΕΤΙΡΕ της
πολυκατοικίαςΠαστέρ
8 στη Βέροια, ενοικι-
άζεται γκαρσονιέρα

1ΔΧΛΚ, επιπλωμένη
και έχει εγκατάσταση
γραμμή Internet, κε-
ντρική θέρμανση,T.V.,
κλιματιστικό, ηλ. κουζι-
νάκιμεφούρνο,ψυγείο
κ.λπ.Πληρ.τηλ.:23310
24939,6973015833.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ο-
λοκαίνουργιοstudio35
τ.μ. πλήρως επιπλω-
μένο και εξοπλισμένο
με τηλεόραση, κλιμα-
τισμό, ηλ. θερμοσίφω-
να,Wi-Fi, θέση πάρ-
κιγκ και πλυντήριο σε
νεόδμητη οικοδομή,
στο κέντρο τηςΒέροι-
ας. Πληροφορίες στο
τηλ:6948457059.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΕΝΟ Ι Κ Ι Α ΖΕΤΑ Ι

πρώην εξουσ ιοδο-
τ ημένο  συν εργ ε ί ο
OPEL, πλήρως εξο-
πλισμένο,μεπολύκα-
λό ενοίκιο.Τηλ.: 6944
860080.

15ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 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.

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός φαρμακείου με πιστο-
ποίηση και εμπειρία.Αποστολή βιογραφικών:
aggeliesfarmakeiou@gmail.com.
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ ψητο-
πωλείοστηΒέροια,με
σταθερήπελατεία.Τηλ.:
6942424470.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νεαρός
ή κοπέλα άνω των
25 ετώνγια τογυρά-
δικο «Πράπας Grill»
στη Βέροια για ερ-
γασία και ντελίβερι.
Τηλ.: 2331071222&
6982 271222 (WUp)
ή  αυ τοπροσώπως
στοκατάστημα.

ΖΗΤΕ ΙΤΑ Ι  η λ ε -
κτρολόγος και μηχα-
ν ικός  αυτοκ ινήτων
από επιχείρηση στη
Βέρο ια .  Ι κανοπο ι -
ητική αμοιβή. Τηλ.:
2331071553.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  κυρ ία
ή κύριος για φροντί-
δα και  περιποίηση
ηλ ικ ιωμένου.  Τηλ. :
2331025176&6998
027956.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  άτομο
από εταιρία αυτοκι-
νήτων για το τμήμα
αν ταλλακτ ι κών  με
πολύ  καλή  γνώση
Η/Υ,  αγγλ ικών κα ι
γνώσεις μηχανολο-
γ ίας .  Τηλ . :  23310
6 2 7 8 0  &  6 9 7 8
770066.

ΖΗΤΕΙΤΑΙαπόκρε-
οπωλείο στη Βέροια,
κρεοπώληςγιαπλήρη
εργασία. Τηλ. επικοι-
νωνίας: 23320 41875
/42608.

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

ΑΠΟΕΤΑΙΡΙΑΠΟ-
ΤΩΝ ζητείται άνδρας
από 22 έως 40 ετών,
δίπλωμαοδήγησηςΓ΄
κατηγορίας, γνώστης
χειρισμούκλαρκ.Τηλ.:
επικοινωνίας: 6976
777999.

ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ ζητείταικύριος
άνωτων30ετώνμεά-
νεσηλόγουκαιευχέρεια
στις δημόσιες σχέσεις
νααναλάβειεταιρίαστο
Νομό.Τηλ.:6934888738
κοςΚώστας.

www.laosnews.gr

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700
τμ.μεκτίσμαδυόροφοσε τιμή
ευκαιρίας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφιποτιστι-
κό11στρέμματαστηΜελίκη(πε-

ριοχήΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα

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

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

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙαποθήκηκοντάστκάντρο220τ.μ.,50.000ευρώ.

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

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

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

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

Προσφορά της εβδομάδας
-ΕΥΚΑΙΡΙΑπωλείταιοικοδομή επί τηςΘεσσαλο-

νίκης,αποτελούμενηαπόυπόγειο,ισόγειο,όροφος,
160.000€

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

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

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

-Κατάστημαπωλείταισεκαινούργιαοικοδομήστοκέ-
ντρο40τ.μ.Τιμή19.000ευρώ

www.mesitikoveria.gr

Από το Θεραπευτήριο 
«ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ» ζητούνται:

-Ειδικός ιατρόςπαθολόγος ή γενικός γιατρός
γιαπρωϊνόωράριο-πλήρηαπασχόληση

-Νοσηλευτές-τριεςγιαπλήρηαπασχόληση
-ΕργοθεραπεύτριαήΕργοθεραπευτήςγιαπρω-

ϊνόωράριοεργασίαςμε4ώρεςεργασίας

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

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

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ολοκληρωμένες
ανακαινίσεις σπιτιών, καταστημάτων μεπροσοχή
στηλεπτομέρεια,πολύκαλέςτιμέςκαισυνέπειαστο
χρόνο.Τηλ.:6944764477κ.Δημήτρης.
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για
εργασίασε sport cafeσαν
σερβιτόραγιαπρωινήήα-
πογευματινήεργασία,στοκέ-
ντροτηςΒέροιας.Τηλ.:6998
027990.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα με
μεταφορικό μέσο για κα-
φέ ουζερί στοΜακροχώρι
απέναντι από το παλιό
κρατικόΚΤΕΟ,γιααπογευ-

ματινέςώρεςαπό4.00μ.μ.
έως 01.00 μ.μ.Τηλ.: 6977
755040, 6983 469968 &
2331041541.

ΑΠΟ ΤΟ ΨΗΤΟΠΩ-
ΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΗΣ ζητούνται
κοπέλες για εργασία.Τηλ.:
6984472747,κοςΓιώργος.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ  κυρία

μονογονικής οικογένειας,
ζητάει εργασία, γιαφύλαξη
ηλικιωμένωνκαι καθαρισμό
σπιτιών.Τηλ.εφωνο: 6999
262565.

ΚΥΡΙΑζητείεργασίαγια
φύλαξη μωρού ή καθαρί-
στριασεσπίτι και γραφεία.
Τηλ. επικοινωνίας: 23310
73642.

ΚΥΡΙΑαναλαμβάνειτην
φροντίδα ηλικιωμένων&
καθαρισμασπιτιών, γρα-
φείων και σκάλες. Τηλ.:
6946479828.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ  Μα-

θηματικός με πολυετή
πείρα παραδίδει μαθή-
ματαγιαόλαταεπίπεδα
σε μαθητές Γυμνασίου,
ΛυκείουκαιΕΠΑΛ.Ανα-
λαμβάνει προετοιμασία
για τις Πανελλαδικές ε-
ξετάσεις. Τιμές λογικές.
Τηλ.:6936679430.
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣΦΙΛΟ-

ΛΟΓΟΣ με φροντιστηρι-
ακήπείρα και ειδικότητα

στηνΈΚθεση,παραδίδει ι-
διαίτεραμαθήματασεμαθη-
τέςΔημοτικού, Γυμνασίου,
Λυκείου, μεμονωμένα και
σε γκρουπάκια.Τιμέςπρο-
σιτές.Τηλ.:6973707829.

ΓΑΛΛΙΔΑπαραδίδειμα-
θήματα σε παιδιάΔημοτι-
κού-Γυμνασίου.Τιμέςπρο-
σιτές.Τηλ.:6934840452.

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

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕ ΙΤΑ Ι  ε ξοπλ ι -

σμός καφετέριας (καφε-
τιέραASTORIA MONH),
π λ υ ν τ ή ρ ι ο  π ι ά τ ω ν
(DIHR-Ιταλικό), φραπιέ-
ρα(επαγγελματική-βαρέ-
ως τύπου), τοστιέρα (ε-
παγγελματική 2 εστιών),
2 στρογγυλά τραπέζια,
7 καρέκλες (με κουπα-
στή)και8ψηλάσκαμπό.
Πωλούνταισετιμήευκαι-
ρίας.Τηλ.:6974867093.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κρεβατάκι
ΒΕΒΕσεάσπροχρώμα,με
στρώμα και υφασματάκια
προστατευτικά, σχεδόν α-
χρησιμοποίητο.Τιμήευκαιρί-
ας150,00ευρώ.Τηλ.:6977
430658.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:105722 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Γκαρσονιέρασυνολικής επιφάνειας45 τ.μ.
στον4οόροφο.ΑποτελείταιαπόΣαλόνι,Κου-
ζίνα,Μπάνιο.Ηκουζίνατηςείναικαινούργια
.Είναικατασκευασμένητο1970καιδιαθέτει
θέρμανσημεΘερμοπομπός,έχειπολύμεγά-
ληβεράντακαι εξαιρετικήΘέα,Κουφώματα
Συνθετικά,μεδιπλά τζάμια ,μεΑνελκυστή-
ρακαιA/C,αλλάκαιΗλιακόθερμοσίφωνα,
Μπαλκόνια30τ.μ.-Τιμή:140.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:115743 -ΒΙΛΑΒΙΚΕΛΑΕΝΟΙΚΙΑ-
ΖΕΤΑΙνεόδμητηΓκαρσονιέρασυνολικήςεπι-
φάνειας56τ.μ.στον2οόροφο.Αποτελείται
από1Υπνοδωμάτιο,Σαλονοκουζίνα,Μπάνιο
.Είναικατασκευασμένητο2005καιδιαθέτει
θέρμανσηΑυτόνομη -Πετρελαίου, έχεικου-
φώματασυνθετικάκαιΔιπλάτζάμια .Ηθέα
τουεκπληκτική.-Τιμή:200€.

Κωδ:115707 -ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΜΟΥΣΕΙΟ
Γκαρσονιέρασυνολικής επιφάνειας62 τ.μ.
στον4οόροφο.Αποτελείταιαπό1Υπνοδω-
μάτιο,Σαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιο ,κατασκευα-
σμένητο1990 ,διαθέτειθέρμανσηκεντρική
ηοποίακαιλειτουργείμεσυνέπεια .Διαθέτει
μίαπολύμεγάληβεράνταμεαπεριόριστηΘέα,
κουφώματαμεδιπλά τζάμια ,BBQκαιδύο
θέσειςπάρκινγκπυλωτήςμίσθωμα200€.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:115718-ΚΕΝΤΡΟΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γκαρσονιέραεπιπλωμένησυνολικήςεπιφάνει-
ας64τ.μ.ΗμιώροφοςΥπερυψωμένος.Απο-
τελείταιαπό1Υπνοδωμάτιο,Σαλόνι,Κουζίνα,
Μπάνιο , είναικατασκευασμένητο1972και
ανακαινίστηκετο2010,διαθέτειθέρμανσημε
δύοκλιματιστικάΘέα,ΚουφώματαΣυνθετικά,
A/C,Έπιπλα,Ηλ.Συσκευές,Διπλά τζάμια,
Τιμή:200€.

Κωδ:105799-ΤΣΕΡΜΕΝΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙΔιαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας87τ.μ.
βρίσκεταιστον2οόροφο,έχει2υ/δ,σαλόνι,
κουζίνα,μπάνιο,μεατομικήθέρμανσηπε-
τρελαίου, κουφώματακαινούργιασυνθετικά
μεδιπλάτζάμια,ηλιόλουστοιχώροι,γωνιακό,
διαθέτειαποθήκη,τέντεςκαιείναιχωρίςανελ-
κυστήρα,ενοίκιομόνο230€.

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

Κωδ:115564 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
άνετοδιαμέρισμασυνολικής επιφάνειας90
τ.μ.στον3οόροφοφωτεινό.Αποτελείταιαπό
2Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,Κουζίναξεχωριστή
καιΜπάνιοανακαινισμένο.Διαθέτειθέρμανση
ανεξάρτητη,ΚουφώματαΑλουμινίουσυρόμε-

ναμεδιπλάτζάμιακαιπόρταΘωρακισμένη,
Ανελκυστήρακαινούργιοκαιδύοαποθήκες ,
μίσθωμα270€.

Κωδ:24394-ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙΔιαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας105τ.μ.
Ημιώροφος.Αποτελείταιαπό3Υπνοδωμάτια,
Σαλοκουζίνα,Μπάνιο.Είναικατασκευασμένο
το1978καιδιαθέτειθέρμανσηΑυτόνομη -
Πετρελαίου,ΚουφώματαΑλουμινίου,Ανοιχτό
Πάρκινγκ,Διπλάτζάμια,Σκαλιάεισόδου-Τιμή:
200€.

Κωδ:115685ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙενοικιάζεται
σπάνιοδιαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας105
τ.μ.2οςορ.Εξαιρετικήςδιαρρύθμισης ,Δια-
μπερέςκαιμεπολύφωτεινούςχώρους,απο-
τελούμενοαπό3Υπνοδωμάτια,Σαλοκουζίνα
καιΜπάνιο .Είναικατασκευασμένοτο1999
καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομικήμευπέρυθρες
,έχειμεγάληβεράντα,απεριόριστηΘέαστον
κάμποκαι τακουφώματατουείναιμεδιπλά
τζάμια,-Τιμή:260€.Αποκλειστικήδιάθεση
καιδιαχείρισηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:115778-ΠΙΕΡΙΩΝαρχήΕΝΟΙΚΙΑ-

ΖΕΤΑΙμικρήμονοκατοικίασυνολικήςεπιφά-
νειας25τ.μ.Αποτελείταιαπό1Υπνοδωμάτιο
,κουζίνακαιμπάνιο.Έχειμίαμικρήαυλήκαι
αποθήκηχωρίςκοινόχρηστα,μεένακλιματι-
στικόκαιμεσόμπαπετρελαίου-Τιμή:140€.

Κωδ:23435ΤΡΙΛΟΦΟΣ,Μονοκατοικία
75τ.μ.,μεαυλή300τ.μ.περ.με2υ/δ,σαλόνι
ξεχωριστήκουζίνακαιμπάνιο,μεωραίοκήπο
καιχωρίςκοινόχρηστα,μεατομικήθέρμανση
πετρελαίου.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπό-
δειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,ενοίκιο
170€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 23952 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Αποθήκησυνολικής επιφάνειας150 τ.μ. Ι-
σόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώρο,.Είναικατα-
σκευασμένητο1998-Τιμή:150€

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

Κωδ:23579-ΩΡΟΛΟΙΓραφείοσυνολι-
κήςεπιφάνειας250τ.μ.1οςΥπερυψωμένος.
Αποτελείταιαπό5Χώρους,.Είναικατασκευα-
σμένοτο1969καιδιαθέτειΚουφώματαΑλου-
μινίουκαιΑνελκυστήρα-Τιμή:900€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ23581ΚΕΝΤΡΟ,γιαΈδραεπιχεί-

ρησηςστηνΕληά,σε οικοδομήπεριωπής
ενοικιάζεταιγραφείομεγάληςπροβολής 25
τ.μ.,μεWC,κομπλέκαιμεπαροχήinternet,
χωρίςκοινόχρηστα,μόνο70€.

Κωδ:23657 -ΩΡΟΛΟΙΓραφείοσυνολι-
κήςεπιφάνειας28 τ.μ.1οςΥπερυψωμένος.

Αποτελείταιαπό2Χώρους,.Είναικατασκευ-
ασμένοτο1979καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική
με Ηλεκτρικό,ΚουφώματαΣυνθετικά,Πόρτα
Θωρακισμένη,Ανελκυστήρα,A/C,Διπλάτζά-
μια-Τιμή:150€.

Κωδ:23560 -ΩΡΟΛΟΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας51τ.μ.1οςορ.
Αποτελείταιαπό2Χώρους,.Είναικατασκευ-
ασμένοτο1979καιδιαθέτειγιαθέρμανσηΚλι-
ματισμόταδεκουφώματατουείναιαλουμινίου
συρόμενα,μεδιπλάτζάμια,ενοίκιο130€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:23854-ΣτηνΠίνδου ΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

ΤΑΙκατάαποκλειστικότηταΚατάστημασυνο-
λικήςεπιφάνειας24τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείται
από1Χώρο,καιWC.Είναικατασκευασμένο
το1966καιδιαθέτειΚουφώματαΑλουμινίου,
-Ενοίκιο150€.

Κωδ:23839-ΣτηνΚΑΛΛΙΘΕΑκατάαπο-
κλειστικότηταανακαινισμένοΚατάστημασυνο-
λικήςεπιφάνειας89τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείται
από1Χώρο,και2WC.Είναικατασκευασμένο
το1989καιδιαθέτειθέρμανσηΑυτόνομη-Πε-
τρελαίου,ΚουφώματαΣυνθετικά,Διπλάτζάμια
καιπροαύλιο-Τιμή:300€.

Κωδ:23862-Μακροχώριστηναρχήτης
Αριστοτέλους ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατάαποκλει-
στικότητακατάστημασυνολικής επιφάνειας
100τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείταιαπόένανενιαίο
Χώρομεwc.Είναικατασκευασμένοτο1988
καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέλαιοκαι
μίααποθήκη-Ενοίκιο200€.

Κωδ:23772 -ΠατρίδαΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
σεεξαιρετικάκεντρικόσημείοκατάστημασυ-
νολικής επιφάνειαςαποτελούμενοαπό360
τ.μ.στο ισόγειο καιμε180τ.μ.πατάρι.Έχει
επιπλέονκαιμεγάλοαύλιοδικότουχώρογια
ανάπτυξημίαςσοβαρήςεμπορικήςδραστη-
ριότηταςΤιμή:650€.ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

Κωδ: 23823 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ
ΒΕΡ.-ΝΑΟΥΣΑΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατάαποκλει-
στικότητακατάστημασυνολικής επιφάνειας
400τ.μ.στοισόγειοκαι400τ.μ.υπόγειο.Είναι
κατασκευασμένο το1989καιδιαθέτειμεγά-
λοαύλιοχώροπερίπου4.500τ.μ.οοποίος
ανήκει επίσηςστοακίνητοαυτό.Μίσθωμα :
1.600€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ:23818-ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙστονΠρο-

μηθέακοντάστο5οδημοτικόπάρκινγκσυνο-
λικήςεπιφάνειας15τ.μ.Τιμή:40€.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:13761 -ΠΡΟΜΗΘΕΑΣΠΩΛΕΙΤΑΙ

κατάαποκλειστικότηταΔιαμέρισμασυνολικής
επιφάνειας60 τ.μ.στον2οόροφο.Αποτε-
λείταιαπό2Υπνοδωμάτια,σαλονοκουζίνα
καιμπάνιο .Είναικατασκευασμένο το1978
και διαθέτει θέρμανσηΑτομικήμεΗλεκτρι-
κό,ΚουφώματαΑλουμινίουσυρόμενα .Τιμή:
25.000€.

Κωδ:13759-ΜακροχώριΠΩΛΕΙΤΑΙΔι-
αμέρισμασυνολικής επιφάνειας90 τ.μ.1ου
ορ.επίτηςΑριστοτέλους.Έχει2Υπνοδωμάτια
σαλόνι , κουζίναχωριστήκαιμπάνιο .Είναι
κατασκευασμένοτο1967καιδιαθέτειΑπερι-
όριστηΘέα, τακουφώματαείναιξύλινα,έχει
πάρκινγκ,αποθήκηκαικήπο.Τιμή:35.000€.

Κωδ:13781-ΣτηνΑλεξάνδρειαπάνωσε
πολύκεντρικόδρόμοΠΩΛΕΙΤΑΙκατάαποκλει-
στικότηταδιαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας
92 τ.μ.στον4οόροφο.Αποτελείταιαπό2
Υπνοδωμάτια,Σαλοκουζίνα,Μπάνιο .Είναι
κατασκευασμένοτο1985καιδιαθέτειΑπεριό-
ριστηΘέα,μεανελκυστήρα-Τιμή:40.000€.

Κωδ:13740 -ΣτηνΕΛΗΑμεεξαιρετική
θέαδιαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας92τ.μ.
ευρισκόμενοστον3οόροφο.Αποτελείταιαπό
2Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,ΚουζίνακαιΜπάνιο
.Είναικατασκευασμένοτο1975καιδιαθέτει
θέρμανσηΑτομικήμεπετρέλαιο,έχεικουφώ-
ματαξύλινακαιανελκυστήρακαινούργιο,έχει
επίσηςκλιματιστικάκαιτέντες,τιμή:95.000€.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.13825ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ,Μονοκατοι-

κίαμε132τ.μ., ισόγειοκαι126τ.μ.υπόγειο,
έχειανεγερθείσεοικόπεδο7.250 τ.μ.κατα-
σκευή2003,σαλόνικουζίνα ανεξάρτητηκαι
3υ/δ,μεεκπληκτικήκαιανεμπόδιστηθέα ,
πρόκειταιγιαμίαωραιότατηκατασκευήαυστη-
ρώντεχνικώνπροδιαγραφών,μεπολυτέλεια
καιζεστασιά,έχειατομικήθέρμανσημεξυλο-
λέβητακαιμεπετρέλαιο,έχεικαιηλιακόθερ-
μοσίφωνα,διαθέτει τζάκι,διπλόπάρκινγκκαι
αναφέρεταιμόνοσεαπαιτητικούςαγοραστές,
είναιμίαευκαιρίαχωρίςαμφιβολία,ζητούμενο

τίμημα220.000€,Πληροφορίες μόνοστην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:13758ΤΡΙΛΟΦΟΣ,Μονοκατοικίαη
οποίααποτελείταιαπόένα ισόγειοκατάστημα
210τ.μ.,1οκαι2οόροφοαπόδυοδιαμερίσματα
των150τ.μ.οκάθεόροφος,ταοποίαβρίσκονται
σεοικόπεδο744τ.μ., είναι κατασκευή1992,
εκπληκτικήκαιανεμπόδιστηθέα,μεπολύωραίο
κήπο,οιχώροιτουλειτουργικοί,σεαμφιθεατρική
θέση,διαμπερές,Μόνοσοβαρέςπροτάσεις
θασυζητηθούν.,σεπολύκαλήτιμήμόνοόλο
μαζίμόνο150.000€,Αποκλειστικήδιάθεσηκαι
υπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.13508ΚΕΝΤΡΟ -ΑΠΟΚΕΝΤΡΟ ,

πωλείταιαποθήκημεγάλημεάδειαγιαπάρ-
κινγκ468τ.μ.,μεχωρητικότητα16αυτ/των,
κατάλληλοκαιγιαάλλεςχρήσεις,ημιυπόγειο,
ξεχωριστόακίνητο, τιμή110.000€.Μόνοσο-
βαρέςπροτάσειςθασυζητηθούν.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:13613-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙκατάα-

ποκλειστικότητανεόδμητοΓραφείοσυνολικής
επιφάνειας69 τ.μ. 1οςΥπερυψωμένος.Α-
ποτελείταιαπό2Χώρους, .Είναικατασκευα-
σμένοτο2002καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική
-Πετρέλαιο,ΑπεριόριστηΘέα,Κουφώματα
Συνθετικά,ΠόρταΘωρακισμένη,Ανελκυστή-
ρα,Διπλάτζάμια-Τιμή:55.000€.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ.13710ΚΕΝΤΡΟ ,Κατάστημα101

τ.μ.,καιμε110τ.μ.υπόγειοτοοποίοεπικοι-
νωνείμεεσωτερικό υδραυλικόανελκυστήρα
,κατασκευή2002,μεδικότουςWC,ισόγειο,
νεόδμητο ,σεεξαιρετικήκατάστασηκαικαι-
νούργιασυνθετικάκουφώματαμεδιπλάτζά-
μια,άριστηκατασκευήκαιατομικήθέρμανση
πετρελαίου,σεπολύκαλήγειτονιά,κατάλληλο
γιαπολλαπλέςχρήσεις,Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗ-
ΤΩΝ,140.000€.

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

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ13723ΛΑΖΟΧΩΡΙ,Πωλείταιαγροτε-

μάχιοστηνπεριοχήΠέτρινηΓέφυρα3στρέμ-
ματα ,η τιμή του εξαιρετικάχαμηλή ,μόνο
4.000€.

Κωδ13707. ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ,κοντάστην
ΝέαΛυκογιάννηπωλείταιαγροτεμάχιο4στρ.
περ. μεεπιτραπέζιαδένδρα5ετώνποικιλία
Λολίτα,μεπολύεύκολοπότισμα,κατάκλιση,

τιμήμόνο12.000€.
Κωδ 13694 ΔΡ.ΒΕΡ.-ΝΑΟΥΣΑ., στο

7.5χιλ.Πωλείται χωραφοοικόπεδο 12.000
τ.μ.,γιαεπένδυση,εξαιρετικήευκαιρίαχωρίς
αμφιβολία,σε τιμήπράγματι χαμηλή,μόνο
35.000€.ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ,

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ.13571ΑΚΡΟΠΟΛΗ,Οικόπεδο170

τ.μ.,εντόςσχεδίουκαιμεμοναδικήθέαστον
κάμπο ,άρτιοκαιοικοδομήσιμομεσ/δ0,8 ,
τιμήευκαιρίαςμόνο35.000€,

Κωδ13596ΠΑΠΑΓΟΥ,Έτοιμογιαδόμη-
σηοικόπεδο268τ.μ.,άρτιοκαιοικοδομήσιμο
με15,5μφάτσα,σ/δ1,2καιθέαεξαιρετική
στονκάμπο,πωλείται85.000€,

Κωδ.13547ΤΡΙΛΟΦΟΣ,Οικόπεδο382
τ.μ.,μεεκπληκτικήκαιανεμπόδιστηθέα,πρό-
κειταιγιαγωνιακόοικόπεδοτοοποίοπροσφέ-
ρεταισετιμήπραγματικήςευκαιρίας,15.000€.

Κωδ13664ΕΡΓΟΧΩΡΙ,πωλείταιοικόπε-
δο584τ.μ.,εντόςσχεδίουκαιμεσ/δ0,8ελα-
φρώςεπικλινές,πάνωσεκεντρικόδρόμοκαι
μενότιοπροσανατολισμό ,σπάνιοοικόπεδο
σίγουρα,τιμή70.000€.

ΠΩΛΗΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ 13817ΒΥΖ.ΜΟΥΣΕΙΟπωλείται

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

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ: 13834 - Κέντρο στην αρχή της

ΒενιζέλουΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάαποκλειστικότη-
ταΔιαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας90 τ.μ.
στον3οόροφο.Αποτελείταιαπό2Υπνοδω-
μάτια,Σαλόνι,Κουζίναξεχωριστήκαιμεκαι-
νούργιομπάνιο .Έχεικαινούργιααλουμινίου
κουφώματαμεδιπλά τζάμια, ευρίσκεταισε
πολυκατοικίααξιώσεων,μεάνετους χώρους
,μεθωρακισμένηπόρτακαιαποτελείευκαιρία
χωρίςαμφιβολία,Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυ-
πόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ
.Μόνοσοβαρέςπροτάσειςθασυζητηθούν.
τιμή:78.000€.

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

Κωδ: 13605 -ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ Γρα-
φείοσυνολικήςεπιφάνειας19τ.μ.Ημιώροφος
Υπερυψωμένος.Αποτελείταιαπό1Χώρο .
Είναι κατασκευασμένο το1976καιδιαθέτει
θέρμανσηΑτομική -Ηλεκτρικό,Κουφώματα
Συνθετικά,Διπλάτζάμια-Τιμή:9.000€.

www.laosnews.gr

ΕΔΡΑ:ΕΛΗΑΣ14ΒΕΡΟΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙδιανομέας

από τηROMAPIZZA.

Τηλ.:2331061515.

Ταπαραπάνωαποτελούνμέροςτουχαρτοφυλακίουμας

Γιαναταδείτεόλαμπείτεστοwww.mesitiki.www.mesitiki.gr

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

ΖΗΤΗΣΗΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΗΕταιρεία«TSIFLIDISSECURITY»ζητάειγιαΆμεσηΠρόσληψη

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

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

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

γοστάσιουγειονομικούενδιαφέροντος

ΓΙΑΤΟΥΣΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣΤΟΙΥΟΓΑ
-ΑσφαλιστικηενημερότηταΟΓΑ

ΓΙΑΤΟΥΣΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ
-Πρωτότυπεςάδειεςπαραμονήςκαιεργασίας
-Διαβατήριο

Αιτήσειςκαιβιογραφικάστοe-mail:irafruit@otenet.gr

Λογιστής-φοροτεχνικός
Α΄τάξεως

με μακρόχρονη εμπειρία
(ως προϊστάμενος λογιστηρίου 

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

Αγρ. Συν/σμών, επίβλεψη / μερική 
απασχόληση.

Τηλ.:6940891007
&2331400791
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ25τ.μ.επιπλωμένο120ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ30τ.μ.επιπλωμένο160ευρώ
ΠΑΠΑΚΙΑ35τ.μ.επιπλωμένο150ευρώ
ΡΟΛΟΪ35τ.μ.καλό130ευρώ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ35τ.μ.επιπλωμένο160ευρώ
ΠΑΤΡΙΔΑ40τ.μ.120ευρώ
ΠΙΕΡΙΩΝ45τ.μ.καινούργιο220ευρώ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ45τ.μ.15ετώνεπιπλωμένοθέα250ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ45τ.μ.επιπλωμένο140ευρώ
ΡΟΛΟΪ50τ.μ.ανακαινισμένο190ευρώ
ΡΟΛΟΪ50τ.μ.ανακαινισμένοεπιπλωμένο200ευρώ
ΡΟΛΟΪ50τ.μ.15ετώνκαλό180ευρώ
ΤΣΕΡΜΕΝΙ55τ.μ.10ετών220ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ60τ.μ.1ΔΣΚκαλό180ευρώ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ60τ.μ.επιπλωμένο10ετών250ευρώ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ2δωμάτια,καλή220ευρώ
ΤΣΕΡΜΕΝΙ70τ.μ.15ετώνεπιπλωμένο250ευρώ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ80τ.μ.ατομικήθέρμανση180ευρώ
ΡΟΛΟΪ90τ.μ.ατομικόςλέβηταςκαλό200ευρώ
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ80τ.μ.ανακαινισμένο240ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ90τ.μ.15ετώνηλιακό,πάρκιγκ250ευρώ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ90τ.μ.ανακαινισμένοεπιπλωμένο250ευρώ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙδιαμέρισμα100τ.μ.σεμονοκατοικίαατομι-
κήθέρμανση250ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ110τ.μ.ατομικήθέρμανση300ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ110τ.μ.ατομικήθέρμανσητζάκι350ευρώ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ110τ.μ.ατομικήθέρμανση,θέα320ευρώ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ130τ.μ.4δωμάτια,10ετών250ευρώ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ150τ.μ.4δωμάτια,10ετών,θέα,γκαράζ,400ευρώ
ΕΛΙΑ120τ.μ.επιπλωμένο,400ευρώ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ100τ.μ.10ετώντζάκι,ατομικήθέρμανση,
επιπλωμένο400ευρώ

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

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

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

www.laosnews.gr

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΦοιτητικεςΓκαρσ.Στοκεντρο.
ΛΑΔΟΜΥΛΟΙΜονοκατοικια65τ.μμεοικοπεδο200τ,μ50000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣκοντα,2ΔΣΚ-WC2οςμεΑ.Θ.36000€
ΙΚΑ95τ.μΑ.ΘΚοπλαμ,ασανσερ,ρετιρε43000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙανω,οικόπεδο.600τ,μ24000€
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ93τ.μ1ος2ΔΣΚΑτ.αεριο52000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣκαιν.3ος105τ.μμεΘεση,Α.Θ3ΔΣΚτζακι110000€
ΠΑΥΣΑΝΙΟΥοικ.375τ,μμεπαλιακατοικια28000
ΚΕΝΤΡΟ95τ.μ,2ΔΣΚτου200380000€
ΚΕΝΤΡΟ120τ.μ2ΔΣ-ΚΘέα,αποθ.Α.Θανακαιν.75000€
ΜΕΖΟΝΕΤΤΑμεΘεα,Α.Θ ,τζακιπαρκιγκ, 150 τ.μ 3ΔΣΚ
wc130000€
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝΣτουντιο-Γραφειο 30τ.μμεθεα,προσο-
ψηςΕυκαιρία10000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙΜονοκατοικια 68 τ.μ του 75΄με οικοπ.270
μετρα30000€
EΛΗΑ1ΔΚουζινακιWC35τ.μευχαριστο,τελικητιμη10000€
ΟΙΚΟΠΕΔΟ380Τ.Μκεντροσ.δ1,2καλητιμη
ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗκαινουριομεθεα,3ος92τ.μ+γκαραζ,Α.Θ85000€
N.ΠΡΟΔΡΟΜΟΣΜον/κια ημιτελης με 3ΔΣΚ +900 τ.μ
οικοπεδο01000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΠΕΡ/ΚΗΒεροιαςΦιλέτο16στρ.πανωστηνάσφ.σ.δ0216€

ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ8500τ.μμεεπιτραπεζιαστηνασφ3000τοστρέμμα
ΕΡΓΟΧΩΡΙ10500τ.μαγροοικοπεδοΕυκαιρια25000€
ΑΓΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ κονταστουΤσεσμελη 19στρ.με επι-
τραπεζια,μετοχήΠομόναςκμπεκακια2800€τοστρεμμα
ΤΕΛΩΝΕΙΟΒιομηχανικηαποθηκηκαιμεταλικοστεγαστρο
200τ.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€
ΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ6500τ.μ.κονταστοχωριο30.000€ΤΩΡΑ24000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ10στρ20000€-ΣΤΑΥΡΟΣ15στρ.45000€
ΠΑΤΡΙΔΑ7500τ.μκοντασεασφαλτοποτιστικο,26000€
AΣΩΜΑΤΑ3600τ.μΕλαιωναςΠαραγωγικος15000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣχωροςπροσοψη,400+400τ.μ700€
ΚΤΕΛστηνεισοδο,καταστημα60τ.μ+60υπογειο5€
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΓΡΑΦΕΙΟεναςχωρος+wc80€
ΑΠΟΘΗΚΗισόγειαεπιτηςΑνοίξεως180τ.μ200€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΓραφειο50τ.μΛουξπρό-
σοψη300€
ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙΔιώροφοΝεοκλασικόκεντρογιαΚαφε-Ρεστωράν
ΠΩΛΕΙΤΑΙστονΠΡΟΜΗΘΕΑυπογειααποθηκη80Τ.μ7000€
ΩΡΟΛΟΙΓκαραζκλειστοενοικιο50€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕπαγγελματικοςχωρος100τ.μ200€
ΚΑΤΩΑΠΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣΧΩΡΟΣ
1300τ.μ
Για διαλογητηριο ηπαρομοιες χρησεις,μεψυκτικους θα-
λαμους

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
Στηνπολυκατοικία επί της οδούΜ.Μπότσαρη 87,περιοχήΠασά

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

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

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

τουσυγκροτήματος(σύμφωναμετιςδιατάξειςτουΠΔ219/2006
Γιαεπιτόπουσυνάντησηκαιενημέρωση:
Τηλ.2331024939και6973015833

Η ΑΛΜΗ Α.Β.Ε.Ε.
ΖΗΤΑ

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

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙφρεζάκι
καινούργιομε33ώρες

εργασίας.Τιμή400,00ευρώ.
ΤΕΧΝΙΚΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Σκαπτικό βενζίνηςΜΒ6500. Ι-

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

Τηλ.: 23310 21210 Κιν.: 6978 004183

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

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

κυριααπό50ετώνέως70
για σοβαρή σχέση. Τηλ.:

6989007541.
42ΧΡΟΝΟΣ εμφανίσι-

μοςμεανώτερημόρφωση
ζητεί γνωριμία με κοπέλα

ευχαρίστου χαρακτήρα.
Τηλ.:6942274316.

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

ΣΟΒΑΡΟΣ  κ ύ ρ ι ο ς
χωρίς υποχρεώσεις ζη-
τά κυρία μέχρι 50 ετών
για σοβαρή σχέση.Τηλ.:
6984040769.

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

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

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

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

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

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

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

Τογραφείομαςβρίσκεται:ΑγίουΑντωνίου1
στονπρώτοόροφο

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

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

Ζητούνται ακίνητα προς πώληση - ενοικίαση

www.laosnews.gr

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ 
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ (ΕΥΚΑΙΡΙΑ)

Συσκευαστήριοεσπεριδοειδώνσεάριστηκατάστασημε:
Νο1τράπεζαδιαλογής
Νο2μεταφορικήταινία
Νο3κηρωτικό
Νο4τουρμπίνα
Νο5μηχανικόςταξινομητήςμεσταδιακόανοιγμα
Νο6λεκάνησυσκευασίας.
Δυνατότηταπαραγωγής5τόνουςτηνώραδυνατότη-

ταναεπεξεργαστούνταεσπεριδοειδήκαιμεφύλλακαι
νακηρωθούν100%.Τηλ.:2331021063.

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

ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Πωλείται κομπλέ σύ-

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

Απότηνεταιρία IDECOABEστηνΚουλούραΗμα-
θίας ΖΗΤΕΙΤΑΙΠΩΛΗΤΗΣ για μόνιμη απασχόληση με
απαραίτηταπροσόντα:

-Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άν-
δρες)

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

ΟΓΡΑΦΙΚΟ»

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



www.laosnews.gr20 ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017  

CMYK

PΚαι σήμερα λίθοι, πλίνθοι και 
κέραμοι, επειδή εσείς το ζητήσατε. 
Δεν τον θέλετε τον προβληματισμό 
που παράγει η στήλη φαίνεται...

P Δεκτό το αίτημα, στον βαθμό 
που τονώνει λιγάκι και την οικοδομή.

PΠάντως στην Ελλάδα δεν μα-
σάμε από οποιαδήποτε διαρροή 
στοιχείων offshore εταιρειών. Όλοι 
εξάλλου γνωρίζουμε ότι οι μόνοι πραγματικοί 
φοροφυγάδες είναι οι καστανάδες και οι τυρο-
πιτάδες.

PΠρος κυρίες: στους γάμους να πηγαίνετε λιγό-
τερο βαμμένες από τη νύφη και σε γενέθλια λιγότερο 
στολισμένες από την τούρτα.

PΚαμιά φορά θέλω να πάρω τα βουνά. Μετά 
αλλάζω γνώμη και παίρνω προφιτερόλ.

PΈνας άντρας θέλει να είναι πάντα η πρώτη 
αγάπη μιας γυναίκας. Μια γυναίκα θέλει να είναι πά-
ντα το τελευταίο ειδύλλιο ενός άνδρα. Oscar Wilde

PΑυτά τα Χριστούγεννα θα ψωνίσω τα απο-
λύτως απαραίτητα: γάλα, αλεύρι, αβγά, ζάχαρη, 
άιφον-6.

PΟι άνθρωποι είναι σαν το φεγγάρι. Όλοι έχουν 
μια σκοτεινή πλευρά που κανείς δεν τη βλέπει ποτέ.

PΠρέπει να βρίσκεται μέσα στο DNA μας, 
κάθε φορά που κάποιος δεν μπορεί να ανοίξει 
πόρτα ή μπουκάλι να του λέμε: δώσμου να προ-
σπαθήσω εγώ.

P-Αν δεν αρέσει στη γυναίκα μου μπορεί να το 
αλλάξει έτσι;

-Βεβαίως κύριέ μου...
-Πόσες φορές;

PΜονάδα μέτρησης ελεύθερου χρόνου: ούτε 
να κλάσω!

PΚαταρχάς, λέει η διαιτολόγος, δεν θα στερηθείς 
τίποτα. Συγγνώμη, της απαντώ, αλλά τέτοιο πρό-
γραμμα είχα κι από μόνος μου.

PΕίδα κι έπαθα στη διαιτολόγο μου να συ-
μπεριλάβουμε τη σπανακόπιτα στις σαλάτες.

PΣτη φωτογραφία μας. Αυτό θα πει προνοητι-
κότητα. Να προβλέπεις μια θέση για UFO, καλού 
κακού.

PΝαι. Και μία για Άγιο Βασίλη. Καλού κακού 
επίσης...

PΚαι το καλό:
Μία κοπέλα είχε μικρό στήθος κι έψαχνε λύση 

στο πρόβλημά της. Δοκίμασε πολλές μεθόδους α-
νόρθωσης, μεγέθυνσης, προσθήκης σιλικόνης, τίπο-
τα. Κάποτε βλέπει μια σχετική αγγελία σε εφημερίδα 
και κλείνει ραντεβού. Ο ‘γιατρός’ της λέει:

-Η μέθοδός μου είναι ασυνήθιστη, αλλά αλάνθα-
στη. Θα σας δώσω μια αλοιφή, με την οποία θα πρέ-
πει κάθε μέρα στις δώδεκα το μεσημέρι να αλείφετε 
στο στήθος σας τραγουδώντας το τραγουδάκι ‘μια 
ωραία πεταλούδα’. Αλλά προσέξτε: θα πρέπει να κά-
νετε τη θεραπεία ανελλιπώς. Μια φορά να την παρα-

λείψετε δε θα υπάρξει αποτέλεσμα.
Η κοπέλα υποσχέθηκε να τηρή-

σει τις οδηγίες κι έφυγε. Την επόμε-
νη μέρα στις δώδεκα ακριβώς μέσα 
στο δωμάτιό της άρχισε να αλείφει 
την αλοιφή στο στήθος και τραγου-
δούσε ‘μια ωραία πεταλούδα’. Στις 
τρεις-τέσσερις μέρες παρατήρησε 
σημαντική βελτίωση. Και χαρούμενη 

συνέχισε τη θεραπεία.
Έτυχε μια απ’ τις επόμενες μέρες το λεωφορείο 

στο οποίο επέβαινε να πέσει σε μποτιλιάρισμα. 
Βιαζόταν να φτάσει στο σπίτι της πριν τις δώδεκα η 
ώρα για τη θεραπεία. Αλλά έφτασε δώδεκα η ώρα 
κι ακόμα ήταν μέσα στο λεωφορείο. ‘Δε βαριέσαι, 
μπροστά στο ωραίο στήθος που θ’ αποκτήσω, κομ-
μάτια να γίνει’, σκέφτηκε, κι αμέσως γδύθηκε απ’ τη 
μέση κι επάνω κι άρχισε να βάζει την αλοιφή στο 
στήθος τραγουδώντας ‘μια ωραία πεταλούδα’. Το 
πλήθος θορυβημένο άρχισε να γελάει, να σφυρίζει, 
να φωνάζει...

Σε μια στιγμή ο οδηγός, έχοντας ακούσει τη φα-
σαρία, σταματάει και πηγαίνει πίσω να δει τι συμ-
βαίνει. Ανοίγει δρόμο μέσα απ’ το πλήθος και μόλις 
βλέπει την κοπέλα παγώνει. Έντρομος κοιτάζει το 
ρολόι του, κατεβάζει το παντελόνι του κι αρχίζει να 
βάζει κι αυτός αλοιφή ανάμεσα στα πόδια του τρα-
γουδώντας: «Αχ κουνελάκι κουνελάκι ξύλο που θα 
το φας...»!

K.Π.
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