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Προς το παρόν στο ψυγείο 
για να ωριμάσει

  Τελικά χθες επετεύχθη η αναβολή της συζήτησης του 
θέματος που αφορούσε την οικιστική αποκατάσταση των 
Ρομά στην περιοχή του Εργοχωρίου. Οι κατοικούντες 
στην περιοχή, έστω και την τελευταία στιγμή με δυναμική 
παρέμβαση κατάφεραν να βάλουν το θέμα στο ψυγείο 
και να αποσπάσουν την υπόσχεση του δημάρχου ότι 
δεν θα προχωρήσει τίποτα με τους Ρομά, αν δεν είναι 
και αυτοί σύμφωνοι. Και τι θα γινόταν άραγε αν δεν 
έδειχναν αντανακλαστικά και προχωρούσε το δημοτικό 
συμβούλιο στην ψήφιση της πρότασης; Ανέκυψε για 
μια ακόμη φορά ένα κλασσικό ελληνικό φαινόμενο 
έλλειψης άμεσης συνεργασίας και συννενόησης. Προς 
τιμήν των διαμαρτυρηθέντων πολιτών, ζήτησαν χρόνο 
να μεμετήσουν το θέμα, να εξετάσουν την πρόταση και 
να επανέλθουν για να συζητήσουν. Ωστόσο διαβάζοντας 
κάποια σημεία του υπομνήματος που κατέθεσαν 
χθες στο δημοτικό συμβούλιο, πραγματικά πρέπει να 
προβληματιστεί η δημοτική αρχή για το τι μέλλει 
γενέσθαι…Σίγουρα η κατάσταση στα παραπήγματα είναι 
απελπιστική και δεν τιμά την πόλη μας να έχει μια μικρή 
παραγκούπολη. Είναι ζήτημα πολιτισμού να βρεθεί 
μια ανθρώπινη λύση για τις οικογένειες των Ρομά που 
διαβιούν σε άθλιες συνθήκες. Ωστόσο οι κίνδυνοι που 
ελλοχεύουν με την συγκέντρωσή τους σε ένα σημείο εκτός 
του αστικού ιστού, είναι εμφανείς. Να δημιουργηθεί ένα 
γκέτο που σε καμία περίπτωση δεν βοηθά στην κοινωνική 
ένταξη των Ρομά. Το θέμα είναι εξαιρετικά ευαίσθητο 
και πολύπλοκο και απαιτεί μακρόπνοο σχεδιασμό  και 
μελέτη από τον Δήμο που θα πρέπει να συνεκτιμήσει τις 
απόψεις των παραγόντων της ευρύτερης περιοχής. Προς 
το παρόν απεφεύχθη η ένταση λόγω αναβολής…
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Νικολάου Μυτιλήνης

Στα λευκά
το Βέρμιο!

Μαγικέςεικόνεςπρόσφερετοβουνόμαςηχιονόπτωση.
Καιπαράταπροβλήματαπουπαρατηρήθηκανστηνκίνηση
απόκάποιουςοδηγούςχωρίςαλυσίδες,τοΣαββατοκύριακο
κύλισεμεπολύκόσμοστοΣέλικαιστα3-5Πηγάδια,πουευ-
χαριστήθηκεσκικαιλευκόφυσικότοπίο.Μετουςφωτογρά-
φουςνααποτυπώνουντηνεικόνα,ακόμηκαιαεροφωτογρα-
φίεςόπωςτηνεντυπωσιακήπουδημοσιεύουμε,τομεσημέρι
τουΣαββάτου!

Καλή χιονοδρομικήπερίοδο ευχόμαστε για το επόμενο
διάστημα,μεμιαακόμηκαλήχιονόπτωσητουλάχιστον!

Πάντωςοι οδηγοί έχουν το νου τους, διότι σύμφωναμε
τηνΤροχαία η κυκλοφορία των οχημάτων γίνεταιμόνομε
αλυσίδες στο δρόμοπροςΚοζάνημέσωΚαστανιάς,προς
Σέλι,προς3-5Πηγάδια,προςΡοδοχώρικαιΔάσκιο.

Πριν τις εκλογές
η... κορδέλα στη γέφυρα 

Κούσιου;
Στις9Φεβρουαρίουηδημοπράτησητηςγέ-

φυραςΚούσιου, με τουςανθρώπους της δημοτι-
κήςαρχήςνακρατάνεδιακριτικήστάσηκαιχαμηλό
προφίλσεσχέσημε τον χρόνοολοκλήρωσης του
έργου(κάηκανστογάλα...)Σεκάθεπερίπτωση,το
βέβαιοείναιπωςηπορείατουέργουθαεξαρτηθεί
καιαπότονεργολάβοκαιτιςδυνάμειςτου.

Εμείς ευελπιστούμε, οι επόμενες δημοτικές ε-
κλογέςναμαςβρουνμετοπολύπαθοέργοτελειω-
μένο!(περισσότερααύριο).

Έναςακόμη
Αργυρουπολίτης

Για μια ακόμηφοράσε εκδήλωση τηςΕυξεί-
νουΛέσχηςΝάουσαςβρέθηκεοΓιώργοςΣοφια-
νίδης. ΓόνοςΑργυρουπολιτώναπό τονΠόντοο
αντιδήμαρχοςΒέροιας,όπωςκαιόλοιοικάτοικοι
των Γεωργιανών, είναι μέλος της ΕυξείνουΛέ-
σχηςΝάουσαςτατελευταία4χρόνιακαιβρίσκε-
ταισεόλεςσχεδόντιςεκδηλώσειςτης.

Στηφωτογραφία ο αντιδήμαρχοςΒέροιας με
τονπρόεδροτηςΛέσχηςΦώτηΦανιάδη.

ΟΠαπαδόπουλοςτυχερόςστατσουρεκάκια
αλλάηβασιλόπιταχωρίς…φλουρί!

Χωρίς ναβρεθεί το τυχερό κομμάτι κόπηκε η βασιλόπιτα του δημοτικούσυμβουλίου, στην εκκίνηση της χθεσινής
συνεδρίασηςαπότονπρόεδροΠέτροΤσαπαρόπουλο.Τοφλουρίστατσουρεκάκιαήτανστοκομμάτιτουαντιδημάρχου
ΒασίληΠαπαδόπουλου.

«Αςελπίσουμετο2018ναείναικαλύτεροκαιπιοπαραγωγικόαπότο2017γιαόλους»είπεοδήμαρχοςΚώσταςΒορ-
γιαζίδης.

Μετοφλουρίωστόσοτίαπέγινε;

Καλή ιδέα και πρόταση

Πρότασηδιαγράμμισης τωνθέσεωνστάθμευσηςΑμΕΑό-
πωςστηφωτογραφίαμάςέκανεαναγνώστηςμας,αναφερόμε-
νοςστιςθέσειςστηνΠλατείαΕληάς.«Είναιάλλομιαπινακίδα
ψηλά,κιάλλομιασήμανσηεπάνωστοοδόστρωμα»μαςείπε,
θεωρώνταςβέβαιοότι θαπαρακινήσειπερισσότερουςνα τη-
ρήσουντηνομοθεσία.

Τοκαταγράφουμε,δεδομένουότιτηρείταισεπολλέςάλλες
πόλειςκαι ιδιαιτέρωςστοεξωτερικό.Καιμεχρώματαέντονης
αντίθεσηςσεπολλέςπεριπτώσεις.

ΣτηΒουλήχθεςοιπρόεδροιτωνΔικηγόρωντηςχώρας
γιατοπολυνομοσχέδιο

ΣτηΒουλήπαραβρέθηκαν χθες τοπρωί ο
πρόεδρος τουΔικηγορικού ΣυλλόγουΒέροι-
ας,ΦώτηςΚαραβασίλης και αντιπροσωπεία
προέδρωντωνΣυλλόγωντηςχώρας,εν’όψει
τηςψήφισης του πολυνομοσχεδίου που συ-
μπεριλαμβάνεικαιδιατάξειςπουαφορούντους
δικηγόρους. «Ηαντιπροσωπεία, κατέθεσε τις
θέσεις της κυρίως για την ιδιωτικοποίηση του
θεσμούτηςδιαμεσολάβησης,καθότιοιδικηγό-
ροι είναι αντίθετοι στην υποχρεωτικότητα της
διαμεσολάβησηςδιότιδημιουργείμεγάλοπρό-
βλημαστουςπολίτες, όσοναφοράστηνπρο-
σφυγήτουςστηΔικαιοσύνη»είπεαπότηβου-
λή,στονΆκου99.6,οκ.Καραβασίλης,κληθείς
να μιλήσει στις «Πρωινέςσημειώσεις» για τη
διήμερηαποχήτωνδικηγόρωνστηνΗμαθία.
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Συνεχίζουν την κατάληψη στην ΕΒΖ 
Δεν φεύγουν οι τευτλοπαραγωγοί 
εάν δεν πάρουν όλα τα λεφτά τους

-Η Διοίκηση εξετάζει το ενδεχόμενο 
ρευστοποίησης ζάχαρης από τα σιλό του εργοστασίου στο Πλατύ

Εβδομάδα πληρωμών ενδέχεται να αποδειχθεί η τρέχουσα για τους τευτλοπαραγωγούς της χώρας, καθώς η ισχυρή πίεση 
που άρχισαν να ασκούν από την περασμένη Τετάρτη, με την κατάληψη των γραφείων διοίκησης της ΕΒΖ Α.Ε. στη Θεσσαλο-
νίκη και τις επαφές σε πολιτικό επίπεδο, ξεκλειδώνει τις διαδικασίες και πλέον μένει να φανεί ότι θα φέρει απτά αποτελέσματα 
και στην τσέπη των αγροτών.

Επειδή όμως οι παραγωγοί επιμένουν πως δεν τους ικανοποιεί η τμηματική εξόφληση και πως θα αποχωρήσουν από τα 
γραφεία της ΕΒΖ μόνο εάν πάρουν το σύνολο των 10,2 εκατ. ευρώ που τους οφείλονται, η διοίκηση της βιομηχανίας εξετάζει 
το ενδεχόμενο να ρευστοποιήσει άμεσα τους αναγκαίους όγκους ζάχαρης από τα σιλό του εργοστασίου στο Πλατύ -για αυτό 
άλλωστε και δεν θα υποθηκευτούν τα αποθέματα από το συγκεκριμένο εργοστάσιο- παρά το γεγονός ότι την περίοδο που δια-
νύουμε οι τιμές της ζάχαρης δεν ευνοούν μια τέτοια κίνηση.

Όλα θα εξαρτηθούν από την απόφαση που θα λάβει το διοικητικό συμβούλιο της ΕΒΖ αύριο την Τετάρτη στην Αθήνα. Ό-
που αναμένεται να μεταβεί και ολιγομελής αντιπροσωπεία των τευτλοπαραγωγών που διεξάγουν την κατάληψη των γραφείων 
της βιομηχανίας, με σκοπό να έχουν άμεση ενημέρωση για τις εξελίξεις. Παράλληλα θα επιδιώξουν συνάντηση με τον υπουρ-
γό Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλη Αποστόλου, ο οποίος σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ ανέφερε ότι εντός των ημερών θα δοθεί 
ένα μέρος από το ποσό που οφείλουν στους τευτλοπαραγωγούς για την σοδειά του 2017, περίπου 4 εκατ. ευρώ.

«Χρειαζόμαστε τους τευτλοπαραγωγούς και ελπίζουμε να καλλιεργήσουν και φέτος περισσότερα στρέμματα όπως και πέ-
ρυσι και θα έχουμε καλύτερες μέρες» τόνισε επίσης ο κ. Αποστόλου.

Ο «Ευστάθιος Χωραφάς» 
συμμετέχει στο συλλαλητήριο 

για την «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» 
-Κάλεσμα για την Κυριακή 21 Ιανουαρίου

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πατρίδας Ημα-
θιας «Ευστάθιος Χωραφας» συμμετέχει στο 
Συλλαλητήριο για την «ΜΑΚΕΔΟΝΊΑ ΜΑΣ» 
την Κυριακή 21/1/2018 στην συμπρωτεύουσα 
Θεσσαλονίκη.

Αναχώρηση λεωφορείων από Πολιτιστικό 
Σύλλογο Πατρίδας Κυριακή 21/1, ώρα 12:00 
το μεσημέρι.

Η μεταφορά είναι ΔΩΡΕΑΝ από τον Σύλ-
λογο.

Απαιτείται εγγραφη για συμμετοχή στο 
Συλλαλητήριο, με ονοματεπώνυμο και τηλέ-
φωνο στους: πρόεδρο του Συλλόγου, Αντώνη 
Καγκελιδη (6973330999), και πρόεδρο της 
Τοπικής Κοινότητας Πατρίδας, Γιάννη Σιδη-
ροπουλο (6933289844) μέχρι και την Τετάρτη 
17/1. Θα τηρηθεί ΑΥΣΤΗΡΑ σειρά εγγραφης!!

Με εκτίμηση
Ο πρόεδρος 

Αντώνης Καγκελίδης

Χθες για το θέμα της οικιστικής αποκατάστασης των Ρομά 
Αναβολή από το Δημοτικό Συμβούλιο μετά την έντονη 

αντίδραση κατοίκων της περιοχής Εργοχωρίου
Δήμαρχος Βέροιας: «Τίποτε δεν θα γίνει αν δεν συμφωνηθεί μαζί σας»

Στην αναβολή του θέματος της οικιστικής απο-
κατάστασης των Ρομά του Εργοχωρίου οδηγήθη-
κε το δημοτικό συμβούλιο Βέροιας, μετά την έντο-
νη αντίδραση κατοίκων της περιοχής. Αντιπρο-
σωπεία των κατοίκων είχε συνάντηση λίγη ώρα 
πριν από τη συνεδρίαση με τον δήμαρχο Κώστα 
Βοργιαζίδη, ο οποίος τους διαβεβαίωσε ότι το θέ-
μα θα αναβληθεί με σκοπό να γίνει διαβούλευση 
στη βάση του αιτήματός τους να απομακρυνθεί ο 
οικισμός από την περιοχή τους. Οι κάτοικοι ζήτη-
σαν όχι απλώς να αναβληθεί αλλά να αποσυρθεί 
πλήρως το θέμα.

Αρκετά επιθετικές διαθέσεις εναντίον του αντι-
δημάρχου Θεόφιλου Κορωνά εξέφρασαν αρκετοί 
από τους 100-150 κατοίκους του Εργοχωρίου που 
βρέθηκαν στη συνεδρίαση, με αρκετούς να ανα-
φέρονται σε περιστατικά επίθεσης στα σπίτια τους 
από τους Ρομά στα τελευταία χρόνια.

«Τίποτε δεν θα γίνει αν δεν συμφωνηθεί μαζί 
σας» είπε ο δήμαρχος Κώστας Βοργιαζίδης, ε-
κτονώνοντας την κατάσταση και οδηγώντας στο 
άδειασμα της αίθουσας του δημοτικού συμβουλίου.

Καλύτερη προετοιμασία επί τόσο σοβαρών θεμάτων ζήτησαν οι 
κ.κ. Καραπαναγιωτίδης («δεν ήταν καθόλου ευχάριστη η εικόνα…»), 
Μπέκης και Μαρκούλης («δεν ρωτήθηκαν ούτε οι διευθυντές των σχο-
λείων…»), ζητώντας ακόμη και ενημέρωση της μειοψηφίας.

«Καμία σκοπιμότητα, τίποτα εν κρυπτώ, όλα έγιναν βάσει νόμου 
και ανοικτά. Η πρόταση που διαφαίνεται θεωρητικά αναβαθμίζει την 
περιοχή και τους ίδιους, ωστόσο για να εφαρμοστεί θα χρειαστεί και 
η σύμφωνη γνώμη των κατοίκων» ανέφερε ο αντιδήμαρχος Θεόφιλος 
Κορωνάς.

Τι αναφέρει το Υπόμνημα των κατοίκων
 της περιοχής Εργοχωρίου 

Αναλυτικά  στο υπόμνημα που υπέγραψαν και κατέθεσαν στο Δη-
μοτικό Συμβούλιο, δια του δικηγόρου τους  Θωμά Παπαδόπουλου, οι 
κάτοικοι του Εργοχωρίου Βέροιας, αναφέρουν τα εξής:

«Διά του παρόντος, όλοι οι υπογράφοντες εκφράζουμε την πλήρη 
αντίθεσή μας προς το δεύτερο σκέλος του θέματος αυτού, δηλαδή την 
οικιστική αποκατάσταση των Ρομά στην περιοχή μας. Προς δε αιτούμα-
στε την οικιστική αποκατάσταση αυτών σε άλλη περιοχή.

Τα θέματα της κοινωνικής ομάδας των Ρομά είναι γνωστά σε όλους, 
ιδιαίτερα δε σ’ εμάς που επί σειρά ετών διαβιούμε στην ίδια περιοχή. 
Χωρίς καμία πρόθεση φυλετικών διακρίσεων ή οποιασδήποτε μορφής 
ρατσισμού, οφείλουμε να τονίσουμε ότι θεωρούμε την περιοχή Εργοχω-
ρίου ακατάλληλη για την εγκατάσταση των Ρομά, καθώς:

α) Η επιλεγείσα τοποθεσία βρίσκεται εκτός οικιστικής περιοχής
β) Η επιλεγείσα τοποθεσία βρίσκεται επί εισόδου της πόλης της Βέ-

ροιας και μάλιστα επί εξαιρετικά μεγάλου οδικού άξονα
γ) Η επιλεγείσα τοποθεσία βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από 8 

σχολικές – εκπαιδευτικές μονάδες (Β’ Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθ-
μός Βέροιας, 6ο Γυμνάσιο Βέροιας, 5ο ΓΕΛ Βέροιας, ΕΠΑΛ Βέροιας, Ε-
σπερινό ΕΠΑΛ Βέροιας, Εργαστηριακό Κέντρο Βέροιας, Δ.ΙΕΚ Βέροιας, 

Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο – Λύκειο Βέροιας).
δ) Η επιλεγείσα τοποθεσία ήδη παρουσιάζει τεράστιο πρόβλημα 

υγιεινής και καθαριότητας από τους λίγους ενδημούντες σ’ αυτήν, που 
θα πολλαπλασιαστεί με την αύξηση αυτών (θυμίζουμε την πλήρη κατα-
στροφή και βανδαλισμό των χώρων υγιεινής και του λυόμενου σχολείου 
που δημιούργησε για τους Ρομά της περιοχής ο Δήμος Βεροίας και τα 
διαρκή προβλήματα του που υπάρχουν κυρίως στο 6ο Γυμνάσιο και 
στον Βρεφονηπιακό Σταθμό, όπου τοποθετούνται χαλιά στα κάγκελα 
των περιφράξεων, ενώ όσο δεν υπάρχει φύλαξη, χρησιμοποιούνται τα 
προαύλεια σαν υπαίθριες τουαλέτες).

ε) Στην επιλεγείσα τοποθεσία ήδη δημιουργούνται καθημερινά προ-
βλήματα παραβατικότητας, όπως, ενδεικτικά:

• κλοπές μικρής ή και μεγάλης αξίας
• κλοπή ρεύματος από τους παρακείμενους πυλώνες φωτισμού της 

Δ.Ε.Η., με αποτέλεσμα να υπάρχει συσκότιση στην περιοχή
• φθορές και βανδαλισμούς ξένης ιδιοκτησίας
• επιθέσεις σε διερχόμενα αυτοκίνητα
• επιθέσεις σε διερχόμενους πεζούς και ιδίως σε παιδιά σχολικής 

ηλικίας
• χρήση ναρκωτικών ουσιών κλπ
στ) καθημερινά μικρά παιδιά του καταυλισμού παίζουν ανεξέλεγκτα 

στο δρόμο, θέτοντας άμεσα την ζωή τους σε κίνδυνο, αλλά και τις ζωές 
των διερχόμενων οδηγών. 

Όλα τα ανωτέρω ήδη υπαρκτά προβλήματα είναι δεδομένο ότι θα 
αυξηθούν με γεωμετρική πρόοδο εάν συγκεντρωθούν στην περιοχή 
έτι περισσότερα άτομα. Και τούτο, με την υπό συζήτηση πρόταση α-
ναμένεται να συγκεντρωθεί μεγάλος αριθμός Ρομά στην περιοχή με τη 
δημιουργία οικίσκων. 

Αντιλαμβάνεστε ότι το μόνο που θα καταφέρετε να δημιουργήσετε 
με την πρακτική αυτή μπορεί να χαρακτηριστεί μόνο με μία λέξη: Γκέτο. 
Όπως ανωτέρω δηλώσαμε, δεν έχουμε καμία αρνητική προδιάθεση 
εναντίον των Ρομά. Όμως η συνειδητή περιθωριοποίηση μιας ευαίσθη-
της κοινωνικά ομάδας με τη συγκέντρωσή της σε ένα μόνο σημείο ενός 

Δήμου, όχι μόνο δεν συντελεί στην ομαλή ένταξή της στον Δήμο αυτό, 
αλλά αποδομεί πλήρως την όποια πιθανότητα κοινωνικοποίησής της. 
Όσον αφορά δε στο επιχείρημα περί «προσωρινής εγκατάστασης», 
κάθε άλλο παρά σοβαρό μπορεί να θεωρηθεί, με βάση την κεκτημένη 
γνώση σε άλλες περιοχές, αλλά και τη ρήση «ουδέν μονιμότερον του 
προσωρινού». Δεχτήκαμε ήδη επί πολλά χρόνια υποσχέσεις περί α-
πομάκρυνσης του καταυλισμού, ας μην αλλάξουμε τις ανεκπλήρωτες 
υποσχέσεις σε «προσωρινή διαμονή στον οικισμό».

Με την προτεινόμενη λοιπόν δράση δεν θα ωφεληθεί ούτε η περιοχή 
του Εργοχωρίου, ούτε και η κοινότητα των Ρομά. Αντιθέτως, θα μπο-
ρούσατε να δρομολογήσετε την σταδιακή μετεγκατάσταση των Ρομά σε 
άλλες περιοχές εντός του Δήμου Βεροίας.

Ολοκληρώνοντας τη θέση μας, τονίζουμε για μια ακόμα φορά ότι 
είμαστε κάθετα αντίθετοι σε κάθε προσπάθεια γκετοποίησης οποιασ-
δήποτε ομάδας ανθρώπων, είτε αυτή απαρτίζεται από Ρομά, είτε από 
οποιαδήποτε άλλη διακριτή κοινωνική ομάδα. Είμαστε δε έτι περισσό-
τερο αντίθετοι στη δημιουργία γκέτο στην περιοχή Εργοχωρίου, όπου 
κατοικούμε εδώ και δεκαετίες όπου, πιστεύοντας στις υποσχέσεις του 
Δήμου για απομάκρυνση του καταυλισμού, τα τελευταία χρόνια επενδύ-
σαμε τους κόπους μια ζωής για να χτίσουμε σπίτια και επαγγελματικές 
εγκαταστάσεις, και όπου αναπτύσσουμε τις επιχειρήσεις μας και το 
μέλλον των παιδιών μας, καθώς μια τέτοια κίνηση θα καταστρέψει οτι-
δήποτε χτίζουμε γι’ αυτά.

Σε οποιαδήποτε ενέργειά σας για την ανάπτυξή της περιοχής μας, 
αλλά και την ομαλή ένταξη των Ρομά στην κοινωνία της Βέροιας θα μας 
βρείτε αρωγούς. Δυστυχώς, τέτοιες σκέψεις και σχεδιασμοί δεν υπήρ-
ξαν για πολλά χρόνια! Σε οποιαδήποτε άλλη όμως περίπτωση, όπως 
αυτή που ετοιμάζεστε να πράξετε με το προς συζήτηση θέμα, θα μας 
βρείτε απέναντί σας, υποσχόμενοι ότι θα πράξουμε ό,τι μπορούμε, χρη-
σιμοποιώντας κάθε νόμιμο μέσο, για να ανακόψουμε κάθε παραπλήσια 
ενέργεια.

Δυστυχώς τη συζήτηση του θέματος αυτού ενώπιον του Συμβου-
λίου Σας πληροφορηθήκαμε πολύ πρόσφατα και δεν μπορέσαμε να 
συγκεντρώσουμε το απαραίτητο υλικό που θέλουμε να σας παρουσιά-
σουμε, ώστε να έχετε πλήρη εικόνα της κατάστασης που επικρατεί στην 
περιοχή Εργοχωρίου με τον σχετικά μικρό αριθμό Ρομά που σήμερα 
διαβιούν εκεί.

Τονίζουμε ότι σε κάθε δημιουργία συγκεντρωμένων οικίσκων Ρομά 
παρατηρείται πάντα το φαινόμενο οι οικισμοί αυτοί να διευρύνονται με 
τη συνεχή δημιουργία παραπηγμάτων, σε σημείο που να μιλάμε για πα-
ραγκουπόλεις, με ανεξέλεγκτη εισροή πολύ μεγάλου αριθμού ατόμων, 
όπου ούτε οι Αστυνομικές και φυσικά ούτε οι Δημοτικές αρχές μπορούν 
να εισέλθουν και κάθε πιθανός έλεγχος παραβατικότητας είναι καταδι-
κασμένος να αποτύχει.

Γι’ αυτό, διά του παρόντος, και πριν λάβετε την απόφαση που θα 
επιτρέψει να συμβεί κάτι τέτοιο, ζητούμε να αναβληθεί η συζήτηση του 
θέματος σε ό,τι αφορά στην οικιστική αποκατάσταση των οικογενειών 
Ρομά που διαβιούν στον καταυλισμό του Εργοχωρίου, ώστε να είμαστε 
σε θέση να σας παρουσιάσουμε στοιχεία, τα οποία στηρίζουν τη θέση 
μας και τα οποία πρέπει να λάβετε υπ’ όψιν πριν προχωρήσετε στη λή-
ψη οποιασδήποτε απόφασης επί του θέματος αυτού».

(Ακολουθούν 320 υπογραφές κατοίκων)



Της Δέσποινας 
Παπαγιαννούλη

Σε μια εποχή που σπανίζουν τα συναισθήματα, 
το καλό θέατρο είναι μια μοναδική κι αστείρευτη 
πηγή άντλησης συναισθημάτων και κίνησης ψυ-
χής. Συν(γ)-κίνηση ήταν το συναίσθημα που μας 
πλημμύρισε και μας έκανε να αισθανθούμε αυτόν το 
μοναδικό κι αναντικατάστατο «πλούτο» στην εξαι-
ρετική παράσταση του Πέτρου Μαλιάρα, «Γκόλφω 
Project» από την ομάδα Ονειροπόλοι των τμημάτων 
θεατρικής υποδομής του ΔΗΠΕΘΕ Βέροιας. Ένας 
τίτλος που παραπέμπει σε μια θεατρική σπουδή πά-
νω στο, απλοϊκό, βουκολικό δράμα του Σπυρίδωνα 
Περεσιάδη, τη «Γκόλφω». Ένα ποιητικό θεατρικό 
κείμενο από τα πιο κλασικά του είδους που απο-
δεικνύεται, απόλυτα, δεκτικό στην απόπειρα ενός 
project. Αρκεί να το διαβλέψει αυτό ο δημιουργός-σκηνοθέ-
της. Να τολμήσει και να αποπειραθεί να αναστοχασθεί με 
το δικό του τρόπο πάνω σε ένα ακόμη «déjà vu», πάνω σε 
κάτι τόσο γνώριμο στην κοινωνία των ανθρώπων, όπως η 
αγάπη, το χρήμα κι ο θάνατος.

Υψηλών προδιαγραφών παράσταση από έφηβους 
μαθητές που θα τη ζήλευαν πολλοί επαγγελματίες του 
είδους. Μια παράσταση που ανοίγει πόρτες και παράθυρα 
στο πρωτότυπο κείμενο και που ανεβάζει το θεατρικό παι-
χνίδι από την πρόβα των παρασκηνίων πάνω στη σκηνή, 
καταργώντας τις τεχνητές αποστάσεις στο χώρο. Ο απλός 
θεατρικός καμβάς της «Γκόλφως» εμπλουτίζεται με πολύ 
θεατρικό παιχνίδι που εκτυλίσσεται σε ένα σχεδόν ονειρικό 
σκηνικό, κάτω από τους ήχους μιας μουσικής που αφήνει 
επίγευση παράδοσης και ροκ, ελληνικότητας και διαχρο-
νικής πραγματικότητας. Αυτή είναι και η βασική σφραγίδα 
της παράστασης που μετατρέπεται, αριστοτεχνικά, από το σκηνοθέτη 
σε μια, απόλυτα, σύγχρονη θεατρική πρόταση αξιώσεων.

Ο χωροχρόνος του έργου, μέσα από το υπέροχο σκηνικό που α-
ναδεικνύουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι εξαιρετικές εναλλαγές 
φωτισμού, καθώς και οι πρωτότυπες ενδυματολογικές προτάσεις, 
βρίσκεται ανάμεσα στις απαιτήσεις του πρωτότυπου κειμένου αλλά 
και ενός μπεκετικού «No man’s land» τοπίου. Πρόκειται για την ανα-
παράσταση ενός δάσους όπου τα άφυλλα δέντρα προβάλλουν την 
εικόνα της ανθρώπινης τραγωδίας που παίζεται πάνω στην κεντρική 
κλιμακωτή εξέδρα, θέατρο οικουμενικό μέσα στο θεατρικό του Περε-
σιάδη, σκάλα και ικρίωμα που ενώνει γη και ουρανό, ζωή και θάνατο. 
Μια εξέδρα που δεσπόζει στο σκηνικό, κάτω από έναν ουρανό άλλοτε 
ολόφωτο κι άλλοτε βαρύ και σκοτεινό που σκεπάζει το δράμα των μαυ-
ροφορεμένων ηρώων. Κάθε δέντρο κι ένα σημείο αναφοράς για κάθε 
ζευγάρι της Γκόλφως και του Τάσου. Ήρωες που άλλοτε δοξάζονται, 
άλλοτε αποκαθηλώνονται κι άλλοτε παρακολουθούν, θεατές οι ίδιοι και 
πρωταγωνιστές, μέσα στο ίδιο έργο. Κάποτε, γίνονται ο ραψωδιακός 
χορός μιας θεατρικής περσόνας. 

Ο σκηνοθέτης δίνοντας τους ίδιους ρόλους σε διαφορετικά πρό-
σωπα καταγράφει την απόπειρά του μαζί με εκείνη των ηθοποιών 
να ενσαρκώσουν, πολλαπλά, τον ίδιο ρόλο, σπάζοντας, έτσι, τους 
παραδοσιακούς θεατρικούς κανόνες. Μια δυνατή προσπάθεια εκ-
μηδένισης τόσο της απόστασης ανάμεσα στους ηθοποιούς όσο και 
ανάμεσα στους θεατές. Οι νεαροί, ερασιτέχνες ηθοποιοί καλούνται να 
υποδυθούν όλοι τους ίδιους πρωταγωνιστές αλλά και να σταθούν σε 
απόσταση αναπνοής από τους θεατές, κάνοντάς τα και τα δύο πολύ 
καλά. Στέκονται, τρέχουν, κινούνται, σιωπούν ή φωνάζουν δίπλα, πίσω 
κι ανάμεσά μας. Γινόμαστε σκηνή και σάλα ένα μεγάλο θεατρικό εργα-
στήρι αλά Grotowski. 

Η κορύφωση, όμως, που εξασφαλίζει την επιτυχία της παράστα-
σης, είναι εκείνη της ανατροπής. Τότε που μπαίνει στο προσκήνιο και 

κυριαρχεί ο υπέροχος ποιητικός λόγος του βασικού κειμένου. Και ενώ 
αρχικά ο λόγος εκφράζει την απόλυτη οργή της Γκόλφως για την προ-
δομένη της αγάπη, στη συνέχεια, εντείνει στο έπακρο τη συν(γ)-κίνη-
ση του θεατή αφού μεταβάλλεται σε πολύτιμο λόγο συν(γ)-χώρεσης 
προς τον αγαπημένο της Τάσο, λίγο πριν το θάνατό της με δηλητήριο. 

Η ατέλειωτη κραυγή και το μοιρολόι της μάνας της Γκόλφως πάνω 
από το νεκρό σώμα του παιδιού της, ξεδιπλώνουν την εικόνα της 
αρχέτυπης κραυγής από τον Αισχύλο ως τον Περεσιάδη κι ως τις ση-
μερινές, σύγχρονες κραυγές γυναικών. Κραυγές που ξεχύνονται σαν 
ηλεκτρικές εκκενώσεις στο χώρο, όπως στο θέατρο του Τερζόπουλου 
και συμπαρασύρουν όποιον υπάρχει, εκεί. Έτσι ξορκίζεται το άδικο κι 
ο θάνατος, παντού, στην επικράτεια της Μεσογείου, σε αντίθεση, με 
το δυτικό αγγλοσαξωνικό καθωσπρεπισμό. Αυτή είναι μια συγκλονι-
στική, πανανθρώπινη, πρόταση του νεαρού και πολλά υποσχόμενου 
σκηνοθέτη. Και αυτό βγαίνει, καθαρά, πάνω στη σκηνή από την «πο-
λυμορφική», ελληνίδα μάνα της παράστασης. Μια κραυγή που σπάει 
τα σύνορα κι ανοίγει το πέρασμα στο επέκεινα και στην αληθινή ζωή 
της Αιώνιας Αγάπης. 

Επενδύσαμε με απόλυτη επιτυχία στην ψυχή μας με αυτό το θεα-
τρικό άνοιγμα. Γίναμε θεατές- μάρτυρες σε ένα παραδοσιακό δράμα 
που άνοιγε ρωγμές μπροστά στα μάτια μας. Ρωγμές απ’όπου αιμορ-
ραγούσε, ασταμάτητα, μια δεύτερη, πανανθρώπινη σκηνή, κυρίαρχη 
στην αρχική του Περεσιάδη. Μια κυρίαρχη σκηνή πλαισιωμένη από 
τη νεανική ορμή, που συνδύαζε το τραγικό με το κωμικό, το χθες με 
το σήμερα, το κλασικό με το μοντέρνο, το διονυσιακό με το απολλώ-
νιο, τη ζωή με το θάνατο. Μια σκηνή ενταγμένη στην τόσο ανοιχτή 
φόρμα του θεατρικού project όπου 
τίποτε δεν αποκλείται κι όπου σκηνή 
και σάλα κληθήκαμε να κάνουμε όλοι 
μαζί τη μικρή-μεγάλη, εσωτερική μας 
επανάσταση.
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ΦΕΡΔΙΝΑΝΔΟΣ  
(ΜΕΤΑΓΛ. Ελληνικά ) 
Μόνο Σάββατο και Κυριακή στις  17.00
Σκηνοθεσία: ΚΑΡΛΟΣ ΣΑΛΝΤΑΝΑ
Σενάριο: ΜΟΥΝΡΟ ΛΙΦ
Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ 

ΟΙ:, ΦΟΙΒΟΣ ΡΙΜΕΝΑΣ, ΑΝΤΡΙΑ ΡΑΠΤΗ, ΜΑ-
ΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΑΝΤΟΝΑΚΗ

The Post: Απαγορευμένα Μυστικά
Κάθε μέρα 19.00 και 21.15

Σκηνοθεσία: Στίβεν Σπίλμπεργκ
Σενάριο: Λιζ Χάνα, Τζοζ Σίνγκερ
Πρωταγωνιστούν: Τομ Χανκς, Μέριλ Στριπ, 

Αλισον Μπρι, Σάρα Πόλσον, Κάρι Κουν, Ντέ-
ιβιντ Κρος, Μπρους Γκρίνγουντ, Τρέισι Λετς, 
Μπομπ Οντενκερκ

Insidious - Παγιδευμένη Ψυχή: 
Το Τελευταίο Κλειδί
Κάθε μέρα : 21.30
Σκηνοθεσία: Adam Robitel
Σενάριο:  ΛΙ ΝΚΡΙΤΣ & ΤΖΕΪΣΟΝ ΚΑΤΖ

Ηθοποιοί:  Lin Shaye, Angus Sampson, 
Whannell, Josh Stewart, Caitlin Gerard, Kirk 
Acevedo, Javier Botet, Bruce Davison, Spencer 

Locke, Tessa Ferrer, Ava Kolker and Marcus 
Henderson

Jumanji: Καλωσήρθατε στη Ζούγκλα
Κάθε μέρα  19.00
Αμερικανική ταινία, σκηνοθεσία Τζέικ Κά-

σνταν με τους: Ντουέιν Τζονσον, Κέβιν Χαρτ, 
Τζακ Μπλακ, Κάρεν Γκίλαν

Σκηνοθεσία: Jake Kasdan
Σενάριο: Chris McKenna, Jeff Pinkner, Scott 

Rosenberg, Erik Sommers
Παίζουν: Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack 

Black, Karen Gillan, Missy Pyle

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"     11/1/18 - 17/1/18

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Παρουσιάζεται το νέο βιβλίο 
του Αλέκου Χατζηκώστα 

«Μικρές ιστορίας 
μεγάλα όνειρα»

Την Κυριακή 21 Ιανουαρί-
ου στις 7μ.μ στον πολυχώρο 
«ΕΛΙΑ» της Βέροιας, παρου-
σιάζεται το νέο βιβλίο του 
Βεροιώτη δημοσιογράφου – 
συγγραφέα με τίτλο «Μικρές 
ιστορίας μεγάλα όνειρα».

Για το βιβλίο θα μιλή-
σουν:

Δημήτρης Μπατζιάκας, 
δικηγόρος, μέλος του Δ.Σ 
του Δικηγορικού Συλλόγου 
Βέροιας

Παντελής Τσαλουχίδης, 
φιλόλογος – κριτικός Λογο-
τεχνίας, μέλος του Δ.Σ Συν-
δέσμου Φιλολόγων Ημαθίας

Γιάννης Κρανιάς, εκδό-
σεις «ΕΝΤΥΠΟΙΣ»

Και ο συγγραφέας Αλέκος Χατζηκώστας
 Πρόκειται για το 7ο βιβλίο του συγγραφέα και αποτελεί συλλογή 

15 διηγημάτων που προσπαθούν να δώσουν απαντήσεις σε ερωτή-
ματα, οδηγώντας με τη σειρά τους σε νέα ερωτήματα. Όταν ο έρω-
τας δένεται με το μυστήριο, η ελπίδα με τον αγώνα και οι απώλειες 
οδηγούν σε δημιουργικά όνειρα

Ευχαριστήρια
Το Διοικητικό Συμβούλιο και οι τρόφιμοι της Φιλοπτώχου Αδελφό-

τητος Κυριών Βέροιας, ευχαριστούν για την ευγενική τους προσφο-
ρά:

1) Το Ζαχαροπλαστείο « ΦΙΝΟ» για τη δωρεά των 100 ΕΥΡΩ, 
για τις ανάγκες του συσσιτίου.

2) Τον κ. Παπαδόπουλο Κων/νο, για τη δωρεά των 100 ΕΥΡΩ, 
υπέρ προσφιλών νεκρών.

3) Το Σώμα Ελληνίδων Οδηγών, για τη δωρεά των 85 ΕΥΡΩ, 
αντί στεφάνου, στη μνήμη της Ελευθερίας Βοργιαζίδου, μέλους του 
οδηγισμού και της ομάδας συνεργασίας.

4) Τον κ. Γαβριηλίδη Θωμά, για τη δωρεά των 50 ΕΥΡΩ, υπέρ 
ψυχών.

5) Την κ. Γνωσία Ανδρεάδου για μία γαλοπούλα στη μνήμη του 
συζύγου της Ιωάννη.

6) Ανώνυμο κύριο για τα είκοσι λίτρα σπορέλαιο, πέντε λίτρα 
ελαιόλαδο, δέκα πέντε κιλά όσπρια, δέκα κιλά ζυμαρικά, πέντε κιλά 
ρύζι, πέντε κιλά αλάτι, δέκα κιλά χοιρινό κρέας και δύο τσουβαλάκια 
πατάτες.

7) Την κ. Καραγιάννη Μαρία για τις εβδομήντα μπριζόλες. 
8) Ανώνυμο κύριο για το ένα πεντάλιτρο λάδι.
9) Ανώνυμη κυρία για τους δέκα χυμούς.
Ανώνυμη κυρία για τα δύο λίτρα λάδι, δύο κιλά ζάχαρη, δύο κιλά 

όσπρια, δύο κιλά ρύζι, τρία κιλά μακαρόνια, αλάτι και πέντε ψωμιά.

Γκόλφω Project:
 «Απ’ την ψυχή ως την ψυχή»



Η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου 
Βέροιας, με την ευλογία της Ιεράς Μητρόπολης Βέροιας, Ναούσης και Καμπάνιας, 
πραγματοποίησε εκδήλωση -ομιλία, στην αίθουσα του Χώρου Τεχνών Δήμου Βέροιας, 
την Κυριακή 14 Ιανουαρίου 2018, με θέμα «Τα Νέα Θρησκευτικά στο Νέο Σχολείο». Η 
εκδήλωση στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία καθώς η αίθουσα ήταν κατάμεστη, ενώ δεν 
ήταν λίγοι εκείνοι που μετά το πέρας της, τη χαρακτήρισαν μεγαλειώδη και άψογα ορ-
γανωμένη και έκλεισε με σχετικό ΨΗΦΙΣΜΑ, το οποίο και εγκρίθηκε παμψηφεί.

Ομιλητές της εκδήλωσης ήταν:
• ο κ. Ηρακλής Ρεράκης, Καθηγητής Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ Τμήματος Ποι-

μαντικής & Κοινωνικής Θεολογίας, Πρόεδρος της ΠΕΘ ο οποίος ανέπτυξε το θέμα 
«Η Θεολογικοπνευματική διάσταση των αλλαγών της πολιτείας στην παιδεία και στην 
κοινωνία» και

• ο κ. Θεόδωρος Κουτσιώρας, Θεολόγος Μέσης Εκπαίδευσης Λάρισας, ο οποίος 
μίλησε για το θέμα Φάκελοι θρησκευτικών Δημοτικού -Γυμνασίου - Λυκείου. Τι δεν γνω-
ρίζουμε».

Ευχαριστίες
Στην εκδήλωση συμμετείχε και η Σχολική χορωδία της Ένωσης Συλλόγων Γονέων 

& Κηδεμόνων Α’ Βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βέροιας, υπό τη διεύθυνση της Ελένης 
Αναγνώστου, που αποτέλεσε ένα ευχάριστο μουσικό διάλλειμα, την οποία και ευχαρι-
στούμε.

Ως Ένωση Συλλόγων Γονέων, θα θέλαμε επίσης να ευχαριστήσουμε από καρδιάς 
όλους, όσοι πίστεψαν στην αναγκαιότητα ενημέρωσης των γονέων και κηδεμόνων και 
όχι μόνο, σχετικά με τις αλλαγές που υφίσταται το μάθημα των Θρησκευτικών και ερ-
γάστηκαν ακούραστα για την πραγματοποίηση της.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 
στη Βέροια για τον 

εορτασμό του Πολιούχου 
Αγίου Αντωνίου

 Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ημαθίας 
Χρήστος Σιμούλης, Αστυνομικός Διευθυντής, αποβλέποντας 
στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, 
την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση 
και ασφάλεια του κοινού κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων εορ-
τασμού Πολιούχου πόλης Βέροιας Αγίου Αντωνίου και λιτα-
νείας ιερού λειψάνου του Οσίου, έλαβε τα παρακάτω μέτρα:

 -- Την απαγόρευση κυκλοφορίας, στάσης και στάθμευ-
σης, όλων των οχημάτων, από ώρα 10:00΄ σήμερα Τρίτη 
16-01-2018 και αύριο Τετάρτη 17-01-2018, ως εξής: • στην 
οδό Αγίου Αντωνίου, από τη συμβολή της με την οδό Μα-
λακούση έως τη συμβολή της με την οδό Βερμίου,  στην 
πάροδο της Αγίου Αντωνίου, έναντι εισόδου του Ιερού Ναού 
έως τη συμβολή της με την οδό Κεντρικής και  επί της πλα-
τείας Αγίου Αντωνίου.

 -- Την απαγόρευση κυκλοφορίας, παντός είδους ο-
χημάτων, την Τετάρτη 17-01-2018, κατά τις ώρες 10:30΄ 
έως 11:30΄ και μόνο για το απολύτως απαιτούμενο χρονικό 
διάστημα, στο οποίο θα διέλθει η λιτανεία, στις κατωτέρω ο-
δούς:   Στις οδούς που περικλείουν την Πλατεία Αγίου Αντω-
νίου,  στην οδό Κεντρικής, από τη συμβολή της με την οδό 
Μαλακούση έως τη συμβολή της με την οδό Βικέλα, στην 
οδό Μητροπόλεως, από τη συμβολή της με την οδό Βικέλα 
έως τη συμβολή της με την οδό Βενιζέλου, στην οδό Βενιζέ-
λου, από τη συμβολή της με την οδό Μητροπόλεως έως τη 
συμβολή  με την οδό Μαλακούση, στην οδό Μαλακούση, α-
πό τη συμβολή της  με την οδό Βενιζέλου έως τη συμβολής 
με την οδό Κεντρικής. 

Η κυκλοφορία των οχημάτων, κατά τις ώρες απαγό-
ρευσης κυκλοφορίας στις παραπάνω οδούς, θα διεξάγεται 
μέσω παρακαμπτηρίων οδών, με μέριμνα και φροντίδα του 
Τμήματος Τροχαίας Βέροιας, ενώ η σχετική σήμανση θα 
τοποθετηθεί με μέριμνα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου 
Βέροιας. 

 Το Τμήμα Τροχαίας Βέροιας εξουσιοδοτείται για τη λήψη 
πρόσθετων μέτρων κυκλοφοριακής ασφάλειας, εφόσον 
απαιτηθεί.

  Οι παραβάτες της ΑΠΟΦΑΣΗΣ αυτής διώκονται και 
τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 420 Π.Κ. 
και των άρθρων 3, 4, 52, 103, 104 και 105 Ν.2696/99 «περί 
κυρώσεως του Κώδικα Οδικής κυκλοφορίας». Άρθρο 4ο Η 
ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει μετά την δημοσίευ-
σή της, τα δε οριζόμενα από αυτή μέτρα ισχύουν από της 
τοποθέτησης των σχετικών πινακίδων σήμανσης, εκτός εάν 
κατά το χρόνο ισχύος των παραπάνω μέτρων, η κυκλοφο-
ρία ρυθμίζεται με τροχονόμους.-          
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Συλλυπητήρια του Λυκείου των 
Ελληνίδων Βέροιας στο Δήμαρχο

Η Πρόεδρος κ. Έλλη Μάλαμμα και τα μέλη του Δ.Σ. του 
Λυκείου των Ελληνίδων Βέροιας εκφράζουν τα ειλικρινή 
τους συλλυπητήρια στο Δημαρχο Βεροιας και στην οικογε-
νεια του για το θάνατο της αγαπημένης του μητέρας.

Συγχαρητήριο 
Η Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ του Λυκείου των 

Ελληνίδων Βέροιας συγχαίρουν τις χορευτριές μας Πα-
παχαραλάμπους Όρε Αντωνία και Καλαϊτζή Σταυρούλα- 
Παρασκευή για τις διακρίσεις τους στο Πανελλήνιο Πρω-
τάθλημα Ακροβατικής Γυμναστικής κι ευχονται να έχουν 
πάντα επιτυχίες στη ζωή τους.

Το Δ.Σ. 

ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ 
ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ

Κοπή 
πίτας

Καλούμε τα μέλη 
και τους φίλους της 
Λέσχης στην κοπή 
της βασιλόπιτας που 
θα γίνει την Κυριακή 
21 Ιανουαρίου 2018 
και ώρα 1.00 το με-
σημέρι στην πιτσαρία 
ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ στην 
περιοχή Εληάς. Η 
συμμετοχή κατά άτο-
μο είναι 12 ευρώ και 
περιλαμβάνει πλήρες 
γεύμα, κρεατικό, σα-
λάτα, ούζο με ζωντα-
νή μουσική.

Δηλώσεις συμμε-
τοχής ή περνώντας 
από τα γραφεία της 
Λέσχης Ανοίξεως 90 
ή τηλεφωνείστε στο 
23310 25654. Η λέ-
σχη μας είναι ανοικτή 
Δευτέρα, Τετάρτη, 
Παρασκευή από ώ-
ρες 10.30 έως 12.30 
π.μ.

Το Δ.Σ.

Αντιδήμαρχος 
Οικονομικών: 

Μεθόδευση Καλαϊτζίδη 
η μονομελής 

εκπροσώπηση 
του Δήμου  Βέροιας 

στο Δ.Σ. της ΑΝ.ΗΜΑ
«Επειδή θα μοιράσει

 χρήματα σε έργα, θα είμαστε  
από κοντά και θα διεκδικήσουμε…» 

τόνισε ο Δήμαρχος
Για μεθόδευση κατά του δήμου Βέροιας με εκφραστή 

τον αντιπεριφερειάρχη Κώστα Καλαϊτζίδη μίλησε εκτός 
ημερήσιας διάταξης στη χθεσινή συνεδρίαση του δημο-
τικού συμβουλίου ο αντιδήμαρχος Στέλιος Ασλάνογλου, 
κάνοντας λόγο για παραβίαση της αναλογικότητας και 
μη αναγνώριση της προσπάθειας του δήμου για τη βιω-
σιμότητα της επιχείρησης.

«Ο Δήμος Βέροιας παρότι μεγαλομέτοχος της Ανα-
πτυξιακής έχει μόνο έναν εκπρόσωπο, αυτόν που ορί-
στηκε από το δημοτικό συμβούλιο. Η Π.Ε. Ημαθίας έχει 
τρεις, ο Δήμος Νάουσας δύο, παρότι δεν παραβρέθηκαν 
στη συνέλευση, κι από έναν οι δήμοι Βέροιας, Αλεξάν-
δρειας και το Επιμελητήριο» είπε ο αντιδήμαρχος.

«Επειδή η ΑΝΗΜΑ θα μοιράσει χρήματα σε έργα στο 
εξής, θα είμαστε από κοντά, θα παρακολουθούμε τα ό-
σα συμβαίνουν και με κάθε μέσο θα διεκδικήσουμε αυτά 
που δικαιούμαστε» είπε επί του θέματος ο δήμαρχος 
Κώστας Βοργιαζίδης.

Στο μεταξύ σήμερα το βράδυ θα πραγματοποιηθεί 
η συνεδρίαση για τον ορισμό του νέου προέδρου της 
ΑΝΗΜΑ.

Γεμάτος ο Χώρος 
Τεχνών στην εκδήλωση 

για το μάθημα 
των Θρησκευτικών

Μετά τις 11.00 
θα ανοίξει 

αύριο η Αγορά 
της Βέροιας

Από  τον Εμπορικό Σύλλογο Βέροιας ανακοι-
νώνεται ότι,αύριο Τετάρτη 17  Ιανουαρίου , εορτή 
του Αγίου Αντωνίου πολιούχου της Βέροιας , τα 
καταστήματα θα ανοίξουν μετά τις 11:00 το πρωί.
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Η Ιερά και 
θαυματουργή 

εικόνα τής Παναγίας 
Παντάνασσας 

στην πανήγυρη 
του Αγίου Αντωνίου

Ή πανήγυρις του Πολιούχου καί Προστάτου τής Βέροιας 
Όσίου Αντωνίου θα εορταστεί στον ομώνυμο Καθεδρικό 
Ναό καί φέτος, κατά τό έθος, με τήν έλευση τής ιεράς και 
θαυματουργού εικόνος της Παναγίας Παντάνασσας από τόν 
‘Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Ναούσης.

Τρίτη 16 Ιανουαρίου,
 ώρα 6 μ. μ.
Υποδοχή τής ‘Ιεράς Εικόνος τής Παναγίας Παντανάσσης 

εις τήν πλατείαν τον Αγίου Αντωνίου καί έν συνεχεία Μέγας 
πανηγυρικός πολυαρχιερατικός Εσπερινός.

Τετάρτη 17 Ιανουαρίου,
 ώρα 7 π. μ.
Όρθρος της εορτής, Αρχιερατικόν Συλλείτουργον καί 

λιτάνευσις τού ιερού λειψάνου του Όσίου διά τών οδών Κε-
ντρικής -Βικέλα - Μητροπόλεως - Βενιζέλου – Μαλακούση 
-Ι.Ν, Αγίου Αντωνίου.

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Δευτέρα 

15 Ιανουαρίου 2018 από τον 
Ιερό Ναό Αγ. Αναργύρων Βέ-
ροιας η Βασιλική Σκουφιά 
σε ηλικία 82 ετών.

ΚΗΔΕΙΑ

Kηδεύεται σήμε-
ρα Τρίτη 16 Ιανουα-
ρίου 2018 στις 1.00 
μ.  από τον Ιερό Ναό 
Αγ ίας  Βαρβάρας 
στην Αγία Βαρβάρα 
Ημαθίας ο Σωτήρι-
ος Κουβατσίδης σε 
ηλικία 64 ετών.

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε το Σάββατο 13 

Ιανουαρίου 2018 από τον Ι-
ερό Ναό Αγίου Αντωνίου Βέ-
ροιας ο Χρήστος Καπουτσέ-
λης σε ηλικία 85 ετών.

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Κυριακή 14 

Ιανουαρίου 2018 από τον Ιε-
ρό Ναό Αγ. Αθανασίου (Κοι-
μητήρια) Βέροιας ο Δημήτρι-
ος Στερ. Νίττας σε ηλικία 61 
ετών.

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Κυριακή 14 

Ιανουαρίου 2018 από τον Ι-
ερό Ναό Αγ. Κων/νου και Ε-
λένης Βέροιας η Ζωή Ευστ. 
Γαβρίδου σε ηλικία 87 ετών.

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Δευτέρα 

15 Ιανουαρίου 2018 από τον 
Ιερό Ναό Υπαπαντής στη Βέ-
ροια η Ελισσάβετ Ζυγανιτί-
δου σε ηλικία 90 ετών.

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Κυριακή 14 

Ιανουαρίου 2018 από τον Ι-
ερό Ναό Κοίμησης της Θεο-
τόκου στον Αγ. Γεώργιο (Δο-
βρά) Ημαθίας η Αναστασία 
Καραπουϊκίδου σε ηλικία 94 
ετών.

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 21 Ια-

νουαρίου 2018 στον Ιερό Ναό 
Αγίων Αναργύρων Βέροιας 
40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
για την ανάπαυση της ψυχής 
του πολυαγαπημένου μας συ-
ζύγου, πατέρα, παππού και 
αδελφού

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΕΜΙΣΤ.

ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
και καλούμε όλους όσους τιμούν τη μνήμη του να 

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

Η σύζυγος, Τα παιδιά
Τα εγγόνια, Ο αδελφός, 

Οι λοιποί συγγενείς 

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 21 Ια-

νουαρίου 2018 στον Ιερό Ναό 
Αγίων Αναργύρων Βέροιας Ε-
ΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την 
ανάπαυση της ψυχής της αγα-
πημένης μας μητέρας, γιαγιάς, 
αδελφής και θείας

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΕΚΑΤΟ
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
Τα αδέλφια - Τα ανήψια 

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι
Δεξίωση θα γίνει στον πολυχώρο «Ελιά»

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 21 

Ιανουαρίου 2018 στον Ιερό 
Ναό Αγίων Πέτρου και Παύλου 
Τριποτάμου ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟ-
ΣΥΝΟ για την ανάπαυση της 
ψυχής της αγαπημένης μας 
συζύγου, μητέρας, κόρης, α-
δελφής και νύφης

ΕΛΕΝΗ ΣΑΒΒΑ.

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΟΥ
και καλούμε όλους όσους τιμούν τη μνήμη της να 

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

Ο σύζυγος, Τα τέκνα,
Η μητέρα, η αδελφή, η πεθερά
Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

Ιερά πανήγυρις Αγίου 
Αθανασίου του μεγάλου

Την Πέμπτη 18 Ιανουαρίου για την εορτή του Αγίου 
Αθανασίου του μεγάλου πανηγυρίζει ο ιερός ναός Αγίου 
Αθανασίου Βέροιας.  Το πρόγραμμα των ιερών ακολουθιών 
έχει ως εξής.

Πρόγραμμα 
Τετάρτη 17 Ιανουαριου 
Ωρα 18:00
Μέγας πανηγυρικος εσπερινός μεθ’αρτοκλασιας.
Ωρα 21:00
Αποδειπνο και χαιρετισμοί στον Άγιο Αθανασιο. 
Πέμπτη 18 Ιανουαρίου 
Ωρα 07:30
Ορθρος και πανηγυρική θεία λειτουργία 
Ωρα 17:00
Μεθεοτρος εσπερινός, παρακληση στον Άγιο Αθανασιο 

και ομιλία. 
Κυριακή 21 Ιανουαρίου 
Ωρα 07:15
Ορθρος και θεία λειτουργία - κτητικός μνημόσυνο εις 

ανάπαυσιν των ψυχών, των αοιδιμων κτητορων, ανακαινι-
στων, δωρητών, και των ιερατευσαντων και διακονησαντων 
της ενορίας ταυτης. 

Κατά τη διάρκεια των ιερών ακολουθιών θα τεθεί σε προ-
σκύνημα τεμάχιο ιερού λείψανο του Αγίου Αθανασίου. 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Το Διοκητικό Συμ-

βούλιο και οι Τρόφι-
μοι της Μ.Φ.Η.``Σωσ-
σίδειο Γηροκομείο Βέ-
ροιας``,ευχαριστούν 
θερμά:

-Τους κ.κ.Αρίζο 
Δημήτριο,Γιάγκογλου 
Μαίρη,Γεωργιάδου 
Θάλεια,Μπαζάκα Γε-
ώργιο,Παπαγεωργίου 
Πάρη,Παπαδόπουλο 
Χρήστο και Ταυρίδου 
Ελισάβετ ,για την δω-
ρεά του ποσού των 
350 Ε,εις μνήμη του 
αγαπημένου τους φί-
λου Βασιλείου Ιατρό-
πουλου.

- Το ν  κ . Στα ύ ρ ο 
Ορφανίδη,γ ια  την 
ευγενική προσφορά 
τροφίμων,εις μνήμη 
της συζύγου του Θεο-
δώρας Ορφανίδου,με 
την συμπλήρωση 1 
έτους από τον θάνατό 
της.

- Τ ο  I N N E R 
WHEEL ΒΕΡΟΙΑΣ,για 
την δωρεά του ποσού 
των 50 Ε αντί στεφά-
νου,εις μνήμη Βασι-
λείου Ιατρόπουλου,-
συζύγου μέλους του 
Ομίλου.

-Την Coffeetales 
και τους κ.Πολινίκη 
Σίμο  και κ.Φράγκου 
Ελένη,για την ευγενι-
κή προσφορά τροφί-
ων στο Γηροκομείο 
Βέροιας.

-Το Ζαχαροπλα-
στείο ΕΛΥΖΕ,για την 
ευγενική προσφορά 
βασιλόπιτες για τους 
Ηλικιωμένους του Γη-
ροκομείου Βέροιας.

-Την κ.Λιάνα Θεο-
δωρίκα,για την ευγενι-
κή προσφορά 45 τεμ. 
γιαουρτιών, 2 Kgr Ζά-
χαρη και 1 Kgr Καφέ.

-Ανώνυμη Κυρία,-
για την ευγενική προ-
σφορά ενός πλήρους 
γεύματος,εις μνήμη 
προσφιλών προσώ-
πων.

Εκ της Δ/νσεως 
του Γηροκομείου 

Βέροιας. 



Την Κυριακή 14 Ιανουαρίου 2018 ο Σύνδε-
σμος Συνταξιούχων Πολιτικών Υπαλλήλων Ν. 
Ημαθίας τέλεσε στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου 
στη Βέροια το ετήσιο μνημόσυνο για τα επί σειρά 
ετών αποβιώσαντα μέλη του. 

Στην ιερή ακολουθία παραβρέθηκαν πλείστοι 
από τα εγγεγραμμένα και μη μέλη, καθώς και 
πλήθος πιστών συγγενών και φίλων.

Στη συνέχεια στο χώρο των γραφείων του 
Συνδέσμου ο Πρόεδρος κ. Χαράλαμπος Γκόγκας 
με μια σύντομη συγκινητική ομιλία προς τα μέλη 
τόνισε την ιερή μας υποχρέωση να θυμούμαστε 
τους συναδέλφους που έφυγαν κι αφιερώθηκε 
προς τούτο κι ενός λεπτού σιγή κατά την οποία 
κύλησαν δάκρυα μνήμης σε αρ-
κετές χαρακωμένες απ’ το χρόνο 

παρειές.
Ακολούθως και με τη 

φροντίδα των άοκνων με-
λών του ΔΣ προσφέρθηκε 
ο καθιερωμένος καφές και 
διάφορα εδέσματα.

Το γεγονός έγινε α-
φορμή για το αντάμωμα 
παλιών και νέων συνα-
δέλφων (φωτο), που με-
τά τις πρώτες στιγμές της 
συγκινησιακής φόρτισης, 
ακολούθησαν ευχάριστες 
συζητήσεις για τα παλιά 
και τα καινούρια και ανα-
κατεύθηκαν ευχές και συ-

γκινήσεις, αναφορές για τα παιδιά και τα εγγόνια, 
για μελλοντικά όνειρα, σχεδιασμοί κι επιθυμίες, 
καθότι η ζωή συνεχίζεται…

Χαράλαμπος Κώτσιας
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ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

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

Ο ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
του Ιωάννου και της Αντωνίας, το 
γένος Ιντζεβίδη, που γεννήθηκε και 
κατοικεί στη Βέροια και η ΠΑΠΠΑ 
ΝΙΚΗ του Αντωνίου και της Αικα-
τερίνης, το γένος Τανη, που γεννή-
θηκε και κατοικεί στη Βέροια, πρό-
κειται να παντρευτούν με πολιτικό 

γάμο που θα γίνει στο Δημαρχείο της Βέροιας.

«Αστέρια και Άνθρωποι 
στη Νέα Χιλιετία»

Ομιλία του Γιάννη 
Σειραδάκη, 

για τον Μηχανισμό 
των Αντικυθήρων

Συνεχίζεται για 18η χρονιά η σειρά των ομιλιών «Αστέρια 
και Άνθρωποι στη Νέα Χιλιετία», που διοργανώνει το Παράρ-
τημα Νάουσας της Εταιρείας Αστρονομίας και Διαστήματος 
Βόλου. Το ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  και ώρα 20:00 στην 
αίθουσα του Πολυχώρου Πολιτισμού του Δήμου Νάουσας 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΝΑΡΑΣ –«ΒΕΤΛΑΝΣ», δίπλα από το νοσοκο-
μείο της Νάουσας, θα έχουμε την τιμή να μας τιμήσει με την 
παρουσία του ένας από τους πιο ειδικούς στον κόσμο, ο Ο-
μότιμος Καθηγητής του ΑΠΘ,  Γιάννης Σειραδάκης, με θέμα:  

Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ:
Τι γνωρίζουμε κι τι αναμένεται να μάθουμε για τον αρχαίο 

αυτό αστρονομικό υπολογιστή.

 Ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων ήταν ένας ακρι-
βής ημερολογιακός μηχανισμός. Κατασκευαστεί το 150 ‒ 100 
π.Χ. και βρέθηκε τυχαίως, το 1900 μ. Χ. Ήταν ο πρώτος 
(αναλογικός) υπολογιστής με τον οποίο υπολογιζόταν οι 
κινήσεις του Ήλιου και της Σελήνης, οι φάσεις της Σελήνης 
και προβλέπονταν εκλείψεις (ηλιακές ή σεληνιακές). Περιείχε 
επίσης ένα εκτεταμένο εγχειρίδιο χρήσης.

Εξιχνιάσθηκαν τρεις 
περιπτώσεις αρπαγής
 τσαντών από πεζές 

γυναίκες στην Ημαθία

-Συνελήφθησαν στο πλαίσιο 
του αυτοφώρου τρία άτομα 

Εξιχνιάσθηκαν ύστερα από άμεση κινητοποίηση των 
αστυνομικών του Τμήματος Ασφάλειας Βέροιας, τρεις περι-
πτώσεις αρπαγής τσαντών από πεζές γυναίκες σε περιοχές 
της Ημαθίας.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο 27χρονοι και ένας 
19χρονος, ημεδαποί, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε 
δικογραφία, για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής. 

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την έρευνα των αστυνο-
μικών, οι προαναφερόμενοι μαζί με 19χρονο συνεργό τους, 
με διαφορετικές συνθέσεις και χρησιμοποιώντας όχημα ιδιο-
κτησίας του ενός 27χρονου, την 12 και 13 Ιανουαρίου 2018,  
διέπραξαν σε περιοχές της Ημαθίας, τρεις αρπαγές τσαντών 
από πεζές γυναίκες, αφαιρώντας χρηματικά ποσά και προ-
σωπικά αντικείμενα.  

Μετά από συντονισμένες ενέργειες με τη συνδρομή και 
αστυνομικών της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής της 
Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ημαθίας, ε-
ντοπίσθηκαν προχθές (13 Ιανουαρίου 2018) το βράδυ τα πα-
ραπάνω άτομα σε περιοχή της Ημαθίας και συνελήφθησαν. 

Κατασχέθηκε το παραπάνω όχημα ως μέσο τέλεσης των 
κλοπών, ενώ στην κατοχή τους βρέθηκε ένα κλεμμένο κινητό 
τηλέφωνο.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πρω-
τοδικών Ημαθίας.

Συνελήφθη 60χρονος για 
απόπειρα κλοπής  

σε επιχείρηση χωματουργικών 
μηχανημάτων

Συνελήφθη στις 14-1-2018 το βράδυ σε περιοχή της 
Ημαθίας, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας 
Βέροιας, της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και της Ομάδας Πρόληψης 
και Καταστολής Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Α-
στυνομίας Ημαθίας, 60χρονος ημεδαπός, καθώς μπήκε 
παράνομα σε χώρο επιχείρησης, παραβιάζοντας περί-
φραξη και προσπάθησε να αφαιρέσει τις μπαταρίες χω-
ματουργικών μηχανημάτων. Από την κατοχή του κατα-
σχέθηκαν, ένα ζευγάρι γάντια, δύο διαρρηκτικά εργαλεία 
και το χρηματικό ποσό των 86,5 ευρώ.

Κατά της καλλιέργειας 
φαρμακευτικής κάνναβης 

το Σωματείο Συνταξιούχων 
ΤΕΒΕ – ΟΑΕΕ Βέροιας

Χθες Δευτέρα  15 Ιανουαρίου 2018 στις 11:00 μ.μ. 
συνήλθε έκτακτα το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου 
Συνταξιούχων ΤΕΒΕ – ΟΑΕΕ Βεροίας & περιχώρων 
(μετά από πρόσκληση του Προέδρου) για να εξετάσει το 
θέμα της καλλιέργειας “ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΝΑΒΗΣ”.

Μετά την εισήγηση του προέδρου και την διαλογική 
συζήτηση που ακολούθησε το Διοικητικό Συμβούλιο του 
Σωματείου μας ομόφωνα αποφάσισε:

Απαιτούμε να σταματήσει η όποια διαδικασία παρα-
χώρησης γης, για την καλλιέργεια  της λεγομένης “ιατρι-
κής- φαρμακευτικής” κάνναβης.

Με τιμή
Ο προεδρος  Ο γεν. Γραμματεας 

Θεμελης Δημητριος Βακαλης  Σταθης

Μνημόσυνο για τα αποβιώσαντα μέλη 
του Συνδέσμου Συνταξιούχων 

Πολιτικών Υπαλλήλων Ν. Ημαθίας
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Κοντά στον βασιλικό 
ποτίζεται και η γλάστρα

 
  Στάση της Κολόμβου Θεσσαλονίκης ή της Πατησίων των Αθηνών, θύμιζε η πλα-

τεία του Δημαρχείου κατά τις γιορτινές ημέρες των Χριστουγέννων. Ο λόγος ήταν α-
πλός! Εκεί είχε οριστεί προσωρινά και για όσο διαρκούσαν οι γιορτές, η αφετηρία  και 
ο τερματισμός  του συρμού που ονομάζεται τρενάκι. Από τις ένδεκα το πρωϊ  μέχρι 
τις μία το μεσημέρι  και κάποιες απογευματινές ώρες, συναντούσες έναν ανεπανά-
ληπτο συνωστισμό  από  ανυπόμονους νέους  ηλικίας ενός, μέχρι ογδόντα ετών ! 
Μικροί  κοντά σ αυτούς και οι μεγάλοι, περίμεναν με λαχτάρα πότε θα έρθει η σειρά 
τους να  επιβιβασθούν στο τρενάκι και να κάνουν την πολυπόθητη διαδρομή  μέσα 
στην πόλη και μάλιστα δωρεάν! Η προετοιμασία  πομπώδης και η φαντασία  ονειρική 
και παραμυθένια για τους μικρούς φίλους της καρδιάς μας. Ήταν το καλύτερο και ο-
μορφότερο Χριστουγεννιάτικο δώρο  που μπορούσαν να περιμένουν. Εικόνα και συ-
ναίσθημα μοναδικό, που θα  χαραχτεί βαθειά στην τρυφερή τους καρδιά και δεν θα 
σβήσει ποτέ, σαν τις  χριστουγεννιάτικες  μαγικές ιστορίες  που τελειωμό δεν έχουν. 
Εύγε στην δημοτική αρχή που το επινόησε και στην τωρινή που το διατηρεί. Εμείς  
περιμένουμε άλλα και καλύτερα! Καλή χρονιά και ευλογημένη!!!!

                                                                                                      Ε. Γουγουλέφας 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πρωτο-

βουλίας για το Παιδί ευχαριστεί θερμά 
τους εργαζόμενους υγειονομικούς του 
Κέντρου Υγείας Βεροίας και ιδιαίτερα την 
Πρόεδρο κυρία Διαμάντω Καρανικολο-
πούλου για την οικονομική ενίσχυση του 
έργου μας με ένα σημαντικό ποσόν, που 
προέκυψε από το τακτικό χριστουγεννιά-
τικο Bazaar που διενήργησαν.

Το Σάββατο 13 Ιανουαρίου 2018 επι-
σκέφτηκαν τα γραφεία της Διοίκησης του 
Οργανισμού μας τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Εστίας Μουσών Νάου-
σας και παρέδωσαν χρηματικό ποσόν 
500€, ως προϊόν (μέρος) της Χριστου-
γεννιάτικης εκδήλωσης που συνδιοργά-
νωσαν με το Ωδείο Φίλιππος Βεροίας 
(παιδικό μιούζικαλ «Ίκαρος-ποντίκα-
ρος»). Ευχαριστούμε θερμά την πρόε-
δρο κυρία Αλεξάνδρα Πουταχίδου, την 
αντιπρόεδρο κυρία Ελένη Πάντσιου, τη 
Γραμματέα κυρία Ευαγγελία Σκουλαριώ-
τη, τον ταμία κύριο Γιάννη Ορδουλίδη 
και το μέλος κύριο Σίμο Σιδηρόπουλο, 
για τη σημαντική δωρεά. Επίσης ευχα-
ριστούμε θερμά την κυρία Εύα Ιεροπού-
λου και τον κύριο Κώστα Μπραβάκη του 
Ωδείου Φίλιππος  για την εκ νέου στήρι-
ξη του έργου μας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πρωτο-
βουλίας για το Παιδί ευχαριστεί ακόμη:

1.Το κατάστημα του κυρίου Σπύρου 
Πασβαντίδη για τη δωρεάν διάθεση πυ-
ροσβεστήρων στο νέο Κέντρο Ημερή-

σιας Φροντίδας (ΚΗΦ) του Οργανισμού 
μας.

2.Το πρακτορείο μεταφορών «Νέος 
‘Ικαρος» για την εθελοντική βοήθεια στη 
μετακόμιση στο νέο ΚΗΦ.

3.Τα παιδιά της 1ης τάξης του 3ου 
Λυκείου Βέροιας, για την δωρεά ποσού 
104€, προϊόντος πώλησης χριστουγεν-
νιάτικων στολιδιών.

4.Την Ζωΐτσα Σουκιούρογλου για τα 
υπέροχα χριστουγεννιάτικα δώρα που 
χάρισε στα παιδιά του Σπιτιού της Βερ-
γίνας.

5.Το εστιατόριο “Beluga” του Νίκου 
Οικονόμου, για την παροχή ενός γεύμα-
τος στα παιδιά μας.

6.Τον κύριο Αντώνη Λιόλιο για τη δω-
ρεά ποσού 50€.

7.Ανώνυμη φίλη για τη δωρεά ποσού 
50€.

8.Την Εύξεινο Λέσχη Βεροίας-τμήμα 
νέων  και ιδιαίτερα την Καλλιόπη Μελι-
κιώτη, τον Γιώργο Ρούκα και την Ελπίδα 
Κιατικίδου για την προσφορά τρόφιμων 
και αναλώσιμων.

9.Ανώνυμη φίλη για τη δωρεά ποσού 
30€.

10.Ανώνυμη φίλη για τη δωρεά πο-
σού 20€.

11.Ανώνυμη κυρία για τη δωρεά πο-
σού 20€.

12.Το κατάστημα «Κρεόγνωση» του 
κυρίου Δελησάββα Γιώργου (Σταδίου 59 
Βέροια), για την παροχή κρέατος.

ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός  
Σύλλογος Φίλων   Κέντρου Μέριμνας Α-
τόμων  Ειδικών Δεξιοτήτων του Δήμου  
Βέροιας ευχαριστεί θερμά τους κάτωθι για 
την  παρουσία τους  στην κοπή της Βα-
σιλόπιττας  την Παρασκευή  15-1-18 στο 
Κέντρο Μέριμνας ΑμΕΑ Βέροιας. 

1. Τον Δήμαρχο Βέροιας κ. Κώστα 
Βοργιαζίδη

2. Τους  Αντιδημάρχους Βέροιας,  κ. Θ.  
Κορωνά & Β. Λυκοστράτη και τον Πρόε-
δρο της Κ.Α.Π.Α κ.  Στέργιο Διαμάντη 

3. Την εκπρόσωπο  της   Περιφερεια-
κής Ενότητας Ημαθίας   κ. Τσίουντα

4. Την πρώην Βουλευτή ΝΔ  Ημαθίας 
κ. Γεωργία Μπατσαρά

5. Την Πρόεδρο του Εμπορικού Συλλό-
γου κ. Αθηνά Τσιπουρίδου.

6. Την Πρόεδρο Καρκινοπαθών Βέροι-
ας κ. Μαρίνα Ψωμιάδου.

7. Την κ. Βαρβάρα  Σταυροπούλου
8. Τον κ. Μιχάλη Χασιώτη & τον κ. Α-

ντώνη Πιστοφίδη.
9. Τις καλές φίλες του Κέντρου κυρί-

ες Μαριάνθη Ουρσουζίδου, Θωμαή Στί-
οκα, Μαρίνα Ρωσάκη, Κατερίνα Πολιτί-
κου, Φρόσω Κουγιουμτζίδου, κ. Μαρίκα 
Ποταμοπούλου, κ. Ελενη Παπαϊωάννου, 
κ. Στέλλα Δαμιανίδου, την κ. Ευαγγέλια 
Αλεξανδρίδη  κ.α.

Ευχαριστούμε επίσης την ΚΑΒΑ ΠΟ-
ΤΩΝ κ. ΜΠΙΖΕΤΑ για την δωρεά χυμών & 
αναψυκτικών αλλά και τον κ. Θωμά Αγγε-
λόπουλο για την δωρεά Βασιλόπιττας.  

Ευχαριστούμε την κ.  Φρόσω Κουγι-
ουμτζίδου για την οικονομική δωρεά της 
υπέρ αναπαύσεως όλων των  τεθνεώτων 
της οικογενείας της και την κ. Γεωργία 
Μπατσαρά για την οικονομική δωρεά της 
υπέρ αναπαύσεως του συζύγου της Κων-
σταντίνο Συμωνίδη

Ευχόμαστε ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ 
σε όλους  

Με εκτίμηση
Η Εθελόντρια  Διευθύντρια και 

Πρόεδρος του Συλλόγου
Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΧΟΡΟΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ – ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ
 Ο Σύνδεσμος Πολιτικών Συνταξιούχων  Δημοσίων Υπαλλήλων Ν. Η-

μαθίας διοργανώνει την Κυριακή 28 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 12:30  μμ 
(έναρξη) χοροσυνεστίαση και κοπή βασιλόπιτας στο Κέντρο «ΣΕΙΡΙΟΣ»  στο 
Μακροχώρι.

Η επιλογή των τραπεζιών θα γίνει με σειρά προσέλευσης. Η είσοδος 
του Κέντρου θα ανοίξει στις 12:00  το μεσημέρι. Το πρόγραμμα αρχίζει στις 
12:30.

Πάρτε τους συγγενείς και φίλους σας και ελάτε για μεσημεριανό φαγητό, 
συνδυάζοντάς το με αξέχαστο γλέντι και αξιόλογη ζωντανή μουσική. Κατά 
προτίμηση οι παρέες να είναι 6 έως 8 ατόμων.

Πλούσιο μενού: τσίπουρο, σαλάτες, τυρί, αλοιφές, κύριο  πιάτο  κρεατικό, 
γλυκό. Ποτό, αναψυκτικά κατά βούληση. Τιμή συμμετοχής  15,00 € το άτομο.

Προσκλήσεις από το Γραφείο του Συνδέσμου, πάροδος Βερμίου 3, Βέ-
ροια, τηλ. 2331060278  και από τα μέλη του Δ.Σ., μέχρι την Τετάρτη 24 Ια-
νουαρίου 2018, διότι είμαστε υποχρεωμένοι να δηλώσουμε στο Κέντρο τον 
αριθμό των συμμετεχόντων.

Η παρουσία σας θα μας δώσει ιδιαίτερη χαρά.  Σας περιμένουμε.
Για το ΔΣ

Ο πρόεδρος
ΓΚΟΓΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Το Δ.Σ. του Συνδέσμου Πολιτικών Συνταξιούχων Ν. Ημαθίας ευχαριστεί 
θερμά τα μέλη και τους φίλους του που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας 
και έδειξαν για μια ακόμη φορά τα αλτρουιστικά  τους αισθήματα, προσφέ-
ροντας απλόχερα  στο κοινωνικό παντοπωλείο του Συνδέσμου μας.

Η συγκινητική τους προσφορά βοήθησε  είκοσι επτά (27) οικογένειες με
βασικά  είδη αναγκών  όπως:  λάδι, γάλα, ζάχαρη αλεύρι, μακαρόνια ρύ-

ζι,κριθαράκι, τυριά, αλλαντικά, κοτόπουλο, σοκολάτες και άλλα πολλά.
Επίσης ευχαριστεί τους Διευθυντές
Α΄   2ου  Δημοτικού Σχολείου Βέροιας κ. Σταμούλη Δημήτριο.
Β΄   5ου  Δημοτικού Σχολείου Βέροιας κ. Χαιριστανίδη Ελευθέριο.
Γ΄  10ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας κ. Δαλακούρα Κατερίνα.
Δ΄ 13ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας κ. Θεοχαρόπουλο Δημήτριο,
οι οποίοι με αντικειμενικό τρόπο επέλεξαν τις οικογένειες των μαθητών 

τους που πραγματικά είχαν απόλυτη ανάγκη βοήθειας.
Τέλος το Δ.Σ. του Συνδέσμου εύχεται στα μέλη, στους φίλους και στις  

οικογένειές τους, αλλά και σε όλους τους ανθρώπους ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ Ο 
ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ  ΧΡΟΝΟΣ  2018.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος

ΓΚΟΓΚΑΣ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Πρόσκληση  στην κοπή πίτας
 του Γηροκομείου Βέροιας

 Τα  Δ.Σ. του Αδελφάτου  Γηροκομείου  Βέροιας και της Μ.Φ.Η. ΄΄Σωσσίδειο Γηρο-
κομείο  Βέροιας`` , οι Τρόφιμοι  και  το Προσωπικό , σας  προσκαλούν στην αίθουσα 
εκδηλώσεων   του  Γηροκομείου Βέροιας , την    Κυριακή  21  Ιανουαρίου  2018   και   
ώρα  12.00.,  στην   κοπή   της   βασιλόπιτας , από   τον  Σεβασμιότατο   Μητροπολί-
τη   Βέροιας  Ναούσης και Καμπανίας κ` Επίτιμο Πρόεδρό μας , κ.κ. Παντελεήμονα.

 Η     Πρόεδρος του ΑΔΕΛΦΑΤΟΥ         Η  Πρόεδρος της Μ.Φ.Η.
 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ .              ``ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ``.
               ΜΟΥΡΤΖΙΟΥ-Χ``ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΟΥ         ΚΑΤΣΙΟΥ  ΜΑΡΙΑ.                                
                                 ΕΥΔΟΞΙΑ.



Ο Μανώλης 
Κ. Κεφαλογιάν-
νης με ερώτη-
ση του προς 
την Ευρωπαική 
Επιτροπή επι-
σημαίνει ότι οι 
εξαγορές και οι 
συγχωνεύσεις 
στο χώρο των 
π ολυ ε θ ν ι κ ώ ν 
β ι ο μ η χ α ν ι ώ ν 
α γ ρ οχ η μ ι κώ ν 
δ η μ ι ο υ ρ γ ο ύ ν 
ένα  ιδ ιότυπο 
καθεστώς ολιγο-
πωλίου που θα 
πλήξει τις άλλες 
ετα ιρε ίες  του 
κλάδου και πιθανόν θα οδηγήσει στην αύξηση του κόστους παραγωγής 
των Ευρωπαίων αγροτών.

 Αναλυτικά η ερώτηση: 
«Οι τελευταίες εξελίξεις στο χώρο των πολυεθνικών βιομηχανιών 

αγροχημικών είναι πραγματικά πρωτόγνωρες. Η εξαγορά της Monsanto 
από την Bayer ανέρχεται στα 66 δις δολάρια και είναι η τρίτη μετά την 
συγχώνευση των Dow με την Du Pont και την εξαγορά της Syngenta 
από την ChemChina.  

Σε ένα ήδη αρκετά επιβαρυμένο περιβάλλον ολιγοπωλίου οι εξαγο-
ρές και οι συγχωνεύσεις μεταξύ των σημαντικότερων και ισχυρότερων 
εταιρειών του κλάδο δημιουργούν συνθήκες κλεισίματος της αγοράς 
στον χώρο των φυτοφαρμάκων και των σπόρων που θα εξαφανίσουν 
τον επιχειρηματικό ανταγωνισμό αφού θα είναι εξαιρετικά δύσκολο για 
οποιαδήποτε άλλη εταιρεία να επιβιώσει κάτω από αυτό το ασφυκτικό 
καθεστώς. 

 Παρόμοιες εξελίξεις φαίνεται να διαδραματίζονται και στον χώρο 
της παραγωγής ζωοτροφών που και αυτό θα δημιουργήσει στρεβλώ-
σεις στην ζωική παραγωγή. Οι Ευρωπαίοι αγρότες προβληματίζονται 
σχετικά με τις τιμές των γεωργικών εφοδίων που πρόκειται να διαμορ-
φωθούν τα επόμενα χρόνια υπό συνθήκες μηδενικού σχεδόν ανταγωνι-
σμού. Υπό αυτές τις συνθήκες ελάχιστες εταιρείες αγροχημικών θα μπο-
ρούν να ελέγχουν τις τιμές, τη διάδοση της τεχνολογίας και της γνώσης 
και να επηρεάζουν καταλυτικά την αλυσίδα παραγωγής και διανομής 
τροφίμων. 

 Ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:
- Πως θα διασφαλίσει τον υγιή ανταγωνισμό στο χώρο των αγροχη-

μικών βιομηχανιών στην Ευρώπη και την απρόσκοπτη πρόσβαση των 
αγροτών στα αγροχημικά προϊόντα;

- Τι εργαλεία μπορεί να διαθέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε μικρότερες 
ευρωπαϊκές αγροχημικές βιομηχανίες για να αντεπεξέλθουν σε αυτές τις 
συνθήκες;»
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«Τα Παιδιά της Άνοιξης» 
και το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Αλεξάνδρειας 

στο Στάσου Μύγδαλα 
στη Βέροια

Την Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2018, οι ωφελούμενοι, το προσωπικό 
του Μικτού Κέντρου ΑμεΑ καθώς και οι μαθητές και οι καθηγητές του ΕΕ-
ΕΕΚ Αλεξάνδρειας, είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν εκλεκτούς μεζέδες, 
να χαλαρώσουν και να διασκεδάσουν στο γνωστό μεζεδοπωλείο της Βέ-
ροιας «Στάσου Μύγδαλα».

Ευχαριστούμε θερμά τους ιδιοκτήτες του καταστήματος, κύριους Ζα-
μπελάκη Δημήτριο και Χασιώτη Βασίλειο, για την πρόσκληση και τη ζεστή 
φιλοξενία τους, αλλά και το προσωπικό που με πολλή χαρά και αγάπη μας 
περιποιήθηκε και μας έκανε να αισθανθούμε υπέροχα!  

 ΤΟ Δ.Σ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Η βασιλόπιτα της Φιλαρμονικής Εταιρείας Νάουσας

Μια συναυλία το καλοκαίρι με το Άξιον Εστί και σολίστ τον Νίκο Ζιαμπάκα, η ετήσια εκδρομή των μαθητών και η ένταξη σε προγράμματα 
φεστιβάλ, θα είναι μερικές από τις δραστηριότητες και τις εκδηλώσεις της Φιλαρμονικής Νάουσας για το 2018, όπως τόνισε ο πρόεδρος της 
εταιρείας Σταύρος Τσέλιος, στην εκδήλωση κοπής της βασιλόπιτας την περασμένη Κυριακή στο Στέκι Νεολαίας.

Η εκδήλωση για το Άξιον Εστί θα γίνει στο πλαίσιο της συμπλήρωσης 60 χρόνων της εταιρείας. Ο κ. Τσέλιος εστίασε επίσης στην ποιοτική 
στροφή που έκανε η Φιλαρμονική τα τελευταία χρόνια, ξεκινώντας από τα μαθήματα, με στόχο να δώσει στους μαθητές της την απαραίτητη 
υποδομή αν θέλουν να συνεχίσουν μετά για κάποιο πτυχίο σε άλλα ωδεία. Τυχερή της βασιλόπιτας ήταν η Μαιρηλίνα Πέκαλη του τμήματος 
ενστόλων.

Η βασιλόπιτα της Ευξείνου Λέσχης Νάουσας
Στο κατάμεστο από φίλους του συλ-

λόγου εντευκτήριο πραγματοποιήθηκε 
την Κυριακή η κοπή της βασιλόπιτας της 
Ευξείνου Λέσχης Νάουσας. Έπειτα από 
τον χαιρετισμό του προέδρου Φώτη Φα-
νιάδη, προβλήθηκε ένα σύντομο βίντεο 
σχετικό με την ιστορία αλλά και την επι-
καιρότητα, το οποίο κατάφερε να φορ-
τίσει την ατμόσφαιρα και να συγκινήσει 
τους παρευρισκόμενους.

Τυχεροί της βασιλόπιτας ήταν η δα-
σκάλα του τμήματος μπαλέτου Χριστίνα 
Μπράτση και ο μαθητής του τμήματος 
ποντιακών χορών Στέργιος Τσιαούσκο-
γλου.

Σε ομιλία του στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης

Παρέμβαση του Περιφερειάρχη 
Απ. Τζιτζικώστα για το σκοπιανό 

Σε νέα παρέμβαση για το σκοπιανό προχώρησε στην τοποθέτησή 
του στην Πρωτοχρονιάτικη δεξίωση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου 
Θεσσαλονίκης ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζι-
τζικώστας.

Μεταξύ άλλων ο κ. Τζιτζικώστας επισήμανε:
«Η θέση της Ελλάδας στη Σύνοδο του Βουκουρεστίου το 2008 δεν 

πρέπει να θεωρείται από την κυβέρνηση ως εθνική γραμμή για την 
ονομασία των Σκοπίων. Εκείνη ήταν και παραμένει η ‘εθνική κόκκινη 
γραμμή’. Η κυβέρνηση δεν πρέπει να ξεκινάει τις διαπραγματεύσεις από 
τις κόκκινες γραμμές αλλά να στοχεύει στο βέλτιστο, δηλαδή να μη συ-
μπεριληφθεί ο όρος ‘Μακεδονία’ στην ονομασία των Σκοπίων. Άλλωστε 
οι συνθήκες σήμερα ευνοούν ώστε να βρεθεί λύση σ’ αυτή την κατεύθυν-
ση. Επίσης, η Κυβέρνηση οφείλει να σταματήσει να διαπραγματεύεται 
εν κρυπτώ, να ενημερώσει για τη στρατηγική με την οποία προσέρχεται 
στις διαπραγματεύσεις και να δεσμευτεί ότι η όποια λύση φέρει θα βάζει 
οριστικό τέλος στις αλυτρωτικές επιδιώξεις των Σκοπίων».

Ερώτηση του 
Μανώλη Κεφαλογιάννη:

  «Κίνδυνος για τους αγρότες, 
οι συγχωνεύσεις των

βιομηχανιών αγροχημικών»
 -Ο υγιής ανταγωνισμός πλήττεται 

βάναυσα στο χώρο των πολυεθνικών 
βιομηχανιών αγροχημικών, τονίζει



Από ένα ημίχρονο είχε η κάθε ομάδα, 
με τους γηπεδούχους να υπερτερούν 
στο Α’ και τους «κυανέρυθρους» στο 

Β’, όπου και ισοφάρισαν με την έναρξή του.  
Η πρώτη στιγμή της αναμέτρησης κατα-
γράφεται στο 3’, με το Σμυρλή να γίνεται 
αποδέκτης της μπάλας, μετά από προσπά-
θεια του Ταμπάκη, σουτάροντας ψηλά. Ο 
Μπαστιάνος απάντησε για τους φιλοξενού-
μενους, στο 5’, με το σουτ του να περνάει 
εκατοστά έξω. Καταιγιστικός ρυθμός στο 
ξεκίνημα, με το Μάκο να βρίσκει ωραία τον 
Ταμπάκη και τον τελευταίο να αστοχεί σε 
τετ α τετ (7’). Με το ρυθμό αυτό, το γκολ 
ήταν αναμενόμενο και ήρθε στο 8’.

ΟΠαπαγγελήςεκτέλεσεκόρνεργιατηνΚαλλιθέακαιο
Συριόπουλοςμεκεφαλιά,έκανετο1-0.Συνεχώςμπροστά
οιπαίκτες τουΓιώργουΚορακάκη,με τοΣμυρλή να κάνει
όμορφηπροσπάθεια,τηνοποίαόμωςδενκατάφερενατε-
λειώσει,καθώςκόπηκεέγκαιρα(22’).ΟΜπαστιάνοςήτανο
καλύτεροςπαίκτηςτης«Βασίλισσας»καιμεωραίαπροσω-
πικήενέργεια,ελευθερώθηκε,σούταρε,είδεόμωςτημπά-
λαναπερνάειλίγοέξωαπόταδοκάριατουΘεοδωράκη.

ΗΒέροιαμπήκεμε…φόραστοδεύτερομέροςκαι κα-
τάφερενα ισοφαρίσει,με τέρμα τουΒανκεβάι,στο47’,με
όμορφοδιαγώνιοσουτ.Στο49’,ογκολκίπερΘεοδωράκης
τραυματίστηκε και αντικαταστάθηκε,  ενώ λίγο αργότερα

αποφασίστηκε να μεταφερ-
θεί στο νοσοκομείο.Ομόνιμα
δραστήριοςΜπαστιάνος επι-
χείρησε νασκοράρει, στο57’,
με απευθείας φάουλ, αλλά ο
νεοεισελθόντας Κορωνάκης
ήταν σε ετοιμότητα.Οι «κυα-
νόλευκοι» ξαναβρήκαν σταδι-
ακάτορυθμότουςκαιβγήκαν
μπροστά,μετοΜάκονασου-
τάρειψηλά,στο68’.

ΣΚΟΡΕΡΣ: Συριόπουλος
(8’)/Βανκεβάι(47’)

ΚΑΛΛΙΘΕΑ (ΓιώργοςΚο-
ρακάκης):Θεοδωράκης (49’
Κορωνάκης), Καντέ, Συρι-
όπουλος, Ντιαγκιτέ, Παπαγ-
γελής, Βασιλείου,Μάκο (80’
Τσατσόπουλος), Γκέτσι, Σμυρ-
λής, Ταμπάκης, Μίγγος (32’
Παυλής)

ΒΕΡΟΙΑ (Απόστολος
Χαραλαμπίδης): Γιαγκόζης,
Δαμιανάκης,Σουλιώτης,Κοζά-

κης,Ουνγιαλίδης,Λάσκαρης,Δόρης,Μπαστιάνος,Βανκεν-
βάι,Λαζόπουλος(46’Γιαμόα,91’Ζυγκερίδης),Λίταινας(85’
Μέξης)

Διαιτητής:Βισκαδούρος(Ηρακλείου)

ΔηλώσειςΑπ.Χαραλαμπίδη
ΣημαντικόβαθμόπήρεηΒέροιασύμφωναμετονΑπό-

στολοΧαραλαμπίδη.ΟτεχνικόςτηςΒέροιαςμίλησεγιατο
1-1μετηνΚαλλιθέα,τονίζονταςμεταξύάλλωνότιτοδεύτε-
ροημίχρονοανήκεολοκληρωτικάστηνομάδατηςΗμαθίας
καιδίκαιακατέκτησετονπόντοτηςισοπαλίας.

Συγκεκριμέναείπε:
«Καιοιδύοομάδεςήθελαντοπαιχνίδι.Στοπρώτο20λε-

πτο,ηΚαλλιθέαέδειξεότιτοθέλειπερισσότεροκαιδίκαια
βρέθηκε μπροστάστοσκορ.Εμείς στοπρώτο 20άλεπτο
δενήμαστανστογήπεδο.Μετάτογκολ,στο25ολεπτό,αρ-
χίσαμε καιπατούσαμε καλύτεραστο γήπεδο.Πιστεύωότι
ισορροπήσαμε τοπαιχνίδι, απειληθήκαμε δυοφορέςαπό
τηνΚαλλιθέα,ευτυχήσαμεναμηνδεχθούμεγκολ.

Αλλά το δεύτερο μέρος μας ανήκε ολοκληρωτικά.Θε-
ωρώότιγια65λεπτάήμαστανκαλύτερηομάδακαιδίκαια
πήραμετο“x”.Είναισημαντικόςβαθμόςεκτόςέδραςκαια-
πέναντισεμίαομάδαπουέχειτουςίδιουςστόχους.Αξίζουν
πολλάσυγχαρητήριαστουςποδοσφαιριστές μου γιααυτά
τα65λεπτά.

Πρέπειναμηνχάνουμεαυτό το20άλεπτο, είναικρίμα,
γιατίηομάδακάνειμεγάλοαγώνακαιμεγάληπροσπάθεια
γιανακρατηθείστηνκατηγορία.Συγχαρητήριαστουςπαί-
κτεςκαιεύχομαιστηνΚαλλιθέαναβρειτοδρόμοτης.Έχω
περάσει καλέςστιγμές.Πιστεύωναπετύχει τουςστόχους

της».

Αναλυτικάόλατααποτελέσματα
ΑΟΧΚισσαμικός–ΑναγέννησηΚαρδ.................1-0
Αιγινιακός–Πανσερραϊκός.................................1-0
Τρίκαλα–ΑΕΣπάρτη..........................................2-1
ΑπόλλωνΛάρισας–Άρης..................................0-2
Καλλιθέα–Βέροια..............................................1-1
ΑΕΚαραϊσκάκης–Παναχαϊκή............................0-1
Παναιγιάλειος-ΟΦΗ............................................0-2
ΑπόλλωνΠόντου-ΔόξαΔράμας........................1-1

ΗΒαθμολογία
1Αρης..................................................................29
2Παναχαική.........................................................26
3ΟΦΗ..................................................................21
4Τρίκαλα.............................................................21
5Σπάρτη..............................................................17
6ΔόξαΔρ............................................................16
7Καραισκάκης.....................................................16
8Κισσαμικός........................................................15
9ΑπόλλωνΠ........................................................15
10ΒΕΡΟΙΑ...........................................................14
11Αιγινιακός........................................................14
12Καρδίτσα.........................................................14
13ΑπόλλωνΛαρ...................................................12
14Πανσερραικός................................................. 11
15Παναιγιαλειος..................................................10
16Καλλιθέα...........................................................9
17Εργοτέλης.........................................................6
18Αχαρναικός.....................................................-51
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Μόνο η Νάουσα κατόρ-
θωσε να πάρει τον 
βαθμό της ισοπαλίας 

αν και προηγήθηκε με τον 
Γιαννόπουλο και Τζημογιάν-
νη, τελικό αποτέλεσμα στην 
Κατερίνη με τον Πιερικό 2-2. 
Στο Καυτατζόγλειο τα Τρίκαλα 
γνώρισαν βαριά ήττα με 4-0 
από τον Ηρακλή χάρις στα τρία 
γκολ που πέτυχε ο Ρόβας και 
ένα ο Παπαδόπουλος. Τέλος ο 
Φίλιππος Αλεξάνδρειας έχασε 
στην έδρα του με 0-1 από την 
ΑΕ Καρίτσας.

Ηρακλής-Μέγας Αλέξανδρος
Τρικάλων 4-0

ΣΚΟΡΕΡ:5’,24’,63’Ρόβας,90+’Παπα-
δόπουλος

ΟΗρακλής διέσυρε 4-0 τονΜέγαΑλέ-
ξανδροΤρικάλωνΗμαθίας στο Καυτανζό-
γλειοχάρηστατέρματατουΡόβα,οοποίος
έκανεχαττρικκαιτουΠαπαδόπουλου.Έτσι
παρέμεινε στη δεύτερη θέση, ένα βαθμό
πίσωαπότονΆρηΠαλαιοχωρίου.

Ηρακλής(Σ.Αναστασιάδης):Βοσνιάδης,
Ρεβυθόπουλος, Κυριακίδης, Καραντασιά-
δης, Καστριτσέας,Α.Αθανασίου, Ρόβας,
Παναγιωτούδης, Παπαδόπουλος, Πτηνό-
πουλος(53’Μεντί),Κωστούλας

Μ.Αλέξανδρος Τρικάλων Ημαθίας (Γ.
Ντάμτσιος):Αργυρόπουλος, Συμπεθέρης,
Τσουλχάι, Πετράκης, Τερζής, Ταταρίδης,
Κιρκιλιανίδης,Κουκουράκης,Παρσόπουλος,
Πουτουρίδης,Καπετάνος

Φίλιππος Αλεξάνδρειας-
ΑΕ Καρίτσας 0-1 

ΣΚΟΡΕΡ:71’Ταρασιάδης
Μεγάληβαθμολογική ανάσα για τηνΑΕ

Καρίτσας,πουπήρεσπουδαίο «διπλό»με
0-1 κόντραστονΦίλιπποΑλεξάνδρειας.Το
γκολπου έκρινε τηναναμέτρησηπέτυχε ο
Ταρασιάδηςστο71’

ΦίλιπποςΑλεξάνδρειας:Μπούζας,Δη-
μητρίου, Σκοπελίτης, Κούμπουλα,Πέικος,
Πιπιλιάρης,Αβραμόπουλος, Σκλιοπιίδης,
Κιβρακίδης,Ταλαίπωρος,Αρμύρας (λ. τρ.
13’Τριανταφυλλόπουλος)

ΑΕΚαρίτσας:Βασιλειάδης,Δαλαμήτρας,
Γκούτσιος,Μπουτογιάννης,Κωτσιόπουλος,
Τροΐρης,Τσόμης(85’Μητράκας),Νταντίνης
(70’ Τασίδης), Κωστόπουλος (60’ Ταρασί-
δης),Κυπαρίσσης,

Πιερικός-ΦΑΣ Νάουσα 2-2 
ΣΚΟΡΕΡ:53’πεν,77’Γκουντρουμπής -

45’Γιαννόπουλος,65’Τζημογιάννης
Χορταστικό ήταν το παιχνίδι ανάμεσα

στονΠιερικόκαιτηΝάουσα,μετιςδύοομά-
δες νααναδεικνύονται ισόπαλεςμε 2-2.Οι
φιλοξενούμενοιάνοιξαν τοσκορστο45’με
τονΓιαννόπουλο,ωστόσο,ηαπάντησηήρ-
θεστοξεκίνηματουδεύτερουμέρουςμετην
εύστοχη εκτέλεσηπέναλτι του Γκουντρου-
μπήστο53’.ΟΤζημογιάννηςέδωσεεκνέ-
ουπροβάδισμαστηΝάουσαστο65’, αλλά
οΓκουντρουμπήςκαιπάλιστο77’έκανετο
2-2πουήτανκαιτοτελικόαποτέλεσμα.

ΣΦΚ Πιερικός (Γ. Καμπερίδης): Πα-
πατολίκας, Κυριλλίδης,Αθ. Καρτσαμπάς,
Κανταρτζής,Βοσνιάδης,Χατζηδίμπας,Κυ-
παρίσσης (86′Μτσεντλισβίλι) , Κωστίκος,
Δαδάκος, (46′ Γκουντρουμπής), Κραγιό-
πουλος (67′Καραγκούνης), Σαμανίδης (46′
Κατσιαμήτας).

ΦΑΣΝάουσα (Β.Ασλανίδης):Γρηγοριά-
δης,Περηφανόπουλος,Τζημογιάννης,Μου-
ρατίδης, Γιαννόπουλος,Παντζαρτζίδης (68′
Ντινόπουλος),Μαντάς(45′Τόσιος),Τούφας,
Κωτσόπουλος(90’+1′Καψάλης),Χατζόπου-
λος,Κυζιρίδης(89′Νίκου)

2οςόμιλος(18ηαγωνιστική)
Εδεσσαϊκός-ΆρηςΠαλαιοχωρίου.....0-1
Κιλκισιακός-ΑΟΚαρδίας...................0-2
ΦίλιπποςΑλεξ-ΑΕΚαρίτσας............0-1
ΑΠΕΛαγκαδά-ΑγροτικόςΑστέρας...1-2
Πιερικός-ΦΑΣΝάουσα.....................2-2
Ηρακλής-Μ.ΑλέξανδροςΤρικάλων.4-0
Καμπανιακός-ΑλμωπόςΑριδαίας....0-0

Ηβαθμολογία
ΆρηςΠαλαιοχωρίου..........................38
Ηρακλής...........................................37
ΑλμωπόςΑριδαίας...........................29
Μακεδονικός.....................................28
Νάουσα.............................................26
ΑγροτικόςΑστέρας...........................25
Εδεσσαϊκός.......................................24
ΑΠΕΛαγκαδά...................................24
Πιερικός............................................23
ΑΟΚαρδίας......................................23
ΜΑλέξανδροςΤρικάλων...................19
ΦίλιπποςΑλεξάνδρειας....................16
ΑΕΚαρίτσας.....................................15
Κιλκισιακός.......................................12
Καμπανιακός......................................7

Ηεπόμενηαγωνιστική(17/1)
ΦϊλιπποςΑλ.-Αγρ.Αστέρας
Λαγκαδάς-Τρίκαλα
ΑΟΚαρδίας-Παλαιοχώρι
Εδεσσαϊκός-Καρίτσα
Κιλκισιακός-Μακεοδνικός
Πιερικός-Καμπανιακός
Ηρακλής-ΑλμωπόςΑριδαίας
Ρεπό:Νάοσα

Γ’Εθνική
Βαριά ήττα 4-0 τα Τρίκαλα στον 
Ηρακλή. Ισοπαλία 2-2 η Νάουσα 

στον Πιερικό
Ήττα της Αλεξάνδρειας εντός 0-1 από την Κρίτσα

ΠολύτιμηισοπαλίατηςΒέροιας
1-1στηνΚαλλιθέα
Δηλώσεις Απ. Χαραλαμπίδη



Με νίκη ξεκίνησε τις υπο-
χρεώσεις της για το 2018 
η ανδρική ομάδα του 

Φιλίππου Βέροιας απέναντι στην 
αντίστοιχη και πολύ δυνατή της 
Νικόπολης Πρέβεζας. Η ευρεία 
διαφορά στο σκορ διαμορφώθη-
κε στο τέταρτο δεκάλεπτο όπου 
οι παίκτες του Δημήτρη Γκίμα 
έπαιξαν πολύ καλή άμυνα και 
με εύστοχα σουτ από την περι-
φέρεια διαμόρφωσαν το τελικό 
86-68.

Δεκάλεπτα:24-21,39-39,63-52,86-68
Διαιτητές:ΦουτζήλαςκαιΠράττος
ΦίλιπποςΒέροιας(Γκίμας-Μπλατσιώτης):

Μόρας 6,A.Τόκας,Π.Τόκας,Τσεσμετζίδης,
Π.Βάλλιος4,Τσιακλαγκάνος7(1),Μαρκόπου-
λος 1, Καβαργύρης, Κόθρας 15(2), Παραπούρας
9(3),Σουτζόπουλος27(2),Κάνταρκος17(1)

ΝικόποληΠρέβεζας (Παπίρης, Πολί-
της):Βαγενάς11(1),Αργυρός,Σουλιώτης,
Τσιτσώνης 6(2), Σταμούλης, Κακιούζης
15(2),Παπαμιχαήλ2,Γεωργάκης2,Νίκας
7(1),Μακρόπουλος8,Μπάλλας17.

ΔημήτρηςΓκίμας:«Στόχοςμας
ηάνοδος»

Ικανοποιημένος από τη νίκη επί της
ΝικόποληςΠρέβεζας, ήτανμετά το ματς,
ο προπονητής τουΦιλίππουΔημήτρης
Γκίμας. Στις δηλώσεις του, εξήγησε την
τακτικήπου ακολούθησε, για να κάμψει
την αντίσταση της αντίπαλης ομάδας και
ξεκαθάρισεότιστόχοςτουΦιλίππουείναι
ηάνοδος.

Αναλυτικάοιδηλώσειςτου:
ΔημήτρηςΓκίμας:«Συγχαρητήριαστην

ομάδα τηςΠρέβεζας. Είχαπει και μέσα
στην εβδομάδαότιπρόκειται για έναπο-
λύ δύσκολο παιχνίδι μιας και η ομάδα
έχειποιοτικούςπαίκτες με συγκεκριμένα
χαρακτηριστικά. Το παιχνίδι ήταν όπως
τοπεριμέναμε.Δενπεριμέναμε να κερδί-
σουμεαπότηναρχήκαιοστόχοςήταννα
ανεβάσουμετονρυθμόκατάτηνδιάρκεια
τουπαιχνιδιούθεωρώνταςότι ηΠρέβεζα
είναι μια ομάδαπουστηρίζεταιστοLow-
postπαιχνίδι.Εκτουαποτελέσματοςαυτή

ησκέψημαςδικαιώνει.Συνεχίσουμεμε τοπαιχνίδι
σταΓρεβενάκαιθέλουμενατελειώσουμετονπρώτο
γύροστηνκορυφή»
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Σπουδαία νίκη για την ομάδα 
του Κωνσταντίνου Ηλιάδη 
στην Αιτωλοακαρνανία, με 

αντίπαλο την ουραγό ΓΕ Αγρινίου. 
Το ματς ήταν ντέρμπι καθ όλη την 
διάρκεια του και καμία από τις δύο 
ομάδες δεν κατάφερε να «χτίσει» 
διαφορά. Οι φιλοξενούμενοι προηγή-
θηκαν με 26-29 στο ημίχρονο, η ΓΕΑ 
όμως αντέδρασε και πέρασε μπρο-
στά στο τρίτο δεκάλεπτo με 49-46. 
Στην τελευταία περίοδο έγινε μάχη 
κυριολεκτικά, με τους Αγρινιώτες 
να περνούν μπροστά με τρίποντο 
του Δάρλα 1.30 πριν το τέλος, αλλά 
2 τρίποντα από Μαυρίδη και Για-
νουζάκο στο τελευταίο λεπτό έγειρε 
την πλάστιγγα προς την ομάδα της 
Βέροιας με το τελικό 69-71.

Δεκάλεπτα:15-13,26-29,49-46,69-71
ΓΕΑγρινίου (Φαράντος): Μπεκατώρος,Αϋ-

φαντόπουλος, Βακουφτσής, Σταμουλάκης 9(1),
Λιόκαυτος,Μπαρούχας 24(1), Σαπλαούρας 3(1),
Μπόσμος 12,Τσώλος,Δάρλας 10(1), Βασιλείου
11,Βούλγαρης

ΑΟΚΒέροιας (Ηλιάδης):Τρομπούκης 4,Ου-
σουλτζόγλου,Σισμάνης7 (2), Γκανάς3 (1),Βλά-
χος 12 (1),Μαυρίδης 21 (2), Γιαννόπουλος 2,
Ντουλαβέρης,Χατζηλαμπρινός, Γιαννουζάκος 16

(3)

Αναλυτικάτααποτελέσματα
της12ηςαγωνιστικής

ΦίλιπποςΒέρ-ΝικόποληΠρέβ..............86-68
ΝίκηΒόλου-ΠρωτέαςΓρεβενών........... 68-74
ΙκαροιΤρικάλων-Ιωνικός.......................74-72
ΕύαθλοςΠολ-Ζέφυρος.........................78-58
ΓΕΑγρινίου-ΑΟΚΒέροιας.................... 69-71
ΑΓΣΙωαννίνων-ΑΠΣΠτολεμαϊδα.........87-72

Ηβαθμολογία
1.ΦαίακαςΚέρκυρας................................ 20
2.ΦίλιπποςΒέροιας.................................. 20
3.ΑΓΣΙ....................................................... 19
4.ΠρωτέαςΓρεβενών................................ 18
5.Νίκηβόλου............................................. 18
6.ΝικόποληΠρέβεζας............................... 17
7.Ζέφυρος................................................. 16
8.ΊκαροιΤρικάλων.................................... 16
9.Εύαθλος................................................. 15
10.ΑΟΚΒέροιας....................................... 15
11.ΙωνικόςΙωνίας...................................... 15
12.Πτολεμαΐδα.......................................... 14
13.ΓΕΑγρινίου.......................................... 13

Επόμενηαγωνιστική(13η,21/1):
ΝικόποληΠρέβεζας-ΦαίακαςΚέρκυρας
ΠρωτέαςΓρεβενών-ΦίλιπποςΒέροιας
Ιωνικός-ΝίκηΒόλου
Ζέφυρος-ΙκαροιΤρικάλων
ΑΟΚΒέροιας-ΕύαθλοςΠολυκάστρου
ΑΠΣΠτολεμαϊδα-ΓΕΑγρινίου
Ρεπό:ΑΓΣΙωαννίνων

ΜπάσκετΓ’εθνική
ΓΕ Αγρινίου – ΑΟΚ Βέροιας 69-71

Μπάσκετ Γ’ Εθνική

ΆνεταοΦίλιππος86-68
τηνΝικόποληΠρέβεζας

Δηλώσεις Δ. Γκίμα

Η Ελληνική Παραολυμπιακή 
Επιτροπή ανακοίνωσε ότι 
ορίστηκε Αρχηγός Αποστο-

λής της Παραολυμπιακής Ομάδας 
PyeongChang 2018 το μέλος της 
Παραολυμπιακής Επιτροπής Αναστα-
σία Γκούφα.

Επιπλέονορίστηκε και ηΠρο-Παραολυμπιακή

Ομάδα η οποία α-
ποτελείται από τους
αθλητές:

ΕυθύμιοςΚΑΛΑ-
ΡΑΣ,ΑλπικόΣκι

Κωνσ ταν τ ί ν ο ς
ΠΕTΡΑΚΗΣ, Χιονο-
σανίδα(Snowboard)

Ευάγγελος Κω-
τρότσος, Χιονοσανί-
δα(Snowboard)

Στόχος είναι για
πρώτη φορά η χώ-
ρα μας να διεκδική-
σει τη συμμετοχή
σε δύο χειμερινά
αθλήματα: Αλπικό
Σκι και Χιονοσανίδα
(Snowboard).

ΟιΧειμερινοίΠαραολυμπιακοίΑγώνεςδιεξάγο-
νται8-18Μάρτιου2018στηνπόληPyeongChang
τηςΝότιαςΚορέας.Ηπρώτη συμμετοχήΈλλη-
νικήςΟμάδαςσεΧειμερινούςΠαραολυμπιακούς
Αγώνεςέγινετο2002στοΣάλτΛεϊκΣίτιτωνΗνω-
μένωνΠολιτειών.

Έκτοτε ηΕλλάδα έχεισυμμετάσχει ανελλιπώς
στουςΧειμερινούςΠαραολυμπιακούςμεσυμμετο-
χέςστοΤορίνο (2006)στοΒανκούβερ (2010) και
στοΣότσι(2014).

Στηνπρο-παραολυμπιακήομάδαο
ΒεροιώτηςΚωνσταντίνοςΠετράκης
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Συνεχίζει την αήττη-
τη πορεία του ο ΓΑΣ 
Μελίκης, που ξεκίνησε 

τις υποχρεώσεις του για το 
2018 όπως τις…τελείωσε τον 
προηγούμενο χρόνο! Οι Ημα-
θιώτες επικράτησαν εύκολα 
με 90-53 του ουραγού Κεραυ-
νού Άσπρου και διατηρούν 
τη διαφορά των δύο βαθμών 
από τον δεύτερο ΦΟ Αριδαί-
ας, που κέρδισε στο ντέρμπι 
της αγωνιστικής τον Εδεσσαϊ-
κό με σκορ 85-72.

Στην 3η  θέση της βαθμολογίας βρί-
σκεται ηΑΓΕΠιερίας, που έκαμψε την
αντίσταση τουΜέγαΑλέξανδρουΓιαννι-
τσών,ενώεύκολοήταντοαπόγευμαγια
τον Ζαφειράκη Νάουσας, που επικρά-
τησε με 23πόντους διαφορά τουΑετού
Κιλκίςμε64-41

Την ίδια ώρα, ο ΓΑΣΑλεξάνδρειας
ήτανονικητήςστοματςμεαντίπαλοτον
Βατανιακό 62-54 ενώ οΑΟΚΑιγινιακός
πέρασεαπό ταΓιαννιτσά, επικρατώντας
με68-57τουτοπικούΊκαρου.

Αναλυτικάτααποτελέσματα
ΑΓΕΠιερίας–ΜΑλέξΓιαννιτσών........66-47

ΓΑΣΑλεξάνδρειας-Βατανιακός............. 62-54
ΖαφειράκηςΝ–ΑετόςΚιλκίς............... 64-41
Μελίκη–ΚεραυνόςΆσπρου................90-53
Αριδαία–Εδεσσαϊκός.........................85-72
ΊκαροιΓιαν–ΑΟΚΑιγινιακός............... 57-68Στο φάιναλ φορ του κυπέλλου 

γυναικών προκρίθηκε ο Φίλιπ-
πος. Η Βεροιώτικη ομάδα κέρ-

δισε άνετα το Πανόραμα με 30-20 και 
εξασφάλισε το ένα από τα τέσσερα 
εισιτήρια. Ο Φίλιππος κυριάρχησε στο 
ματς, δημιούργησε γρήγορα μια δια-
φορά στο σκορ και δεν κινδύνευσε 
από τις φιλοξενούμενες. Στο πρώτο 
μέρος ο Φίλιππος έκανε...πάρτι. Με 
πολύ καλή άμυνα, γρήγορα γκολ στις 
αντεπιθέσεις αλλά και πολλές λύσεις 
απέναντι σε οργανωμένες άμυνες, 
ξέφυγε από την αρχή στο σκορ και 
διεύρυνε με το πέρας του χρόνου την 
διαφορά του. Συγκεκριμένα, προηγή-
θηκε με 6-1 στο 7’ και παρά την πρό-
σκαιρη αντίδραση του  Πανοράματος, 
ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 14-5 
στο 22’ και 16-5 στο 25’.

Στο δεύτερο μέρος, οι φιλοξενούμενες αντέ-
δρασαν, εκμεταλλεύτηκαν τα λάθη τουΦιλίππου
καιμείωσαν18-14στο39’.Μετρίαγρήγοραγκολ
οΦίλιππος βγήκε από το αδιέξοδο και πέρασε
με 21-14στο 44’.ΟΦίλιππος βρήκε τις λύσεις
στην άμυνά του και με γρήγορα γκολ στην κό-
ντραπέρασε με 25-16στο 52’. Εκεί ουσιαστικά
«κλείδωσε»τηνίκηπρόκρισηστοφάιναλφορτου
κυπέλλουκαιέφτασεάνεταστοτελικό30-20.

Μελανόσημείο τουματς, ο τραυματισμός της
ΧριστίναςΑνθίτση.

Ταπεντάλεπτα:4-1,7-3,9-4,13-5,16-5,17-6
(Ημίχρονο),18-10,18-14,23-16,27-17,30-20

ΦΙΛΙΠΠΟΣΒΕΡΟΙΑΣ (ΓιώργοςΤσικίνας):Νά-
κο,Κατσικαρώνη,Εμμανουηλίδου4,Ντόβα,Πα-
παδοπούλου4,Ανθίτση2,Καραχαρίση4,Β.Θε-
οδοσοπούλου, Σπυριδοπούλου 1, Καλμουκίδου
1,Μαπτζαρακούδη14,Γεωργιάδου,Σ.Θεοδοσο-
πούλου,Σαμαρά,Νοχουσίδου,Πιτούλια.

ΗΟΝΔΑΠΑΝΟΡΑΜΑ (ΤριαντάφυλλοςΧριστο-
δουλίδης): Σπανού, Χαριτάκη,Αναστασιάδου,

Καραβέλη 5, Ιωαννίδου 1,Αμανατίδου 4,Αργυ-
ροπούλου3,Σεβδιάν1,Μεντεσίδου1,Δημητρα-
κοπούλου,Κυρικλίδου2,Μανάβη1,Χριστοδουλί-
δου,Λιόντα,Παπαδοπούλου1,Κουλούρη1.

Διαιτητές:Τόλιος-Τσιάνας.Δίλεπτα:5-4,Πέναλ-
τι:4/5-2/2.

*Κόκκινη κάρτα: 48.53′ Αργυροπούλου
(HONDAΠανόραμα)

ΓιώργοςΤσικίνας«Μεγάλημέρα
γιατονΦίλιπποηπρόκρισ
στους«4»τουκυπέλλου»

Στηνπρόκρισησεφάιναλφορ του κυπέλλου
μετάαπό18 χρόνιαστάθηκε οπροπονητής της
γυναικείας ομάδας τουΦίλιππουΒέροιας, Γιώρ-
γοςΤσικίνας.

Ο τεχνικός των «ερυθρόλευκων» τόνισε μετά
τηναναμέτρησηστοe-handball.gr:«Είναιμεγάλη
μέραγιαεμάς,γιατιμετάαπόπάραπολλάχρόνια
επιστρέφουμεσεφάιναλφορ.Συγχαρητήριαστις
παίκτριεςμουγιατοναγώναπουέκαναν.

Ελέγχαμε το ματς και παρά την κοιλιά που
κάναμεδενεπιτρέψαμεστοΠανόραμαναδιεκδι-
κήσειτηνίκη.ΕίχαμεκαιτοντραυματισμότηςΑν-
θίτσηκαιτιςευχόμαστεπεραστικά.Γενικάείμαστε
πολύ χαρούμενοι, τοπιστέψαμε και πήραμε το
ματςκαιτηνπρόκριση».

ΕΚΑΣΚΕΜΑ’
Ασταμάτητος ο ΓΑΣ Μελίκης και το 2018

Συνέτριψε90-53
τονΚεραυνόΆσπρου

Χάντμπολ Γυναικών

ΆνεταοΦίλιπποςστους«4»
τουκυπέλλου30-20τοΠανόραμα

Δηλώσεις Γ. Τσικίνα

Πρωταθλητές χειμώνα στη Β’ 
ΕΚΑΣΚΕΜ για την περίοδο 
2017/2018 αναδείχτηκαν οι 

Αετοί Βέροιας. Η ομάδα του Ντάνη 
Τυριακίδη επικράτησε στα Γιαννιτσά 
του Φίλιππου Νέας Πέλλας και με το 
11×11 ολοκλήρωσε τον πρώτο γύρο 
στην πρώτη θέση της βαθμολογίας 
με 22 βαθμούς.

Πέρααπό τησυγκεκριμένη επίδοση, η ομάδα
τηςΗμαθίας πετυχαίνει ένα μάλλον αξιομνημό-
νευτο ρεκόρ καθώςσε όλα της ταπαιχνίδια για
τονπρώτογύροτουπρωταθλήματος,δενδέχτηκε
ποτέπάνωαπό50πόντους!

Στοσημερινόπαιχνίδιπουδιεξήχθηστις20.00
στοΚλειστότωνΓιαννιτσών,οιΑετοί(μεεξαίρεση
τοδεύτεροδεκάλεπτοπουήτανπίσωστο επιμέ-

ρουςσκορ με 12-9) είχανπάντα τον έλεγχο του
αγώνακαιπαίζονταςεξαιρετικήάμυνα(αξιοσημεί-
ωτοπωςδενδέχτηκαντρίποντο),επικράτησανμε
37-62.

Πρώτοι σκόρερ των «ασπρόμαυρων»ήταν οι
ΔημήτρηςΠαπαδόπουλος καιΚωστήςΓκεκόπου-
λος,πουσημείωσαναπό17καιτουςακολούθησε
οΜάκηςΙωσηφίδης,πουέφτασετους11.

ΕπόμενοπαιχνίδιγιατουςΑετούς,τοΣάββατο
20/1καιώρα18.00στοΔΑΚ«Βικέλας»μεαντίπα-
λοτονΓΑΣΒαφύρας.

Ταδεκάλεπτα:8-20,20-29,25-48,37-62

ΦίλιπποςΝέαςΠέλλας :Οξούζης3,Πατσόας
4,Περπερίδης2,Τσανακτσίδης7,Μπαλιάκας11,
Σερκελετζής8,Μπουρονίκος2

ΑετοίΒέροιας :Τσιμτσιρίδης 4, Ιωσηφίδης 11
(1),Παπαδόπουλος17 (1),Ουζούνης3 (1), Γκε-
κόπουλος17,Πάππου10,Ιατρού,Κασάπης,Ντι-
πτένης

ΕΚΑΣΚΕΜΒ’
Πέρασαν και από την Πέλλα οι Αετοί 

37-62 τον Φίλιππο
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Τρίτος τερμάτισε ο βαδιστής 
του Φιλίππου  Κώστας  Σταμέ-
λος  στο παν/νιο πρωτάθλημα 

50.000 μέτρων βάδην ανδρών, που 
έγινε στις εγκαταστάσεις του ολυμπι-
ακού κωπηλατοδρομίου στον Σχοινιά 
την  Κυριακή 14-1-2018. Παρά τις 
δύσκολες καιρικές συνθήκες που 
επικρατούσαν [δυνατός άνεμος και 
βροχή] ο έμπειρος βαδιστής μας 

κατάφερε να σημειώσει ατομική επί-
δοση με 4 ώρες 35’ 17’’.

Στην ημερίδα αγωνισμάτων βάδηνπου έγιναν
παράλληλαμε τοπαν/νιοπρωτάθλημαδυοακόμα
νεαροίπρωταθλητές τουΦιλίππου κατάφεραν να
τερματίσουνπρώτοιστιςκατηγορίες τους.ΟΚελε-
πούρηςΑνθιμοςπρώτοςστα10.000μέτραβάδην
παίδων με χρόνο 47’35’’ και ο Στάμος  Τάσος.
πρώτοςστα10.000μέτραβάδηνεφήβωνμεχρόνο
47’55’’.

Συγχαρητήριασεόλουςαλλάκαιστονπροπονη-
τήτουςπαλιόβαδιστήΝίκοΚελεπούρη.

Ο Α.Σ. Ρωμιός πραγματο-
ποίησε τις εξετάσεις των 
τμημάτων Jiu-Jitsu για 
ανωτέρα ζώνη. Οι αθλητές 

είχαν την ευκαιρία να δείξουν την όλη 
προσπάθειά που καταβάλουν στις 
προπονήσεις του συλλόγου κατά την 
διάρκεια της χρονιάς.

Έτσιλοιπόν,μικροίκαιμεγάλοιαθλητέςχάρισαν
έναόμορφοθέαμαστουςπαρευρισκόμενουςγονείς
,κηδεμόνεςκαιφίλουςαυτών.

«Ευχαριστούμε θερμά όσουςπαρακολούθησαν
τις εξετάσεις των τμημάτων μας καθώς και την ε-
ξεταστική επιτροπήπουσυγκροτήθηκε από την κ.
ΜανουσαρίδουΕυαγγελίαΠροπονήτριαKarate,τον
κ. ΣαββίδηΔημήτριο Προπονητή Judo και τον κ.
ΜωραΐτηΣαμψώνΠροπονητήKick-Boxing»αναφέ-
ρειοσύλλογος.

Σπουδαίες επιδόσεις
για τους βαδιστές του Φιλίππου 

Βέροιας

Εξετάσειςανωτέραςζώνης
τμημάτωνJiu-JitsuΑ.Σ.Ρωμιός

Περίπατο έκανε η γυναι-
κεία ομάδα του Ποσειδώνα
Βέροιας στο υποτιθέμενο
ντέρμπι πρωτοπόρων του
πρωταθλήματος. Επιβλητικές
με άψογη τεχνική και επινοή-
σεις, τα κορίτσια τηςΒέροιας
μετέτρεψαντοναγώνασεπαι-
χνίδι για ένα ρόλο, κερδίζο-
ντας τηναξιόμαχηομάδα του
Πιερικούμε3-0σετ.

Σε κανένα σημείο του α-
γώνα δεν αμφισβητήθηκε η
ανωτερότητα της ομάδας της
Βέροιας.Οπροπονητής χρη-
σιμοποίησε όλα τα κορίτσια τα οποία ανταποκρί-
θηκαν στις ανάγκες τουπαιχνιδιού.Οι φίλαθλοι
πουπαραβρέθηκανστον αγώνααπόλαυσαν ένα
παιχνίδιπουτουςκράτησεαμείωτοτοενδιαφέρον
σεόλητηδιάρκειατου.

Τασετ25-18,25-12και25-12.
Από τις νικήτριες ιδιαίτεραδιακρίθηκαν οιΒε-

νετικίδουΑγάπη,ΓάτσηΜαρία καιΚουτσογιαννο-
πούλουΔήμητραχωρίςναυστερήσεικαμία.

ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ: (ΣΤΕΡΓΙΟΣΛΟΥ-
ΚΑΣ)Τσιούχα Χρυσάνθη, Κουτσογιαννοπούλου
Δήμητρα, ΓάτσηΜαρία,ΤράιουΕλένη,Πατερέκα
Χάιδω,ΚυριακίδουΠαναγιώτα, ΒενετικίδουΑγά-
πη, (libero), ΝταγκοπούλουΧρυσούλα.Τσιούχα
Μαριάννα,ΤσέαΜαρία,ΣαράφηΜαρία

Βόλεϊ
Εύκολα ο Ποσειδώνας 3-0 σετ

τον Πιερικό

Ουσιώδηςπαρουσία για την ομάδαμαςπαρόλο
τηνμέτριαεμφάνισηκαιτηνμέτριααμυντικήλειτουρ-
γία.Προηγήθηκεμόλιςστο1΄μεπολύκαλήεκτέλεση
φάουλ απο τονΠαπουλίδη και μαγικό άγγιγμα του
Μπαλτζή μέσα στην μικρή περιοχή. Επίσης άλλη
μίαωραίαενέργειατουΜπαλτζή ,κλέψιμοτηςμπά-
λαςστηναντίπαληπεριοχή και όμορφημεταβίβαση
στονΣαράφηόπουμετουσίωσεσεδεύτερογκολ.Η
ομάδατουΑγίουΑθανασίουήταναρκετάκαλήμεεπι-
θετικόχαρακτήραωστόσοδενκατάφερενασκοράρει
παράμόνοστο61΄μετάαποωράιαμεταβίβασητου
δεξιού εξτρέμ στον επιθετικό όπου σκόραρε στην
ανοιχτή γωνία της εστίαςμας.Καλό το ξεκίνημαγια
τηνομάδαμαςγιατο2018έπειτααποτηννίκημας.
Σημασία και προτεραιότητα δίνουμε στην ατομική
βελτίωσητωνπαικτώνκαιστηνκαλύτερηλειτουργία
τηςομάδαςεντόςκαιεκτόςαγωνιστικούχώρου.

Ο προπονητήςκαιοιπαίκτες τηςΚ16εύχονται
σε όλον τονποδοσφαιρικό και μη κόσμο ένα έτος
γεμάτουγεία,γεμάτοδράσημεσεβασμό,καιπροσω-
πικήπρόοδοσεόλαταπαιδιά!

Σύνθεση. (ΚατικαρίδηςΜάριος).Αλαμπουρινός,
Πετικάς(24΄λ.τ.Κουτσούκης),Μουστάκας,Παπουλί-
δης,Κουκότσικας,ΨάλτηςΡ,ΨάλτηςΝ,Σολάκογλου
, Ράμα,Σαράφης (51΄Καρασαλίδης)Μπαλτζής (65΄
Βουδούρης).

ΑΕΚΒέροιαςΚ16Πρωτάθλημα
Θεσ/νίκηςνίκη2-1τονΑγ.Αθανάσιο

Συμφωνία Φ.Α.Σ. Νάουσα
με Ανέστη Αργυρίου

ΣυμφώνησεμετονΦ.Α.Σ.ΝΑΟΥΣΑκαιεντάχθηκεστηνομάδααπόσήμερα(15-1)οΑνέστηςΑργυρίου.Ο
έμπειροςμέσος(ημερ.γέννησης4-1-1988)κατάτηνπερσινήπερίοδοαγωνίστηκεστονΑγροτικόΑστέρα,ενώ
παλιότεραστιςομάδεςτουΠανθρακικού(superleague),A.E.K.,Ρέιτζερς(Σκωτία)κ.ά.Επίσης,υπήρξεδιεθνής
μετιςΕθνικέςομάδεςπαίδων,νέωνκαιελπίδωντηςχώραςμας.

ΗΔιοίκησητουΦ.Α.Σ.ΝΑΟΥΣΑκαλωσορίζειτονΑνέστη,εύχεταικάθεεπιτυχίακαινασυμβάλλειστηνεπί-
τευξητωνστόχωντηςομάδαςμας.
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 

Ιανουάριος 2018 
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκατά

τοδιάστημααπό15-01-2018 μέχρι21-01-
2018 θαείναιτοεξής:Αυτόματοςτηλεφωνη-
τήςβλαβών:τηλ.2331021814.

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

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

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Φαρμακεία
Τρίτη 16-01-2018

13:30-17:00ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣΜΙΛ-
ΤΙΑΔΗΣΚΑΡΑΤΑΣΟΥ19(κοντάστο
6οΔημοτικόσχολείο)23310-66755

20:30-01:00 + διαν.ΝΕΔΕΛ-
ΚΟΥ (ΟΥΤΑ)ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΜΟ-
ΡΑΒΑ 1 (δίπλα στο ΙΚΑ) 23310-
66649

Η πίτα του Λυκείου 
Ελληνίδων Βέροιας

Το μεσημέρι της Κυριακής 14 Ιανουαρίου, στο ξε-
νοδοχείο «ΑιγέςΜέλαθρον» τοΛύκειο τωνΕλληνίδων
Βέροιας έκοψε τη Βασιλοπιτα του. Εκπρόσωποι των
τοπικώναρχών,χορευτές,μέληκαιφίλοιτουσυλλόγου
παρευρέθηκανστηνεκδήλωσηηοποίαξεκίνησεμετην
ευλογίατηςβασιλόπιταςαπότονΜητροπολίτηΒεροίας,
Ναούσης&Καμπανίαςκ.κ.Παντελεήμωνκαιτονπρω-
τοσυγγελοπατεραΑθηναγόρα με τη συνοδεία τους.Ο
Σεβασμιοτατοςστολόγοτουαναφέρθηκεστοσημαντικό
έργοπουεπιτελλειτοΛύκειοκαθώςκαιστοΜακεδονικό
ζήτημαμέσααπό τηνπροσέγγιση τουαπό τηνΠαρά-
δοση.ΣτησυνέχειαηΠρόεδροςτουΛυκείουαπεύθυνε
σύντομο χαιρετισμό, αναφερθηκε στην αποδοχή και
στην εμπιστοσύνηπουδειχνει ο κοσμοςστο εργο του
Λυκειουκιεκλεισετολογοτηςλέγονταςότιαυτήηγιορ-
τή είναι αφιερωμένησταπαιδιά, στουςσυνεχιστές της
παράδοσης.Έπειτα, τα τμήματα τουΛυκείουπαρου-
σίασαν έναπλούσιο χορευτικόπρόγραμμαμε χορούς
από τηΜακεδονία,  τηνΉπειρο και τηΘράκη. Στην
εκδήλωσηπαρουσιάστηκανγιαπρώτηφοράοικαινούρ-
γιεςφορεσιές τουΛυκείουαπότηπεριοχήτηςΘράκης
αποδεικνύονταςμεαυτόντοντρόποότισεπείσματων
καιρων και της κρίσης τοΛύκειομε τησυμπαράσταση
τωνπολιτώνμαςσυνεχίζεινασυγκεντρώνειτουςνέους,
να τουςμαθαίνει την Ιστορίαμέσααπό τηνΠαράδοση
κατασκευαζονταςπαραδοσιακέςφορεσιέςώστενακάνει
βιωματικητηνεπαφήτωνπαιδιώνμεαυτή.

Τέλος ακολούθησε γλέντι με το παραδοσιακό συ-
γκρότημα τουΤριαντάφυλλουΑσαρτζή.ΤοΔ.Σ ευχαρι-
στείθερμάόλουςόσοιστηρίζουντοέργοκαιτιςεκδηλώ-
σειςτουΛυκείου.

Τηνβασιλόπιτά τους έκο-
ψανκαιφέτοςμετηνευλογία
τουΜητροπολίτη οιΜικρα-
σιάτες τηςΗμαθίας.Η εκδή-
λωσηέγινεστηνΑντωνιάδειο
Στέγη στη Βέροια, το πρωί
τηςΚυριακής14 Ιανουαρίου,
ενώ προηγήθηκε θεία λει-
τουργία στοπαρεκκλήσι του
Αγ.Βασιλείου,λίγοπιοκάτω
απότηΣτέγη.Ακολούθησεο
παραδοσιακός χορός και η
κοπήτηςπίταςμετησυμμε-
τοχή χορευτικών τμημάτων
τουΣυλλόγου και της χορω-
δίας.

Έκοψαντηνβασιλόπιτα
οιΜικρασιάτες



ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ :  1)

Διαμέρισμα 26 τ.,μ.

στον3οόροφοευήλιο

και ευάερο, σε πολύ

καλή κατάστασηπλη-

σίον της πλατείαςΩ-

ρολογίου.2)Οικόπεδο

1.100 τ.μ. σταΠαλα-

τίτσια.Από τον ιδιο-

κτήτη. Μεσίτες απο-

κλείονται. Τηλ.: 6937

226223.

ΠΩΛΕ ΙΤΑ Ι  από

ιδ ιώτη  κα ινούργ ιο

κατάστημα 45 τ .μ.

στο κέντρο της Βέ-

ρο ιας  (Κεντρ ική  5

- δίπλα στο Επιμε-

λητήριο), με πατάρι

30  τ .μ . ,  αυτόνομη

θέρμανση και θέση

πάρκιγκ. Τηλ.: 6936

870915.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-

ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι

12 στρ. στο δρόμο

Βέρο ι α -Λαζοχώ -

ρι, σε παραγωγή

ρόδια 8 ετών, 960

δένδρα, με 25 τό-

νους παραγωγής,

περίφραξη, νερό.

Τηλ.:6984704671.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγρός

μεροδάκινακαιπο-

μώνα στην άσφαλτο

7.500τ.μ.,κοντάστην.

Αγ. Μαρίνα και Αγ.

Γεώργιο. Τηλ.: 6945

122583Euromesitiki.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΑΠΟΘΗΚΕΣ-

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ-

ΓΡΑΦΕΙΑ-

ΓΚΑΡΑΖ-

ΧΩΡΑΦΙΑ

ΕΝΟ ΙΚ ΙΑΖΕΤΑ Ι

πάρκιγκ στο κέντρο

τηςπόλης,περιοχήΑ-

στικά,κοντάστο6οκαι

13οΔημοτικόΣχολείο.

Τηλ.:6976845732.

ΕΝΟ ΙΚ ΙΑΖΕΤΑ Ι

κέντρο,Αστικά, γκαρ-

σονιέρα 3ου ορόφου,

δωμάτιο,σαλοκουζίνα,

μπάνιο,ανακαινισμένη,

ατομικήθέρμανσηπε-

τρελαίου,αιρκοντίσιον,

πλήρως επιπλωμένη,

ευχάριστη,φωτεινή.Ε-

νοίκιο180,00ευρώ.Με-

σιτικό γραφείο «ΣΤΟ-

ΧΟΣ». Τηλ.: 23310

68080,6973735020.

ΣΤΟΡΕΤΙΡΕτηςπο-

λυκατοικίαςΠαστέρ8στη

Βέροια,ενοικιάζεταιγκαρ-

σονιέρα 1ΔΧΛΚ, επι-

πλωμένηκαιέχειεγκατά-

στασηγραμμήInternet,

κεντρικήθέρμανση,T.V.,

κλιματιστικό,ηλ.κουζινάκι

μεφούρνο,ψυγείοκ.λπ.

Πληρ.τηλ.:2331024939,

6973015833.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ο-

λοκαίνουργιοstudio35

τ.μ.πλήρωςεπιπλωμέ-

νοκαι εξοπλισμένομε

τηλεόραση,κλιματισμό,

ηλ.θερμοσίφωνα,Wi-Fi,

θέσηπάρκιγκκαιπλυ-

ντήριοσενεόδμητηοι-

κοδομή,στοκέντροτης

Βέροιας.Πληροφορίες

στοτηλ:6948457059.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΝΟΙΚ ΙΑΖΕΤΑΙ

πρώην εξουσιοδο-

τημένο συνεργε ίο

OPEL, πλήρως εξο-

πλισμένο,μεπολύκα-

λό ενοίκιο.Τηλ.: 6944

860080.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ψητο-

πωλείο στη Βέροια,

μεσταθερήπελατεία.

Τηλ.:6942424470.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ αρτοποι-

όςγιαφούρνοστηΝά-

ουσα.Τηλ.επικοινωνί-

ας:6982643134.

Η  Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α

inoxcon sofkos α-

ναζητεί βοηθό ψυκτι-

κού για μόνιμη εργα-

σία και επίσης αναζη-

τεί άτομο με γνώσεις

σε βιομηχανικό σχέ-

διο.Αποστολήβιογρα-

φικών info@inoxcon.

gr.Τηλ2332024771.

15ΤΡΙΤΗ 16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 www.laosnews.gr

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επι-
χείρηση καφέ-μπαρ

επίτηςοδούΕληάς

πλήρως  εξοπλ ι -

σμένη. Τηλ.: 6945

013461.

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός φαρμακείου με πιστο-
ποίηση και εμπειρία.Αποστολή βιογραφικών:
aggeliesfarmakeiou@gmail.com.
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ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ  άν-

δρες για εργασία σε

συσκευαστήριο τρο-

φίμων στο Μακρο-

χώρι Ημαθίας. Τηλ.:

2331070401.

ΖΗΤΕΙΤΑ Ι  ά το -

μο για delivery έως

40 ετών για μόνιμη

εργασία για το κατά-

στημα «Κρεπούλης»

στη Βέροια.  Τηλ. :

2331504753.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νεαρός

ήκοπέλαάνωτων25

ετών για το γυράδικο

«Πράπας Grill» στη

Βέροια για εργασία

και ντελίβερι. Τηλ.:

2331071222&6982

271222 (WUp) ή αυ-

τοπροσώπωςστοκα-

τάστημα.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  ηλε -

κτρολόγος και μηχα-

νικός αυτοκινήτων

από επιχείρηση στη

Βέροια.  Ικανοποι -

ητική αμοιβή. Τηλ.:

2331071553.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  κυρία

ή κύριος για φροντί-

δα και περιποίηση

ηλικιωμένου. Τηλ.:

23310 25176& 6998

027956.

ΑΠΟ  ΕΤΑ ΙΡ ΙΑ

ΠΟΤΩΝ ζητείται άν-

δρας από 22 έως

40 ετών, δίπλωμα

οδήγησης Γ΄ κατη-

γορίας, γνώστης χει-

ρισμού κλαρκ. Τηλ.:

επικοινωνίας: 6976

777999.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα

με μεταφορικό μέ-

σο για καφέ ουζερί

στο Μακροχώρι α-

πέναντι από το πα-

λιό κρατικό ΚΤΕΟ,

για απογευματινές

ώρες από 4.00 μ.μ.

έως 01.00 μ.μ. Τηλ.:

6977 755040, 6983

469968  &  23310

41541.

ΑΠΟ ΤΟ ΨΗΤΟ-

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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ΠΩΛΕ ΙΟ  Γ ΙΑΝΝΗΣ

ζητούνται κοπέλες για

εργασία.  Τηλ. :  6984

472747,κοςΓιώργος.

ΖΗΤΟΥΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΥΡΙΑ  αναλαμβά-

νει τη φύάλη και περι-

ποίηση ηλικιωμένων

σε 24ωρη βάση. Τηλ.:

6993678697.

ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ  κυ-

ρ ία  μονογον ικής ο ι -

κογένειας, ζητάει ερ-

γασία, για φύλαξη η-

λικιωμένων και καθα-

ρισμό σπιτ ιών.  Τηλ.

εφωνο:6999262565.

ΚΥΡΙΑ ζητεί εργα-

σία γ ια  φύλαξη μω-

ρού  ή  καθαρ ίσ τρ ια

σε σπίτι και γραφεία.

Τηλ .  επ ι κο ι νων ί α ς :

2331073642.

ΚΥΡΙΑ  αναλαμβά-

νε ι  την φροντ ίδα η-

λ ικ ιωμένων & καθα-

ρισμα σπιτ ιών,  γρα-

φείων καισκάλες.Τηλ.:

6946479828.

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΩΛΕ ΙΤΑ Ι  κ ρ εβα -

τάκι  ΒΕΒΕ σε άσπρο

χρώμα, με στρώμα και

υφασματάκια προστα-

τευτικά, σχεδόν αχρησι-

μοποίητο.Τιμήευκαιρίας

150,00ευρώ.Τηλ.:6977

430658.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:23841 -ΩΡΟΛΟΙΚέντροΕΝΟΙΚΙ-

ΑΖΕΤΑΙκατάαποκλειστικότηταΓκαρσονιέρα
συνολικήςεπιφάνειας21τ.μ.στον4οόροφο.
Αποτελείταιαπό1Υπνοδωμάτιο,Σαλοκουζί-
να,Μπάνιο .Είναικατασκευασμένητο1978
καιδιαθέτειθέρμανσηΚλιματισμός,Κουφώ-
ματαΑλουμινίουσυρόμενα,Ανελκυστήρα,
A/C,Ηλ.Συσκευές-Τιμή:120€.

Κωδ.23015ΚΕΝΤΡ0,ενοικιάζεταιχωρίς
κοινόχρηστα,αυτόνομηγκαρσονιέραstudio35
τ.μ.,κατασκευή1972,ενιαίοςχώρος,έχεικαι-
νούργιααλουμινίουκουφώματαμεδιπλάτζάμια,
ηθέρμανσηείναιμεA/Cκαιξυλόσομπα,1οςό-
ροφος,ενοίκιομόνο130€,Αποκλειστικήδιάθεση
καιδιαχείρισηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:24092-ΑΓΙΑΚΥΡΙΑΚΗΩραιότατη
Γκαρσονιέρασυνολικής επιφάνειας40 τ.μ.
ευρίσκεταιστον2οόροφοσχετικάκαινούρ-
γιαςοικοδομήςμεέτοςκατασκευήςτο1990.
Αποτελείταιαπό1Υπνοδωμάτιο,Σαλοκουζίνα
καιΜπάνιο . Διαθέτειανεξάρτητηθέρμανση
Κλιματισμό Inverter.Βλέπεισεανοιχτωσιά
,έχειΚουφώματαΑλουμινίουμεδιπλάτζάμια,
πολύφωτεινή.Τιμή:180€.

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

Κωδ23751ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ,Διαμέρισμα
65τ.μ.,1οςορ.,βλέπεισεανοιχτωσιά,ανα-
καινισμένομερικώς,μεκαινούργιακουζίνα,σε
εξαιρετικήκατάστασηκαιμεκαινούργιασυνθε-
τικάκουφώματαμεδιπλάτζάμια,ατομικήθέρ-
μανσηπετρελαίουκαιτέντες,μεκλιματιστικό
καιθωρακισμένηπόρταεισόδου,γωνιακό,σε
πολύκαλήτιμήμόνο230€.

κωδ.24140ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙ,Ενοικιάζεται
διαμέρισμα72 τ.μ., κατασκευή94,2υ/δ,1
οςόροφος,ενοίκιομόνο100€.Θαδοθείκαι
χρονικόπεριθώριομεδωρεάνπαραμονήστον
μισθωτήγιακαθάρισμακαισυμμάζεμα.

Κωδ:23967-ΠΙΕΡΙΩΝΤΕΡΜΑΕΝΟΙΚΙ-
ΑΖΕΤΑΙκατάαποκλειστικότητανεόδμητοδια-
μέρισμασυνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.,βλέπει
σεανοιχτωσιά,1οςΥπερυψωμένος.Αποτελεί-
ταιαπό2Υ/Δ,μίαωραίαΣαλονοκουζίνακαι
Μπάνιο .Είναικατασκευασμένοτο2002και
διαθέτειθέρμανσηΑτομικήΠετρελαίου, έχει
ΚουφώματαΣυνθετικάμεδιπλάτζάμια,Ανελ-
κυστήρακαινούργιο ,κλειστόγκαράζμεγάλο
καιδυνατότητα2ηςθέσηςστάθμευσης,Τέντες,
Σίτες,BBQ,Μπαλκόνια16τ.μ.-Τιμή:300€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ23243ΠΙΕΡΙΩΝ,Μονοκατοικία95

τ.μ.,κατασκευή1965,2υ/δ,1οςόροφος,σε
ανοιχτωσιά,καλοδιατηρημένη ,ατομικήθέρ-
μανσηπετρελαίου,μεκαινούργιασυνθετικά
κουφώματα,διαθέτειηλιακόθερμοσίφωνα,με
πολύάνετηβεράντακαιμεανοιχτόparking,το
οποίοείναικαιαυλήδικήτου.Ενοίκιο270€.

Κωδ.24335ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ,Μονοκατοικία
112 τ.μ.,σεδύο επίπεδακατασκευή1985,
3υ/δ,εκπληκτικήκαιανεμπόδιστηθέα,άψο-
γασυντηρημένο, η ευπρέπεια τωνχώρων
δεδομένη,ξύλινακουφώματαμεδιπλάτζάμια,
επιμελημένηςκατασκευής,ατομικήθέρμαν-
σηπετρελαίου,διαθέτει τζάκι, επιπλωμένη
κομπλέ,μεδύοντουλάπεςκαιμεηλεκτρικές
συσκευές,ιδανικόγιακατοικία,μεδύομπάνια
καιμεανοιχτόparking ,σεγαλήνιοπεριβάλ-
λονσίγουρακαισεπολύκαλήτιμή350€,Πλη-
ροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.24304ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοικία
230τ.μ.,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυοεπίπεδα
σεπεριφραγμένοοικόπεδοτων700τ.μ. ,με
ανεξάρτητημεγάληαυλήκαιμευπόγειο40τ.μ.
,κατασκευή1980,4υ/δ,μίαανεξάρτητημεγάλη
κουζίνα,χωρίςθέρμανση,μεδυνατότητατοπο-
θέτησηςτζακιούήσόμπας(υπάρχεικαμινάδα),
επιπλωμένη,μεαποθήκηκαιμεδύοντουλά-
πες,έχειηλεκτρικέςσυσκευέςαλλάκαιηλιακό
θερμοσίφωνα,έχειδύομπάνια,προσφέρεται
σετιμήπραγματικήςευκαιρίας,380€,Πληρο-
φορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:24424-ΩΡΟΛΟΙΑποθήκησυνολι-

κήςεπιφάνειας80τ.μ.σεημιυπόγειο.Αποτε-
λείταιαπό1Χώροενιαίομεwc.Τιμή:100€.

Κωδ.105076ΠΙΕΡΙΩΝ,Αποθήκη90τ.μ.,
ισόγεια, κατασκευή78,σεκαλήκατάσταση,
ενιαίοςχώρος,οιχώροιτουλειτουργικοί,γω-
νιακό,σετιμήπροσφοράς200€,Αποκλειστική
διάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:24748ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΓρα-

φείοσυνολικήςεπιφάνειας50 τ.μ.στον3ο
όροφο.Αποτελείταιαπό2Χώρους,καιWC.
Είναι κατασκευασμένο το1981καιδιαθέτει
κουφώματασυνθετικά,με έπιπλακαιμε δι-
πλάτζάμια-Τιμή:300€.

Κωδ:24303 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
πολυτελήγραφείασυνολικήςεπιφάνειας183
τ.μ.1οςορ.Διατίθενται6χώροικαιWC.Είναι
κατασκευασμένατο1972καιδιαθέτουνθέρ-
μανσηΚεντρικήμεΠετρέλαιο.Πρόκειταιγια
ακίνητομεεξαιρετικήπροβολή ,Κουφώματα
Συνθετικάκαινούργιακαιπόρταθωρακισμέ-
νη.Υπάρχειανελκυστήρας,καιαποθήκη,μί-
σθωμαβολικό600€.ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

Κωδ:24514–ΣτηΔΕΗκοντάΕΝΟΙΚΙΑ-

ΖΟΝΤΑΙκατάαποκλειστικότηταγραφείανεό-
δμητασυνολικήςεπιφάνειας185τ.μ.1ουορ..
καιπάνωσεκεντρικόδρόμο.Είναικατασκευ-
ασμένατο2010καιδιαθέτουνθέρμανσηΑτο-
μικήμεΠετρέλαιο,ΑπεριόριστηΘέα,Πόρτα
ΘωρακισμένηκαιΑποθήκη.Μίσθωμα500€.
ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗ-
ΤΑτουακινήτουαυτού.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ.105034ΚΕΝΤΡΟ,ενοικιάζεταιΚα-

τάστημα33τ.μ.Ισόγειο,32τ.μ.Υπόγειοκαι20
τ.μ.πατάρι,κατασκευή2000,1υ/δ,σεκαλή
κατάσταση,οιχώροιτουλειτουργικοί,εξαιρε-
τικήςπροβολής, κατάλληλογιαπολλαπλές
χρήσεις,σεμεγάλοεμπορικόδρόμο,σπάνιο
κατάστημα,σεπολύκαλή τιμήμόνο350€,
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:105035 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
καιστηΜητρόποληκοντάκατάαποκλειστικό-
τητακατάστημασυνολικήςεπιφάνειας65τ.μ.
ισόγειο.Αποτελείταιαπόένανενιαίοχώροκαι
WC , ενοίκιο200€.Διαθέτουμε τηνΠΛΗΡΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

Κωδ:105037-ΚέντροστηνΕδέσσηςΕ-
ΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατάστημασυνολικήςεπιφάνει-
ας70τ.μ.ισόγειο.Αποτελείταιαπόένανενιαίο
χώροστο ισόγειο ,πατάριμεγάλοκαιWC.
Ενοίκιομόνο400€.ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ:105078-ΕΡΓ.ΚΑΤΟΙΚΙΕΣενοικιά-

ζεταικατάαποκλειστικότηταΠάρκινγκσυνολι-
κήςεπιφάνειας13τ.μ.Τιμή:50€.

ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:105021 -ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΔια-

μέρισμασυνολικής επιφάνειας97 τ.μ.στον
2οόροφο.Αποτελείταιαπό3Υπνοδωμάτια,
Σαλοκουζίνα,Μπάνιο.Είναικατασκευασμένο
το1979καιδιαθέτειθέρμανσηΘερμοσυσσω-
ρευτής,ΑπεριόριστηΘέα,ΚουφώματαΑλου-
μινίου,Ανελκυστήρα,Διπλάτζάμια,Μπαλκόνια
20τ.μ.-Τιμή:65.000€.

Κωδ:105025-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΔιαμέ-

ρισμασυνολικήςεπιφάνειας98τ.μ.στον3ο
όροφο.Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,Σα-
λόνι,Κουζίνα,Μπάνιο.Είναικατασκευασμένο
το1970καιδιαθέτειΚουφώματαΞύλινα,Ανελ-
κυστήρα,Αποθήκητιμή:45.000€.

Κωδ:105026-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΔιαμέ-
ρισμασυνολικήςεπιφάνειας130τ.μ.στον1ο
όροφο.Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,Σα-
λόνι,Μπάνιο.Είναικατασκευασμένοτο1977
καιδιαθέτειΚουφώματαΑλουμινίουσυρόμενα,
Ανελκυστήρα,Αποθήκη-Τιμή:67.000€.

ΠΩΛΗΣΗ  ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 105081ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ, πωλείται

μονοκατοικία100τ.μ.,σε516τ.μ.οικόπεδο
,κατασκευή8,2υ/δ,σαλόνι ,κουζίναξεχω-
ριστήκαιμπάνιο , νεοαναγειρόμενη ,απλά
ονειρεμένηκαισεάψογηκατάσταση,αλουμινί-
ουκουφώματαμεδιπλάτζάμια,επιμελημένης
κατασκευής ,ατομικήθέρμανση ,υποδοχή
γιατζάκι,ιδανικήγιακατοικία,μεγάλοςκήπος
,σεαπίστευταχαμηλήτιμή,μόνο80.000€,
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:105082ΡΑΧΗ,Μονοκατοικία216
τ.μ.,και108τ.μ.υπόγειοσε1000τ.μ.οικόπε-
δοστηζώνη,κατασκευή2005,4υ/δ,σεδύο
επίπεδαμεζονέτα ,διαθέτειθέααπρόσκοπτη
καιεντυπωσιακή ,ολοκαίνουργιακατοικίαμε
ωραιότατηκατασκευή,μεκαινούργιασυνθετι-
κάκουφώματακαιδιπλάτζάμια,ιδιαίτερηςαρ-
χιτεκτονικής,μεατομικήθέρμανσηπετρελαίου,
BBQ,διαθέτει τζάκικαιμίααποθήκη,μεδύο
ντουλάπες ,είναι ιδανικόγιακατοικίακαιγια
απαιτητικούςαγοραστές ,σετιμήεκπληκτικά
συμφέρουσα,280.000€,Πληροφορίεςμόνο
στηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.14040ΤΣΕΡΜΕΝΙ,πωλείταιαποθή-

κη147τ.μ.,μεκαλήπρόσβασηαπόκεντρικό
δρόμο ,σεημιυπόγειο , τιμήπώλησηςμόνο
17.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:14598 - ΠΩΛΕΙΤΑΙΓραφείοπλη-

σίονΠλ.Ωρολογίουσυνολικήςεπιφάνειας33

τ.μ.1οςορ.Αποτελείταιαπό1Χώρο,.Είναι
κατασκευασμένοτο1974καιδιαθέτειΚουφώ-
ματαΑλουμινίουσυρόμενα,Σκαλιάεισόδου
-Τιμή:22.000€.

Κωδ.14614ΚΕΝΤΡ0, ευκαιρίαμεγάλη
κοντάσταΚΤΕΛπωλείταιεπαγγελματικήστέ-
γη,5χώρωνμε2WCσυνολικά110τ.μ.,1ος
όροφοςκαιμεεξαιρετικήπροβολή,κατάλληλο
γιαάπειρεςχρήσεις,εξαιρετικήπερίπτωση,
τιμήμόνο80.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:14602 -ΠεριοχήΔΕΗΠΩΛΕΙΤΑΙ

κατάστημασυνολικήςεπιφάνειας86τ.μ.στοι-
σόγειο,μεπολύμεγάληβιτρίνακαιάλλοτόσου-
πόγειο.Είναικατασκευασμένοτο1999καιδια-
θέτειΚουφώματαΑλουμινίου,-Τιμή:100.000€.

Κωδ:22786-ΠΙΕΡΙΩΝεπίτουκεντρικού
δρόμου ΠΩΛΕΙΤΑΙμεγάλοκαισπάνιοκατά-
στημα ισόγειοσυνολικήςεπιφάνειας369τ.μ.
Είναι κατασκευασμένο το1994καιδιαθέτει
θέρμανσηατομικήμεπετρέλαιο.Τιμήεξαιρε-
τικάχαμηλήμόνο450.000€.Αποκλειστική
διάθεσηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,υ-
πόδειξημόνοσεσοβαράενδιαφερόμενο.Το
μηνιαίομίσθωματουσήμερα1.200€.

ΠΩΛΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ: 105085ΠΑΛΙΑΛΥΚΙΟΓΙΑΝΝΗ ,

πωλείταιαγροτεμάχιο11στρ., ελεύθερομε
μικρήαποθήκημέσακαιμεάδειανόμιμη,τιμή
κομπλέμόνο30.000€.

Κωδ:115727ΜΑΚΡΟΧΩΡΙπεριοχήΣοφου-
λιόπωλείταιαγροτεμάχιοσυνολικήεπιφάνειας
14.750τ.μ.σετιμήπροσφοράς37.000€.Πλη-
ροφορίεςμόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:105793ΦΥΤΕΙΑπωλείταιαγροτε-
μάχιοσυνολικής επιφάνειας30.000 τ.μ.σε
προνομιακήτοποθεσία,έχειμέσααμπέλια,δί-
νεταισετιμήευκαιρίαςόλομαζίμόνο60.000€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΚΩΔ.14587ΕΡΓΟΧΩΡΙ,Οικόπεδο197

τ.μ.,ιδανικόγιακατοικία,σεπρονομιακήτοπο-
θεσία,ευκαιρίαγιαμεγάληυπεραξία,γωνιακό
οικόπεδο,σε τιμή εκπληκτικάσυμφέρουσα
μόνο22.000€,Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπό-
δειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:14641-ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑΚέντροΠΩ-
ΛΕΙΤΑΙΟικόπεδοσυνολικήςεπιφάνειας1220
τ.μ.Τιμή:75.000€.

Κωδ.14385ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑσεπολύχαμηλή

τιμήπωλείται οικόπεδογωνιακό1.538 τ.μ.
μέσαστοσχέδιο τουχωριού20.000€μόνο
, ευκαιρίασπάνια.Διαθέτουμε τηνΠΛΗΡΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

Κωδ:14404-ΠΑΝΟΡΑΜΑχαμηλάΠΩΛΕΙ-
ΤΑΙΟικόπεδοσυνολικήςεπιφάνειας2.026τ.μ.
άρτιοκαιοικοδομήσιμο.Μόνο30.000€.Πληρο-
φορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.105140ΔΕΗ,Πωλείταιπάρκινγκ ι-

σόγειομεανεξάρτητηγκαραζόπορτα15τ.μ.,
μεεξαιρετικάκαλήπρόσβαση,μόνο7.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Κωδ105436ΚΕΝΤΡΟ,ΠωλείταιΕπιχεί-

ρηση-Καφέ90τ.μ.,σεσημείοεξαιρετικό,για
λόγουςαναχώρησηςαπότηΒέροια,κομπλέ
ωςέχειτιμή45.000€μόνοκαιμεπολύλογικό
μίσθωμαστα1.900€,Μόνοσοβαρέςπροτά-
σειςθασυζητηθούν.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ.24593ΣτηνΕληάκαισεοικοδομή

περιωπήςενοικιάζεταιέναωραίογραφείογια
επαγγελματίαπουεπιθυμείμεγάληπροβολή
.ΈναςενιαίοςχώροςμεκουζίνακαιWC,η
θέρμανσητουμεκλιματιστικό , τιμήκομπλέ
μεόλαρεύμα,νερό,μεπαροχήinternetκαι
κοινόχρησταμόνο120€.

Κωδ.14457ΑΚΡΟΠΟΛΗ,Οικόπεδο420
τ.μ., εκπληκτικήκαιανεμπόδιστηθέα , ,αμ-
φιθεατρικόοικόπεδο,ελαφρώςεπικλινές,σε
μοναδικήτοποθεσία,σετιμήπραγματικήςευ-
καιρίας,πολύσπάνιαευκαιρία,50.000€,Πλη-
ροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,
Μόνοσοβαρέςπροτάσειςθασυζητηθούν.

Κωδ:105028ΩΡΟΛΟΙ,Διαμέρισμα115
τ.μ.,μικτάκαι101τ.μ.καθ.κατασκευή75,3
υ/δ,3οςόροφος,βλέπεισεανοιχτωσιάκαι
χρήζεισυνολικήςανακαίνισης,κουφώματαμε
μονάτζάμια,καλόγουστο,ανεξάρτητημεγάλη
κουζίνα,ατομικήθέρμανσηπετρελαίου και
μεανελκυστήρα,αλλάκαιμεδύοντουλάπες
,σεαμφιθεατρικήθέση,ευκαιρίαχωρίςαμφι-
βολία,σετιμήεκπληκτικάσυμφέρουσαμόνο
70.000€,Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
μόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.105040ΚΕΝΤΡΟ,ενοικιάζεταιμε-
γάλοςημιυπόγειοςχώροςπουμπορείναχρη-
σιμοποιηθείωςκατάστημα-αποθήκημε324
τ.μ.,πολύφωτεινός,μεπολύκαλήκαιομαλή
πρόσβαση ,χωρίςθέρμανσηκαιμεράμπα
αυτοκινήτου,ενοίκιο500€.

www.laosnews.gr

ΕΔΡΑ:ΕΛΗΑΣ14ΒΕΡΟΙΑ

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.

ΗΕΤΑΙΡΙΑ επεξεργασίας και συσκευασίας εσπε-
ριδοειδώνΗΡΑΕΠΕ,δέχεταιαιτήσειςγιαπροσλήψεις
εποχικούπροσωπικούάνωτων18ετώνσταγραφεία
της  εταιρίας καθημερινά εκτόςΣαββάτου καιΚυρια-
κήςαπό τις 9.00π.μ. έως τις 2.00μ.μ.Απαιτούμενα
δικαιολογητικάενδιαφερομένων:

1.Αστυνομικήταυτότητα(φωτοτυπία)
2.Α.Φ.Μ.(φωτοτυπίαεκκαθαριστικούτηςεφορίας)
3.Αρ.ΜητρώουΙΚΑ(φωτοτυπίαβιβλιαρίουυγείας)
4.Α.Μ.Κ.Α.(φωτοτυπία)
5.Φωτοτυπίαπιστοποιητικού υγείας εργαζομένων

σεεργοστάσιουγειονομικούενδιαφέροντος

ΓΙΑΤΟΥΣΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣΤΟΙΥΟΓΑ
-ΑσφαλιστικηενημερότηταΟΓΑ

ΓΙΑΤΟΥΣΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ
-Πρωτότυπεςάδειεςπαραμονήςκαιεργασίας
-Διαβατήριο
Αιτήσειςκαιβιογραφικάστοe-mail:irafruit@otenet.gr

ΧΑΡΙΖΟΝΤΑΙΣΚΥΛΙΑ
-ΟΕυριπίδης

ενός έτους πε-
ρίπου,10 κιλά-
κια, υγιέστατος,
στειρωμένος και
τσιπαρισμένος.
Βρέθηκε εγκα-
ταλειμμένος μαζί
με το αδερφάκι
του σε άσχημη
κατάσταση και
σώθηκε  χάρη
στ ις  επίμονες

προσπάθειεςφιλόζωης.Τοαδερφάκιτουυιοθετήθηκεκαιο
μικρούληςψάχνειπαρηγοριάστο νέο τουπαντοτινόσπίτι.
Θαδοθείμεπλήρωςενημερωμένοκτηνιατρικόβιβλιάριοκαι
πολύ ευγνωμοσύνη για τηνολοκλήρωση τηςπροσπάθειας
σωτηρίαςτου.

-Η μικρή Ιρ-
μα ,  ολόλευκο
κοκονάκ ι ,  1 ,5
χρονών 7 κ ι -
λά ,  θα  δoθε ί
εμβολιασμένη,
στειρωμένη και
τσ ιπαρισμένη.
Μια πανέξυπνη
παιχνιδιάρασκυ-
λίτσα που λόγω
σοβαρώνοικογε-

νειακώνπροβλημάτωνψάχνειτονέοτηςσπίτιγιαναπρο-
σφέρειατελείωτεςώρεςχαράςκαιαφοσίωσης.

Τηλ.Επικοινωνίας6943671469
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ΠΩΛΕΙΤΑ 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-

ριοπιάτων (DIHR-Ιταλικό),

φραπ ι έρα  ( επαγγ ελμα τ ι -

κή-βαρέως τύπου), τοστιέ-

ρα (επαγγελματική 2 εστι-

ών) ,  2  στρογγυλά τραπέ-

ζια,7καρέκλες (μεκουπα-

στή)  κα ι  8  ψηλά σκαμπό.

Πωλούνταισε τιμή ευκαιρί-

ας.Τηλ.:6974867093.

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΦοιτητικεςΓκαρσ.Στοκεντρο.
ΛΑΔΟΜΥΛΟΙΜονοκατοικια65τ.μμεοικοπεδο200τ,μ50000€
ΙΚΑ95τ.μΑ.ΘΚοπλαμ,ασανσερ,ρετιρε43000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙανω,οικόπεδο.600τ,μ24000€
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ93τ.μ1Ος2ΔΣΚΑτ.αεριο52000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ καιν.4ος 120 τ.μ με parkigk,Α.Θ 3ΔΣΚ
τζακιαναμ.140000€
ΠΑΥΣΑΝΙΟΥοικ.375τ,μμεπαλιακατοικια28000
ΚΕΝΤΡΟ95τ.μ,2ΔΣΚτου200380000€
ΚΕΝΤΡΟ120τ.μ2ΔΣ-ΚΘέα,αποθ.Α.Θανακαιν.75000€
ΜΕΖΟΝΕΤΤΑμεΘεα,Α.Θ ,τζακιπαρκιγκ, 150 τ.μ 3ΔΣΚ
wc130000€
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝΣτουντιο-Γραφειο 30τ.μμεθεα,προσο-
ψηςΕυκαιρία10000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙΜονοκατοικια 68 τ.μ του 75΄με οικοπ.270
μετρα30000€
EΛΗΑ1ΔΚουζινακιWC38τ.μευχαριστο,τελικητιμη10000€
ΟΙΚΟΠΕΔΟ380Τ.Μκεντροσ.δ1,2καλητιμη
ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗκαινουριομεθεα,3ος92τ.μ+γκαραζ,Α.Θ85000€
N.ΠΡΟΔΡΟΜΟΣΜον/κια ημιτελης με 3ΔΣΚ +900 τ.μ
οικοπεδο0100€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-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.2017-250€
ΚΕΝΤΡΟ2ΔΣΚ.Α.Θ.ΡΕΤΙΡΕΚοπλαμ,260€
ΚΕΝΤΡΟ3ΔΣ-ΚουζιναχωρισταΑ.Θ,Κοπλαμ300€
ΑΓ.ΠΑΤΑΠΙΟ25ετιαςδιαμπερεςμε3ΔΣΚΩρ/ση300€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ -ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ 

ΠΕΡ/ΚΗΒεροιαςΦιλέτο16στρ.πανωστηνάσφ.σ.δ0216€

ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ8500τ.μμεπομωναστηνασφ3000τοστρέμμα
ΕΡΓΟΧΩΡΙ10500τ.μαγροοικοπεδοΕυκαιρια25000€
ΑΓΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ κονταστουΤσεσμελη 19στρ.με επι-
τραπεζια,μετοχήΠομόναςκμπεκακια2800€τοστρεμμα
ΤΕΛΩΝΕΙΟΒιομηχανικη αποθηκη και μεταλικο στεγα-
στρο200τ.μεντοςγηπεδου1500τ.μ30000€
Π.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ10στρεμ.μεπομωνα+ροδακ.25000€
ΠΡΟΣΑγ.Γεωργιο7500τ.μστηνασφαλτο35000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣκτημα21στρ.μεβιομηχανικατα8στρ42000€
ΑΣΩΜΑΤΑ5στρ.αρτιομεΘέα25.000€ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΣΥΚΙΕΣπανωαπό66΄35στρεμ.70000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣδιπλαστοχωριομπαξες3στρ.10000€
ΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ6500τ.μ.κονταστοχωριο30.000€ΤΩΡΑ24000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ10στρ20000€-ΣΤΑΥΡΟΣ15στρ.45000€
ΠΑΤΡΙΔΑ7500τ.μκοντασεασφαλτοποτιστικο,24000€
ΜΟΝΟΣΠΙΤΑθεσηΤουμπα,4στρ4000€
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ10στρ,πανωστηνασφαλτοκονταστηνΠατριδα

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ. ΧΩΡΩΝ –ΓΚΑΡΑΖ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣχωροςπροσοψη,400+400τ.μ700€
ΙΑΤΡΕΙΟδιχωροκονταστηνΒενιζελου250€
ΚΤΕΛστηνεισοδο,καταστημα60τ.μ+60υπογειο5€
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΓΡΑΦΕΙΟεναςχωρος+wc80€
ΑΠΟΘΗΚΗισόγειαεπιτηςΑνοίξεως180τ.μ200€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΓραφειο50τ.μΛουξπρό-
σοψη300€
ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙΔιώροφοΝεοκλασικόκεντρογιαΚαφε-Ρεστωράν
ΠΩΛΕΙΤΑΙστονΠΡΟΜΗΘΕΑυπογειααποθηκη80Τ.μ7000€
ΩΡΟΛΟΙΓκαραζκλειστοενοικιο50€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕπαγγελματικοςχωρος100τ.μ200€
ΚΑΤΩΑΠΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣΧΩΡΟΣ1300τ.μ
Γιαδιαλογητηριοηπαρομοιεςχρησεις,μεψυκτικουςθαλαμους..

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

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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ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ

Ε Υ Κ ΑΤΑ Σ ΤΑΤΟ Σ

κύρ ι ος  50  ε τών  ψά -

χν ε ι  εμφαν ίσ ι μη  κυ -

ρ ί α  ως  50  ε τών  γ ι α

γνωριμ ία.  Τηλ. :  6972

371446.

ΚΥΡ ΙΟΣ  7 2  ε τώ ν

ζητεί κυρια από 50 ε-

τώνέως70γιασοβα-

ρή σχέση. Τηλ.: 6989

007541.

42ΧΡΟΝΟΣ  εμφα-

ν ίσ ιμος  με  ανώτερη

μόρφωση ζητε ί  γνω-

ρ ιμ ία  με  κοπέλα ευ-

χαρίστου χαρακτήρα.

Τηλ.:6942274316.

ΚΥΡ ΙΟΣ  ζ η τ ά  ν α

βρε ι  κυρ ία  χωρ ί ς  υ -

ποχρεώσεις,  φτωχειά,

γ ι α  σ ο βαρή  σ χ έ σ η .

Τηλ.:2331026934.

ΣΟΒΑΡΟ Σ  κ ύ ρ ι -

ο ς  χωρ ί ς  υποχρ εώ -

σεις ζητά κυρία μέχρι

50  ε τών  γ ια  σοβαρή

σ χ έ σ η .  Τη λ . :  6 9 8 4

040769.

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
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ 
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ (ΕΥΚΑΙΡΙΑ)

Συσκευαστήριοεσπεριδοειδώνσεάριστηκατάστασημε:
Νο1τράπεζαδιαλογής
Νο2μεταφορικήταινία
Νο3κηρωτικό
Νο4τουρμπίνα
Νο5μηχανικόςταξινομητήςμεσταδιακόανοιγμα
Νο6λεκάνησυσκευασίας.
Δυνατότηταπαραγωγής5τόνουςτηνώραδυνατότη-

ταναεπεξεργαστούνταεσπεριδοειδήκαιμεφύλλακαι
νακηρωθούν100%.Τηλ.:2331021063.

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.

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.



P Μεγάλος προ-
βληματισμός στην 
κυβέρνηση. Όλοι σκέ-
φτονται τι θα ντυθούν 
φέτος την αποκριά...

P Που ήλθε πο-
λύ νωρίς φέτος και 
τους έπιασε αδιάβα-
στους.

PΤο πράγμα θύμι-
σε τις αλήστου μνή-
μης εποχές των αδιάβαστων του πρώτου μνημονίου. Αλλά 
εκείνοι ήταν από άλλα καρναβάλια.

PΆλλοι είχαν δουλειά, άλλες κομμωτήριο...

PΟ Πάνος Καμένος προτείνει δημοψήφισμα για το όνομα 
της FYROM. Εντέλει ο Αλέξης τού έμαθε να γράφει και με το 
αριστερό.

PΟ δε Πάνος τού είχε μάθει νωρίτερα να γράφει με το 
δεξί. Γράφοντας και οι δύο τον λαό στο τρίτο το μακρύ-
τερο.

PΔημοψήφισμα, λέει. Κάτι σαν την κινηματογραφική τακτι-
κή: στρίβειν δια του αρραβώνος.

PΓια να είμαστε όλοι μια ωραία ατμόσφαιρα.

PΜόνο που και εν προκειμένω ισχύει πρόεδρε των ΑΝΕΛ 
το: «γαμπρός ή μακαρίτης». Πολιτικά έστω.

PΣτην Ευρώπη του εθνικισμού και του λαϊκισμού, με-
γάλο πλεονέκτημα όντως να έχεις και τα δύο προσόντα.

PΌ,τι και να ντυθούν ό-
μως οι πολιτικοί, εδώ και 
χρόνια τους έχουμε πάρει 
χαμπάρι...

PΑπλώς είναι τόσο ανεπαρκείς, που νομίζουν ότι α-
κόμη τρώνε κουτόχορτο.

PΜόνο για δίαιτα.

PΠρωί Σαββάτου βγαίνω έξω με φόρμες. Με ρωτάνε 
αν πάω για τρέξιμο και απαντώ ότι πάω για μια μπουγά-
τσα.

PΤο μεσημέρι της ίδιας μέρα μάλω-
σα και χώρισα με την αγάπη. Αλλά μέ-
χρι το βράδυ της είπα να γυρίσει γιατί 
δεν ήξερα πώς κλείνει η απλώστρα.

PΔιότι πίσω από κάθε μεγάλο ά-
ντρα κρύβεται μια μεγάλη σιδερώ-
στρα.

PΓιατί χωρίσαμε; Με μάλωσε επειδή 
έκανα το νερό μου και έβρεξα τις πα-

ντόφλες μου. Ήταν 
καλά όταν έβρεχα 
τον γιακά μου ε;

P Στη β ιομη -
χανία θεάματος 
συνεχίζονται οι 
κατηγορίες  γ ια 
σεξουαλική παρε-
νόχληση. Μόνο το 
καμάκι δεν ποινι-
κοποιήσαμε ακό-
μη στην εργασία.

PΥπάλληλος στη 
Χαβάη πάτησε κα-
τά λάθος το κουμπί 
του συναγερμού 
στην αλλαγή της 
βάρδιας. Κάτι ξέρει 
εδώ η Αχτσιόγλου 
και θέλει να καταρ-
γήσει και τις βάρδι-
ες.

P Ευτυχώς μι-
λούσε ο Θωμάς 
στο τηλέφωνο. Θα 
την είχαμε πάρει 
την τρομάρα μας 
άμα κι εμείς είχαμε 
πάει Χαβάη...

PΚαι:

Συζητούσε κά-
ποιος φίλος με μια 
γιαγιά και μετά από 

αρκετή ώρα το θέμα έφτασε στα σεξουαλικά της.
-Και δεν μου λες, κυρά Μαριγούλω μου, εκείνο τον καιρό 

κοιμόταν όλη η οικογένεια στρωματσάδα σε ένα δωμάτιο. Αν 
θέλατε να κάνετε τίποτα με τον κυρ-Μήτσο, πώς τα βολεύα-
τε;

-Αχ, παιδάκι μ’, περιμέναμε να κοιμηθούν οι υπόλοιποι κι 
άμα ήθελε ο Μήτσος, σφύριζε κι εγώ καταλάβαινα…

-Καλά, αν ήθελε ο Μήτσος, σφύριζε. Αν ήθελες εσύ όμως;
-Τότε έλεγα: Σφύριξες Μήτσομ μ’ και δεν σ’ άκουσα;

Κ.Π.
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CMYK

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.
Η ΟΠΑΠ Α.Ε., στο πλαίσιο του σχεδιασμού και 

της  ανάπτυξης του δικτύου της, αναζητά νέους συνεργάτες 
σε συγκεκριμένες περιοχές  τις οποίες θα μπορείτε να επιλέξετε 

υποβάλλοντας σχετική ηλεκτρονική Αίτηση.

Η Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, καθώς και αναλυτικές 
οδηγίες για τη συμπλήρωσή της, είναι διαθέσιμες 

στον ακόλουθο σύνδεσμο: www.opap.gr

Για επιπλέον πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα 

210 5798888 ή 801 1100260. 
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