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τις περσινές κινητοποιήσεις
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Αλλάζει χαρακτήρα ο αγώνας;
   Τους ασκούς του Αιόλου ανοίγει πιθανότατα η χθεσινή 
καταδικαστική απόφαση σε βάρος των τριών αγροτών 
του Αγροτικού Συλλόγου Βέροιας, για παρακώλυση 
συγκοινωνιών στη διάρκεια κινητοποίησης στον κόμβο 
της Κουλούρας προ έτους. Δεν είναι τόσο η απόφαση, 
που έχει ανασταλτικό χαρακτήρα, αλλά η εικόνα από 
το μέλλον που τρομάζει τους έχοντες γνώση τα αγροτικά 
θέματα και προβλήματα. Με μελανά τα χρώματα για το 
μέλλον των καλλιεργειών σ’ αυτό το δυσμενές διεθνώς 
περιβάλλον. Με τους αγρότες της χώρας μας να έχουν 
έναν λόγο παραπάνω να νιώθουν πίεση, λόγω της 
υψηλότατης πια φορολογίας από το πρώτο ευρώ και των 
αλλαγών στο ασφαλιστικό. Με τεράστια προβλήματα 
φυσικά ρευστότητας και προώθησης της παραγωγής 
τους λόγω του εμπάργκο. Ποιον άλλον τρόπο από μια 
μαζική κινητοποίηση έχουν για να διασφαλίσουν τα 
δικαιώματά τους;
  Συνεπώς, μάλλον προβλήματα στο πλάνο του αγώνα 
τους θα έχουν εφεξής οι αγρότες μας. Εκτός κι 
αν αλλάξουν τον χαρακτήρα των κινητοποιήσεων, 
ικανοποιώντας μεγάλη μερίδα επαγγελματιών και 
πολιτών που ταλαιπωρούνταν κάθε που έκλειναν οι 
οδικοί κόμβοι.
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Για το φωτισμό του δρόμου 
προς το Νοσοκομείο

Για μια ακόμηφορά δεχθήκαμε το ερώτημα: Γιατί δεν α-
νάβουνταφωτιστικάαπόΠαπάγουμέχριτηστροφήπροςτο
ΝοσοκομείοΒέροιας;Πότεεπιτέλουςοιαρμόδιεςγιατοδρόμο
αρχέςθααντιληφθούντηνεπικινδυνότητα;

Μεταφέρουμετοερώτημακαιαναμένουμε…

ΜεγάλητιμήγιατονΠαναγιώτη

Πολύ τιμητική βράβευση για τονΒεροιώτηπιανίσταΠα-
ναγιώτη Τροχόπουλο θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη
ΔευτέραστοΜέγαροΜουσικήςΑθηνών, από τονΠρόεδρο
τουΔιεθνούςΜουσικούΣωματείουGinaBachauer, αλλά και
κορυφαίομουσικοκριτικό-μουσικολόγο,ΚωνσταντίνοΠ.Καρά-
μπελα-Σγούρδα.

ΤοΔιεθνέςΜουσικόΣωματείοGinaBachauer ιδρύθηκετο
1979καιέχειθέσειωςβασικούςτουσκοπούςναδιατηρήσει
μεκάθεδυνατόμέσοζωντανήτημνήμητηςαξέχαστηςπιανί-
σταςGinaBachauer.Συνεχίζονταςτοόραμάτης,υποστηρίζει
καιπροβάλει νέουςπροικισμένουςσολίστ.Φέτοςστην κατη-
γορία των νέωνσολίστ θαβραβευτεί και οΠαναγιώτηςΤρο-
χόπουλος,οοποίοςμάλισταθαανοίξειτομουσικόμέροςτης
εκδήλωσηςαμέσωςμετά.

Καισ’ανώτερα!

Δωροεπιταγές
από το

Smart price
μέσα από
το «Λαό»

Η λίστα του σούπερ-μάρκετ με-
γαλώνειταΧριστούγεννακαιοιπρο-
σφορέςείναιπάνταμίαμικρήανάσα
για τα νοικοκυριά. Στοπνεύμα των
ημερών, το Super Market Smart
PriceτηςΒέροιαςκαιΜακροχωρίου
σε συνεργασία με το «Λαό» προ-
σφέρειαπό15δωροεπιταγέςτων10
ευρώγιααγορές,τιςοποίεςμπορείτε
ναβρείτεστηνεφημερίδα,μαζίμετο
ένθετο τουSmart τηνΤρίτη 19 και
Πέμπτη28Δεκεμβρίου.

Μηντοχάσετε!

Bazaarμεκαυτήσοκολάτακαιευχές

Τοχριστουγεννιάτικοραντεβούτουςμεφίλουςκαιπεραστικούς,έδωσανχθεςταΠαιδιάτηςΆνοιξηςστηνΠλατεία
ΔημαρχείουτηςΒέροιας.

Όμορφα,χειροποίηταστολίδια,αχυρένιεςσκούπες,φυτά,κεριά,καρτούλες,ημερολόγιακαιστολίδιααπόταχέρια
τους,ήτανεκτεθειμέναστουςπάγκουςτους,ενώΑηΒασίληδεςέδινανευχέςστονκόσμο,σεμικρούςκαιμεγάλουςκαι
πρόσφερανζεστόκακάοστουςπεραστικούς.

Καλέςγιορτές!

Σε ηλεκτρονική πλατφόρμα οι δηλώσεις
ζημιάς ροδάκινου

«Ισχύουνστοακέραιο όλαόσα έχουνσυμφωνηθεί
με το υπουργείοΑγροτικήςΑνάπτυξης και τονΕΛΓΑ
για τηναποζημίωση τωνπαραγωγών για το τριήμερο
15-17 Ιουλίου της βροχόπτωσης, χωρίςωστόσο να
έχει ανακοινωθεί το τελικόποσό» διαβεβαιώνουν για
μια ακόμη φορά ΚοινοπραξίαΟμάδωνΠαραγωγών
Ημαθίας καιΔιεπαγγελματικήΠυρηνόκαρπων.Με τον
ΧρήστοΓιαννακάκη νασημειώνει ότι οι συνεταιρισμοί
πουσυγκεντρώνουν τηνπαραγωγήθααναλάβουν να
συλλέξουντιςδηλώσειςζημίαςτωνπαραγωγώνμέσω
ηλεκτρονικής πλατφόρμας, ώστε μετέπειτα, και σε
συνεννόησημε τονΕΛΓΑ, ναδοθούν χρήματα για τις
απώλειεςστουςροδακινοπαραγωγούς,οργανωμένους
καιμεμονωμένους.

Συνηθισμένοιαπόπλατφόρμεςοιαγρότες...

Κίνδυνος-θάνατος
οιμπάρεςστηναρχαίαΜίεζα

Στηφωτογραφία ησιδηροδρομική διάβασηστοναγρο-
τικό δρόμοπρος τουςΜακεδονικούςΤάφουςΚρίσεως και
Ανθεμίων, στον αρχαιολογικό χώρο τηςΜίεζας. Σύμφωνα
με αγρότες τηςπεριοχής οι μπάρεςπαραμένουν κατεβα-
σμένεςκαιταφώτααναβοσβήνουνμόνιμαεδώκαιαρκετές
μέρες,γεγονόςπουαποτελείκίνδυνο-θάνατογιαόσουςθα
αποτολμήσουνναπεράσουνότανκάποιαστιγμήτηςμέρας
θαπερνάειτοτρένο.Αςτοδειηυπηρεσίατοσυντομότερο
δυνατό.

Γιατην...ταμπακιέρα
τουαιολικούπάρκου

Οχρόνοςέναρξηςκατασκευήςτουμεγάλουαιολικού
πάρκουστοΒέρμιο είναιφυσικά ένα ερώτημαπουδεν
απασχόλησε τησυνεδρίαση του δημοτικούσυμβουλίου
τηςΤετάρτης. Εμείς ρωτήσαμε συνεργάτες και εκπρο-
σώπους της εταιρείας, οι οποίοι αφενός ανέφεραν ότι
βρίσκονταισεαναμονήαπόφασηςτουΣυμβουλίουΕπι-
κρατείας (εκδικάστηκε τονπερασμένοΟκτώβριο) μετά
απόπροσφυγήοικολογικών και κυνηγετικώνσυλλόγων
γιατομέλλοντηςεπένδυσης,αφετέρουβρίσκονταιστην
τελικήδιαμόρφωσητουεπενδυτικούσχήματος.

Μεαπλάλόγια:αυτόντονκαιρόδενέχουνούτετη...
βούλαγιατοέργο,ούτετοχρήμα!
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Χθες από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βέροιας
4 μήνες φυλάκιση με αναστολή στους αγρότες 

για τις περσινές κινητοποιήσεις
Σε 4 μήνες φυλάκιση με αναστολή καταδικάστηκε χθες το πρωί, από το 

Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βέροιας, που αναγνώρισε ελαφρυντικά, το προ-
εδρείο του Αγροτικού Συλλόγου Γεωργών Βέροιας, που οδηγήθηκε στο δικα-
στήριο, με τους αγρότες κατηγορούμενους για τις περσινές κινητοποιήσεις , για 
παρακώλυση συγκοινωνιών (κατάληψη της Εγνατίας – Μπλόκο Κουλούρας).

«Ο αγώνας δεν τελείωσε, συνεχίζουμε μέχρι να νικήσουμε», δήλωσαν ο 
Πρόεδρος και μέλη του συλλόγου μετά την απόφαση του Δικαστηρίου. Στη δίκη 
κατέθεσε ως μάρτυρας υπεράσπισης και ο Δήμαρχος Βέροιας Κ. Βοργιαζίδης, 
δηλώνοντας ότι βρίσκεται στο πλευρό των αγροτών ενώ αναφέρθηκε στην 
ιστορική πορεία της ροδακινοπαραγωγής και στα προβλήματα του κλάδου, 
τα οποία οδήγησαν τους αγρότες σε κινητοποιήσεις. Ως ένδειξη αλληλεγγύης 
παραβρέθηκαν επίσης στη δίκη, αγρότες από τα Γιαννιτσά και όλη την Ημαθία. 
Μιλώντας στον Λαό ο Πρόεδρος Τάσος Χαλκίδης δήλωσε ότι τα αιτήματα τους 
είναι δίκαια και γι’ αυτό θα συνεχιστεί ο αγώνας τους ενώ χαρακτήρισε «επικίν-
δυνο πράγμα» την παραπομπή τους στα δικαστήρια.

Πορεία του ΠΑΜΕ χθες στο κέντρο της Βέροιας
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας 

στην πλατεία Ωρολογίου και πο-
ρεία στους κεντρικούς δρόμους 
της Βέροιας, έκανε το πρωί της 
Πέμπτης το ΠΑΜΕ, με συνθήματα 
και πανό κατά της κυβερνητικής 
πολιτικής.

Η πορεία έγινε στο πλαίσιο της 
πανελλαδικής απεργίας που κή-
ρυξαν επαγγελματικοί φορείς και 
συνδικάτα.

Οι θέσεις των δημοτικών συμβούλων 
Βέροιας για το αιολικό πάρκο στο Βέρμιο
-Μετά τις θετικές και αρνητικές απόψεις ειδικών επιστημόνων που ενημέρωσαν το Σώμα

Ενημέρωση για αρκετά σημαντικά στοιχεία του 
έργου του αιολικού πάρκου 155 ανεμογεννητριών και 
465MW έγινε από ειδικούς και επιστήμονες στη συνε-
δρίαση του δημοτικού συμβουλίου της Τετάρτης, με κά-
ποιους από αυτούς να εστιάζουν στα θετικά του έργου 
και κάποιους στα αρνητικά* .

Σαφώς πιο προσεκτικοί και αποστασιοποιημένοι 
αποδείχθηκαν στις τοποθετήσεις τους αμέσως μετά οι 
δημοτικοί σύμβουλοι, πόσο μάλλον μετά από μια τέτοια 
ενδελεχή ενημέρωση, όπου καμία πλευρά δεν θα μπο-
ρούσε να αμφισβητήσει τα επιχειρήματα της άλλης.

Δήμαρχος: Το κατάλληλο μείγμα
Στην αναζήτηση της βέλτιστης λύσης και του κατάλ-

ληλου μείγματος επί του θέματος στάθηκε ο δήμαρχος 
Κώστας Βοργιαζίδης, σημειώνοντας ότι ήταν θετική η εισήγηση του δη-
μοτικού συμβουλίου πριν 5 χρόνια, αφού τα θετικά της επένδυσης είναι 
παραπάνω από τα αρνητικά, κάτι που συνεχίζει να πιστεύει και σήμερα. 
Τέλος εξέφρασε την πίστη ότι δεν πρόκειται να υλοποιηθεί το σύνολο του 
έργου, αλλά ένα μικρότερο αιολικό πάρκο.

Τοποθετήσεις  συμβούλων
Ν. Μπέκης: Η ανάπτυξη δεν μπορεί να μη θίξει το περιβάλλον. Αν 

αυτό δεχθούμε ότι είναι μια πραγματικότητα, υπάρχει ισορροπία; Αν είναι 
περισσότερα τα οφέλη για την ανάπτυξη, ποια ανάπτυξη όμως; Τα οφέλη 
για τον κόσμο δε μπορώ να τα εντοπίσω. Εντοπίζω όμως φόρο για Πρά-
σινη Ενέργεια, που δεν τη βλέπω. Ο φόρος στο λογαριασμό της ΔΕΗ για 
την επιδότησή της. Οι επιπτώσεις δε φαίνονται στη συγκεκριμένη περί-
πτωση με τις ανεμογεννήτριες. Θα είναι μακροπρόθεσμες.

Γ. Μελιόπουλος: Η όλη κατάσταση είναι στημένη για να προβληθεί 
μονόπλευρα το πόσο καλό κάνουν στον τόπο μας οι κερδοφόροι όμιλοι. 
Τα αιολικά πάρκα εμφανίζουν επιταχυνόμενη ανάπτυξη.

Ζ. Πατσίκας: Έχουμε πιο ξεκάθαρες απαντήσεις που κινούνται σε 
ένα πιο λογικό πλαίσιο για την περιοχή. Ποια είναι η καλύτερη μορφή 
ενέργειας; Η ιστορία δεν γυρίζει πίσω. Αυτό έχουμε μπροστά μας αλλά 
είναι στο χέρι μας να διασφαλίσουμε κάποια πράγματα για το περιβάλλον 
ειδικά. Τα αντισταθμιστικά ας κατευθυνθούν σε έργα για την ομορφιά του 
Βερμίου (π.χ. μονοπάτια).

Γ. Γουλτίδης: Η χώρα μας έχει μείνει 
πίσω, η Πολιτεία φρενάρει τους επενδυ-
τές. Οι επενδύσεις, καλώς ή κακώς, γίνο-
νται από τους ιδιώτες και ο ανταγωνισμός 
φέρνει την πτώση των τιμών.

Γ. Ορφανίδης: Οι ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας πρέπει να εξετάζονται, η τε-
χνολογία προχωράει και εμείς πρέπει να 
ακολουθήσουμε. Μου λείπει το πολιτικό 
χρώμα στο πάνελ, παρότι τεχνοκρατικά 
πλήρες. Το κράτος θα έπρεπε να έχει ένα 
στρατηγικό και επενδυτικό στόχο, αλλά το 
«κάρο» πρέπει να είναι κρατικός φορέας.

Μ. Παπαϊωάννου: Το Βέρμιο έχει ήδη 
δεχθεί ένα μεγάλο μέρος της ενεργειακής ισχύος. Δεν πρέπει να σηκώσει 
το σύνολο της χώρας. Πρέπει να γίνει με μεγάλη φειδώ και προσοχή και 
να υπάρξει ένα θετικό ισοζύγιο που θα διανεμηθεί ανάλογα στους κατοί-
κους που απολαμβάνουν το βουνό.

Χ. Κούτρας: Η Ελλάδα έχει ισχνό θεσμικό καθεστώς σε σχέση με το 
περιβάλλον. Κινείται πάντα πελατειακά. Δεν βλέπω η επένδυση να καλύ-
πτει τον ορισμό αειφορία.

Θ. Κορωνάς: Το δημοτικό συμβούλιο το 2012 είχε εγκρίνει τη μελέτη 
με όρους και προϋποθέσεις. Είναι μεγάλος όγκος του πάρκου.

Π. Τσαπαρόπουλος: Η καθαρότητα της φύσης είναι ανάγκη αλλά και 
τα αποθέματα ενέργειας κάποτε θα τελειώσουν. Θέλουμε μια ισορροπία 
στις πηγές ενέργειας, να γίνουν μικρά πάρκα που να μην καταστρέφουν 
το περιβάλλον και να βρεθεί το κατάλληλο μείγμα.

*Θυμίζουμε τις θέσεις των εκπροσώπων της εταιρείας και των 
επιστημόνων όπως τοποθετήθηκαν στο δημοτικό συμβούλιο 

Ο κ. Λαδακάκος έδωσε παράλληλα διαβεβαιώσεις για τεράστια 
προσπάθεια όσο το δυνατόν πιο φιλικής στο περιβάλλον επένδυσης, με 
άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας, αλλά και μείωση των λογαριασμών 
ρεύματος.Ο συνεργάτης της Αιολικής Βερμίου κ. Βλαμάκης αναφερό-
μενος σε στοιχεία ανέφερε ότι το έργο προβλέπει 30 μόνιμες θέσεις και 
πολύ περισσότερες την περίοδο κατασκευής, έσοδα 2.650.000 ευρώ το 

έτος από το 3% (1.500.000 στους τρεις δήμους και 900.000 στους λογα-
ριασμούς της ΔΕΗ). Συμπλήρωσε επίσης ότι είναι μικρές οι επιπτώσεις 
στο περιβάλλον του ορεινού όγκου, με κατασκευή δρόμων πέντε μέτρων 
και κανένα θέμα με την κτηνοτροφία. 

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

Αρνητικές θέσεις ανέπτυξε για τα αιολικά πάρκα ο κ. καθηγητής Δα-
σολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ κ. Ζάγγας, μιλώντας για 
μη εφαρμογή περιβαλλοντικών όρων σε πολλές περιπτώσεις, πρόχειρη 
αντιμετώπιση από την ελληνική πολιτεία, έλλειψη σχεδιασμού, επιθετική 
διάθεση ιδιωτών, αλλά και περιβαλλοντικές επιπτώσεις, αλλοίωση τοπί-
ου, ακύρωση υδροφόρου ορίζοντα κ.ά.

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

Ο κ. Χατζηαθανασίου από το Η/Μ του Πολυτεχνείου Θεσσαλονίκης 
ζήτησε πιο ορθολογικό ρυθμό στην εγκατάσταση αιολικών πάρκων, ενώ 
εξέφρασε τη θλίψη του που βλέπει στον κάμπο της Ημαθίας φωτοβολτα-
ϊκά.



Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου
Αφήγηση παραμυθιών 
συνοδεία μουσικής
«τα σκαλίμπια ή αλλιώςκαρκατζέλια»
  Παραμύθια για την περίοδο των γιορτών, τότε 

που οι καρκάντζαλοι, τα παγανά, παρατούσαν τα 
πριόνια και τα τσεκούρια τους ανέβαιναν πάνω στη 
γη, πείραζαν τους ανθρώπους και τα καμώματα 
τους γένηκαν παραμύθια.  

Το χριστουγεννιάτικο πρόγραμμα αφήγησης 
αντλείται από τις παραδόσεις τα ήθη και έθιμα του 
λαού μας  και διανθίζεται με κάλαντα και ευχές από 
όλη την Ελλάδα. Τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία 
να κάνουν ένα ταξίδι και να γνωρίσουν τις παραδό-
σεις απο  διάφορα μέρη της χώρας μας. 

Να ακούσουν κάλαντα από τη Θράκη, τη Μα-
κεδονία  και την Ικαρία, ευχές από την Αγιάσο της 
Μυτιλήνης μα  και πειράγματα από τα Βράσταμα 
Χαλκιδικής.

 Ανθή Θάνου , Αντωνιάδειος Στέγη Γραμμάτων 
και Τεχνών , 6.00μ.μ / είσοδος ελεύθερη*

Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 
Εργαστήρι ΜΑΙΡΗΒΗ 
Λαικό παραμύθι- παράσταση 
θεάτρου κούκλας 
«Ο μισοκοκοράκος»
Το παραμύθι «ο μισοκοκοράκος» αναφέρεται 

στην ιστορία ενός κόκορα που από τη φύση του 
είναι μικροκαμωμένος και καχεκτικός. Ζει σ’ ένα 
φτωχικό σπιτικό μαζί με έναν καλοκάγαθο γέρο και 
μια γκρινιάρα γριά. Παρέα του μια κότα, που επειδή 
γεννάει αβγά, έχει την εύνοια της γριάς τσιγκούνας. 

Αντίθετα ο κόκορας θεωρείται άχρηστος και 
βάρος για τη γριά και παρά τη διαφωνία του γέρου, 
εκείνη επιμένει να τον διώξουν.

Έτσι ο μισοκοκοράκος βρίσκεται μόνος στο δρό-
μο, ψάχνοντας την τύχη του. Καθώς περπατά α-
ποδιωγμένος και στενοχωρημένος, βρίσκει ένα 
φλουρί! Ενθουσιασμένος παίρνει το δρόμο της 
επιστροφής. 

Από εδώ αρχίζει και η περιπέτεια του Η ιστορία 
«ο μισοκοκοράκος» ανήκει στην κατηγορία των λα-
ϊκών αμοραλιστικών παραμυθιών. Το θέμα σ’ αυτά 
τα παραμύθια δεν είναι η ηθική, αλλά να δώσουν 
στο παιδί την ελπίδα και τη διαβεβαίωση, ότι ακόμα 
και ο πιο ασήμαντος και ταπεινός, μπορεί να πετύ-
χει στη ζωή.

 Αντωνιάδειος Στέγη Γραμμάτων κ Τεχνών, ώρα 
6.00μ.μ και 8.00μ.μ. είσοδος ελεύθερη*

Τρίτη  19  Δεκεμβρίου
Δημοτικό Ωδείο Βέροιας Μουσικό 
παραμύθι Πόπης Φιρτινίδου “Το δε-

ντράκι που δεν ήθελε να στολιστεί» 
Αντωνιάδειος Στέγη Γραμμάτων κ Τεχνών, ώρα 

7.30μ.μ. είσοδος ελεύθερη*

Τετάρτη  20 Δεκεμβρίου 
Σχολή χορού Κ.Ε.Π.Α.
Πάει ο παλιός ο χρόνος…
Χριστουγεννιάτικη παράσταση των τμημάτων 

χορού της ΚΕΠΑ 
Καλλιτεχνική διεύθυνση:Λενικακη Μαυρετα
Διδασκαλία: Λενικάκη Μαυρέτα,
 Μπόλματης Γιώργος, 
Αναστασοπούλου Άννα, Ανδρεόπουλος Ανδρέας
Χώρος Τεχνών, 6.00μ.μ /είσοδος ελεύθερη*

Παρασκευή   22 Δεκεμβρίου 
Δημοτικό Ωδείο  Βέροιας
Γιορτή μουσικής, αγάπης ,τέχνης
Χριστουγεννιάτικη Συναυλία τμημάτων και συ-

νόλων
Οι μαθητές και οι καθηγητές του Ωδείου  θα 

ερμηνεύσουν ελληνικά και ξένα κάλαντα, χριστου-
γεννιάτικα κομμάτια, αλλά και έργα ρεπερτορίου 
(Bach, Mozart, Beethoven,Chopin κ.α.). Στις συ-
ναυλίες θα λάβουν μέρος  η μαθητική χορωδία του 
Ωδείου, η παιδική χορωδία της ΚΕΠΑ, οι δύο ορ-
χήστρες του Ωδείου ArtGuitaRistas και VeriaArtisti 
, όπως επίσης και η σχολή χορού της ΚΕΠΑ του 
δήμου Βέροιας.

Μουσική ,τραγούδι ,χορός, όλα εναρμονισμένα 
με το χριστουγεννάτικο πνεύμα των ημερών δοσμέ-
να με αξιοζήλευτη αγάπη απο τους καθηγητές του 
Ωδείου προς τους μαθητές και από τους μαθητές 
προς το κοινό σε μια σχέση δημιουργίας και προ-
σφοράς .

Καλλιτεχνική Δ/νση Ωδείoυ : Πέτρος Ρίστας
Αντωνιάδειος Στέγη Γραμμάτων κ Τεχνών, ώρα 

7.00μ.μ. είσοδος ελεύθερη*

Κυριακή 24 και 
Κυριακή 31 Δεκεμβρίου
ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ 
ΔΗΜΟΥ  ΒΕΡΟΙΑΣ 

Χριστουγεννιάτικες Μελωδίες  από όλο τον κό-
σμο στην Αγορά της πόλης !   Δ/νει : Βαλάντης 
Κυριακίδης

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ : Κ.Ε.Π.Α  Δήμου Βέροιας
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Υπάρχει μια «Χριστουγεννιάτικη 
Συμφωνία» ανάμεσα στην Κρατική 
Ορχήστρα Αθηνών και στο κοινό της 
που βρίσκεται εκτός των τειχών. Αυ-
τή τη συμφωνία τιμώντας η Κρατική 
Ορχήστρα Αθηνών, φορά τα γιορτι-
νά της, και περιοδεύει ερμηνεύοντας 
μερικές από τις πιο αγαπημένες με-
λωδίες των ημερών υπό τη μουσική 
διεύθυνση του Νικόλαου Χαλιάσα και 
με σολίστ τον Δημήτρη Σέμση. 

Η ΚΟΑ έρχεται στη Βέροια την Πέ-
μπτη 21 Δεκεμβρίου, στις 9.00μ.μ.
στο Χώρο Τεχνών .

Η βραδιά ανοίγει με το ατμοσφαι-
ρικό και «ευδιάθετο» Κοντσέρτο για 
βιολί και ορχήστρα αρ.2 σε ρε μεί-
ζονα, Κ.211 του Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ. 
Στο δεύτερο μέρος, ακολουθεί μια μεγάλη έκπληξη 
για τους παρευρισκόμενους, ο «αλλιώτικος Καρυ-
οθραύστης»της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών και 
των 1895 CinematicCreations. Ένα μαυρόασπρο 
όνειρο πασπαλισμένο με πολλή αγάπη και τις πολύ-
χρωμες μελωδίες της ανεπανάληπτης Σουίτας από 
το μπαλέτο «Καρυοθραύστης», έργο 71a, του Πιό-
τρΊλιτς Τσαϊκόφσκι. Η βραδιά ολοκληρώνεται με τη 
«Χριστουγεννιάτικη Γιορτή» του Λιρόι Άντερσον, ένα 
μουσικό ποτ πουρί από κλασικά δημοφιλή χριστου-
γεννιάτικα τραγούδια. 

Το Πρόγραμμα με μια ματιά
ΒΟΛΦΓΚΑΝΓΚ ΑΜΑΝΤΕΟΥΣ ΜΟΤΣΑΡΤ (1756 

– 1791) 
Κοντσέρτο για βιολί και ορχήστρα αρ.2 σε ρε μεί-

ζονα, K.211 
1. Allegro moderato 2. Andante 
3. Rondo: Allegro 

ΠΙΟΤΡΙΛΙΤΣΤΣΑΪΚΟΦΣΚΥ 
(1840 – 1893) 

Σουίτα από το μπαλέτο «Καρυ-
οθραύστης», έργο 71a 

1. Εισαγωγή 
2. Χαρακτηριστικοί χοροί 
• Εμβατήριο 
• Χορός της νεράιδας ζαχαρωτό 
• Ρωσικός χορός (Τρεπάκ) 
• Αραβικός χορός 
• Κινεζικός χορός 
• Χορός με τα μικρά φλάουτα 
3. Βαλς των λουλουδιών 
ΛΙΡΟΪ ΑΝΤΕΡΣΟΝ (1908 – 

1975) 
Η γιορτή των Χριστουγέννων 
(A ChristmasFestival) 

Σολίστ: Δημήτρης Σέμσης
Μουσική διεύθυνση: Νικόλαος Χαλιάσας
Με την συνεργασία των 1895 CinematicCreations
Τιμές εισιτηρίων:
15€ (γενική είσοδος)
Πληροφορίες:
Χώρος Τεχνών Δήμου Βέροιας
Τηλ 2331078100
Αγορά εισιτηρίων:
Προπώληση: Χώρος Τεχνών Δήμου Βέροιας
                  Βιβλιοπωλείο Επίκαιρο 
                  Καφέ Μπρίκι
*Την ίδια ημέρα, το πρωί, ένα ειδικά διαμορφωμέ-

νο πρωινό εκπαιδευτικό πρόγραμμα (που δεν χάνει 
όμως την εορταστική του διάθεση) αφιερώνεται απο-
κλειστικά στους μαθητές της περιοχής της Βέροιας 
και αποτελεί την ιδανική ευκαιρία γνωριμίας τους με 
τη συμφωνική ορχήστρα και τα μουσικά όργανα. 

Την Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου 
Χριστουγεννιάτικη Συμφωνία από την  Κρατική 
Ορχήστρα Αθηνών στο Χώρο Τεχνών Βέροιας

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

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

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

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

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

22.00
Σε 3D προβολή μόνο Πέμπτη και Παρασκευή 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Έκθεση με 
δημιουργίες 

250 γυναικών
Ο Δήμος Νάουσας  διοργανώνει Χριστουγεννιά-

τικη έκθεση του προγράμματος δραστηριοτήτων με 
τίτλο «Δημιουργία Γένους Θηλυκού» την Δευτέρα 18 
Δεκεμβρίου 2017 στο φουαγιέ της Βέτλανς και ώρα 
5:30.

Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 250 γυναίκες οι ο-
ποίες θα εκθέσουν τις δημιουργίες τους στα τμήματα 
του πλεξίματος, κεντήματος, μικροκατασκευών και 
ραπτικής. 

Κ.Ε.Π.Α.  Δήμου Βέροιας 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2017
Άγιοι και καλικάντζαροι, παιδιά και γάτες, βοσκοί και ζητιάνες, ερωτευ-
μένοι και πολεμιστές, ο μισοκοκοράκος και ο Πινόκιο, περιμένουν να 
σας αφηγηθούν τις ιστορίες τους στο Χώρο Τεχνών και στην Αντωνιά-
δειο Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών!



Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Βέροιας , θα γίνει τη Δευτέρα 18-12-
2017  στις 6.00 μ.μ., με τα εξής θέματα ημερή-
σιας διάταξης:

-Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 81/2017 απόφασης 
Δ.Σ της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία 
«Κοινωφελής Επιχείρηση Πολλαπλής Ανάπτυξης 
Δήμου Βέροιας», επί του ετησίου  προγράμματος 
δράσης, του προϋπολογισμού και του ολοκληρωμέ-
νου πλαισίου δράσης, έτους 2018.

-Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 31/2017 απόφασης 
Δ.Σ της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία 
«Κοινωφελής Επιχείρηση Δημοτικό Περιφερειακό 
Θέατρο (ΚΕΔΗΠΕΘΕ) Δήμου Βέροιας», επί του ετη-
σίου προγράμματος δράσης, του προϋπολογισμού 
και του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης, έτους 
2018.

-Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 74/2017 απόφασης 
Δ.Σ της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία 
«Κοινωφελής Επιχείρηση Πολλαπλής Ανάπτυξης 
Δήμου Βέροιας», περί μείωσης της συμμετοχής του 
Δήμου Βέροιας στο κεφάλαιο της ΚΕΠΑ Δήμου Βέ-
ροιας.

-Έγκριση ή μη καθορισμού χώρων υπαίθριας 
διαφήμισης

-Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 342/2017 απόφα-
σης Δ.Σ του Ν.Π. με την επωνυμία «Κ.Κ.Π.Α.Α.Π. & 
Π.Α.», επί του τεχνικού προγράμματος έτους 2018.

-Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 344/2017 απόφα-
σης Δ.Σ του Ν.Π. με την επωνυμία «Κ.Κ.Π.Α.Α.Π. & 
Π.Α.», επί του προϋπολογισμού και του ολοκληρω-
μένου πλαισίου δράσης, έτους 2018

-Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 46/2017 απόφασης 
Δ.Σ του Δημοτικού Ιδρύματος «Δημοτικός Βρεφονη-
πιακός Σταθμός «ΘΕΑΝΩ ΖΩΓΙΟΠΟΥΛΟΥ», επί του 
προϋπολογισμού και του ολοκληρωμένου πλαισίου 
δράσης, έτους 2018

-Έγκριση ή μη επιβολής διοικητικής κύρωσης του 
άρθρου 8 του Ν.2946/2001 στονΑ.Αθανασόπουλο

-Έγκριση ή μη επιβολής διοικητικής κύρωσης του 
άρθρου 8 του Ν.2946/2001 στονΜ.Ταγάρη

-Έκφραση γνώμης του Δ.Σ. για τη μετάθεση των 
ημερών λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς της Δ.Κ. Βέ-
ροιας κατά τη Χριστουγεννιάτικη περίοδο 2017-2018.

-Έγκριση ή μη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων
-Έγκριση ή μη α) υποβολής πρότασης του Δήμου 

για τη χρηματοδότηση της πράξης «Υποστήριξη του 
Δήμου Βέροιας ως ενδιάμεσου φορέα της ΣΒΑΑ Βέ-
ροιας», β) τεχνικού δελτίου της πράξης και γ) εξουσι-
οδότησης του Δημάρχου.

-Έγκριση ή μη α) σύναψης πρωτοκόλλου συνερ-
γασίας μεταξύ Δ.Βέροιας και Ευξείνου Λέσχης Βέροι-
ας και β) εξουσιοδότησης του Δημάρχου 

-Επί εισήγησης της Ο.Ε. για την αναμόρφωση 
(20η) προϋπολογισμού και ετησίου προγράμματος 
δράσης Δ.Βέροιας, έτους 2017.

-Επί εισήγησης της Ο.Ε. για την αναμόρφωση 
(21η) προϋπολογισμού και ετησίου προγράμματος 
δράσης Δ.Βέροιας, έτους 2017.

-Έγκριση ή μη της αριθ. 343/2017 απόφασης του 
Ν.Π. «Κ.Κ.Π.Α.Α.Π.&Π.Α.», περί αναμόρφωσης (5η) 
του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμμα-
τος, έτους 2017.

-Έγκριση ή μη α) δέσμευσης του Δ.Σ. για εγγρα-
φή στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2018 πί-
στωσης για την κάλυψη της δαπάνης της υπηρεσίας 
«Μεταφορά υπολείμματος ανακυκλώσιμων υλικών 
σε Χ.Υ.Τ.Α.», β) παράτασης της σύμβασης και γ) 
εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της 
παράτασης της σύμβασης

-Έγκριση ή μη υποβολής αιτήματος στο Υπ. Α-
γροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τροποποίηση 
της υπ’ αριθ. 12385/24-11-2010 απόφασης του Γ.Γ. 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

-Έγκριση ή μη καταβολής αποζημίωσης από τον 
Δ.Βέροιας, ως επισπεύδοντα, στους ιδιοκτήτες των 
ρυμοτομούμενων ιδιοκτησιών της υπ’ αριθ. 5/2006 
πράξης τακτοποίησης και αναλογισμού αποζημίω-
σης, για τη διάνοιξη της οδού Σολωμού.

-Επί αιτήματος των Γ.Καρέντζου κλπ. για τη δι-
ατήρηση της απαλλοτρίωσης της ιδιοκτησίας τους 
στο Ο.Τ. 91, σύμφωνα με το εγκεκριμένο ρυμοτομικό 
σχέδιο της Βέροιας

-Έγκριση ή μη επιχορήγησης της Σχολικής Επι-
τροπής Α΄θμιαςΕκπ/σης για την κάλυψη δαπάνης 
υλοποίησης του θεσμού του εθελοντή σχολικού τρο-
χονόμου.

-Έγκριση ή μη επιχορήγησης σχολικών επιτρο-
πών για την κάλυψη των λειτουργικών τους δαπα-
νών (Δ΄ κατανομή έτους 2017).

-Έγκριση ή μη διενέργειας της προμήθειας υγρών 
καυσίμων και ελαιολιπαντικών του Δήμου και των 
Ν.Π. για τα έτη 2019-2021.

-Έγκριση ή μη αντικατάστασης μέλους της επι-
τροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή 
γέφυρας ΑφώνΚούσιου»

-Έγκριση ή μηεπικαιροποίησης εγκεκριμένων 
στοιχείων της μελέτης «Ολοκλήρωση κατασκευής 
γέφυρας ΑφώνΚούσιου»

-Έγκριση ή μη εξώδικου συμβιβασμού αποζη-
μίωσης απαλλοτριούμενου οικοπέδου ιδιοκτησίας 
Θ.Τσαντεκίδη κλπ.

-Έγκριση ή μη κίνησης της διαδικασίας εκμίσθω-
σης του υπ’ αριθ. 61 αγροτεμαχίου του συνοικισμού 
Ταγαροχωρίου

-Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον ανα-
πληρωτή του, για την υπογραφή του πρωτοκόλλου 
παράδοσης-παραλαβής των πάγιων εγκαταστάσεων 
του Σταθμού Μεταφόρτωσης Αποβλήτων

-Ορισμός μελών και συγκρότηση Επιτροπών Πα-
ραλαβής Προμηθειών και Υπηρεσιών

-Ορισμός μελών και συγκρότηση της Επιτροπής 
Παραλαβής Προμηθειών και Υπηρεσιών της Δ/νσης 
Κοινωνικής Προστασίας-Παιδείας-Πολιτισμού

-Έγκριση ή μη επειγουσών πρόσθετων εργασιών 
του έργου «Αγροτική οδοποιία Ριζωμάτων»

-Έγκριση ή μη μελέτης και καθορισμός του τρό-
που εκτέλεσης του έργου «Ανακατασκευή τμήματος 
πεζοδρόμου Εμπορικού Κέντρου»

-Έγκριση ή μη παράτασης της προ-
θεσμίας περαίωσης του έργου «Εργα-
σίες για τη μεταστέγαση του Μουσικού 
Σχολείου στο πρώην στρατόπεδο Αγίας 
Βαρβάρας»

-Έγκριση ή μη πα-
ράτασης της προθε-
σμίας περαίωσης των 
εργασιών της υπη-
ρεσίας «Δαπάνες για 
κατεδαφίσεις αυθαιρέ-
των, επικινδύνων και 
ρυμοτομούμενων κτι-
σμάτων».

-Ορισμός μελών ε-

πιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου 
«Κατασκευή γέφυρας στον Αγ. Νικόλαο Δ.Ε. Δο-
βρά».

-Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου (μετά από 
κλήρωση) και συγκρότηση της επιτροπής προσωρι-
νής και οριστικής παραλαβής του έργου «Εργασίες 
επίχωσης και διαμόρφωσης κοινόχρηστου χώρου 
στην Τ.Κ. Πατρίδας».

-Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου (μετά από 
κλήρωση) και συγκρότηση της επιτροπής προσωρι-
νής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτό-
στρωση οδών Δ.Ε. Βεργίνας (2015)».

-Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου (μετά από 
κλήρωση) και συγκρότηση της επιτροπής οριστικής 
παραλαβής του έργου «Ενδοδημοτική οδοποιία Δ.Ε. 
Βέροιας (2015)».

-Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής πα-
ραλαβής του έργου «Σύνδεση εξωτερικού αγωγού 
αποχέτευσης Πανόραμα Γιοτζαλίκια Φλαμουριές με 
το δίκτυο της ΔΕΥΑΒ».

-Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλα-
βής του έργου «Βελτίωση μικροκλίματος στη συμβο-
λή των οδών Ξενοφώντος και Εθνικής Αμύνης».

-Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλα-
βής του έργου «Διαμόρφωση ακαλύπτου χώρου του 
καταφυγίου ζώων Δήμου Βέροιας».

-Έγκριση ή μη 4ουπρωτοκόλλου οριστικής πα-
ραλαβής των εργασιών «Συντήρηση κοινοχρήστων 
χώρων Δ.Ε. Βέροιας (2016)»

-Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλα-
βής του 2ου τμήματος της υπηρεσίας «Γεωχωρική 
αποτύπωση δικτύου οδικού και αστικού φωτισμού 
Δήμου Βέροιας».

-Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλα-
βής της υπηρεσίας «Ψηφιοποίηση χαρτών Δημοτι-
κών Δασοκτημάτων».

-Έγκριση ή μη πρωτοκόλλων παραλαβής της 
υπηρεσίας ταχυμεταφορών

-Έγκριση ή μη βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργα-
σιών της υπηρεσίας συντήρησης και επισκευής Η/Υ 
του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών 
Θυμάτων Βίας Δήμου Βέροιας

-Έγκριση ή μη βεβαίωσης καλής εκτέλεσης ερ-
γασιών της υπηρεσίας καθαρισμού του χώρου στέ-
γασης του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης 
Γυναικών Θυμάτων Βίας Δήμου Βέροιας

-Έγκριση ή μη βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργα-
σιών της υπηρεσίας φύλαξης του χώρου στέγασης 
του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών 
Θυμάτων Βίας Δήμου Βέροιας

-Έγκριση ή μη τροποποίησης της ερυ-
θράς της οδού Ζήση Πατσίκα μεταξύ των 
Ο.Τ. 647-649 της πόλης της Βέροιας

-Έγκριση ή μη διάθεσης πίστωσης για 
την κάλυψη δαπάνης, στο πλαίσιο συν-
διοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων 
του Δήμου Βέροιας με την Εύξεινο Λέσχη 
Βέροιας

-Απόδοση λογ/σμού Δημάρχου για ερ-
γασίες και προμήθειες από 1/7/2017 ως 
31/8/2017.

-Απόδοση λογ/σμού Δημάρχου για ερ-
γασίες και προμήθειες από 1/9/2017 ως 
31/10/2017.

-Έγκριση ή μη ανάκλησης αποφάσεων 

ανάληψης υποχρέωσης λόγω μη πληρωμής δαπα-
νών, έτους 2017.

-Έγκριση ή μη διαγραφής προστίμου Κ.Ο.Κ. της 
εταιρίας «EFGEUROBANK ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ 
ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ Α.Ε.» από βεβαιωτικό κατάλογο παρελ-
θόντος έτους.

-Έγκριση ή μη διαγραφής προστίμων Κ.Ο.Κ. του 
Κ.Συμπεθέρη από βεβαιωτικούς καταλόγους παρελ-
θόντωνετών.

-Έγκριση ή μη διαγραφής προστίμων Κ.Ο.Κ. του 
Δ.Ντόβααπό βεβαιωτικούς καταλόγους παρελθόντω-
νετών

-Έγκριση ή μη διαγραφής προστίμου Κ.Ο.Κ. της 
εταιρίας «AUTOBEST Α.Ε.» από βεβαιωτικό κατάλο-
γο παρελθόντος έτους και σύνταξης νέου χρηματικού 
καταλόγου.

-Έγκριση ή μη διαγραφής προστίμου Κ.Ο.Κ. της 
Φ.Οικονομίδουαπό βεβαιωτικό κατάλογο παρελθό-
ντος έτους και σύνταξης νέου χρηματικού καταλόγου.

-Έγκριση ή μη α) επιστροφής αχρεωστήτως 
εισπραχθέντος χρηματικού ποσού στη ΔΟΥ ΦΑΕ 
Θεσσαλονίκης, β) δαπάνης, γ) εξουσιοδότησης του 
αντιδημάρχου οικονομικών και δ) διάθεσης της πί-
στωσης.

-Έγκριση ή μη α) δαπάνης για την κάλυ-
ψη εξόδων συνδιοργάνωσης των εκστρατειών 
ECOMOBILITY&FREEMOBILITY, γ) εξουσιοδότη-
σης του αντιδημάρχου οικονομικών και δ) διάθεσης 
της πίστωσης.

ΘΕΜΑ 61ο : Έγκριση ή μη α) πραγματοποί-
ησης Χριστουγεννιάτικης συναυλίας με την Κεντρική 
Ορχήστρα Αθηνών, β) δαπάνης, γ) εξουσιοδότησης 
του αντιδημάρχου οικονομικών και δ) διάθεσης της 
πίστωσης.

ΘΕΜΑ 62ο : Έγκριση ή μη α) έκτακτης με-
τακίνησης, β) εξόδων μετάβασης δημοτικού συμ-
βούλου σε Κατερίνη και Λάρισα, γ) εξουσιοδότησης 
του αντιδημάρχου οικονομικών και δ) ψήφισης της 
πίστωσης.

ΘΕΜΑ 63ο : Επί αιτήματος του Ενιαίου Ε-
παγγελματικού Ειδικού Γυμνασίου-Λυκείου Βέροιας 
για την παραχώρηση της χρήσης της πλατείας Δη-
μαρχείου.

ΘΕΜΑ 64ο : Επί αιτήματος του Λαογραφικού 
Συλλόγου Ντόπιων Μακροχωρίου και Περιχώρων 
για την παραχώρηση της χρήσης α) της πλατείας Δη-
μαρχείου και β) της αίθουσας συνεδριάσεων του Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 65ο : Επί αιτήματος του Τ.Ε.Ε.-Τμήμα 
Κ.Μακεδονίας για την παραχώρηση της χρήσης της 
αίθουσας συνεδριάσεων του Δ.Σ.
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Eυχαριστήριο
Το Δ.ΙΕΚ Bέροιας και οι μαθητές του Τμήματος Τεχνι-

κών Μαγειρικής Τέχνης - Αρχιμάγειρα (chef) ευχαριστού-
με τους χορηγούς μας ανώνυμους και επώνυμους και 
κυριώς το αρτοζαχαροπλαστείο «Κόγιας» για την μεγάλη 
και συνεχή προσφορά του στο Τμήμα μας. Επίσης τους 
εκπαιδευτικούς μας Γιάννη Κελεσίδη, Χριστίνα Μαλλιου, 
Στέλλα Σαμαρά, Μαρία Σταματιου και Δημήτρη Τουση. 
Τέλος την εφημερίδα «ΛΑΟΣ»  για την προσφορά της. 

Οι σπουδαστές του Δ.ΙΕΚ

Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας με 65 θέματα



Παρασκευή 
15 Δεκεμβρίου 
2017

- 7 . 3 0 :  Ό ρ -
θρος και Πανη-
γυρικό Ιερατικό 
Συλλε ί τουργο, 
Κ έ ρ α σ μ α  γ ι α 
όλους στην αί-
θουσα του Ιερού 
Ναού

-17.30: Εσπε-
ρινός και Ιερά 
Παράκληση των 
Αγίων

Ο Ιερός Ναός 
θα παραμείνει α-
νοιχτός ανήμερα 
της εορτής μέχρι 
τις 9 το βράδυ με 
την αναχώρηση του Ιε-
ρού Λειψάνου.

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

Εκ της Δ/νσεως 
 του Γηροκομείου
 Βέροιας
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ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 

Ανακοινώνεται,ότι λειτουργεί κάθε πρωί το Γραφείο στο Γηροκομείο Βέροιας 
τηλ. 23310 24891 και συχνά το Γραφείο του Αδελφάτου στο Υπόγειο Δημοτικής 
Αγοράς. Για πληροφορίες στον κ. Ιωάννη Μούρτζιο τηλ. 6979 221678, 23310 
72525.Για οικονομική ενίσχυση επίσης υπάρχουν Λογαριασμοί στην ALPHA 
BANK. 1. Αδελφάτο Γηροκομείο  Βέροιας Αρ. Λογ.: 8 30 00 20 01 00 00 70 , 

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

Iερό 
Σαρανταλείτουργο

Στον Ιερό Ναό Αγίου Σάββα - Κυριωτίσσης Βεροίας 

θα τελείται κάθε ημέρα θεία λειτουργία από 15 Νοεμ-

βρίου έως 25 Δεκεμβρίου2017.

ΚΗΔΕΙΑ

Κηδεύτηκε χθες 
Πέμπτη 14 Δεκεμβρί-
ου 2017 από τον Ιερό 
Ναό Αγ. Κωνσταντί-
νου και Ελένης στο 
Διαβατό Ημαθίας η 
Ευθυμία Τσολερίδου 
σε ηλικία 82 ετών.

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 17 

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

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
ΜΠΙΖΕΤΑ

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

Η σύζυγος
 Τα τέκνα, Τα εγγόνια

Τα αδέλφια, Τα ανήψια, 
Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

Δεξίωση θα δοθεί στο restaurant ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 17 

Δεκεμβρίου 2017 στον Ιερό 
Ναό Υπαπαντής Πατρίδας  Ε-
ΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την 
ανάπαυση της ψυχής του αγα-
πημένου μας πατέρα, παππού 
και αδελφού

ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ 

(ιατρός)
και καλούμε όλους όσους τιμούν τη μνήμη του να 

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

 Τα παιδιά, 
Τα εγγόνια
Τα αδέλφια,  

Οι λοιποί συγγενείς
 και φίλοι

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 17 

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

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 
ΣΦΗΝΙΑ

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

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

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 17 

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

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΘΩΜ. 
ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ

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

Τα παιδιά
Τα εγγόνια, Τα δισέγγονα

Οι λοιποί συγγενείς
Δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού

ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 17 

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

ΑΘΗΝΑΣ 
ΓΕΓΙΤΣΙΔΟΥ

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

Ο σύζυγος, 
Τα παιδιά

Τα εγγόνια, 
Οι λοιποί συγγενείς

ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ  
ΒΕΡΟΙΑΣ     

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Όσοι Συ-

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

Περιηγητική Λέσχη Βέροιας

Συγκέντρωση Τροφίμων
Η Περιηγητική Λέσχη Βέροιας στα πλαίσια του Κοινω-

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

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

Το Δ.Σ.

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

Πρόγραμμα Πανηγύρεως 



Από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος – Καθαριότητας 
και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Βέροιας, ανακοι-
νώνεται ότι εκδόθηκε σήμερα το μεσημέρι από την ΕΜΥ, 
έκτακτο δελτίο καιρού, το οποίο, για την περιοχή μας 
αναφέρει ότι :ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, ΘΑ ΣΗ-
ΜΕΙΩΘΟΥΝ ΙΣΧΥΡΕΣ ΒΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ ΚΑΙ 
ΙΣΧΥΡΟΙ ΑΝΕΜΟΙ

Με βάση τα παραπάνω, οι οδηγίες της Γενικής Γραμ-
ματείας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Δημόσι-
ας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη συνιστούν:

•    Να ενημερώνεστε διαρκώς από τα ΜΜΕ (ραδιό-
φωνο, τηλεόραση, κ.λ.π.), για την εξέλιξη των καιρικών 
φαινοµένων. Επίσηµες πηγές ενηµέρωσης είναι η Γε-
νική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) και η 
Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (Ε.Μ.Υ.).

•    Σε περίπτωση ανάγκης καλέστε την Αστυνοµία 
(100), την Πυροσβεστική (199) ή το ΕΚΑΒ (166).

•     Αναγράψτε τα παραπάνω τηλέφωνα σε εµφανές-
σηµείο µέσα στο σπίτι και βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά σας 
τα γνωρίζουν.

•     Βοηθήστε τα παιδιά σας να αποµνηµονεύσουν 
σηµαντικά οικογενειακά στοιχεία, όπως το επίθετό τους, 
τη διεύθυνση και το τηλέφωνο του σπιτιού, το κινητό 
σας τηλέφωνο, κ.λ.π.

•    Εξηγήστε σε όλα τα µέλη της οικογένειας πώς 
να αναγνωρίζουν ήχους που προµηνύουν καταστροφή 
(π.χ. σειρήνες), πώς και πότε να κλείνουν τις παροχές 
ηλεκτρικού, φυσικού αερίου και νερού, πώς να χρησιµο-
ποιούν το πυροσβεστήρα, πώς να καλούν σε βοήθεια, 
κ.λ.π.

•    Προµηθευτείτε εφόδια πρώτης ανάγκης, όπως 
φακό, φορητό ραδιόφωνο µε µπαταρίες και πυροσβε-
στήρα.

•    Εξοπλιστείτε µε κουτί πρώτων βοηθειών.
•    Σε όλες τις περιπτώσεις λάβετε ειδική µέριµνα 

για τα παιδιά και τους ηλικιωµένους.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΠΟ ΕΚ-
ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΟΝΩΝ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΩΝ, ΚΑΤΑΙΓΙΔΩΝ 
Η ΘΥΕΛΛΩΔΩΝ ΑΝΕΜΩΝ:

Οι πολίτες θα πρέπει:
•Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρ-

θούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να 
προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

•Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των 
κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.

•Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέ-
ματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων 
και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το 
τέλος της εκδήλωσής τους

•Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστη-
ριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη 
διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων.

•Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χα-
λαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο 
και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο 
όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτω-
ση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.

•Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέ-
ντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από 
περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, 
σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να 
πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

•Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους 
αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Για πληροφορίες και ανακοινώσεις σχετικά με την 
επικρατούσα κατάσταση και την βατότητα του οδικού 
δικτύου λόγω εισροής πλημμυρικών υδάτων σε αυτό, 
μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ. 
www.astynomia.gr.

Η Νέα Δημοκρατία 
ανανεώνεται και αλλάζει και 

ετοιμάζεται να οδηγήσει 
την Ελλάδα εκεί που της αξίζει
Του Μακάριου 
Β. Λαζαρίδη
Συμβούλου Επικοινωνί-

ας του Αρχηγού της Αξιω-
ματικής Αντιπολίτευσης και 
Προέδρου της Νέας Δημο-
κρατίας κ. Κυριάκου Μητσο-
τάκη

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έ-
χει πει: «Οι καλές Κυβερνήσεις 
χτίζονται στην Αντιπολίτευση». 
Αυτό είναι το κύριο μέλημα της 
Νέας Δημοκρατίας. Να δώσει 
στη χώρα την καλύτερη δυνατή 
Κυβέρνηση. Αυτή που θα οδη-
γήσει την Ελλάδα στην ευημερία 
μετά την πολυετή κρίση.

Το εγχείρημα απαιτεί τρία 
«Π»: Πρόγραμμα, Πρόσωπα 
(που θα εκτελέσουν το Πρόγραμμα) και Πολίτες (που θα στηρίξουν το Πρόγραμ-
μα). Τρία αλληλένδετα «Π» που μόνο αν έχουν «ζυμωθεί» επαρκώς θα συμπλεύ-
σουν αποτελεσματικά.

Η Ν.Δ. επιχειρεί αυτήν την ώσμωση των τριών «Π» μέσα από μια στρατηγική 
αμφίδρομης επικοινωνίας. Αυτό το σκοπό υπηρέτησαν τα ανοιχτά θεματικά προ-
συνέδρια στα οποία παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν κομμάτια του Προγράμμα-
τος Διακυβέρνησης της χώρας. Μιλήσαμε στους πολίτες και τους ακούσαμε.  

Συνδιαμορφώσαμε τη βάση του κυβερνητικού μας προγράμματος χτίζοντας 
μια ουσιαστική σχέση με τους πολίτες. Μια σχέση που βασίζεται στην οριοθέτηση 
και κατανόηση των κοινών επιδιώξεών μας την επόμενη μέρα. Γινόμαστε συμμέ-
τοχοι στο όνειρο της καινούργιας Ελλάδας. Της ευημερίας, της κοινωνικής δικαιο-
σύνης και της ασφάλειας.

Μέσα από την αμφίδρομη επικοινωνία εντοπίζουμε και τα Πρόσωπα που θα 
κληθούν αύριο να υλοποιήσουν το κοινό μας όραμα. Αυτή την έννοια έχει το ανοι-
χτό Μητρώο Πολιτικών Στελεχών όπου μέσα από δομημένες συνεντεύξεις εντοπί-
ζουμε τους κατάλληλους ανθρώπους για τις κατάλληλες θέσεις. Ανθρώπους με τις 
απαραίτητες δεξιότητες, αλλά και απόλυτα ευθυγραμμισμένους με τις προγραμ-
ματικές μας προτεραιότητες και τη βούληση των πολιτών.

Η επιλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη να εισάγει διαδικασίες αμφίδρομης επικοι-
νωνίας και να χτίσει ένα ανοιχτό κόμμα, ήδη αποδίδει και δικαιώνεται.

Η ενεργός συμμετοχή των πολιτών σε ανοιχτά διαδικτυακά ερωτηματολόγια 
(περίπου 100.000 ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Κόμματος), αλλά και στις 
προσυνεδριακές μας διαδικασίες ξεπέρασαν κάθε προσδοκία. Ταυτόχρονα η 
ποιότητα αλλά και ο αριθμός των πολιτών που συμπεριλαμβάνονται στο Μητρώο 
στελεχών έχουν δημιουργήσει μια πρωτόγνωρη δεξαμενή ταλέντου προς αξιοποί-
ηση.

Η Νέα Δημοκρατία ανανεώνεται και αλλάζει. Βρίσκεται σε διαρκή αμφίδρομη 
επικοινωνία με τους Πολίτες, εμπλουτίζεται σε ταλέντο και διαμορφώνει το Πρό-
γραμμα που θα γίνει διακριτό αυτό το Σαββατοκύριακο στο 11ο Συνέδριο της 
Νέας Δημοκρατίας και θα οδηγήσει την Ελλάδα εκεί που μας αξίζει.

ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ

Συνεστίαση αγάπης στην 
πιτσαρία ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ

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

Το Δ.Σ.
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 Έκτακτο δελτίο καιρού της ΕΜΥ
Επιδείνωση του καιρού 

το Σάββατο 16 Δεκεμβρίου 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΩΝ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΩΝ 
ΒΕΡΟΙΑΣ

Ανακοίνωση - 
Προειδοποίηση

Ο Σύλλογος Ζαχαροπλαστών και καταστηματαρχών 
Ζαχαροπλαστών Βεροίας, στην προσπάθειά του να προα-
σπίσει τα επαγγελματικά συμφέροντα των μελών του καλεί 
όλους όσους παρέχουν υπηρεσίες Τροφοδοσίας & 
Συνεστιάσεων ζαχαροπλαστικών προϊόντων (catering)    
χωρίς να κατέχουν την απαιτούμενη άδεια να παύσουν 
άμεσα να παρέχουν τις υπηρεσίες αυτές, άλλως ενημερώ-
νει ότι θα προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την πάταξη 
του φαινομένου αυτού. 

Ο Σύλλογος Ζαχαροπλαστών   
Και Καταστηματαρχών        

Ζαχαροπλαστών Βεροίας 
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Επιτέλους Δεκέμ-
βριος! Τα Χριστούγεννα 
πλησιάζουν και με πολ-
λή χαρά στη Δημόσια 
Βιβλιοθήκη Βέροιας ε-
τοιμάζονται να τα γιορ-
τάσουν μαζί με τους α-
ναγνώστες τους, όπως 
κάνουν εδώ και πολλά 
χρόνια.

Η Δημόσια Βιβλιο-
θήκη λοιπόν σχεδίασε 
μικρές, ζεστές και μο-
σχομυριστές δραστη-
ριότητες σε έναν χώρο 
πολύχρωμο, γεμάτο 
όμορφα βιβλία. Αγαπη-
μένες γιορτινές ιστορί-
ες, βιβλία με όμορφες 
εικόνες, φανταστικά 
ταξίδια, ζωγραφική, κα-
τασκευές,  ζαχαροπλα-
στική, φωνές, μουσική, 
κάλαντα και πολλές 
ευχές για χαρούμενα 
Χριστούγεννα από την 
αγαπημένη σε όλες και 
όλους Βιβλιοθήκη.

 Σάββατο 16 Δεκεμβρίου, 10.00-11.00 το πρωί
«Ένα δώρο για τον καθένα».  Πόσα δώρα μπορεί να 

φτιάξει κανείς μ’ ένα ρολό ύφασμα; Αμέτρητα! Φτιάχνουμε 
υφασμάτινα δεντράκια, ως δώρα, για όλους όσους επιθυ-
μούμε να τα χαρίσουμε. Για παιδιά ηλικίας 8-12 ετών. Με 
προεγγραφή. Στα Μαγικά Κουτιά της Βιβλιοθήκης.

 Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου, 5.00-6.00 το απόγευμα
«Χριστουγεννιάτικα μπισκοτάκια : εργαστήριο ζαχαρο-

πλαστικής».   Βοηθάμε τον Αϊ Βασίλη να βρει το δρόμο 
του για την Βιβλιοθήκη ακολουθώντας τις μυρωδιές από τα 
φρεσκοψημένα μπισκοτάκια που με μεράκι θα ζυμώσουμε, 
πλάσουμε, στολίσουμε και ψήσουμε.  Με τον σεφ Γιώργο 
Μεταξά. Για παιδιά 6-8 ετών. Με προεγγραφή. Στο χώρο 
σεμιναρίων μαγειρικής της Βιβλιοθήκης στο 2ο όροφο.

 Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου
«Χριστουγεννιάτικες πηλοκατασκευές».
4.00-4.45 το απόγευμα : για παιδιά 4-5 ετών.
5.00-5.45 το απόγευμα : για παιδιά 6-8 ετών.
Μέρες χριστουγεννιάτικες, μέρες γιορτινές και δημιουρ-

γικές! Δημιουργούμε τα δικά μας πήλινα στολίδια για το 
δέντρο, το σπίτι κι ακόμα καλύτερα για να τα προσφέρουμε 
ως δώρο σε αυτούς που αγαπάμε. Με προεγγραφή. Στα 
Μαγικά Κουτιά της Βιβλιοθήκης.

 Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου, 5.00-6.30 το απόγευμα
«”Σκρουτζ, μια χριστουγεννιάτικη ιστορία” του Κ. Ντίκενς 

σε κόμικ».   Ένας στριφνός και τσιγκούνης άντρας, μεγάλος 
σε ηλικία, παραμονές Πρωτοχρονιάς του 2018 στη Βέροια. 
Τι θα συμβεί άραγε; Θα το ανακαλύψουμε παρέα, με λέξεις 
και εικόνες φτιάχνοντας το δικό μας κόμικ. Για παιδιά 10-12 
ετών. Με προεγγραφή. Στα Μαγικά Κουτιά της Βιβλιοθήκης.

 Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου, 6.00-7.00 το απόγευμα
«Σε μια μικροσκοπική γιορτινή  πλατεία… ποιοι θα 

ρθουν;».  Ένα μικρό θεατράκι, σκοτάδι, φωτάκια, αντικεί-
μενα, ήχοι, διαφάνειες, ζωγραφιές, κι η παράσταση αρχίζει. 
Τα «Χριστουγεννιάτικα κάλαντα» του Κ. Ντίκενς και το 
«Κοριτσάκι με τα σπίρτα» του Χ. Κ. Άντερσεν συναντιούνται 
στο κουκλοθέατρο μας… Με την Κατερίνα Αναστασίου. Για 
παιδιά 6-8 ετών. Με προεγγραφή. Στα Μαγικά Κουτιά της 
Βιβλιοθήκης.

 Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου, 10.00-11.30 το πρωί
«Τα Χριστούγεννα του τεμπέλη, του Αλ. Παπαδιαμάντη, 

ραδιοφωνικό θέατρο και δραματοποιημένη αφήγηση για 
παππούδες, γιαγιάδες και εγγονάκια». Δημιουργούμε τη 
δική μας χριστουγεννιάτικη ιστορία με τη βοήθεια του παπ-
πού ή της γιαγιάς μας και την αφηγούμαστε. Για παππού ή 
γιαγιά με μέγιστο αριθμό δύο εγγονάκια σχολικής ηλικίας. 
Με προεγγραφή. Στα Μαγικά Κουτιά της Βιβλιοθήκης.

 Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου, 10.00-11.00 το πρωί
«Ψάχνοντας το φως των Χριστουγέννων».  Με σύνθημα 

«Το Φως των Χριστουγέννων δίνει χαμόγελα στα παιδιά» 
ελάτε να διασκεδάσουμε μετά μουσικής και με παιχνίδια 
λαμπερά…Με τη νηπιαγωγό Λίνα Λεμονίδου. Για παιδιά 4-8 
ετών. Με προεγγραφή. Στα Μαγικά Κουτιά της Βιβλιοθήκης.

 Τα παιδιά μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι δύο 
εργαστήρια.

Παρακαλούνται όλοι οι συμμετέχοντες να ενημερώνουν 
σε περίπτωση ακύρωσης.

Ο αριθμός των θέσεων για τις δημιουργικές δραστηριό-
τητες είναι περιορισμένος.

Παρακαλούμε να δηλώσετε έγκαιρα συμμετοχή στη 
Δημόσια Βιβλιοθήκη της Βέροιας, Έλλης 8 ή στο τηλ. 
2331024494, www.libver.gr

Η Δημόσια Βιβλιοθήκη Βέροιας 
ετοιμάζεται να γιορτάσει τα 

Χριστούγεννα με τους αναγνώστες της

4ο «NaoussaSantaRun» 
στις 22 Δεκεμβρίου 

στην Πλατεία Καρατάσου
Ο Δήμος Ηρωικής Πόλης Νάουσας διοργα-

νώνει για τέταρτη συνεχή χρονιά τον αγώνα 
4ο «NaoussaSantaRun» απόστασης περίπου 
1.700 μ. που θα διεξαχθεί την Παρασκευή 22 
Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 18:30 το απόγευμα με 
αφετηρία την Πλατεία Καρατάσου.

Οι συμμετέχοντες δρομείς θα είναι ντυμένοι 
με στολές του Αϊ Βασίλη σε έναν αγώνα συμ-
βολικού χαρακτήρα χωρίς χρονομέτρηση, αφού 
στόχος της διοργάνωσης είναι η δημιουργία 
χριστουγεννιάτικης ατμόσφαιρας στο κέντρο της 
πόλης. Η εκδήλωση θα πλαισιωθεί με χριστου-
γεννιάτικα χάπενινγκς και πολλές εκπλήξεις.

Η εκκίνηση και τερματισμός του αγώνα θα 
γίνει στην Πλατεία Καρατάσου και αφού διανύσει 
περίπου 1.700μ. σε κεντρικές οδούς της πό-
λης (Πλατεία Καρατάσου-Βενιζέλου-Μ. Αλεξάν-
δρου-Βασ Φιλίππου-Πλ. Αγίου Μηνά-Ζαφειρά-
κη-Δημ. Βλάχου-Κωνσταντινίδη) θα τερματίσει 
στην Πλατεία Καρατάσου.

Ο αγώνας είναι ανοικτός σε όλους τους πολίτες όλων των ηλικιών είτε επιθυμούν να 
τρέξουν ή να περπατήσουν ντυμένοι απαραίτητα με στολή ή με σκούφο του Αϊ-Βασίλη. 

Σε όλους τους συμμετέχοντες θα δοθούν αναμνηστικά διπλώματα συμμετοχής και 
συμβολικά δώρα.

Πληροφορίες: Γραφείο Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Νάουσας, (τηλ.: 23323 
50360 & 50375).

Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση 
από τον Όμιλο Προστασίας Παιδιού Βέροιας

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

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

Οικονομική ενίσχυση 5 ευρώ.

«Τύχην Εύχεσθαι» 2018 στη γκαλερί 
Παπατζίκου

Η γκαλερί ΠΑΠΑΤΖΙΚΟΥ, Αγ. Αντωνίου 26, 
εγκαινιάζει την Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 2017, 
στις 12 το μεσημέρι την ομαδική εορταστική 
έκθεση με τίτλο «Τύχην Εύχεσθαι» 2018 και 
προτείνει στο κοινό μικρά έργα - σύμβολα για 
καλή τύχη. Οι δημιουργίες των συνεργατών 
της (ζωγραφική – γλυπτική – χαρακτική – φω-
τογραφία – κατασκευές – κόσμημα και κάθε 
τεχνικής γούρια), γίνονται φέτος το ιδανικό 
δώρο για ανταλλαγή ευχών.

Επίσης συμμετέχει και φέτος στη δράση «GalleryWalk» με διευρυμένο ωράριο (Σάβ-
βατο 16/12: 11π.μ.-5μ.μ., Κυριακή 17/12: 11π.μ.-3μ.μ.) 

Καλλιτέχνες που δημιούργησαν:
Αθανασιάδου Μαρίνα, Αλεξάκη Μαρίνα, Αναστασίου Κατερίνα, Βακάλη Μπέτυ, Γεωρ-

γιτσέλι Μπορισλάβα, Γιανναδάκη Ελένη, Γιανναδάκης Μανόλης, Γκανίδου Τάσσα, Διονύ-
σης - Δήμητρα, Ζιάκας Θάνος, Καρακατσάνης Βασίλης, Καστώρη Κάλλη, Κατσάγγελος 
Γιώργος, Κατσιλάκης Άρης, Κοντοσφύρης Χάρης, Κορακάκη Βίκυ, Κουρουζίδου Μαίρη, 
Κωνσταντίνου Δέσποινα, Λατινοπούλου Αθηνά, Μανούδης Νίκος, ΣιμεώνΜατσκάνης, 
Ναλμπάντη Σοφία, Ηρακλής Παναγιωτίδης, Μαρία Παναγιώτου, Παπαγιαννούλης Γιάν-
νης, Παπαδοπούλου Έβελιν , Παπαδοπούλου Μαρία, Πίκου Βάσω, Σαββαίδης Γιάννης, 
Σμυρλή Μαίρη, Σταμενίτης Γιάννης, Τερζής Νίκος, Τσακίρης Γιώργος, Τσακίρης Κωνστα-
ντίνος, Τσακιρούδη Φωτεινή, Φωτιάδης Φώτης, Χαμιδιελή Φωτεινή, Χατζηαθανασίου 
Ελένη.



Εκδηλώσεις εμπνευσμένες από το 
εορταστικό πνεύμα των Χριστουγέν-
νων και όχι μόνο διοργανώνονται στη 
Νάουσα το διάστημα από 12 Δεκεμ-
βρίου 2017 έως 6 Ιανουαρίου 2018. 

Επίκεντρο των εφετινών εκδηλώ-
σεων θα είναι η «Γιορτή των Ευχών», 
η οποία θα πραγματοποιηθεί την 
Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου και ώρα 
17:30 στην Πλατεία Καρατάσου και 
διοργανώνεται από το Δήμο Ηρωικής 
Πόλης Νάουσας.

Τις υπόλοιπες ημέρες, πολλές εορ-
ταστικές εκδηλώσεις από συλλόγους, 
φορείς, σχολεία κλπ. θα πραγματο-
ποιούνται σε όλους τους χώρους πο-
λιτισμού, στο Εμπορικό Κέντρο, σε 
γειτονιές της πόλης και στις Τοπικές 
Κοινότητες του Δήμου Νάουσας. Το 
πρόγραμμα των εκδηλώσεων έχει ως 
εξής:

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

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

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

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

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

Πλατεία Αγγελοχωρίου, ώρα 18:00
• Χριστουγεννιάτικη παραδοσιακή εκδήλωση από την Εύ-

ξεινο Λέσχη Κοπανού, Πλατεία Κοπανού, ώρα 13:00
• Χριστουγεννιάτικη συναυλία των τμημάτων του Δημοτι-

κού Ωδείου Νάουσας, Δημοτικό Θέατρο, ώρα 19:00

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

Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου
• Εκπαιδευτική θεατρική παράστα-

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

Τρίτη 19 Δεκεμβρίου
• Εκδήλωση τμήματος μουσικής α-

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

Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου
• Χριστουγεννιάτικη γιορτή του Ομί-

λου Κολύμβησης «Νάουσα», Πολυχώ-
ρος «Βέτλανς», ώρα 17:00

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

Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου
• «4ο NaoussaSantaRun», χριστου-

γεννιάτικος αγώνας δρόμου όλων των ηλικιών, Πλατεία Κα-
ρατάσου, ώρα 18:30

Σάββατο 23 Δεκεμβρίου
• Άναμμα φωτιάς και παραδοσιακή χριστουγεννιάτικη 

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

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

γιορτή, Πλατεία Στενημάχου, ώρα 21:00
• Έθιμο «Κόλντε», Πλατεία Πολυπλατάνου, ώρα 21:00
• Το άναμμα του «καρτσιούνου» από τον Σύλλογο «Άρ-

κτος» Αρκοχωρίου, Πλατεία Αρκοχωρίου, ώρα 22:00
Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου
• Χριστουγεννιάτικη παιδική λαογραφική εκδήλωση του 

«ΠΥΡΣΟΥ» Νάουσας, Δημοτικό Θέατρο, ώρα 20:00
Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου
• Χριστουγεννιάτικη συναυλία με τη νεανική χορωδία 

«NAOUSSA GLEE», Δημοτικό Θέατρο, ώρα 20:00
Σάββατο 30 Δεκεμβρίου
• Αναβίωση του εθίμου του «γαβουρμά» από τον Σύλλο-

γο «ΜΙΕΖΑ» Κοπανού, Πλατεία Κοπανού, ώρα 13:00
Δευτέρα 01 Ιανουαρίου
• Αναβίωση του εθίμου «Μωμόεροι» από τον Σύλλογο 

«ΚΟΜΝΗΝΟΙ» Ροδοχωρίου, Πλατεία Ροδοχωρίου, ώρα 
11:00

Παρασκευή 05 Ιανουαρίου
• Ετήσια λαογραφική παράσταση από τον «Όμιλο Γενί-

τσαροι και Μπούλες», Δημοτικό Θέατρο, ώρα 20:00
Σάββατο 06 Ιανουαρίου
• Έθιμο ιπποδρομιών από τον Σύλλογο «Πήγασος» Νά-

ουσας, Άλσος Αγίου Νικολάου, ώρα 12:00
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Ημέρες γιορτών στο Δήμο Νάουσας

Εμπορικός Σύλλογος 
Αλεξάνδρειας: Την Κυριακή 

κλειστά τα καταστήματα
Σύμφωνα με την παλιότερη και ισχύουσα απόφαση του Εμπορικού  Συλλόγου  Αλε-

ξάνδρειας, την Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 2017, τα καταστήματα θα παραμείνουν ΚΛΕΙΣΤΑ.
Ο Εμπορικός Σύλλογος Αλεξάνδρειας, σταθερός στην απόφαση του να μην επιτρέψει 

το άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές, συντάσσεται με τη συντριπτική πλειοψηφία 
των Εμπορικών Συλλόγων της χώρας και δεν συμμετέχει στο «παζάρι» των Κυριακών.

Η Κυριακή ΔΕΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΕΤΑΙ. Στηρίξτε την απόφαση του Εμπορικού Συλλό-
γου, για το καλό όλων μας.

ΤΟ Δ.Σ.

Ενημερωτικές ομιλίες 
για  τις δυσκολίες 

μετακίνησης των ΑμεΑ
Τη Δευτέ-

ρα 11 Δεκεμ-
βρ ίου ,  σ τα 
πλαίσια της 
εκστρατε ίας 
ecomobi l i ty, 
το  Σχολε ί ο 
Δεύτερης Ευ-
καιρίας Νά-
ουσας  ε ί χε 
την χαρά να 
φ ιλοξενήσε ι 
τη κυρία Αθη-
νά  Μαλάκη, 
πρόεδρο του 
Κέντρου Κοι-
νωνικής Προ-
στασίας και 
Αλληλεγγύης 
Δήμου Νάου-
σας, και την 
κυρία Άννα Α-
σλανίδου, δι-
ευθύντρια του  
Ε . Ε . Ε . Ε . Κ 
Νάουσας.  Ο 
λόγος της επί-
σκεψής τους 
ήταν να μας 
ενημερώσουν 
για διάφορα 
θέματα σχετι-
κά με τα άτο-
μα με αναπηρία (ΑμεΑ).  

Ειδικότερα, δόθηκε έμφαση στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα συγκεκριμένα 
άτομα κατά τη μετακίνησή τους στην πόλη της Νάουσας. Στην εποικοδομητική και ενδια-
φέρουσα συζήτηση που ακολούθησε, μετά την ενημέρωση, οι εκπαιδευόμενοι είχαν την 
ευκαιρία να λύσουν πολλές απορίες τους σχετικά με το θέμα.

Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Νάουσας συμμετέχει για δεύτερη συνεχή χρονιά στην 
εκστρατεία ecomobility. Στόχος της συγκεκριμένης εκστρατείας είναι οι εκπαιδευόμενοι, 
μέσα από την παρατήρηση, να εντοπίσουν προβλήματα μετακίνησης, ελλείψεις συγκοι-
νωνιακής δομής, δυσκολίες πεζών και παρατυπίες, που προκαλούν δυσκολίες στην 
καθημερινότητα της πόλης. Φέτος, έχουν συσταθεί δύο ξεχωριστές ομάδες του Β’ κύκλου 
σπουδών που θα ασχοληθούν με τις διαβάσεις πεζών και την προσβασιμότητα ατόμων 
με κινητικά προβλήματα.  Τα συμπεράσματα και οι προτάσεις των ομάδων μας θα πα-
ρουσιαστούν κατά τη διάρκεια ειδικής εκδήλωσης την άνοιξη του 2018.

Το Σ.Δ.Ε. Νάουσας ευχαριστεί θερμά τις κυρίες Μαλάκη και Ασλανίδου για τη λεπτο-
μερή ενημέρωσή τους.

Έκθεση Αγάπης από 
“Τα Παιδιά Της  Άνοιξης”

Στο κέντρο της Βέροιας, στο Δημαρχείο, χτυπούν οι 
καρδιές των Παιδιών της Άνοιξης και οι δικές μας.

Πολλές και πολύ ευχάριστες εκπλήξεις μας περιμέ-
νουν εκεί.

Παρασκευή 
11:00 π.μ. 

Το χορευτι-
κό τμήμα του 
Κέντρου μας 
θα παρουσιά-
σουν ένα μου-
σικό χορευτικό 
αφιέρωμα. 

 Κάθε  α -
πόγευμα εορ-
ταστ ικό face 
pa in t i ng  γ ια 
τους μικρούς 
μας φίλους δω-
ρεάν από την 
ταλαντούχα Ιω-
άννα.

 Ώρες λειτουργίας: 10:00 - 20:00. 
Τρεις ημέρες, από την Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 

μέχρι την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου, με έντονα χρώ-
ματα, χρυσόσκονες, χειροποίητα αντικείμενα, παντός 
τύπου στολίδια κι όχι μόνο. 

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

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



Μία από τις σημαντικότερες διεθνείς 
διοργανώσεις πραγματοποιήθηκε το 
τριήμερο 1-3 Δεκεμβρίου 2017 στο 

Ποσειδώνιο κολυμβητήριο Θεσσαλονίκης. 
Στους αγώνες έλαβαν μέρος περισσότεροι 
από 900 αθλητές από την Ελλάδα, την Κύπρο, 
την Τουρκία, την Βουλγαρία, το Κόσοβο, την 
Αλβανία και την Ρουμανία.

ΗαγωνιστικήομάδατουΠήγασουΗμαθίαςσυμμετείχεμε
8αθλητέςκαιαθλήτριες.Όλοιοιαθλητέςτηςομάδαςβελτίω-

σανταατομικάτουςρεκόρκαιφαίνεταιότικινούνταισταπλαί-
σιατηςπροετοιμασίαςτουςγιατουςχειμερινούςαγώνεςπου
θαπραγματοποιηθούντονΦεβρουάριοστοίδιοκολυμβητήριο.

Στουςαγώνεςσυμμετείχανοιαθλητέςκαιοιαθλήτριες:
ΑντωνιάδουΦανή-Στυλιανή,Μπόγκοτς Ελένη-Μιχαέλα,

Μπρούσα Βιβιάννα,ΑντωνιάδηςΘεόδωρος,Θυμιόπουλος
Κωνσταντίνος,ΛαζαρίδηςΝικόλαος,ΜπόγκοτςΧρήστος και
ΤσανακτσίδηςΆγγελος.

ΕΠΣ Ημαθίας

ΑποφάσειςΠειθαρχικής
Επιτροπής

ΑπότηνΠειθαρχικηΕπιτροπητης
Ενωσης επιβληθηκανοι κατωθιποι-
νες στους αποβληθεντες ποδ/στες
τουΣΑΒΒ/ΚΟΥ2&3.12.17:

1.-ΚΑΙΣΙΔΗΣΑΓ.(ΑΕΧΑΡΙΕΣΣΑΣ)
3αγων.ημ.&30Ευρω

2.ΠΑΡΣΟΠΟΥΛΟΣ Ε..(ΝΕΟΚΑ-
ΣΤΡΟΥ)1αγων.ημ.&10Ευρω

3.-ΙΣΛΑΜΙΜ.(Π.ΣΚΥΛΙΤΣΙΟΥ) 4
αγων.ημ.&40Ευρω

4.-ΔΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣΝ.(ΛΟΥΤΡΟΥ)
1αγων.ημ.&10Ευρω

5.-ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ Σ.(ΠΑΛΑΤΙ-
ΤΣΙΑ)1αγων.ημ.&10Ευρω

6.-ΚΟΥΚΛΙΑΝΙΩΤΗΣΑΝ.(ΠΑΤΡΙ-
ΔΑΣ)4αγων.ημ.&40Ευρω

7.-ΣΑΚΑΛΗΣ ΑΝΤ.(ΛΥΚΟΓΙΑΝ-
ΝΗΣ)4αγων.ημ.&40Ευρω

8.-ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣΣΠ.(ΓΙΑΝ/ΡΙΟΥ)2αγων.ημ.&20Ευρω
9.-ΤΣΑΠΡΑΝΗΣΒΑΣ.(ΑΟΣΥΚΙΑΣ)2αγων.ημ.&20Ευρω
10.-ΓΚΟΥΓΡΗΣΘ.(ΚΑΨΟΧΩΡΑΣ)1αγων.ημ.&10Ευρω
11.-ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΙΥΛΟΣΕ.(ΚΑΨΟΧΩΡΑΣ)4αγων.ημ.&40Ευρω

Επισηςηεπιτροπηαποφασισενακαλεσεσεαπολογια:
1.-ΤοσωματειοΔΟΞΑΚΥΨΕΛΗΣγιαυβριστικησυμπεριφοραφιλαθλουτουκατάτου

διαιτητη,στοναγωνατης3.12.17ΑΕΚΑΨΟΧΩΡΑΣ-ΔΟΞΑΚΥΨΕΛΗΣ
2.-ΤονπροπονητητουσωματειουΠΑΟΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑ,λογωδιαπληκτισμουκαιυβριστι-

κηςσυμπεριφοραςτουμεαντιπαλοποδ/στη,στοναγωνατης3.12.17ΑΕΣΧΟΙΝΑ-ΠΑΟ
ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑ.

3.-Τον εκπροσωπο τουσωματειουΑΡΗΠ.ΣΚΥΛΙΤΣΙΟΥ,στον αγωνα της 3.12.17Α-
ΧΙΛΛΕΑΣΝΕΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΑΡΗΣΠ.ΣΚΥΛΙΤΣΙΟΥ,λογωυβριστικηςκαιαπειλητικηςσυμπε-
ριφοραςτουκατάτωνδιαιτητων.

4.-ΤοσωματειοΑΧΙΛΛΕΑΣΝΕΟΚΑΣΤΡΟΥ,γιαεισοδοφιλαθλουτουστοναγων.χωρο
καιαπαιλητικησυμπεριφορατουπροςτονδιαιτητη,στονπαραπανωαγωνα.

5.-ΤοσωματειοΕΝΩΣΗΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ,διοτιστοναγωνα της2.12.17ΕΑΠ-ΑΤΡΟΜ.ΔΙ-
ΑΒΑΤΟΥ,φιλαθλοι της
πεταξαν κροτιδα κατά
του Β� Βοηθου διαι-
τητη.

6 . -Τον Προεδρο
του σωματειου ΑΕ
ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ,για υβρι-
στικη συμπεριφορα
τουπρος τους διαιτη-
τες,στον αγωνα της
2.12.17 ΚΕΡΑΥΝΟΣ
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ-ΑΕ ΧΑ-
ΡΙΕΣΣΑΣ.

Τελος η επιτροπη
συμφωναμε τοαρθρο
27 παρ.2 & 3 ΑΠΟ-
ΒΑΛΛΕΙαπότοτρεχον
πρωτ/ματηςΑ1ερασι-
τεχνικης το σωματειο
ΔΟΞΑ ΛΙΑΝΟΒΕΡ-
ΓΙΟΥ,το οποιο υπο-
βιβαζει στην αμεσως
κατωτερηκατηγοριαμε
συνολικηποινηαφαιρε-
σηςΕΞΙ (6)βαθμων,α-
πό την βαθμολογια
του πρωτ/τος που θα
συμμετασχει την επο-
μενηαγων.περιοδοκαι
συνολικη χρημ.ποινη
1500 Ευρω,λογω δη-
λωσης αδυναμιας του
νασυμμετεχειστουπο-
λοιποτουπρωτ/τοςτης
Α1ερασ/κης2017/18.

Μετά τη λήξη του 
αγώνα Αγροτικός 
Αστέρας- Φ.Α.Σ. 

ΝΑΟΥΣΑ οι προπονητές 
των δύο ομάδων έκαναν τις 
ακόλουθες δηλώσεις:

ΒασίληςΑσλανίδης (Φ.Α.Σ.ΝΑ-
ΟΥΣΑ): «Σήμερα σ’ ένα πολύ καλό
παιχνίδι πιστεύω ότι θα μπορούσαμε
να κερδίσουμε βάσει των ευκαιριών
που χάσαμε.Αυτά όμως ταπαιχνίδια
νομίζω ότι είναι και επικίνδυνα, γιατί
στο τέλος μπορεί να μην πάρεις και
τίποτε.Ο βαθμός της ισοπαλίας κι ο
τρόποςμετονοποίοπαίξαμεμαςδίνει
ακόμημεγαλύτερηώθησηγιαμεγαλύ-
τερηπροσπάθεια καιπιστεύωότι όλα
μέσααπότηνδουλειάμπορούνναεξε-
λιχθούνπολύκαλύτεραγιαεμάς».


Γιώργος Τζόλας (Αγροτικός Α-

στέρας):«Έγινε ένα όμορφοπαιχνίδι

και από τις δύο ομάδες. Στο πρώτο
ημίχρονοήτανκαλύτεροςοαντίπαλος,
εμείς χάσαμε τιςπροσωπικέςμονομα-
χίες,στοδεύτεροανεβάσαμεπολύτην
απόδοσήμας,καταφέραμεναισοφαρί-
σουμε,είχαμεχρόνοναπετύχουμεκαι
δεύτερογκολ,αλλάδεντακαταφέραμε.

Ήταν μιαπροσπάθεια απόπαιδιά 18
χρονών και δύο-τρεις μεγαλύτερους.
Προσπαθούμε κάθεμέρα για το καλύ-
τερο και βήμα με βήμα να γινόμαστε
καλύτεροι.Ήτανδίκαιο τοαποτέλεσμα
καλήσυνέχειαστηΝάουσα».

CMYKCMYK
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Βασίλης Ασλανίδης: “Χάσαμε πολλές 
ευκαιρίες μπορούσαμε και τη νίκη”

ΗαγωνιστικήομάδατουΠήγασου
στα25αΑλεξάνδρεια
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Πλήρη αγωνιστική και αυτό το 
Σαββατοκύριακο λίγο πριν τις 
γιορτές των Χριστουγέννων 

και της Πρωτοχρονιάς στα πρωτα-
θλήματα του χαντ μπολ. Η ανδρική 
ομάδα του Φιλίππου θα αγωνιστεί το 
Σάββατο στις  7.30 μ.μ στην ΧΑΝΘ, 
ενώ η γυναικεία θα παίξει στην Άρτα 
με την Αναγέννηση Σάββατο στις 6 
μ.μ. Το Σάββατο επίσης για την Α2 ο 
Ζαφειράκης υποδέχεται στο ΔΑΚ τον 
Αλέξανδρο της Αξιούπολης. Και τέλος 
η ομάδα ΑΣ Βέροια 2017 θα παίξει 
στην Κοζάνη με τον Εθνικό για την Α2 
γυναικών. 

Αναλυτικάόλαταπαιχνίδια
Παρασκευή15Δεκεμβρίου2017
HandballPremier(11ηαγωνιστική)
Δαϊς 17:15 (ΕΡΤ2),ΑΣΕΔούκα- Ολυμπιακός

ΣΦΠ/ΌμιλοςΞυνή(Τσάκωνας-Κουτσός,Μίγκας)

ΚύπελλοΓυναικών(2οςγύρος)
ΝέαςΙωνίας19:30,ΟΦΝΙωνίας-ΆρηςΘ.(Αντα-

λής-Ζήσης,Κυριακούλιας)

Σάββατο16Δεκεμβρίου2017
HandballPremier(11ηαγωνιστική)
Σπίτι τουΧάντμπολ17:30,ΠΑΟΚΒΕΡΓΙΝΑTV-

Χιλιώτης ΓΣΔράμα1986 (Ουζούνης-Παρασκευού-
δης,Χατζηγεωργίου)

Πανελληνίου 18:00, Πανελλήνιος-ΑερωπόςΈ-
δεσσας(Τσάμος-Φωκίτης,Αντωνόπουλος)

ΧΑΝΘ 19:30, ΧΑΝΘ-Φίλιππος Βέροιας (Μπέ-
τμαν-Τόλιος,Παρτεμιάν)

Α1Γυναικών(7ηαγωνιστική)
Σπίτι του Χάντμπολ 15:30, ΠΑΟΚRED-LED –

HONDAΠανόραμα (Αναστασίου-Μπουγιάκας,Δη-
μόλας)

ΔΑΚΆρτας 18:00,ΦέταΉπειροςΑναγέννηση
Άρτας-Φίλιππος Βέροιας (Γρηγοριάδης- Τομίδης,
Λιακόπουλος)

Καματερού 18:00, ΓΑΣ Καματερού- Φιλώτας
Φλώρινας(Παπαματθαίου-Μπράμου,Κορρές)

Νέας Ιωνίας 18:00,ΟΦΝ Ιωνίας-ΆρηςΘ. (Κου-
τσός-Ανταλής,Κυριακούλιας)

A2Ανδρών(9ηαγωνιστική)
ΔΑΚΆρτας16:00,ΠρωτέαςΆρτας-ΦαίακαςΚέρ-

κυρας(Γρηγοριάδης-Τομίδης)
ΔΑΚΚιλκίς 16:00, ΓΑΣΚιλκίς-Μακεδονικός (Λι-

νάρδος-Καζαντζίδης)
ΔΑΚΝάουσας18:00,ΖαφειράκηςΝάουσας-Αλέ-

ξανδροςΑξιούπολης(Μιχαηλίδης-Στεφανίδης)

Α2Γυναικών(3ηαγωνιστική)
Προσοτσάνης18:00,ΑΟΠροσοτσάνης-ΓΣΔρά-

μα1986(Σαπανίδης-Αποστολίδης)

Α2Γυναικών(5ηαγωνιστική)
ΕΑΝΚ Ιωαννίνων17:00,ΟΦΧ Ιωαννίνων-Απόλ-

λωνΣταυρούπολης(Τσιάνας-Πήτας)
Κοζάνης 18:00, ΕθνικόςΚοζάνης- Βέροια 2017

(Τέμης-Γιάννου)
Αιγίου 19:30, ΣεριφάτοΑιγίου-Άρης Νίκαιας

(Χρυσικόπουλος-Ελευθερίου)

Κυριακή17Δεκεμβρίου2017
HandballPremier(11ηαγωνιστική)
Συκεών16:00,ΦοίβοςΣυκεών-ΔιομήδηςΆργους

(Δελόγλου-Θεοδοσίου,Μεϊμαρίδης)
ΟΑΚΑ20:00,ΑΕΚ-ΓΑΣΚαματερού (Συρεπίσιος-

Μερτινιάν,Κορρές)

Α2Ανδρών(9ηαγωνιστική)
Αλεξανδρούπολης 18:00, Κύκλωπες-Αρχέλαος

(Σαπανίδης-Ηλιάδης)
ΣπίτιτουΧάντμπολ18:00,ΑΕΣΧΠυλαίας-Αρίων

Πτολεμαΐδας(Κατσίκης-Μιχαηλίδης)

Α2Γυναικών(3ηαγωνιστική)
Αλεξανδρούπολης 16:00, Κύκλωπες-Ακρίτες

Νευροκοπίου(Σαπανίδης-Ηλιάδης)

Α2Γυναικών(5ηαγωνιστική)
ΣπίτιτουΧάντμπολ14:00,ΑΕΣΧΠυλαίας-Αρίων

Πτολεμαΐδας(Γράψας-Βαγγελτζίκης)
Βύρωνα17:00,Αθηναϊκός-ΑναγέννησηΒύρωνα

(Ψύλλος-Γιαβρούτας)

Τρίτη19Δεκεμβρίου2017αγώνεςΚυπέλλου
ΚύπελλοΑνδρών(2οςγύρος)
ΔΑΚΈδεσσας18:00,ΑερωπόςΈδεσσας-Φίλιπ-

ποςΒέροιας(Πατιός-Τσιάνας,Αγγελίδης)
ΔΑΚΝάουσας18:00,ΖαφειράκηςΝάουσας-Διο-

μήδηςΆργους(Τζαφερόπουλος-Λινάρδος,Ζέρβας)

Τετάρτη20Δεκεμβρίου2017
ΚύπελλοΑνδρών(2οςγύρος)
ΔΑΚΆρτας 16:00,ΠρωτέαςΆρτας-ΑΕΚ (Καρα-

πάνος-Αβράμης,Νικολάου)
ΕΑΚΚέρκυρας 17:00,ΦαίακαςΚέρκυρας-Φοί-

βοςΣυκεών(Δελόγλου-Θεοδοσίου,Θεοδοσάκης)
ΔΑΚΚιλκίς18:00,ΓΑΣΚιλκίς-ΟλυμπιακόςΣΦΠ/

ΌμιλοςΞυνή(Νάσκος-Χαρίτσος,Παρτεμιάν)
Βριλησσίων18:30,ΕΣΝΒριλησσίων-ΑΣΕΔούκα

(Βήτας-Σκλαβενίτης,Μίγκας)
Σπίτι τουΧάντμπολ19:30,ΠΑΟΚΒΕΡΓΙΝΑTV-

ΧΑΝΘ(Κατσίκης-Μιχαηλίδης,Μεϊμαρίδης)
Δαϊς21:30,ΑΟΝηρεύς-ΓΑΣΚαματερού(Τσάκω-

νας-Τόλιος,Αντωνόπουλος)

Το τελευταίο παιχνίδι για το 
2017 δίνουν το Σάββατο (16/12) 
οι Αετοί Βέροιας. Η ομάδα του 

Ντάνη Τυριακίδη, που μετρά 9 νίκες 
σε ισάριθμα ματς και φιγουράρει στην 
πρώτη θέση της βαθμολογίας, υποδέ-
χεται την ΑΚΕ Πιερίας, που βρίσκεται 
στην 8η θέση με 2 νίκες και 7 ήττες 
στο ενεργητικό της. Στα αγωνιστικά, 
ο Μάκης Ιωσηφίδης αντιμετωπίζει 
πρόβλημα τραυματισμού, που αποκό-
μισε από το παιχνίδι στη Γουμένισ-
σα και ανάλογα με τα ευρήματα της 
μαγνητικής, θα υπάρξει η κατάλληλη 
θεραπεία. Κατά τα άλλα, άπαντες είναι 
διαθέσιμοι για το εντός έδρας παιχνί-

δι, που θα διεξαχθεί το Σάββατο 16/12 
(17.00) στο ΔΑΚ «Βικέλας».

Μετά τοναγώνα,ηδιοίκηση τηςομάδαςθαπα-
ραθέσει γεύμα στους αθλητές και θα ακολουθήσει
ένα σημαντικό αγωνιστικό κενό καθώς η επόμενη
αγωνιστική (11η και τελευταία για τονπρώτο γύρο)
έχειπρογραμματιστείγιατις13/1.

Να σημειώσουμε πως έχει ήδη τεθεί στην κυ-
κλοφορία το ετήσιο ημερολόγιο τουσυλλόγου,που
τιμάταιστα5€.

Δείτετοπρόγραμματης10ηςαγωνιστικής:
ΆθλοςΑλεξάνδρειας–ΜέγαςΑλέξανδροςΛεπτο-

καριάς(18.00)
ΓΑΣΠΠάνθηρες–ΦίλιπποςΝέαςΠέλλας(20.00)
Εργόναθλος–ΚούπαΚιλκίς(18.00)
ΑτρόμητοιΝέαςΣάντας–ΑΣΚολινδρού(18.00)
ΓΑΣΒαφύρας–ΑΟΚΓουμένισσας(18.00)
ΑετοίΒέροιας–ΑΚΕΠιερίας(18.00)

To ρεπό της προηγούμενης αγωνι-
στικής, σε συνδυασμό με τα απο-
τελέσματα της ημέρας, έφεραν 

τον ΑΟΚ στην προτελευταία θέση του 
βαθμολογικού πίνακα του 3ου ομίλου 
της Γ Εθνικής.Εκ των πραγμάτων, ο 
αγώνας της Κυριακής (17/10, 17.00) στη 
Πτολεμαΐδα είναι ένας ακόμη «τελικός» 
για τους «λύκους», που θέλουν τη νίκη 
τόσο για τους βαθμούς όσο και να απο-
κτήσουν προβάδισμα για την παραμονή 
έναντι των αντιπάλων τους.Η ομάδα του 
Κωνσταντίνου Ηλιάδη προετοιμάζεται 
ώστε να είναι απόλυτα έτοιμη ενόψει 

του επερχόμενου αγώνα, χωρίς αγω-
νιστικά προβλήματα και με όλους τους 
παίκτες ετοιμοπόλεμους.

Οαγώναςαυτός,όπωςεπίσηςκαιοιεπόμενοι
τρεις μέχρι τη λήξη τουπρώτου γύρου (εντός με
ΑΓΣΙωαννίνων,εκτόςμεΓΕΑγρινίουκαιεντόςμε
ΕύαθλοΠολυκάστρου) αποτελούν μια σειρά από
σημαντικέςπροκλήσεις για τονΑΟΚκαι μεστόχο
τηβαθμολογικήανάταση.

Αναλυτικάτοπρόγραμματης10ηςαγωνιστικής
ΊκαροιΤρικάλων–ΝικόποληΠρέβεζας
ΝίκηΒόλου–ΦαίακαςΚέρκυρας
Εύαθλος–ΠρωτέαςΓρεβενών
ΓΕΑγρινίου–ΙωνικόςΙωνίας
ΑΓΣΙωαννίνων–Ζέφυρος‘02
ΑΠΣΠτολεμαΐδα–ΑΟΚΒέροιας
Ρεπό:ΦίλιπποςΒέροιας

ΧάντμπολΑ1Ανδρών
Στη ΧΑΝΘ το Σάββατο ο Φίλιππος

ΣτηνΆρταηγυναικείαομάδα

ΕΚΑΣΚΕΜΒ’
Εντός με ΑΚΕ Πιερίας οι Αετοί Βέροιας

Μπάσκετ Γ΄Εθνική

ΣτηνΠτολεμαΐδατηνΚυριακή
οΑΟΚΒέροιας

ΗΑκαδημία ποδοσφαίρου Βέροιας στις χα-
ρούμενες μέρεςπουπλησιάζουν δείχνει ξανά το
κοινωνικό της πρόσωπο προσφέροντας για τις
ανάγκες  για τηνΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΓΙΑΤΟΠΑΙΔΊ»
διάφοραπαιχνίδιακ.α.Αναλυτικάηανακοίνωση:

«ΔΩΣΕΠΑΣΑΣΤΗΝΑΓΑΠΗ»
Τοποδόσφαιροδενείναιαπλάάσκηση.Δενεί-

ναιμόνοέναςτρόποςναγυμνάσουνταπαιδιάμας
τοσώματους.Ναείναιυγιείςκαιναέχουνσωμα-
τική δύναμη.Τοποδόσφαιρο ή καλύτερασωστός
προπονητής οφείλει ναπλάθει ήθος.Να εμπνέει.
Νααποτελείπαράδειγμα.

Αυτότουλάχιστονπιστεύουμεόλοιοιάνθρωποι
στηνΑκαδημίαΠοδοσφαίρουΒέροιας 23 χρόνια
που ασχολούμαστε με τη διαπαιδαγώγηση των
αθλητώντηςπόληςμας.

Συνεχίζονταςστην ίδιαφιλοσοφία και θέλοντας
ναπεράσουμε τομήνυμα της ευγνωμοσύνης, του
αλτρουισμού, της ανθρωπιάς στουςποδοσφαιρι-
στές της ομάδαςμαςπροβαίνουμεσε μια κίνηση
που ξεπερνά το αθλητικό ιδεώδες και αγγίζει το
ανθρώπινο.

Στις επόμενες αθλητικές μας συναντήσεις με

τουςποδοσφαιριστές μας (προπονήσεις, αγώνες)
μέχρι ταΧριστούγεννα τους καλέσαμε ναφέρουν
όλοιαπόέναβιβλίοήέναπαιχνίδιαπότησυλλογή
τους.Όχιαπαραίτητακάτιακριβό,σίγουρακάτισε
καλήκατάσταση.Ταπράγματαπουθασυγκεντρώ-
σουμεθαταπαραδώσουμεσεκάποιονσυνεργάτη
του Συλλόγου «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑΤΟΠΑΙΔΙ»,
ενός συλλόγουπου επιτελεί εξαιρετικό έργο στη
φροντίδα και μέριμναπαιδιώνπου,προερχόμενα
απόοικογένειεςπουδυσλειτουργούνήείναιδιαλυ-
μένες, βιώνουν τηνπαραμέληση, τηνψυχολογική
και σωματική βία, την περιθωριοποίηση και την
απόρριψη,τόσομέσαστοσπίτι,όσοκαιμέσαστο
σχολικό και κοινωνικόπεριβάλλον, καθώς και η
παντοειδήςενίσχυσητωνοικογενειώντους.

ΗΑκαδημίαΠοδοσφαίρουΒέροιαςδεμένειμό-
νοστογήπεδο.

Κοιτάζει την κοινωνία μαςστα μάτια.Προετοι-
μάζειτουςαθλητέςνααντιμετωπίσουνκάθεκοινω-
νικόέρεισμαπουθασυναντήσουνστοδιάβατους.
Τουςμαθαίνειτηναγάπη.

Η Ακαδημία Ποδοσφαίρου Βέροιας φωνάζει:
«ΔΩΣΕ ΠΑΣΑ ΣΤΗΝ ΑΓΑΠΗ»

Ακαδημία Ποδοσφαίρου Βέροιας
Δώσεπάσαστηναγάπη
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Στο πλαίσιο των αγώνων Αθλο-
ΠΑΙΔΕΙΆΣ η Ομάδα Φυσικής 
Αγωγής της Διεύθυνσης Δευ-

τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας 
οργάνωσε την Τρίτη 12/12 στο Πάρκο 
της Νάουσας αγώνες ανωμάλου 
δρόμου σε μορφή σκυταλοδρομίας 
4Χ500μ. μεταξύ των μαθητών-τριών 
των Δημοτικών Σχολείων, των Γυμνα-
σίων και των Λυκείων της Νάουσας 
και της ευρύτερης περιοχής. Τα αποτε-
λέσματα ήταν:


ΔΗΜΟΤΙΚΑΣΧΟΛΕΙΑ
ΚΟΡΙΤΣΙΑ:1ηθέση4οΔ.Σ.Νάουσας
2ηθέση10οΔ.Σ.Νάουσας
3ηθέση3οΔ.Σ.Νάουσας
4η θέση9οΔ.Σ.Νάουσας, 5η θέσηΔ.Σ.Κο-

πανού,6ηθέση1ο&2οΔ.Σ.Νάουσας,7ηθέση
8οΔ.Σ.Νάουσας,8ηθέση5οΔ.Σ.Νάουσας,9η
θέση7οΔ.Σ.Νάουσας,10ηθέση6οΔ.Σ.Νάου-
σας,11ηθέσηΔ.Σ.Ζερβοχωρίου,12ηθέσηΔ.Σ.
Χαριέσσας&Μονοσπίτων.

ΑΓΟΡΙΑ:1ηθέση1οΔ.Σ.Νάουσας
2ηθέσηΔ.Σ.Κοπάνου1οΔ.Σ.Νάουσας(Γιού-

ρουΛ.-ΛυμπεροπούλουΝ.-ΜπλιάτκαΘ.-Χαριάδου
Θ.)

3ηθέση4οΔ.Σ.Νάουσας
4ηθέση10οΔ.Σ.Νάουσας,5ηθέση5οΔ.Σ.

Νάουσας,6ηθέση8οΔ.Σ.Νάουσας,7ηθέση7ο
Δ.Σ.Νάουσας,8ηθέση3οΔ.Σ.Νάουσας,9ηθέ-
ση9οΔ.Σ.Νάουσας,10ηθέσηΔ.Σ.Χαρίεσσας
&Μονοσπίτων,11ηθέσηΔ.Σ.Ζερβοχωρίου,12η

θέση,6οΔ.Σ.Νάουσας.


ΓΥΜΝΑΣΙΑ
ΚΟΡΙΤΣΙΑ:1ηθέση2οΓυμνάσιοΝάουσας
2ηθέση1οΓυμνάσιοΝάουσας(α΄ομάδα)
3ηθέση 3οΓυμνάσιοΝάουσας, 4ηθέση1ο

ΓυμνάσιοΝάουσας(β΄ομάδα)και5ηθέσηΓυμνά-
σιοΕιρηνούπολης

ΑΓΟΡΙΑ:1ηθέση3οΓυμνάσιοΝάουσας
2ηθέση1οΓυμνάσιοΝάουσας
3ηθέση2ο ΓυμνάσιοΝάουσας  και 4η θέση

ΓυμνάσιοΕιρηνούπολης


ΛΥΚΕΙΑ
ΚΟΡΙΤΣΙΑ:1ηθέση2οΛύκειοΝάουσας
2ηθέση1οΛύκειοΝάουσας
ΑΓΟΡΙΑ:  1η θέση 1οΛύκειο  Νάουσας(α΄

ομάδα)
2ηθέση1οΛύκειοΝάουσας(β΄ομάδα)
3ηθέση2οΛύκειοΝάουσαςκαι4ηθέσηΛύ-

κειοΕιρηνούπολης
ΘαθέλαμεναευχαριστήσουμετονΔήμοΝά-

ουσας και ιδιαίτερα τονΑντιδήμαρχοΠαιδείας,
Αθλητισμού καιΝεολαίας κοΔάγγαΣτυλιανό για
τησυνδρομή τουστηδιοργάνωση τωναγώνων,
καθώς και όλους τουςσυναδέλφουςΦυσικήςΑ-
γωγήςκαι ιδιαίτερατονκοΜπόλαΑντώνηχωρίς
τη βοήθεια των οποίων δεν θα ήταν δυνατή η
πραγματοποίησητους.

Ευχόμαστεηνέαχρονιάναφέρειυγείακαιευ-
τυχίασεόλουςκαθώςκαιδιάθεσηγιασυμμετοχή
σεαθλητικέςδραστηριότητες.

Δ.Δ.Ε.Ημαθίας
ΟμάδαΦυσικήςΑγωγής

Στο fis training camp που 
διοργανώνει η Διεθνής Ομο-
σπονδία Χιονοδρομίας (F.I.S) 

συμμετέχει ο πρωταθλητής του ΕΟΣ 
Δημήτρης Μπατσής από τις 10 έως 
τις 20 Δεκεμβρίου. Για 10 ημέρες ο 
αθλητής θα έχει τη δυνατότητα να 
συνεχίσει την προετοιμασία του στο 
χιόνι, βελτιώνοντας έτσι την από-
δοση του ενόψει της αγωνιστικής 
περιόδου 2017-2018. 

ΟιμαθητέςτηςΔ’καιΕ’τάξηςτωνδημοτικών

σχολείων της Νάουσας, είχαν την ευκαιρία να
γνωρίσουναπόκοντάτοΣκιΑντοχής,τηνΠαρα-
σκευή8καιΔευτέρα11Δεκεμβρίου.

Οι πιστοποιημένοι προπονητές χιονοδρομί-
αςΧρήστοςΤσιάτσιος καιΝίκοςΑναστασιάδης,
παρουσίασαν στους μαθητές το συναρπαστικό
και ιδιαίτεραπροσιτόσταπαιδιάΟλυμπιακόΑγώ-
νισμα, μέσα απόπροβολή βίντεο, καθώς και με
επίδειξηπροπόνησηςμερόλερσκιστηναυλήτων
σχολείων.

Μετηνσωστήοργάνωσηκαικαθοδήγησητων
προπονητών, ο ΕΟΣΝάουσας πρωταγωνιστεί
όλα τα τελευταία χρόνια σεπανελλήνιο επίπεδο
στοΣκιΑντοχής, και οι αθλητές τουστελεχώνουν

τιςΕθνικέςΟμάδες,μεαποκορύφωματηνσυμμε-
τοχήτουςσεμεγάλεςδιεθνείςδιοργανώσεις,από
Παγκόσμια Πρωταθλήματα μέχρι Ολυμπιακούς.
Αγώνες.

Πληροφορίεςγιαδωρεάνμαθήματασκιστογή-
πεδοΤρίτηκαιΠέμπτη14:30-15:30ήαπογεύματα
στο τηλ 6974101982 (ΤσιάτσιοςΧρήστος) ή στα
γραφείατουσυλλόγου2332028567τιςώρες8:15-
9:30μμΔευτέρα-Παρασκευή.

Στοfistrainingcamp
οΔημήτρηςΜπατσήςτουΕΟΣ

Αγώνες ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ ανωμάλου 
δρόμου Δημοτικών, Γυμνασίων
και Λυκείων περιοχής Νάουσας

Την περασμέ-
νη Κυριακή 
πραγματο-

ποιήθηκε ο 12ος 
χειμωνιάτικος 
Ενιπέας αγώνας 
ορεινού τρεξίμα-
τος με αφετηρία 
και τερματισμό το 
Λιτόχωρο Πιερίας. 
Η διαδρομή μήκους 
23 χλμ. και 1600 μ. 
θετική υψομετρική 
κατευθυνόταν μέσω 
Γκόλνας -Καστάνα 
στο Φαράγγι του Ενιπέα, φτάνοντας 
μέχρι το Μοναστήρι Αγίου Διονυσίου 
και επιστροφή μέσω Ζιλνιάς στον τερ-
ματισμό.

Οι584αθλητέςαπόόλη τηνΕλλάδα,  απόλαυ-
σανμεόλαταυπέρκαικατά,τηνάγριαομορφιάτης
διαδρομήςπουπερνούσεμέσααπόστενάμονοπά-
τια,ρίζεςδένδρων,αρκετά τρεχούμεναποτάμιακαι

γέφυρεςπαγωμένεςλόγωτωνχαμηλώνθερμοκρα-
σιών.Στηνομαλήδιεξαγωγήτουαγώνα,σημαντικό
ρόλο είχαν, οι εθελοντές και ο Ερυθρός Σταυρός
που υπήρχαν κατά το μήκος της διαδρομής.Από
τηνπόλητηςΝάουσαςσυμμετείχανοΚωνσταντίνος
Παρίζας τερματίζονταςστην 123 θέση της γενικής
και 1ος στην ηλικιακή του κατηγορία με χρόνο 3
ώρεςκαι2λεπτά.ΟΒαγγέληςΚαναράκηςστην156
θέσημεχρόνο3ώρες9λεπτά9οςστηνκατηγορία
τουκαιοΚώσταςΔημητρίουστην327θέσημεχρό-
νο3ώρες37λεπτά.

Ο 12ος χειμωνιάτικος αγώνας ορεινού 
τρεξίματος «Ενιπέας»
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 

Δεκέμβριος 2017 
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκατά

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

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

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

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΨΗΦΙΑΚΟΟΧΥΡΟ
ΤουDANBROWN

Σ ύ γ χ ρ ο -
νο και γεμάτο
μυστικά περί
κατασκοπίας,
το ΨΗΦΙΑΚΟ
ΟΧΥΡΟμετα-
φέρει τον α-
ναγνώστηστα
έγκατατηςπιο
ισχυρής υπη-
ρεσίας πλη-
ροφοριών του
κόσμου, της
NSA των Η-
νωμένωνΠο-
λιτειών, ενός
οργαν ισμού
πουμέχρι τώ-
ραλιγότεροα-
πότο3%των
Αμερ ικανών

γνώριζε.
ΌτανοανίκητοςυπολογιστήςτηςNSA(Εθνικής

ΥπηρεσίαςΑσφάλειας) τωνΗΠΑ,πουμπορεί να
αποκρυπτογραφήσει ταπάντα, αδυνατεί νασπά-
σει ένανμυστηριώδη κωδικό, ηΣούζανΦλέτσερ,
η ιδιοφυής και όμορφη αποκρυπτογράφος της
υπηρεσίας, καλείται να αναλάβει την υπόθεση.
Αυτόπουανακαλύπτει τρομάζει τους έχοντες την
εξουσία.ΗNSA είναι σε ομηρία…όχι απόόπλα
ήβόμβεςαλλάαπόένανκωδικό τόσοπερίπλοκο
πουθαμπορούσε να την καταστρέψει.Εγκλωβι-
σμένησεμια καταιγίδααπόμυστικά καιψέματα,
ηΦλέτσερ αγωνίζεται να σώσει την υπηρεσία.
Προδομένηαπότουςπάντες,παλεύειόχιμόνογια
τηνπατρίδατηςαλλάκαιγιατην ίδιατηςτηζωή.
Πρόκειται για μια μάχη επιβίωσης, έναστοίχημα
να καταστρέψει το δημιούργημα ενός μεγαλοφυ-
ούς νουπουαπειλεί να εξαλείψει την ισορροπία
τωνδυνάμεωντουκόσμου…Γιαπάντα.

ΙΣΤΟΡΙΑΧΩΡΙΣΟΝΟΜΑ
ΤΟΥΣΤΕΦΑΝΟΥΔΑΝΔΟΛΟΥ

Ιούνιος του
1908. Η Πη-
νελόπηΔέλτα
βρίσκεται σε
ένα σανατόριο
στα περίχωρα
της Βιέννης.
Είναι μια γυ-
ναίκα με κηλι-
δωμένη ζωή.
Σε  αυτό  το
άσυλο των τα-
λαιπωρημένων
ψυχών,μακριά
από τις κόρες
της, την έστει-
λαν για να ξε-
χάσειτονΊωνα
Δραγούμη, τον
γοητευτικό δι-
πλωμάτηπουαγάπησεπαράφορα, τονάνθρωπο
πουέγινεηαιτίανακλυδωνιστείογάμος της.Ό-
μωςηεπίσκεψήτουεκείτααλλάζειόλα.Μεφόντο
τις καταπράσινες ερημιές και ταμεσαιωνικάπλα-
κόστρωτατηςκεντρικήςΕυρώπηςθαπαλέψειγια
τηλύτρωσητηςκαρδιάςτης,ζώνταςμαζίτουτρεις
μέρεςπουθατησημαδέψουνγιαπάντα.

Τριάντατρίαχρόνιααργότερα,τονΑπρίλιοτου
1941, οι Γερμανοί εισβάλλουν στηνΑθήνα, και
εκείνη, καθηλωμένη στο σαλόνι του σπιτιού της
στηνΚηφισιά, επιχειρεί τον τελευταίοαπολογισμό
τηςζωήςτης,έχονταςπάρειμιαμοιραίααπόφαση.
Ναανταμώσειστονουρανότονάντραπουστερή-
θηκεκάποτε.

Το Ιστορίαχωρίςόνομαείναι έναβαθιάσυγκι-
νητικόμυθιστόρημαγιατοπάθοςκαιτηναπώλεια,
γιατονέρωτακαιτημνήμη,γιατιςδεσμεύσειςτης
οικογένειας,γιατοσκοτάδιτουπολέμουκαιτιςπιο
δραματικέςστιγμέςτηςΕλλάδας.

Βασισμένος στα ημερολόγιά της, ο Στέφανος
Δάνδολοςαποτίειφόροτιμήςστονεύθραυστοψυ-

χισμότηςσπουδαιότερηςΕλληνίδαςσυγγραφέως
τουεικοστούαιώνα.

ΑΠΟΖΑΧΑΡΗΚΙΑΛΑΤΙ
ΤΗΣΒΑΝΕΣΑΣΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ

Ένας  δ ι -
ακεκριμένος
επιστήμονας
εξομολογείται.
Ξετυλίγει θαρ-
ρετά τον μίτο
της ύπαρξής
του με ιδιαί-
τερο ζήλο και
ν ο σ τ α λ γ ί α ,
α γ κ α λ ι ά ζ ε ι
όλα  ε κ ε ί ν α
που τον έθρε-
ψαν και τον
στοίχειωσαν,
ε κ ε ί να  που
αγάπησε κ ι
άγγιξε με τα
δάχτυλά του.
Αναμετριέται
με θεριά και δαίμονες, δίνειφωνήσεόσους έφυ-
γαν, για ναστήσει από την αρχή τουςσταθμούς
τηςπολυτάραχηςζωήςτου.

Από τηνΉπειρο του 1940, παραμονές της
επίθεσης των Ιταλών τουΜουσολίνι, στηνΑπε-
λευθέρωσηκαιστονΕμφύλιο, καισχεδόνως την
Ελλάδατούσήμερα,μεενδιάμεσουςσταθμούςσε
Αθήνα,Ρώμη,Χαϊδελβέργη,ηζωήτουΑντρέα,κα-
θηγητήφιλοσοφίας,κυλάσαντοτρεχούμενονερό,
μέχριτημέραπουθααλλάξειγιαπάντατοπαρόν,
τομέλλονκαιτοπαρελθόντου.

Έναςαπολογισμόςδίχωςτεφτέρια,μιαβαλίτσα
θύμησες χωρίςπαραλήπτη και μια ζυγαριάπου
αψηφά κέρδη και χασούρες, έτσι όπως το έλεγε
απλά,αλλάκαθόλουαφιλοσόφητα,ηγιαγιάΒένη:
«Ζάχαρη κι αλάτι,παιδί μου, η ζωή του καθενού.
Ποιουλίγο,ποιουπολύ,τισημασίαέχει;Ζάχαρηκι
αλάτιηζωή!»

Νέες κυκλοφορίες από τις εκδόσεις «ΨΥΧΟΓΙΟΣ»

Φαρμακεία
Παρασκευή 15-12-2017

13:30-17:00 ΜΟΥΡ-
ΤΖΙΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΡΕ-
ΜΠΕΣΙΝΑΣ 20 - ΚΤΕΛ
23310-27355

20:30-01:00 + διαν.
ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥΖΩΗΒΕΝΙ-
ΖΕΛΟΥ2823310-25130



ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ από ι-
διώτη καινούργιο κα-

τάστημα 45 τ.μ. στο

κέντρο της Βέροιας

(Κεντρική 5 - δίπλα

στο Επιμελητήριο), με

πατάρι30 τ.μ.,αυτόνο-

μη θέρμανση και θέση

πάρκιγκ. Τηλ.: 6936

870915.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕ Ι ΤΑ Ι  χω -

ράφ ι  12  σ τρ .  σ το

δρόμο  Βέρο ια -Λα -

ζοχώρ ι ,  σ ε  παρα -

γωγή ρόδια 8 ετών,

960 δένδρα,  με  25

τ ό ν ο υ ς  π α ρ α γω -

γ ή ς ,  π ε ρ ί φ ρ α ξ η ,

νερό.  Τηλ . :  6984

704671.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγρός

μεροδάκινακαιπομώ-

ναστηνάσφαλτο7.500

τ.μ., κοντά στην.Αγ.

Μαρίνα καιΑγ. Γεώρ-

γιο.Τηλ.:6945122583

Euromesitiki.

ΠΩΛΕΙΤΑΙφάρμαμε
ροδακινιές (δένδρα7ε-

τίας)μεπομώνα, εκτά-

σεως10.500τ.μ.εντός

συνοικισμού Κυδωνο-

χωρίου (ΜΟΥΣΤΑΛΙ).

Τηλ.  επικοινωνίας:

23310 23184, 6976

631156,6977511373.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΑΠΟΘΗΚΕΣ-

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ-
ΓΡΑΦΕΙΑ-
ΓΚΑΡΑΖ-
ΧΩΡΑΦΙΑ

ΕΝΟ ΙΚ Ι Α ΖΕΤΑ Ι
κέντρο,Αστικά, γκαρ-

σονιέρα 3ου ορόφου,

δωμάτιο,  σαλοκου-

ζ ίνα,  μπάνιο,  ανα-

καινισμένη, ατομική

θέρμανση πετρελαί-

ου,  α ιρ  κοντ ίσ ιον,

πλήρωςεπιπλωμένη,

ευχάριστη, φωτεινή.

Ενοίκιο 180,00 ευ-

ρώ.Μεσιτικόγραφείο

«ΣΤΟΧΟΣ» .  Τηλ . :

23310 68080, 6973

735020.

ΣΤΟ ΡΕΤΙΡΕ της
πολυκατοικίαςΠαστέρ

8 στη Βέροια, ενοικι-

άζεται γκαρσονιέρα

1ΔΧΛΚ, επιπλωμένη

και έχει εγκατάσταση

γραμμή Internet, κε-

ντρική θέρμανση,T.V.,

κλιματιστικό, ηλ. κουζι-

νάκιμεφούρνο,ψυγείο

κ.λπ.Πληρ.τηλ.:23310

24939,6973015833.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ο-
λοκαίνουργιοstudio35

τ.μ. πλήρως επιπλω-

μένο και εξοπλισμένο

με τηλεόραση, κλιμα-

τισμό, ηλ. θερμοσίφω-

να,Wi-Fi, θέση πάρ-

κιγκ και πλυντήριο σε

νεόδμητη οικοδομή,

στο κέντρο τηςΒέροι-

ας. Πληροφορίες στο

τηλ:6948457059.
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ επι-
χείρηση καφέ-μπαρ

επίτηςοδούΕληάς

πλήρως  εξοπλ ι -

σμένη. Τηλ.: 6945

013461.

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

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός φαρμακείου με πιστο-
ποίηση και εμπειρία.Αποστολή βιογραφικών:
aggeliesfarmakeiou@gmail.com.
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΕΝΟ ΙΚ ΙΑΖΕΤΑ Ι

πρώην εξουσιοδο-

τημένο  συνεργε ίο

OPEL, πλήρως εξο-

πλισμένο, με πολύ

καλό ενοίκιο. Τηλ.:

6944860080.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ψητο-
πωλείοστηΒέροια,με

σταθερήπελατεία.Τηλ.:

6942424470.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ προσω-
πικόγιαόλαταπόστα,

από γνωστό μεζεδο-

πωλείο στη Βέροια.

Τηλ.:6979636082.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νεαρός
ή κοπέλαάνω των25

ετών για το γυράδικο

«Πράπας Grill» στη

Βέροιαγιαεργασίακαι

ντελίβερι.Τηλ.: 23310

71222&6982271222

(WUp) ή αυτοπροσώ-

πωςστοκατάστημα.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ηλεκτρο-
λόγος και μηχανικός

αυτοκινήτων από επι-

χείρηση στη Βέροια.

Ικανοποιητική αμοιβή.

Τηλ.:2331071553.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία ή
κύριος για φροντίδα

και περιποίηση ηλικι-

ωμένου. Τηλ.: 23310

25176&6998027956.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομοα-
πόεταιρίααυτοκινήτων

για το τμήμαανταλλα-

κτικών με πολύ καλή

γνώση Η/Υ, αγγλικών

και γνώσειςμηχανολο-

γίας.Τηλ.:2331062780

&6978770066.

ΖΗΤΕΙΤΑΙαπόκρεο-
πωλείοστηΒέροια,κρε-

οπώληςγιαπλήρηερ-

γασία.Τηλ.επικοινωνίας:

2332041875/42608.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Νοση-
λευτής για ΜΕΤΑΚΙ-

ΝΗΣΗ και φροντίδα

κυρίας με σοβαρό κι-

νητικό πρόβλημα, με

καροτσάκι μεταφορικό

μέσοθαεκτιμηθεί.Τηλ

επικ.6953010340.

ΑΠΟΕΤΑΙΡΙΑΠΟ-
ΤΩΝ ζητείται άνδρας
από 22 έως 40 ετών,

δίπλωμα οδήγησης Γ΄

www.laosnews.gr

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700
τμ.μεκτίσμαδυόροφοσε τιμή
ευκαιρίας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφιποτιστι-
κό11στρέμματαστηΜελίκη(πε-

ριοχήΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα

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

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

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙαποθήκηκοντάστκάντρο220τ.μ.,50.000ευρώ.

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

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

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

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

Προσφορά της εβδομάδας
-ΕΥΚΑΙΡΙΑπωλείταιοικοδομή επί τηςΘεσσαλο-

νίκης,αποτελούμενηαπόυπόγειο,ισόγειο,όροφος,
160.000€

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

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

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

-Κατάστημαπωλείταισεκαινούργιαοικοδομήστοκέ-
ντρο40τ.μ.Τιμή19.000ευρώ

www.mesitikoveria.gr

Από το Θεραπευτήριο 
«ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ» ζητούνται:

-Ειδικός ιατρόςπαθολόγος ή γενικός γιατρός
γιαπρωϊνόωράριο-πλήρηαπασχόληση

-Νοσηλευτές-τριεςγιαπλήρηαπασχόληση
-ΕργοθεραπεύτριαήΕργοθεραπευτήςγιαπρω-

ϊνόωράριοεργασίαςμε4ώρεςεργασίας

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

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

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

σμούκλαρκ.Τηλ.:επικοινω-

νίας:6976777999.

ΑΠΟΕΜΠΟΡΙΚΗΕΤΑΙΡΙΑ
ζητείταικύριοςάνωτων30ετών

μεάνεσηλόγουκαιευχέρεια

στιςδημόσιεςσχέσειςνααναλά-

βειεταιρίαστοΝομό.Τηλ.:6934

888738κοςΚώστας.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για
εργασίασε sport cafeσαν

σερβιτόρα γιαπρωινήήα-

πογευματινήεργασία,στοκέ-

ντροτηςΒέροιας.Τηλ.:6998

027990.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλαμεμε-
ταφορικόμέσογιακαφέου-

ζερίστοΜακροχώριαπέναντι

απότοπαλιόκρατικόΚΤΕΟ,

γιααπογευματινέςώρεςαπό

4.00μ.μ.έως01.00μ.μ.Τηλ.:

6977755040,6983469968&

2331041541.

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

6984472747,κοςΓιώργος.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ  κυρία

μονογονικής οικογένειας,

ζητάει εργασία, γιαφύλαξη

ηλικιωμένωνκαι καθαρισμό

σπιτιών.Τηλ.εφωνο:6999

262565.

ΚΥΡΙΑ ζητεί εργασία
γιαφύλαξημωρούή κα-

θαρίστρια σε σπίτι και

γραφεία.Τηλ. επικοινωνί-

ας:2331073642.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει
την φροντίδα ηλικιωμέ-

νων & καθαρισμα σπι-

τιών, γραφείων καισκά-

λες.Τηλ.:6946479828.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Μα-

θηματικός με πολυετή

πείρα παραδίδει μαθή-

ματα για όλα τα επίπεδα

σεμαθητέςΓυμνασίου,Λυ-

κείου και ΕΠΑΛ.Αναλαμ-

βάνειπροετοιμασία για τις

Πανελλαδικές εξετάσεις.

Τιμές λογικές. Τηλ.: 6936

679430.

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΙΛΟ-
ΛΟΓΟΣ μεφροντιστηριακή
πείρα και ειδικότητα στην

ΈΚθεση,παραδίδει ιδιαίτε-

ρα μαθήματα σε μαθητές

Δημοτικού, Γυμνασίου,Λυ-

κείου, μεμονωμένα και σε

γκρουπάκια. Τιμές προσι-

τές.Τηλ.:6973707829.

ΓΑΛΛΙΔΑπαραδίδειμα-

θήματα σε παιδιάΔημοτι-

κού-Γυμνασίου.Τιμέςπρο-

σιτές.Τηλ.:6934840452.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΜΑΘΗ-
ΜΑΤΙΚΟΣπαραδίδει μαθή-
ματασεμαθητέςδημοτικού,

γυμνασίου και λυκείου.Τι-

μέςπροσιτές.Τηλ. επικοι-

νωνίας:6976802836.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κρεβατάκι

ΒΕΒΕσεάσπροχρώμα,με

στρώμακαιυφασματάκιαπρο-

στατευτικά,σχεδόναχρησιμο-

ποίητο.Τιμήευκαιρίας150,00

ευρώ.Τηλ.:6977430658.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:105722 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

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

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

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

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

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

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

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

ναμεδιπλάτζάμιακαιπόρταΘωρακισμένη,
Ανελκυστήρακαινούργιοκαιδύοαποθήκες ,
μίσθωμα270€.

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:115778-ΠΙΕΡΙΩΝαρχήΕΝΟΙΚΙΑ-

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 23952 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ23581ΚΕΝΤΡΟ,γιαΈδραεπιχεί-

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:23854-ΣτηνΠίνδου ΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ:23818-ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙστονΠρο-

μηθέακοντάστο5οδημοτικόπάρκινγκσυνο-
λικήςεπιφάνειας15τ.μ.Τιμή:40€.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:13761 -ΠΡΟΜΗΘΕΑΣΠΩΛΕΙΤΑΙ

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.13825ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ,Μονοκατοι-

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

τίμημα220.000€,Πληροφορίες μόνοστην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.13508ΚΕΝΤΡΟ -ΑΠΟΚΕΝΤΡΟ ,

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

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:13613-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙκατάα-

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

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ.13710ΚΕΝΤΡΟ ,Κατάστημα101

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

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

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ13723ΛΑΖΟΧΩΡΙ,Πωλείταιαγροτε-

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ.13571ΑΚΡΟΠΟΛΗ,Οικόπεδο170

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ 13817ΒΥΖ.ΜΟΥΣΕΙΟπωλείται

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

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ: 13834 - Κέντρο στην αρχή της

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

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

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

www.laosnews.gr

ΕΔΡΑ:ΕΛΗΑΣ14ΒΕΡΟΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙδιανομέας

από τηROMAPIZZA.

Τηλ.:2331061515.

Ταπαραπάνωαποτελούνμέροςτουχαρτοφυλακίουμας

Γιαναταδείτεόλαμπείτεστοwww.mesitiki.www.mesitiki.gr

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

ΖΗΤΗΣΗΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΗΕταιρεία«TSIFLIDISSECURITY»ζητάειγιαΆμεσηΠρόσληψη

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

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

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

γοστάσιουγειονομικούενδιαφέροντος

ΓΙΑΤΟΥΣΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣΤΟΙΥΟΓΑ
-ΑσφαλιστικηενημερότηταΟΓΑ

ΓΙΑΤΟΥΣΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ
-Πρωτότυπεςάδειεςπαραμονήςκαιεργασίας
-Διαβατήριο

Αιτήσειςκαιβιογραφικάστοe-mail:irafruit@otenet.gr

Λογιστής-φοροτεχνικός
Α΄τάξεως

με μακρόχρονη εμπειρία
(ως προϊστάμενος λογιστηρίου 

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

Αγρ. Συν/σμών, επίβλεψη / μερική 
απασχόληση.

Τηλ.:6940891007
&2331400791
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ΠΩΛΕ ΙΤΑ Ι  ε ξοπλ ισμός

κ α φ ε τ έ ρ ι α ς  ( κ α φ ε τ ι έ ρ α

ASTORIA MONH), πλυντή-

ριο πιάτων (DIHR-Ιταλικό),

φ ραπ ι έ ρ α  ( επα γ γ ε λ μα τ ι -

κή-βαρέως τύπου), τοστιέρα

(επαγγελματική 2 εστιών), 2

στρογγυλά τραπέζια, 7 κα-

ρέκλες (με κουπαστή) και 8

ψηλά σκαμπό. Πωλούνται σε

τ ιμή ευκαιρίας.  Τηλ. :  6974

867093.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ

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

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

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

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

www.laosnews.gr

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΠΕΡ/ΚΗΒεροιαςΦιλέτο16στρ.πανωστηνάσφ.σ.δ0216€

ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ8500τ.μμεεπιτραπεζιαστηνασφ3000τοστρέμμα
ΕΡΓΟΧΩΡΙ10500τ.μαγροοικοπεδοΕυκαιρια25000€
ΑΓΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ κονταστουΤσεσμελη 19στρ.με επι-
τραπεζια,μετοχήΠομόναςκμπεκακια2800€τοστρεμμα
ΤΕΛΩΝΕΙΟΒιομηχανικηαποθηκηκαιμεταλικοστεγαστρο
200τ.μεντοςγηπεδου1500τ.μ30000€
Π.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ10στρεμ.μεπομωνα+ροδακ.25000€
ΠΡΟΣΑγ.Γεωργιο7500τ.μστηνασφαλτο35000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ κτημα 21 στρ. με βιομηχανικα τα 8στρ
42000€
ΑΣΩΜΑΤΑ5στρ.αρτιομεΘέα25.000€ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΣΥΚΙΕΣπανωαπό66΄35στρεμ.70000€
ΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ6500τ.μ.κονταστοχωριο30.000€ΤΩΡΑ24000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ10στρ20000€-ΣΤΑΥΡΟΣ15στρ.45000€
ΠΑΤΡΙΔΑ7500τ.μκοντασεασφαλτοποτιστικο,26000€
AΣΩΜΑΤΑ3600τ.μΕλαιωναςΠαραγωγικος15000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
Στηνπολυκατοικία επί της οδούΜ.Μπότσαρη 87,περιοχήΠασά

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

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

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

τουσυγκροτήματος(σύμφωναμετιςδιατάξειςτουΠΔ219/2006
Γιαεπιτόπουσυνάντησηκαιενημέρωση:
Τηλ.2331024939και6973015833

Η ΑΛΜΗ Α.Β.Ε.Ε.
ΖΗΤΑ

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

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙφρεζάκι
καινούργιομε33ώρες

εργασίας.Τιμή400,00ευρώ.
ΤΕΧΝΙΚΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Σκαπτικό βενζίνηςΜΒ6500. Ι-

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

Τηλ.: 23310 21210 Κιν.: 6978 004183
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ΚΥΡΙΟΣ 72 ετών ζητεί

κυριααπό50ετώνέως70

για σοβαρή σχέση. Τηλ.:

6989007541.

42ΧΡΟΝΟΣ  εμφανί-

σιμος με ανώτερη μόρ-

φωση ζητε ί  γνωριμ ία

με κοπέλα ευχαρίστου

χαρακτήρα. Τηλ.: 6942

274316.

ΚΥΡΙΟΣ ζητά να βρει

κυρία χωρίς υποχρεώ-

σεις, φτωχειά, για σοβα-

ρή σχέση. Τηλ.: 23310

26934.

ΣΟΒΑΡΟΣ  κ ύ ρ ι ο ς

χωρίς υποχρεώσεις ζη-

τά κυρία μέχρι 50 ετών

για σοβαρή σχέση.Τηλ.:

6984040769.

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

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

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

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

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

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

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

Τογραφείομαςβρίσκεται:ΑγίουΑντωνίου1
στονπρώτοόροφο

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

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

Ζητούνται ακίνητα προς πώληση - ενοικίαση

www.laosnews.gr

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ 
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ (ΕΥΚΑΙΡΙΑ)

Συσκευαστήριοεσπεριδοειδώνσεάριστηκατάστασημε:
Νο1τράπεζαδιαλογής
Νο2μεταφορικήταινία
Νο3κηρωτικό
Νο4τουρμπίνα
Νο5μηχανικόςταξινομητήςμεσταδιακόανοιγμα
Νο6λεκάνησυσκευασίας.
Δυνατότηταπαραγωγής5τόνουςτηνώραδυνατότη-

ταναεπεξεργαστούνταεσπεριδοειδήκαιμεφύλλακαι
νακηρωθούν100%.Τηλ.:2331021063.

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

ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Πωλείται κομπλέ σύ-

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

Απότηνεταιρία IDECOABEστηνΚουλούραΗμα-
θίας ΖΗΤΕΙΤΑΙΠΩΛΗΤΗΣ για μόνιμη απασχόληση με
απαραίτηταπροσόντα:

-Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άν-
δρες)

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

ΟΓΡΑΦΙΚΟ»

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

PΔεν ξέρω πώς κατα-
φέρνουμε και κάνουμε μια 
συζήτηση ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας κουβέντες 
περί ανέμων και υδάτων...

PΜάλλον μάς χτύπησε ο 
ήλιος ε;

PΜε πρώτους που αντι-
δρούν στην αιολική ενέρ-
γεια... τους οικολόγους.

PΠου δεν είχαν ιδρυθεί 
όταν κατασκευάζονταν τα ερ-
γοστάσια στην Κοζάνη.

PΚι άλλους να προσπαθούν να μην τους κλείσουν το σπίτι, κι 
άλλους τον λιγνίτη.

PΤην πρώτη νύχτα 
του γάμου ο σύζυγος 
λέει στη γυναίκα του:

-Αγάπη μου, πες 
μου ότι είμαι ο πρώ-
τος…

Και η γυναίκα του 
απαντάει:

-Μα και βέβαια αγά-
πη μου! Μα γιατί όμως 
όλοι μού κάνετε την ίδια 
ερώτηση;

PΑπό ό,τι φαίνε-
ται, όταν η Αριστερά 
λέει ότι θα φορολογή-
σει τους πλούσιους 
εννοεί εμάς, κι όταν η 
Δεξιά λέει ότι θα κα-
θαρίσει τους αναρχι-
κούς, πάλι εμάς εννοεί.

PΜας βρίσκει κανείς όποια πέτρα κι αν σηκώσει.

PΑρκεί να μην την πετάξει.

PΚατά τα λοιπά. Χθες ξεκίνησα τη δίαιτα του υπουργού. Τρώω 
κρυφά.

PΗ αγάπη επέλεξε τη δίαιτα της συζύγου 
υπουργού. Τρώει και κρυφά και φανερά.

PΈπιασαν καρχαρία 512 ετών στη Γροιλαν-
δία. Μόνο στην Ελλάδα δεν πιάνονται ποτέ οι 
μεγαλοκαρχαρίες.

PΜήκος καρχαρία; 5.5 μέτρα. Κάτι σαν τη 
Μερσεντές των θαλασσών.

PΤο είδος αυτό του καρχαρία φτάνει σε σε-
ξουαλική ωριμότητα σε ηλι-
κία 150 ετών. Πολλή η χυλό-
πιτα στα ανοιχτά.

PΕίναι καρχαρίας που 
κολυμπά σε βάθος 7.200 
πόδια και ζυγίζει περισσό-
τερο από έναν τόνο. Ήταν 
του μονοτονικού συστήμα-
τος.

PΚι εμένα αν μ’ αφήσεις 
στην επιφάνεια, θα πιάσω 
πάτο σε χρόνο ρεκόρ. Κι ας 
μην μιλήσουμε για τόνους.

PΤα ελληνικά μνημόνια 
πάντως έχουν μόλις κάνει 
προσπέραση τους εφιάλ-
τες στον δρόμο με τις λεύ-
κες.

PΠόσο βαρετό να προ-
σποιείσαι πως συμπαθείς 
αυτούς που προσποιούνται 
ότι σε συμπαθούν.

PΝα ακούτε προσεχτι-
κά τι λένε οι γυμναστές, 
αλλιώς παχαίνετε. Εμένα 
μου είπε: να κάνω 10 γύ-
ρους την ημέρα, κι εγώ ά-
κουσα: να φάω 10 γύρους.

PΚι όμως, σταματούσα στον πέμπτο ή έκτο. Για ανάσες.

PΜου είπε: το βράδυ μόνο ένα γιαουρτάκι, κι εγώ άκουσα: ένα 
γιαουρτάκι μετά το πλήρες δείπνο.

PΕσείς πόσα μελομακάρονα φάγατε σήμερα;

PΣτη φωτογραφία: όταν κυβερνάς έχοντας διάστημα με την 
αριστερή σου καταβολή.

PΚαι:

Ένας κτηνοτρόφος παίρνει τον Κωστίκα για να του αρμέγει τις αγε-
λάδες. Για να μην ταλαιπωρείται στο άρμεγμα όμως, του δίνει και ένα 
σκαμνί. Το βράδυ ο Κωστίκας γυρίζει πίσω κι ο κτηνοτρόφος τον ρωτάει 
πώς τα πήγε με το άρμεγμα όλη μέρα.

-Όχι και τόσο καλά, του απαντάει ο Κωστίκας. Απ’ τις δέκα αγελάδες, 
μόνο τη μια κατάφερα να τη βάλω να καθίσει στο σκαμνί για να την 
αρμέξω!

Κ.Π.
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