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Περί ανέμων συνέχεια
  Κάθε άλλο παρά φώτισε το κοινό η χθεσινή συνεδρίαση 
του δημοτικού συμβουλίου για το θέμα των αιολικών 
πάρκων στο Βέρμιο. Δικαίως το προεδρείο έφερε 
εκπροσώπους όλων των πλευρών, των επενδυτών, 
πανεπιστημιακούς και μέλη εξειδικευμένων δομών 
της χώρας σε ενεργειακά θέματα. Οι απόψεις που 
ακούστηκαν ήταν εκ διαμέτρου αντίθετες, ακόμη και 
σε ζητήματα που αφορούσαν τα επίσημα στοιχεία 
παραγωγής ενέργειας της χώρας μας! Επηρεάζεται 
το περιβάλλον, δεν επηρεάζεται το περιβάλλον. 
Επηρεάζεται η κτηνοτροφία, δεν επηρεάζεται η 
κτηνοτροφία. Παράγουν θόρυβο οι ανεμογεννήτριες, 
δεν παράγουν θόρυβο οι ανεμογεννήτριες κ.ο.κ.
  Νομίζουμε ότι η θέση του Βεροιώτη καθηγητή κ. 
Μποζίνη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου μάλλον 
προσεγγίζει το θέμα στον μεγαλύτερο βαθμό. Ότι τα 
αιολικά πάρκα είναι αναγκαίο κακό για τη χώρα και 
την περιοχή μας, ωστόσο η κάθε περιοχή πρέπει να 
αναλάβει το βάρος που της αναλογεί.
  Αν λοιπόν τηρηθεί αυτή η συνθήκη, νομίζουμε 
ότι κανείς δεν πρόκειται να αρνηθεί ένα αιολικό 
πάρκο στο Βέρμιο το οποίο και τους δήμους και τους 
δημότες θα βοηθήσει με σημαντικά οφέλη και θέσεις 
εργασίας, αλλά και το περιβάλλον ανεπανόρθωτα δεν 
θα πληγώσει.
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Θύρσου, Φιλήμονος, Απολλωνίου,

Λευκίου μαρτ.

Συνεχίζεταιηκούρσα
τηςΜαρίναςστοVoice
μεένατραγούδι

ερμηνευτικήπρόκληση
Η εντυπωσιακή

πορεία της Βεροι-
ώτ ισσας Μαρίνας
Κυριαζοπούλου στο
μουσικό σόου «The
Voice of Greece»
συνεχίζεται σήμερα
βράδυ,καθώςδιαγω-
νίζεται στα ημιτελικά
του διαγωνισμού. Η
ταλαντούχα Μαρίνα
θυμίζουμεότικέρδισε
τοεισιτήριογιατονη-
μιτελικόμετάαπόμια
εξαιρετική εμφάνιση
ερμηνεύοντας κατα-
πληκτικά την Julia
των Pavlov’s Dog,
σαρώνοντας κυριολε-

κτικάτηνσκηνήτουtalentshow.Σήμερατοβράδυπεριμένου-
με νααπολαύσουμεμιαακόμη ερμηνεία της και γνωρίζοντας
απότηνπιοέγκυρηπηγήτοτραγούδιπουθαπειηΜαρίνα,το
μόνοπουμπορούμενασαςαποκαλύψουμεείναιότιπρόκειται
γιαμιακόντρα-επιλογήτης,όπωςλένεσταμουσικάπράγμα-
τα,πουανεβάζει ιδιαίτερατονπήχυ,αφούείναιένατραγούδι
μεερμηνευτικέςιδιαιτερότητες.

Απόψε το βράδυστοVoice ηΜαρίνα «τα δίνει όλα» και
ζητά της υποστήριξη του κοινούμέσω τηςψηφοφορίαςπου
διεξάγεται για ναπροχωρήσει και γιατί όχι να κατακτήσει την
κορυφήτου«TheVoiceofGreece»

ΚαλήεπιτυχίαΜαρίνα!

Ο Δήμος «χορήγησε» το ζεστό κρασί
Νααποκαταστήσουμεένασημείοαπόχθεσινόσχόλιογιατοζεστόκρασίπουπροσφέρθηκε,σεόσουςπαραβρέ-

θηκανστοπάρκοτηςΕληάς,γιατοάναμματουχριστουγεννιάτικουδέντρου.Τοκρασίδενήτανχορηγία,αλλάπληρώ-
θηκεαπότονΔήμοΒέροιας…

Και τρίτο χρυσό αστέρι 
στον Διονύση Κούγκα

Ηανακοίνωση τηςπροαγωγής τουΔιονύσηΚού-
γκα, Διοικητή της ΣχολήςΜετεκπαίδευσης και Επι-
μόρφωσης Βορείου Ελλάδος στο βαθμό τουΑστυ-
νομικούΔιευθυντή και μάλιστα κατ’ εκλογή, ήρθεως
επιβράβευσηστο εξαιρετικό έργοπου επιτελεί μέχρι
σήμερα.Απόόποιεςδιοικητικέςθέσειςέχειυπηρετήσει
τοΣώματατελευταίαχρόνια,ήτανιδιαιτέρωςαποτελε-
σματικός,αλλάκαιαποδεκτόςαπότουςυφισταμένους
συναδέλφουςτου.Είναισημαντικόναβλέπουμεναα-
νέρχονταιστηνιεραρχεία,αξιωματικοίπουπροάγονται
αξιολογώνταςηηγεσία το έργο τουςκαιόχι εξυπηρε-
τώντας ισορροπίες και μικροπολιτικές σκοπιμότητες.
Νασυγχαρούμετονκ.Κούγκαγιατηνπροαγωγήτου
καινατουευχηθούμεειςανώτερα!

Επτά…πράσινεςπαιδικέςσταχωριάτηςΒέροιας
Επτάπαιδικές σε χωριά του δή-

μουΒέροιας με χρηματοδότηση α-
πό τοΠράσινοΤαμείο αφορούσε το
πρώτο θέμα της χθεσινής συνεδρί-
ασης τουδημοτικούσυμβουλίου.Τα
κριτήριαμεταοποίαεπιλέχθηκαντα
συγκεκριμένα χωριά ρώτησε ο δη-
μοτικός σύμβουλος ΓιώργοςΟρφα-
νίδης, με τον δήμαρχοΚώσταΒορ-
γιαζίδη να απαντά ότι είναι καθαρά
ιδιοκτησιακούκαθεστώτος,όπουστα
συγκεκριμένα χωριά είναι απόλυτα
εξασφαλισμένοκαι ξεκάθαρο.Γιαδε
τον αριθμό τωνπαιδικών, ο δήμαρ-
χος απάντησε ότι υπάρχει οροφή
σταχρήματα.

Γράμματαγεμάτααπόευχές,γεμάτααπόόνειρα,ελπί-
δεςκαιεπιθυμίεςτοποθετούνται τιςτελευταίεςημέρεςστα
ειδικάγραμματοκιβώτιατωνΕΛΤΑσεολόκληρητηνχώρα,
μετελικόπαραλήπτητονΑηΒασίλη.

Γράμματα γραμμένα όχι μόνο απόπαιδικά χεράκια,
αλλά και απόμεγαλύτερουςσε ηλικία,που επιθυμούν να
μεταφέρουνστοναγαπημένοάγιό τουςπροβληματισμούς
τουςκαιτιςανησυχίεςτους.

«Τίποταδεν θαήθελα νασου ζητήσωναμουφέρεις.
Θέλωόμωςνασουδώσωταάγχηκαιτιςγκρίνιεςκαινατα
πετάξεις εκείψηλάστηνπαγωμένηθάλασσα.Ναμπορώ
χωρίς αυτά να απολαμβάνω κάθε μέρα τοφως της και-
νούριαςαυγής,τογέλιοτωνπαιδιών,τιςζαβολιέςτους.Να
μπορώναχαίρομαιτοπολυτιμότεροπράγμαπουέχουμε,
πουείναιηζωήμας»,γράφειμιαενήλικηγυναίκαστονΑη
Βασίλη,σύμφωναμετηνπρόεδροτωνΕΛΤΑ,Ευφροσύνη
Σταυράκη.

Ηκ.Σταυράκη,μιλώνταςστοραδιοφωνικόσταθμότου

ΑΠΕ -ΜΠΕ«Πρακτορείο», υποστήριξεπως κάθε χρόνο
χιλιάδεςάνθρωποι,κάθεηλικίας,αποφασίζουνναστείλουν
ένα γράμμαστονΆγιοΒασίλη, ενώ ο κύριος όγκος των
γραμμάτωνκαταφθάνεισταΕΛΤΑ τηχρονικήπερίοδομε-
ταξύτωνΧριστουγέννωνκαιτηςΠρωτοχρονιάς.

«Πέρσι εστάλησαν περίπου 120.000 γράμματα από
παιδιάκαιαπόμεγάλους.Οιάνθρωποι τωνΕΛΤΑταδια-
βάζουνόλακαιόσαγράμματαέχουνσαφήδιεύθυνσηστο
φάκελολαμβάνουναπάντησηκαι έναμικρόδωράκι» είπε
ηκ.Σταυράκη.

Πρόσθεσεπωςταπαιδιάσταγράμματατουςπέρααπό
ταπαιχνίδια ή κάποιο άλλο δωράκι «ζητάνε από τονΑη
Βασίληειρήνηκαιαγάπηγιαόλους.Πέρυσιαναφέρθηκαν
καισταπροσφυγόπουλα.Ανάλογαμεαυτόπουβιώνουν,
αυτόπουζούμεωςελληνικήκοινωνίατοαποτυπώνουνοι
μικροί και στα γράμματα τους.Άλλοτε είναι η οικονομική
κρίσηήτοπροσφυγικό.Ταπαιδιάείναιπολύευαίσθητακαι
τοδείχνουν».

Ετοιμάζουν τις κάρτες και τη 
γιορτή τους!

Πυρετωδώς ετοιμάζουν τις χριστουγεννιάτικες κάρτες
πουθαστείλουνσεχορηγούςκαιφίλους,οικυρίεςτουΣυλ-
λόγουΚαρκινοπαθώνΗμαθίας,στα γραφεία τους, επί της
οδούΚαρακωστήτηςΒέροιας.

ΣετέτοιαφάσηπετύχαμεκαιτηνπρόεδροΜαρίναΨω-
μιάδη, η οποίαμας ενημέρωσεότιπαράλληλα ετοιμάζουν
και τη γιορτή τους την ερχόμενηΔευτέρα 18Δεκεμβρίου.
Μία«οικογενειακή»γιορτή,μεανταλλαγέςευχών,εδέσματα
απόταχεράκιατουςκαιμουσική!

ΧιλιάδεςγράμματαστονΆγιοΒασίλη
απόπαιδιάκαιμεγάλους

Ονειροχωριό, μια αξιέπαινη ιδιωτική πρωτοβουλία
Σε τόσο χαλεπούς οικονομικά καιρούς η οικογένειαΣα-

ουλίδη,πουδιατηρεί την επιχείρηση«Μειντάνι»στιςΣαρα-
ντόβρυσεςαποφάσισε να υλοποιήσει έναφιλόδοξοσχέδιο,
την δημιουργία ενός χριστουγεννιάτικου χωριού…και το
όνομα αυτούΟΝΕΙΡΟΧΩΡΙΟ!Ένα εξαιρετικά καλαίσθητο
δημιούργημαπουέχεικατασκευαστείαπότηναρχήκαιεξο-
λοκλήρουστονχώροτουςστιςΣαραντόβρυσες,πουδενέχει
ναζηλέψειτίποτααπόταμεγάλαγνωστάχριστουγεννιάτικα
χωριά.Τοτεράστιο ιγκλούμετιςπολικέςαρκούδεςκαι τους
πιγκουίνους,ταξύλινασπιτάκιαμετιςλιχουδιές,ηφάτνη,το
σπίτιτουΆγιουΒασίληκαιπολλάακόμηπεριμένουνμικρούς
καιμεγάλουςνατουςμεταφέρουνστοεορταστικόκλίμα.Ό-

μορφαχριστουγεννιάτικατραγούδιακαιεπιλεγμένημουσικήπαίζειαποκλειστικάγιατοΟΝΕΙΡΟΧΩΡΙΟοραδιοφωνικός
σταθμόςΑΚΟΥ99.6.Εμείςναευχηθούμενααγκαλιάσειηπόληαυτότοεγχείρημακαινατοδούμενακαθιερώνεται.



Ένα επιχειρησιακό σχέδιο, το οποίο έχει 
ετοιμάσει ο Δήμος Βέροιας και ειδικότερα η 
Διεύθυνση Προγραμματισμού Οργάνωσης 
και Πληροφορικής σχετικά με την κοινωνική 
ένταξη των Ρομά, θα συζητηθεί την ερχό-
μενη  Τετάρτη στην συνεδρίαση της  Επι-
τροπής Διαβούλευσης. Ο αρμόδιος αντιδή-
μαρχος Θεόφιλος Κορωνάς, μίλησε χθες 
το πρωί στον ΑΚΟΥ 99.6  για το πλαίσιο 
του σχεδίου, στο οποίο αναφέρονται με 
σαφήνεια οι προτάσεις,  προκειμένου να 
υπάρξει ομαλή κοινωνική ένταξη των Ρομά 
στον Δήμο της Βέροιας. «Αυτό το σχέδιο 
περιλαμβάνει δύο σκέλη. Το πρώτο σκέλος 
αφορά τον τρόπο που θα γίνει η κοινωνική 
ένταξη και το δεύτερο κομμάτι αφορά τον 
οικισμό του Εργοχωρίου και την βελτίωση 
των συνθηκών διαβίωσης», είπε ο κ. Κο-
ρωνάς. 

Αυτό το εκτεταμένο σχέδιο που  θα συ-
ζητηθεί την Τετάρτη, αποτελείται από περισσότερες από 155 σελίδες 
στις οποίες καταγράφονται  τα προβλήματα, αλλά και οι προτεινόμενες 
προς υλοποίηση δράσεις. 

Έχει προηγηθεί κάποια μελέτη;
Έχει γίνει μελέτη. Παλιότερα υπήρχαν προγράμματα ευρωπαικά για 

μετεγκαταστάσεις και κοινωνική ένταξη των Ρομά, αλλά  δυστυχώς δεν 
είχαμε μια καλή μελέτη. 

Η μελέτη αυτή είναι πλέον έτοιμη και θα παρουσιαστεί στη Δημοτι-
κή Επιτροπή Δαβούλευσης, η οποία καλείται να την συζητήσει για να 
προχωρήσει το  πρακτικό κομμάτι. Με βάση αυτή η μελέτη που ήρθε σε 
μας, εντάχθηκαν οι δράσεις τις οποίες πρέπει να οργανώσουμε. Όπως 
θα δείτε και την Τετάρτη, οι προτεινόμενες δράσεις δεν αφορούν μόνο 
το Δήμο Βέροιας αλλά αφορούν και σε συνέργειες του Δήμου με άλλους 

φορείς, όπως είναι η Δημόσια Βιβλιοθήκη, 
η Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση όσον αφορά  
τη λειτουργία  σχολείου δεύτερης ευκαιρί-
ας. Κι αυτό για να μπορούν και ενήλικες 
Ρομά να ενταχθούν,  ώστε  να έχουν την 
στοιχειώδη γνώση… Δυστυχώς ο αναλ-
φαβητισμός είναι ένα από τα μεγαλύτερα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Ρομά 
στον Δήμο Βέροιας αλλά και γενικότερα.

Ιεραρχικά ποιες είναι οι ανάγκες και 
τα  προβλήματα;

Το πρώτο πρόβλημα πάντα, με τους 
πληθυσμούς Ρομά, ξεκινάει από το οικιστι-
κό και από τις συνθήκες διαβίωσης. Όταν 
οι συνθήκες είναι πολύ χαμηλές δεν μπο-
ρούμε να μιλάμε εύκολα για υγεία, για εκ-
παίδευση και για κοινωνική ενσωμάτωση.
Το κατανοούμε όλοι πως όταν δεν υπάρ-
χουν δίκτυα αποχετεύσεων, υδρεύσεων ή 
ακόμα και η στέγη, ο άνθρωπος θα κάνει 

τα πάντα προκειμένου να μπορέσει να διαβώσει και θα βάλει σε δεύ-
τερη μοίρα την εκπαίδευση την υγεία και την κοινωνική ένταξη. Άρα το 
πρώτο που θα πρέπει να δούμε, είναι τι κατηγορίες πληθυσμών Ρομά 
έχουμε.Η μελέτη επομένως ξεκινάει με μια εκτίμηση: τι οικισμοί και τι 
κατηγορίες πληθυσμών υπάρχουν στο Δήμο. Οι κατηγορίες που αφο-
ρούν το  οικιστικό,  είναι: οι άκρως υποβαθμισμένες κατοικίες , όπως 
είναι ο οικισμός του Μακροχωρίου, οι μεικτοί καταυλισμοί που είναι κάτι 
μεταξύ καταυλισμού και κατοικιών και οι γειτονιές, όπως αυτή που βρί-
σκεται είναι στην Μέση.. Εντοπίζουμε επίσης τους οικιστικούς πυρήνες, 
που είναι η Κουλούρα, η Μέση, το Μακροχώρι, που έχει κάποιες λίγες 
οικογένεις, το Εργοχώρι με τον καταυλισμό,  αλλά και το Τριφιλοπάζα-
ρο, πλησίον του Εργοχωρίου.

Με  βάση αυτούς τους οικιστικούς πυρήνες, προτείνονται και οι αντί-
στοιχες δράσεις και για το οικιστικό και 
για την κοινωνική τους ένταξη. 

Ο καταυλισμός του Εργοχωρίου έ-
χει τα περισσότερα προβλήματα;

Για τον πληθυσμό του Εργοχωρίου, 
των Ρομά, θα πρέπει να γίνει και μια με-
τεγκατάσταση, προσωρινή, όπως ορίζει 
το άλλο σχέδιο, το οποίο βρίσκεται στην  
Επιτροπή Διαβούλευσης. Είναι δύο τα 
σχέδια που θα περάσουν, ένα είναι της 
ένταξης και ένα είναι το οικιστικό. Για το 
Εργοχώρι υπάρχει ξεχωριστό οικιστικό 
γιατί μιλάμε για την δυσκολότερη περί-
πτωση, όσον αφορά τις κατηγορίες. 

Τι προβλέπει δηλαδή το σχέδιο;
Το βασικό, όταν μιλάμε για μετεγκατα-

στάσεις, είναι που θα πάνε αυτοί οι άν-
θρωποι… Με ότι αυτό συνεπάγεται, γιατί 
γνωρίζουμε από παρόμοιες περιπτώσεις 

σε άλλες περιοχές, ότι προκύπτουν διαμαρτυρίες και… παρατράγουδα, 
συνεπώς πρώτο μέλημα  είναι ο χώρος. Σε αυτή την περίπτωση, εφό-
σον δεν έχει εξευρεθεί ο χώρος, από τον  Δήμο Βέροιας  προτείνεται 
ένα σενάριο για την υπάρχουσα περιοχή. Όσον  αφορά στο πρότυπο 
σχέδιο, για τις κατασκευές των σπιτιών και  τις προδιαγραφές, αυτό θα 
το ακολουθήσουμε εφόσον βρεθεί ο χώρος. Και πάντα, λαμβάνονται 
υπόψη όλες οι παραμέτρους των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των πλη-
θυσμών των Ρομά, όπως είναι η σχέση τους με την ύπαιθρο, η σχέση 
τους με το υπαίθριο πλανόδιο εμπόριο.. . έτσι διαμορφώνεται ένας 
οικισμός.

Προβλέπεται να  φύγει από εκεί ο καταυλισμός;
Δεν το ξέρει κανείς αυτό, απλώς εκεί που βρίσκεται αυτή τη στιγμή 

δεν είναι δημόσιος χώρος, είναι ιδιωτικός, επομένως δεν μπορούμε να 
μιλάμε εμείς ακόμα για το που θα πάει. Είναι μια σκέψη για την υπάρ-
χουσα κατάσταση. Αν βρεθεί κάτι κάπου αλλού, θα το εξετάσουμε. Απλά 
κάνουμε μια αποτύπωση για το πώς θα μπορούσε αυτός ο χώρος να 
δημιουργηθεί με τα πρότυπα με τα οποία ορίζει ο νόμος και η μελέτη, 
εφόσον και εάν αυτός ο χώρος ήταν δικός μας.

Η προσωπική μου γνώμη είναι ότι είναι προτιμότερο  αυτοί οι καταυ-
λισμοί να παραμένουν σε κοντινό μέρος από εκεί  που υπήρχαν ήδη, 
γιατί έχουν συνηθίσει με τον χώρο αυτό και  τους έχει συνηθίσει και ο 
χώρος. Επομένως θεωρώ ότι καλύτερη λύση σε τέτοιες περιπτώσεις 
είναι να μείνουν εκεί κοντά, εφόσον το θέλουν και οι ίδιοι βέβαια.

Θα βρίσκεται εκπρόσωπος των Ρομά στην συνεδρίαση ;
Η Επιτροπή διαβούλευσης συνεδριάζει δημόσια, είναι ανοιχτή ε-

πιτροπή. Επομένως μπορεί να έρθει και ο εκπρόσωπος τους , αφού 
έχουν και προεδρείο με το οποίο συνεργαζόμαστε πάρα πολύ καλά.

Υπάρχουν στοιχεία ως προς τον πληθυσμό των ρομά στον Δή-
μο Βέροιας;

Πριν την κατάθεση της μελέτης, είχε ξεκινήσει το 2015 από το ΚΑΠΑ 
του Δήμου Βέροιας και από την Διεύθυνση Πρόνοιας μια καταμέτρηση 
των πληθυσμών των Ρομά στους οικισμούς που βοήθησε πάρα πολύ. 
Είναι περίπου 800 άτομα, σύνολο, σε όλο τον Δήμο Βέροιας. Περίπου 
209 οικογένειες. Η πλειοψηφία είναι ανήλικοι και οι περισσότεροι μέ-
νουν στο Εργοχώρι (περίπου 27 οικογένειες) , με  αριθμό μελών από 
1 έως 5 άτομα, από 5 έως 9 και από 9 και πάνω.  Γιαυτό θα δείτε την 
Τετάρτη, πως το σχέδιο προτείνει οικίσκους, αντίστοιχους με την δυνα-
μικότητα των οικογενειών. Έχει γίνει μια καλή δουλειά και για πρώτη 
φορά παρουσιάζεται ένα τέτοιο σχέδιο. Χρειάζεται χρόνος και σχέδιο, 
ώστε να μπορεί η εκάστοτε δημοτική αρχή να προχωράει επ’ αυτού. 
Πρωταρχικό ωστόσο  είναι η εκπαίδευση των Ρομά… πάρα πολλά 
παιδιά δεν πηγαίνουν στο σχολείο. Προτείνονται  πάρα πολλές δράσεις, 
σχολικές και εξωσχολικές, σε συνεργασία με την Δημόσια και Κινητή 
βιβλιοθήκη, καθώς ενημερώσεις σε θέματα  υγείας. Ο στόχος  είναι να 
εξασφαλιστούν  καλύτερες συνθήκες, συμβατές με τη  φιλοσοφία τους, 
στην ύπαιθρο, όμως, χωρίς σκηνές και αντίσκηνα και στην συνέχεια, 
αυτοί οι άνθρωποι, αφού έχουν αρχίσει να μπαίνουν και σε  άλλες δρα-
στηριότητες, να ξεκινήσει  η ενσωμάτωση τους… Χωρίς βέβαια αυτό να 
σημαίνει ομογενοποίηση.  Ενσωμάτωση ναι, όσον  αφορά την κοινωνι-
κή και εκπαιδευτική τους ένταξη, διατηρώντας όμως τα χαρακτηριστικά 
τους. 

Σοφία Γκαγκούση
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Προάγεται στον βαθμό 
του Αστυνομικού Διευθυντή 

ο Διονύσης Κούγκας
Στον βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή προά-

γεται ο διοικητής της Σχολής Μετεκπαίδευσης και 
Επιμόρφωσης της Αστυνομικής Ακαδημίας στη 
Βέροια, αστυνομικός υποδιευθυντής κ. Διονύσης 
Κούγκας.

Συγκεκριμένα το διάταγμα προαγωγής αναφέ-
ρει τα εξής:

«Με προεδρικό διάταγμα που εκδόθηκε στην 
Αθήνα την 13 Νοεμβρίου 2017, μετά από πρότα-
ση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και 
την έκδοση του υπ’αριθμ 1278 από 11/12/2017 
ΦΕΚ (ΤΕΥΧΟΣ Γ΄),  προάγεται, σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 15 παρ.2, 29 παρ.1 πε-
ρίπτ. β ́, 38 παρ.1 και 40 παρ.1 του π.δ.24/1997, 
στο βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή, κατ’ εκλο-

γή, για πλήρωση κενών οργανικών θέσεων του βαθμού αυτού, μετά τη συμπλήρωση των γενικών 
τυπικών προς προαγωγή προσόντων, ο Αστυνομικός Υποδιευθυντής Διονύσιος Κούγκας, Διοικητής 
της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Βορείου Ελλάδος».

Από την Ομάδα Δίωξης Ναρκωτικών 
Βέροιας συνελήφθη 25χρονος 

για διακίνηση κάνναβης
Στο σπίτι του και σε άλλους χώρους εντοπίστηκαν πάνω 
από 7 κιλά ακατέργαστης και κατεργασμένης κάνναβης 
Συνελήφθη την Τρίτη 12 

Δεκεμβρίου 2017 το μεσημέρι, 
από αστυνομικούς της Ομά-
δας Δίωξης Ναρκωτικών του 
Τμήματος Ασφάλειας Βέροιας, 
ένας 25χρονος ημεδαπός, που 
δραστηριοποιούταν στη διακί-
νηση κάνναβης.

Σε βάρος του σχηματίσθηκε 
δικογραφία για παράβαση της 
νομοθεσίας περί ναρκωτικών 
και περί όπλων.

Ειδικότερα, μετά από συ-
ντονισμένες ενέργειες των α-
στυνομικών, εντοπίστηκε ο 
25χρονος σε περιοχή της Θεσ-
σαλονίκης και σε έρευνα που 
πραγματοποιήθηκε στο σπίτι 
του βρέθηκαν και κατασχέθη-
καν: 

• ποσότητες κάνναβης συνολικού βάρους 538 γραμμαρίων,
• μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και
• 8 φυσίγγια (7 από τα οποία πολεμικά).

Επιπλέον, σε περιοχή της Θεσσαλονίκης εντοπίσθηκε διαμέρισμα που χρησιμοποιούσε 
για την αποθήκευση ναρκωτικών, σε έρευνα του οποίου βρέθηκαν ακόμη και κατασχέθηκαν:

• 6 συσκευασίες κάνναβης συνολικού βάρους 5 κιλών και 460 γραμμαρίων,
•  5 συσκευασίες κατεργασμένης κάνναβης σε μορφή σοκολάτας, συνολικού βάρους 1 κιλού και 

5 γραμμαρίων, 
• ποσότητα κατεργασμένης κάνναβης 21 γραμμαρίων και 
• μία πλαστική φιάλη με χασισέλαιο βάρους 500 γραμμαρίων.
Συνολικά, εντοπίσθηκαν 7 κιλά και 24 γραμμάρια ακατέργαστης και κατεργασμένης κάνναβης, 

ενώ από την κατοχή του 25χρονου κατασχέθηκαν τρία κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιούσε και 
το χρηματικό ποσό των 105 ευρώ, ως προερχόμενο από τη διακίνηση των ναρκωτικών.

Ο συλληφθείς, με την κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος 
του, θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. 

Δημόσια διαβούλευση για το επιχειρησιακό σχέδιο του Δήμου Βέροιας

Σαφείς προτάσεις για το οικιστικό 
και την ομαλή ένταξη των Ρομά

209 οικογένειες (800 άτομα περίπου) ζουν σε Κουλούρα, Μέση, Μακροχώρι, Εργοχώρι και Τριφιλοπάζαρο



Το Ωδείο της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας, Να-
ούσης και Καμπανίας στα πλαίσια του εορτασμού 
της Παγκόσμιας Ημέρας του Παιδιού, διοργανώνει 
για την Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 7 μ.μ. 
Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση ανοιχτή για παιδιά 
όλων των ηλικιών, στο Παύλειο Πολιτιστικό Κέντρο 
Βέροιας.

«Ο Χιονάνθρωπος» του Ρ. Μπρίγκς σε ελεύθερη 
απόδοση της Δήμητρας Μητρέντση, είναι μια αφήγη-
ση πλαισιωμένη μουσικά από καθηγητές και μαθη-
τές του Ωδείου μας. 

Μια κρύα μέρα του χειμώνα, ένα αγόρι φτιάχνει 
έναν χιονάνθρωπο. Το βράδυ, όταν το μεγάλο ρολόι 
του τοίχου χτυπά δώδεκα φορές, ο χιονάνθρωπος 
ζωντανεύει. Γνωρίζεται με το αγόρι και προσπαθεί να 
κατανοήσει τον παράξενο κόσμο του παιδικού δωμα-
τίου του πριν βγουν έξω για μια μαγική βόλτα.

Είσοδος ελεύθερη.

Την Τρίτη 19 Δεκεμβρίου, στις 7.30 μμ, 
το Δημοτικό Ωδείο της πόλης παρουσιάζει 
μια μαθητική συναυλία πιάνου που γίνεται 
στο πλαίσιο της διοργάνωσης «Κόκκινη 
κλωστή δεμένη, στο πεντάγραμμο μπλεγ-
μένη». Η διοργάνωση αυτή, που έφτασε 
ήδη στην 6η χρονιά της, έχει σκοπό να 
καταδείξει την στενή σχέση του Λόγου με 
την Μουσική. Συγκεκριμένα, επιλέγεται 
και αποδίδεται  μουσικά κάποιο παραμύ-
θι, με τρόπο ώστε να γίνεται σαφές, τόσο 
στα παιδιά που συμμετέχουν, όσο και στο 
κοινό, το πώς ένα μουσικό έργο μπορεί 
να περιγράψει ένα συναίσθημα, μια κα-
τάσταση, ή ένα γεγονός. Φέτος αρχάριοι 
και μικροί μαθητές πιάνου του ΔΩΒ θα 
παρουσιάσουν το παραμύθι της Πόπης 
Φιρτινίδου «Το δεντράκι που δεν ήθελε να 
στολιστεί», μια ιστορία που υπαινίσσεται 
τους χίλιους τρόπους με τους οποίους 
η φύση μπορεί να μας δώσει διδάγματα 
ζωής και αγάπης αν κάνουμε τον κόπο να 
την ακούσουμε. 

Η είσοδος στην συναυλία είναι ελεύ-
θερη. 
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Παρουσίαση δύο βιβλίων 
στον «Προμηθέα»

 Ο Π.Γ. Σύλλογος ¨Ο ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ¨ πα-
ρουσιάζει τα  βιβλία,’’Η Λέξα και το Άνοιγμα του 
Νεραϊδόκοσμου’’ και ‘’Το Μωβ Σκαντζοχοιράκι’’ 
της Θεολόγου – Συγγραφέα Ανθούσας Κορτσί-
νογλου. Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί 
την Κυριακή 17 Δεκεμβρίου στις 11:30πμ στο 
χώρο του συλλόγου (Ακροπόλεως 63, Βέροια). 
Θα γίνει αφήγηση των βιβλίων από τη συγγρα-
φέα Ανθούσα Κορτσίνογλου και τους φιλόλογους και ηθοποιούς Σοφία Γκότση και Άρη Ορφανίδη. Το 
παιδικό θεατρικό τμήμα του συλλόγου « Οι παράδοξοι « θα παρουσιάσει επίσης δραματοποιημένα 
αποσπάσματα του βιβλίου «το MωβΣκαντζοχοιράκι». Περιμένουμε όλους εσάς, και κυρίως τους μι-
κρούς μας φίλους, να γνωρίσουμε από κοντά τη γλυκιά νεραϊδοπριγκίπισσα ‘’Λέξα’’ και το μικρό μωβ 
σκαντζοχοιράκι, σε ένα ταξίδι μαγείας και φαντασίας!

«Χριστούγεννα και ΣΙΑ»
(ΜΕΤΑΓΛ. Ελληνικά )
Κάθε μέρα 17.00
 Μεταγλωττισμένο στα ελληνικά, 

με τη φωνή του Πάνου Μουζουράκη
Σκηνοθεσία: Αλέν Σαμπά
Ηθοποιοί: Αλέν Σαμπά, Πιο Μαρ-

μάι, Γκολσιφτέ Φαραχανί, Οντρέι 
Τοτού, Μπρούνο Σάντσες, Λουϊζ Σά-
μπα, Νταβίντ Μαρσέ, Γκρεγκουάρ 
Λουντί

COCO 
(ΜΕΤΑΓΛ. Ελληνικά )
Κάθε μέρα 17.00
Σκηνοθεσία: Λ. ΑΝΚΡΙΤΣ & Α. ΜΟΛΙΝΑ
Σενάριο: ΛΙ ΑΝΚΡΙΤΣ & ΤΖΕΪΣΟΝ ΚΑΤΖ

STAR WARS: ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΙ JEDI
Κάθε μέρα σε απλή 2D προβολή: 19.00 και 

22.00
Σε 3D προβολή μόνο Πέμπτη και Παρασκευή 

στις 19.00
Σκηνοθεσία: ΡΑΪΑΝ ΤΖΟΝΣΟΝ
Σενάριο: ΡΑΪΑΝ ΤΖΟΝΣΟΝ
Ηθοποιοί: ΟΣΚΑΡ ΙΣΑΑΚ, ΛΟΡΑ ΝΤΕΡΝ, Α-

ΝΤΙ ΣΕΡΚΙΣ, ΜΠΕΝΙΣΙΟ ΝΤΕΛ ΤΟΡΟ, ΝΤΟΜ-
ΧΝΟΛ ΓΚΛΙΣΟΝ, ΜΑΡΚ ΧΑΜΙΛ, ΚΑΡΙ ΦΙΣΕΡ, 

ΑΝΤΑΜ ΝΤΡΑΪΒΕΡ, ΝΤΕΪΖΙ ΡΙΝΤΛΕΪ, ΛΟΥΠΙΤΑ 
ΝΙΟΝΓΚΟ, ΑΝΤΟΝΙ ΝΤΑΝΙΕΛΣ, ΤΖΟΝ ΜΠΟΓΙΕ-
ΚΑ, ΓΚΟΥΕΝΤΕΛΙΝ ΚΡΙΣΤΙ, ΚΕΛΙ ΜΑΡΙ ΤΡΑΝ

 
WONDER WHEEL  (ΓΟΥΝΤΙ ΑΛΕΝ)
Κάθε μέρα 21.45
Σκηνοθεσία: ΓΟΥΝΤΙ ΑΛΕΝ Σενάριο: ΓΟΥΝΤΙ 

ΑΛΕΝ Ηθοποιοί: ΚΕΙΤ ΓΟΥΙΝΣΛΕΤ, ΤΖΑΣΤΙΝ 
ΤΙΜΠΕΡΛΕΙΚ, ΤΖΟΥΝΟ ΤΕΜΠΛ, ΤΖΙΜ ΜΠΕΛΟΥΣΙ

ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ
(η νέα ταινία του Γιάννη Σμαραγδή)
Συνεχίζει για 4η και τελευταία εβδομάδα
Κάθε μέρα: 19.30 

Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για 
όλο το πρόγραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ 
παρακάτω: 

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

Νέες προβολές στο "ΣΤΑΡ"      14/12/17 - 20/12/17

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Η θεατρική παράσταση «Νε-
φέλες», βασισμένη στην ομώ-
νυμη κωμωδία του Αριστοφάνη, 
θα παρουσιαστεί από το Θέα-
τρο του Νέου Κόσμου σε σκη-
νοθεσία της Τζωρτζίνας Κακου-
δάκη, τη Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 
στο δημοτικό θέατρο Νάουσας. 
Η εκδήλωση οργανώνεται από 
τον δήμος Νάουσας και το Δη-
μοτικό Ωδείο «Εστία Μουσών», 
στο πλαίσιο των χριστουγεννιά-
τικων εκδηλώσεων.

Η παράσταση παρουσιάστη-
κε με μεγάλη επιτυχία στο Θέα-
τρο του Νέου Κόσμου  στην Α-
θήνα και περιοδεύει σε σχολεία 
ανά την Ελλάδα. Απευθύνεται 
σε μαθητές Γυμνασίων και Λυ-
κείων, έπειτα από σχετική πρόσκληση που εστά-
λη σε Σχολεία Β’Βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου 
Νάουσας. Επίσημος συνεργαζόμενος φορέας της 
παράστασης είναι το Πανελλήνιο Δίκτυο για το 
Θέατρο στην Εκπαίδευση.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
Διασκευή - Σκηνοθεσία: ΤζωρτζίναΚακουδάκη
Κοστούμια: Νίκη Ψυχογιού
Μουσική σύνθεση: Ανάργυρος Δενιόζος
Μουσική διδασκαλία: Πυθαγόρας Κωτσούλας
Επιμέλεια κίνησης: Πατρίσια Απέργη, Στέλλα 

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

Αθηνά Μπαλτά
Παίζουν οι ηθοποιοί: Κυριάκος Σαλής, Νατάσα 

Σφενδυλάκη, Κατερίνα Λούβαρη-Φασόη, Ουσίκ-
Χανικιάν, Βασίλης Ψυλλάς.

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

Από το Θέατρο του Νέου Κόσμου
 «Νεφέλες» 

για μαθητές Γυμνασίων-
Λυκείων της Νάουσας

«Ο χιονάνθρωπος και εγώ» από το 
Ωδείο της Ιεράς 
Μητροπόλεως

Την Τρίτη 19 Δεκεμβρίου
Μαθητική συναυλία πιάνου με το 
παραμύθι της Πόπης Φιρτινίδου 
«Το δεντράκι που δεν ήθελε να 
στολιστεί»



Eνημέρωση ειδικών για το αιολικό πάρκο Βερμίου

155 ανεμογεννήτριες 
και διαβεβαιώσεις για όσο το 

δυνατόν φιλικότερη προς 
το περιβάλλον επένδυση

Διαφωνίες και αρνητικές θέσεις, στην χθεσινή 
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Της  τάξης  των 
155 ανεμογεννητρι-
ών, ισχύος 465 MW, 
είναι το τελικό σχέδιο 
της Αιολικής Βερμίου 
για το αιολικό πάρκο 
στα όρια των τριών 
δήμων, σύμφωνα με 
τον εκπρόσωπο της ε-
ταιρείας κ. Λαδακάκο, 
στη χθεσινοβραδινή 
συνεδρίαση του δημο-
τικού συμβουλίου Βέ-
ροιας. Ο κ. Λαδακάκος 
έδωσε παράλληλα δι-
αβεβαιώσεις για τεράστια προσπάθεια όσο το δυνατόν πιο φιλικής στο περιβάλλον ε-
πένδυσης, με άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας, αλλά και μείωση των λογαριασμών 
ρεύματος.Ο συνεργάτης της Αιολικής Βερμίου κ. Βλαμάκης αναφερόμενος σε στοιχεία 
ανέφερε ότι το έργο προβλέπει 30 μόνιμες θέσεις και πολύ περισσότερες την περίοδο 
κατασκευής, έσοδα 2.650.000 ευρώ το έτος από το 3% (1.500.000 στους τρεις δήμους 
και 900.000 στους λογαριασμούς της ΔΕΗ). Συμπλήρωσε επίσης ότι είναι μικρές οι 
επιπτώσεις στο περιβάλλον του ορεινού όγκου, με κατασκευή δρόμων πέντε μέτρων 
και κανένα θέμα με την κτηνοτροφία. 

Διάφορη άποψη εξέφρασε ο Μεταλλειολόγος Μεταλλουργός του Μετσόβιου Πο-
λυτεχνείου κ. Μποζίνης, σημειώνοντας ότι ως χώρα πιάσαμε τους στόχους του 2020 
στις ΑΠΕ με 16,5% και υπολείπονται ακόμη 800 MW αιολικής ισχύος μέχρι το 2020. 
«Η μισή αιολική ισχύς θα παράγεται στο Βέρμιο; Πήραμε το μερτικό μας από το ανα-
γκαίο κακό της αιολικής ενέργειας» είπε, καταθέτοντας στο προεδρείο στοιχεία για τον 
επηρεασμό της χλωρίδας, πανίδας και του ανθρώπου από την εγκατάσταση αιολικών 
πάρκων.Εκ μέρους της εταιρείας ΤΕΡΝΑ ο κ. Μπαρδάκας ενημέρωσε ότι πριν λίγες 
μέρες μπήκε σε δοκιμαστική λειτουργία το αιολικό πάρκο που κατασκευάστηκε στην 
περιοχή Ξηρολιβάδου, ισχύος 44 MW. Απάντησε ότι δεν επιτεύχθηκαν οι στόχοι της 
χώρας σε σχέση με τις ΑΠΕ για το 2020, ενώ για τα οφέλη των τοπικών κοινωνιών 
ανέφερε το 3% επί του τζίρου, τις θέσεις εργασίας κ.λπ.

Αρνητικές θέσεις ανέπτυξε για τα αιολικά πάρκα ο κ. καθηγητής Δασολογίας και 
Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ κ. Ζάγγας, μιλώντας για μη εφαρμογή περιβαλλοντι-
κών όρων σε πολλές περιπτώσεις, πρόχειρη αντιμετώπιση από την ελληνική πολιτεία, 
έλλειψη σχεδιασμού, επιθετική διάθεση ιδιωτών, αλλά και περιβαλλοντικές επιπτώ-
σεις, αλλοίωση τοπίου, ακύρωση υδροφόρου ορίζοντα κ.ά.

Εκ μέρους του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ο κ. Ρώσσης τόνισε ότι 
οι στόχοι της χώρας μας στα αιολικά υστερούν σε σχέση με τις υποχρεώσεις μας. 
Αναφέρθηκε στον ευρωπαϊκό χάρτη των αιολικών πάρκων, υπογραμμίζοντας την υ-
στέρηση της χώρας μας ακόμη και σε σχέση με την Πορτογαλία (6GW η Πορτογαλία, 
1 GW η Ελλάδα) παρότι ξεκίνησε την προσπάθεια 10 χρόνια μετά από εμάς. Επίσης 
αναφέρθηκε στον ελληνικό χάρτη των αιολικών, όπου το Αιγαίο έχει τη μεγαλύτερη 
ισχύ ωστόσο όχι το δίκτυο διασύνδεσης.

Ο κ. Χατζηαθανασίου από το Η/Μ του Πολυτεχνείου Θεσσαλονίκης ζήτησε πιο 
ορθολογικό ρυθμό 
στην εγκατάσταση 
αιολικών πάρκων, 
ενώ εξέφρασε τη 
θλίψη του που βλέ-
πει στον κάμπο της 
Ημαθίας φωτοβολ-
ταϊκά. Η συζήτηση 
συνεχίστηκε με ε-
ρωτήσεις - απαντή-
σεις μέχρι αργά το 
βράδυ. 

(Περισσότερα 
στο αυριανό μας 
φύλλο)
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ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Δικηγορικός Σύλλογος Βέροιας ευχαριστεί ολόθερ-

μα την οικογένεια του αποβιώσαντος, πριν ένα χρόνο 
συναδέλφου, Βαγγέλη Σφηνιά, για τη δωρεά τριών έρ-
γων ζωγραφικής του, τα οποία θα κοσμούν πλέον τους 
χώρους του Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας, θυμίζοντας 
σε όλους μας τον συνάδελφο και καλλιτέχνη Βαγγέλη 
Σφηνιά.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΥΓΟΥΛΙΑΝΟΣ

Απάντηση 
στον Α. Μαρκούλη 
από τον πρόεδρο
 και μέλη του Δ.Σ. 
του Δικηγορικού 

Συλλόγου Βέροιας
Σε απάντηση της πρόσφατης δήλωσης του δικη-

γόρου Αντωνίου Μαρκούλη, ο οποίος, με αφορμή την 
εκλογή του ως μέλος του Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου 
Βέροιας, προέβη σε άκρως συκοφαντικές αναφορές σε 
βάρος μας, ως μέλη της παρούσας-απερχόμενης διοί-
κησης, θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους συναδέλφους 
δικηγόρους αλλά και τους πολίτες της Βέροιας ότι δεν 
ανεχόμαστε την λασπολογία και την χυδαιότητα, στην ο-
ποία έχουμε ήδη απαντήσει με τον πλέον νόμιμο τρόπο.

Ζυγουλιάνος Δημήτρης
Καραβασίλης Φώτης
Χατζόγλου Γιώργος

Λιάπης Νίκος
Χασιώτης Μιχάλης

Μπατζιάκας Δημήτρης
Καλιάνης Στέφανος

Αγροτικός Σύλλογος Αλεξάνδρειας

Πρόσκληση 
σε Γενική Συνέλευση

Ο Αγροτικός Σύλλογος Αλεξάνδρειας καλεί τα μέλη 
του σε γενική συνέλευση τη ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΔΕΚΕΜ-
ΒΡΙΟΥ και ΩΡΑ 18:00 στην Αίθουσα του Δημαρχείου 
Αλεξάνδρειας για τα ακάλουθα ζητήματα:

- Συζήτηση που αφορά τη δημόσια διαβούλευση του 
κανονισμού του Ελγά η όποια είναι ανοικτή εώς το τέλος 
του έτους , θα αποσταλούν προτάσεις διορθώσης του, 
εφόσων κάτι τέτοιο αποφασιστεί από το σώμα

-Συζήτηση γύρω από κάθε θέμα που απασχολεί τον 
αγροτικό τομέα (προγράμματα,τιμές,αποζημιώσεις,πλη-
ρωμές)

-Ενημέρωση των μελών σχετικά με ημερίδες που θα 
διοργανωθούν από τον ΑΣ και αφορούν τις καλλιέργειες 
της περιοχής του Δήμου Αλεξάνδρειας 

-Απολογισμός του έτους 2017
Το ΔΣ

Δήλωση 
του νεοεκλεγέντος 

Προέδρου του Δικηγορικού 
Συλλόγου Βέροιας 

Φώτη Αντ. Καραβασίλη
Δυστυχώς πριν 

ακόμα κοπάσει  ο 
θόρυβος από τις Δι-
κηγορικές εκλογές 
και πριν καν προλά-
βω να αναλάβω την 
Προεδρία του Δικηγο-
ρικού Συλλόγου Βέ-
ροιας, ο συνάδελφος 
και «φίλος» Αντώνης 
Μαρκούλης προσπα-
θεί, από τα μέσα ενη-
μέρωσης, να σπείρει 
καινά δαιμόνια στους 
συναδέλφους μας και 
να παραπλανήσει τη 

κοινή γνώμη για τα τεκταινόμενα στο Σύλλογό μας.
-Τον ενημερώνω, αν δεν το έχει αντιληφθεί, ότι οι 

Δικηγόροι με ψήφισαν για να τους διοικήσω χρηστά, 
με συνέπεια στις αρχές μου και με ήθος, σύνεση και 
πνεύμα ομόνοιας και συνεργασίας με όλα τα μέλη του 
νεοεκλεγέντος διοικητικού συμβουλίου, ώστε να προω-
θηθούν για επίλυση όλα τα θέματα που αφορούν στον 
κλάδο μας –και άρα και καθένα από εμάς ξεχωριστά- εκ 
των οποίων μάλιστα κάποια είναι «καυτά» και δεν επιδέ-
χονται αναβολής.

-Του δηλώνω ότι ως νέος Πρόεδρος δεν θα δεχθώ 
καμία κίνηση που θα ποδηγετεί το Δ.Σ. του Δικηγορικού 
Συλλόγου μας, προκειμένου να εξυπηρετηθούν προσω-
πικά ή πολιτικά συμφέροντα ή πολιτικές φιλοδοξίες, απ’ 
όπου και αν προέρχονται.

-Τον καλώ να συνεργαστούμε όλοι μαζί για την εξυ-
πηρέτηση του σκοπού του Συλλόγου μας και την κατο-
χύρωση της αξιοπρέπειας των συναδέλφων μας.

Το δικηγορικό σώμα δεν έχει την πολυτέλεια για κα-
θυστερήσεις στην επίλυση των προβλημάτων του και 
κανείς δεν έχει το δικαίωμα να διχάσει τους συναδέρ-
φους μας.

Με τιμή
Φώτης Αντ. Καραβασίλης

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Αισθανόμαστε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε 

όλους όσοι μας συμπαραστάθηκαν στον απρόσμε-
νο θάνατο του πολυαγαπημένου μας γιου, πατέρα 
και αδελφού ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΦΟΥΡΚΙΩΤΗ. 

Η οικογένειά του



Πέμπτη 14 Δεκεμ-
βρίου 2017

-18.00: Υποδοχή Ιε-
ρού Λειψάνου Αγ. Λου-
κά του Ιατρού, Πανη-
γυρικός Αρχιερατικός 
Εσπερινός χοροστα-
τούντος του Σεβασμι-
ωτάτου Μητροπολίτου 
κ. Παντελεήμονος, Αρ-
τοκλασίες

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
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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

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

ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ  
ΒΕΡΟΙΑΣ     

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Όσοι Συ-

μπολίτες μας 
έχουν φάρ -
μακα που δεν 
χρειάζονται, 
μπορούν να 
τα  προσφέ-
ρουν για το 
Γηροκομε ίο 
Βέροιας στο 
υπόγειο της  
Δ η μ ο τ ι κ ή ς 
Αγοράς  κα-
θημερινά α-
πό 11.00 έως 
13.00.    Το 
Δ.Σ. Αδελφά-
του Γηροκομείου Βέροιας    Tηλ.επικ. 6980 683443.

Περιηγητική Λέσχη Βέροιας

Συγκέντρωση Τροφίμων
Η Περιηγητική Λέσχη Βέροιας στα πλαίσια του Κοινω-

νικού και Φιλανθρωπικού χαρακτήρα, διοργανώνει συγκέ-
ντρωση τροφίμων, στα γραφεία της Λ. Ανοίξεως 90, για 
να τα προσφέρει στην Φιλόπτωχο Αδελφότητα Βεροίας η 
οποία προσφέρει καθημερινά συσσίτιο σε άπορες οικογέ-
νειες.

Η συγκέντρωση θα γίνεται κάθε Δευτέρα-Τετάρτη και 
Παρασκευή και από τις ώρες 10.30 έως 12.30 το πρωί. 
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 23310 25654.

Το Δ.Σ.

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

Πρόγραμμα Πανηγύρεως 
14-15 Δεκεμβρίου 2017

Στη μνήμη του γιατρού 
Κώστα Ζαρκάδα

Συνεργαστήκαμε σχεδόν 
δώδεκα χρόνια με τον για-
τρό Κώστα Ζαρκάδα και ζή-
σαμε μαζί στιγμές αγωνίας, 
φόβου, χαράς στις δυσκο-
λίες της δουλειάς μας σαν 
μαίες.

Ήταν πάντα δίπλα σε μας 
και στις γυναίκες, στα εύκο-
λα και στα δύσκολα ακού-
ραστος και συμπαραστάτης 
στους συνεργάτες του.

Εκτός όμως από γιατρός ήταν ένας πολύ καλός 
εργοδότης και πάνω από όλα άνθρωπος!!

Δεν θα ξεχάσω ποτέ την φράση του: «Προϊστα-
μένη όταν τα παιδιά ή οι γονείς του προσωπικού 
έχουν πρόβλημα υγείας θα τους δίνεις άδεια για 
να είναι κοντά τους».

Αυτά σαν ένα μικρό δείγμα της ευγνωμοσύνης 
και της αγάπης μας για τον δικό μας γιατρό και άν-
θρωπο Κώστα Ζαρκάδα!!

 Καλό ταξίδι στον Παράδεισο Γιατρέ!!
Από το προσωπικό 

της πρώην κλινικής ΥΓΕΙΑ



Οι Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις ,υπό  τον συντονιστικό ρόλο της Εθνικής  Διεπαγγελμα-
τικής Οργάνωσης Πυρηνοκάρπων (υπό 
σύσταση ) , αναλαμβάνουν την συγκέ-
ντρωση των απαιτούμενων στοιχείων 
που αφορούν τις ζημίες που υπέστησαν 
οι παραγωγοί Νεκταρινιών , Ροδακίνων-
συμπυρήνων και επιτραπεζίων , από τις 
βροχοπτώσεις του Ιουλίου . 

Τα εν λόγω στοιχεία , κατόπιν υπάρ-
χουσας συμφωνίας , θα παραδοθούν 
στον ΕΛΓΑ για επεξεργασία . 

Η  επεξεργασία  των στοιχείων  θα 
γίνει εξατομικευμένα  ανά παραγωγό  ,α-
ντί οριζόντια ανά ποικιλία  ,  λύση που 
επελέγη  , για να προστατεύσει τον δικαι-
ούχο Αγρότη από τον κίνδυνο να χαρα-
κτηριστεί η αποζημίωση ως εισοδηματική 
ενίσχυση και να απαιτηθεί ,από την Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση  ,  η ανάκτησή της . 

Τα τεχνοκρατικά  στελέχη των Συνεταιρισμών 
είναι σε επαφή με τα αντίστοιχα στελέχη του ΕΛΓΑ  
για να συνδιαμορφώσουν την ηλεκτρονική πλατ-
φόρμα , δια μέσου της οποίας θα καταχωρηθούν 
και θα αποσταλούν τα απαιτούμενα δεδομένα .

Η  ακολουθητέα διαδικασία , θα συμπεριλάβει 
καιτους οργανωμένους Αγρότες στους Συνεταιρι-
σμούς και τους μεμονωμένους .

Αφού ολοκληρωθεί η  συγκέντρωση και η  α-
ποστολή  των στοιχείων , έργο στο οποίο   θα 
συμμετέχουν οι Συνεταιρισμοί , θα προχωρήσει ο 
ΕΛΓΑ και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων  , στην επεξεργασία ,  την  εξατομίκευ-
ση και την κάλυψη των ζημιών . 

Η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Πυρη-
νοκάρπων (υπό σύσταση)  θα ενημερώνει για 
κάθε εξέλιξη τους 
Αγρότες και τους 
Συνεταιρισμούς .

Νέα σελίδα στην επικοινωνία του Δήμου με τους 
δημότες ανοίγουν οι δράσεις της δημοτικής αρχής, 
με στόχο την ενεργοποίηση των δημοτών, την βελτί-
ωση των υπηρεσιών, τον συντονισμό των αποφάσε-
ων και την αποτελεσματικότερη επικοινωνία. 

Ο τηλεφωνικός αριθμός 2332350364 είναι στη 
διάθεση των δημοτών από τις 8 το πρωί μέχρι τη μία 
το μεσημέρι και υποδέχεται προτάσεις των δημοτών 
αλλά και παράπονα που σχετίζονται με τις υπηρεσί-
ες του Δήμου. 

Γίνεται βέλτιστη αξιοποίηση της τεχνολογίας με 
μια απλή εφαρμογή στα κινητά μας τηλέφωνα. Το 
novovilleapp(Novoville.gr) είναι μια εφαρμογή που 
εγκαθίσταται εύκολα σε κινητό και δίνει στους δημό-
τες τη δυνατότητα επισήμανσης καθημερινών προ-
βλημάτων (μια καμμένη λάμπα, ένα εγκαταλειμμένο 
αυτοκίνητο, σκουπίδια, λακκούβες κ.λπ.) και άμεσης 
ενημέρωσης του Δήμου με την αποστολή του σχε-
τικού υλικού. Η επισήμανση του δημότη μπορεί να 
συνδυαστεί με προτάσεις για την αντιμετώπιση του 
προβλήματος, προκειμένου να ληφθεί μέριμνα το 
ταχύτερο δυνατόν από τον Δήμο. Ακολουθεί άμεση 
ενημέρωση του δημότη για το αποτέλεσμα της δρά-
σης του και ο δημότης θα μπορεί να βλέπει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα αν 
το πρόβλημα που επισήμανε έχει διορθωθεί. 

Ταυτόχρονα παραμένει σε εφαρμογή η χρήση της ιστοσελίδας του Δήμου 
για την επικοινωνία με το δημότη. Στην διεύθυνση http://www.naoussa.gr/
contact/form οι δημότες μπορούν να επικοινωνούν με το Δήμο τους. Πεταμέ-
να σκουπίδια, καμένες λάμπες ηλεκτροφωτισμού, σπασμένα πλακάκια στα 
πεζοδρόμια, παράνομες διαφημιστικές πινακίδες, παράνομα παρκαρισμένα 

οχήματα, σπασμένα παγκάκια, λακκούβες, οικογένειες 
που δεν έχουν χρήματα για να καλύψουν τις βασικές 
τους ανάγκες και ό,τι άλλο καθημερινό, μικρό ή μεγάλο 
πρόβλημα μπορεί να τίθεται σε γνώση του Δήμου ηλε-
κτρονικά, με τη δυνατότητα επισύναψης και φωτογρα-
φιών.

Με στόχο και πάλι την καλύτερη ενημέρωση των 
δημοτών, ο Δήμος Νάουσας ετοίμασε ειδικό καλαίσθητο 
φυλλάδιο, που θα μοιραστεί σε όλους τους δημότες, για 
την χρήση των πράσινων κάδων. Τα έντυπα θα κυκλο-
φορήσουν τις επόμενες μέρες και θα μοιραστούν στην 
πόλη και στις τοπικές κοινότητες. Στόχος του Δήμου 
Νάουσας είναι η καλύτερη διαχείριση της νέας πραγμα-
τικότητας στον τομέα της καθαριότητας και η αρτιότερη 
εφαρμογή από όλους του νέου κανονισμού, γεγονός 
που θα οδηγήσει σύντομα σε μια νέα εποχή καθαριό-
τητας και συνυπευθυνότητας στη δημοτική περιουσία. 
Ταυτόχρονα η υπηρεσία καθαριότητας ελέγχει τις όποιες 
δυσλειτουργίες παρουσιάζονται στο πλαίσιο των νέων 
διαδικασιών περισυλλογής των απορριμμάτων και δίνει 
άμεσες λύσεις.  

Για τις παραπάνω ενέργειες αλλά και τον συνολικό 
σχεδιασμό της διοίκησης στον τομέα της καθημερινότη-

τας ο  Δήμαρχος Νίκος Κουτσογιάννης αναφέρει σε δήλωσή του: 
«Η Νάουσα αλλάζει καθημερινά, ομορφαίνει, λειτουργεί, προοδεύει. Η 

συμβολή του δημότη στις προσπάθειες της διοίκησης είναι αναγκαία για ακό-
μη καλύτερα και αμεσότερα αποτελέσματα, με τη συμμετοχή του, με τις προ-
τάσεις και τις ιδέες του για τη βελτίωση της εικόνας στην πόλη και στα χωριά 
μας. Η τεχνολογία είναι εδώ και εμείς την αξιοποιούμε για το καλό όλων μας. 
Τα καλύτερα έρχονται.»

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.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  
THΣ «ΜΙΕΖΑΣ»

Ο Μ.Ε.Γ.Σ.Ν. ΚΟΠΑΝΟΥ «Η ΜΙΕΖΑ» σας προσκα-
λεί να πορευθείτε στον χορό που διοργανώνει στις 16 
Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Σάββατο και ώρα 8.30 μ.μ. στο 
ΚΤΗΜΑ ΓΚΑΝΤΙΔΗ 

«ΕΛΑΤΕ Ν΄ΑΝΤΑΜΩΣΟΥΜΕ» .
Συμμετέχουν οι καλλιτέχνες: Ματθαίος Τσαχουρίδη, 

Αλέξης Παρχαρίδης , Γιώργος Βέργος, Χρηστάκης Δε-
μερτζής.

Την εκδήλωση πλαισιώνουν τα τμήματα του συλλό-
γου.  Η παρουσία σας θα μας τιμήσει.Τιμή πρόσκλησης 
16 € (Με πλήρες μενού και ποτό)

35 στρέμματα δάσους 
και χορτολιβαδικής 
έκτασης κάηκαν στη 

«Λιναρίνα» Ριζωμάτων
-Μεγάλη κινητοποίηση για 

την κατάσβεσή της
Π ε ρ ί π ο υ 

30 στρέμματα 
δάσους  κα ι 
5 στρέμματα 
χορτολιβαδι-
κής έκτασης 
έκαψε το πρωί 
της Τρίτης έρ-
πουσα δασι-
κή πυρκαγιά 
στην περιοχή 
« Λ ι ν α ρ ί ν α » 
των Ριζωμά-
των.

Στην κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν ο 
ΕΠΣ Μακεδονίδος με ένα πυροσβεστικό όχημα και 2 
άτομα και με μία ομάδα πεζοπόρου τριών ατόμων και η 
Π.Υ. Βέροιας με 5 πυροσβεστικά, 8 άντρες και μία ομάδα 
πεζοπόρου 5 ατόμων. Στο έργο της κατάσβεσης συνέ-
δραμαν η Π.Υ. Νάουσας με ένα πυροσβεστικό όχημα και 
2 άντρες, όπως και η  Π.Υ. Γιαννιτσών με ένα πυροσβε-
στικό όχημα και 2 άντρες. 

Στην επιχείρηση συνέδραμε επίσης ο Δήμος  Βέροιας 
με ένα αγροτικό όχημα, το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας 
Π.Ε. Ημαθίας με την αποστολή πεζοπόρου τμήματος 
τεσσάρων ατόμων της Λέσχης Εφέδρων Ενόπλων Δυνά-
μεων (ΛΕΦΕΔ), καθώς και ιδιώτες.

Στον τόπο του συμβάντος παραβρέθηκε και  κλιμά-
κιο του Δασαρχείου Βέροιας. Τέλος, η Δ/νση Πολιτικής 
Προστασίας Δήμου Βέροιας συνέδραμε στη  διατροφή 
των πυροσβεστικών υπαλλήλων που επιχείρησαν στην 
κατάσβεση της πυρκαγιάς.
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ΕΘΝΙΚΗ  ΔΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΩΝ (υπό σύσταση)

  Συγκέντρωση στοιχείων για τις ζημιές στα ροδάκινα 
από τις βροχοπτώσεις του Ιουλίου

Άνοιγμα προς τους πολίτες 
από τον Δήμο Νάουσας

Βελτίωση υπηρεσιών και «βήμα» για προτάσεις και παράπονα
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Στην Πλατεία Καρατάσου
Στις 15 Δεκεμβρίου 

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

Την επιτυχημένη χρι-
στουγεννιάτικη γιορτή «Η 
Γιορτή των Ευχών» δι-
οργανώνει για τρίτη συ-
νεχόμενη χρονιά στις 15 
Δεκεμβρίου στην πλατεία 
Καρατάσου (5.30μμ) ο 
δήμος Νάουσας, σε συ-
νεργασία με τους ζαχα-
ροπλάστες της πόλης. Η 
εκδήλωση απευθύνεται 
σε όλους τους πολίτες, 
αλλά κυρίως στα παιδιά. 
Στόχος της γιορτής, είναι 
να καλλιεργηθεί το πνεύ-
μα των Χριστουγέννων και το αίσθημα αγάπης και προσφοράς.

Στη «Γιορτή των Ευχών» τα παιδιά σε συνεργασία με τους ζαχαροπλάστες θα παρα-
σκευάσουν μπισκότα σε γιορτινά σχήματα τηρώντας όλους τους κανόνες υγιεινής. Με 
ηλεκτρονικό τρόπο και σε μεγάλο πάνελ δίπλα από το μεγάλο χριστουγεννιάτικο δέντρο 
που θα στηθεί στην πλατεία για το σκοπό αυτό, τα παιδιά θα επιλέγουν από τις καταγε-
γραμμένες ευχές, που τα ίδια θα έχουν πει, ώστε η ευχή με τις περισσότερες επιλογές να 
είναι και η ευχή του Δήμου Νάουσας για το 2018. Η συμμετοχή των ζαχαροπλαστών θα 
είναι, τόσο με την τεχνογνωσία τους, όσο και με την προσφορά τους από τις συνεργαζό-
μενες εταιρείες των καταστημάτων τους με την παροχή τεχνολογικού εξοπλισμού, καθώς 
και η ενεργή συμμετοχή τους, βοηθώντας τα παιδιά να διακοσμήσουν τα μπισκότα τους 
με υλικά επαγγελματικής ζαχαροπλαστικής. Όλος ο χώρος της πλατείας θα διακοσμηθεί 
ανάλογα δίνοντας ένα έντονο και γιορτινό χρώμα τόσο στην εκδήλωση όσο και στις μέρες 
που έρχονται. Ο Άγιος Βασίλης από το σπίτι του θα μοιράσει δώρα σε όλα τα παιδιά.

Η Φιλαρμονική Εταιρεία Νάουσας και η Νεανική Χορωδία «NaoussaGlee» θα πλαισι-
ώσουν την εκδήλωση με χριστουγεννιάτικη μουσική και τραγούδια. Η γιορτή θα καλυφθεί 
με όλα τα τεχνικά μέσα και θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύω-
σης.

Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση 
από τον Όμιλο Προστασίας Παιδιού Βέροιας

Ο Όμιλος Προστασίας Παιδιού Βέροιας και η χορωδία Μουσική Πολυφωνία , διοργα-
νώνουν Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση την Κυριακή 17 Δεκεμβρίου στις 17.00 στην Αντω-
νιάδειο 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.

Χριστουγεννιάτικη 
συναυλία – παράσταση της Εστίας Μουσών

O Δήμος Νάουσας και το Δημοτικό Ωδείο Νάουσας «Εστία Μουσών», διοργανώνουν  
τη φετινή χριστουγεννιάτικη συναυλία-παράσταση «Χριστούγεννα σε όλη τη γη» όλων 
των τμημάτων του Ωδείου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 17  Δεκεμβρίου 
2017 ώρα 19:00, στο Δημοτικό Θέατρο. Tη συναυλία παρουσιάζουν οι μαθητές του 
τμήματος μουσικής προπαιδείας της μουσικοπαιδαγωγού καθηγήτριας του Δημοτικού 
Ωδείου Νάουσας κ. Εύας Ιεροπούλου και οι μαθητές της Χορωδίας Glee.    Συμμετέχουν: 
Καθηγητές & μαθητές όλων των τμημάτων, Σύνολα & υποσύνολα οργάνων, Ορχήστρα 
Σύγχρονης Μουσικής, Βυζαντινός Χορός, Τμήματα Μουσικής Αγωγής, Τμήματα Κλασικού 
& Σύγχρονου Χορού της Εστίας & του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων, η Χορωδία Glee 
σε συνεργασία με τη Χορωδία του Ωδείου.  Η παράσταση γίνεται με την ευγενική προ-
σφορά του «Φούρνου Θανασούλη».  Είσοδος ελεύθερη.

Την Κυριακή 3 Δεκεμβρίου 2017 πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα της Eυξείνου Λέσχης στη Θεσσαλονίκη η προγραμ-
ματισμένη ημερίδα της ΜΕΟ με θέματα: Ιστορία της ομοιοπαθητικής, Ομοιοπαθητικό φάρμακο, ‘Αγχος και ομοιοπαθητική. 
Υπήρξε μεγάλη συμμετοχή από ιατρούς, φαρμακοποιούς, οδοντίατρους, κτηνίατρους, ψυχολόγους και άλλες συναφείς 
ειδικότητες αλλά και πλήθος ασθενών και φίλων της ομοιοπαθητικής. Η ημερίδα ξεκίνησε με την αναφορά στην μνήμη του 
πρωτεργάτη της ομοιοπαθητικής Αρίσταρχου Τσαμασλίδη σε κλίμα συγκίνησης και τελείωσε με ερωτήσεις από το κοινό.

Το Σχολείο Ειδικής Αγωγής Βέροιας, με αφορμή την 
3η Δεκεμβρίου – Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, 
απηύθυνε  πρόσκληση σε δημοτικά σχολεία του Δήμου Βέ-
ροιας και της ευρύτερης περιοχής, για προγραμματισμένες 
επισκέψεις και συμμετοχή σε βιωματικές δραστηριότητες 
ευαισθητοποίησης για την αναπηρία και την διαφορετικότη-
τα, με τίτλο :                      

« Αν ήμουν στη θέση σου»
Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί Σχολείων ανταποκρίθη-

καν στην πρόσκληση και συμμετείχαν σε μία σειρά βιωματι-
κών δράσεων, με σκοπό: 

-την ενημέρωση  και την αλληλογνωριμία, 
-την επαφή και την ευαισθητοποίησή τους, σχετικά με τα 

άτομα με αναπηρία, 
-την παροχή πρόσβασης και ίσων ευκαιριών και την άρ-

ση του κοινωνικού αποκλεισμού τους.
Η επίσκεψή τους, με οδηγό την κα Έφη Οικονομίδου 

Κοινωνική Λειτουργό του Σχολείου, περιελάμβανε: 
- γνωριμία με τους χώρους εκπαίδευσης και τις παραμέ-

τρους του ειδικού εκπαιδευτικού έργου, 
- επαφή με τους μαθητές και διαδραστική εκδήλωση 

(γνωριμία, συζήτηση, ενημέρωση, βιωματικές δραστηριό-
τητες ευαισθητοποίησης/τρόπους συμπεριφοράς – προσέγ-
γισης – αντιμετώπισης των ατόμων με αναπηρία με στόχο: 
την αποδοχή, τον σεβασμό και την υποστήριξη τους). 

Ευχαριστούμε  ιδιαίτερα όλους τους μαθητές και εκπαι-

δευτικούς  των σχολείων: 5ο  Δ.Σ., 7ο  Δ.Σ., 8ο Δ.Σ. , 9ο 
Δ.Σ. Βέροιας, Δημοτικό Σχολείο Σταυρού, 2ο Νηπιαγωγείο 
Βέροιας, που ανταποκρίθηκαν και επισκέφτηκαν το σχολείο 
μας, δίνοντας χαρά στους μαθητές μας.

  Επισημαίνεται ότι, το Σχολείο Ειδικής Αγωγής Βέροιας, 
είναι πάντοτε ανοιχτό σε προτάσεις που αφορούν σε συνεκ-
παιδευτικές και άλλες δράσεις με όσα σχολεία το επιθυμούν 
σε όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους. 

Ημερίδα για την ομοιοπαθητική 
με αναφορά στη μνήμη 

του Αρίσταρχου Τσαμασλίδη

ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
«ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ 

ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ»



Επαναφέρει το ζήτημα της καταβολής αποζημιώσεων 
από πόρους του προγράμματος ΠΣΕΑ στους αγρότες 
της Ημαθίας, που λόγω των έντονων βροχοπτώσεων 
του 2014 οι δενδροκαλλιέργειες τους ξεράθηκαν και 
δεν έχουν αποζημιωθεί μέχρι σήμερα, με ερώτηση που 
κατέθεσε στη Βουλή, ο βουλευτής Ημαθίας, της Νέας 
Δημοκρατίας, Απόστολος Βεσυρόπουλος.

Ο κ. Βεσυρόπουλος στην ερώτηση του, επισημαίνει, 
πως προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση το γεγονός ότι, ενώ 
έχει ολοκληρωθεί το έργο της καταγραφής από τον ΕΛ-
ΓΑ, δεν υπάρχει καμία εξέλιξη ως προς την έκδοση των 
αναγκαίων Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων, παρά το 
γεγονός ότι, ο νέος κανονισμός, δίνει τη δυνατότητα να 
χορηγούνται στους αγρότες Κρατικές Οικονομικές Ενι-
σχύσεις για αποζημιώσεις από φυσικά φαινόμενα, χωρίς 
την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Υπενθυμίζεται ότι, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, 
σε απάντηση του προς τον βουλευτή Ημαθίας, σε ερώ-
τηση που είχε καταθέσει στις 22 Μαΐου 2017, δεσμευ-
όταν ότι «…θα καταβληθούν οι σχετικές ενισχύσεις σε 
σύντομο χρονικό διάστημα». 

Σε δήλωση του ο κ. Βεσυρόπουλος ανέφερε:
«Η αδιαφορία ή η ανικανότητα της κυβέρνησης στο 

ζήτημα καταβολής αποζημιώσεων από πόρους του προ-
γράμματος ΠΣΕΑ, δηλαδή μέσω κρατικής ενίσχυσης, 

στους δενδροκαλλιεργητές της Ημαθίας, που αποδε-
δειγμένα καταστράφηκε το φυτικό τους κεφάλαιο, έχει 
ξεπεράσει κάθε όριο. Ο κανονισμός ορίζει ότι, μέσα σε 
διάστημα 3 ετών από την επέλευση του ζημιογόνου αί-
τιου, θα πρέπει να θεσπίζονται οι απαιτούμενες Κοινές 
Υπουργικές Αποφάσεις, ώστε να κινηθεί η διαδικασία 
των αποζημιώσεων. Ήδη βρισκόμαστε σε οριακό σημείο 
και υπάρχει κίνδυνος με την παρέλευση της τριετίας 
να χαθούν οι αποζημιώσεις. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο οι 
ευθύνες της κυβέρνησης θα είναι βαρύτατες. Οι αγρό-
τες στη Μελίκη, στον Π. Πρόδρομο, το Π. Σκυλίτσι, την 
Κουλούρα, το Στενήμαχο αλλά και σε άλλες περιοχές της 
Ημαθίας που είδαν τα δέντρα τους να ξεραίνονται πρέπει 
να αποζημιωθούν». 
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Το αίσθημα της 
“αρνητικής εξαίρεσης”

Του Μάξιμου
Χαρακόπουλου

Πριν από την κρίση, τα ιδεο-
λογικά ζητήματα ήταν σε δεύτερο 
πλάνο. Σήμερα συνιστούν πεδίο 
αιχμής. Σ’ αυτό συνέβαλε η εμπει-
ρία της σχεδόν τρίχρονης λαίλα-
πας της συριζαϊκής διακυβέρνη-
σης. Αν η περίοδος της “πρώτης 
φορά αριστερά” αφήνει κάτι θετικό 
πίσω της είναι η οδυνηρή κατάρ-
ρευση των ιδεοληπτικών ψευδαι-
σθήσεων που για δεκαετίες είχαν 
διαποτίσει την ελληνική κοινωνία. 

Πλέον έχει καταστεί φανερό 
στους πάντες ότι μαγικές λύσεις 
δεν υπάρχουν. Δέντρα που καρπο-
φορούν χρήματα δεν υφίστανται. Η 
εποχή των δανεικών για κοινωνική 
πολιτική, συντάξεις στα 40 και μαζικούς διορισμούς δεν επιστρέφει. Η ιλαροτραγωδία 
του αντιμνημονιακού συνονθυλεύματος, που με ύφος χιλίων καρδιναλίων έσκιζε μνη-
μόνια στις πλατείες των “αγανακτισμένων” και υποσχόταν την επιστροφή του “χαμένου 
παραδείσου” της δεκαετίας του ‘80, ολοκληρώνεται μέσα στο βούρκο της απελπισίας και 
της γενικής χλεύης. Ο ελληνικός λαός πλήρωσε πολύ ακριβά ένα μάθημα ιστορίας. Και 
τα δίδακτρα, δυστυχώς, θα τα καταβάλει για χρόνια ακόμη, γιατί οι… υπερήφανοι δια-
πραγματευτές της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ μας έχουν δέσει χειροπόδαρα με συμβάσεις 
σκληρές και αχρείαστες μέχρι να έλθουν αυτοί στην εξουσία.

Τώρα, τα ψέματα τελείωσαν. Κανείς δεν δικαιούται να ισχυριστεί ότι δεν γνωρίζει. Για 
την ΝΔ  η σημερινή κατάσταση συνιστά μια πικρή δικαίωση, που καλύτερα να μην είχε 
συμβεί. Γιατί γνωρίζουμε τι κόπος χρειάζεται για να στηθεί και πάλι η χώρα στα πόδια 
της. Μπροστά μας ανοίγεται μόνον ο δύσβατος δρόμος της ανασυγκρότησης σε στέρε-
ες βάσεις.   Η κοινωνία, στη συντριπτική της πλειοψηφία, φαίνεται ότι ενστερνίζεται τον 
πυρήνα των ιδεών και των στόχων μας, ο οποίος άλλωστε, δεν διαφέρει από αυτόν που 
πρέσβευε η παράταξή μας από την ίδρυσή της από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, και 
συνίστανται στην εμπέδωση: 

1. Tης ελεύθερης οικονομίας, όπου κέντρο της είναι ο κόσμος της πραγματικής 
παραγωγής.

2. Tης ελεύθερης παιδείας, χωρίς ιδεοληπτικές αγκυλώσεις, που δίνει επαρκείς 
γνώσεις, εφόδια για επαγγελματική σταδιοδρομία αλλά και προάγει την εθνική μας συνεί-
δηση.

3. Tης ασφάλειας και νομιμότητας παντού, χωρίς νησίδες ανομίας και άβατα. 
Ο συνδυασμός αυτών των τριών αξόνων μπορεί να μας βγάλει από την παρούσα πα-

ρακμή και θα μας απαλλάξει από το αίσθημα της “αρνητικής εξαίρεσης” που βιώνουμε το 
τελευταίο διάστημα. 

Ιδιαίτερα, η αποκατάσταση της ασφάλειας είναι ένα καίριο στοίχημα για την αυριανή 
κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Γιατί συνιστά προαπαιτούμενο όλων των υπολοί-
πων παραγόντων. Το διαπιστώνουμε, εξάλλου, συνεχώς όλη την προηγούμενη περίοδο. 
Όταν οι “μπαχαλάκηδες”, καταστρέφουν, ανενόχλητοι, καταστήματα και δημόσια κτίρια, 
όταν δημιουργούν συνθήκες πολέμου στο κέντρο της πρωτεύουσας για ποια οικονομική 
δραστηριότητα μπορούμε να μιλήσουμε; Όταν οι τραμπούκοι των Πανεπιστημίων τρο-
μοκρατούν φοιτητές και καθηγητές, εξαχρειωμένοι από τον νόμο Γαβρόγλου, για ποια 
ελεύθερη παιδεία κάνουμε λόγο; Ως εκ τούτου, ως κυβέρνηση δεν μας επιτρέπεται “να 
βάλουμε καθόλου νερό στο κρασί μας” στην υποστήριξη και εφαρμογή της ατζέντας μας: 

• Την κατάργηση του περιβόητου “ασύλου” της ασυδοσίας στα πανεπιστήμια, 
που επιτρέπει την δράση τραμπούκων και παρανόμων και την κατατρομοκράτηση καθη-
γητών και φοιτητών.

• Την εξάλειψη κάθε είδους “άβατου” της ανομίας, όπως των Εξαρχείων που εξα-
πλώνεται ως καρκίνωμα.

• Την πάταξη του εγκλήματος με την ενίσχυση της Αστυνομίας και την αλλαγή 
του νομοθετικού πλαισίου με την κατάργηση εκτρωματικών νομοθετημάτων, όπως ο “νό-
μος Παρασκευόπουλου”.

Ας μην μένει αμφιβολία, όσο παραμένει η παρούσα κυβέρνηση, η καθοδική πορεία 
θα συνεχίζεται. Ούτε μπορούν ούτε θέλουν να την αλλάξουν. Θα προστατεύουν μέχρι τέ-
λους τα “δικά τους παιδιά”. Η κοινωνία, επομένως, περιμένει πολλά από την ΝΔ, και κυ-
ρίως να ξαναδώσει λίγη από την χαμένη ελπίδα. Το Συνέδριο της ΝΔ είναι ένας σταθμός 
προς αυτήν την κατεύθυνση. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να απογοητεύσουμε. 

Ο Μάξιμος Χαρακόπουλος είναι αναπληρωτής τομεάρχης Εσωτερικών της Νέας 
Δημοκρατίας, αρμόδιος για θέματα Προστασίας του Πολίτη, βουλευτής Λαρίσης.

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ 
ΣΤΡΑΤΟΥ – Παράρτημα Ημαθίας

Ζωντανές 
αναμεταδόσεις 
εκδηλώσεων 

και συζητήσεων 
μέσω Facebook

Ανακοινώνουμε στα μέλη και τους φίλους της Ενώ-
σεως, ότι το Τοπικό Συμβούλιο του Παραρτήματός μας 
αποφάσισε την πραγματοποίηση ζωντανών αναμετα-
δόσεων, μέσω Facebook, εκδηλώσεων και συζητήσεων 
που θα υποστηρίζουν τους σκοπούς της Ενώσεώς μας 
(θέματα ιστορικά, κοινωνικά, οικονομικά, εθνικά, κλπ). 
Κατ’ αρχήν σκοπός είναι η πραγματοποίηση των «εκπο-
μπών» μία φορά το μήνα, βραδινές ώρες, πιθανότατα 
την πρώτη Δευτέρα εκάστου μηνός. Σημειώνουμε ότι 
ήδη έχουν πραγματοποιηθεί δοκιμαστικές μεταδόσεις 
σε ανύποπτο χρόνο, που βρίσκονται ανηρτημένες στην 
ομάδα «ΕΑΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ». 

Με την ευκαιρία θυμίζουμε ότι μεταξύ των κυρίων 
σκοπών της ΕΑΑΣ, ξεχωρίζουν, η  σύσφιξη των δεσμών 
μεταξύ των μελών της, αλλά και με τους εν ενεργεία 
συναδέλφους, η επιμέλεια των συμφερόντων και η πα-
ρακολούθηση των ζητημάτων που αφορούν τα μέλη της 
και η διατήρηση του εθνικού φρονήματος των μελών και 
η συνέχιση της προσφοράς προς την πατρίδα με γνώ-
μονα το εθνικό συμφέρον.

Με βάση τα παραπάνω, καλούνται ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΚΑΙ ΟΙ ΦΙΛΟΙ της Ενώσεώς μας, να συνεισφέρουν με ι-
δέες, γνώσεις, δεξιότητες, φυσική παρουσία, συμμετοχή 
και ότι άλλο επιθυμεί ή μπορεί καθένας, ώστε να στή-
σουμε μια «εκπομπή» που να διευκολύνει, πληροφορεί 
και ενδιαφέρει το σύνολο των συναδέλφων, εν ενεργεία 
και αποστρατεία, ακόμη και αυτούς που δεν είναι μέλη 
της ΕΑΑΣ. Οι επιθυμούντες να συνεισφέρουν με οποιο-
δήποτε τρόπο, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με 
το Παράρτημα, το δυνατόν συντομότερα. 

Για το Τοπικό Συμβούλιο:
Αντγος εα Κων. Κωνσταντάρας, Πρόεδρος

Ανχης εα Ιωάν. Πανταζής, Γραμματέας

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ:
«Η ανικανότητα της κυβέρνησης 

στην καταβολή αποζημιώσεων από 
πόρους ΠΣΕΑ ξεπέρασε κάθε όριο»



Επιτέλους θα ξεκινήσει στις 16 Δεκεμβρίου το πρω-
τάθλημα Νέων για της ομάδες της Β’ Εθνικής σε 
δυο ομίλους. Η Βέροια μετέχει στον βόρειο όμιλο 

μαζί με άλλες ιστορικές ομάδες που μετέχουν. Μιλώντας 
στο laosnews.gr ο προπονητής της ομάδας κ. Γιάννης 

Καψαλιάρης τόνισε τα εξής.

«Εμείς έχουμε ξεκινήσει  τηνπροετοιμασία μας
απότονΑύγουστογιατίδενξέραμεπότεθααρχίσει
τοπρωτάθλημα.Έχουμεκάνειπολύκαλήπροετοιμα-
σίακαιηομάδα«στήθηκε»απόπαιδιάτηςΚ-15.και
Κ-17πουήτανστορόστερτηςΒέροιας.Φτιάξαμεμία
καινούργιαομάδακαιπιστεύωότιθαέχουμεμίακα-
λήπορείαγιανααναδείξουμενέαπαιδιάγιατηνΑ’ο-
μάδα.Είνιαέναπρωτάθλημαμε10ιστορικέςομάδες
πουενδιαφέρονταιγιατιςυποδομέςκαιθακάνουμε
18παιχνίδια.ΑπόΙανουάριοκαιμετάμέχριτονΜαίο
θαέχουμεσυνέχειαπαιχνίδια.Στηνομάδααυτήμετέ-
χουνπαίκτεςγεννηθέντεςμέχρικαιτο1998καιαυτό
σημαίνει ότι και οιΠατσιαβούρας,Τερζής, τσιότρας
και Καραγιάννηςπουπροπονούνται με τηνπρώτη
ομάδαθαμπορούνναπαίζουνκαιστηνΚ-19».

Τορόστερτηςομάδαςαποτελείταιαπότουςεξής:
ΚαγκελίδηΕυστάθιο,ΚουτσούκηΠρόδρομο,Μα-

τελόπουλοΠρόδρομο, Πάνου Κωνσταντίνο, Τζάνι
Αλέξανδρο, Σοφιανίδη Κωνσταντίνο, Φωτόπουλο
Θωμά,ΚουκουλιάνταΘωμά,ΛίπεΑντώνιο,Ταουσά-
νηΚυριάκο,ΤρούπκοΚωνσταντίνο,Χατζηγεωργίου
Γιώργο,ΒασίλτσηΓιώργο, ΓκιλιόπουλοΒασίλη,Θε-
οδώρουΧρήστο,ΛούτσηΑθανάσιο,ΝτιούδηΠανα-
γιώτη,ΠαρασχόπουλοΚωνσταντίνο,ΤσουλχάιΝτίντι,
ΜπεκιαρίδηΠαναγιώτη.

Στη Βέροια έχουν αποφασίσει να μην 
προχωρήσουν σε μεταγραφική ενί-
σχυση ενόψει του Ιανουαρίου! Δεν 

είναι και το πλέον συνηθισμένο, αφού 
οποιαδήποτε ομάδα χρειάζεται ενίσχυση. 
«Είμαστε ευχαριστημένοι από το έμψυχο 
υλικό. Δεν έχουμε κανένα απολύτως πρό-
βλημα», υποστηρίζουν στην ομάδα της 
Βέροιας. Αλλωστε, για την ομάδα της Ημα-
θίας προέχει η τακτοποίηση των υποχρεώ-
σεων από το πρόσφατο παρελθόν. «Πρώτα 
το νοικοκυριό και μετά θα γίνουν τα ανοίγ-
ματα», λένε με νόημα στη Βέροια.

Τοάσχημο είναι ότι η
ομάδα τηςΗμαθίας έχει
να τακτοποιήσει υποχρε-
ώσειςσεόλησχεδόντην
ομάδα από τηνπερσινή
σεζόν. Πλην ελαχίστων
εξαιρέσεων,οιυπόλοιποι
έκανανπροσφυγές.

Για την ώρα τουλά-
χιστον δεν ανησυχούν
πάντως, αφού θεωρούν
ότιοιρυθμίσεις καιοιδι-
ακανονισμοί τηρούνται
κανονικά.

Δίνουνάδειασε
Μπαστιάνο

Συν τοις άλλοις, την
Τρίτη(12/12)έγινανπλη-
ρωμές προς τους παί-

κτες. Κατά τα άλλα, οΜπαστιάνος κλήθηκε στην εθνική
ελπίδωνγιατοεκτόςέδραςφιλικόπαιχνίδιμετοΚατάρ.Ο
αγώναςδενήτανσεδιεθνήημερομηνία.

Θαμπορούσανναμην τουεπιτρέψουνναπάει,ωστό-
σοέχουναποφασίσει να ταξιδέψει κανονικάμε την εθνική
ελπίδων.

Ετσι, ηΒέροια δεν θα τον έχει οριστικάπλέον για το
ματςμετονΑιγινιακόστο«ΓιάννηςΠαραλυκίδης».Κόντρα
στηνΑναγέννησηΚαρδίτσαςθαπαίξεικανονικά.

Χαμηλότεροςμέσοςόρος
Εκείνοπουέχειιδιαίτερησημασίαείναιότιηομάδατου

ΧαραλαμπίδηέχειαπόκοινούμετονΕργοτέληαπόταπλέ-
οννεανικάρόστερστηνκατηγορία.

Στην τελευταία αγωνιστική, μάλιστα, ήταν η ομάδα με
τονχαμηλότερομέσοόρο.Ξεπερνούσετα21χρόνια.

CMYKCMYK
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Ορίστη-
καν οι 
ρέφε-

ρι της 
Football 
League, με 
τον κ. Φωτιά-
δη να σφυρί-
ζει στο παι-
χνίδι ντέρμπι 
μεταξύ του 
Άρη και του 
ΟΦΗ στο Κλ. 
Βικελίδης. 
Τον αγώνα της Βέροιας την 
Κυριακή στο Δημοτικό Στάδιο 
με την Αναγέννηση Καρδίτσας 
θα διευθύνει ο κ. Κοτσάνης από 
τον Σύνδεσμο της Δράμας.

ΑναλυτικάοιορισμοίαπότηνΕΠΟ:
Σάββατο16Δεκεμβρίου
Σπάρτη – Πανσερραϊκός (15:00,Δημ.

ΣτάδιοΣπάρτης)
Διαιτητής:Ρατσιάτος(Αργολίδας)
Βοηθοί: Σεφέρης,Μπουρτζοβίτης (Κο-

ρινθίας)

ΔόξαΔράμας–ΑΟΧΚισσαμικός(15:00,
ΓήπεδοΔόξας)

Διαιτητής:Βουρνέλης(Μακεδονίας)
Βοηθοί:Αϊναλής,Τοροσιάδης (Μακεδο-

νίας)

Καραϊσκάκης-Τρίκαλα(15:00,Δημ.Αγί-
ωνΑναργύρων)

Διαιτητής:Μαλούτας(Ημαθίας)
Βοηθοί: Παρασίου, Παπαδάκης (Ημα-

θίας)

Κυριακή17Δεκεμβρίου
Βέροια -ΑναγέννησηΚαρδίτσας (15:00,

Δημ.ΣτάδιοΒέροιας)
Διαιτητής:Κοτσάνης(Δράμας)
Βοηθοί: Καμπούρης (Σερρών),Δημό-

πουλος(Φλώρινας)

Εργοτέλης -ΑπόλλωνΠόντου (15:00,
ΠαγκρήτιοΣτάδιο)

Διαιτητής:Γκάμαρης(Αθηνών)
Βοηθοί:Τζιλίρης (Πειραιά),Δέτση (Αθη-

νών)

Καλλιθέα -ΑπόλλωνΛάρισας (15:00,
Δημ.«Γρ.Λαμπράκης»)

Διαιτητής:Ανούσος(Λακωνίας)
Βοηθοί: Σταματάκος (Λακωνίας), Καρ-

βούνης(Μεσσηνίας)

Άρης -ΟΦΗ (17:00, «ΚλεάνθηςΒικελί-
δης»)

Διαιτητής:Φωτιάδης(Καστοριάς)
Βοηθοί: Κωνσταντίνου (Πρέβεζας),Κόλ-

λιας(Ηπείρου)

Παναχαϊκή-Παναιγιάλειος(17:00,Γήπε-
δοΠαναχαϊκής)

Διαιτητής:Μακρυπόδης(Αχαΐας)
Βοηθοί:Μεσσήνης,Οικονόμου(Αχαΐας)

FootballLeague
8η αγωνιστική Βέροια-Καρδίτσα 

διαιτητής ο κ. Κοτσάνης (Δράμας) 

ΧωρίςμεταγραφέςτονΙανουάριο
ηΠΑΕΒέροια

Γιάννης Καψαλιάρης»: 
Είμαστε έτοιμοι

για το πρωτάθλημα 
Νέων»



83’Τσουκάνης-53’Παρσόπουλος
Άτυχοςστάθηκε οΜακεδονικόςπου

παρά την υπεροχή του και τα τρία δο-
κάρια του, δεν κατάφερε να επιβληθεί
τουΜ.ΑλέξανδρουΤρικάλωνΗμαθίας.
Μεγάλορόλοσεαυτό έπαιξε και ο τερ-
ματοφύλακαςΑργυρόπουλος τωνφιλο-
ξενούμενων,πουαπέκρουσετοπέναλτι
τουΚανούλαστο86’.

Για την ιστορία, το σκορ άνοιξε με
τονΠαρσόπουλοςστο 53’,πριν ισοφα-
ρίσουν οι γηπεδούχοι στο τελικό, όπως
αποδείχτηκε, 1-1, με τονΤσουκάνηστο
83’.

Μακεδονικός (ΚώσταςΒελιντζέλος):
Γουμάγιας,Μπουλγουρίδης (73’Πεχλι-
βάνης), Βοσνιάδης (67’ Παντεκίδης),
Τουμανίδης, Παπατζίκος, Ζαφειρίδης,
Βόσδου (58’ Στασινόπουλος), Γαρύφα-
λος, Κανούλας,Διαμαντίδης (83’ Τράι-
κος),Τσουκάνης

Μ.Αλέξανδρος Τρικάλων Ημαθίας
(Γιώργος Ντάμτσιος):Αργυρόπουλος,
Παπαδόπουλος (71’Λαγδάρης),Πετκά-
κης,Τσουλχάη(23’Βλάχος),Τερζής,Κα-
πετάνος, Κουκουράκης, ΚίτσαςΛ.,Πο-
τουρίδης (57’ Συμπεθέρης), Ζωγράφος
(85’Ζαχαριουδάκης),Παρσόπουλος

Διαιτητής:Πανυτσίδης(Κοζάνης)

Μακεδονικός-
Τρίκαλα 1-1
Προηγήθηκαν
ταΤρίκαλαμε
τονΠαρσόπουλο

στο53΄

ΤοΤμήμαΥποδομήςΣτίβου τουΦιλίππουΒέροιαςπουγυμνάζειοπροπονητής-γυμναστήςΚώστας
Καραντουμάνηςευχαριστούντονγεωπόνοκ.ΓκαλίτσιοΘεόδωρογιατηνπροσφοράαθλητικώνστολών
σεολόκληροτοτμήμα,καιτουεύχονταιχαρούμενεςκαιευτυχισμένεςγιορτές.

Στην χθεσινή εμβόλιμη αγωνιστι-
κή στην Γ’ Εθνική και στο 2ο 
όμιλο οι ομάδες του Ν. Ημαθίας 

δεν κατόρθωσαν να πα΄ρουν την νίκη. 
Ο Φίλιππος Αλεξάνδρειας μάλιστα 
γνώρισε την ήττα στο γήπεδο του με 
2-3 από τον Λαγκαδά. Τα Τρίκαλα 
πήραν ισοπαλία 1-1 από τον Μακεδο-
νικό στην Νεάπολη, όπως και η Νάου-

σα στον Αγροτικό Αστέρα με το ίδιο 
σκορ. Να σημειώσουμε οτι και οι δύο 
ομάδες προηγήθηκαν στο σκορ.

ΦίλιπποςΑλ–ΑΠΕΛαγκαδά..................... 2-3
Κιλκισιακός–Πιερικός................................ 0-1
Εδεσσαϊκός–Ηρακλής............................... 0-0
ΑΟΚαρδίας–ΑλμωπόςΑρ......................... 1-1
ΑΕΚαρίτσας–Καμπανιακός...................... 0-0
Μακεδονικός–ΜΑλέξανδροςΤρικ............ 1-1
ΑγροτικόςΑστ–ΦΑΣΝάουσα.................... 1-1
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11ΠΕΜΠΤΗ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 www.laosnews.gr

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ Γ’ Εθνική

Δύοισοπαλίεςμιαήττα
γιατιςομάδεςτουΝομού

ΕΠΣΗμαθίας
Αποτελέσματα 
Α1 κατηγορίας 

Ξανά στην κορυφή της 
βαθμολογίας βρέθη-
κε η Νίκη Αγκαθιάς 

που συνέτριψε σήμερα τον 
Κεραυνό στην Επισκοπή 
με 0-6, αφού ο αγώνας του 
ΠΑΟΚ με την Ν. Νικομή-
δεια αναβλήθηκε.

ΠΑΟΚΑλεξάνδρειας –Νέα Γενεά
ΝικομήδειαςANAB

ΑχιλλέαςΝάουσας–ΓΑΣΚοπανού2-2
ΓΑΣΡοδοχωρίου–ΑΕΧαρίεσσας0-0
ΆρηςΠαλαιοχωρίου –Ατρόμητος

Διαβατού1-0
ΜέγαςΑλέξανδροςΑγίαςΜαρίνας

–ΠοντιακήΝεολαίαΑράχου4-1
ΚεραυνόςΕπισκοπής–ΝίκηΑγκα-

θιάς0-6
ΑπόλλωνΑγίουΓεωργίου–Μακρο-

χώρι1-2
ΠΑΟΚΑλεξάνδρειας –Νέα Γενεά

Νικομήδειαςαναβλήθηκε
Ρεπό:ΔόξαΛιανοβεργίουπουέχει

αποσυρθείαπότοπρωτάθλημα
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Ολοκληρώθηκεμεμεγάληεπιτυχίατοδιήμερο
αγωνιστικώνεκδηλώσεωντου6ουΦιλίππειου

απότονΣύλλογοδρομέωνΒέροιας
Για πρώτη φορά διοργανώθηκαν 

το Σάββατο το βράδυ 9 Δεκεμ-
βρίου,  νυχτερινοί αγώνες 1000μ 

παιδιών Δημοτικού Σχολείου, 2000μ 
παιδιών Γυμνασίου και 5000μ όλων 
των ηλικιών ανω 15 ετών. Η συμμετο-
χή και στις  3 αγωνιστικές κατηγορίες 
ξεπέρασε τους 650 δρομείς πραγμα-
τοποιώντας τις προσδοκίες των διορ-
γανωτών. Ακολούθησε πάστα πάρτυ 
στην αυλή του Δημαρχείου για τους 
δρομείς και τους εθελοντές.

ΤηνΚυριακή  10Δεκεμβρίουπραγματοποιήθη-
κε  ο 6οςΦιλίππειος δρόμος (Βεργίνα –Φράγμα
Αλιάκμονα–Βέροια)14,5km.Μίαδιοργάνωσηπου
δενείχεναζηλέψει τίποτεαπόμεγάλεςκαιδιεθνείς
διοργανώσεις.

10Λεωφορεία χρειάστηκαν για την μετακίνηση
τωνδρομέωναπό την ΒέροιαστηνΒεργίνα (εκκί-
νηση).2φορτηγάαυτοκίνηταεπέστρεψανμεασφά-
λεια τον ρουχισμό των δρομέωνστηνΒέροιαστον
χώροτουτερματισμού.

680δρομείς  στήθηκαν στην γραμμή εκκίνησης
ενώ850ήτανοιεγγραφές.

160 εθελοντέςσυνετέλεσανώστε να γίνει μία ό-
μορφηδιοργάνωση.

Η συμβολή της τροχαίας ήτανπραγματικάπα-
ραδειγματική και αποτελεσματική αφού κατάφερε
να αποστειρώσει  κυριολεκτικά το δρόμοΒεργίνα
Βέροιακατάτηνδιάρκειατουαγώνα.Αξίζειναευχα-
ριστήσουμεστονΑστυνομικόδιευθυντήκοΣιμούλη
Χρήστογιατηνπαραχώρησημεγάληςδύναμηςστην
τροχαία,καθώςεπίσηςκαιτονκοΚαλογερόπουλο
ΑνδρέαΔιοικητή  της τροχαίας και τον υποδιοικητή
κοςΠαρούτογλουΙωσήφγιατηνυλοποίησητουκυ-
κλοφοριακούσχεδιασμού.

ΗΔημοτική αστυνομία ήταν παρούσα από το
πρωίρυθμίζονταςτηνκυκλοφορίααλλάκαιπροσφέ-
ρονταςτηνβοήθειατηςγιαναγίνεισωστήσήμανση
μέσα στηνπόλη στις περιοχές που θα γινόταν οι
βραδινοίαγώνες.

Ηανταπόκριση τουστρατούστο αίτημαμας να
στηθούν σκηνές για ιατρείο και αποδυτήρια ήταν
άμεση.ΕκπρόσωποςτουΣτρατούστηνδιοργάνωση

μαςήτανοδιοικητήτης1ηςΜεραρχίαςπεζικούΥ-
ποστράτηγοςκοςΒύνιοςΓεωργιος.

Οτοπικόςτύποςκάλυψετογεγονόςεπαγγελματι-
κάκαιήτανπαρόνσεόλητηνδιάρκειατωνδιήμερων
διοργανώσεων εκσφενδονίζοντας το κύρος και την
εικόνα της διοργάνωσης δημιουργώντας  υψηλές
προσδοκίες στους διοργανωτές.Αξίζει να αναφέ-
ρουμε και να ευχαριστήσουμε το Veria net  και το
sportoramaγια τηνάμεσηδιάθεσηόλου τουυλικού
(φωτογραφικού και Βίντεο ) κάλυψης των αγώνων
καθώςκαιτηνΙωάνναΠρέσιαγιατηνάμεσηανταπό-
κρισητηςστοκάλεσματηςΔιοργάνωσηςνακαλύψει
φωτογραφικάκάποιακομμάτιατωναγώνων.

Συγχαρητήρια αξίζουν επίσης στους εθελοντές
του Συλλόγου δρομέωνΒέροιας που εκτός τις η-
μέρες  των αγώνων  αλλά  και τις προηγούμενες
ήτανπαρόντες στο κάλεσμα για τηνπροετοιμασία
του . Συγχαρητήρια επίσηςανήκουνστους νεαρούς
αθλητές και αθλήτριες τουΦίλιππου Βεροίας για
την εθελοντική τους δράση,  στους εθελοντές των
διαφόρων κοινωνικώνφορέων  η συλλόγων  αλλά
και σε  μεμονωμένουςπολίτες .Μεγάλη και ουσια-
στικήβοήθειαπροσέφερεοΛαογραφικόςσύλλογος
ντοπίωνΜακροχωρίου & περιχώρων , ιδιαίτερα
τον κ.Αραμπατζή και τονπρόεδρο του δημοτικού

διαμερίσματοςΜακροχωρίουΒαλάντηΚεχαίδη. Το
εθελοντικόπαρόν τους όπως και τιςπερασμένες 4
χρονιές έδωσανηΛΕΜΟΒ (λέσχημοτοσικλετιστών)
ηΟμάδα riv3r enduro με εκπρόσωπο τονΑντώνη
Μπαζάκα ο οποίος κάλυψε ένα μεγάλο μέρος της
διοργάνωσηςαναλαμβάνονταςτηνφωτογράφισηκαι
δίνονταςάμεσατιςφωτογραφίεςσταηλεκτρονικάμε-
σατηςδιοργάνωσης,οιΡαδιοερασιτέχνεςΗμαθίας,
τοτμήμαστίβουτουΦιλίππουΒέροιας.Έναμεγάλο
ευχαριστώστους εθελοντες Γιατρούς κ.Αποστολίδη
Δημήτρη, κ. Καραντουμάνη ,Μαλούτα Γιώργο κ.
Τσαλέρα Γεώργιο & την κυρία ΨωμιάδουΜαρία
καθως επισης και τουςΦυσικοθεραπευτές κοΚού-
ληΝικόλαο&ΚαραμελίδουΑικατερίνη , επίσης την
νοσηλεύτριατου ΙΚΑ ΧουλιάραΛαμπρινή .Μεγάλη
ήτανησυμβολήτουΑθλητικούτμήματοςτουΔήμου
ΒέροιαςΚΑΠΑ ,πουβοήθησε όπου χρειαζόταν με
την καθοδήγηση τουΠροέδρουΔιαμάντη Στέργιου
αλλάκαιτουκουΚακαφίκαΓεώργιου.Επίσηςσημα-
ντικήήτανηβοήθεια  των τεχνικώνυπηρεσιών του
ΔήμουΒέροιαςόπωςεπίσηςκαι τηςΑντιδημαρχείας
καθαριότητας  με τονΑντιδήμαρχοΠαπαδόπουλο
Βασίλη ναπαρακολουθει την διοργάνωσηαπό κοι-
ντακαιτις2ημέρες.ΤιςτεχνικέςυπηρεσίεςτουΔή-
μουΒέροιαςκαιτηνΚΕΠΑΒέροιας

ΣυντονιστέςόληςτηςδιοργάνωσηςήτανοιΚελε-
πούρηςΝίκοςκαιΚαραγιάννηςΓιάννηςπροπονητές
και μέλη τουΔ.Σ του συλλόγου δρομέωνΒέροιας
και οΠρόεδρος του Σ.Δ. ΒέροιαςΤσιάραςΒασίλης
αλλάκαιταυπόλοιπαμέλητουΣυλλόγουΚουκουτέ-
γουΚατερινα,ΤσιπροπουλουΑναστασία,Κουκουτέ-
γοςΑντωνης και αλλοι 30μέλη.Αναμνηστικάδώρα
περίμεναν τους δρομείς στον τερματισμό:Αναμνη-
στικόΜετάλλιο, προπονητικό ημερολόγιο, πετσέτα
μπανάνες ,κρουασαν,Μπυραχωρις αλκοόλamstel
free,νερό.

Ευχαριστούμεπολύτουςχορηγούςμας,αλλάκαι

τον υποστηρικτή και συνδιοργανωτήΚΑΠΑ (Τμήμα
Αθλητισμού τουΔημουΒέροιας)που χωρίς αυτούς
δενθαμπορούσεναγίνειοαγώνας.Μετηνοικονο-
μική και υλική ενίσχυση τουςσυνέβαλανστην υλο-
ποίησημιαςπροσπάθειαςγιαάριστηδιοργάνωση.

ΧΟΡΗΓΟΙ ,οικονομικοί υποστηρικτές τουΦι-
λίππειουδρόμου:

Aerialnet
CNCCAT
Eurobank
AVIN(ΣΕΑΠλατανου)
ΑγροτικόςΣυνεταιρισμόςΜέσης
GOODY’SBurgerHouse
NOVASERT‘’Συμβουλευτικέςυπηρεσίες’’
MCOZA‘’alldaybistro‘’
FAMILYsuperMarket
SNOWLANDκατάστημααθλητικώνειδών
ΝΕΟΣΑΛΙΑΚΜΩΝ
LIDOΖαχαροπλαστείο
SPESIALΖαχαροπλαστείοΖαγάρης
ΚΟΓΙΑΣ(Φούρνοι)
ΤΣΙΠΟΥΡΙΔΗΣκατάστημαενδυμάτων
ΦάρμαΗμαθίαςΑ.Ε.
ΒΕΡΓΙΩΤΙΚΟ‘’Restaurant’’
CaféΜπρίκι
ΚαφέςΓιάγκογλου
ΠΙ&ΦΙ‘’Τακούνι&κλειδί’’

ΧΟΡΗΓΟΙδιάθεσηςπροϊόντων:
ΟπωροπωλείοΚυρτσος‘’Μπανάνες’’
Glorigoodsκρουασανafto
FloraHellas
x-tremestores‘’ενεργειακάπροιοντα’’

Υποστηρικτές τηςδιοργάνωσηςμεπροσφο-

ράΥπηρεσιώνκαιυλικών
Την εταιρεία TOYOTA και την αντιπροσωπεία

Toytα  - Ποδας για τηνπαραχώρηση αυτοκινήτου
χρονομέτρησηςTOYTA-yaris

Ιδιωτική Κλινική Ευαγγελισμός για την παρα-
χώρηση ασθενοφόρου καθ’ ολη την διαρκεια των
αγώνων

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΑΙΓΕΣ    για την παραχώρηση
τουεξοπλισμούcatering(καρεκλεςτραπεζια)γιατο
πασταπαρτυκαιτηνχορήγησηενόςδωματίουέτσι
ώστε να εξυπηρετηθούνσυνεργάτες της διοργάνω-
σηςαπότηνΑθήνα.

ΤαβέρναΠΛΑΤΑΝΟΣγιατηνδιάθεσηομάδαςμα-
γείρων, τον εξοπλισμόμαγειρικής και ταφαγώσιμα
υλικά ,γιαναυλοποιηθεί τοπάσταπάρτιπουέγινε
τοΣαββατοτοβράδυ.

ArtBoutiqueHotelVeritasγιατηνπαραχώρηση1
δωματίου ετσιώστε να εξυπηρετηθούνσυνεργάτες
τηςδιοργάνωσηςαπότηνΑθηνα.

ΜαρτοςΔημητρης(Υδραυλικαθέρμανση)γιατην
διάθεσηφορτηγούγιατηνμεταφοράτουρουχισμού
τωνδρομέων

ΚατσαβοςΚώστας   (εταιρείαμεταφορων)   για
τηνδιάθεσηφορτηγούγια τηνμεταφορά τουρουχι-
σμούτωνδρομέων

Οι διαιτητές που θα σφυρίξουν 
στα παιχνίδια της 15ης αγω-
νιστικής της Σούπερ Λίγκας 

ανακοινώθηκαν την Τετάρτη.  Την 
αναμέτρηση της πρωτοπόρου ΑΕΚ με 
τον Απόλλωνα Σμύρνης θα διευθύνει 
ο κ. Κουμπαράκης, ενώ στο Ολυ-
μπιακός-ΠΑΣ Γιάννινα ορίστηκε ο κ. 
Τζήλος. 

Όσο για τοπαιχνίδι τουΠΑΟΚστην έδρα του
Πλατανιά,θασφυρίξειοκ.Διαμαντόπουλος , ενώ
στοΞάνθη-Παναθηναϊκόςάρχονταςτουαγώναθα
είναιοκΚαραντώνηςαπότονΣύνδεσμοΗμαθίας.

Σάββατο,16/12
Πλατανιάς-ΠΑΟΚ
Διαιτητής:Διαμαντόπουλος(Αρκαδίας)
Βοηθοί:Κουράκης (Ηρακλείου),Κουντουρέλης

(Αθηνών)

Κέρκυρα-Ατρόμητος
Διαιτητής:Κομίνης(Θεσπρωτίας)
Βοηθοί:Κωσταράς(Αιτ/νιας),Κολοσιώνης(Αιτ/νιας)

ΑΕΚ-ΑπόλλωνΣμύρνης
Διαιτητής:Κουμπαράκης(Θράκης)

Βοηθοί:Κούλα(Ξάνθης),Καλφάκης(Χανίων)

Κυριακή,17/12
Ξάνθη-Παναθηναϊκός
Διαιτητής:Καραντώνης(Ημαθίας)
Βοηθοί:Δημητριάδης(Μακεδονίας),Μερκενίδης

(Μακεδονίας)

Λαμία-ΑΕΛ
Διαιτητής:Σκουλάς(Θεσσαλίας)
Βοηθοί:Ευθυμιάδης (Πιερίας),Δίπλαρης (Καρ-

δίτσας)

Ολυμπιακός-ΠΑΣΓιάννινα
Διαιτητής:Τζήλος(Λάρισα)
Βοηθοί: Κουρομπύλια (Δυτ.Αττικής), Γκάγκας

(Λάρισας)

ΑστέραςΤρίπολης-Παναιτωλικός
Διαιτητής:Μπλάνας(Μεσσηνίας)
Βοηθοί:Αλεξέας (Μεσσηνίας), Κωνσταντίνος

(Εύβοιας)

Δευτέρα,18/12
Λεβαδειακός-Πανιώνιος
Διαιτητής:Παπαπέτρου(Αθηνών)
Βοηθοί:Τουμπακάρης (Αθηνών),Σαμοΐλης (Α-

θηνών)

Στον αγώνα Ξάνθης-Παναθηναϊκού
διαιτητής ο Δημ. Καραντώνης (Ημαθίας) 

ΑΣΦΑλεξάνδρια-ΆρηςΠαλαιοχώρας
Διαιτητής:Τσέτσιλας(Γρεβενών)
Βοηθοί:Στεφούλης,Μωισιάδης(Γρεβενών)

ΑΠΕΛαγκαδάς-Εδεσσαϊκός
Διαιτητής:Τσοπουλίδης(Ξάνθης)
Βοηθοί:Κούλα,Εμπιούκ(Ξάνθης)

Ηρακλής-ΑΕΚαρίτσας
Διαιτητής:Τρακαλιάνης(Σερρών)
Βοηθοί: Παπαδόπουλος, Χαραλαμπόπουλος

(Κιλκίς)

Καμπανιακός-ΑγροτικόςΑστέρας

Διαιτητής:Λυμπούδης(Μακεδονίας)
Βοηθοί:Τσεχελίδης,Καλογιάννης(Κυκλάδων)

Νάουσα-ΜέγαςΑλέξανδροςΤρικάλωνΗμαθίας
Διαιτητής:Τσιμεντερίδης(Κοζάνης)
Βοηθοί:Τζιαμπάσης,Τζιουβάρας(Κοζάνης)

ΑλμωπόςΑριδαίας-Μακεδονικός
Διαιτητής:Αγγελούλης(Λάρισας)
Βοηθοί:Τσαμπράζης,Δεδικούσης(Λάρισας)

Πιερικός-ΑΟΚαρδίας
Διαιτητής:Τσακαλίδης(Χαλκιδικής)
Βοηθοί:Πάσσαλης,Χρυσαϊδης(Χαλκιδικής)

Γ΄ Εθνική
Οιδιαιτητέςτης16ηςαγωνιστικής

(Κυριακή17/12)



Συνεχίζει τις Χριστουγεννιάτικες 
δράσεις της 
η Εύξεινος 

Λέσχη Χαρίεσσας
Η Εύξεινος Λέσχη Χαρίεσσας με κέφι και χαρά συνεχίζει 

για 5η εβδομάδα τις Χριστουγεννιάτικες δράσεις που έχει 
προγραμματίσει, με ένα ιδιαίτερα όμορφο πρόγραμμα ικανό 
να καλύψει όλες τις επιθυμίες και να σκορπίσει χαρά! Την 
Κυριακή που μας πέρασε μικροί και μεγάλοι απόλαυσαν 
στην Παραμυθένια Λέσχη ζεστές λαχταριστές βάφλες, δη-
μιουργώντας ο καθένας με την φαντασία του, τον δικό του 
γλυκό συνδυασμό! 

Μια όμορφη νότα ζεστασιάς έδωσαν τα παιδιά του συλ-
λόγου, ψέλνοντας τα κάλαντα από τον πατρίδα! Η λέσχη  
μεταμορφώθηκε σε σινεμά, μιας και που η Κυριακάτικη 
βραδιά έκλεισε με προβολή ταινίας δίπλα στο τζάκι! Γονείς 
και παιδιά απόλαυσαν μέχρι τις βραδινές ώρες όμορφες 
στιγμές χαλάρωσης και ζεστασιάς στην φιλόξενη αίθουσα 
της λέσχης! 

Το ερχόμενο Σάββατο 16 Δεκεμβρίου 2017 ετοιμάζεται 
ένα «Ταξίδι γλυκών γεύσεων από την Πατρίδα» από το 
τμήμα γυναικών του συλλόγου. 
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Χριστουγεννιάτικο Bazaar της 
Πρωτοβουλίας για το Παιδί

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

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

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

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

ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.

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».

Έκθεση Αγάπης από 
“Τα Παιδιά Της  Άνοιξης”

Στο κέντρο της Βέροιας, στο Δη-
μαρχείο, χτυπούν οι καρδιές των Παι-
διών της Άνοιξης και οι δικές μας.

Πολλές και πολύ ευχάριστες εκ-
πλήξεις μας περιμένουν εκεί.

Πέμπτη 11:00 π.μ. 
Τα Παιδιά της Άνοιξης θα προσφέ-

ρουν Ζεστό ρόφημα με πραγματική 
σοκολάτα . Ό,τι πρέπει για να μας 
ζεστάνει και να μας γλυκάνει το χει-
μώνα! 

Πέμπτη απόγευμα . 
Η ομάδα του χοροδιδάσκαλου Α-

θανάσιου Δάλλα σας καλεί στο δη-
μαρχείο ημέρα 14/12 ώρα 5:00 μ.μ. 
για να σας παρουσιάσει ένα show 
breakdance ως κίνηση στήριξης στο 
μπαζάρ του φιλανθρωπικού Οργανι-
σμού ‘’ Τα παιδιά της άνοιξης’

 Παρασκευή 11:00 π.μ. 
Το χορευτικό τμήμα του Κέντρου μας θα παρουσιάσουν ένα μουσικό χο-

ρευτικό αφιέρωμα. 
 Κάθε απόγευμα εορταστικό face painting για τους μικρούς μας φίλους δω-

ρεάν από την ταλαντούχα Ιωάννα.
 Ώρες λειτουργίας: 10:00 - 20:00. 
Τρεις ημέρες, από την Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου μέχρι την Παρασκευή 15 

Δεκεμβρίου, με έντονα χρώματα, χρυσόσκονες, χειροποίητα αντικείμενα, πα-
ντός τύπου στολίδια κι όχι μόνο. 

Από τις πρώτες αγαπημένες συνήθειες που μας βάζουν γερά στο κλίμα 
των ημερών. 

Αξίζει τον κόπο λοιπόν, να περάσουμε όλοι μας από τη Χριστουγεννιάτικη 
Δωροέκθεση και να κάνουμε ένα δώρο στον καλύτερο εαυτό μας!!!!!!

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

Δημιουργία 
κοινωνικού  

παντοπωλείου για τη 
βοήθεια οικογενειών

Η συγκινητική προσφορά των μελών και φίλων του 
Συνδέσμου μας στο κοινωνικό παντοπωλείο  που δημιουρ-
γήσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Η σημαντική βοήθεια που 
προσφέραμε σε τριάντα

 (30)  οικογένειες, που   στερούνταν  βασικών αναγκών.   
Οι δύσκολες  ημέρες  που περνά η  χώρα μας.  Όλα αυτά 
μας υποχρεώνουν και φέτος με την ευκαιρία των εορτών 
των Χριστουγέννων να δημιουργήσουμε παρόμοιο παντο-
πωλείο.

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

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

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

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

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

Ευχαριστούμε και σας περιμένουμε.
Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος
ΓΚΟΓΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός  Σύλλογος Φίλων   Κέντρου 

Μέριμνας Ατόμων  Ειδικών Δεξιοτήτων του Δήμου Βέροιας στέλνει 
τις ευχές του για την Γέννηση Του Θεανθρώπου.

Ας ανοίξουμε όλοι τις καρδιές μας για να δώσουμε και να πάρου-
με αισιόδοξα μηνύματα αγάπης και αλληλεγγύης  

 Για το Δ.Σ
Η Πρόεδρος του Συλλόγου και Εθελόντρια Διευθύντρια

 Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα

Πρόσκληση του ΚΕΜΑΕΔ
Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος Φίλων Κέντρου 

Μέριμνας για Άτομα με Ειδικές Δεξιότητες του Δήμου Βέροιας με α-
φορμή τον εορτασμό της Γέννησης του Θεανθρώπου σας προσκαλεί   
στην γιορτή των παιδιών μας στην αίθουσα του «Αιγές Μέλανθρον» 
την Πέμπτη  13-12-2017 και ώρα 12:00π.μ. 

Ελάτε να πούμε και να ακούσουμε κάλαντα δίνοντας σάρκα και 
νόημα στην λέξη ΑΓΑΠΗ 

Η παρουσία σας θα αποτελέσει για μας ιδιαίτερη τιμή. 
Με εκτίμηση 

Η Εθελόντρια Διευθύντρια 
και Πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων
 Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα 
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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

ΑπότηνΔιοίκησητηςΠυροσβεστι-
κήςΥπηρεσίαςΒέροιαςανακοινώθηκε
ηδράσητωντελευταίωνημερών:

ΤηΔευτέρα 11-12-2017 και περί
ώρα 18.05,ηΠ.Υ. κλήθηκε για κατά-
σβεση πυρκαγιάς εντός κτιρίου  ερ-
γοστασιακού συγκροτήματος (πρώην
κονσερβοποιία),ιδιοκτησίας Εθνικής
ΤράπεζαςΑ.Ε. , στη Τ.Κ. Πατρίδας
,Δ.Εν.ΔοβράςτουΔήμουΒέροιας.

Από την πυρκαγιά προκλήθηκαν
υλικέςμόνοζημιές.

Για την αντιμετώπιση του συμβά-
ντος ηΥπηρεσίαμαςεπενέβημεπέ-
ντε (5)  πυροσβεστικά   οχήματα και
δώδεκα(12)άτομα,ενώστοέργοτης
συνέδραμαν ηΠ.Υ.Νάουσας  με ένα
(1) όχημα και δύο (2) άτομα , ηΠ.Υ.
Αλεξάνδρειαςμεένα(1)όχημακαιδύο
(2) άτομα  και  η Π.Υ. Γιαννιτσώνμε
ένα(1)όχημακαιδύο(2)άτομα.

ΕπίσηςσυνέδραμεοΔήμοςΒέροι-
ας με μία (1)  υδροφόρα και ένα (1)
σκαπτικόμηχάνημα(JCB),ηΤ.Κ.Πα-
τρίδαςμειδιωτικόσκαπτικόμηχάνημα
(JCB),ηΕθνικήΤράπεζαΑ.Ε.μειδιωτι-
κόφορτωτή,καθώςκαιηΔΕΗ.

Τοέργοτηςκατάσβεσηςσυντόνιζε
οΔιοικητήςτηςΥπηρεσίαςμαςΕπιπυ-
ραγόςΚουβακάςΑλέξανδρος.

Σχετικά με τα αίτια τηςπυρκαγιάς
ενεργείταιπροανάκρισηαπότηνΥπη-
ρεσίαμας.

Επίσης την ίδια ημέραπραγματο-
ποίησε ηΥπηρεσίας μας έναν απε-
γκλωβισμόατόμουαπόανελκυστή-
ρα.

--Την 12-12-2017 και περί ,ώρα
11:19΄ ηΥπηρεσία μας ενημερώθηκε
από τον Εθελοντικό  Πυροσβεστικό
ΣταθμόΜακεδονίδος για  πυρκαγιά
πουεκδηλώθηκεστηνδασικήπεριο-
χή«Λιναρίνα»,Τ.Κ.Ριζωμάτων,Δ.Εν.
ΜακεδονίδοςτουΔήμουΒέροιας.

Για την κατάσβεση της δασικής

πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν ο  ΕΠΣ
Μακεδονίδοςμεένα(1)πυροσβεστικό
όχημακαιδύο (2)άτομα ,καθώς και
μεμία(1)  ομάδαπεζοπόρουτριών
(3)ατόμων,ηΠ.Υ.Βέροιαςμεπέντε
(5)πυροσβεστικά  οχήματα  και οκτώ
(8)άτομα,καθώςκαιμεμία(1)ομά-
δαπεζοπόρουπέντε(5)ατόμων,ενώ
στοέργοτηςκατάσβεσηςσυνέδραμαν
ηΠ.Υ.Νάουσαςμεένα(1)πυροσβε-
στικό  όχημακαιδύο (2)άτομακαιη
Π.Υ. Γιαννιτσώνμε ένα (1) πυροσβε-
στικόόχημακαιδύο(2)άτομα.

Στηνκατάσβεσητηςπυρκαγιάςσυ-
νέδραμεεπίσης οΔήμος Βέροιαςμε
ένα(1)αγροτικόόχημα,τοΤμήμαΠο-
λιτικήςΠροστασίαςΠ.Εν.Ημαθίας με
την αποστολή πεζοπόρου  τμήματος
τεσσάρων  (4) ατόμων  τηςΛέσχης
ΕφέδρωνΕνόπλωνΔυνάμεων  (ΛΕ-
ΦΕΔ),καθώςκαιιδιώτες.

Στοντόποτουσυμβάντοςπαρευρέ-
θηκε-συνέδραμεΚλιμάκιοτουΔασαρ-
χείουΒέροιας,ενώεπίσηςηΔ/νση
ΠολιτικήςΠροστασίαςΔήμουΒέροιας
συνέδραμεστην διατροφήτωνπυρο-
σβεστικών υπαλλήλωνπου επιχείρη-
σανστηνκατάσβεσητηςπυρκαγιάς.

Απότηνέρπουσαπυρκαγιάκάηκαν
περίπου τριάντα (30) στρέμματα δά-
σουςκαιπέντε(5)στρέμματαχορτολι-
βαδικήςέκτασης.

Ηπυρκαγιά τέθηκε υπόπλήρη έ-
λεγχοστις19:05’της12-12-2017.

Τοέργοτηςκατάσβεσηςσυντόνιζε
οΔιοικητήςτηςΥπηρεσίαςμαςΕπιπυ-
ραγόςΚουβακάςΑλέξανδρος.

Σχετικά με τα αίτια τηςπυρκαγιάς
ενεργείταιπροανάκρισηαπότηνΥπη-
ρεσίαμας.

Επίσης την ίδια ημέραπραγματο-
ποίησεηΥπηρεσίαςμαςέναν(1)απε-
γκλωβισμό ατόμουαπόανελκυστήρα
καιμία(1)παροχήβοηθείας.

Απολογισμόςδράσηςτης
ΠυροσβεστικήςΥπηρεσίαςΒέροιας

Φαρμακεία
Πέμπτη 14-12-2017
13:30-17:00 ΧΕΙΜΩ-

ΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΚΟΥ
ΜΠΟΤΣΑΡΗ29-31 (πλατεία
Τσερμένι)23310-65770

20:30-01:00+διαν.ΜΑΤΑ-
ΤΗΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΚΑΡΑΚΩ-

ΣΤΗ18(μπροστάαπόπιάτσαταξί)23310-63102

ΤοΚέντροΠεριβαλλοντικήςΕκ-
παίδευσης Νάουσας στις 15 και
16Δεκεμβρίου 2017 θα υλοποιή-
σει στη Βέροια διήμερο σεμινάριο
με σκοπό την ενημέρωση και ευ-
αισθητοποίηση των εκπαιδευτικών
και τωνπολιτώνγια  τοφυσικόκαι
ανθρωπογενέςπεριβάλλον τηςπα-
ραδοσιακής γειτονιάς «Μπαρμπού-
τα». Η ΠαιδαγωγικήΟμάδας του
ΚΠΕΝάουσας, γνωστοποιεί ότι οι
εργασίες ξεκινούν τηνΠαρασκευή
15Δεκεμβρίου στις 6.00 μ.μ. στο
ΠαύλειοΠολιτιστικόΚέντροκαιείναι
ανοιχτέςσε όσους και όσες επιθυ-
μούνναενημερωθούνσχετικά.Στην
πολυπολιτισμικήΒέροιακαιστηγει-
τονιάτηςΜπαρμπούταςγιααιώνες
άνθιζε η εβραϊκή κοινότητα.Μέχρι
τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο…
Ποιοι έζησαν σε αυτή τη γειτονιά;
Ποια ήταν η καθημερινότητα τους;
Γι’αυτάκαιάλλαπολλάθαμιλήσειο
δικηγόρος και συγγραφέαςΛιόλιος
Γεώργιος.Ποια μουσική συνόδευε
τουςκαημούςκαιτιςχαρέςτους;Η
ΓαρυφαλλιάΚατσαβουνίδου, αρχι-
τέκτονας και συγγραφέας θα ανα-
φερθεί στο σεφαραδίτικο τραγούδι
καιτοχορωδιακόσύνολοΗχώΒε-
ρόης  θααποδώσει  τα τραγούδια.
ΟΜιχάλης Σμέρνος εκπαιδευτικός
μεMAinEnglishRenaissanceLiteratu
reθααναφερθείστηνστερεοτυπική
αντίληψη του «Εβραίου»  στο θέα-
τρο του Σαίξπηρ (θαπροβληθούν
αποσπάσματα από την ταινία «ο
Έμπορος της Βενετίας»). Για την
αρχιτεκτονική των κτισμάτων της
Μπαρμπούτας θααναφερθεί ο αρ-
χιτέκτονας τηςΕφορείαςΝεοτέρων

ΜνημείωνΔημήτρης Ζυγομαλάς,
ενώοαντιδήμαρχοςΤουρισμούΛυ-
κοστράτης Βασίλης θα αναφερθεί
στιςπροοπτικέςανάπτυξηςτηςπε-
ριοχής.  Χορηγός της δράσης της
ΠαρασκευήςοΟινοποιητικόςσυνε-
ταιρισμόςΒΑΕΝΙ.

ΤοΣάββατο16Δεκεμβρίου2017
οιεργασίεςτουσεμιναρίουξεκινούν
στις 9.30π.μ. και  περιλαμβάνουν
επίσκεψηστη γειτονιά και στη συ-
ναγωγή.Στησυναγωγή,  ο  εκπαι-
δευτικόςΈζραΜπακόλαθαμιλήσει
γιατοκτίσμακαιτηνκοινότητα.Στη
συνέχεια, οι  συμμετέχοντες εκπαι-
δευτικοίθασυναντηθούνστο2οΔη-
μοτικόΒέροιαςγιαναμετατρέψουν
τιςπληροφορίεςπουέλαβανσεεκ-
παιδευτικές δράσεις και φυσικά να
προτείνουν και νέες. ΤοΚΠΕΝά-
ουσαςπροσκαλεί τουςδημότες της
Βέροιαςπουδενείναιεκπαιδευτικοί
αλλά επιθυμούν να ενημερωθούν,
νασυμμετάσχουνστιςεργασίεςτης
Παρασκευής 16 Δεκεμβρίου στο
ΠαύλειοΠολιτιστικόΚέντρο.

15 και 16 Δεκεμβρίου στο Παύλειο 
Πολιτιστικό Κέντρο

Ηεβραϊκήκοινότητατης
Μπαρμπούταςσεδιήμεροσεμινάριο
γιαεκπαιδευτικούςκαιπολίτες



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,  σαλοκου-
ζ ίνα,  μπάνιο,  ανα-
καινισμένη, ατομική
θέρμανση πετρελαί-
ου ,  α ιρ  κοντ ίσ ιον ,
πλήρως επιπλωμένη,
ευχάριστη, φωτεινή.
Ενοίκιο 180,00 ευ-
ρώ.Μεσιτικόγραφείο
«ΣΤΟΧΟΣ» .  Τηλ . :
23310 68080, 6973
735020.

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ο-
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.
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ επι-
χείρηση καφέ-μπαρ

επίτηςοδούΕληάς

πλήρως  εξοπλ ι -

σμένη. Τηλ.: 6945

013461.

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

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

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

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ προσω-
πικόγιαόλαταπόστα,
από γνωστό μεζεδο-
πωλείο στη Βέροια.
Τηλ.:6979636082.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νεαρός
ή κοπέλαάνω των25
ετών για το γυράδικο
«Πράπας Grill» στη
Βέροιαγιαεργασίακαι
ντελίβερι.Τηλ.: 23310
71222&6982271222
(WUp) ή αυτοπροσώ-
πωςστοκατάστημα.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ηλεκτρο-
λόγος και μηχανικός
αυτοκινήτων από επι-
χείρηση στη Βέροια.
Ικανοποιητική 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
ανταλλακτικών μεπο-
λύ καλή γνώση Η/Υ,
αγγλικών και γνώσεις
μηχανολογίας. Τηλ.:
23310 62780 & 6978
770066.

ΖΗΤΕΙΤΑΙαπόκρε-
οπωλείο στη Βέροια,
κρεοπώλης γιαπλήρη
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
χειρισμού κλαρκ.Τηλ.:
επικοινωνίας: 6976
777999.

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

εργασίασε sport cafeσαν
σερβιτόραγιαπρωινήήα-
πογευματινήεργασία,στοκέ-
ντροτηςΒέροιας.Τηλ.:6998
027990.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα με
μεταφορικό μέσο για καφέ
ουζερίστοΜακροχώριαπέ-
ναντιαπότοπαλιόκρατικό

ΚΤΕΟ,γιααπογευματινέςώ-
ρεςαπό4.00μ.μ.έως01.00
μ.μ.Τηλ.:6977755040,6983
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.
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CMYK

PΜε την Μποφίλιου ανεβαίνω και 
στο βουνό άμα λάχει...

PΚαι εγγράφομαι και στο κόμμα, γιατί 
όχι;

PΠοιο κόμμα; Το... ένα είναι το κόμ-
μα!

PΤης μιας πολιτικής από τις δύο ντε!

PΠόσο δίκιο είχανε οι σύντροφοι...

PΠροσωπικά ήμουν από μικρός με τα κορί-
τσια του κόμματος. Αλλά μου κλέβανε τα ξυρα-
φάκια.

PΚαι να πω ότι τα χρησιμοποιούσαν κιό-
λας.

PΤι θυμήθηκα τώρα. Ο πόντιος σύζυγος επι-
στρέφει πιο νωρίς στο σπίτι και βρίσκει τη γυναί-
κα του στο κρεβάτι γυμνή και λαχανιασμένη. Έ-
ξαλλος, τρέχει στο μπάνιο και βρίσκεται φάτσα με 

φάτσα με έναν τύπο τσίτσιδο, που σκεπάζει όπως 
όπως τα αχαμνά του με μια πετσέτα. Ο σύζυγος 
τον πλησιάζει και του λέει έξαλλος:

-Με την πετσέτα του προσώπου σκουπίζεσαι 
ρε μπαγλαμά;

PΚατά τα λοιπά. Κάναμε δημοτικό συμβού-
λιο εφήβων, κάναμε και παίδων. Με ένα ακό-
μη νηπίων, λογικά κλείνουμε την τρίλιζα.

PΣε συμβούλια να βρισκόμαστε. Από δουλειά;

PΕκσιούσμι, αλλά αυτά τα πασοκικά κα-
τάλυπα των αμέτρητων συμβουλίων δεν τα 
κατάλαβα ποτέ.

PΑλλά θα μου πεις, τη δεκαετία του ‘80 λεφτά 
υπήρχαν δούλευες δεν δούλευες... Με τι να ασχο-
ληθούμε οι αργόσχολοι αν όχι με το να παράγου-

με πολιτική;

PΤης κακιάς ώρας μάλιστα.

PΣήμερα μάς ζητάνε εκείνα τα 
λεφτά του ‘80 πίσω, κι αντί εμείς 
να αποφασίσουμε να εργαστούμε, 
πάλι στην παραγωγή πολιτικής το 
ρίξαμε.

PΚι αυτή τη φορά, πήραμε 
μαζί μας και το μέλλον μας.

PΥπάρχει κάνα συμβούλιο ή 
σχολείο που να πείσει τα παιδιά 
ότι το πρώτο πράγμα που χρει-
αζόμαστε εφεξής είναι η δουλειά 
και μόνο η δουλειά; Πολύ αμφι-
βάλω.

PΌχι άλλα λόγια! Τείνουμε 
να πνίξουμε και το κάρβουνο....

PΚαι:
Έ ν α  α ε ρ ο -

πλάνο ταξιδεύει 
προς Μελβούρ-
νη, όταν μια ξαν-
θιά σηκώνεται 
από την οικο-
νομική θέση και 
πηγαίνε ι  στην 
πρώτη θέση. Η 
αεροσυνοδός η 
οποία παρακο-
λουθούσε, πήγε 
κοντά της και της 
ζήτησε να δει το 
εισιτήριο της. Α-
φού το κοίταξε 

της εξήγησε ότι θα πρέπει να επιστρέψει πίσω 
στην οικονομική θέση.

Η ξανθιά απάντησε:
-Είμαι νέα, όμορφη, ταξιδεύω για Μελβούρνη 

και θα μείνω εδώ!
Η αεροσυνοδός μπήκε τότε στο πιλοτήριο 

και εξήγησε στον πιλότο και στον συγκυβερνή-
τη τι συνέβη. Ο συγκυβερνήτης βγήκε έξω και 
προσπάθησε να εξηγήσει στην ξανθιά ότι είχε 
πληρώσει για οικονομική θέση και δεν επιτρεπό-
ταν η παραμονή της στην πρώτη θέση. Η ξανθιά 
απάντησε εκ νέου:

-Είμαι νέα, όμορφη, ταξιδεύω για Μελβούρνη 
και θα μείνω εδώ!

Ο συγκυβερνήτης επιστρέφει απελπισμένος 
στο πιλοτήριο. Ο πιλότος τον βλέπει και τον ρωτά:

-Είναι ξανθιά είπες; Κανένα πρόβλημα... Είμαι 
παντρεμένος με ξανθιά και μπορώ να μιλήσω τη 
γλώσσα της. Την πλησιάζει, της ψιθυρίζει κάτι 
στο αυτί και αμέσως η ξανθή σηκώνεται λέει στον 
πιλότο:

-Συγνώμη, δεν το ήξερα! και επιστρέφει πίσω 
στην οικονομική.

Οι άλλοι δύο έχουν μείνει να κοιτάζουν απορη-
μένοι.

-Τι στο καλό τής είπες;
Κι ο πιλότος:
-Της είπα ότι οι πρώτες θέσεις δεν πηγαίνουν 

Μελβούρνη!
Κ.Π.
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