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 Παρεμβάσεις 3 εκ. ευρώ στη Βέροια 
για το πρόγραμμα βιώσιμης αστικής ανάπτυξης 
από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας

Την Πέμπτη 22 Μαρτίου
Μουσική, ψυχαγωγία 
και προσφορές από 

τον Εμπορικό
 Σύλλογο Βέροιας 

για τη «Λευκή νύχτα»

Γιώτης 
Τσαλουχίδης: 
“Όλοι φταίμε 

για την 
καταστροφή 
της Βέροιας”

Σήμερα στο Δημαρχείο Βέροιας

Ενημερωτική 
εκδήλωση 

για τους δασικούς 
χάρτες στην Ημαθία
Ομιλία του αν. υπουργού 

Σωκράτη Φάμελλου για το ίδιο 
θέμα την Κυριακή στη Βέροια 

ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ

Εργασίες συντήρησης διαβάσεων σε 
Βέροια, Μακροχώρι, Πατρίδα και Τρίλοφο 
και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της Τροχαίας
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Ύμνησαν μουσικά τη Γυναίκα
Δύο ταλαντούχες και ευαίσθητες κυρίες, η Κατερίνα 

Σωτηρίου (στη μέση), μουσικός, και η Κατερίνα Πασιο-
πούλου (αριστερά), εκπαιδευτικός, πλαισίωσαν το καλλιτε-
χνικό μέρος της εκδήλωσης-ομιλίας με αφορμή την Ημέρα 
της Γυναίκας, που διοργάνωσε ο Σύλλογος “ΕΡΑΣΜΟΣ” 
- Φροντίδα και Αρωγή σε Γυναίκες Θύματα Βίας –  το από-
γευμα του Σαββάτου στο Beluga. 

Οι δύο κυρίες επέλεξαν να ερμηνεύσουν τραγούδια-ύ-
μνους στη γυναίκα και καταχειροκροτήθηκαν από το 
κοινό. Τραγούδια-διαμαντάκια με έντονο το στοιχείο του 
γυναικείου λόγου, καθώς η τέχνη έχει πολλές φορές υπο-
κλιθεί στη γυναικεία φύση. Όμως, επειδή στη ζωή πορευ-
όμαστε με τους άντρες, ο επίσης ταλαντούχος (και εξαιρε-
τικός στο μπουζούκι) Δημήτρης Κύρτσος υποστήριξε με 
την κιθάρα του τη μουσική διαδρομή που ακολούθησαν οι 
δύο κυρίες. 

Θα την ανακαλύψουμε
κι εμείς την Αμερική…

που θα πάει!
  Έχουμε φτάσει στο αμήν, όπως λέει ο λαός, με τα 
εθνικά-εξωτερικά θέματα, για να συζητήσουμε σοβαρά 
το θέμα σύστασης συμβουλίου εθνικής ασφάλειας. Κάτι 
που σε άλλες χώρες είναι η αλφαβήτα, εμείς συστήνουμε 
επιτροπές για το πέταγμα του χαρταετού, αλλά για 
ζωτικής σημασίας θέματα όπως είναι η ασφάλεια, η υγεία 
και η παιδεία τα αφήνουμε στο έλεος τους…Έφτασε ο 
κόμπος στο χτένι, με δύο κρατούμενους στρατιωτικούς 
σε τουρκικές φυλακές, εμβολισμό σκάφους μας στο 
Αιγαίο, τους Σκοπιανούς να έχουν σηκώσει το δικό τους 
μπαιράκι και εμείς αυτό που είχαμε ως μέλημα ήταν 
πως να διατηρήσουμε κυβερνητικές ισορροπίες στον 
υπουργικό θώκο του ΥΠ.ΕΘ.Α. δίπλα στον κυβερνητικό 
συνεταίρο. Πέρα από κομματικές σκοπιμότητες και 
ισορροπίες θα πρέπει να συσταθεί το συμβούλιο εθνικής 
ασφάλειας που θα απαρτίζεται από αναγνωρισμένες 
προσωπικότητες πολιτικές και στρατιωτικές, που να 
έχουν την απαιτούμενη εμπειρία και όχι βολεμένους 
ημέτερους που ως «αλεξιπτωτιστές» θα θρονιαστούν 
σε άλλη μια καρέκλα. Η χώρα μας βάλλεται, ενώ 
οι καταστάσεις κρίσης στα εθνικά μας θέματα είναι 
συνεχείς. Μην κρέμεται η τύχη μας στα αντανακλαστικά 
του εκάστοτε υπουργού, αλλά σε ένα όργανο σταθερό, 
έμπειρο να διαχειρίζεται ανάλογες καταστάσεις, 
χωρίς κραυγές, πολιτικές κορώνες και επικοινωνιακά 
τερτίπια… δηλαδή το αυτονόητο… 
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Συνδρομές
Ε τή σια ι δι ω τών
ε σω τε ρι κού 100 ευ ρώ + ΦΠΑ
Ε ξα μη νιαί α ι δι ω τών
ε σω τε ρι κού 50 ευ ρώ + ΦΠΑ
Ε τή σια Δήμων, Περιφερειών, Τρα-
πεζών, Οργανισμών & εταιριών Α.Ε.
300 ευρώ + ΦΠΑ

Δημοσιεύσεις ανά
εκατοστό στήλης
Πλει στη ρι α σμών και 
Δι α κη ρύ ξε ων             5,00 ευ ρώ.
Ι σο λο γι σμών Α.Ε.-Ε.Π.Ε. 5,00 ευ ρώ.
Δημοσιεύσεις Δημοσίου 2,00 ευρώ.
Ιδιωτικές δημοσιεύσεις κατόπιν συ-
νεννόησης
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ΤΕΤΑΡΤΗ
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ΜΑΡΤΙΟΥ
Βενεδίκτου οσίου,

Ευσχήμονος επ. Λαμψάκου

Εργασίες συντήρησης 
διαβάσεων σε Βέροια, 

Μακροχώρι, Πατρίδα και 
Τρίλοφο και κυκλοφοριακές 

ρυθμίσεις της Τροχαίας
Για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλο-

φορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπη-
ρέτηση και ασφάλεια του κοινού, κατά τη διάρκεια εργασιών 
αποκατάστασης - συντήρησης διαβάσεων πεζών, στο Δήμο 
Βέροιας, στο Δημοτικό Διαμέρισμα Μακροχωρίου, Πατρίδας 
και Τριλόφου σήμερα Τετάρτη 14-03-2018, αύριο  Πέμπτη 
15-03-2018, καθώς και την Παρασκευή 16-03-2018,η Αστυ-
νομική Διεύθυνση Ημαθίας έλαβε τα παρακάτω μέτρα, που θα 
ισχύουν από τις 08:00΄π.μ. έως 5:30΄μ.μ., όπως: 

Τη μερική εκτροπή της κυκλοφορίας, όλων των οχημάτων, 
με τη χρήση σήμανσης προειδοποίησης για στένωση της λω-
ρίδας και χρήση κώνων, προκειμένου στα σημεία των οδών 
που εκτελούνται οι εργασίες, να εκτρέπεται η κυκλοφορία στο 
αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και να διεξάγεται εναλλάξ, στις 
κάτωθι οδούς ανά Δήμο και Δημοτικό Διαμέρισμα:  α) Στο Δή-
μο Βέροιας, επί των οδών Μητροπόλεως, Ανοίξεως, Πιερίων, 
Βενιζέλου, Μεγάλου Αλεξάνδρου, Μάρκου Μπότσαρη, Πλατεία 
Ωρολογίου, Θερμοπυλών, Ακροπόλεως, Σωτήρη Πέτρουλα, 
Παπάγου και Μαυρομιχάλη. 

β) Στο Δημοτικό Διαμέρισμα Μακροχωρίου, επί της οδού 
Αριστοτέλους.

γ) Στο Δημοτικό Διαμέρισμα Πατρίδας, επί της κεντρικής οδού. 
δ) Στο Δημοτικό Διαμέρισμα Τριλόφου, επί της κεντρικής οδού. 
Θα τοποθετηθούν πινακίδες σήμανσης, ενώ οι παραβάτες της 

απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με το νόμο.

Μόνο για λίγες ώρες έμεινε ενεργή 
η ηλεκτρονική πλατφόρμα του 
«Εξοικονόμηση κατ’οικον ΙΙ»

Χθες το πρωί στις 8.00 ενεργοποιήθηκε η δυνατότητα υπο-
βολής αιτήσεων για το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον 
ΙΙ». Μέσα σε λίγες ώρες έγιναν 1,5 εκατομμύριο προσπάθειες 
εισόδου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, ενώ διερευνάται εάν 
πρόκειται για χρήση κακόβουλου λογισμικού. Σε κάθε περίπτω-
ση ο υπερβολικός φόρτος εργασίας που προέκυψε επιβάρυνε 
την ηλεκτρονική πλατφόρμα στα όρια των δυνατοτήτων της, με 
αποτέλεσμα μεγάλες καθυστερήσεις. Στο πλαίσιο αυτό χιλιάδες 
ενδιαφερόμενοι ταλαιπωρήθηκαν, επιχειρώντας επί ώρα να κα-
ταχωρήσουν στοιχεία, υπό την πρόσθετη πίεση του άγχος που 
ενέχει κάθε διαδικασία όπου τηρείται σειρά προτεραιότητας. Ο 
Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, έ-
σπευσε να δηλώσει: «Θα ήθελα να ζητήσω συγνώμη από τους 
πολίτες που υπέστησαν αυτή τη δυσάρεστη εμπειρία, καθώς 
και να δεσμευτώ ότι η διαδικασία υποβολής αίτησης θα ομα-
λοποιηθεί το ταχύτερο δυνατό». Υπό τις δεδομένες συνθήκες 
ο Υπουργός αποφάσισε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων να 
«παγώσει» στις 5:30 μ.μ. της Τρίτης. Τα στοιχεία που καταχω-
ρήθηκαν μέχρι εκείνη την ώρα θα παραμείνουν στην ηλεκτρονι-
κή πλατφόρμα, ώστε να αξιοποιηθούν κανονικά στη συνέχεια. 
Διευκρινίζεται ότι ουδείς χρήστης είχε ολοκληρώσει την υπα-
γωγή στο πρόγραμμα. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα ε-
νεργοποιηθεί εκ νέου για την Κεντρική Μακεδονία την  Δευτέρα, 
19 Μαρτίου, 8:00 π.μ. Μέχρι στιγμής, με βάση τα στοιχεία του 
Υπουργείου, 17.700 νοικοκυριά έχουν το απαιτούμενο Πιστο-
ποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης, οπότε οι διαθέσιμοι πόροι 
είναι υπέρ αρκετοί. Επιπρόσθετοι πόροι θα γίνουν διαθέσιμοι 
σε περίπτωση που η ζήτηση υπερβεί την προσφορά.

Σε τί εξυπηρετούν οι 
σκεπασμένες πινακίδες;

Σκεπασμένες με μαύρο πανί, εδώ και μήνες, οι 
παλιές πονακίδες που οδηγούσαν τα οχήματα σε 
άλλες κατευθύνσεις, όταν ήταν κλειστά λόγω εργα-
σιών, τα Τέμπη (παλιός δρόμος). Τώρα που λειτουρ-
γούν πλέον οι σήραγγες και η κυκλοφορία γίνεται 
από μέσω του νέου δρόμου, πόσο απαραίτητες είναι 
οι πινακίδες και δεν κατεβαίνουν;

Τις βλέπει ο κόσμος σε κάποιες διασταυρώσεις 
(Κλειδί, Αγ. Βαρβάρα) της Ημαθίας και αναρωτιέται…

## Γραπτή ερώτηση για το 
πρώτο αιολικό πάρκο στην Κα-
στανιά, κατέθεσε ο επικεφαλής 
της ελάσσονος μειοψηφίας Νίκος 
Μπέκης, εστιάζοντας στο πόσα 
χρήματα πήρε ο δήμος από την 
παρουσία του. Ο δήμαρχος Κώ-
στας Βοργιαζίδης απάντησε ότι η 
ερώτηση θα απαντηθεί όπως προ-
βλέπεται στην επόμενη συνεδρία-

ση. Παράλληλα όμως έκανε λόγο για σκόπιμη διαστρέβλω-
ση από κάποιες πλευρές, διευκρινίζοντας ότι και το αιολικό 
πάρκο στην Καστανιά, όπως και το μικρό σε δοκιμαστική 
λειτουργία στο Ξηρολίβαδο, είναι μικρά, ενώ το μεγάλο αι-
ολικό πάρκο στα όρια των τριών δήμων στο Βέρμιο (Βέροι-
ας, Νάουσας, Εορδαίας) είναι ακόμη στα σχέδια. «Πραγ-
ματικά αυτό είναι μεγάλο σε μέγεθος, αλλά κανείς δεν ξέρει 

πότε και αν υλοποιηθεί...» σχολία-
σε ο δήμαρχος

## Αιχμή από τον δήμαρχο 
Κώστα Βοργιαζίδη προς τους ε-
πικεφαλής μείζονος και ελάσσονος 
μειοψηφίας κ.κ. Καραπαναγιωτί-
δη και Παπαγιάννη, στην εκκίνηση 
του θέματος για την ονομασία των 
Σκοπίων. 

«Στην προηγούμενη συνεδρί-
αση ζήτησαν και οι δύο να μπει 
τακτικό θέμα στη συνεδρίαση και 

σήμερα απουσιάζουν...» τόνισε.
## «Πότε θα εφαρμοστεί η κυ-

κλοφοριακή μελέτη που ψηφίσαμε 
πριν τρία χρόνια;» αναρωτήθηκε 
εκτός ημερήσιας διάταξης ο σύμ-
βουλος της μείζονος μειοψηφίας 
Γιώργος Γουλτίδης.

«Η έγκριση κυκλοφοριακής 
μελέτης είχε συζητηθεί τότε. Την 

ο π ο ί α 
λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη σε 
όλα όσα κάνουμε» απάντησε ο 
αντιδήμαρχος Θανάσης Σιδηρό-
πουλος.

«Δεν σας βγήκαν οι προσφυ-
γές για τη γέφυρα Κούσιου και τώ-
ρα μας λέτε άλλα. Όταν θα έλθει η 
ώρα θα εφαρμοστεί και η μελέτη» 
συμπλήρωσε λίγο αργότερα ο δή-
μαρχος.

## Την πλήρη απουσία ανα-
φορών και φωτογραφικού υλικού 
της Μακεδονίας στη συμμετοχή 
του ΕΟΤ στη διεθνή έκθεση του 
Βερολίνου μέμφθηκε ο αντιδή-
μαρχος Βασίλης Λυκοστράτης, 
σημειώνοντας ότι έπεται γραπτό 
διάβημα του δήμου προς επί του 
θέματος.

Παραλειπόμενα από το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας

Ο σημαιοστολισμός 
καλά κρατεί…

Τελικά στην 
π ό λ η  μ α ς ,  
ε ί να ι  πλέον 
θεσμός να δι-
ατηρούμε την 
ε ο ρ τ α σ τ ι κ ή 
ατμόσφαιρα, 
αφού ο στολι-
σμός διατηρεί-
ται και δύσκο-
λα «κατεβαί-
νει», γεγονός 
που το έχουμε 
ε π ι σ η μ ά ν ε ι 
και άλλες φο-
ρές. Έτσι και 
τα πολύχρω-
μα σημαιάκια 
στον εμπορικό 
π ε ζ ό δ ρ ο μ ο 
της Προφήτη 
Ηλία παραμένουν ανηρτημένα και ας πέρασαν 
οι απόκριες…Τώρα θα μας πείτε και τι πειράζουν 
τα σημαιάκια; Απλώς θα τα συνηθίσουμε και 
όταν θα έρθει η επόμενη γιορτή μετά σημαιοστο-
λισμού θα τα έχουμε συνηθίσει και δεν θα μας 
κάνουν πια αίσθηση. Πάντως διατηρούμε μια 
επιφύλαξη και για να κάνουμε και λιγάκι τον συ-
νήγορο, μήπως τα διατήρησαν ενόψει της λευκής 
νύχτας στις 22 Μαρτίου; Σε κάθε περίπτωση, αν 
δεν το είχατε σκεφτεί είναι μια καλή δικαιολογία!
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Σήμερα Τετάρτη 14 Μαρτίου στη Βέροια

Ενημερωτική εκδήλωση 
για τους δασικούς χάρτες στην Ημαθία

Ενημερωτική εκδήλωση - σεμινάριο για τις αναρτήσεις δασικών χαρτών 
στην Ημαθία, διοργανώνουν το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος - Τμήμα Κε-
ντρικής Μακεδονίας, το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος - Παράρτημα 
Κεντρ. Μακεδονίας και ο Δικηγορικός Σύλλογος Βέροιας με την υποστήριξη 
του Δήμου Βέροιας.

Στόχος των εκδηλώσεων είναι η ενημέρωση των επιστημόνων που ασχολού-
νται με το θέμα, μηχανικών, νομικών, δασολόγων και των Δημοσίων Υπηρεσιών 
για  θέματα της αρμοδιότητάς τους αλλά και των πολιτών για τα  θέματα που 
τους αφορούν  και η απάντηση τυχόν αποριών, δεδομένης της σημασίας των 
χαρτών στον χωροταξικό σχεδιασμό, την προάσπιση του φυσικού περιβάλλο-
ντος, το ιδιωτικό ενδιαφέρον. 

Η εκδήλωση στην Βέροια θα πραγματοποιηθεί σήμερα Τετάρτη 14 Μαρτίου  
2017, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βέροιας  από τις 10:30 
έως τις 14:00. Απευθύνεται στα μέλη των τριών φορέων αλλά και στην Τοπική 
Αυτοδιοίκηση και κατά τη διάρκειά της θα παρουσιαστούν θέματα ενημερω-
τικά σχετικά με την σύνδεση της κτηματογράφησης με τους δασικούς χάρτες, 
διευκρινιστικά για τις αναρτήσεις, καθώς και νομικά θέματα για το καθεστώς που διέπει τις ενστάσεις κ.λ.π. Ομιλητές είναι οι: Σ. Διαμαντό-
πουλος (Δασολόγος-εκπρόσωπος ΓΕΩΤ.Ε.Ε.Παράρτημα ΚΜ), Ι. Κακανής (Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός), Ι. Χορομίδης (Δικηγόρος 
LL.M). Την συζήτηση θα συντονίζει ο γγ του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Γ. Τσακούμης. Με την εκδήλωση αυτή κλείνει ο κύκλος των ενημερωτικών εκδηλώ-
σεων του ΤΕΕ/ΤΚΜ που πραγματοποιήθηκαν σε όλους τους νομούς της ΚΜ. 

Στους συμμετέχοντες θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής.

Απογοητευτικά τα στοιχεία από τη Γενική Συνέλευση της ΓΣΕΒΕΕ

Επαγγελματίες-Βιοτέχνες: «Η οικονομία πάει 
καλά στα χαρτιά, όχι στην πραγματικότητα»

-Πρόεδρος Ομοσπονδίας Βέροιας στο «Λαό»: Θα ενημερώσουμε τα μέλη μας για ενδεχόμενες κινητοποιήσεις
Μια διεθνής συνάντηση που αφορούσε στις μι-

κρομεσαίες επιχειρήσεις έγινε στην Αθήνα, στις 8 
και 9 Μαρτίου και αμέσως μετά πραγματοποιήθηκε 
η 50η γενική συνέλευση της ΓΣΕΒΕΕ στο ξενοδοχείο 
Caravel.

Και στις δύο, συμμετείχε και ο πρόεδρος της Ο-
μοσπονδίας Επαγγελματιών - Βιοτεχνών Βέροι-
ας κ. Θωμάς Ζιώγας, ο οποίος μίλησε στο «ΛΑΟ» 
για τα βασικά θέματα που συζητήθηκαν.

«Παραβρέθηκαν κυρίως ευρωπαίοι αξιωματούχοι 
και συνάδερφοι. Την Πέμπτη ο Έλληνας πρωθυ-
πουργός ανέπτυξε τις θέσεις της κυβέρνησης για τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και στη συνέχεια, δημι-
ουργήθηκαν διάφορα πάνελ όπου έγιναν συζητήσεις 
γύρω από τους τρόπους ανάπτυξης των μικρομε-
σαίων επιχειρήσεων της Ελλάδας και της Ευρώπης 
.Τη δεύτερη μέρα μίλησε ο κ. Μητσοτάκης και οι υ-
πόλοιποι αρχηγοί, όπως η Φώφη Γεννηματά, για τον 
τρόπο που βλέπουν τα κόμματα τους την οικονομία.  
Για όλους, εμείς οι μικρομεσαίοι, γίναμε, από ραχο-
κοκαλιά η καρδιά της οικονομίας και όλοι για εμάς 
νοιάζονται αλλά στην ουσία κανένας. Η…καρδιά είναι 
πλέον με μηχανική υποστήριξη. Τα μέτρα και όλα τα 
συναφή που παίρνουν στην Ελλάδα, κυρίως με το 
φορολογικό,   δεν βοηθάνε κανέναν». 

Το φορολογικό ήταν αυτό που σας απασχόλη-
σε κυρίως;

Η συζήτηση που έγινε με τους ανθρώπους εκεί, 
σχετίζονταν με τον τρόπο χρηματοδότησης των μι-
κρομεσαίων επιχειρήσεων σε Ελλάδα και Ευρώπη. 
Οι πολικοί έκαναν την εισήγησή τους  και μετά εμείς 
αναλύσαμε κάποια πράγματα όσο αφορά την οικο-
νομική δημοκρατία. Είναι ένας όρος που χρησιμο-
ποιείται πολύ στις επιχειρήσεις, όμως στην Ελλάδα, 
όπως φαίνεται, δεν την έχουμε. Βοηθιούνται οι λίγες 
και πολύ μεγάλες επιχειρήσεις και οι μικρομεσαίοι 
δεν έχουν στήριξη από τις τράπεζες. Οι Ευρωπαίοι 
αναπτύσσονται πολύ διαφορετικά, με άλλα προ-
γράμματα που τους χρηματοδοτούν, που  τα διαχει-
ρίζονται διάφοροι οργανισμοί και μπορούν να έχουν 
γρηγορότερη και ευκολότερη πρόσβαση και να είναι 
πιο αποτελεσματικοί.

Συγκριτικά με τους Ευρωπαίους, οι Έλληνες 
μικρομεσαίοι επιχειρηματίες που βρίσκονται;

Με άριστα το 10 σίγουρα είμαστε κάτω από το 
5. Στην Ευρώπη είναι πολύ πιο οργανωμένοι. Εδώ, 
το βασικότερο πρόβλημά μας, είναι ότι δεν έχουμε 

χρηματοδοτικά ερ-
γαλεία. Υπάρχουν 
δ ι ά φ ο ρ α  π ρ ο -
γράμματα μέσα α-
πό τις τράπεζες τα 
οποία πρέπει να 
έχεις γερά πνευ-
μόνια και αντοχές, 
τουλάχιστον τον 
τελευταίο καιρό  
με την κρίση, για 
να καταφέρεις να 
μπεις σε αυτά τα 
π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ α . 
Στο τέλος, απο-
γοητευμένοι όλοι, 
δεν προχωράνε… 
Ένα πολύ απλό 
παράδειγμα είναι το ΕΣΠΑ. Υπάρχουν μικρές επι-
χειρήσεις που έχουν κάνει διάφορες δουλειές όσον 
αφορά το πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ, αλλά δεν έ-
χουν ακόμα  πληρωθεί. Έχουν πάνω από ένα χρόνο 
που έκαναν τις διαδικασίες, αλλά δεν έχουν χρημα-
τοδοτηθεί ακόμη. Πάντα κάπου σκαλώνει η δουλειά.

Που πιστεύετε οτι σκαλώνει;
Στο πολιτικό και οικονομικό σύστημα κυρίως που 

είναι δυσκίνητο και στα γραφειοκρατικά. Δεν μπορού-
με να έχουμε πρόσβαση στα οικονομικά προγράμμα-
τα στήριξης.

Η  ΓΣΕΒΕΕ τι λέει;
Η ΓΣΕΒΕΕ είναι ένα συνδικαλιστικό όργανο που 

έχει κάνει διάφορες έρευνες με το ΙΓΜΕ και αφορά ε-
παγγελματίες. Αλλά, όλοι οι δείκτες δείχνουν ότι πάει 
να εξαλειφθεί  ο ελεύθερος  μικρομεσαίος επαγγελ-
ματίας. Από τις 800.000 επαγγελματίες που υπήρχαν 
κάποτε , αυτή τη στιγμή έχουν κλείσει ήδη 240.000 
επιχειρήσεις και έχουν φτάσει σε  σημείο να χρωστά-
νε και να μην μπορούν οι άνθρωποι ούτε σύνταξη να 
πάρουν ούτε να επιβιώσουν, μετά το κλείσιμο των 
επιχειρήσεων.

Για ποιο λόγο οδηγήθηκαν εκεί οι επιχειρή-
σεις; Συζητήθηκαν τα αίτια;

Η κύρια αιτία είναι η μείωση της κατανάλωσης , η 
συρρίκνωση του χρήματος σε μεγάλες επιχειρήσεις, 
οι μικρομεσαίοι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στα 
έξοδα τους, απέναντι στους μεγάλους και αναγκά-
ζονται να φύγουν. Είναι ο αθέμιτος ανταγωνισμός , 
είναι η αύξηση της φορολογίας. Όλα αυτά τα προ-

βλήματα  συσχετίζονται με το κλείσιμο των επιχειρή-
σεων. Επίσης στο Νομό μας είναι και η πρωτογενής 
παραγωγή που δεν πήγε καθόλου καλά με το ρο-
δάκινο. Οι αγρότες είναι ένα μεγάλο ποσοστό από 
καταναλωτές μας. Υπάρχει μείωση συντάξεων. Ο 
κόσμος κοιτάει να βρει φθηνές αγορές , να πάει έξω 
από τα σύνορα να ψωνίσει ή  σε πολυκαταστήματα, 
πολλές φορές και κάτω του κόστους. Όλα αυτά οδη-
γούν τη μικρομεσαία επιχείρηση στο να μην μπορεί 
να επιβιώσει.

Με τι αίσθηση επιστρέψατε από την Αθήνα;
Με… πολύ «ωραία»! Τι να πω…Αυτή τη στιγμή οι 

ελεύθεροι επαγγελματίες δεν έχουν την δυνατότητα 
να κάνουν τον εξωδικαστικό μηχανισμό. Από 26.000 
αιτήσεις, μόνο 20 επιχειρήσεις μπόρεσαν και διεκπε-
ραίωσαν…Επίσης, οι ελεύθεροι επαγγελματίες δεν 
έχουν τη δυνατότητα να μπουν σε ρύθμιση των 120 
δόσεων για την πρώτη κατοικία, ενώ όλοι οι υπόλοι-
ποι μπορούν. Είναι πράγματα που μας προβληματί-
ζουν και για αυτό το θέμα, ετοιμάζονται κινητοποιή-
σεις. Σε τοπικό επίπεδο, εμείς θα καλέσουμε γενική 
συνέλευση των μελών μας, να τους ενημερώσουμε 
ως Ομοσπονδία και θα συζητήσουμε για την πορεία 
που θα ακολουθήσουμε με μπροστάρη τη ΓΣΕΒΕΕ.

Ούτε μια αμυδρή  αισιοδοξία ότι θα ανακάμψει 
η κατάσταση;

Μόνο στα χαρτιά. Με βάση διάφορες έρευνες, 
προκύπτει ότι η οικονομία πάει καλά στα στοιχεία και 
στα χαρτιά, αλλά όχι στην πραγματικότητα. Φτάσαμε 
σε  σημείο να μην μπορούμε να πληρώσουμε όχι 

μόνο τα έξοδα της επιχείρησης που είναι παγωμένα, 
αλλά ούτε τα προς το ζειν. Κάνουμε από παντού οι-
κονομία για να μπορέσουμε να βγάλουμε τα λειτουρ-
γικά μας έξοδα.

Ο κ. Ζιώγας μετέφερε τη φωνή των μικρομεσαί-
ων, όπως βιώνουν τα τελευταία χρόνια τα δείγματα 
της ελληνικής οικονομίας.

 Από την άλλη ο Πρόεδρος της Γενικής Συνο-
μοσπονδίας κ. Γιώργος Καββαθάς, στην εισήγησή 
του, τόνισε ότι «το 2017 μπορεί να έκλεισε με θετικά 
σημάδια για την ελληνική οικονομία, όμως μια περισ-
σότερο προσεκτική ανάγνωση των στοιχείων και των 
δεικτών οδηγεί στο συμπέρασμα ότι αυτή η ανάκαμ-
ψη εξακολουθεί να είναι εύθραυστη και ευάλωτη».

Για να θέσει με έμφαση και τον ρόλο των Τρα-
πεζών σ’ αυτή την αλυσίδα με τα βαρίδια στα πόδια 
των επαγγελματιών: «δεδομένου ότι η ελληνική οικο-
νομία ήταν και παραμένει τραπεζοκεντρική, αλλά και 
με δεδομένο ότι η κρίση δημοσίου χρέους του 2010 
γρήγορα μετασχηματίστηκε σε τραπεζική κρίση, ένα 
μεγάλο μέρος των δανείων που έλαβε και επωμίστη-
κε η ελληνική κοινωνία υπό τη μορφή του δημοσίου 
χρέους ήταν χρέος των τραπεζών» επεσήμανε, προ-
σθέτοντας ότι, σήμερα ο τραπεζικός τομέας όχι μόνο 
δεν είναι σε θέση να διαδραματίσει με τρόπο απο-
τελεσματικό το ρόλο του τροφοδότη της ανάπτυξης, 
αλλά φαίνεται να είναι αρκετά ευάλωτος.

Σοφία Γκαγκούση

Την Κυριακή 18 Μαρτίου στη Βέροια

Ομιλία του αν. 
υπουργού Σωκράτη 

Φάμελλου 
για τους Δασικούς 
χάρτες του Νομού

Τη Βέροια θα 
επισκεφθεί την 
Κυριακή  18 Μαρ-
τίου ο αναπλη-
ρωτής υπουργός 
Περ ιβάλλοντος 
κα ι  Ενέργε ιας 
Σωκράτης Φάμελ-
λος.

Ο υπουργός  
θα μιλήσει στις 11 
το πρωί στη Στέ-
γη Γραμμάτων και 
Τεχνών, με θέμα 
τους Δασικούς 
Χάρτες στο νομό 
μας.
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TAD: ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΑ 
ΜΙΔΑ (ΜΕΤΑΓΛ.)

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

 Σκηνοθεσία: ΕΝΡΙΚΕ ΓΚΑΤΟ
Ηθοποιοί: Μπρους Ουίλις, Βίν-

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

H Μορφή του Νερού -  Τhe 
Shape of Water

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

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

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

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

λορ
Ηθοποιοί Σάλι Χόκινς, Μάικλ Σάνον, Ρίτσαρντ 

Τζένκινς, Νταγκ Τζόουνς, Μάικλ Στούλμπαργκ, 
Οκτάβια Σπένσερ

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

ΡΑΝΤ & ΤΖΑΚ ΘΟΡΝ

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

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

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

φριο, Ελίζαμπεθ Σου, Ντιν Νόρις, Κίμπερλι Ελίζ

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

http://www.facebook.com/cinestarveria 

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

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Παραδοσιακά αντικείμενα αναζητεί 
το Λύκειο των Ελληνίδων Βέροιας

Το Δ.Σ. του Λυκείου Ελληνίδων παρακαλεί θερμά κάθε ιδιώτη που έχει παραδοσιακά αντικείμε-
να που θα ήθελε να προσφέρει να επικοινωνήσει μαζί μας. Αυτή την περίοδο αναζητούμε μια σαρ-
μανίτσα ( κούνια μωρού) ώστε να ολοκληρώσουμε το παραδοσιακό δώμα που στεγάζεται επί της 
οδού Ζωγιοπούλου για να είναι επισκέψιμο για όλα τα σχολεία και το κοινό.

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

Το ΔΣ

Ο Δήμος Βέροιας 
στην Διεθνή Έκθεση 

Τουρισμού ITB του Βερολίνου

Την Διεθνή Τουριστική Έκθεση ITB στο Βερολίνο, μια από τις μεγαλύτερες και σημαντικότερες τουρι-
στικές εκθέσεις παγκοσμίως, επισκέφτηκε ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού, Βασίλης Λυκοστράτης, εκπροσω-
πώντας το Δήμο Βέροια που φιλοξενήθηκε στο χώρο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στο ενιαίο 
περίπτερο του ΕΟΤ.

Κατά την παραμονή του στο Βερολίνο ο κ. Λυκοστράτης έκανε μια σειρά επαφών με ανθρώπους του 
τουρισμού και είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τη Βέροια και το τουριστικό προϊόν της σε ταξιδιωτικούς 
πράκτορες, επαγγελματίες και φορείς του τουρισμού θέτοντας τις βάσεις για μελλοντικές συνεργασίες.

Σημαντικές διαπιστώσεις από την παρουσία του Αντιδημάρχου στην ITB ήταν πρώτον το έντονο ενδι-
αφέρον των επαγγελματιών του τουρισμού να γνωρίσουν τον προορισμό Βέροια και να συζητήσουν τις 
προτάσεις και τις δράσεις της Αντιδημαρχίας Τουρισμού και, δεύτερον, η εμφανής απουσία σπουδαίων 
μνημείων και αξιοθέατων της περιοχής μας από τη διαφημιστική καμπάνια του ΕΟΤ όπως αυτή του Μου-
σείου των Βασιλικών Τάφων της Βεργίνας. Σε αυτό το σημείο στάθηκε ο κ. Λυκοστράτης εκφράζοντας 
την απορία αλλά και τη δυσαρέσκεια του για το γεγονός αυτό, πράγμα που θα κοινοποιηθεί εγγράφως 
στον ΕΟΤ.

Με την με αριθμό 6338/
Δ2/16-01-2018 Από-
φαση του Υπουργού 
Παιδείας Έρευνας και 

Θρησκευμάτων ανακηρύχτηκε το 
έτος 2018 ως «Έτος Μαθηματι-
κών». Στόχοι της ανακήρυξης είναι 
αφενός να προβληθεί και να ανα-
δειχθεί η σημασία των Μαθηματι-
κών και ο ρόλος τους στη δημιουρ-
γία και την ανάπτυξη του ανθρώ-
πινου πολιτισμού και αφετέρου να 
ενισχυθεί το ενδιαφέρον για τα μαθηματικά και τη διδασκαλία τους. 

Ο Σύλλογος Διδασκόντων του 1ου ΓΕΛ Βέροιας στα πλαίσια του «΄Ετους Μαθηματικών 2018» απο-
φάσισε με την υπ. αριθμ.54η / 8-3-2018 Πράξη του να ορίσει  ως «Ημέρα   Μαθηματικών» την Τετάρτη 
14-3-2018. Κύριο θέμα των εκδηλώσεων θα είναι ο διεθνώς αναγνωρισμένος με το ελληνικό γράμμα 
αριθμός π (ορισμός- ιστορική αναδρομή- υπολογισμός δεκαδικών ψηφίων-σημασία του π στις επιστή-
μες) Οι καθηγήτριες μαθηματικών του σχολείου, Βαρελά Μαργαρίτα, Καλαϊτσίδου Άννα και Μούμουγλου 
Χρυσούλα, μετά από σχετικές εισηγήσεις, θα εμπλέξουν τους μαθητές του σχολείου σε δραστηριότητες 
στην αυλή με στόχο τη βαθύτερη κατανόηση του αριθμού π με παιγνιώδη τρόπο. Οι δραστηριότητες θα 
περιλαμβάνουν: 1)παιχνίδι «κρυμμένου θησαυρού» μέσα από την επίλυση απλών προβλημάτων που 
σχετίζονται  με το π, 2) υπολογισμό δεκαδικών προσεγγίσεων του π μέσα από τη μέτρηση κύκλων και 3) 
διαγωνισμούς (α. συγγραφής καλύτερης φράσης για την απομνημόνευση των ψηφίων του π και β. εύρε-
σης ημερομηνίας γέννησης ή κινητού τηλεφώνου ανάμεσα στα δεκαδικά ψηφία του π)

Οι εκδηλώσεις για το «΄Ετος Μαθηματικών 2018» θα συνεχιστούν την πρώτη εβδομάδα του Μαΐου 
με την πρόσκληση διακεκριμένου επιστήμονα με θέμα εισήγησης «Κινήσεις των Ουράνιων Σωμάτων». 
Σκοπός της εκδήλωσης είναι η κατανόηση πως η θεμελίωση των Μαθηματικών και των Επιστημών έχει 
τις ρίζες της στην Aρχαία Ελλάδα. Παράλληλα, στην ίδια εκδήλωση θα πραγματοποιηθούν αναγνώσεις 
ποιημάτων με θέμα τα Ουράνια σώματα. Οι εκδηλώσεις για το «Έτος Μαθηματικών 2018»  θα 
ολοκληρωθούν το επόμενο σχολικό έτος 2018-19 με κέντρο αναφοράς τη σκέψη των Μαθηματικών-Φι-
λοσόφων της Αρχαιότητας. 

Σήμερα Τετάρτη 14 Μαρτίου
 «Ημέρα Μαθηματικών» στο 1o ΓΕΛ Βέροιας 

για το «΄Ετος Μαθηματικών  2018» 

Τη Δευτέρα 19 Μαρτίου
Ο Άγγελος Ροδαφηνός στη 

Δημόσια Βιβλιοθήκη της Βέροιας
Αστρολογία, μαύρες γάτες, ομοι-

οπαθητική, γραφολογία, ιριδολογία, 
βελονισμός, βιορυθμοί, πυροβασία, 
κρυστάλλινες σφαίρες, ταρώ, δίαιτα 
τύπου αίματος.

«Extraordinary claims require 
extraordinary evidence» (Hume)

Γιατί πιστεύουμε σε παράξενα 
πράγματα; Τι να πρωτο-πιστέψω;

Είναι έγκυρες οι προβλέψεις της 
αστρολογίας; Του καφέ; Της παλά-
μης; Της γραφολογίας; Της νουμε-
ρολογίας; Είναι χαζές οι ξανθιές; 
Ποια η άποψή σας για την ομοιο-
παθητική; Την τηλεπάθεια; Αν δεις 
μαύρη γάτα…;

Για τον μέσο άνθρωπο ο κόσμος είναι ένα αρκετά πολύπλοκο μέρος. Σχεδόν όλοι μας γνωρίζουμε τι συμ-
βαίνει γύρω μας, απλά δεν ξέρουμε πάντα γιατί. Ταυτόχρονα μας διακρίνει μια έντονη ανάγκη να ερμηνεύσου-
με αυτά που συμβαίνουν. Συχνά όμως, πιθανόν λόγω έλλειψης εκπαίδευσης στην ικανότητα κριτικής σκέψης, 
συνδυάζοντας μια σειρά γεγονότων καταλήγουμε άθελα σε λανθασμένα συμπεράσματα, όπως για παράδειγ-
μα σε ψευδο-συσχετίσεις της μορφής:

”Κάθε φορά που πλένω το αμάξι μου βρέχει”. 
”Μόλις τώρα σε σκεφτόμουνα και πήρες τηλέφωνο!” 
”Είδα στον ύπνο μου ότι αρρώστησαν οι γονείς μου και την άλλη μέρα 

αρρώστησε η μητέρα μου.”
Πώς μπορώ να διακρίνω μεταξύ του έγκυρου και του ψευδούς ή αληθο-

φανούς; 
Πώς αναπτύσσεται η κριτική σκέψη; 
Η επιστημονική μέθοδος. 
Οι κίνδυνοι των ψευδο-επιστημών.
Η ικανότητα να μπορεί κάποιος να διακρίνει την αλήθεια δεν είναι έμφυτη 

αλλά αποκτάται. Τα σχετικά μαθήματα ή βιβλία έχουν τίτλους όπως μεθοδο-
λογία, σχεδιασμός και συγγραφή επιστημονικής έρευνας, κ.ά. Για τους εν-
θουσιώδεις του διαδικτύου ο κος Ροδαφηνός προτείνει τις ιστοσελίδες www.
sceptics.com και www.quackwatch.org.

Ομιλητής για όλα αυτά,ο Δρ Άγγελος Ροδαφηνός, καθηγητής Ψυχολογίας, 
συγγραφέας «Από Πρίγκιπας Βάτραχος και Τούμπαλιν» και «Οι Ηλίθιοι είναι 

Ανίκητοι» www.rodafinos.weebly.com
Έκτακτη συμμετοχή: κα Σουλτάνα Οτιθελολέογλου



Τέσσερις σημαντικές παρεμβάσεις στην 
πόλη της Βέροιας θα υλοποιηθούν μέσω της 
Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, μετά 
την υπογραφή της ένταξης των συγκεκρι-
μένων έργων στο ΕΣΠΑ από τον Περιφε-
ρειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολο 
Τζιτζικώστα.

Οι τέσσερις παρεμβάσεις έχουν συνολικό 
προϋπολογισμό άνω των 3 εκ. ευρώ και ανα-
μένεται να συμβάλουν στην αστική αναζωο-
γόνηση και τη βελτίωση της καθημερινότητας 
των πολιτών στη Βέροια, δεδομένου ότι πε-
ριλαμβάνουν βιοκλιματικά έργα, σημαντικές 
παρεμβάσεις ενίσχυσης του πρασίνου, ενώ 
ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη διαμόρφωση 
φιλοπεριβαλλοντικής συνείδησης και την ευ-
αισθητοποίηση των μαθητών, με έργα όπως 
πράσινες σχολικές αυλές, αλλά και διαμόρ-
φωση υποδομών για ήπιες μορφές μετακί-
νησης στις περιοχές των σχολείων. Επίσης, 
για πρώτη φορά ο θεσμός των κοινόχρηστων 
ποδηλάτων εισάγεται και στην πόλη της Βέ-
ροιας, ενώ προγραμματίζεται μια γενναία 
παρέμβαση στα τείχη της πόλης.

Οι τέσσερις παρεμβάσεις, που εντάσσο-
νται στο πρόγραμμα Βιώσιμης Αστικής Κινη-
τικότητας, χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και 
ενέκρινε ο κ. Τζιτζικώστας για την πόλη της 
Βέροιας είναι:

-Αστική αναζωογόνηση και βελτίωση 
της ποιότητας του αέρα: Προϋπολογισμός 
2.578.000 ευρώ.

 Περιλαμβάνει μια σειρά από σημαντικές 
παρεμβάσεις, όπως βιοκλιματικό – πολιτιστι-
κό δίκτυο διαδρομών στην παλιά πόλη της 
Βέροιας, βιοκλιματική διαμόρφωση της Πλα-
τείας Δίδυμων 
Λ ο υ τ ρ ώ ν ω ν , 
«Η φύση στο 
σχολείο: Πρά-
σινες σχολικές 
αυλές» και υπο-
δομές και ρυθ-
μίσεις για ήπιες 
μορφές μετακί-
νησης σε περι-
οχές σχολείων.

-Αστική κινη-
τικότητα: Προ-
ϋπολογ ισμός 
92.000 ευρώ.

 Περιλαμβά-
νει ενέργειες για 
τη βελτίωση του 
συστήματος α-
στικής κινητικό-
τητας, μέσω της 
διεύρυνσης της 
χρήσης ήπιων 
μέσων μαζικής 
μεταφοράς, αλ-
λά και ενέργει-
ες για τη μείω-
ση της χρήσης 

του ΙΧ αυτοκινήτου, τη μείωση κατανάλωσης 
συμβατικών καυσίμων και συνεπώς τη μείω-
ση των ρύπων. Ενδεικτικά περιλαμβάνεται η 
λειτουργία κοινόχρηστων ποδηλάτων πόλης 
σε δυο σταθμούς.

-Αναβάθμιση και προβολή 
πολιτιστικού και τουριστικού 
προϊόντος: Προϋπολογισμός 
348.000 ευρώ. 

Προβλέπονται επεμβά-
σεις σε ένα από τα σημαντι-
κότερα πολιτιστικά, ιστορικά 
και τουριστικά τοπόσημα της 
Βέροιας, τα τείχη της πόλης, 
που θεωρούνται η διαχρονι-
κή ιστορική ανά τους αιώνες 
προστασία της Βέροιας. Με 
τη συγκεκριμένη παρέμβαση 
στόχος είναι να αναδειχθεί η 
πόλη περαιτέρω σε πόλο του-
ριστικού ενδιαφέροντος.

-Ανάπτυξη – αναβάθμιση 
παρεχόμενων υπηρεσιών Τε-
χνολογιών Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών από δημόσι-
ους φορείς: Προϋπολογισμός 
90.000 ευρώ. 

Προβλέπεται να υλοποιη-
θούν ενέργειες που στοχεύ-
ουν στη διεύρυνση της προ-
σφοράς υπηρεσιών ΤΠΕ από 
δημόσιους φορείς. Ενδεικτικά 

περιλαμβάνονται δράσεις όπως η δημιουργία 
πλατφόρμας ψηφιακού περιεχομένου για το 
θρησκευτικό τουρισμό και ψηφιακή πλατφόρ-
μα προβολής της πόλης.
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ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να 

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

Ο ΚΟΥΚΟΥΡΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
του Κων/νου και της Αναστα-
σίας, το γένος Μπόλου, που 
γεννήθηκε στη Βέροια και κα-
τοικεί στα Ασώματα Βέροιας και 
η ΠΟΥΡΛΙΔΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ του 
Αθανασίου και της Αντωνίας, το 

γένος Αναγνώστου, που γεννήθηκε και κατοικεί στη 
Βέροια, πρόκειται να παντρευτούν με θρησκευτικό 
γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία 
Βέροιας.

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να 

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

Ο TΣΑΡΤΣΗΣ ΑΡΗΣ του Ευ-
στρατίου και της Μαρίας, το γέ-
νος Πέϊου, που γεννήθηκε στη 
Νάουσα και κατοικεί στη Βέροια 
και η ΜΠΕΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του 
Ιωάννη και της Θάλειας, το γέ-

νος Σπυρίδη, που γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέ-
ροια, πρόκειται να παντρευτούν με θρησκευτικό 
γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία 
Ταγαροχωρίου Βέροιας.

Δήλωση του αντιπεριφερειάρχη 
Ημαθίας Κώστα Καλαϊτζίδη για 

την έναρξη υλοποίησης από την 
ΠΚΜ του προγράμματος Βιώσιμης 

Αστικής Ανάπτυξης 
στους Δήμους Βέροιας και Νάουσας

H  υπογραφή από τον περιφε-
ρειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Α-
πόστολο Τζιτζικώστα, την Τρίτη 13η 
Μαρτίου, των  τεσσάρων, πρώτων,  
παρεμβάσεων, ύψους άνω των 3 εκ. 
ευρώ στον δήμο της Βέροιας, στο 
πλαίσιο της υλοποίησης του προ-
γράμματος Βιώσιμης Αστικής Ανά-
πτυξης, όπως και η αντίστοιχη ,πρό-
σφατη, χρηματοδότηση του δήμου 
Νάουσας τεσσάρων δράσεων, στο 
ίδιο πρόγραμμα, ύψους 2.5 εκ. ευρώ, 

αποτελούν ένα σημαντικό αναπτυξιακό εργαλείο στα χέρια 
των δυο δημοτικών αρχών, προς όφελος των δημοτών  τους.

H υλοποίηση δράσεων για την αστική αναζωογόνηση και 
της βελτίωσης της ποιότητας ζωής των πολιτών, με την χρήση 
«πράσινης» ενέργειας και την ενδυνάμωση της «κοινωνίας 
της πληροφορίας», αποτελούν πρωταρχικό προγραμματικό 
στόχο της «Αλληλεγγύης» της οποίας ηγείται ο κ.Τζιτζικώ-
στας, απολαμβάνοντας την απόλυτη εμπιστοσύνη των κατοί-
κων της Κεντρικής Μακεδονίας.

Όλοι εμείς οι συνεργάτες του στην Ημαθία δικαιωνόμαστε 
καθημερινά στην πράξη, για την αδιάκοπη προσπάθεια του 
να «τρέξει» την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σε ρυθ-
μούς «πρωταθλητισμού» στην αναπτυξιακή της πορεία, ώστε 
να είναι η πρώτη περιφέρεια της χώρας που θα ξεπεράσει την 
κρίση, όπως  επανειλημμένα έχει ο ίδιος δηλώσει.

Είναι αυτονόητο ότι η συνεργασία μας με ΟΛΟΥΣ του 
δήμους της Ημαθίας θα συνεχιστεί, χωρίς καμία διάκριση, σε 
αυτή την κατεύθυνση.

 Παρεμβάσεις 3 εκ. ευρώ στη Βέροια 
για το πρόγραμμα βιώσιμης αστικής ανάπτυξης 
από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας



Ανακοίνωση

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

Εκ της Δ/νσεως  του Γηροκομείου Βέροιας

Οι Πολιτικοί συνταξιούχοι της 
Ημαθίας στην ακολουθία του 
Ακάθιστου Ύμνου στην Ι.Μ. 
Αγ. Αθανασίου Κολινδρού

Το Δ.Σ. του Συνδέσμου βρίσκεται στην ευχάριστη θέση 
να ανακοινώσει στα μέλη του, ότι στις 23 Μαρτίου 2018 
ημέρα Παρασκευή θα παρακολουθήσουμε  την ακολουθία 
του Ακάθιστου Ύμνου στην Ι.Μ. Αγίου Αθανασίου Κολιν-
δρού.

Αναχώρηση: Παρασκευή 23 Μαρτίου 2018 από «ΕΛΙΑ» 
ώρα 3:15 μ.μ.

Μετά τους χαιρετισμούς θα επισκεφτούμε το Μακρύγια-
λο.

Τιμή  5,00 ευρώ το άτομο (θα πληρωθούν μέσα στο λεω-
φορείο). Θα κρατηθεί σειρά προτεραιότητας.

Για το Δ.Σ.
ο πρόεδρος

ΓΚΟΓΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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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

ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ  
ΒΕΡΟΙΑΣ     

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Την Κυριακή 18 Μαρτίου 2018 στον Ιερό Ναό 
Αγίας Τριάδας «ΠΕΛΕΚΑΝ» θα τελεσθεί Αρχιερα-
τική Θεία Λειτουργία από τον Μητροπολίτη Βεροί-
ας, Ναούσης και Καμπανίας Παντελεήμονα για το 
Ετήσιο μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής 
του Ιερομόναχου, Πατρός Αμβροσίου Κυρατζή και 
το Εξάμηνο μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της 
ψυχής της Άννας Μοροχιλιάδου, προεστώσας της 
αδελφότητας «ΠΕΛΕΚΑΝ».

Η αδελφότητα «ΠΕΛΕΚΑΝ»

ETHΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 18 

Μαρτίου 2018 στον Ιερό Ναό 
Μητρόπολης Βέροιας ΕΤΗ-
ΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την 
ανάπαυση της ψυχής του πο-
λυαγαπημένου μας συζύγου, 
πατέρα, παππού, αδελφού και 
θείου

ΑΝΤΩΝΙΟΥ 

ΚΟΥΚΟΥΤΕΓΟΥ
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
Η αδελφή, Τα ανήψια

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

Δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού

40NΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 18 

Μαρτίου 2018 στον Ιερό Ναό 
Aγ. Αντωνίου Βέροιας 40ΝΘΗ-
ΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την 
ανάπαυση της ψυχής της πο-
λυαγαπημένης μας συζύγου, 
μητέρας, γιαγιάς, αδελφής και 
θείας

ΜΗΛΙΤΣΑΣ - ΡΟΖΑ 
ΚΙΡΤΣΙΟΥ

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

Ο σύζυγος
Τα τέκκνα, Τα εγγόνια
Τα αδέλφια, Τα ανήψια

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι
Δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 18 

Μαρτίου 2018 στον Ιερό Ναό 
Υπαπαντής του Κυρίου Πατρί-
δας ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
για την ανάπαυση της ψυχής 
της πολυαγαπημένης μας μη-
τέρας, γιαγιάς, αδελφής και 
θείας

ΝΙΝΑΣ 

ΚΑΓΚΕΛΙΔΟΥ
και καλούμε όλους όσους τιμούν τη μνήμη της να 

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

Τα τέκνα, 
Τα εγγόνια, Τα δισέγγονα

Τα αδέλφια, 
Τα ανήψια

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

ΔΙΠΛΗ ΤΕΛΕΣΗ 
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ 

ΤΗΣ 
ΘΕΟΤΟΚΟΥ
Στό πλαίσιο τών 

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

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

- Αγίου Αντωνίου 
Πολιούχου

- Αγίων Αναργύ-
ρων

- Αγίου Σάββα Κυ-
ριωτίσσης

- Παναγίας Χαβια-
ρά (ενορίας Υπαπα-
ντής)

- Παναγίας Δεξιάς 
(ενορίας Αγίου Γεωρ-
γίου)

- Αγίας Παρασκευ-
ής

ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΙ 
ΕΣΠΕΡΙΝΟΙ
Την Δ΄ Κυριακή 

των Νηστειών, 18 
Μαρτίου, στις 6 το α-
πόγευμα στον Κατα-
νυκτικό Εσπερινό που 
θα τελεσθεί στον Ιερό 
Ναό Αγίου Αντωνίου, 
Πολιούχου Βεροίας, 
θα χοροστατήσει ο 
Σεβασμιότατος Μη-
τροπολίτης κ. Παντε-
λεήμων. Ομιλητής θα 
είναι ο Οσιολογιώτα-
τος Ιερομόναχος Νί-
κων Αγιορείτης με θέ-
μα «Η ελεημοσύνη».

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Η Διοίκηση της Πρωτοβουλίας για το Παιδί ανακοινώνει 

τα ακόλουθα: Το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας της Βέροιας 
μεταφέρθηκε από την οδό Β. Χατζίκου 10 και Κύπρου (3ος 
όροφος), στις νέες εγκαταστάσεις μας, επί της οδού Σωτ. 
Πέτρουλα 7 και Χρυσ. Σμύρνης, απέναντι από την Αστυ-
νομική Διεύθυνση Ημαθίας. Το τηλέφωνο 2331072303 εξα-
κολουθεί να ισχύει. Το Συμβουλευτικό Κέντρο της Βέροιας 
μεταφέρθηκε από την οδό Β. Χατζίκου 7, επί της πλατείας 
Κτηνιατρείου, στην οδό Βενιζέλου 46-4ος όροφος.

Για αναφορές περιστατικού κακοποίησης-παραμέλησης 
παιδιών, για κλείσιμο συνάντησης με τα μέλη της Επιστη-
μονικής Ομάδας του Συμβουλευτικού Κέντρου και για χορή-
γηση υλικής βοήθειας, το κοινό μπορεί να απευθύνεται στο 
τηλεφωνικό κέντρο  2331072303.

ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Τρίτη 13 

Μαρτίου 2018 από τον Ιερό 
Ναό Αγίου Αθανασίου Βέροι-
ας ο Εμμανουήλ Πιπερά-
κης πατέρας του επί σειρά 
ετών συνεργάτη μας Μιχάλη, 
σε ηλικία 90  ετών.

Ο «Λαός» εκφράζει στην 
οικογένειά του ειλικρινή συλ-
λυπητήρια.

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Τρίτη 13 

Μαρτίου 2018 από τον Ιερό 
Ναό Αγίου Αθανασίου Βέροι-
ας η Άννα Θωμά Σίμου σε 
ηλικία 89 ετών. 



Tην απόφαση ενεργοποίη-
σης της πρόσκλησης προϋπο-
λογισμού 70 εκατ. ευρώ για την 
«Προμήθεια και Τοποθέτηση Ε-
ξοπλισμού για την Αναβάθμιση 
Παιδικών  Χαρών των Δήμων της 
Χώρας» στο πλαίσιο του Ειδικού 
Προγράμματος Ενίσχυσης Δήμων 
«ΦιλόΔημος ΙΙ», υπέγραψε χθες 
Τρίτη 13 Μαρτίου 2018 ο υπουρ-
γός Εσωτερικών, Πάνος Σκουρ-
λέτης. Το Υπουργείο Εσωτερικών 
καλεί τους δήμους της Χώρας για 
την υποβολή προτάσεων προ-
κειμένου να ενταχθούν στο Πρό-
γραμμα για την αναβάθμιση των 
παιδικών χαρών με στόχο τη βελ-
τίωση των παρεχόμενων υπηρε-
σιών στον τομέα της ψυχαγωγίας 
των ανηλίκων. Το πρόγραμμα υλοποιείται έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2019, με ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 
υποβολής των αιτημάτων ορίζεται στις 31  Μαΐου 2018.

Επιλέξιμες δαπάνες είναι:
• Κάθε είδους δαπάνη που αφορά στην προμήθεια 

και τοποθέτηση του εξοπλισμού των παιδικών χαρών.
•  Κάθε είδους δαπάνη για την προμήθεια και τοπο-

θέτηση ασφαλούς δαπέδου των παιδικών χαρών, βάσει 
της κείμενης νομοθεσίας.

• Κάθε είδους δαπάνη για την προμήθεια και τοπο-
θέτηση κατάλληλου και επαρκούς φωτισμού, βάσει της 
κείμενης νομοθεσίας.

Το ποσό χρηματοδότησης ανά δικαιούχο δήμο, δια-
μορφώνεται βάσει των κάτωθι κριτηρίων:

α) Σε δήμους με μόνιμο πληθυσμό έως 1.500 κατοί-
κους χρηματικό ποσό 130.000 ευρώ.

β) Σε δήμους με μόνιμο πληθυσμό πάνω από 1.500 
κατοίκους:

β1) Χρηματικό ποσό 200.000 ευρώ προσαυξημένο 
με  ποσό ίσο με τον μόνιμο πληθυσμό του δήμου, ε-
φόσον δεν υπάρχει σε αυτόν οικισμός άνω των 5.000 
κατοίκων.

β2) Χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στο 90% του 
αθροίσματος των                200.000 ευρώ συν ποσού 
ίσου με το  μόνιμο πληθυσμό του δήμου, εφόσον υπάρ-
χει τουλάχιστον ένας οικισμός άνω των 5.000 κατοίκων. 

Επιδίωξη του Υπουργείου Εσωτερικών είναι να δοθεί 
μια ουσιαστική ώθηση στη λειτουργία πιστοποιημέ-
νων παιδικών χαρών στη βάση των νέων, σύγχρονων 

κανονισμών ασφαλείας οι οποίοι αυστηροποιούν τις 
προδιαγραφές  για την προστασία των παιδιών. Η προ-
αναγγελία της ενίσχυσης έχει ήδη γίνει δεκτή ιδιαίτερα 
θετικά από τους αιρετούς, οι οποίοι εκτιμούν ότι θα κα-
τορθώσουν να επαναλειτουργήσουν έναν πολύ μεγάλο 
αριθμό Παιδικών Χαρών με τη βοήθεια της πολύπλευ-
ρης χρηματοδότησης και τις ουσιαστικές διαδικασίες 
που προβλέπονται. 

Πρόκειται για την τρίτη πρόσκληση που εκδίδεται 
το τελευταιό χρονικό διάστημα στο πλαίσιο του προ-
γράμματος «ΦιλόΔημος ΙΙ», το οποίο έχει εγκεκριμένο 
προϋπολογισμό 240 εκατ. ευρώ για το 2018. Με τη 
συγκεκριμένη πρόκληση βρίσκονται πλέον στη διάθεση 
των δήμων συνολικά 180 εκατ. ευρώ για την προμήθεια 
μηχανημάτων έργου, τη συντήρηση σχολικών κτιρίων 
και των αύλειων χώρων τους και την αναβάθμιση Παιδι-
κών Χαρών. 

 Μαζί με τον «ΦιλόΔημο Ι», οι δράσεις του οποίου 
αναμένεται να ενεργοποιηθούν σταδιακά το επόμενο 
χρονικό διάστημα, προβλέπεται να τεθούν στη διάθεση 
των δήμων συνολικά 740 εκατ. ευρώ για το 2018 με 
στοχευμένες δράσεις που έχουν άμεση και απτή θετική 
επίδραση στην καθημερινή ζωή του πολίτη. Ο «ΦιλόΔη-
μος Ι» έχει προϋπολογισμό 500 εκατ. ευρώ για το 2018 
με δυνατότητα επέκτασης στα 2 δισ. ευρώ σε βάθος 
πενταετίας. 

«Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από το Υπουργείο 
Εσωτερικών, με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων 
και τη συνεργασία  του 

Ταμείου Παρακατα-
θηκών και Δανείων. 
Τα δύο νέα χρημα-
τοδοτικά εργαλεία, 
που σχεδιάστηκαν 
σε συνεργασία με 
το Υπουργείο Οικο-
νομίας και  Ανάπτυ-
ξης, έρχονται να 
προστεθούν στις 
υφιστάμενες δυνα-
τότητες επιπρόσθε-
της ενίσχυσης του 
έργου των Οργανι-
σμών Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης, από 
το Υπουργείο Εσω-
τερικών, το οποίο 
επιχορηγεί και την 
εξόφληση οφειλών 
τους, αλλά και έργα 
λόγω έκτακτων α-
ναγκών» τονίζει σε 
σχετική ανακοίνω-
ση ο κ. Σκουρλέτης. 
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70 εκατ. ευρώ στους ΟΤΑ 
για την αναβάθμιση 

των Παιδικών Χαρών 
-Οι Δήμοι καλούνται να υποβάλουν προτάσεις μέχρι 

τις 31 Μαΐου για να ενταχθούν στο πρόγραμμα

Κίνημα Αλλαγής
Ευχαριστίες σε όσους 
δούλεψαν εθελοντικά 

στην εκλογική διαδικασία
         Οι εκλογές για την ανάδειξη συνέδρων στο Συνέδριο του Κινήματος Αλλαγής, 

που θα γίνει στην Αθήνα από τις 16 έως τις 18 Μαρτίου 2018, δεν πραγματοποιήθηκαν 
στις 11 Μαρτίου 2018 μετά τη δήλωση της Προέδρου του ΠΑΣΟΚ και Επικεφαλής του 
Κινήματος Αλλαγής Φώφης Γεννηματά και με δεδομένο το γεγονός ότι στο Συνέδριο θα 
συμμετάσχουν όλοι όσοι δήλωσαν τη πρόθεσή τους να είναι υποψήφιοι Σύνεδροι. 

Όμως, κατά τη διάρκεια του τελευταίου μήνα ήταν πολλοί αυτοί που δούλεψαν ε-
θελοντικά για την πραγματοποίηση της εκλογικής διαδικασίας σε άριστο κλίμα και με 
άριστο τρόπο. 

   Γι’ αυτό, ως  Υπεύθυνος της Ανεξάρτητης Επιτροπής Εκλογής Συνέδρων για τον 
Νομό Ημαθίας, θέλω να ευχαριστήσω θερμά:

• Τους Δημάρχους Βέροιας, Νάουσας, Αλεξάνδρειας για την ευγενική παραχώ-
ρηση χώρων όπου θα πραγματοποιούνταν οι προγραμματισμένες για τις 11 Μαρτίου 
2018  εκλογές συνέδρων.

• Τους Υπεύθυνους Εκλογικών Κέντρων, τους Προέδρους των Εφορευτικών 
Επιτροπών και τα Μέλη αυτών στα πέντε (5) Εκλογικά Κέντρα του Νομού Ημαθίας, για 
την εθελοντική τους διάθεση και την άψογη συνεργασία.

• Τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής του Κινήματος Αλλαγής για την συμπα-
ράσταση και την συνδρομή στην επίλυση θεμάτων που αντιμετωπίσαμε.

• Τα Μ.Μ.Ε. του Νομού Ημαθίας (έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο) για τη δημο-
σίευση των ανακοινώσεων και δελτίων τύπου της Ανεξάρτητης Επιτροπής Διεξαγωγής 
Εκλογών του Κινήματος Αλλαγής στο Νομό Ημαθίας. 

Με εκτίμηση 
Φώτης Καραβασίλης

Την Πέμπτη 22 Μαρτίου
Μουσική, ψυχαγωγία 

και προσφορές από τον Εμπορικό
 Σύλλογο Βέροιας 

για τη «Λευκή νύχτα»
 Μετά το επιτυχημένο τεστ της πρώτης «Λευκής Νύχτας» όπου η ανταπόκριση του 

κόσμου ξεπέρασε κάθε προσδοκία, ο Εμπορικός  Σύλλογος Βέροιας συνδιοργανώνει με 
το Δήμο Βέροιας και με το Επιμελητήριο Ημαθίας  τη δεύτερη  Λευκή Νύχτα την Πέμπτη 
22 Μαρτίου, προσφέροντας και πάλι στους επισκέπτες της Αγοράς,την ευκαιρία περά-
σουν ένα διασκεδαστικό βράδυ συμμετέχοντας στα ποικίλα μουσικά και ψυχαγωγικά 
δρώμενα, καθώς επίσης να  επωφεληθούν από τις προσφορές των καταστημάτων. 

Η γιορτή θα ξεκινήσει λίγο μετά τις 7 το απόγευμα με ξυλοπόδαρους,ζογκλέρ και 
μάγους που θα περπατήσουν σε όλη την αγορά της Βέροιας, ανοίγοντας μ’ αυτό τον 
τρόπο την αυλαία των εκδηλώσεων της Λευκής  Νύχτας.  Η γιορτινή ατμόσφαιρα θα 
εμπλουτιστεί από ήχους και μουσικές  από τοπικά γκρουπάκια.

Με την έναρξη των εκδηλώσεων οι έμποροι θα έχουν την δυνατότητα να κάνουν 
δελεαστικές τιμές, με σκοπό αφενός να ευχαριστήσουν το κοινό που τους στηρίζει 
, αφετέρου να τονωθεί η αλληλεγγύη  αλλά και η τοπική αγορά σ’αυτή την δύσκολη 
οικονομική συγκυρία. Κάθε καταστηματάρχης θα μπορεί να δημιουργήσει  το δικό του 
ιδιαίτερο χάπενινγκ για να μαγνητίσει τους περαστικούς.  Με το σύνθημα:  «ψωνίΖω  
ΚερδίΖω Συμμετέχω στην Κλήρωση», οι καταναλωτές που θα ψωνίσουν από κατα-
στήματα που συμμετέχουν στην Λευκή Νύχτα θα έχουν την ευκαιρία να πάρουν μέρος 
στην κλήρωση μεγάλων δώρων που εξασφάλισε ο Εμπορικός Σύλλογος.



Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Κοι.Σ.Π.Ε. Ημαθίας «Δεσμός» κ. Ηλίας 
Γραμματικόπουλος, συναντήθηκε την Δευτέρα 12 Μαρτίου με την Αναπλη-
ρώτρια Διοικήτρια του Γ.Ν.Ημαθίας - Υγ. Μονάδας Νάουσας κ. Πέρβου Ιω-
άννα, στο Νοσοκομείο Νάουσας, σε συνέχεια της επικοινωνίας που είχαν 
κατόπιν των αιτημάτων του «Δεσμού». 

Η συνάντηση έγινε σε θερμό και εγκάρδιο κλίμα, καθώς η κα Πέρβου 
άκουσε με ιδιαίτερη προσοχή και ενδιαφέρον τα κοινά θέματα που απα-
σχολούν την Ημαθία στο χώρο της ψυχικής υγείας και της υγείας γενικό-
τερα. 

Γνώριζε για τον ρόλο και τον σκοπό του Κοι.Σ.Π.Ε. Ημαθίας «Δεσμός», 
και ενημερώθηκε περαιτέρω για τους στόχους του συνεταιρισμού ως 
μονάδα ψυχικής υγείας. Ο «Δεσμός» έχει βασικό στόχο την κοινωνικοοι-
κονομική ενσωμάτωση και επαγγελματική ένταξη των ατόμων με σοβαρά 
ψυχοκοινωνικά προβλήματα, συμβάλλοντας στη θεραπεία τους και στην 
κατά το δυνατόν οικονομική τους αυτάρκεια, και στο πλαίσιο αυτό ο Ψυ-
χίατρος κ.Γραμματικόπουλος τόνισε τις δυνατότητες που υπάρχουν από 
πλευράς του Νοσοκομείου Νάουσας να υποστηρίξει έμπρακτα τις δράσεις 
του, βάζοντας ως κοινό στόχο την ανάληψη μέρους της καθαριότητας, 
της τραπεζοκομίας και του κυλικείου εφόσον υπάρχει και η βούληση από 
την πλευρά της Διοίκησης, κάτι που φάνηκε να συμμερίζεται η κ.Πέρβου. 
Παράλληλα ενημερώθηκε και για τις προηγηθείσες συναντήσεις του Προέ-
δρου κ.Γραμματικόπουλου και με τον Δήμαρχο Νάουσας για την ενημέρω-
ση και ανάπτυξη συνεργασιών, χωρίς όμως την έως τώρα εύρεση κοινού 
πεδίου δράσης.  

Ενημερώθηκε παράλληλα, ότι το Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας (Μο-
νάδες Βέροιας και Νάουσας) συμμετέχει στο συνεταιριστικό σχήμα του 
Κοι.Σ.Π.Ε. Ημαθίας, με την υπ’αριθμ 17/25-6-2015 πράξη του Δ.Σ. του 
Γ.Ν.Ημαθίας, μια απόφαση ορόσημο για την συνεργασία και τους κοι-
νούς σκοπούς ανάπτυξης δράσεων του «Δεσμού» εξυπηρετώντας το 
όραμα του Υπουργείου Υγείας για την Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση. Η 
έλλειψη υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην Ημαθία, όπως παραδέχτηκε 
και ο Υπουργός Υγείας κ.Ξανθός στην πρόσφατη επίσκεψή του στο Νο-
σοκομείο Βέροιας, θέτει σε προτεραιότητα την αξιοποίηση του ρόλου των 
Κοινωνικών Συνεταιρισμών ως την περισσότερο “καθαρή” περίπτωση 
κοινωνικής επιχειρηματικότητας, όπως επισημάνθηκε στην Αν. Διοική-
τρια και τονίστηκε ότι χρειάζεται η παρότρυνση του ευρύτερου δημόσιου 
τομέα για επιχειρησιακή στήριξη των Κοινωνικών Συνεταιρισμών και η 
αξιοποίηση των υπηρεσιών και των προϊόντων που προσφέρουν, για 
λόγους αλληλεγγύης, κοινωνικής ισορροπίας και συνοχής, δεδομένου ότι 
στην παρούσα οικονομική συγκυρία αποκτά ιδιαίτερη σημασία η στήριξη 
σε προστατευμένες μορφές απασχόλησης με πολλαπλά οφέλη τόσο για 
τους εργαζόμενους (άτομα ευάλωτων κοινωνικών ομάδων) όσο και για το 
κοινωνικό σύνολο ευρύτερα.  

Ο  κ. Γραμματικόπουλος, έκανε μια σύντομη περιγραφή του ιστορικού 
δημιουργίας του Κοι.Σ.Π.Ε., τις δυ-
σκολίες στη διαχείριση της γραφει-
οκρατίας του ίδιου του Υπουργείου 
Υγείας, την αναγκαιότητα περισσότε-
ρης ευαισθητοποίησης φορέων Δη-
μόσιας Διοίκησης μέσω πληροφόρη-
σης και στοχοποιημένων δράσεων 
και το επίτευγμα της Ημαθίας ότι 

μέσω της διαδικασίας σύστασης του Κοι.Σ.Π.Ε. Ημαθίας δημιουργήθηκε 
και ο Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ. Ημαθίας, κάτι που αντανακλά την αναγκαιότητα εξω-
στρέφειας και κοινών δράσεων, με στόχο την εργασιακή ένταξη, κοινωνική 
ενσωμάτωση και αποκατάσταση ατόμων ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. 

Παρουσιάστηκαν οι δράσεις του Κοινωνικού Συνεταιρισμού που σή-
μερα περιλαμβάνει ένα συνεργείο καθαριότητας, ένα εργαστήριο ξύλινων 
μικροαντικειμένων με την τεχνολογία cnc router και τη λειτουργία  των κυ-
λικείων που ανήκουν στην Κοινωφελή Επιχείρηση Πολλαπλής Ανάπτυξης 
(Κ.Ε.Π.Α.) του Δήμου Βέροιας, αναπτύσσοντας ταυτόχρονα υπηρεσίες 
εστίασης.

Τονίστηκε η δυνατότητα του «Δεσμού» να καλύψει το σύνολο της κα-
θαριότητας των εσωτερικών καθώς και των εξωτερικών χώρων των κτιρί-
ων που στεγάζεται η Μονάδα Νάουσας, της τραπεζοκομίας καθώς και του 
κυλικείου του νοσοκομείου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κοι.Σ.Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ «ΔΕΣΜΟΣ» και ο 
Πρόεδρος του ΔΣ

Γραμματικόπουλος Α. Ηλίας, ευχαριστούν την Αν. Διοικήτρια του Νο-
σοκομείου Νάουσας κ. Ιωάννα Πέρβου για την γόνιμη συνάντηση και ευ-
ελπιστούν στην αμέριστη συνέχιση της υποστήριξης του πιο σημαντικού 
κοινωνικού θεσμού που έχει υλοποιηθεί στην Ημαθία στο χώρο της ψυχι-
κής υγείας τα τελευταία χρόνια και στη δέσμευση της για εποικοδομητική 
συνεργασία. 

ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ 
ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ

Ημερήσια 
εκδρομή 

Ξάνθη – Καβάλα
Η λέσχη μας διοργανώνει ημερή-

σια εκδρομή στην Ξάνθη, Καβάλα 
την Κυριακή 18 Μαρτίου 218, ώρα 
αναχώρησης 7.30 από πλατεία Ε-
ληάς και λίγο αργότερα από πλατεία 
Ωρολογίου. Άφιξη στην Μουσθώνη 
για καφέ. Θα έχουμε την ευκαιρία να 
δούμε τον Νέστο ποταμό (Θρακικά 
Τέμπη) να απολαύσουμε ένα περί-
πατο στην περιοχή, άφιξη στην Ξάν-
θη χρόνος ελεύθερος για γεύμα και 
περιήγηση στην πόλη, το απόγευ-
μα στάση στην πόλη της Καβάλας 
για καφέ, επιστροφή στη Βέροια. 
Πληροφορίες στα γραφεία μας Λ. 
Ανοίξεως 90, τηλ.:  23310 25654. Τα 
γραφεία μας είναι ανοικτά Δευτέρα, 
Τετάρτη, Παρασκευή, ώρες 10.30 – 
12.30 π.μ.

Το Δ.Σ.

Ποντιακοί χοροί στον Χορευτικό Όμιλο 
Βέροιας από τον Βασίλη Ασβεστά

     Ο Χορευτικός Όμιλος Βέροιας, 
στα πλαίσια της διδασκαλίας  παρα-
δοσιακών χορών της Ημαθίας αλλά 
και όλης της Ελλάδας από  χοροδι-
δασκάλους με αξιόλογη ερευνητική 
μελέτη, είχε την ευκαιρία να φιλοξενή-
σει τη Δευτέρα το βράδυ (12-3-2018) 
στη χορευτική του ομάδα τον ταλα-
ντούχο χοροδιδάσκαλο ποντιακών 
χορών Βασίλη Ασβεστά, ο οποίος δι-
ατελεί χοροδιδάσκαλος της Εύξεινου 
Λέσχης Βέροιας (τμήμα ενηλίκων) 
και πολλών άλλων χορευτικών ποντι-
ακών συλλόγων του νομού Ημαθίας.

     Ο Βασίλης Ασβεστάς, με τον 
ήπιο και ευχάριστο χαρακτήρα που 
τον διακρίνει, αφού έκανε μια μικρή 
εισήγηση για τους χορούς του Πό-
ντου- χρησιμοποιώντας οπτικό υλικό 
- δίδαξε στη πράξη τους παρακάτω 
κύριους χορούς με τις παραλλαγές 
τους: διπάτ, ομάλ,  τικ μονό, τικ δι-
πλό, πατούλα ή πιπιλομάταινα, κό-
τσαρι, τρυγώνα και εμπροπίς.

    Ο Χορευτικός Όμιλος Βέροιας, 
ο Πρόεδρος και χοροδιδάσκαλος του 
Γιάννης Τσιαμήτρος,  τον ευχαριστεί 
για την ανιδιοτελή προσφορά του και 
την άψογη παρουσίαση των χορών 
του Πόντου.    
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ

Παράδειγμα 
προς μίμηση

Παράδειγμα προς μίμηση ο Διευθυντής και οι διοικητικοί 
υπάλληλοι της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
Ημαθίας.

Εγγράφηκαν ΟΛΟΙ ως Εθελοντές Δότες Μυελού των 
Οστών και δυνάμωσαν την Εθνική και Παγκόσμια δεξαμενή, 
χαρίζοντας έτσι την «ΕΛΠΙΔΑ» στους συνανθρώπους μας 
πού παλεύουν με την ασθένεια τους.

Ο Διευθυντής κ.Διονύσιος Διαμαντόπουλος φιλόξενος ό-
πως πάντα μας υποδέχτηκε στο γραφείο του, όπου εκεί κάλε-
σε όλους τους υπαλλήλους προκειμένου να ενημερωθούν α-
πό τον πρόεδρο του συλλόγου μας κ.Παμπουχίδη Ελευθέριο 
για την εύκολη-ανώδυνη και ακίνδυνη διαδικασία της Εθελο-
ντικής Δωρεάς Μυελού καθώς και για τη σπουδαιότητα αυτής.

Ιδιαίτερα συγκινητική ηταν η στιγμή, όταν ο κ.Δι-
ονύσης Διαμαντόπουλος πλήρως ενημερωμένος για το 
Κ.Ε.Δ.Μ.Ο.Π. «Χαρισε Ζωη» μίλησε ο ίδιος με λόγια καρδιάς 
για την εύκολη και ακίνδυνη διαδικασία, για τη σπουδαιότητα 
της προσφοράς αυτής στον άγνωστο πάσχοντα συνάνθρω-
πο καθώς και την άμεση ανάγκη για ευαισθητοποίηση και 
ενημέρωση της κοινωνίας.

Ευχη της Διεύθυνσης και όλων των εκπαιδευτικών, να 
βρεθούν πολλοί Εθελοντές προκειμένου να αποκτήσουμε 
μια δυνατή Εθνική και Παγκόσμια Δεξαμενή κι ας μη χρεια-
στούν ποτέ!!!

Ο Σ.Ε.Α. Χαρίεσσας ευχαριστεί θερμά το ΔΙΕΥΘΥΝΤΉ Α/
ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ κ.Διονύσιο Διαμαντοπού-
λου για την πρόσκληση, τη ζέστη φιλοξενία καθώς και για 
την αμέριστη στήριξη στο έργο του συλλόγου μας.

ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΜΠΟΥΧΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 

Από τον πρόεδρο του Κοινωνικού συνεταιρισμού Ηλία Γραμματικόπουλο
Για τον Κοι.Σ.Π.Ε. Ημαθίας ενημερώθηκε

 η αν. Διοικήτρια του Νοσοκομείου  
Νάουσας κ. Πέρβου Ιωάννα

-Μετά τη γόνιμη συνάντηση ο «Δεσμός» ευελπιστεί και σε μια εποικοδομητική συνεργασία 
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Ο “ΟΜΙΛΟΣ” κάθε Τετάρτη προτείνει επίκαιρα θέματα Πανελλαδικών εξετάσεων
Ο “ΛΑΟΣ” και το Φροντιστήριο “ΟΜΙΛΟΣ” κοντά στο μαθητή

Πάντα μέσα στα θέματα των Πανελλαδικών εξετάσεων
Φροντιστήριο“ΟΜΙΛΟΣ”-Μ.Αλεξάνδρου38-τηλ.:2331021.021,29.435

ΛύσειςκαιαπαντήσειςκάθεΣάββατοστηνηλεκτρονικήδιεύθυνση:www.omilosfr.gr



Η απόφαση του Υφυπουργού 
Πολιτισμού και Αθλητισμού 
Γιώργου Βασιλειάδη, που 

δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 868/12-3-
2018. Αναλυτικά:

«Αποφασίζουμε τη διακοπή επ’ αόριστον 
διεξαγωγής αγώνων ποδοσφαίρου του επαγ-
γελματικού πρωταθλήματος SUPER LEAGUE πε-
ριόδου 2017-2018, καθώς και των ποδοσφαιρικών 
αγώνων Κυπέλλου επαγγελματικών ομάδων Α’ και Β’ 
εθνικής κατηγορίας (SUPER LEAGUE – FOOTBALL 
LEAGUE) περιόδου 2017-2018, με άμεση ισχύ από 
12/03/2018.

Η ως άνω διακοπή κρίθηκε απαραίτητη λόγω της 
αυξημένης αντιπαλότητας και το εξόχως τεταμένο 
κλίμα όπως διαμορφώθηκε με την εμφάνιση αξιωμα-
τούχου ομάδας και συγκεκριμένα του προέδρου της 
γηπεδούχου ΠΑΕ ΠΑΟΚ κου Σαββίδη, να οπλοφορεί 
κατά τη διάρκεια του αγώνα ο οποίος διεξήχθη την 
Κυριακή 11/03/2018 στο γήπεδο της Τούμπας, μεταξύ 
των ομάδων ΠΑΕ ΠΑΟΚ – ΠΑΕ ΑΕΚ και που απεικο-
νίζεται στο video της τηλεοπτικής κάλυψης του αγώνα 
που έχει δημοσιοποιηθεί στο διαδίκτυο καθώς και τις 
εμπρηστικές δηλώσεις των αξιωματούχων κατά την 
τρέχουσα αγωνιστική περίοδο και ιδίως κατά τις τε-
λευταίες αγωνιστικές.

Το γεγονός αυτό εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους 
για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια καθόσον πιθανολο-
γείται ότι η παραμικρή αφορμή μπορεί να πυροδοτή-
σει εκτεταμένες βίαιες συμπεριφορές».
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Φόρεσε τη φανέλα της 
Βέροιας, πέρασε από 
τη θέση του προπονη-

τή, ενώ ήταν και γενικός αρχη-
γός. Ο Γιώτης Τσαλουχίδης 
προέρχεται από τα «σπλάχνα» 
του συλλόγου. 

Ποια είναι, όμως, η δική του άποψη για 
την καταστροφή της Βέροιας; «Πιστεύω ότι 
όλα ξεκίνησαν, όταν έγινε κακή διαχείριση 
στην Α’ εθνική. Η ομάδα χρεώθηκε με πολ-
λά χρήματα, τα οποία την ακολούθησαν και 
στη συνέχεια. Παρόλο που δαπανήθηκαν 
σημαντικά ποσά από την πλευρά του κ. 
Καρυπίδη, δεν έπιασαν τόπο. Εμπιστεύτηκε 

την ομάδα σε λάθος χέρια, σε 
λάθος ανθρώπους. Έγινε στο-
λίδι αθλητικό κέντρο στο Τα-
γαροχώρι, αλλά δυστυχώς δεν 
ήρθαν οι κατάλληλοι παίκτες 
για να σηκώσουν το βάρος της 
ομάδας. Φυσικά, ήταν επιλο-
γές της διοίκησης. Ωστόσο, δεν 
πρέπει να παραμερίσουμε το 
ότι οι περισσότεροι έφυγαν και, 
λογικό ήταν να επωμιστεί η δι-
οίκηση τις συνέπειες».

«Κάποιοι σκέφτηκαν
τον εαυτό τους»

Στη συνέχεια, ο Γιώτης Τσα-
λουχίδης υποστήριξε: «Σαφώς 
και δεν είναι ευχάριστο γεγονός 
για κανέναν. Το πρόβλημα δεν 
λύθηκε και, δυστυχώς, όταν 
ήρθε η ώρα να μεταβιβαστεί 
η ομάδα στα αδέλφια Μπίκα, 
για να βγει από το αδιέξοδο, 
κάποιοι σκέφτηκαν πάλι τον ε-
αυτό τους. Το μεγαλύτερο φταί-
ξιμο ανήκει σε εκείνους, που 
είχαν τη διαχείριση. Είναι κρίμα 

να βάζεις τόσα χρήματα και να μην πιάνουν 
τόπο. Ακούω όλους όσους πέρασαν από 
την ομάδα, να μιλούν για λύπη και αγανά-
κτηση. Η λύπη μου είναι ακόμη μεγαλύτερη, 
γιατί κατάγομαι από την πόλη. Ξεκίνησα 
από τα τσικό. Η Βέροια είναι «Βασίλισσα» 
και δεν χαρακτηρίστηκε τυχαία. Εύχομαι 
γρήγορη επάνοδο, αν και δεν είναι εύκολη 
υπόθεση, γιατί οι συνθήκες αλλάζουν. Το 
σίγουρο ξέρετε ποιο είναι; Όλοι φταίμε… Ο 
καθένας έπρεπε να κάνει κάτι, οποιαδήπο-
τε στιγμή και με οποιονδήποτε τρόπο, είτε 
ήταν ενεργός, είτε όχι. Στα 58 χρόνια ζωής, 
πέρασαν σπουδαίοι παίκτες και τεράστια 
ονόματα στον χώρο του ποδοσφαίρου, με 
προσφορά, αλλά πέρασαν και αξιόλογοι 
παράγοντες. Κρίμα…».

Ο μεγαλομέτοχος του 
ΠΑΟΚ, Ιβάν Σαββί-
δης με δήλωση στο 

σάιτ της ομάδας ζητάει συγ-
γνώμη για όσα συνέβησαν 
στο ντέρμπι με την ΑΕΚ, 
ενώ υποστήριξε πως δεν 
απείλησε κανέναν. Ο μεγα-
λομέτοχος της «ασπρόμαυ-
ρης» ΠΑΕ υποστήριξε πως 
ήταν λάθος του η εισβολή 
στον αγωνιστικό χώρο, 
όμως προκλήθηκε «από τη 
γενικευμένη αρνητική κατά-
σταση, που επικρατεί στο 
ελληνικό ποδόσφαιρο τον 
τελευταίο καιρό» και «τις 
ενέργειες του διαιτητή και 
του επόπτη».

Παράλληλα, τονίζει πως δεν είχε 
σκοπό να διαπληκτιστεί ή να απειλή-
σει κάποιον, ενώ υποσχέθηκε πως 
θα συνεχίσει να αγωνίζεται «για ένα 
δίκαιο ποδόσφαιρο με έντιμη διαιτησία 
σε όλους τους αγώνες και για να κερ-
δίζονται τα πρωταθλήματα στα γήπεδα 
και όχι στα δικαστήρια».

Η δήλωση του μεγαλομετόχου 
του ΠΑΟΚ:

Αξιότιμοι κύριοι,
Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από 

όλους τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ, ό-
λους τους Έλληνες φιλάθλους, την πα-
γκόσμια ποδοσφαιρική κοινότητα.

Λυπάμαι πάρα πολύ για αυτό που 

έγινε. Σαφώς δεν είχα δικαίωμα να 
βγω στον αγωνιστικό χώρο κατ’αυτόν 
τον τρόπο.

Η συναισθηματική αντίδραση μου 
έχει προκληθεί από την γενικευμένη 
αρνητική κατάσταση, που επικρατεί 
στο ελληνικό ποδόσφαιρο τον τελευ-
ταίο καιρό και από το σύνολο των α-
παράδεκτων, μη αθλητικών γεγονό-
των,  που έλαβαν χώρα προς το τέλος 
του αγώνα ΠΑΟΚ-ΑΕΚ: τις ενέργειες 
του διαιτητή και του επόπτη (γκολ – 
οφσάιντ – γκολ), την διακοπή του α-
γώνα, τις διαμαρτυρίες και την είσοδο 
μέσα στον αγωνιστικό χώρο δεκάδων 
ανθρώπων και των δυο ομάδων.

Όλα αυτά θα μπορούσαν να δημι-
ουργήσουν έκρυθμη κατάσταση στο 
γήπεδο και ο μοναδικός στόχος μου ή-
ταν να προστατεύσω δεκάδες χιλιάδες 
φιλάθλων του ΠΑΟΚ από προβοκάτσι-

ες – συμπλοκές – ανθρώπινα θύματα.
Πιστέψετε με, δεν είχα κανένα σκο-

πό να διαπληκτιστώ με την αντίπαλη 
ομάδα ή με τους διαιτητές. Και σαφώς 
δεν απείλησα κανέναν.

Δυστυχώς τόσο εγώ και η οικογέ-
νεια μου, όσο και οι συνάδελφοι μου, 
βρεθήκαμε όμηροι του τελείως αρρώ-
στου ποδοσφαιρικού κατεστημένου.

Αγωνίζομαι και θα συνεχίσω να α-
γωνίζομαι, παρά τις αδιάκοπες επιθέ-
σεις που δέχομαι σε όλα τα επίπεδα, 
για ένα δίκαιο ποδόσφαιρο με έντιμη 
διαιτησία σε όλους τους αγώνες και για 
να κερδίζονται τα πρωταθλήματα στα 
γήπεδα και όχι στα δικαστήρια.

Για ακόμα μια φορά ζητάω συγ-
γνώμη.  

Ο Πρόεδρος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ
Ιβάν Σαββίδης

Γιώτης Τσαλουχίδης: «Όλοι φταίμε 
για την καταστροφή της Βέροιας»

Ιβάν Σαββίδης:
«Θέλω να ζητήσω συγγνώμη» 

Αναβολή και
στα παιχνίδια 
του Κυπέλλου 



Σάββατο 17 Μαρτίου 2018
Handball Premier (19η αγωνιστική)
Δαϊς 14:00, ΑΣΕ Δούκα- Διομήδης Άργους (Πατιός- 

Τσιάνας, Αντωνόπουλος)
Σπίτι του Χάντμπολ 17:00 (ΕΡΤ3), ΠΑΟΚ ΒΕΡΓΙΝΑ 

TV- AEK (Μπέτμαν- Τζαφερόπουλος, Μεϊμαρίδης- Παρ-
τεμιάν)

Συκεών 18:00, Φοίβος Συκεών- Φίλιππος Βέροιας 
(Κατσίκης- Μιχαηλίδης, Αγγελίδης)

Πανελληνίου 18:30, Πανελλήνιος ΓΣ- ΓΑΣ Καματε-
ρού (Συρεπίσιος- Μερτινιάν, Μίγκας)

ΧΑΝΘ 20:30, ΧΑΝΘ- Χιλιώτης Δράμα 1986 (Βήτας- 
Σκλαβενίτης, Παρτεμιάν)

Κυριακή 18 Μαρτίου 2018
Handball Premier (19η αγωνιστική)
Μελίνα Μερκούρη 16:00, Ολυμπιακός ΣΦΠ/Όμιλος Ξυ-

νή- Αερωπός Έδεσσας (Κουτσός- Ψύλλος, Κυριακούλιας)
Τετάρτη 21 Μαρτίου 2018
Handball Premier (20η αγωνιστική)
ΟΑΚΑ 18:00, ΑΕΚ- Φοίβος Συκεών

CMYKCMYK
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Στο χιονοδρομικό κέντρο 
του Παρνασσού πραγμα-
τοποιήθηκε το 2ο Κύπελ-

λο Ελλάδας Αλπικου Σκι Παί-
δων κορασίδων το Σαββατοκύ-
ριακο στις 10_11 Μαρτίου. Οι 
συνθήκες εξαιρετικές για χιονο-
δρομία με τις συμμετοχές των 
αθλητών να ξεπερνούν κάθε 
προσδοκία. Η αθλήτρια του 
ΕΟΣ Νάουσας που ξεχωρισε 
ήταν η Νίκη Λυμπεροπουλου.

Η Λυμπεροπουλου στο αγώνισμα της 

γιγαντιαίας τεχνικής 
κατάβασης τερμάτι-
σε στην έκτη θέση 
στην κατηγορία των 
Κορασίδων 1.

Στο όρος Φαλα-
κρό, της Δράμας, 
το Σαββατοκύριακο 
που μας πέρασε, 
10-11/3/18, οι αθλη-
τές Δρόμων Αντοχής 
του ΕΟΣ Νάουσας, 
συμμετείχαν στο Πα-
νελλήνιο Πρωτάθλη-
μα Διάθλου.

Το Δίαθλο είναι 
είναι ένα ιδιαίτερα 
δημοφιλές Ολυμπι-
ακό αγώνισμα που 
συνδυάζει το σκι α-
ντοχής με τη σκοπο-
βολή και οι αθλητές 
μας κατάφεραν να 
διακριθούν, τις δύο 
ημέρες των αγώνων.

Η Γωγώ Νιμπίτη, 
στην κατηγορία Γυ-
ναικών, κατέκτησε 
ένα χρυσό μετάλλιο 
στην απόσταση, ε-
νώ ήταν δεύτερη στο 
σπρίντ.

Ο  Δ η μ ή τ ρ η ς 
Μπατσής, στην κα-
τηγορία Ανδρών, 
πήρε το χάλκινο με-
τάλλιο στο σπρίντ 
και τερμάτισε στην 
τέταρτη θέση στην 
απόσταση.

Ο Γιώργος Ανα-
στασιάδης, στους 
Παίδες, ήταν άπια-
στος στο σκι και με 
πολύ καλές βολές 
και κέρδισε άνετα 
και στα δύο αγωνί-
σματα, ενώ η Στελ-
λίνα Γιαννακοβίτη 

στις Κορασίδες αρκέστηκε σε δύο τέταρτες 
θέσεις, αφού υστέρησε στη σκοποβολή σε 
σχέση με τις συναθλήτριες της.

Η έκπληξη των αγώνων ήταν η Μάρα 
Τσιάρκα, η οποία αν και έτρεξε εκτός συνα-
γωνισμού, λόγω του ότι δεν έγινε κατηγορία 
παγκορασίδων, κατάφερε να κάνει τον πρώ-
το χρόνο στο σκι, την δεύτερη μέρα, από 
όλες τις κορασίδες, ενώ ήταν και πολύ καλή 
στις βολές.

Με τους αγώνες αυτούς ολοκληρώθηκε 
με τον καλύτερο τρόπο η φετινή αγωνιστική 
περίοδος και όλοι οι αθλητές μας έδωσαν 
την υπόσχεση να δουλέψουν συστηματικά 
με τους προπονητές τους για να πρωταγω-
νιστήσουν και τη επόμενη χρονιά.

Από τις διοική-
σεις των ομά-
δων Μ. Αλέ-

ξανδρου Τρικάλων 
και ΠΑΟΚ Αλεξάν-
δρειας που σήμερα 
Τετάρτη 14 Μαρτίου 
αγωνίζονται στον 
τελικό του κυπέλλου 
της ΕΠΣ Ημαθίας 
ανακοινώθηκαν τα 
εξής.

Αναλυτικά η ανακοίνωση 
του Μ. Αλέξανδρου Τρικάλων 

Η διοίκηση, το προπονητι-
κό τιμ και οι ποδοσφαιριστές 
του Μεγάλου Αλεξάνδρου 
Τρικάλων προσκαλούν τους 
φίλους και φιλάθλους της ομά-
δας την Τετάρτη 14 Μαρτίου 
στο δημοτικό στάδιο Βέροιας 
στον τελικό Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ Αλεξάνδρειας στις 
15:30.

Η ομάδα μας θα αγωνιστεί στον τελικό του κυπέλλου Η-
μαθίας μετά από 14 χρόνια και θα επιδιώξει να κατακτήσει 
το τρόπαιο για πρώτη φορά στην ιστορία της.

Σας χρειαζόμαστε όλους δίπλα μας.
ΜΕΓΑ ΓΡΑΦΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑ!»

Αναλυτικά του ΠΑΟΚ Αλεξάνδρειας 
«Ο ΠΑΟΚ Αλεξάνδρειας καλεί τους φίλους του ερασι-

τεχνικού ποδοσφαίρου από όλη την Ημαθία στην μεγάλη 
γιορτή του Ημαθιώτικου αθλητισμού τον ΤΕΛΙΚΟ ΚΥΠΕΛ-
ΛΟΥ Ημαθίας, την Τετάρτη 14 Μαρτίου ώρα 15:30 στο 
εθνικό στάδιο Βέροιας με αντίπαλο τον Μέγα Αλέξανδρο 
Τρικάλων.

Γενική είσοδος 5 ευρώ.»

Ο Δημήτρης Καραντώνης διαιτητής του Τελικού
Ανακοινώθηκαν οι διαιτητές, οι βοηθοί και το τέταρτος δι-

αιτητής που θα διευθύνουν τον μεγάλο τελικό του Κυπέλλου 
Ημαθίας.

Διαιτητής  του αγώνα θα είναι ο Δημήτρης Καραντώνης, 

αξιολογημένος στην Σούπερ Λίγκα, βοηθοί οι Γιάννης Καρα-
γκιζόπουλος και Μιχάλης Κελεσίδης ενώ 4ος διαιτητής θα 
είναι (όπως και την περσινή σεζόν) ο Δημήτρης Μαλούτας.

Να θυμίσουμε πως ο αγώνας ανάμεσα στον Μέγα Αλέ-
ξανδρο Τρικάλων και τον ΠΑΟΚ Αλεξάνδρειας θα διεξαχθεί 
σήμερα Τετάρτη 14/3 και ώρα 15.30 στο Δημοτικό Στάδιο 
Βέροιας.

Διακρίσεις του ΕΟΣ Νάουσας 
στον Παρνασσό και στο Φαλακρό 

Δράμας

Ανακοινώσεις των δύο φιναλίστ
για τον τελικό της ΕΠΣ Ημαθίας

Χάντμπολ Α1 Ανδρών - Handball Premier (19η-20η αγωνιστική)

Φοίβος - Φίλιππος 
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Ανακοινώθηκαν  οι ημερομηνί-
ες και η έδρα του Final Four 
του πρωταθλήματος Παίδων 

της ΕΚΑΣΚΕΜ. Αναλυτικά:

«Η Ημιτελική & Τελική Φάση του Final Four 
του Πρωταθλήματος ΠΑΙΔΩΝ αγωνιστικής πε-
ριόδου 2017-2018 της Ένωσης Καλαθοσφαι-
ρικών Σωματείων Κεντρικής Μακεδονίας θα 
πραγματοποιηθεί στο ΔΑΚ ΕΔΕΣΣΑΣ, 17 & 18 
Μαρτίου 2018

Το Πρόγραμμα είναι:
Ημιτελικά 17/3/2018
Πιερικός Αρχέλας – Άθλος Αλεξάνδρειας  

(18.00)
Αετός Κιλκίς – ΑΟΚ Βέροιας  (20.00)

Τελικά 18/3/2018
Μικρός Τελικός  (18.00)
Μεγάλος Τελικός  (20.00)

Ο 
Κώστας 
Κωτσόπου-
λος σημείω-
σε το πρώτο 
του επαγγελ-
ματικό γκολ 
απέναντι 
στον Πανι-
ώνιο και 
μίλησε στο 
gazzetta.
gr γι’ αυτό 
και για όσα 
απίθανα έχει ζήσει τους τελευταίους 
τρεις μήνες! Ο Βεροιώτης Κώστας 
Κωτσόπουλος, μέχρι τον Ιανουά-
ριο έπαιζε στη Νάουσα, ομάδα Γ’ 
Εθνικής. Τον Γενάρη πήγε να δοκι-
μαστεί στην Ντόρτμουντ και λίγες 
μέρες αργότερα υπέγραψε το πρώτο 
του επαγγελματικό συμβόλαιο και 
βρέθηκε να αγωνίζεται στη Σούπερ 
Λιγκ με τον Ατρόμητο. Δεδομένα 
ο πιο... τρελός μήνας της ζωής του 
νεαρού επιθετικού!

Λίγο καιρό αργότερα ,κι αφού ήδη έχει πάρει 
χρόνο συμμετοχής από τον Νταμίρ Κάναντι που 
έδειξε από την πρώτη μέρα να τον πιστεύει, ήρθε 
και το πρώτο του επαγγελματικό γκολ και μάλιστα 
σε ένα πολύ κρίσιμο παιχνίδι για τον Ατρόμητο. 
Μετά από αυτό, μίλησε για όσα έχει ζήσει τους 
τελευταίους μήνες και σας είπαμε παραπάνω, στο 
gazzetta.gr. Να σημειώσουμε, πως ο 20χρονος 
επιθετικός μας μίλησε πριν ανακοινωθεί η επ’ 
αόριστον διακοπή του πρωταθλήματος από τον 
Υφυπουργό Αθλητισμού Γιώργο Βασιλειάδη. 

Πέτυχες το πρώτο σου επαγγελματικό γκολ. 
Ποια είναι τα συναισθήματά σου μετά απ’ αυτό το 

τέρμα;
«Είμαι πολύ χαρούμενος! Φαντάζεστε πως 

είναι για έναν 20χρονο να βάζει γκολ στην πρώτη 
του τόσο μεγάλη συμμετοχή. Είναι σημαντικό και 
γιατί βοήθησε να γυρίσει το παιχνίδι, σε μια τόσο 
δύσκολη έδρα όπως αυτή του Πανιώνιου, με μία 
τόσο καλή ομάδα η οποία πίεζε και είχε φάσεις. 
Δεν τα παρατήσαμε και δείξαμε πως μέσα σε 30 
λεπτά πως αν το θέλουμε μπορούμε να κερδίσου-
με οποιαδήποτε ομάδα, με οποιοδήποτε σκορ. 
Πλέον εμείς κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι με τον 
ΠΑΟΚ, όπου θέλουμε να κερδίσουμε και να κοι-
τάξουμε ακόμα πιο ψηλά γιατί οι στόχοι μας έχουν 
ανέβει κι άλλο μετά απ’ όσα έχουν γίνει μέσα στη 
χρονιά».

Τι είναι αυτό που σου ζήτησε ο Κάναντι όταν 
σου είπε να μπεις στο παιχνίδι με το σκορ στο 
2-0;

«Καταρχάς να τον ευχαριστήσω πολύ για την 
εμπιστοσύνη που μου έδειξε, είναι πολύ σημαντι-
κός παράγοντας για εμένα, μου δίνει ψυχολογία 
σε κάθε προπόνηση, με βοηθάει, με καθοδηγεί. 
Του αξίζουν πολλά μπράβο, είναι ένας πολύ κα-
λός προπονητής. Με τέτοιους προπονητές δίπλα 
σου μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα όταν 
είσαι σε νεαρή ηλικία. Δεν του πέρασε καν από 
το μυαλό ότι είμαι μικρός. Μου είπε “μπαίνεις, 
παλεύεις για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα”. 
Αυτό μπήκα κι έκανα και μετά μου είπε μπράβο 
και φυσικά είμαι πολύ χαρούμενος που δεν τον 
απογοήτευσα».

Στο ΔΑΚ της ‘Εδεσσας το finar four 
Παίδων της ΕΚΑΣΚΕΜ

Κώστας Κωτσόπουλος: «Ζω ένα 
όνειρο, ευχαριστώ τον Κάναντι»

Πώς έχει η κατάσταση στον 
2ο όμιλο αναφορικά με τη 
μάχη για την κατάκτηση της 

1ης θέσης. Η «λευκή ισοπαλία» στο 
Παλαιοχώρι ανάμεσα στον τοπικό 
Άρη και τον Ηρακλή έδωσε παράταση 
στην αγωνία αναφορικά με την τελική 
έκβαση της μάχης για την κατάκτησης 
της 1ης θέσης που οδηγεί στα μπαράζ 
ανόδου.

Ναι μεν η ομάδα της Χαλκιδικής παραμένει στην 

κορυφή της βαθμολογίας, 
ούσα στο +2 απέναντι 
στον Ηρακλή, ωστόσο, ο 
Ημίθεος είναι αυτός που 
έχει την κατάσταση στα 
χέρια του καθώς με τρεις 
νίκες στα ισάριθμα παι-
χνίδια που απομένουν 
μέχρι την ολοκλήρωση 
του πρωταθλήματος θα 
καταφέρει να πάρει το ει-
σιτήριο για τα μπαράζ. Κι 
αυτό, διότι ο Άρης Παλαι-
οχωρίου δεν αγωνίζεται 
την τελευταία αγωνιστική 
ξεχρεώνοντας το ρεπό 
για τον δεύτερο γύρο.

Ρίχνοντας μια ματιά 
στο πρόγραμμα των δύο 
ομάδων βλέπουμε πως 
η ΑΠΕ Λαγκαδά αναδει-
κνύεται σε ρυθμιστή για 
την 1η θέση, αφού έχει να 
αντιμετωπίσει τόσο τον 
Ηρακλή στις 18 Μαρτίου, 

όσο και τον Άρη Παλαιοχωρίου μια εβδομάδα αργό-
τερα έχοντας άμεση ανάγκη των βαθμών στην προ-
σπάθεια που κάνει για την εξασφάλιση της σωτηρίας.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των δύο διεκδικη-
τών της 1ης θέσης:

Άρης Παλαιοχωρίου (58 βαθμοί)
18/3: Πιερικός - Άρης Παλαιοχωρίου
24/3: Άρης Παλαιοχωρίου - ΑΠΕ Λαγκαδά
1/4: ρεπό
Ηρακλής (56 βαθμοί)
18/3: Ηρακλής - ΑΠΕ Λαγκαδά
24/3: ΑΣΦ Αλεξάνδρεια - Ηρακλής
1/4: Ηρακλής - Εδεσσαϊκός

Η μάχη της κορυφής στον 2ο όμιλο
Πιο κοντά στον τίτλο ο Ηρακλής

Άμεση 
ήταν 
η 

αντίδραση 
της Παγκό-
σμιας Ομο-
σπονδίας 
Ποδοσφαί-
ρου μετά τα 
τελευταία 
γεγονότα 
που πήραν 
μεγάλη 
έκταση στον αγώνα ΠΑΟΚ-ΑΕΚ. Οι 
υπεύθυνοι της FIFA εξέδωσαν την 
παρακάτω ανακοίνωση:

«H επιτροπή της FIFA που είναι υπεύθυνη για 
την επίβλεψη της ΕΠΟ καταδικάζει έντονα τα πρό-
σφατα γεγονότα στην Ελλάδα και καλεί όλους τους 
εθνικούς φορείς του ποδοσφαίρου να δράσουν 
άμεσα και να βάλουν ένα τέλος στην ανεπίτρεπτη 
κατάσταση που εμφανίστηκε στο ελληνικό ποδό-
σφαιρο.

Παρόλο που τα πρόσφατα γεγονότα έγιναν στο 
πλαίσιο μίας εθνικής διοργάνωσης, που σημαίνει 
ότι τα πειθαρχικά μέτρα εμπίπτουν στην δικαιοδο-
σία των αρμόδιων δικαστικών οργάνων της ΕΠΟ, η 

επιτροπή παρακολούθησης της FIFA παρακολουθεί 
στενά την κατάσταση και τώρα περιμένει να λη-
φθούν τα κατάλληλα μέτρα και γρήγορα.

Παράλληλα, η Επιτροπή Παρακολούθησης έχει 
ενημερωθεί για την απόφαση της κυβέρνησης να 
αναστείλει προσωρινά το πρωτάθλημα της Σούπερ 
Λιγκ για την σεζόν 2017/2018.

Η μη λήψη κατάλληλων μέτρων από τα αρμό-
δια όργανα για την εξάλειψη κάθε μορφής βίας 
προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή 
των εθνικών διοργανώσεων, θα υποχρέωνε την 
FIFA να παραπέμψει την υπόθεση στην επιτροπή 
ενώσεων-μελών της FIFA , υποβάλλοντας έκθεση 
στο συμβούλιο της FIFA για εξέταση και πιθανές 
κυρώσεις που προβλέπονται από το καταστατικό 
της FIFA , συμπεριλαμβανόμενης και την τιμωρία 
του μέλους της Ένωσης».

Ανακοίνωση της FIFA για τα τελευταία 
θλιβερά γεγονότα στο Ελληνικό ποδόσφαιρο

Πότε αναμένονται οι κλήσεις
σε απολογία για ΠΑΟΚ και ΑΕΚ

Το ντέρμπι της Τούμπας μεταξύ του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ για την 25η αγωνιστική της Super League Σουρωτή 
δεν ολοκληρώθηκε ποτέ, αφού μετά την εισβολή του Ιβάν Σαββίδη στον αγωνιστικό χώρο, ο διαιτητής της ανα-
μέτρησης, Γιώργος Κομίνης αποφάσισε να διακόψει τον αγώνα.

Πλέον, η τύχη του παιχνιδιού θα κριθεί στις δικαστικές αίθουσες. Το πρώτο βήμα είναι η κλήση των δύο ομά-
δων σε απολογία για όσα συνέβησαν στο παιχνίδι. Μπορεί το Φύλλο Αγώνα να είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικό για 
τον ΠΑΟΚ, αλλά δεν αποκλείεται, με βάση όσα αναφέρονται, να κληθεί σε απολογία και η ΑΕΚ.

Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Όργανο της Super League θα καλέσει τη μία ή 
και τις δύο ομάδες το αργότερο μέχρι την Τετάρτη (14/03). Αν κληθούν άμεσα, τότε η εκδίκαση θα λάβει χώρα 
την Πέμπτη, το αργότερο την Παρασκευή (16/03).

Βέβαια, το γεγονός πως ο υφυπουργός Αθλητισμού, Γιώργος Βασιλειάδης αποφάσισε τη διακοπή του πρω-
ταθλήματος, μπορεί να πάει πίσω την εκδίκαση τω υποθέσεων, αφού δεν συντρέχει λόγος άμεσης εκδίκασης. 
Είναι δεδομένο πως τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα περιμένουν και την έκθεση της ΕΛ.ΑΣ, πέρα απ’ το Φύλλο 
Αγώνα, προκειμένου να προχωρήσουν την κλήση σε απολογία.

Ανάλογα με τη σοβαρότητα των γεγονότων, θα γίνει χρήση συγκεκριμένων άρθρων του πειθαρχικού κώδικα 
και θα φανεί πόσο μεγάλη ή μικρή θα είναι η τιμωρία των δύο ομάδων, τουλάχιστον σε πρώτο βαθμό.
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Σήμερα Τετάρτη 14 Μαρτίου  
στο καφέ Σερεμέτας 

Παρουσίαση-σεμινάριο για τις 
“Ψυχο-λογικές Σχέσεις”

από τον Δημήτρη Φλαμούρη

Οι εκδόσεις Πηγή σε συνεργασία με το Κοινωνικό Πα-
νεπιστήμιο Ενεργών Πολιτών Βέροιας παρουσιάζουν το 
βιβλίο του μαθηματικού - θετικού Ψυχολόγου Δημήτρη Φλα-
μούρη,“Ψυχο-λογικές Σχέσεις”.

Η εκδήλωση θα γίνει την Τετάρτη 14 Μαρτίου  στις 6.30 
μ.μ. - 9.30μ.μ. στο καφέ Σερεμέτας στη Βέροια. 

Πρόκειται για παρουσίαση-σεμινάριο διαφορετική από 
τις συνηθισμένες. Θα ακολουθήσει συζήτηση με το κοινό 
πάνω σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων ψυχολογίας. Στο βιβλίο 
του ο Δημήτρης Φλαμούρης PhD μέσα από έξυπνους, 
καθημερινούς διαλόγους και προκλητικά επιχειρήματα, 
συνδυάζει τις ψυχολογικές θεωρίες με τη μαθηματική λογι-
κή, προσεγγίζοντας πολύ διαφορετικά τις καταστάσεις που 
καθημερινά πολιορκούν τον συναισθηματικό μας κόσμο. 
Μέσα από 12 αυτοτελείς ιστορίες, το βιβλίο βοηθάει στην 
απόκτηση αυτογνωσίας και στην εύκολη κατανόηση των 
βαθύτερων ζητημάτων που όλους μας απασχολούν.

 
Το σημαντικότερο μέρος της συνάντησης θα είναι η 

συζήτηση με το κοινό γύρω από ένα ευρύ φάσμα ψυχολο-
γικών θεμάτων όπου ο κόσμος έχει τη δυνατότητα να ρωτή-
σει για θέματα που τον απασχολούν στην καθημερινότητά 
του.

Για το βιβλίο εκτός του συγγραφέα θα μιλήσει η Ελίζα 
Σιδερίδου, ηθοποιός, playback theatre «coo-action»

Θα ενσαρκώσουν ένα διάλογο από το βιβλίο η Ελίζα Σι-
δερίδου και η φιλόλογος Δέσποινα Σπυριδοπούλου

Την εκδήλωση θα συντονίσει η κ. Πάττυ Παπαδήμου-Θε-
οδωρίδου, εκπαιδευτικός, κριτικός, Μcs A.Π.Θ.

 Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. 

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΤΟΠΙΩΝ 
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ

Ευχαριστήριο

Σε μια όμορφη ατμόσφαιρα και με πολύ κόσμο πραγματοποιή-
θηκε το Σάββατο 10 Μαρτίου ο χορός του Λαογραφικού Συλλόγου 
Ντόπιων Μακροχωρίου και Περιχώρων στο κέντρο «ΣΕΙΡΙΟΣ» 
στο Μακροχώρι.

Στην εκδήλωση βραβεύθηκαν μέλη του συλλόγου που πέτυ-
χαν στις εισαγωγικές εξετάσεις των πανεπιστημίων.

Το Δ.Σ του συλλόγου ευχαριστεί όλους όσους με την παρουσία 
τους τίμησαν  την εκδήλωση αυτή.

Ιδιαίτερα ευχαριστεί τον βουλευτή Ν. Ημαθίας κ. Βεσυρόπουλο 
Απόστολο,  τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/
σης κ. Κουλουριώτη Διονύση, τον Πρόεδρο της ΚΑΠΑ Δ.Βέροιας 
κ. Διαμάντη Στέργιο, την Δημοτική σύμβουλο κ. Παπαϊωάννου 
Μαρία, τον πρόεδρο της Δ. Κ. Μακροχωρίου κ. Κεχαΐδη Χρυσο-
βαλάντη και όλους τους εκπροσώπους των πολιτιστικών  συλλό-
γων της περιοχής μας. 

Τέλος ευχαριστεί την διεύθυνση και την ορχήστρα του κέντρου 
για τη μουσική και την  άψογη εξυπηρέτηση.  

Εκπαίδευση ομάδων 
πυροπροστασίας-

πυρασφάλειας στο 
Νοσοκομείο Νάουσα

                                                                              
Στα πλαίσια 

της συνεχούς 
ε κ π α ί δ ε υ σ η ς 
του προσωπι-
κού του Νοσο-
κομείου Νάου-
σας,  που α-
πορρέει και από 
τα σχέδια εκτά-
κτων αναγκών 
« Π ε ρ σ έ α ς » , 
γνωστοποιείται 
ότ ι ,  την 6-3-
2018 πραγματο-
ποιήθηκε στην 
Υγειονομική Μο-
νάδα Νάουσας 
εκπαίδευση των 
ομάδων πυρο-
προστασίας-πυ-
ρασφάλειας.

Ο Υποδιοι-
κητής της Πυ-
ρ ο σ β ε σ τ ι κ ή ς 
Υπηρεσίας Νά-
ουσας κ. Σιδερί-
δης Σταύρος και 
ο πυροσβέστης 
κ. Φέσιος Αλέ-
ξανδρος μετά 
την θεωρητική 
προσέγγιση του 
θέματος έκαναν 
επ ίδ ε ι ξη  της 
χρήσης τόσο 
των πυροσβε-
στήρων όσο και 
των πυροσβε-
στικών φωλεών.

Τέλος όλοι 
οι εκπαιδευό-
μενοι είχαν την 
δυνατότητα να 
χειριστούν πυ-
ρ ο σ β ε σ τ ή ρ ε ς 
πραγματοποιώ-
ντας κατάσβεση μίας ελεγχόμενης φωτιάς, υπό την επίβλεψη των εκπαιδευτών. 

Η Διοίκηση του Νοσοκομείου ευχαριστεί θερμά την Πυροσβεστική Υπηρεσία 
Νάουσας και τον Διοικητή κ. Παλαμούτη Νικόλαο, τόσο για την άμεση αντα-
πόκριση στο αίτημά της για εκπαίδευση, όσο και για την συνεχή και πολύτιμη 
συνεργασία τους.

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Αποτελέσματα του Προγράμματος

 εθελοντικών στειρώσεων τον 
Φεβρουάριο -Μάρτιο 
Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Βασίλης Παπαδόπουλος γνωστοποιεί ότι ο 

Δήμος Βέροιας βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ενημερώσει τους Δημό-
τες του ότι ολοκληρώθηκε επιτυχώς το πρόγραμμα εθελοντικών στειρώ-
σεων αδέσποτων ζώων συντροφιάς που έγινε στο Δημοτικό Κτηνιατρείο 
κατά το χρονικό διάστημα από Δευτέρα 26/02/2018 έως την Παρασκευή 
2/03/2018. 

Με την υλοποίηση του προγράμματος ολοκληρώθηκε η διαχείριση 104 
αδέσποτων ζώων συντροφιάς και συγκεκριμένα έγινε η στείρωση ,η απο-
παρασίτωση, ο αντιλυσσικός εμβολιασμός και ηλεκτρονική σήμανση σε  72 
σκυλιά και 32 γάτες. 

Σε όλα τα αδέσποτα ζώα που διαχειρίσθηκαν στο Δημοτικό Κτηνιατρείο 
αφού  παρασχέθηκε πλήρης ιατρική και  φαρμακευτική περίθαλψη. Ακολού-
θως πραγματοποιήθηκαν 28 υιοθεσίες και τα υπόλοιπα  επανεντάχθηκαν 
στο οικείο περιβάλλον τους σύμφωνα με το νόμο.

Η στείρωση των αδέσποτων ζώων συμβάλει στον έλεγχο του πληθυσμού τους στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσής τους και στην μείωση της 
επιθετικότητάς  τους, ενώ παράλληλα με τον απαραίτητο αντιλυσσικό εμβολιασμό διασφαλίζεται στο έπακρο η δημόσια υγεία.

Όλα τα παραπάνω δεν θα ήταν εφικτό να υλοποιηθούν χωρίς την αγαστή συνεργασία μεταξύ των εθελοντών της γερμανική φιλοζωικής οργάνωσης 
Tierinsel Umut Evi e.V., του Δημοτικού Κτηνίατρου, των υπηρεσιακών στελεχών του Δήμου Βέροιας και των συνεργαζόμενων φιλοζωικών συλλόγων ή 
σωματείων. 

Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει για όλους τους εθελοντές δημότες μας και μέλη των φιλοζωικών σωματείων του νομού μας και συγκεκριμένα, του 
Συλλόγου Ζωόφιλων Ημαθίας (ΖΩ.Η.) και του Φιλοζωικού Ομίλου Ημαθίας που συνέβαλαν τα μέγιστα για την υλοποίηση του προγράμματος. 

Συλλήψεις για κλοπή 
καταστήματος

Συνελήφθησαν στις 12-3-2018, το απόγευμα στη Βέροια, από 
αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. της Διεύθυνσης Αστυνομίας Η-
μαθίας, 20χρονη ημεδαπή και ανήλικος ημεδαπός, διότι νωρίτερα 
αφαίρεσαν από κατάστημα προϊόντα, τα οποία βρέθηκαν στην 
κατοχή τους και αποδόθηκαν στον υπεύθυνο του καταστήματος. 
Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Ασφάλειας Βέροιας.
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 

Μάρτιος 2018 
Το συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ κα τά 

το διά στη μα α πό 12-3-2018 μέχρι 18-3-
2018 θα εί ναι το ε ξής: Αυ τό μα τος τη λε φω νη-
τής βλα βών: τηλ. 2331021814.

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

Τηλ. κέντρο  23313 50100  
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη  23313 50102
Πυροσβεστική,   23310199,2331068.400  
Νοσοκομείο,  2331351.100
ΕΚΑΒ 166  
ΔΕΥΑΒ 2331078.824
ΔΕΥΑΒ Βλάβες 2331021.814 
ΔΕΔΔΗΕ (βλάβες) από σταθερό 1050
ΔΕΔΔΗΕ (βλάβες) σταθερό και κινητό 
 2331021111
ΔΕΔΔΗΕ (λοιπές υπηρ.) 2331074800  
ΟΤΕ Βλάβες  121 κλήση από σταθερό 
ΟΤΕ Βλάβες 13888 κλήση από κινητό
ΚΤΕΛ (Υπεραστικά)  2331022.342
ΚΤΕΛ  14505  
ΚΤΕΛ (Αστικά)  2331022.282  
ΟΣΕ  2331024.444  
ΕΛΤΑ 23310 20664
ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ  2331062.555 - 2331062.666  
ΤΑΞΙ (πιάτσα ΚΤΕΛ) 23310-75151
ΔΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ (Γραμματεία) 23313 53124
 23313 53125
ΤΕΛΕΤΩΝ ΚΥΠΡΑΙΟΥ 2331070.050
ΤΕΛΕΤΩΝ Γ. ΚΟΥΡΕΑ 2331074222
ΤΕΛΕΤΩΝ ΚΙΡΚΜΑΛΗ ΑΙΚ.  2331059003
ΤΕΛΕΤΩΝ ΑΦΟΙ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ 2331067400
ΤΕΛΕΤΩΝ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ 2331071414
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ 2331024891, 2331023322
Α’ ΚΑΠΗ  2331028.664  
Β’ ΚΑΠΗ  2331021.286
Δασαρχείο Βέροιας 231330-9636 έως 9640
και  231330-9642 έως 9650
Δ/νση Δασών  2331026385, 26394
Δ/νση Υγείας-Πρόνοιας 23310 78296, 78297
Τμήμα Συγκοινωνιών:  2331353416, 7
Τελωνείο  2331072.256  
Ιδιωτικό ΚΤΕΟHELLAS
(Πολυκλαδικά Λύκεια)  2331060.066
Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Βέροιας (Μακροχώρι) 2331043.333
Β’Σ.Σ. τηλ. κέντρο  2331032.611
Στρατολογικό Γραφείο   2310894463,
  2310894562  
ΟΑΕΔ  2331026.888  
Οργ. Εργατικής Κατοικίας  2331073353
Εθν. Οργαν. Πρόνοιας 2331024.598  
ΤΟΕΒ  2331024.669  
"Πρωτοβουλία για το παιδί" 2331072303
(Κέντρο αναφοράς περιστατικού)
Δημ. Βιβλ Ζωγιοπούλου» 2331024.879  
Αλσος Παπάγου  2331072.654  
I. Mητρόπολη  2331022270
ΔΗΠΕΘΕ  2331078140
ΚΕΠΑ (ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΩΝ) 2331078100
Οδική Βοήθεια 
HELLAS SERVICE  2331060919
Οδική Βοήθεια EXPRESS SERVICE  1154
Οδική Βοήθεια INTERAMERICAN  168

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ
Διευθυντής:  2331072.222, 76.615
Α’ Υποδ/ντής:  2331020.240, 76.612
Β’ Υποδ/ντής:  2331076.611
Υπασπιστής:  2331076.610, 76.613
Κέντρο Άμεσης Επέμβασης: 100,  
 2331025.197, 76.625 FAX: 23.333

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής: . . . . . . . . . . . . 2331070.655, 2331076.645
Υποδιοικητής:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.642
Αξ/κός Υπηρεσίας: . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.643
Γραμματεία: . . . . . . . . . . 2331076.646, 2331076.647

ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής: . . . . . . . . . . . . 2331070.588, 2331076.655
Υποδιοικητής:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.658
Αξ/κός Υπηρεσίας: . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.653
Γραμματεία: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.656
Γραφείο Αλλοδαπών: . . . . . . . . . . . . . . 2331076.657

ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής: . . . . . . . . . . . . 2331071.071, 2331076.665
Υποδιοικητής:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.667
Αξ/κός Υπηρεσίας: . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.669
Γραμματεία: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.663
Γραμ. (Μοτοποδήλατα): . . . . . . . . . . . . 2331076.664
Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Γεωργιανών. . . .2331098000

Δήμος Βέροιας Δημοτική Ενότητα Βέροιας
Γραφείο Δημάρχου: . . . . . . . . . . . . . . . . .2331350505
Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης και Οικονομικών: . .2331350632
Τμήμα Καθαριότητας-Ανακυκλώσιμων υλικών . . . . .

2331350634, 2331350595
Τμήμα Πράσινου-Δασών. . . . . . . . . . . . .2331350606
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας: . . . . . . . . .2331350618
Αντιδήμαρχος Παιδείας: . . . . . . . . . . . . . 2331353511
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου: . . . . .2331350536
Γραφείο Δημοτολογίων:. . . . . . . . . . . . . .2331350550
Γραφείο Ληξιαρχείου: . . . . . . . . . . . . . . .2331350546
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου: . . . . . . .2331350529
Γραφ Αδειών Καταστημάτων: . . . . . . . . .2331350564
Κ.Ε.Π.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2331350000
Δημοτική Αστυνομία . . . . . . . . . . . . . . . .2331350610

Δήμος Νάουσας  Δημοτική Ενότητα Νάουσας
Δημαρχείο: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2332 3 50300
Fax:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2332 0 24260
ΚΕΠ:  . . . . . . . . . . . . 2332 3 50000 , 2332 3 50011 , 
2332 3 50015 , 2332 3 50016 

Δήμος Αλεξάνδρειας
Δημαρχείο Αλεξάνδρειας: . . . . . . . . . . .2333 3 50100
Δημοτολόγιο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23333 50150
Ληξιιαρχείο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23333 50130
Πρωτόκολλο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23333 50151
Διεύθυνση Διοικ. Υπηρεσιών . . . . . . . . . .23333 50144
Γραφείο Προσωπικού. . . . . . . . . . . . . . . .23333 50122
Γραφείο Δημ. Συμβουλίου . . . . . . . . . . . .23333 50142

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Νέα Δρομολόγια ΚΤΕΛ

Από το ΚΤΕΛ Ν. Ημαθίας ανακοινώνεται ότι το 
νέο πρόγραμμα δρομολογίων από Θεσσαλονίκη 
προς Βέροια διαμορφώθηκε ως εξής:

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-Βέροια από Δευτέρα 
μέχρι Παρασκευή μέσω Παλιάς Εθνικής οδού (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, 12:30 13:45, 

14:45, 15:45, 16:45, 17:45, 18:45,  20:15,  21:30
Ταχείες Θεσσαλονίκη – Βέροια – Νάουσα κα-

θημερινές από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή
Πρόγραμμα δρομολογίων
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 - Θεσσαλονίκη όλα τα δρομολόγια
Αφετηρία: Βέροια
Ενδιάμεσοι σταθμοί μη ταχείας:  Μακροχώρι, 

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

Ενδιάμεσοι Σταθμοί ταχείας: Κουλούρα, Νησέ-
λι, Κλειδί, Διόδια Μαλγάρων

Προορισμός: Θεσσαλονίκη
Από Δευτέρα έως Παρασκευή
5:30, 6:20, 6:30 ΤΑΧΕΙΑ, 7:00 ΤΑΧΕΙΑ, 7:15, 

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

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ
Βέροια – Θεσσαλονίκη 6:45Δ, 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

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ
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

Για πληροφορίες το επιβατικό κοινό μπορεί να 
απευθύνεται: Σχετικά με τα δρομολόγια Βέροιας - Θεσ-
σαλονίκης και αντίστροφα στο τηλέφωνο 23310-22342  

Σχετικά με τα τοπικά δρομολόγια στο τηλέφωνο 
23310-23334 Επίσης, για όλα τα δρομολόγια, όπως 
και άλλες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του υπερα-
στικού ΚΤΕΛ Ν. Ημαθίας www.ktelimathias.gr και 
www.ktel-imathias.gr

Τα μέλη του Ομίλου Inner 
Wheel Βέροιας στην πιτσα-
ρία «ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ» πραγμα-

τοποίησαν συνάντηση για τη γιορ-
τή της ΓΥΝΑΙΚΑΣ. Ομιλήτρια της 
συνάντησης μας το μέλος του Ομί-
λου Βιβή Γκουντή – Δουλγέρογλου, 
η οποία ανέπτυξε με γλαφυρότητα 
την ομιλία της για τη ΓΥΝΑΙΚΑ ανα-
φέροντας τα κατωτέρω:

«Η σημερινή ημέρα δεν είναι μόνο γιορτή, 
είναι μία μέρα αναφοράς στη ζωή, στη γέννη-
ση, στην διάρκεια. Είναι μέρα τιμής για το αν-
θρώπινο γένος και η ΓΥΝΑΙΚΑ είναι ο φορέας 
που το διατηρεί και το διαιωνίζει.

-ΓΥΝΑΙΚΑ: Μήτρα της ζωής και της αιωνι-
ότητας

-ΓΥΝΑΙΚΑ: Μάνα, αδελφή, φίλη, σύντρο-
φος, ερωμένη, συνοδοιπόρος

- ΓΥΝΑΙΚΑ: Ψωμί, κρασί, φωτιά όπως έλε-
γε ο Καζαντζάκης

- ΓΥΝΑΙΚΑ: Λέξη γένους θηλυκού, όπως η 
ζωή, η μήτρα, η γέννηση, η ελπίδα, η θέληση, 
η εγκαρτέρηση, η υπομονή, η αγάπη, η δύ-
ναμη, η θαλπωρή, η αγκαλιά, η τρυφερότητα, 
η πίστη, η ανιδιοτέλεια, η αφοσίωση, λέξεις 
θηλυκές και δεν είναι τυχαίο.

Ξεκινώντας από την Αρχαία Ελληνική θρη-
σκεία, αναφέρονται ενδεικτικά κάποιες θεότη-
τες:

- Η Εστία: Η προστάτιδα του σπιτιού
- Η Αθηνά: Η Θεά της Σοφίας
- Η Άρτεμη: Η Θεά του Κυνηγιού και των 

Δασών

- Η Αφροδίτη: Η Θεά του Έρωτα και της 
Ομορφιάς

- Η Ήρα: Η Θεά της Τιμωρίας, του Γάμου 
και της Οικογένειας

- Η Δήμητρα: Η Θεά της Γονιμότητας και 
της καλλιέργειας της γης

Και φυσικά δεν είναι μόνο αυτές . . . 
Στη σημερινή ΓΥΝΑΙΚΑ του σήμερα, στην 

σύγχρονη Ελληνίδα, που είναι σύζυγος, σύ-
ντροφος, μητέρα, επαγγελματίας αλλά και Γυ-
ναίκα δεν αντιμετωπίζει το ερώτημα καριέρα ή 
οικογένεια;

Αν σκεφτούμε πως ήμασταν πριν από κά-
ποια χρόνια . . . σήμερα νοιώθουμε περήφα-
νες για όλα όσα έχουμε κατακτήσει και πετύ-
χει.

. . . Η ΓΥΝΑΙΚΑ κατάφερε να σπάσει τα 
δεσμά και να κυνηγήσει τα όνειρα και τις φιλο-
δοξίες της και έτσι κατόρθωσε να προσφέρει 
στην κοινωνία και στον εαυτό της. Μετέχει 
ενεργά στα κοινά και πρωταγωνιστεί στη ζωή 

έχοντας καταλάβει σημαντικές θέσεις στο Δη-
μόσιο βίο, στην Πολιτική και γενικότερα σε 
θέσεις κύρους . . .

- Ελένη Σκούρα: Η πρώτη Ελληνίδα βου-
λευτής

- Λίνα Τσαλδάρη: Η πρώτη γυναίκα Υπουρ-
γός

- Άννα Ψαρούδα - Μπενάκη: Η πρώτη Ελ-
ληνίδα Πρόεδρος της Βουλής

- Μαρία Κιουρί:Πήρε Νόμπελ Φυσικής
 Μα και πάρα πολλές άλλες Γυναίκες με 

πολυδιάστατο ρόλο . . .
 Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε και τις γυναί-

κες εκείνες που πήραν τη γενναία απόφαση 
να μεγαλώσουν τα παιδιά τους μόνες τους 
καλύπτοντας το ρόλο της ΜΑΝΑΣ και του ΠΑ-
ΤΕΡΑ ταυτόχρονα . . .».

Τέλος, αναφέρθηκε στις πέντε πιο επικίν-
δυνες χώρες για να ζουν οι Γυναίκες και που 
είναι η Σομαλία, η Ινδία, το Πακιστάν, Η Δη-
μοκρατία του Κονγκό και το Αφγανιστάν ανα-
λύοντας τους λόγους για το τι συμβαίνει στις 
χώρες αυτές.

Ευχήθηκε δε από καρδιάς, να είμαστε όλες 
οι γυναίκες του κόσμου γερές, και πάντα δη-
μιουργικές και να ακολουθούμε τα όνειρά μας 
και να τα κάνουμε πραγματικότητα.

Μία πολύ όμορφη συνάντηση που πραγ-
ματοποίησαν τα μέλη του Ομίλου Inner Wheel 
Βέροιας έκλεισε με πολύ συγκίνηση και απή-
λαυσαν την Ημέρα έχοντας πάντα μέσα στη 
καρδιά και στην ψυχή τους τους στόχους του 
Διεθνούς Inner Wheel που είναι η ΦΙΛΙΑ, η 
ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ και η ΠΡΟΣΦΟΡΑ και δίνουν 
στη ζωή αξία και στο νου και στην ψυχή δί-
νουν φτερά.

Εκ του Ομίλου

Συνάντηση των μελών του Ομίλου INNER 
WHEEL Βέροιας για τη γιορτή της γυναίκας

Φαρμακεία
Τετάρτη 14-3-2018

14:30-20:30 ΛΙΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΙΜΩΝΟΣ 
1-3 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (πιάτσα ταξί) 23310-72677

14:30-20:30 ΦΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΠΑΥΣΑΝΙΟΥ 3 (απέναντι από μάρκετ Γαλαξίας) 
23310-75180

19:00-01:00 + διαν. ΤΕΡΜΕNΤΖΗ & ΣΙΑ 
Ο.Ε. ΕΔΕΣΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΩΝΙΑ 
23310-60279



ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, περιοχή 
Ιπποκράτους ΠΩΛΕΙ-
ΤΑΙ διαμέρισμα 70 τ.μ. 
1ος  όρ . ,  ατομ .  θέρ -
μανση φυσικό αέριο, 
αιρ κοντίσιον, διαμπε-
ρές,  πλήρως ανακαι-
ν ισμένο .  Τηλ . :  6942 
847662.

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ από ιδιώ-
τη καινούργιο κατάστη-
μα 45 τ.μ. στο κέντρο 
της Βέροιας (Κεντρική 
5 - δίπλα στο Επιμε-
λητήριο), με πατάρι 30 
τ.μ., αυτόνομη θέρμαν-
ση και θέση πάρκιγκ. 
Τηλ.: 6936 870915.
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ  ε-
π ιχε ί ρηση  κα -
φέ-μπαρ επί της 
οδού Εληάς πλή-
ρως εξοπλισμέ-
νη. Τηλ. :  6945 
013461.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χω-
ράφι 10.300 τ.μ. 
στο Μακροχώρι, 
τοποθεσία «Βάλ-
τος» κοντά στο Α-
ντλιοστάσιο. Τηλ.: 
23310 24097.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην Αλεξάνδρεια διαμέ-
ρισμα ρετιρέ 120 τ.μ. επί της οδού Ν. 
Πλαστήρα, ανακαινισμένο, ατομική θέρ-
μανση, ενεργειακό τζάκι, ηλιακό θερμοσί-
φωνα, εντοιχιζόμενες ηλεκτρικές συσκευ-
ές, κλειστό γκαράζ και κλιματισμό σε τιμή 
ευκαιρίας. Πληρ. στο τηλ.: 6980 919964.
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-

ΧΩΡΑΦΙΩΝ
ΣΤΟ ΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙ 

12 στρέμματα με μονοκα-
τοικία ημιτελή. Τιμή εξαιρετι-
κή 50.000 ευρώ. Τηλ.: 6973 
735020.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 3 οικόπε-
δο από 400 τ.μ. το καθένα, 
μεμονωμένα ή όλα μαζί, στη 
Ραχιά, στο κέντρο του χω-

ριού, πίσω από το σχολείο. 
Τηλ.: 23310 20051 & 6942 
779696 κ. Αγγελική.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι 12 
στρ. στο δρόμο Βέροια-Λα-
ζοχώρι σε παραγωγή ρόδια 
8 ετών, 960 δένδρα, με 25 
τόνους παραγωγής, περί-
φραξη, νερό. Τηλ.: 6984 
704671.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι 10 
στρέμματα με δέντρα (ρο-
δακινιές) στον 5ο χρόνο, 

στην περιοχή της Μέ-
σης, 500 μέτρα από το 
χωριό. Τηλ. επικοινωνί-
ας: 6971 629160.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κέ-
ντρο κοντά στην Τρά-
πεζα Πειραιώς στον 
πεζόδρομο διαμέρισμα 
λουξ, 3ου ορόφου, με 
2ΔΣΚWC, βεράντα, 
υπέροχη μεγάλη, δια-
μπερές, ατομική θέρ-
μανση, Τιμή 260 ευρώ. 
Τηλ.: 6973 735020.

ΠΑΤΡΙΔΑ στο δρό-
μο προς Αγ. Γεώργιο 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ: α) 
διαμέρισμα 100 τ.μ., 
1ος όρ., κεντρική θέρ-
μανση, ηλιακό, β) κατά-
στημα ισόγειο 100 τ.μ., 
μεγάλα μπαλκόνια και 
προαύλιο. Τηλ.: 23310 
71554 & 6971 706894.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΑΠΟΘΗΚΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ-

ΓΡΑΦΕΙΑ-
ΓΚΑΡΑΖ-
ΧΩΡΑΦΙΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μαγαζί 
στην οδό Σταδίου 67 
τ.μ. με έξτρα εξωτερι-
κό χώρο σε τιμή μεγά-
λης ευκαιρίας 30.000 
ε υ ρ ώ .  Τη λ . :  6 9 7 3 
735020.

ΧΩΡΑΦΙ, ενοικιάζε-
ται στον κόμβο του και-
νούργιου δρόμου, 16 
στρέμματα για οποια-
δήποτε χρήση σε τιμή 
καταπληκτική 50.000 
ευρώ!! !  Τηλ. :  6973 
735020.

ΠΑΤΡΙΔΑ ΗΜΑ -
ΘΙΑΣ ενοικιάζεται κα-
τάστημα 60 τ.μ., σε 
κεντρικότατο σημείο 
απέναντι από την Κοι-
νότητα. Πληροφορίες 
στα τηλ.: 6977 451766 
- 23310 63850.

ΠΑΣΤΕΡ 8 Βέροια, 
ενοικιάζεται γκαρσονιέ-

ρα 1ΔΧΛΚ, επιπλωμένη. 
Εχει κεντρική θέρμανση, 
κλιματιστικό, T.V., ψυγείο, 
ηλ. κουζινάκι (φούρνο-εστί-
ες), εγκατάσταση internet 
κ.λπ. Πληρ. τηλ.: 23310 
24939, 6973 015833.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  κέ-
ντρο, Αστικά, γκαρσονιέ-
ρα 3ου ορόφου, δωμάτιο, 
σαλοκουζίνα, μπάνιο, α-

νακαινισμένη, ατομική 
θέρμανση πετρελαίου, 
αιρ κοντίσιον, πλήρως 
επιπλωμένη, ευχάρι-
στη, φωτεινή. Ενοίκιο 
180,00 ευρώ. Μεσιτικό 
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 73 τμ ΑΝΑΚΑΙ-
ΝΙΣΜΕΝΟ 2ΔΣΚΧΛΚ. ΚΕΝΤΡΟ € 30.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 105 τμ ΑΝΑΚΑΙ-
ΝΙΣΜΕΝΟ 2ΔΣΚΧΛΚ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΑΤΟΜ.
ΛΕΒΗΤΑ, ΗΛΙΑΚΟ, ΤΖΑΚΙ,ΘΕΑ, ΑΝΑΚΑΙ-
ΝΙΣΜΕΝΟ. ΤΙΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 87 τμ 3ΔΣΚ-
ΧΛΚ. 1Ος ΟΡΟΦΟΣ ΚΕΝΤΡΟ € 35.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 90 τμ 3ΔΣΚ-
ΧΛΚ. 2Ος ΟΡΟΦΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ € 35.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 87τ 3ος 2Δ-
ΣΚΧΛΚ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΛΟΥΞΠΛΗΣΙ-
ΟΝ ΠΙΕΡΙΩΝ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 105 τ.μ.3ος-
3ΔΣΚΧΛΚ ΔΙΑΜΠΕΡΕΣ ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝ-
ΣΗ,ΘΕΑ,ΠΑΡΚΙΝ,ΠΑΠΑΓΟΥ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 145τ.μ.4ος 
3ΔΣΤΚΧΛΚCW ΛΟΥΞ ΤΖΑΚΙ ΑΤ.ΘΕΡ-
ΜΑΝΣΗ,ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ.ΘΕΑ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙAΜΕΡΙΣΜΑ 60τ.μ.1ΔΣΚ-
ΧΛΚΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΠΛΗΣΙΟΝ ΑΣΤΙΚΑ.
ΠΩΝΟΥΝΤΑΙ:2 ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ 1ΔΚ-
ΧΛΚ 1ος και 2ος 15.000€ ΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 155τ.μ.3Δ-
ΣΤΚΧΛΚWC ΛΟΥΞ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 130τ.μ.3ος 
ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 150τ.μ.Ε-
ΝΤΟΣ 1ΣΤΡ. ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΟΥΠΕΡ 
ΛΟΥΞ ΡΑΧΙΑ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 50τ.μ.2ος 
ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΕΝΤΡΟ-ΑΠΟΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 85 τ.μ.2ΔΣΚ-
ΧΛΚ 2ος ΤΣΕΡΜΕΝΙ 40.000€
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 35τ.μ.ΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΟΙΚΟΠΕΔΟ 840τ.μ. ΠΑΠΑΚΙΑ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΟΙΚΟΠΕΔΟ 145τ.μ.ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΟΙΚΟΠΕΔΟ 209τ.μ.ΠΑΠΑΓΟΥ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΧΩΡΑΦΙ 4200τ.μ.ΠΑΝΟΡΑΜΑ.

Ε Ν Ο Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι : Δ Ι Α Μ Ε Ρ Ι Σ Μ Α 
100τ.μ.2ος ΘΕΑ,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-
ΜΕΝΟ ΛΟΥΞ ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 65τ.μ.1Δ-
ΣΚΧΛΚ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ 180€ ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 65τ.μ.
1ΔΣΚΧΛΚ,ΤΖΑΚΙ,ΘΕΑ,ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ΔΣΚΧΛ-
ΚΑ ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΟ(ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΓ-
ΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ)250€ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ ΕΠΙ-
ΠΛΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΑΛΑΞΙΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 110τ.μ.Ε-
ΠΙΠΛΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΟ 
ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 70τ.μ.Υ-
ΠΟΓΕΙΟ 60τ.μ.ΠΑΤΑΡΙ 55τ.μ. ΑΝΑΚΑΙ-
ΝΗΣΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 65τμ.ΜΕ 
ΠΑΤΑΡΙ ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 60τ.μ.Υ-
ΠΟΓΕΙΟ 55τμ.ΠΑΤΑΡΙ 40τμ.ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙAΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ΔΣΚ-
ΧΛΚ,2ος ΤΖΑΚΙ,ΤΕΝΤΕΣ,ΧΩΡΙΣ ΚΟΙ-
ΝΟΧΡΗΣΤΑ,200€ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ:ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΝΑΚΑΙ-
ΝΗΣΜΕΝΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 1.700 
τμ. με κτίσμα δυόροφο σε τιμή 
ευκαιρίας, περιοχή Κομνήνιο

ΠΩΛΕΙΤΑΙ τριόροφη οι-
κοδομή και κατάστημα με υ-
πόγειο σε οικόπεδο 280 τ.μ. 
περιοχή Παπάγου στα μπετά 
100 τ.μ. ο κάθε όροφος

ΠΩΛΕΙΤΑΙ παλιά κατοικία 
στην παλιά πόλη (πίσω από 
Μητρόπολη 280 τ.μ. οικόπεδο 
οικοδομήσιμο σε τιμή ευκαιρίας

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δύο διαμε-
ρίσματα Πιερίων καινούργια 90 
τ.μ. και 115 τ.μ. με 2Δ, Σ, ΝΑ και 
θέση στάθμευσης και με 3Δ Σ/
ΝΑ με κλειστό γκαράζ (ημιτελές) 
85.000 ευρώ και 110.000 ευρώ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι ποτιστι-
κό 11 στρέμματα στη Μελίκη (πε-

ριοχή Μαυραγκές και Καρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 

κέντρο 2Δ, Σ, Κ, WC, 4ος όρο-
φος 90 τ.μ., 55.000 ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ επι-
πλωμένα διαμερίσματα κέντρο 
με 2 και Σ, Κ 80 τ.μ. και 110 
τ.μ. 280 ευρώ και 400 ευρώ και 
200 ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσο-
νιέρα κέντρο 35 τ.μ., 40 τ.μ. από 
120 ευρώ, 160 ευρώ, 180 ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρι-
σμα κέντρο, 1Δ, Σ, Κ, WC και 
με 2Δ, Σ, Κ, WC από 180 ευρώ 
και 220 ευρώ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ κέντρο Μη-
τροπόλεως δύο διαμερίσματα 90, 
100 τ.μ. , 2ος και 3ος όροφος, 
60.000 ευρώ και 70.000 ευρώ ΠΩΛΗΣΕΙΣ

-ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 10 στρέμματα στη Φυτειά σε πολύ καλή τοπο-
θεσία μόνο 15.000 ευρώ.
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα κοντά στο κέντρο 110 τ.μ., 3 Υ/Δ, σα-
λοκοζίνα, W.C., τζάκι, γκαράζ, αποθήκη, καινούργια οικοδομή 
130.000 ευρώ.
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα στο κέντρο 105 τ.μ. με 3 Υ/Δ, σαλόνι, 
κουζίνα, W.C., 1ος όρ., 50.000 ευρώ.
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα επί της Μητροπόλεως 75 τ.μ., 4ος όρ., 
ασανσέρ 28.000 ευρώ.
-Πωλείται στο κέντρο της Θεσ/νίκης κοντά στο Τουρκικό 
Προξενείο γωνιακό κατάστημα 190 τ.μ. με 190 τ.μ. πατάρι, 
νοικιασμένο 600 ευρώ. Τιμή 75.000 ευρώ.
-Πωλείται οικόπεδο 1.200 τ.μ. στη Λευκόπετρα εντός οικι-
σμού, τιμή 9.500 ευρώ.
-Πωλείται χωράφι 3,5 στρ. στη Λευκόπετρα. Τιμή 3.800 ευρώ.
-Πωλείται για επένδυση 3 στρ. προς Λαζοχώρι πριν τις 
γραμμές με πολύ μεγάλη πρόσοψη στον κεντρικό δρόμο. 
Τιμή 60.000 ευρώ.
-Πωλείται κατάστημα 173 τ.μ. Θεσ/νίκης 110.000 €
-Πωλείται μονοκατοικία 60 τ.μ. σε οικόπεδο 110 τ.μ. στο 
κέντρο 65.000 €
-Πωλείται διαμέρισμα γωνιακό στη Νάουσα 65 τ.μ., 1ος 
όροφος, 2Υ/Δ, σαλόνι, κουζίνα, W.C., σε πολύ καλή κατά-
σταση Π.Δ. 150Α
-Πωλείται ισόγειο 50 τ.μ. στη Νάουσα 12.000 €, χρίζει ανα-
καίνισης ΠΔ150Β
-Πωλείται κατάστημα 150 τ.μ. στην Πλατεία Αγ. Αντωνίου 
120.000 € ΠΚ169
-Πωλείται κατάστημα 148 τ.μ. επί της Θεσσαλονίκης, 
120.000 € ΠΚ 172
-Πωλείται χωράφι στο τρίτο πόδι Χαλκιδικής 3.780 τ.μ. 
πρώτο στη θάλασσα, χτίζει 90 τ.μ. Τιμή 100.000 €

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι 5 στρ., κοντά στο Π. Σκυλίτσι, ποτιστι-
κό, 10.000 ευρώ.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ αποθήκη κοντά στ κάντρο 220 τ.μ., 50.000 ευρώ.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία στο Καλοχώρι 120 τ.μ. σε 1.250 
τ.μ. οικόπεδο, 50.000 ευρώ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΓΡΑΦΕΙΩΝ
-Ενοικιάζεται κατάστημα 220 τ.μ. επί της Μητροπόλεως 
1000 € ΕΚ70
-Ενοικιάζεται κατάστημα επί της Θεσσαλονίκης σε 3 επίπεδα με 
εξοπλισμό για ταβέρνα, BAR με πολύ καλό ενοίκιο ΕΚ77
-Ενοικιάζεται κατάστημα επί της Θεσσαλονίκης 100 τ.μ. 
350 € ΕΚ74
-Ενοικιάζονται 4 καταστήματα Πλατεία Αγίου Αντωνίου από 
200 έως 300 €
-Ενοικιάζεται κατάστημα 35 τ.μ. επί της Βενιζέλου 350 € ΕΚ81
-Ενοικιάζεται γραφείο σε ημιόροφο 40 τ.μ. Μητροπόλεως 
200 € Ε217
-Ενοικιάζεται γραφείο στο κέντρο 27 τ.μ., 2ος όροφος με 
W.C. 150 € Ε219
-Ενοικιάζονται 2 γραφεία επί της Μητροπόλεως 60 τ.μ. 
και42 τ.μ. Τιμή συζητήσιμη Ε220
-Ενοικιάζεται γραφείο 36 τ.μ., 4ος όροφος, βλέπει Βενιζέ-
λου 200 € Ε221
-Ενοικιάζεται κατάστημα επί της Πιερίων περίπου 500 τ.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
-ΕΥΚΑΙΡΙΑ πωλείται οικοδομή επί της Θεσσαλο-

νίκης, αποτελούμενη από υπόγειο, ισόγειο, όροφος, 
160.000 €

-ΕΥΚΑΙΡΙΑ πωλείται χωράφι 23 στρ. στο «66» γωνια-
κό. Τιμή 35.000 ευρώ.

-ΠΩΛΕΙΤΑΙ πλήρως ανακαινισμένο διαμέρισμα 60 τ.μ. 
με 2ΔΣΚWC, ασανσέρ, πλατεία Κόρακα, τιμή 29.000 ευρώ.

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

-Κατάστημα πωλείται σε καινούργια οικοδομή στο κέ-
ντρο 40 τ.μ. Τιμή 19.000 ευρώ

www.mesitikoveria.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ολοκληρωμένες 
ανακαινίσεις σπιτιών, καταστημάτων με προσοχή 
στη λεπτομέρεια, πολύ καλές τιμές και συνέπεια στο 
χρόνο. Τηλ.: 6944 764477 κ. Δημήτρης.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ τριόροφο κατάστημα στο κέντρο της 
αγοράς μέσα στον πεζόδρομο Αριστοτέλους 21, πλήρες 
εξοπλισμένο με ασανσέρ, κλιματισμό κ.λπ. Πληροφορίες 
στο τηλ.: 6945 541642 κ. Ζαφείρης.
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γραφείο «ΣΤΟΧΟΣ». Τηλ.: 
23310 68080, 6973 735020.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ πρώην 

εξουσιοδοτημένο συνεργείο 
OPEL, πλήρως εξοπλισμένο, 

με πολύ καλό ενοίκιο. Τηλ.: 
6944 860080.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙ-
ΡΙΑ ζητείται κύριος άνω των 

30 ετών, σοβαρός, με ευχέ-
ρεια λόγου & άνεση στις δη-
μόσιες σχέσεις να αναλάβει 
εταιρία στο Νομό Ημαθίας. 
Τηλ.: 6934 888738.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για ντε-
λίβερι και ψητάς. Πληροφορί-
ες τηλ.: 23310 42680 & 6994 
472747, ώρες επικοινωνίας 
09.00 - 12.00 κ. Λευτέρης ή κ. 
Γιώργος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ηλεκτρολόγος 
και μηχανικός αυτοκινήτων 
για συνεργείο στη Βέροια. 
Πληρ. τηλ.: 23310 71553 & 
6936 905040.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ:  βοηθός 
μάγειρα κα άτομα για την 
κουζινα σε γνωστή ταβέρ-
να στη Βέροια. Τηλ.: 23310 
70846 μετά τις 10.00 π.μ.

ΑΠΟ ΤΟ ΨΗΤΟΠΩ -
ΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΗΣ ζητούνται 
κοπέλες για εργασία. Τηλ.: 
6984 472747, κος Γιώργος.

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη 

φύλαξη και περιποίηση ηλι-
κιωμένων σε 24ωρη βάση. 
Τηλ.: 6993 678697.

ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ  κυρ ία 
μονογονικής οικογένειας, 
ζητάει εργασία, για φύλαξη 
ηλικιωμένων και καθαρισμό 
σπιτιών. Τηλέφωνο: 6999 
262565.

ΚΥΡΙΑ ζητεί εργασία για 
φύλαξη μωρού ή καθαρί-
στρια σε σπίτι και γραφεία. 
Τηλ. επικοινωνίας: 23310 
73642.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει την 
φροντίδα ηλικιωμένων & 
καθαρισμα σπιτιών, γραφεί-
ων και σκάλες. Τηλ.: 6946 
479828.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ  κρεβατάκι 

ΒΕΒΕ σε άσπρο χρώμα, 
με στρώμα και υφασματά-

κια προστατευτικά, σχεδόν 
αχρησιμοποίητο. Τιμή ευ-
καιρίας 150,00 ευρώ. Τηλ.: 
6977 430658.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χω-

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

ΕΥΚΑΤΑΣΤΑΤΟΣ κύριος 
50 ετών ψάχνει εμφανίσιμη 
κυρία ως 50 ετών για γνω-
ριμία. Τηλ.: 6972 371446.

ΚΥΡΙΟΣ 72 ετών ζητεί 
κυρια από 50 ετών έως 70 
για σοβαρή σχέση. Τηλ.: 
6989 007541.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 23841 - ΩΡΟΛΟΙ Κέντρο ΕΝΟΙΚΙ-

ΑΖΕΤΑΙ κατά αποκλειστικότητα Γκαρσονιέρα 
συνολικής επιφάνειας 21 τ.μ. στον 4 ο όροφο. 
Αποτελείται από 1 Υπνοδωμάτιο, Σαλοκουζί-
να, Μπάνιο . Είναι κατασκευασμένη το 1978 
και διαθέτει θέρμανση Κλιματισμός, Κουφώ-
ματα Αλουμινίου συρόμενα, Ανελκυστήρα, 
A/C, Ηλ. Συσκευές - Τιμή: 120 € .

Κωδ. 118 Στην ΑΝΟΙΞΕΩΣ ενοικιάζεται 
μία πλήρως ανακαινισμένη γκαρσονιέρα 1ου 
ορ. με 38 τ.μ. , με δύο χώρος και εντοιχισμένη 
ντουλάπα , η θέρμανση της με δύο κλιματι-
στικά Inverter και η πόρτα Θωρακισμένη , σε 
εξαιρετικά καλή κατάσταση , ενοίκιο 190€.

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, Γκαρσονιέρα 42 τ.μ. καθ. 
και 50 τ.μ., μικτά , κατασκευή 2002, 1 υ/δ, 1 
ος όροφος, διαθέτει θέα απρόσκοπτη, διαμέ-
ρισμα αξιώσεων, σε εξαιρετική κατάσταση, 
αυστηρών τεχνικών προδιαγραφών, αυτόνο-
μη θέρμανση με ογκομετρητές , θωρακισμένη 
πόρτα, με parking πιλοτής , κοινόχρηστα ελά-
χιστα, ενοίκιο μόνο 180€, Πληροφορίες μόνο 
στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. 

κωδ. 23399 ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ, καινούργια 
γκαρσονιέρα 50 τ.μ. 1 ος όροφος , βλέπει σε 
ανοιχτωσιά, νεόδμητη , σε πολύ καλή κατά-
σταση, καινούργια συνθετικά κουφώματα με 
διπλά τζάμια, άριστη διαρρύθμιση, οι χώροι 
της λειτουργικοί, αυτόνομη θέρμανση με ο-
γκομετρητές , χωρίς κοινόχρηστα , μόνο 160€. 
Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ. 

Κωδ: 23700 - Βέροια Εργοχώρι ΕΝΟΙ-
ΚΙΑΖΕΤΑΙ κατά αποκλειστικότητα νεόδμητη 
Γκαρσονιέρα συνολικής επιφάνειας 50 τ.μ. 
Ημιώροφος Υπερυψωμένος. Αποτελείται από 
1 Υπνοδωμάτιο, Σαλοκουζίνα, Μπάνιο . Είναι 
κατασκευασμένη το 1998 και διαθέτει θέρμαν-
ση Αυτόνομη - Πετρελαίου, Απεριόριστη Θέα, 
Κουφώματα Συνθετικά, Πάρκινγκ, Αποθήκη , 
Εσωτερική σκάλα, Σίτες, Διπλά τζάμια - Τιμή: 
180 €.

Κωδ: 23808 - ΚΑΛΛΙΘΕΑ Διαμέρισμα 
συνολικής επιφάνειας 87 τ.μ. στον 3 ο όρο-
φο. Αποτελείται από 2 Υπνοδωμάτια, Σαλόνι, 
Κουζίνα, Μπάνιο και WC. Είναι κατασκευα-
σμένο το 1987 και διαθέτει θέρμανση Κεντρι-
κή - Πετρέλαιο, Απεριόριστη Θέα, Κουφώματα 
Αλουμινίου συρόμενα, Ανελκυστήρα, Πάρ-
κινγκ, Διπλά τζάμια - Τιμή: 200 €.

Κωδ: 23702 - ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ανα-
καινισμένο Διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 
90 τ.μ. στον 3 ο όροφο. Αποτελείται από 2 
Υπνοδωμάτια, Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο και 
WC. Είναι κατασκευασμένο το 1989 και δια-
θέτει θέρμανση Ατομική - Πετρέλαιο, Κουφώ-
ματα Συνθετικά, Διπλά τζάμια - Τιμή: 200 €. 
Αποκλειστική διάθεση και διαχείριση από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.13688 Ενοικιάζεται ανακαινισμένο 

διαμέρισμα στο κέντρο της πόλης 90 τ.μ. σε 
1ο όροφο με 2υ/δ, σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο. 
Η κατάσταση του πολύ καλή , με κεντρική 
θέρμανση πετρελαίου που λειτουργεί άψογα 
και το ενοίκιο επίσης λογικό στα 260€. Διαθέ-
σιμο άμεσα. 

Κωδ: 23967 - ΠΙΕΡΙΩΝ ΤΕΡΜΑ ΕΝΟΙΚΙ-
ΑΖΕΤΑΙ κατά αποκλειστικότητα νεόδμητο δια-
μέρισμα συνολικής επιφάνειας 90 τ.μ., βλέπει 
σε ανοιχτωσιά, 1ος Υπερυψωμένος. Αποτε-
λείται από 2 Υ/Δ , μία ωραία Σαλονοκουζίνα 
και Μπάνιο . Είναι κατασκευασμένο το 2002 
και διαθέτει θέρμανση Ατομική Πετρελαίου, 
έχει Κουφώματα Συνθετικά με διπλά τζάμια, 
Ανελκυστήρα καινούργιο , κλειστό γκαράζ με-
γάλο και δυνατότητα 2ης θέσης στάθμευσης, 
Τέντες, Σίτες , BBQ, Μπαλκόνια 16 τ.μ. - Τιμή: 
300 € .

Κωδ: 22988 ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ ενοικιάζεται 
σπάνιο διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 105 
τ.μ. 1ος ορ. Εξαιρετικής διαρρύθμισης ,Δια-
μπερές και με πολύ φωτεινούς χώρους ,απο-
τελούμενο από 3 Υπνοδωμάτια, Σαλοκουζίνα 
και Μπάνιο . Είναι κατασκευασμένο το 1999 
και διαθέτει θέρμανση Ατομική με υπέρυθρες 
, έχει μεγάλη βεράντα , απεριόριστη Θέα στον 
κάμπο και τα κουφώματα του είναι με διπλά 
τζάμια , - Τιμή: 250 € . Αποκλειστική διάθεση 
και διαχείριση από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗ-
ΤΩΝ . 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.23177 ΕΡΓ. ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ, ενοικιά-

ζεται μία μονοκατοικία 75 τ.μ., ανεξάρτητη 
κατασκευή 1970, στο ισόγειο σαλόνι με κου-
ζίνα καινούργια και στον 1ο όροφο 2 υ/δ, και 
μπάνιο , με ατομική θέρμανση πετρελαίου 
και με ωραίο κήπο. Έχει θωρακισμένη πόρτα 
εισόδου, ναι σε κατοικίδια , ενεργειακής κλά-
σης Η, ευκαιρία χωρίς αμφιβολία και σε τιμή 
πράγματι χαμηλή, Πληροφορίες μόνο στην 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ , ενοίκιο 220€. 

Κωδ: 23435 ΤΡΙΛΟΦΟΣ, Μονοκατοικία 
75 τ.μ., με αυλή 300 τ.μ. περ. με 2 υ/δ, σαλό-
νι ξεχωριστή κουζίνα και μπάνιο , με ωραίο 
κήπο και χωρίς κοινόχρηστα , με ατομική θέρ-
μανση πετρελαίου. Αποκλειστική διάθεση και 
υπόδειξη από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, 
ενοίκιο 170€.

Κωδ. 23243 ΠΙΕΡΙΩΝ, Μονοκατοικία 95 
τ.μ., κατασκευή 1965, 2 υ/δ, 1 ος όροφος, 
σε ανοιχτωσιά, καλοδιατηρημένη , ατομική 
θέρμανση πετρελαίου, με καινούργια συνθε-
τικά κουφώματα , διαθέτει ηλιακό θερμοσί-
φωνα, με πολύ άνετη βεράντα και με ανοιχτό 
parking, το οποίο είναι και αυλή δική του  .Ε-
νοίκιο 260€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Kωδ. 22964 Στην ΚΑΛΛΙΘΕΑ, ενοικιάζε-

ται μεγάλη και φθηνή υπόγεια αποθήκη 150 

τ.μ., κατασκευή 1986. Μπαίνει και αυτ/το μέσα 
, ενοίκιο μόνο 100€. Αποκλειστική διάθεση και 
διαχείριση από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 23418 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Γρα-

φείο εξαιρετικής προβολής και συνολικής επιφά-
νειας 42 τ.μ. στον 2 ο όροφο. Αποτελείται από 
2 Χώρους, . Είναι κατασκευασμένο το 1991 και 
διαθέτει θέρμανση με Κλιματισμό , Κουφώματα 
Συνθετικά, και Ανελκυστήρα - Μίσθωμα 230 €. 
Το γραφείο μας διαθέτει την ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙ-
ΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του ακινήτου αυτού. 

Κωδ: 23364 - ΠΙΕΡΙΩΝ στην αρχή  Ε-
ΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατά αποκλειστικότητα νεόδμη-
το Γραφείο συνολικής επιφάνειας 47 τ.μ. 1ος 
Υπερυψωμένος. Αποτελείται από 2 Χώρους 
και μπάνιο. Είναι κατασκευασμένο το 2012 και 
διαθέτει θέρμανση Ατομική - Πετρέλαιο, Κου-
φώματα Αλουμινίου με Διπλά τζάμια, Σκαλιά 
εισόδου , χωρίς κοινόχρηστα - Τιμή: 220 €.

Κωδ: 23560 - ΩΡΟΛΟΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Γραφείο συνολικής επιφάνειας 51 τ.μ. 1ος ορ. 
Αποτελείται από 2 Χώρους, . Είναι κατασκευ-
ασμένο το 1979 και διαθέτει για θέρμανση 
Κλιματισμό τα δε κουφώματα του είναι αλουμι-
νίου συρόμενα, με διπλά τζάμια, ενοίκιο 130 €.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 23854 -Στην Πίνδου  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

ΤΑΙ κατά αποκλειστικότητα Κατάστημα συνο-
λικής επιφάνειας 24 τ.μ. Ισόγειο. Αποτελείται 
από 1 Χώρο, και WC. Είναι κατασκευασμένο 
το 1966 και διαθέτει Κουφώματα Αλουμινίου, 
- Ενοίκιο 150 €.

Κωδ 23673 ΚΕΝΤΡΟ , Κατάστημα 26 
τ.μ., κατασκευή 1970, Ισόγειο, εκπληκτικό και 
με άριστη προβολή , αυτοτελές , γωνιακό, σε 
πολύ καλό σημείο και σε απίστευτα προσιτή 
τιμή, μόνο 100€ . Αποκλειστική διάθεση και 
υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗ-
ΤΩΝ. 

Κωδ: 23750 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
κατά αποκλειστικότητα Κατάστημα συνολικής 
επιφάνειας 31 τ.μ. Ισόγειο. Αποτελείται από 
1 Χώρο, . Είναι κατασκευασμένο το 1974 και 
διαθέτει Κουφώματα Αλουμινίου, - Τιμή: 200€.

Κωδ: 23839 - Στην ΚΑΛΛΙΘΕΑ  κατά α-

ποκλειστικότητα ανακαινισμένο Κατάστημα 
συνολικής επιφάνειας 89 τ.μ. Ισόγειο. Απο-
τελείται από 1 Χώρο, και 2 WC. Είναι κατα-
σκευασμένο το 1989 και διαθέτει θέρμανση 
Αυτόνομη - Πετρελαίου, Κουφώματα Συνθετι-
κά, Διπλά τζάμια και προαύλιο - Τιμή: 300 € .

Κωδ: 23772 - Πατρίδα ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
σε εξαιρετικά κεντρικό σημείο  κατάστημα 
συνολικής επιφάνειας αποτελούμενο από 360 
τ.μ. στο ισόγειο  και με 180 τ.μ. πατάρι. Έχει 
επιπλέον και μεγάλο αύλιο δικό του χώρο για 
ανάπτυξη μίας σοβαρής εμπορικής δραστη-
ριότητας Τιμή: 650 €. Διαθέτουμε την ΠΛΗΡΗ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του ακινήτου αυτού. 

ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 13761 - ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

κατά αποκλειστικότητα Διαμέρισμα συνολικής 
επιφάνειας 60 τ.μ. στον 2 ο όροφο. Αποτε-
λείται από 2 Υπνοδωμάτια, σαλονοκουζίνα 
και μπάνιο . Είναι κατασκευασμένο το 1978 
και διαθέτει θέρμανση Ατομική με Ηλεκτρι-
κό, Κουφώματα Αλουμινίου συρόμενα . Τιμή: 
25.000 € .

Κωδ: 13845 - ΩΡΟΛΟΙ ΠΩΛΕΙΤΑΙ κο-
μπλέ ανακαινισμένο διαμέρισμα συνολικής 
επιφάνειας 73 τ.μ. ημιυπόγειο. Αποτελείται 
από 2 Υπνοδωμάτια, Σαλονοκουζίνα και 
Μπάνιο. Είναι κατασκευασμένο το 1973 και 
διαθέτει θέρμανση Ατομική - Πετρέλαιο, Κου-
φώματα Ξύλινα, - Τιμή εξαιρετικά χαμηλή 
μόνο 14.000 €.

Κωδ: 14267 - στην ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΠΩΛΕΙ-
ΤΑΙ κατά αποκλειστικότητα Διαμέρισμα συνο-
λικής επιφάνειας 90 τ.μ. καθαρό , 1ος Υπερυ-
ψωμένος. Αποτελείται από 2 Υπνοδωμάτια, 
Σαλονοκουζίνα, αποθήκη και μεγάλο μπάνιο 
. Είναι κατασκευασμένο το 1995 και διαθέτει 
θέρμανση Αυτόνομη με σόμπα , Κουφώματα 
Αλουμινίου καινούργια , Ανελκυστήρα και θέ-
ση στάθμευσης στην Πυλωτή , έχει επίσης και 
Ηλιακό θερμοσίφωνα . προσφέρεται σε τιμή 
ευκαιρίας μόνο 50.000 €. 

ΠΩΛΗΣΗ  ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ. 13825 ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ, Μονοκατοι-

κία με 132 τ.μ., ισόγειο και 126 τ.μ. υπόγειο 
, έχει ανεγερθεί σε οικόπεδο 7.250 τ.μ. κατα-

σκευή 2003, σαλόνι κουζίνα ανεξάρτητη και 
3 υ/δ, με εκπληκτική και ανεμπόδιστη θέα , 
πρόκειται για μία ωραιότατη κατασκευή αυ-
στηρών τεχνικών προδιαγραφών, με πολυτέ-
λεια και ζεστασιά, έχει ατομική θέρμανση με 
ξυλολέβητα και με πετρέλαιο , έχει και ηλιακό 
θερμοσίφωνα, διαθέτει τζάκι, διπλό πάρκινγκ 
και αναφέρεται μόνο σε απαιτητικούς αγο-
ραστές , είναι μία ευκαιρία χωρίς αμφιβολία, 
ζητούμενο τίμημα 180.000€, Πληροφορίες 
μόνο στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 13846 - Μακροχώρι ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
νεόδμητη Μονοκατοικία συνολικής επιφά-
νειας 167 τ.μ. Ισόγειο. Αποτελείται από 4 
Υπνοδωμάτια, Σαλοκουζίνα, Μπάνιο και 
WC. Είναι κατασκευασμένη το 2005 και 
διαθέτει θέρμανση Ατομική - Πετρέλαιο, Α-
περιόριστη Θέα, Κουφώματα Συνθετικά, 
Πόρτα Θωρακισμένη, Αποθήκη , Κήπο, A/C, 
Διπλά τζάμια - Τιμή: 65.000 €. Σε εξαιρετικό 
οικόπεδο 1054 τ.μ. το οποίο βλέπει σε δύο 
δρόμους με γκαράζ δύο αυτ/των. Διαθέτου-
με την ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του 
ακινήτου αυτού. 

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 13507 ΚΑΤΩ ΕΛΗΑ, Αποθήκη 473 

τ.μ., κατασκευή 1985, ισόγεια, με πολύ άνετη 
πρόσβαση , κέντρο απόκεντρο, σε πολύ καλή 
τιμή, αποτελεί ευκαιρία χωρίς αμφιβολία, τιμή 
100.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 13605 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ Γραφείο 

συνολικής επιφάνειας 19 τ.μ. Ημιώροφος Υ-
περυψωμένος. Αποτελείται από 1 Χώρο, . 
Είναι κατασκευασμένο το 1976 και διαθέτει 
θέρμανση Ατομική - Ηλεκτρικό, Κουφώματα 
Συνθετικά, Διπλά τζάμια - Τιμή: 9.000 €. 

Κωδ 13513 ΩΡΟΛΟΙ, Γραφειακοί χώροι 
μικτά 234 τ.μ. και καθ. 198 τ.μ., κατάλληλοι 
για φροντιστήριο και όχι μόνο, κατασκευή 
2001,  4 -5 χώροι, 1 ος όροφος, σε εξαιρετική 
κατάσταση, καινούργια συνθετικά κουφώματα 
με διπλά τζάμια, σχετικά νεόδμητο κτίριο , 
υπερσύγχρονης κατασκευής και με υψηλών 
ποιοτικά προδιαγραφών, αξία 100.000€ ,

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 13760 - Μακροχώρι ΠΩΛΕΙΤΑΙ ε-

πί της Αριστοτέλους κατά αποκλειστικότητα 
κατάστημα ισόγειο συνολικής επιφάνειας 33 
τ.μ. Με ικανοποιητική βιτρίνα , διαθέτει επίσης 
προαύλιο χώρο δικό του τιμή: 20.000 €.

Κωδ.13710 ΚΕΝΤΡΟ , Κατάστημα 101 
τ.μ., και με 110 τ.μ. υπόγειο το οποίο επικοι-

νωνεί με εσωτερικό υδραυλικό ανελκυστήρα 
, κατασκευή 2002, με δικό τους WC , ισόγειο, 
νεόδμητο , σε εξαιρετική κατάσταση και και-
νούργια συνθετικά κουφώματα με διπλά τζά-
μια, άριστη κατασκευή και ατομική θέρμανση 
πετρελαίου, σε πολύ καλή γειτονιά, κατάλληλο 
για πολλαπλές χρήσεις , Αποκλειστική διά-
θεση και υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ, 140.000€.

ΠΩΛΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ. 13738 ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙ, Αγροτεμάχιο 

3.800 τ.μ., με νεκταρίνια Big Τop 9 ετών πω-
λείται σε εξαιρετικά καλή τιμή , μόνο 11.000€. 

Κωδ 13801 ΜΙΚΡΗ ΣΑΝΤΑ, πωλείται α-
γροτεμάχιο 6.144 τ.μ., σε πολύ χαμηλή τιμή, 
υπάρχει και νερό κοντά , τιμή μόνο 3.500€,

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ: 13736 ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ, Οικόπεδο 

494 τ.μ., εντός σχεδίου πόλης , διαθέτει θέα 
απρόσκοπτη, ελαφρώς επικλινές , ευκαιρία 
χωρίς αμφιβολία και σε πολύ καλή τιμή , μόνο 
50.000€.

Κωδ 13664 ΕΡΓΟΧΩΡΙ, πωλείται οικόπεδο 
584 τ.μ., εντός σχεδίου και με σ/δ 0,8 ελαφρώς 
επικλινές , πάνω σε κεντρικό δρόμο και με νότιο 
προσανατολισμό , σπάνιο οικόπεδο σίγουρα , 
τιμή από 70.000€ τώρα μόνο 55.000€.

Κωδ 13715 ΒΕΡΓΙΝΑ, Οικόπεδο 1.070 
τ.μ., εκπληκτικό οικόπεδο, ευκαιρία χωρίς αμ-
φιβολία, σε τιμή προσφοράς μόνο 57.000€ 
Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από 
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

 Κωδ. 13685 στον Τριπόταμο πωλείται 
ένα χωραφοοικόπεδο στην άκρη του χω-
ριού 4.000 τ.μ. άρτιο και οικοδομήσιμο , τιμή 
50.000€. Διαθέτουμε την ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙ-
ΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του ακινήτου αυτού.

Κωδ: 13752  ΡΑΧΗ, πωλείται ένα οικόπε-
δο εντός ζώνης 6.100 τ.μ. είναι σε ανοιχτωσιά 
, κατατμείται και σε δύο οικόπεδα άρτια και 
οικοδομήσιμα, εκπληκτικό πραγματικά και 
σε άριστο σημείο, αλλά και σε τιμή πραγμα-
τικής ευκαιρίας, μόνο 60.000€ . Αποκλειστική 
διάθεση και υπόδειξη από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΛΜΗΡΟΥΣ
Κωδ: 13730 - Ράχη ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικόπεδο 

συνολικής επιφάνειας 1350 τ.μ. εντός ζώνης 
πολύ κοντά στα Γήπεδα  Τιμή: 16.000 €.

Κωδ 13723 ΛΑΖΟΧΩΡΙ, Πωλείται α-
γροτεμάχιο στην περιοχή Πέτρινη  Γέφυρα 
3 στρέμματα , η τιμή του εξαιρετικά χαμηλή , 
μόνο 4.000€.
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ΖΗΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μεγάλη Επιχείρηση αγροτικών προϊόντων στην 

περιοχή της Ημαθίας ενδιαφέρεται για την κάλυψη 
των παρακάτω θέσεων εργασίας

1) Τεχνίτης ή Αρχιτεχνίτης ή Εργοδηγός Μηχανικός   
εγκαταστάσεων 2ης ειδικότητας

2) Αρχιτεχνίτης Μηχανικός εγκαταστάσεων 4ης ειδι-
κότητας- Θερμαστής 

3) Τεχνίτης ή Αρχιτεχνίτης ή Εγκαταστάτης Ηλεκτρο-
λόγος Α΄ Ειδικότητας

Υποβολή Βιογραφικού: personnelv.s2@gmail.com

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
Από παραγωγική εταιρία της Βέροιας ζητείται εργα-

τοτεχνίτης, οδηγός με επαγγελματικό δίπλωμα (Π.Ε.Ι.) 
και υπάλληλος γραφείου με γνώσεις μάρκετινγκ. Τη-
λέφωνα επικοινωνίας: 6974 814606 και 6974 312313.
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ 25 τ.μ. επιπλωμένο 120 ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ 30 τ.μ. επιπλωμένο 160 ευρώ
ΠΑΠΑΚΙΑ 35 τ.μ. επιπλωμένο 150 ευρώ
ΡΟΛΟΪ 35 τ.μ. καλό 130 ευρώ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 35 τ.μ. επιπλωμένο 160 ευρώ
ΠΑΤΡΙΔΑ 40 τ.μ. 120 ευρώ
ΠΙΕΡΙΩΝ 45 τ.μ. καινούργιο 220 ευρώ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 45 τ.μ. 15 ετών επιπλωμένο θέα 250 ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 45 τ.μ. επιπλωμένο 140 ευρώ
ΡΟΛΟΪ 50 τ.μ. ανακαινισμένο 190 ευρώ
ΡΟΛΟΪ 50 τ.μ. ανακαινισμένο επιπλωμένο 200 ευρώ
ΡΟΛΟΪ 50 τ.μ. 15 ετών καλό 180 ευρώ
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 55 τ.μ. 10 ετών 220 ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 60 τ.μ. 1ΔΣΚ καλό 180 ευρώ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 60 τ.μ. επιπλωμένο 10 ετών 250 ευρώ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 2 δωμάτια, καλή 220 ευρώ
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 70 τ.μ. 15 ετών επιπλωμένο 250 ευρώ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 80 τ.μ. ατομική θέρμανση 180 ευρώ
ΡΟΛΟΪ 90 τ.μ. ατομικός λέβητας καλό 200 ευρώ
ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 80 τ.μ. ανακαινισμένο 240 ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 90 τ.μ. 15 ετών ηλιακό, πάρκιγκ 250 ευρώ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 90 τ.μ. ανακαινισμένο επιπλωμένο 250 ευρώ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ διαμέρισμα 100 τ.μ. σε μονοκατοικία ατομι-
κή θέρμανση 250 ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 110 τ.μ. ατομική θέρμανση 300 ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ 110 τ.μ. ατομική θέρμανση τζάκι 350 ευρώ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 110 τ.μ. ατομική θέρμανση, θέα 320 ευρώ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 130 τ.μ. 4 δωμάτια, 10 ετών 250 ευρώ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 150 τ.μ. 4 δωμάτια, 10 ετών, θέα, γκαράζ, 400 ευρώ
ΕΛΙΑ 120 τ.μ. επιπλωμένο, 400 ευρώ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 100 τ.μ. 10 ετών τζάκι, ατομική θέρμανση, 
επιπλωμένο 400 ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΜΑΓΑΖΙΩΝ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 35 τ.μ. πολύ καλό 370 ευρώ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 100 τ.μ. επί της Βερμίου 1800 ευρώ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 40 τ.μ. καλό 380 ευρώ
ΡΟΛΟΪ 60 τ.μ. πλατεία 400 ευρώ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ 150 τ.μ. με υπόγειο 60 τ.μ. 400 ευρώ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΡΟΛΟΪ 25 τ.μ. καλό 8000 ευρώ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΣΩΣ 38 τ.μ. ανακαινισμένο, θωρακισμένη, 
βλέπει μπροστά 16500 ευρώ
ΕΛΙΑ 30 τ.μ. στην πλατεία 4ος 11000 ευρώ
ΕΛΙΑ 75 τ.μ. ισόγειο κόπλαμ παράθυρα 12000 ευρώ
ΡΟΛΟΪ 55 τ.μ. κόπλαμ 13000 ευρώ
ΠΑΠΑΚΙΑ 75 τ.μ. καινούργιο 2Δ, πάρκιγκ, αποθήκη 
58000 ευρώ
ΡΟΛΟΪ 68 τ.μ. καλό 18000 ευρώ
ΡΟΛΟΪ 100 τ.μ. 4ος ατομική θέρμανση 29000 ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ 75 τ.μ. ανακαινισμένο πάρκιγκ ατομική θέρμαν-
ση 37000 ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 75 τ.μ. 18 ετών 2 δωμάτια 48000 ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 100 τ.μ. 18 ετών θέα 67000 ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ 80 τ.μ. 2ος 28000 ευρώ
ΚΝΕΤΡΟ 100 τ.μ. τζάκι, ανακαινισμένο, θέα, αποθήκη, 
καλό 48000 ευρώ
ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗ 110 τ.μ. ανακαινισμένο, 2 γκαράζ, 62000 ευρώ
ΠΑΠΑΚΙΑ 130 τ.μ. καινούργιο, 3 δωμάτια, πάρκιγκ 
118000 ευρώ
ΠΑΠΑΚΙΑ 150 τ.μ. καινούργιο, ατομική θέρμανση, γκα-
ράζ 95000 ευρώ
ΜΕΖΟΝΕΤΑ 160 τ.μ. σε 2 επίπεδα, 10 ετών, 145000 ευρώ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 140 τ.μ. θέα ατομική θέρμανση πολύ καλό, 
20 ετών, 95000 ευρώ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 130 τ.μ. 10 ετών, 3 δωμάτια, 95000 ευρώ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΧΩΡΑΦΙΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ
ΓΑΛΑΞΙΑΣ 3.600 με ελιές 8500 ευρώ
ΚΟΥΛΟΥΡΑ 13.000 μέτρα με ροδάκινα 39000 ευρώ
ΜΕΣΗ 10.000 μέτρα με ροδάκινα 30000 ευρώ
Ν. ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ 15.000 μέτρα με αχλάδια 45000 ευρώ
ΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙ 5.000 μέτρα 15000 ευρώ
ΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙ 50.000 μέτρα με ροδάκινα 130000 ευρώ
ΠΑΤΡΙΔΑ 1.100 μέτρα με δένδρα 3500 ευρώ
ΔΙΑΒΑΤΟΣ 5.000 μέτρα 15000 ευρώ
ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ 44.000 μέτρα 75000 ευρώ
ΑΓΚΑΘΙΑ 16.000 μέτρα 26000 ευρώ
ΒΕΡΓΙΝΑ 43.000 μέτρα 125000 ευρώ

www.laosnews.gr

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Φοιτητικες Γκαρσ. Στο κεντρο.
ΛΑΔΟΜΥΛΟΙ Μονοκατοικια 65 τ.μ με οικοπεδο 200 τ,μ 50000€
ΙΚΑ 95 τ.μ Α.Θ  Κοπλαμ, ασανσερ,ρετιρε  43000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ ανω, οικόπεδο .600τ,μ 24000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ καιν.4ος 120 τ.μ με parkigk, Α.Θ 3ΔΣΚ  
τζακι αναμ. 140000€
ΠΑΥΣΑΝΙΟΥ οικ.375 τ,μ με παλια κατοικια 28000
ΚΕΝΤΡΟ 95 τ.μ, 2ΔΣΚ του  2003 80000€
ΚΕΝΤΡΟ 120 τ.μ 2ΔΣ-Κ  Θέα,αποθ. Α.Θ ανακαιν.75000€
ΜΕΖΟΝΕΤΤΑ με Θεα,Α.Θ ,τζακι παρκιγκ, 150 τ.μ 3ΔΣΚ 
wc 130000€
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ Στουντιο-Γραφειο  30 τ.μ με θεα,προσο-
ψης Ευκαιρία 10000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙ Μονοκατοικια 68 τ.μ του 75΄με οικοπ.270 
μετρα 30000€
EΛΗΑ 1Δ Κουζινακι WC 38 τ.μ ευχαριστο, 10000€
ΟΙΚΟΠΕΔΟ 380 Τ.Μ κεντρο σ.δ 1,2 καλη τιμη
ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗ καινουριο με θεα, 3ος 92 τ.μ +γκαραζ,Α.Θ 
85000€
N.ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ Μον/κια ημιτελης με 3ΔΣΚ +900 τ.μ 
οικοπεδο 0100€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑ  Μονοκατοικια διατηρητεα σε οικοπεδο 190 
τ.μ 70000€
 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ Στουντιο Λουξ επιπλωμενο Α.Θ. 230€        
Π.ΜΕΛΑ   3ος.3ΔΣΚ 2 WC Α.Θ πανελ, καλό 300€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ  4ος 1ΔΣ-Κ WC Κ.Θ 170€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 1ΔΣΚ  4oς Θερμ/τες με  θεα 170€
Π.ΜΕΛΑ 2ΔΣΚ Α.Θ Κοπλαμ ,μωσαικο-ξυλο 220€
ΩΡΟΛΟΙ Στουντιο ,χωρις Θερμανση  1ος - 100€
ΠΑΠΑΓΟΥ 1ΔΣΚ Α.Θ χωρις κοιν. ισογειο και 3ος 120€
ΠΑΠΑΚΙΑ 80 τ.μ 2ΔΣΚ Α.Θ. 1ος ανακαινις. 2017- 250€
ΚΕΝΤΡΟ 2ΔΣΚ. Α.Θ. ΡΕΤΙΡΕ Κοπλαμ, 260€
ΚΕΝΤΡΟ 3ΔΣ-Κουζινα χωριστα Α.Θ,Κοπλαμ 280€
ΑΓ.ΠΑΤΑΠΙΟ 25ετιας διαμπερες με 3ΔΣΚ Ωρ/ση 300€
ΚΕΝΤΡΟ  2ΔΣΚ Θέα, Κοπλαμ,θωρακ. Θερμ/τες   Α/C 280€
ΚΕΝΤΡΟ 3ΔΣ/Κ Α.Θ επιπλωμενο 400€
ΠΑΠΑΓΟΥ ΛΟΥΞ 1ΔΣΚ Α.Θ 60τ.μ 220€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ επιπλωμενο 1ΔΣΚ 10 ετιας 200€
ΩΡΟΛΟΙ 2ΔΣΚ Α.Θ κοπαμ,επιπλωμενο 250€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ -ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ 

ΠΕΡ/ΚΗ Βεροιας Φιλέτο 16 στρ.πανω στην άσφ.  σ.δ 02 16€

ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ 8500 τ.μ με πομωνα  στην ασφ 3000 το 
στρέμμα
ΕΡΓΟΧΩΡΙ 10500 τ.μ αγροοικοπεδο  Ευκαιρια  25000€
ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ κοντα στου Τσεσμελη 19 στρ.με επι-
τραπεζια, μετοχή Πομόνας κ μπεκακια 2800€ το στρεμμα
ΤΕΛΩΝΕΙΟ Βιομηχανικη αποθηκη και μεταλικο στεγα-
στρο 200 τ.μ εντος γηπεδου 1500 τ.μ   30000€
Π.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ 10 στρεμ. με πομωνα+ροδακ. 25000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ κτημα 21 στρ. με βιομηχανικα τα 8στρ 
42000€
ΑΣΩΜΑΤΑ 5στρ. αρτιο με Θέα 25.000€ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΣΥΚΙΕΣ πανω από 66΄ 35 στρεμ. 70000€ 
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ διπλα στο χωριο μπαξες 3 στρ. 10000€                                                                    
ΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ 6500 τ.μ. κοντα στο χωριο 30.000€ ΤΩΡΑ 
24000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 10στρ 20000€ -  ΣΤΑΥΡΟΣ 15 στρ. 45000€
ΜΟΝΟΣΠΙΤΑ θεση Τουμπα,4 στρ 4000€
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ. 10 στρ,πανω στην ασφαλτο κοντα στην 
Πατριδα.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ –ΓΚΑΡΑΖ

ΕΜ.ΠΑΠΠΑ κ  Καρατασου    καταστηματα 40τ.μ 30.000€
ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ καταστημα   50 τ.μ 30.000
ΑΝΟΙΞΕΩΣ καταστ.75 τ.μ+60 οροφος 50000€
AΓΓΕΛΩΝ καταστ.25 τ.μ κατάλληλο και για γκαραζ 23000
ΩΡΟΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟ 33 τ.μ  προσοψης 18000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ χωρος προσοψη, 400+400 τ.μ 700€
ΙΑΤΡΕΙΟ διχωρο κοντα στην Βενιζελου 250€
ΚΤΕΛ στην εισοδο,καταστημα 60 τ.μ +60 υπογειο 5€
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ  ενας χωρος + wc  80€
ΑΠΟΘΗΚΗ  ισόγεια  επι της Ανοίξεως 180 τ.μ  200€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Γραφειο 50 τ.μ Λουξ πρό-
σοψη 300€
ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ Διώροφο Νεοκλασικό κεντρο για Καφε-Ρε-
στωράν 
ΠΩΛΕΙΤΑΙ στον  ΠΡΟΜΗΘΕΑ υπογεια αποθηκη 80 Τ.μ 
7000€ 
ΩΡΟΛΟΙ Γκαραζ κλειστο  ενοικιο 50€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Επαγγελματικος χωρος 100τ.μ 200€   
ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 
1300τ.μ                                       
Για διαλογητηριο η παρομοιες χρησεις,με ψυκτικους θαλαμους..

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

ντρο του χωριού, 25.000 ευρώ, τιμή συζητήσιμη. 
Τηλ.: 6979 159954.

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου στην 
περιοχή της Βέροιας με πλυντήριο, λιπαντήριο, πάρκιγκ φορτη-
γών και πελατεία θέρμανσης. Το ενοίκιο είναι καλό. Μόνο σοβα-
ρές προτάσεις. Τηλ.: 6940 507491.

Η κατασκευαστική εταιρία Ματσάλας Χρήστος, με έδρα 
το 9ο χλμ. Βέροιας-Νάουσας ΖΗΤΑ έναν Ηλεκτρολόγο-Μηχα-
νικό, έναν ηλεκτρονικό μηχανικό και έναν πωλητή για μόνιμη 
απασχόληση. Επιθυμητή η γνώση Αγγλικής γλώσσας και η 
γνώση Η/Υ. Βιογραφικά στα γραφεία της εταιρίας και στο e-
mail: info@matsalas.gr. Τηλ.: 23310 93440 & 6936 805053.

Η εταιρία γυναικείων εσωρούχων και μαγιό Lida,
με έδρα τη Βέροια ζητά:

Βοηθο στο Τμήμα Δημιουργικού
-Έρευνα & σχεδιασμός
-Συμμετοχή σε όλα τα στάδια δημιουργίας συλλογής
Προσόντα
-Άριστη αντίληψη τάσεων μόδας
-Έμφαση στη λεπτομέρεια & δημιουργικό μυαλό
-Καλή γνώση Αγγλικών
-Επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη γνώση σχεδιαστικών προ-

γραμμάτων
-Επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη γνώση πατρόν
Οι κατάλληλοι υποψήφιοι μπορούν να στείλουν βιογραφικό στο 

e-mail: info@lida.gr ή να επικοινωνήσουν στο τηλ.: 23310 26855.

ZHTEITAI αρτεργάτης για να εργαστεί σε αρτοποιείο
Απαραίτητα προσόντα:
• Ηλικία από 22 έως 50
• Δίπλωμα Ι.Χ.
• Πολύ καλές επικοινωνιακές ικανότητες.
Επιθυμητή η προϋπηρεσία και εκπλήρωση στρατιωτικής 

θητείας. Παρακαλώ επικοινωνήστε στο τηλ. 23310 74041 υπ. 
ΚΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ από τις 09.00 έως τις 13.00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νεαρά κοπέλα για να εργαστεί ως γραμμα-
τειακή υποστήριξη σε γραφείο για πρωινή ή απογευματινή 
απασχόληση.

Απαραίτητα προσόντα
• Έως 30 ετών.
• Δίπλωμα Ι.Χ.
• Άριστη γνώση Η/Υ Microsoft Word, Internet, email, Αγγλι-

κά επιπέδου lower.
• Πολύ καλές επικοινωνιακές ικανότητες.
Παρακαλώ αποστείλατε το βιογραφικό σας με φωτογρα-

φία για συνέντευξη ergasiaxm@gmail.com

ΖΗΤΕΙΤΑΙ φαρμακοποιός ή βοηθός Φαρμακείου ή 
υπάλληλος φαρμακείου με εργασιακή εμπειρία σε ιδιω-
τικό φαρμακείο για πλήρη απαασχόληση στην πόλη της 
Νάουσας. Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: vasilikhstavrou@gmail.com.
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
Περιοχή Μητρόπολης,38 τ.μ ανακαινισμένο με a/c, 
βλέπει  ακάλυπτο, επιπλωμένο 24000€
(κωδ ΓΚ53)
Ισόγειο στο βήμα του Αποστόλου Παύλου64 τ.μ 
1ΔΣΚΜ χωρίς κοινόχρηστα οικοδομής 25000€
(κωδ ΓΚ48)
Κυριώτισσα 36 τ.μ 2ος ακάλυπτος 9000€
(κωδ ΓΚ44)
Ρολοι, 38τμ, βλέπει σε ακάλυπτο με ανοιχτωσια και 
ήλιο,καινούργια κουφώματα και τέντες ,
επιπλωμένο , 18000€(ΓΚ54)
2 ΔΩΜΑΤΙΑ
Καλλιθέα 83 τ.μ 2ΔΣΚΜ  καινουργιο, ατομική θέρμανση,-
μεγάλη βεράντα, θέα στον κάμπο, 65000€ (κωδ 2Δ 140)
Προμηθέας, 94 τ.μ, 1ος ορ,2ΔΣΚΜ ,15ετίας,ελά-
χιστα χρησιμοποιημένο,δυνατότης αυτόνομης θέρ-
μανσης 57000€ (κωδ 2Δ 134)
Τσερμένι, 70 τ.μ 1ος οροφος,2ΔΣΚΜ ,5ετίας , air
Condicion,πυλωτή, αποθήκη,από 60000 τώρα
45000€  (κωδ 2Δ 133)
Κοντά στην πλατεία Ωρολογίου 70τ.μ 2ΔΣΚΜ, 2ος 
ανακαινισμένο,40000€ (κωδ 2Δ 132)
Καλλιθέα 125 τ.μ, 2ΔΣΚ 2 μπάνια,1ος οροφος, τιμή 
80000€ (κωδ 2Δ 130)
Προμηθέας, καινούργια οικοδομή, ισόγειο με δική του 
είσοδο,άριστη κατασκευή,μοντέρνο,φωτεινό, ευχάρι-
στο,2ΔΣΚΜ, πάρκινγκ, 42000€ (κωδ 2Δ152) 
Καινούργια οικοδομή στο κέντρο,περιοχή Αγ. Αντωνί-
ου,93 τ.μ 3ος, ιδανικό για επαγγελματική χρήση αλλά 
και για κατοικία 65000€ (κωδ2Δ123)
Παράλληλη στην Πιερίων, 92 τ.μ 2ΔΣΚΜ, ατομική θέρ-
μανση,3ος ορ. Πάρκινγκ, 8ετίας, 62000 € (κωδ 2Δ120)
Μητρόπολη,104 τ.μ ,2ΔΣΚΜ, τζάκι,ατομική θέρμανση, 
ηλιακός, 3ος οροφος 65000 (κωδ2Δ109)
Τσερμένι ,100τ.μ, 1ος,2ΔΣΚΜ, τζάκι, ηλιακός, τέντες,  
ωρομετρηση, κουφωτή ντουλάπα, πόρτα ασφαλείας 
,θέα, ιδιωτική κατασκευή ,τιμή συζητήσιμη(κωδ2Δ102)
Στο κέντρο, σε πεζόδρομο,75 τ.μ 2ος ορ,2ΔΣΚΜ, 
βλέπει πίσω, χρήζει μερικής ανακαίνισης ,κατάλληλο 
και για επαγγελματικη χρηση,τιμή
50000 (κωδ 2Δ125)
Φανάρια Κύπρου,60 τ.μ ,2ος,2ΔΣΚΜ,ατομική θέρ-
μανση, πάρκινγκ 2 θεσεις, οικοδομή 10ετίας 60000€ 
(κωδ 2Δ85)
3 ΔΩΜΑΤΙΑ
Πάνω από το πασα κιόσκι,μαιζονέτα,ισόγειο-1ος, 
3ΔΣΚ2,103 τμ, γίνονται και δύο διαμερίσματα, μπάνια 
,άμεση πρόσβαση στην αυλή, κλειστό πάρκινγκ,και-
νούργιο,95000€ (κωδ3Δ86)
Πασα κιόσκι,100τ.μ ,3ΔΣΚ2 μπάνια, ωραία βερά-
ντα,70000€(δυνατότητα αγοράς κλειστού πάρκινγκ 
έξτρα) (κωδ 3Δ93)
Βήμα Απ. Παύλου, 3ΔΣΚΜ, 4οςορ, σκεπή ,με ανακαι-
νισμένα μπάνιο ,κουζίνα , κουφώματα,
διαμπερές 65000€(κωδ3Δ100)
Πωλούνται Διαμερίσματα με 2 δωμάτια: 
•ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 2Δ 97τμ οροφοδιαμέρισμα, μεγάλο 
σαλόνι, κουζίνα, χολ, μεγ.μπάνιο, ΤΙΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ 
(2Δ143)
•ΡΟΛΟΙ 120τμ.2Δ, ανακαινισμένο,ΣΛ,Κ,WC, κόπλαν, 

σίτες,ντουλαπες, ατομική (2Δ147)
•ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 85τμ, 2Δ, σαλοκουζίνα,WC, αποθήκη, 
καινούρια πλακάκια 60.000€(2Δ148)
•ΚΕΝΤΡΟ 2Δ πλήρως ανακαινισμένο, κόπλαν,πλακά-
κια 62.000€(2Δ149)
•ΚΕΝΤΡΟ 2Δ σαλόνι, κουζίνα, 2WC, χωνευτές ντου-
λάπες και στα δύο δωμάτια, 100τ.μ., air-condition, 
πόρτα ασφαλείας, πάτωμα με μάρμαρο, τέντες και 
ατομική θέρμανση διαμπερές 60.000€ (2Δ135)
Πωλούνται Διαμερίσματα με  3-4 δωμάτια:
•ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 117τμ οροφοδια-
μέρισμα,3Δ, μεγάλο σαλόνι, κουζίνα, μεγ.μπάνιο, 
ΤΙΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ (3δ98)
•ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 3Δ σαλοκουζίνα, αποθήκη, ατομική 
θέρμανση, κλειστό παρκινγκ 25τ.μ. 2008 έτος κατα-
σκευής 80.000€ (3Δ47)
•ΜΕΖΟΝΕΤΑ κοντά στην Μπαρμπούτα, 3Δ τζάκι, α-
τομική θέρμανση, παρκινγκ, 2WC, 10 ετών, 105.000€ 
(3Δ79)  
Πωλούνται Γκαρσονιέρες: 
•ΚΕΝΤΡΟ γκαρσονιέρα 60τμ.δωμάτιο, ανακαινισμένο 
μπάνιο και κουζίνα, χολ με ντουλάπα, a/c, κόπλαν, 
πόρτα ασφαλίας, τιμή 30.000€ (ΓΚ52)
•ΚΕΝΤΡΟ στούντιο 28τ.μ., τιμή ευκαιρίας 15.000€ (ΓΚ34)
•ΚΕΝΤΡΟ στην Ελιά 30τ.μ. 15.000€ (ΓΚ36)
•ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 1Δ σαλόνι, κουζίνα, σε πολύ καλή 
κατάσταση 20.000€ (ΓΚ30)
•ΠΑΠΑΚΙΑ 1Δ σαλόνι, κουζίνα 64τ.μ. ισόγειο, χωρίς 
κοινόχρηστα, 25.000€ (ΓΚ48)
•ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 1Δ σαλοκουζίνα, ανακαινισμένο, και-
νούρια κουφώματα, 45τ.μ., ατομική θέρμανση, ανοι-
χτή θέση παρκινγκ, πρώτος όροφος, 35.000€ (ΓΚ6)
Πωλούνται Μονοκατοικίες:
•ΠΑΠΑΚΙΑ-ΡΟΛΟΙ 2Δ σαλόνι, κουζίνα, 75τ.μ., σε 
175τ.μ., ατομική θέρμανση, και 2 αποθήκες 50.000€ 
(Μ148)
•ΚΕΝΤΡΟ 2Δ σαλόνι, κουζίνα, παρκινγκ, αποθήκη, 
80τ.μ., 65.000€ (Μ150)
•ΜΕΖΟΝΕΤΑ στο κέντρο 145τ.μ. οικόπεδο, 60τ.μ. 
ο πάνω ο πάνω όροφος και 62τ.μ. ο κάτω όροφος, 
80.000€ (Μ43)
•ΡΟΛΟΙ μεζονέτα, σαλοκουζίνα με τζάκι στον κάτω 
όροφο και 2Δ με μπάνιο στον επάνω όροφο, ατομική 
θέρμανση, πόρτα ασφαλείας, καινούρια κουφώματα, 
ανακαινισμένο, 85τ.μ. κτίσμα, με 2 air-condition και 
κλειστό παρκινγκ 100.000€ (Μ113)
•ΤΡΙΛΟΦΟΣ μονοκατοικία με κήπο, 2Δ σαλόνι, κουζί-
να, 340τ.μ. οικόπεδο, 68τ.μ. κτίσμα, ατομική θέρμαν-
ση, με παρκινγκ 30.000€ (Μ145)
Πωλούνται Ημιτελή:
•ΛΑΖΟΧΩΡΙ 1200 τμ. οικόπεδο με κτίσμα ημιτελές 
45τ.μ. 55.000€ (Η11)
•ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑ 200τ.μ. κτίσμα στα τούβλα, 50τ.μ. υπό-

γειο, 50.000€ (Η16)
•ΒΕΡΓΙΝΑ κτίσμα στα τούβλα 118τ.μ. με 90τ.μ. και 
1041τ.μ. οικόπεδο 60.000€ (Η20)
•ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ 500μ οικόπεδο, 50τ.μ. ισόγειο και 
50τ.μ. 70.000€ (Η8)
Πωλούνται Χωραφοοικόπεδα:
•Οικόπεδο 16 στρ. ΕΠΙΣΚΟΠΗ στον κόμβο της Εγνα-
τίας (ΟΙΝ02)
•Οικόπεδο στον ΆΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΡΟΣ ΠΑΤΡΙΔΑ 
5στρ. με κτίσμα 386τ.μ. 50.000€ (Χ474)
•Οικόπεδο στα ΑΣΩΜΑΤΑ 1.200μ με θέα 65.000€ 
(ΑΧ07)
•Στην ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ 4650μ, 58μ φάτσα, 300μ από 
την άσφαλτο, χτίζει 930τ.μ. 36.000€ (ΒΧ03)
Πωλούνται Μαγαζιά:
•Κατάστημα ΣΤΗΝ Ν.Π.Ο. 300τ.μ. (ΕΧ86)
•ΣΤΗ ΒΕΛΙΖΕΛΟΥ 120τ.μ. ισόγειο, και 120τ.μ. πατάρι 
(ΕΧ87)
•ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ μαγαζί 90τ.μ.,  Νοικιασμένο αυτήν την 
στιγμή στα 800€ σε πολύ προσιτή τιμή (ΕΧ85)
•ΚΕΝΤΡΙΚΟΤΑΤΟ μαγαζί, 85 τ.μ, με πατάρι και υπό-
γειο (ΕΧ56)
•ΚΕΝΤΡΟ μαγαζί με σπίτι από πάνω 60.000€ (ΕΧ60)
Πωλούνται Γραφεία:
•ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ γραφείο 4 χώρων,πλήρως ανακαινι-
σμένο,  62.000€ (ΕΓ42)
•ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 81τ.μ. 60.000€ (ΕΓ26)
•ΚΕΝΤΡΟ 2 χώροι με WC 30.000€ (ΕΓ33)
•ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ πλήρως ανακαινισμένο με εύκολη 
πρόσβαση, χωρίς κοινόχρηστα, 65τ.μ. με πατάρι 
20τ.μ. 50.000€ (ΑΝΑ03)
•ΣΤΟ ΡΟΛΟΙ γραφείο 2 χώροι 75.000€ (ΕΓ15)
Πωλούνται Γκαράζ:
•Γκαράζ, κλειστό ΣΤΟ ΤΣΕΡΜΕΝΙ, 100τμ., 10.000€ 
(900)

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
Ενοικιάζονται Διαμερίσματα με 2 δωμάτια:
•ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στο Πασακιόσκι διαμέρισμα 3ου ορ., 
2 δωμ., σαλοκουζίνα, μπάνιο, a/c, ατομ. θέρμ., πετρ. 
μεγάλη βεράντα με υπέροχη θέα, 270€
•ΚΕΝΤΡΟ 2Δ, ΣΛ,85τμ, καιν. κουζίνα, καιν. μπάνιο, 
πλακάκια, κόπλαν, ντουλάπα, 230€ (2Δ82)
•ΓΑΛΑΞΙΑΣ 2Δ, ΣΛΚ, 85τμ, καιν. διαμερισμα, ατομική, 
τζάκι, αποθήκη, 280€ (2Δ83)
•ΡΟΛΟΙ 2Δ σαλοκουζίνα μπάνιο, με ηλεκτρικές συ-
σκευές, air-condition, ντουλάπα χωνευτή, και-
νούρια κουφώματα 190€ (2Δ70)
•ΚΕΝΤΡΟ 2Δ σαλοκουζίνα μπάνιο οροφοδι-
αμέρισμα, με αυτόνομη θέρμανση, οικοδομή 
2007, 80τ.μ. κουφώματα κόπλαν 250€ (2Δ72) 
•ΚΕΝΤΡΟ 2Δ σαλόνι κουζίνα, κουφωτές ντου-
λάπες, καινούρια πατώματα, καινούρια πόρτα, 

μεγάλοι χώροι 230€ (2Δ52)
•ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 2Δ σαλοκουζίνα, μπάνιο, μεγάλη βερά-
ντα, διαμπερές, άριστη κατασκευή, με θέση παρκινγκ, 
θέα, και τζάκι, 280€ (2Δ28)
•ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 2Δ σαλοκουζίνα, μπάνιο, επιπλωμένο 
ή μη, ντουλάπα, αυτόνομη θέρμανση, 180€ (2Δ38)
•ΡΟΛΟΙ 2Δ σαλόνι, κουζίνα, βεράντα καινούρια πόρ-
τα, καινούρια κουφώματα, 3ος όροφος, 200€ (2Δ41)
•ΚΕΝΤΡΟ 2Δ καινούρια κουζίνα, καινούρια κουφώ-
ματα, θωρακισμένη πόρτα, βεράντα, θέα, ατομική 
θέρμανση (2Δ60)
•ΚΕΝΤΡΟ 2Δ 2WC 100τ.μ., μεγάλη βεράντα, τέντες, 
ατομική θέρμανση με θερμοσυσσωρευτές, νυχτερινό 
ρεύμα, διαμπερές 220€ (2Δ59) 
Ενοικιάζονται Διαμερίσματα με 3-4 δωμάτια:
•ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΗ μεζονέτα με σαλοκουζίνα, δύο υ-
πνοδωμ,άτια, μπάνιο, ατομ. θέρμανση στο κέντρο, 
περιοχή Ωρολογίου.
•ΑΓ. Αντώνιος ΠΛΗΡΩΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ 3Δ ΣΛΚ, 
μπάνιο,εξαιρετικό, ατομική, ηλιακό 400€ (ΕΠ84)
•Μακροχώρι 120τμ, 3Δ, σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο, απο-
θήκη, τζακόσομπα, θερμοσυ., 200€ (3Δ37)
•ΤΣΕΡΜΕΝΗ 3Δ, ΣΛΚ, κόπλαν, πλακάκια, καιν. κου-
ζίνα,180€ (3Δ35)
•ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 3Δ, οροφοδιαμ. 109τμ,ΣΛΚ, αποθήκη, 
πυλωτή, αυτόνομη θερμ. απεριόριστη θέα 320€ (3Δ36)
•ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ καινούριο3Δ ΣΛΚ, 3 κουφοτές ντου-
λάπες, ατομική, θέα απεριόριστη, 5ος, παρκινκ 280€ 
(3Δ34)
Ενοικιάζονται Γκαρσονιέρες:
•ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ σαλοκουζίνα με τζάκι, 2 a/c, μεγάλες 
βεράντες 220€, περιοχή αστυνομίας.
•Στον Αγ. Αντώνη γκαρσονιέρα επιπλωμένη, δωμ, 
σαλόνι, κουζίνα,καιν. κουφώματα, χωρίς θέρμανση 
150€ (ΕΠ85)
•ΠΑΠΑΚΙΑ γκαρσονιέρα, δωμάτιο, σαλοκουζίνα, 
μπάνιο, a/c, θέση πάρκινκ, λίγα κοινόχρηστα,200€ 
(ΓΚ154)
•ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ γκαρσονιέρα καινούρια 2013,60τμ, 
λουξ, 1Δ, σαλοκουζίνα, ωρομέτρηση, 250€ (ΓΚ143)
•ΡΟΛΟΙ επιπλωμένη γκαρσονιέρα, καινούρια κουφώ-
ματα, διπλά τζάμια, ψυγείο, ηλεκτρική κουζίνα, κρεβά-
τι, τραπέζι, ντουλάπα 40τ.μ. 150€ (ΕΠ55)
•ΚΕΝΤΡΟ 1Δ σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο, άνετο και ευρύ-
χωρο, μεγάλη καινούρια ντουλάπα, καινούρια κουφώμα-
τα, καινούρια πλακάκια, 90τ.μ. ατομική θέρμανση, 250€ 

(ΓΚ128)
Ενοικιάζονται Μονοκατοικίες:
•Βίλλα, επιπλωμένη, 3Δ σαλόνι, κουζίνα, 2 βεράντες, 
ατομική θέρμανση, τζάκι, κήπο,   (ΕΠ66)
Ενοικιάζονται Γραφεία:
•Καινούρια ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 58τ.μ με 2 χώρους και 
46τ.μ. ένας χώρος, και τα δύο με κουζίνα και τουαλέτα 
350€ και 260€ (ΓΡ01)
•ΓΡΑΦΕΙΟ στο κέντρο 2χώροι, καινούρια κουφώ-
ματα, καινούρια πατώματα, πόρτα ασφαλείας, 
aircondition, 250€ (ΓΡ03)
•ΣΤΗ ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ, 55τ.μ, επαγγελματικός 
χώρος με πατάρι, χωρίς κοινόχρηστα, ανακαινισμένο 
320€ (ΓΡ06)
•ΚΕΝΤΡΙΚΟΤΑΤΟ γραφείο, 4 χώροι, κουζίνα, τουαλέ-
τα, ανακαινισμένο, λούξ.(Μ13)
Ενοικιάζονται Μαγαζιά: 
•ΚΥΛΙΚΕΙΟ στο ποιο κεντρικό σημείο της αγοράς, 
έτοιμο,40τμ, wc, κουζίνα, αποθήκη, (Μ86) 
•ΚΕΝΤΡΟ επαγγελματικός χώρος 50τμ, + 20τμ πατάρι, 
πλήρως ανακαινισμένο, χωρίς κοινόχρηστα, 320€ (Μ82)
•ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 7τμ + 
13τμ βοηθητικός χώρος, 250€ (Μ81)
•ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟΣ, κατάστημα, 650τ.μ σε 10στρ οικό-
πεδο (Μ11) 
•ΚΕΝΤΡΙΚΟ μαγαζί 70τ.μ. με μεγάλη βιτρίνα, και απο-
θηκευτικό χώρο, 800€ (Τ662)
•ΚΕΝΤΡΙΚΟ μαγαζί 30τ.μ. με πατάρι και είσοδο από 
δύο πλευρές ιδανικό για οποιαδήποτε χρήση (Α301)
•ΚΕΝΤΡΙΚΟ μαγαζί στην αγορά με εξοπλισμό καφετέ-
ριας, 50τ.μ. και πατάρι 380€ (Ζ101)
Ενοικιάζονται Αποθηκευτική χώροι:
•Γκαράζ στο κέντρο περιοχή ΚΤΕΛ-ΑΣΤΙΚΑ 40€
•Γκαράζ στο κέντρο περιοχή ΚΤΕΛ-ΑΣΤΙΚΑ 50€
•ΚΕΝΤΡΙΚΗ αποθήκη, 110 τ.μ. 250€   (ΑΠ1)
•ΚΕΝΤΡΙΚΗ αποθήκη, 60τ.μ, 200€ (ΑΠ2).
•ΚΕΝΤΡΟ, αποθήκη 280τμ.+100τμ., η αυλή με σκέ-
παστρο. (ΑΠ3). 

Επιλεγμένα ακίνητα
ΠΩΛΕΙΤΑΙ  διαμέρισμα στο Μακροχώρι, 85τμ, 2Δ, σα-
λοκουζίνα, μπάνιο, αποθήκη, θέση πάρκινκ, 60.000€ 
(2Δ148)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο κέντρο διαμέρισμα ή επαγγ. Χώρος, 
79τμ, 2Δ, σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο,ατομική θέρμανση, 
40.000€ (2Δ145) 
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οροφοδιαμέρισμα στον ΠΡΟΜΗΘΕΑ 
100τμ, μεγάλο σαλόνι, σε μικρή οικοδομή, 65.000€ 
(2Δ143)

Το γραφείο μας βρίσκεται: Αγίου Αντωνίου 1 
στον πρώτο όροφο

Site: www.stoxosrealestate.gr
Τηλέφωνα επικοινωνίας:
23310 68080, 6973 735020

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

Ζητούνται ακίνητα προς πώληση - ενοικίαση

www.laosnews.gr

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ έπιπλα γραφείου σε εξαιρετική κατάσταση και τιμή (4 
γραφεία, 1 τραπέζι συνεδριάσεων, 2 βιβλιοθήκες, 4 συρταριέρες με 
ρόδες, 1 καναπές, 2 καρέκλες γραφείου, 7 καρέκλες απλές, όλα μαζί 
ή και μεμονωμένα). Τηλ.: 6973 777747.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ 
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ (ΕΥΚΑΙΡΙΑ)

Συσκευαστήριο εσπεριδοειδών σε άριστη κατάσταση με:
Νο1 τράπεζα διαλογής
Νο2 μεταφορική ταινία
Νο3 κηρωτικό
 Νο4 τουρμπίνα
Νο5 μηχανικός ταξινομητής με σταδιακό ανοιγμα
Νο6  λεκάνη συσκευασίας.
Δυνατότητα παραγωγής 5 τόνους την ώρα δυ-

νατότητα να επεξεργαστούν τα εσπεριδοειδή και με 
φύλλα και να κηρωθούν 100 %. Τηλ.: 23310 21063.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Πωλείτα ι  κομπλέ 

σύστημα λέβητα πέ-
λετ, μάρκας TOPLING, 
ισχύς 30 KW, ελαφρώς 
μεταχειρισμένο, σε άρι-
στη κατάσταση, μαζί με 
δοχείο αδρανείας [μπά-
φερ] 500 litr για ακόμη 
πιο οικονομική καύση, 
σε τιμή ευκαιρίας. Τηλ. 
6944997269.

ΖΗΤΗΣΗΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η Εταιρεία «TSIFLIDIS SECURITY» ζη-

τάει για Άμεση Πρόσληψη άτομα (γυναίκες 
ή άνδρες) με Άδεια Εργασίας Προσωπικού 
Ασφαλείας για μόνιμη απασχόληση. Απα-
ραίτητα προσόντα είναι : όρεξη για δουλειά , 
δίπλωμα αυτοκινήτου και συνεργασία με την 
εταιρεία για εξέλιξη . Βιογραφικά και συνέ-
ντευξη στα γραφεία της εταιρείας , Θεσσαλο-
νίκης 45 - Βέροια 59131. Τηλ.: 23310 27102.
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CMYK

P Σόρι που έλλειψα τόσες μέρες, 
αλλά ήθελα να αποφύγω το αυτόφω-
ρο...

P Βλέπετε για την αγάπη το 
48ωρο διαρκεί δια βίου. Αν σε βρει 
μπροστά της, κάηκες.

P Εμείς οι σώγαμπροι έχουμε χά-
σει δια βίου το πλεονέκτημα έδρας.

P Στη χώρα αυτή πρέπει να ε-
γκλιματιστούμε πριν εγκληματίσου-
με.

P Και πριν την εφαρμογή των νό-
μων που όλοι απαιτούμε (αρκεί να μην 
αφορούν εμάς), ας ξεκινήσουμε με τα 
απλά: ενσυνείδητη αυτοπειθαρχία.

P Κάτι σαν πρόληψη, ας πούμε. 
Ό,τι απλούστερο και χρησιμότερο.

P Εδώ και πολλά χρόνια μιλά η 
στήλη για το έλλειμμά μας σε παιδεία, 
μεγαλύτερο ακόμη και του οικονομικού. 

Που εμφανίζεται εντός και εκτός γηπέ-
δων.

P Σ’ αυτό που λέμε κοινωνικό 
σύνολο, είναι φανερό ότι έχουμε κά-
νει λάθος στην πρόσθεση.

P Όταν θα πεθάνω, ένα πράγμα 
θα ρωτήσω τον Θεό: όταν μαγείρευε 
την ανθρωπότητα τι του τράβηξε την 
προσοχή και του έπεσε στην κατσαρόλα 
τόση βλακεία στη γειτονιά μας;

P Πάντως δεδομένου ότι ο Ιβάν 
δεν χρησιμοποίησε το όπλο στην 
Τούμπα, είναι φανερό ότι δεν επηρέ-
αζε τη φάση.

P Η δε αθλητική δικαιοσύνη δεν 
είναι τυφλή. Αλλιώς δεν εξηγούνται τόση 
ταχύτητσα και τέτοια ισορροπία.

P Αυτό που μπήκε ο Σαββίδης 
με όπλο στο γήπεδο και διακόπηκε 
το πρωτάθλημα, μου έχει συμβεί σε 
συνουσία όταν μπήκε με καραμπίνα 
ο άντρας της.

P Τώρα εξη-
γούνται που όλες 
οι επενδύσεις του 
Ιβάν στην Ελλάδα 
πάνε σφαίρα.

P Συγνώμη 
ζήτησε από τον κόσμο ο μεγαλομέ-
τοχος του ΠΑΟΚ. Είπε ότι πήγε στο 
γήπεδο κατευθείαν από τη δουλειά.

P Ο Μάκης Ψωμιάδης δεδικαίωται.

P Ποιο θέαμα ρε παιδιά; Εγώ 
προσποιούμαι ότι βλέπω μπάλα μό-
νο και μόνο για να παραγγείλουμε 
πίτσα.

P Κατά τα άλλα. Έρχεται η άνοιξη 
και τα λουλούδια ανθίζουν. Ομού και τα 
«λουλούδια».

P Έφερα πάγκο στο σπίτι για να 
αρχίσω κοιλιακούς και η αγάπη μού 
έδωσε ένα φιλάκι επειδή θα σιδερώ-

νει και κάποιος άλλος στο σπίτι.

P Και:

Τραμπ και Ερντογάν είχαν μια 
συνάντηση σχετικά με το αν θα 
μπορούν να περνάνε τα αμερικά-
νικα στρατεύματα από την Τουρκία 
για τη Μέση Ανατολή. Ο Τούρκος 
δεν συμφώνησε τελικά, με αποτέ-
λεσμα να εξοργίσει τον Αμερικάνο. 
Μετά από μέρες ο Τούρκος φοβι-
σμένος την αντίδραση του πλανη-
τάρχη τον παίρνει τηλέφωνο και 
του λέει:

-Αγαπητέ μου, 
είδα χθες ένα όνει-
ρο και σε θυμήθη-
κα.

-Τι όνειρο; ρω-
τάει ο Τραμπ.

-Είδα την Τουρ-
κία με καινούριους 
δρόμους, πλατείες, 
αεροδρόμια, λιμά-
νια, κτίρια και στην 
ταράτσα κάθε κτιρί-
ου υπήρχε ένα πα-
νό που έγραφε για 
την αμερικανοτουρ-
κική φιλία!

-Ναι; του λέει ο 
Τραμπ. Πού να δεις 
εγώ τι όνειρο είδα...

-Τι είδες; ρωτάει 
ο Ερντογάν.

-Είδα την Τουρ-
κία μοντέρνα και 
σύγχρονη χώρα με 
όλα αυτά που είπες 
και εσύ  και στην 
κορυφή κάθε κτιρί-
ου υπήρχε πανό...

-Αλήθεια; Και τι 
έγραφε;

-Δεν κατάλαβα. 
Δεν ξέρω Ελληνι-
κά!

Κ.Π.
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