
Ευνοϊκότερες διατάξεις στον εξωδικαστικό συμβιβασμό

Στις 120 δόσεις 
και οι επαγγελματίες που χρωστούν στο Δημόσιο 

σε Εφορία και Ταμεία 
Προς εξέταση και η αύξηση του 
ορίου απαλλαγής από το ΦΠΑ

CMYK

Τρίτη   
19

Δεκεμβρίου
2017 

ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ

Έτος ιδρύσεως 1965
Αρ. Φύλλου 11.842 

Βενιζέλου 10
T.K. 59132

Τηλ. 2331502603
Κιν. 6974 030002
FAX 2331502481

Τιμή Φύλλου:
0,60 ευρώ 

www.laosnews.gr
news@laosnews.gr

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

Σελ.  20

ΧΘΕΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Επισκέφθηκε τη «Ζάχαρη» 
Πλατέος και είχε συναντήσεις 

με φορείς και πολίτες
-Π. Λαφαζάνης συνέντευξη Τύπου:  «Οι 

πλειστηριασμοί μέχρι και την κυβέρνηση θα ρίξουν»
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Αυτοδιοίκηση τότε και τώρα
  Το όραμα, η εξωστρέφεια, η γνώση και το εκ 
των προτέρων δομημένο πλαίσιο δράσης, ήταν τα 
στοιχεία που χαρακτήρισαν την ομάδα Χασιώτη 
στον Δήμο Βέροιας. Τα ανέφερε ο ίδιος ο πρώην 
δήμαρχος, ανοίγοντας τον κύκλο των ομιλιών του 
διήμερου σεμιναρίου του Κέντρου Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης Νάουσας για την Μπαρμπούτα, στο 
Παύλειο Πολιτιστικό Κέντρο. Παρουσιάζοντας το πώς 
και το γιατί  κατόρθωσε η ομάδα του να διαμορφώσει 
τις συνθήκες (πολιτικές, οικονομικές, οργανωτικές) που 
οδήγησαν στην ανάπλαση της παραδοσιακής γειτονιάς.
Όραμα, εξωστρέφεια, γνώση, πλαίσιο δράσης. Στοιχεία 
που ακόμη και αν όλα υπάρχουν (σχεδόν αδύνατο) στις 
σημερινές συνθήκες στις νέες διοικήσεις των Δήμων, 
ατυχώς δεν επαρκούν για να τους προσδώσουν την 
παλιά τους αίγλη. Αφού οι υστερήσεις που ενέσκηψαν 
στην πορεία αποδόμησαν σε μεγάλο βαθμό τις 
δυνατότητες δράσης τους. Κι έχουν κάνει τους Δήμους 
διαχειριστές της μιζέριας και της καθημερινότητας, με 
ελάχιστα χρήματα και μεγάλες ελλείψεις σε προσωπικό, 
ακόμη και για τα βασικά. Με όλες τις κυβερνήσεις 
να νομοθετούν για την Αυτοδιοίκηση χωρίς την 
Αυτοδιοίκηση, υιοθετώντας πειραματικά σενάρια που 
δεν απαντούν σε κανένα από τα προβλήματα.
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ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Βονιφατίου, Αγλαΐας, Άρεως,

Ευτυχίου Θεσσαλον.

Μεταξύπολιτευτών
οΣτάθης

Μεδύοπολιτευτές τηςΝ.Δ.φωτογραφήθηκε οπεριφερει-
ακόςσύμβουλοςΚ.ΜακεδονίαςΣτάθηςΣαρηγιαννίδης, στο
περιθώριοτωνεργασιώντουΣυνεδρίουτηςΝ.Δ.στηνΑθήνα.
Αριστεράο εξάδελφός τουπολιτευτήςΚοζάνηςΣτάθηςΚων-
σταντινίδηςκαιδεξιάοεπίσηςπολιτευτήςΧαλκιδικήςΣτέλι-
οςΒαλιάνος.Λέτενα…κολλήσεικαιοίδιος;

Χαλάει;
Από την ειδησεογραφία: «Χαλάει ο καιρός!Έρχονται χιό-

νια!».
Καιηαπορία:«χαλάει»;Εδώπαρακαλάμεγιαχιόνια! (χει-

μώναςγαρ...).

Η Υγεία πάνω απ’ όλα!
«Ευχή του κάθε ανθρώπου

πρέπει να είναι ηΥγεία.Κι εμείς
που δοκιμαστήκαμε τόσο σκλη-
ρά,πουκάποιαστιγμή της ζωής
μας βρεθήκαμε αντιμέτωποι με
τονθάνατοβάζουμετηνυγείαπά-
νω απ’ όλα. Εύχομαι λοιπόν σ’
όλουςναβρουνκάτωαπότοΧρι-
στουγεννιάτικο δέντρο ένα κουτί
δώρουπουνάχειμέσαυγεία.Τί-
ποταάλλο,μόνοΥγεία».Μ’αυτά
τα λόγια ευχήθηκε η πρόεδρος
τουΣυλλόγουΚαρκινοπαθώνΒέροιας–Ημαθίας«ΆγιοςΠαρθένιος»κ.ΜαρίναΨωμιάδουτονκόσμοπουεπισκέφθηκε
χθεςταγραφείατουΣυλλόγουγιατηνκαθιερωμένηχριστουγεννιάτικηγιορτή.Μιαγιορτήπουσυνοδεύεταιπάνταμ’έναν
πλούσιομπουφέκαιχριστουγεννιάτικατραγούδια.ΦέτοςεκτόςαπόταμέλητουΣυλλόγουκάλαντακαιχριστουγεννιάτι-
κουςύμνουςέψαλανκαιοιχορωδοίτουΦωνητικούΟργανικούΣχήματοςκαιοβαρύτονοςΓιώργοςΚηρυτόπουλοςπου
τονσυνόδευεηδασκάλαφωνητικήςΕλένηΑναγνώστουκαιδημιουργήθηκε έναοικογενειακόκλίμα,με τονκόσμονα
διασκεδάζεικαιναανταλλάσσειευχές.Γιαάλλημιαφοράοινικήτριεςτηςζωής,μαςδείχνουντοδρόμοαναζήτησηςτων
ουσιαστικώνστοιχείωνκαιηΥγείαείναιαυτόπουκαθορίζειτηζωήμας.

Ειςυγείανλοιπόνκαιτουπάλιτουχρόνου.

ΟυρέςγιαΆγιοΒασίληκαιτρενάκι

ΜευπομονήκαιπροσμονήπερίμεναντοΣαβ/κο,μικροίκαιμεγάλοιστιςατέλειωτες«ουρές»,τόσοστοπάρκοτης
ΕληάςέξωαπότοσπίτιτουΑηΒασίλη,όσοκαιστηνπλατείαδημαρχείου,γιατοτρενάκιτωνΧριστουγέννων,χωρη-
τικότητας40ατόμων,πουήταναπότοπρωίγεμάτοσεκάθεδιαδρομή!Μαςαρέσειη…ουρά,μαςείπανκάποιοι,για
κοινωνικούςλόγους!Γνωριζόμαστεκαλύτεραμεταξύμας…Εξάλλουτοίδιοτρένοθαπάρουμε!Καικάποιοιάλλοιμας
είπαν,τινακάνουμε;ΠροκειμένουναδώσουμετοραβασάκιστονΑηΒασίλη,πρινπρολάβεικαιμαςτοστείλειοίδιος,
θαπεριμένουμεόσοχρειαστεί!

Ευτυχώςδενέχουμεχάσειακόματοχιούμορμας!!!

Οι παιδικές χαρές
στα χωριά

Επειδή μας ρώτησαν, ποια είναι τα χωριά
του δήμουΒέροιας στα οποία θα κατασκευα-
στούν νέεςπαιδικές χαρές με χρηματοδότηση
του Πράσινου Ταμείου, όπως αποφάσισε το
δημοτικόσυμβούλιο τηςπροηγούμενης εβδο-
μάδας:Διαβατός,Κουμαριά,ΠαλιάΛυκογιάννη,
Παλατίτσια,Πατρίδα,Ραχιά,Τρίλοφος.

Την ενημέρωσημας έδωσεοαντιδήμαρχος
ΒασίληςΠαπαδόπουλος.Μετοκαλό!

Χείρα αγάπης από απλούς βεροιώτες
Μακριά από τουςφωτογραφικούςφακούς απλοίπολίτες τηςΒέροιας συγκέντρωσαν ρούχα και τρόφιμαπροχθές

Κυριακήγια τηνενίσχυσηφιλανθρωπικώνενώσεωντηςπόλης.ΣημείοσυνάντησηςήταντοκαφέΤσαγκαράδικο,όπου
χωρίςιδιαίτερηοργάνωσηκατάφεραννασυγκεντρώσουνικανοποιητικήποσότητααγαθών,πουπαρέδωσανστονΌμιλο
ΠροστασίαςΆπορουΠαιδιού,στηνπρωτοβουλίαγιατοπαιδίκαιστονΙ.Ν.Αγ.ΣάββαΚυριωτίσσης.Ειδικάτιςγιορτινές
ημέρεςπουπλησιάζουντέτοιεςκινήσειςαγάπηςαςβρουνμιμητέςκαιαςεπαναληφθούν.

Παράπλευρεςζημίες;
Ανησυχίεςγιατηνκατάστασητουκε-

ντρικούδρόμουστοΡοδοχώριεξέφρασε
στηνπρόσφατη συνεδρίαση του δημο-
τικούσυμβουλίουΝάουσαςοπρόεδρος
τουχωριούΤάσοςΜωυσίδης.Αναφέρ-
θηκεσταφορτίατωνσωλήνωντουφυσι-
κούαερίουπουπερνούνπολλέςφορές
τηνημέραμέσααπότοχωριό,μεκατεύ-
θυνσηφυσικάστοέργοπουγίνεταιστα
όρια τουνομούμαςμε τηνΠέλλα,στην
ΑγίαΦωτεινή.

Παράπλευρες ζημίες της εξέλιξης,
θα λέγαμε εμείς, με την ευχή να μην
υπάρχουνπροβλήματαστον δρόμο και
πουθενάαλλούμέχριναολοκληρωθείτο
έργοστηνπεριοχήμας.

Περίτυραννίαςκαιαιμορραγίας
ΜιασύντομηενημέρωσηγιατοσυνέδριοτηςΚΕΔΕσταΓιάννιναέκανεστηχθεσινήσυνεδρίασητουδημοτικούσυμ-

βουλίουΒέροιαςοδήμαρχοςΚώσταςΒοργιαζίδης.Εκτόςαπόταοικονομικά,πουπάνεχάλια,οδήμαρχοςανέφερεότι
τοπαράπονοόλωντωνδημάρχωνστοσυνέδριοήτανμιαπρόσφατηαλλαγήτουνόμουπουδεναφήνειστουςδήμουςτη
δυνατότητανακάνουνπρομήθειες,αλλάκαιαλλαγέςστοθέματηςκινητικότηταςτωνυπαλλήλων,πουδίνουντηδυνατό-
τηταπλέονστουςυπαλλήλουςναμετακινούνταισεάλλουςνομούςχωρίςτησύμφωνηγνώμητουδημάρχου.

«Είναιθέματαπουμαςτυραννάνε,μαςδένουνταχέριακαιοδηγούνσεαιμορραγίατουπροσωπικούμας»σχολίασε
οδήμαρχος.
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Τροχαίο με νεκρή έξω από το Καμποχώρι

Τροχαίο με μια γυναίκα κοντά στα 40 νεκρή συνέβη περίπου στις 6.30 
το πρωί της Κυριακής έξω από τη μονάδα Γκασνάκη, στον επαρχιακό δρό-
μο Βέροιας-Αλεξάνδρειας, κοντά στο Καμποχώρι.

Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις η γυναίκα έχασε τον έλεγχο του οχή-
ματος για άγνωστους λόγους και το όχημα έπεσε επάνω στη στάση την 
οποία ξήλωσε και κατέληξε στον τοίχο της περίφραξης του καταστήματος. 
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η νεκρή κατάγεται από το Καμποχώ-
ρι.

Για το αποτέλεσμα 
της επίσκεψής του 
στην Ημαθία, ενημέ-
ρωσε ο πρόεδρος της 
ΛΑΕ Παναγιώτης Λα-
φαζάνης σε συνέντευ-
ξη Τύπου που έδωσε 
χθες το μεσημέρι στην 
«Εληά».

Ιδιαίτερη έμφαση 
έδωσε ο κ. Λαφαζάνης 
στην επίσκεψή του 
στο Εργοστάσιο Ζά-
χαρης στο Πλατύ, με 
το οποίο είχε δεσμούς 
από τη θητεία του στο 
Υπουργείο Παραγωγι-
κής Ανασυγκρότησης, 
όπου συναντήθηκε με 
τους αγρότες, τον δ/
ντή προσωπικού και 
το Σωματείο Εργαζο-
μένων. «Οι παραγωγοί είναι ακόμα απλήρωτοι παρότι 
παρέδωσαν τον κόπο τους κι αν δεν πληρωθούν μέχρι το 
τέλος της χρονιάς θα είναι πολύ δύσκολο να δηλώσουν 
την παραγωγή τους στη νέα καλλιεργητική περίοδο» είπε, 
χαρακτηρίζοντας «υπερεπείγουσα» την άμεση πληρωμή 
τους.

«Η ΕΒΖ έχει και μέλλον και προοπτική, αλλά έχει και 
μία μεγάλη θηλιά στο λαιμό της που λέγεται Τράπεζα Πει-
ραιώς. Η Βιομηχανία δεν χρωστάει ούτε ένα ευρώ… Αυτοί 
που χρωστάνε στην ΕΒΖ είναι η Τράπεζα η οποία εξαγό-
ρασε την ΑΤΕ, έστειλε στον εκκαθαριστή την ΕΒΖ, αλλά 
κράτησε τα χρέη της, προς την Τράπεζα. Αυτό το χρέος 
δεν υφίσταται» πρόσθεσε ο κ. Λαφαζάνης, χαρακτηρίζο-
ντας αυτή την κίνηση ως «ληστεία». Για τον λόγο αυτό, 
η ΛΑΕ απαιτεί, τη διαγραφή χρεών, όπως είπε, ενώ χα-
ρακτήρισε αδιανόητη την πώληση των δύο εργοστασίων 
ζάχαρης που βρίσκονται στη Σερβία, «με απώτερο σκοπό 
να μπει στην Τράπεζα Πειραιώς ρευστό χρήμα».

Πρότεινε, τέλος, να αναπτύξει η ΕΒΖ διεθνείς συνερ-
γασίες για εξαγωγές ζάχαρης, η οποία, όπως είπε, «είναι 
διαμάντι και μπορεί να επιβιώσει, αρκεί να υπάρξει σχέδιο 
και βούληση».

Εντυπωσιασμένος έμεινε από τη λειτουργία, τον εξο-
πλισμό, την καθαριότητα και την επιμέλεια των παιδιών 
του Κέντρου Μέριμνας ΑμΕΑ, Δήμου Βέροιας, το οποίο 
επισκέφθηκε μόλις έφτασε στη Βέροια. Στη συνέχεια είχε 
συνάντηση με την πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου 
Αθηνά Τσιπουρίδου και μίλησαν για την κατάσταση της 
Αγοράς. «Το εμπόριο πεθαίνει, πνίγεται από πολυεθνι-

κές, φόρους και εισφορές… Βρίσκεται υπό διωγμόν… Τα 
μνημόνια είναι ο επιθανάτιος ρόγχος των επιχειρήσεων», 
υπογράμμισε.

Ακολούθησαν συναντήσεις με τον Δήμαρχο Βέροιας Κ. 
Βοργιαζίδη, το νέο πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου 
Φώτη Καραβασίλη και τον πρόεδρο των ΚΤΕΛ Υπεραστι-
κών  κ. Συμεωνίδη, τον οποίο θα υποστηρίξει, όπως είπε, 
η ΛΑΕ για την επίλυση προβλημάτων των ΚΤΕΛ.

Κατά την επίσκεψή του στη Βέροια, ο κ. Λαφαζάνης ει-
σέπραξε ένα ελπιδοφόρο κλίμα, αφού «ο κόσμος καταλα-
βαίνει ότι κάτι πρέπει να κάνει για να αλλάξει η κυβέρνηση 
που τον κοροϊδεύει και εξαπατά με ψεύδη το λαό» όπως 
είπε, επισημαίνοντας ότι οι Έλληνες πολίτες ζουν μια 
τραγωδία και δεν πρόκειται να βγουν από τα μνημόνια, 
καθώς υπάρχουν δεσμεύσεις κηδεμονίας και επιτροπίας, 
για έναν αιώνα.

Τέλος, αναφερόμενος στους πλειστηριασμούς, τους ο-
ποίους, σύμφωνα με τον Πρόεδρο, η ΛΑΕ βρήκε τρόπους 
να αναστείλει, εκτίμησε ότι το θέμα αυτό μπορεί να ρίξει 
την κυβέρνηση. «Από τους πλειστηριασμούς, θα προκύ-
ψουν ανατρεπτικές πολιτικές εξελίξεις» τόνισε με έμφαση 
ο κ. Λαφαζάνης και κάλεσε τον κόσμο να σταθεί δίπλα 
στη Λαϊκή Ενότητα, στο αντιμνημονιακό μέτωπο, «το 
οποίο, πάει καλά και πάει ψηλά, αλλά δεν το εμφανίζουν 
οι δημοσκοπήσεις διότι είναι επικίνδυνο, για τον μνημονι-
ακό χώρο και αυτό ενοχλεί». Ο κ. Λαφαζάνης, έκλεισε την 
επίσκεψή του στη Βέροια, με ομιλία, χθες βράδυ, στην 
«Εληά».

Σοφία Γκαγκούση

Δήμαρχος Βέροιας:
Για άλλη μια φορά έχασε 

τη ψυχραιμία του 
ο κος Αντιπεριφερειάρχης
Από τον δήμαρχο Βέροιας Κώστα 

Βοργιαζίδη δόθηκε στη δημοσιότητα η 
παρακάτω ανακοίνωση:

«Θέλοντας μάλλον να διασκεδάσει 
τις εντυπώσεις για την καθυστερημένη 
άφιξή του στο Δικαστήριο όπου επρό-
κειτο να εξεταστεί ως μάρτυρας υπερά-
σπισης στη δίκη των αγροτών του κόμ-
βου της Κουλούρας, ο Αντιπεριφερειάρ-
χης Ημαθίας μετά την ολοκλήρωση της 
συνεδρίασης επιχείρησε να «συνετίσει» 
το Δήμαρχο Βέροιας γιατί το Χριστου-
γεννιάτικο δένδρο του Δήμου στο Πάρ-
κο της Εληάς δεν τοποθετήθηκε σύμφωνα με τις υποδείξεις της Περιφερειακής Ενότητας. 

Σε μια ακόμη επίδειξη ασέβειας προς τους θεσμούς και τα θεσμικά πρόσωπα, ο κ. Καλα-
ϊτζίδης έχασε τη ψυχραιμία του, εξυβρίζοντας το Δήμαρχο και μάλιστα δημόσια. Δυστυχώς, 
το πρωτοφανές γεγονός για τη δημόσια ζωή του τόπου μας, δεν προκαλεί πλέον καμία 
έκπληξη. 

Φαίνεται πως ο κ. Αντιπεριφερειάρχης εξακολουθεί να είναι θυμωμένος από την παρέ-
λαση της 16ης Οκτωβρίου 2017, οπότε και αποχώρησε από τη θέση του στην εξέδρα των 
επισήμων, γιατί απλά δεν τοποθετήθηκε δίπλα στον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, 
αγνοώντας επιδεικτικά το πρωτόκολλο εθιμοτυπίας και αφήνοντας σύξυλους τους διοργα-
νωτές και τους υπόλοιπους επισήμους. 

Σε κάθε περίπτωση, δε θα πρέπει να ανησυχεί ούτε ο ίδιος ο Αντιπεριφερειάρχης ούτε 
και ο κονδυλοφόρος του αφού ο Δήμαρχος Βέροιας ουδέποτε θα έμπαινε στον κόπο να α-
πειλήσει με μήνυση τον Αντιπεριφερειάρχη. 

Μάλιστα, δεν επρόκειτο να γίνει καμία δημόσια αναφορά στο γεγονός από την πλευρά 
του Δημάρχου εάν δεν είχε προηγηθεί ανακριβές δημοσίευμα σε τοπικό μέσο». 

ΧΘΕΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
Επισκέφθηκε τη «Ζάχαρη» 

Πλατέος και είχε συναντήσεις 
με φορείς και πολίτες
-Π. Λαφαζάνης συνέντευξη Τύπου: 

«Οι πλειστηριασμοί μέχρι και την κυβέρνηση θα ρίξουν»

Δεν μεταφέρεται η λαϊκή 
της άλλης Τρίτης

Για μία ψήφο (10-9) 
δεν πέρασε από τη συ-
νεδρίαση αίτημα του σω-
ματείου λαϊκών αγορών 
για μετάθεση της λαϊκής 
της Τρίτης 26 Δεκεμβρίου 
(δεύτερη μέρα Χριστου-
γέννων) για την ερχόμε-
νη Κυριακή. Για το θέμα 
υπήρξε αρνητική γνω-
μοδότηση του νομικού 
συμβούλου (παράνομη η 
λαϊκή την Κυριακή) του 
δήμου, αλλά και η θέση 
του Εμπορικού Συλλόγου. Η πλευρά των πωλητών δεσμεύθηκε ότι θα έχει κλείσει η λαϊκή 
μέχρι τις 12 το μεσημέρι της Κυριακής, κάτι που δεν μετέπεισε την πλειοψηφία των δημοτι-
κών συμβούλων.
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«Χριστούγεννα και ΣΙΑ»
(ΜΕΤΑΓΛ. Ελληνικά )
Κάθε μέρα 17.00
 Μεταγλωττισμένο στα ελληνικά, 

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

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

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

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

22.00
Σε 3D προβολή μόνο Πέμπτη και Παρασκευή 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

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

Η είσοδος στην συναυλία είναι ελεύ-
θερη. 

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βεργίνας «ΑΙΓΕΣ» δι-
οργανώνει διήμερες εκδηλώσεις «Χριστούγεννα στη 
Βεργίνα», με το παρακάτω πρόγραμμα:

• Την Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 17.30 
το απόγευμα στην πλατεία της Βεργίνας θα στο-
λίσουμε και θα φωτίσουμε το Δέντρο των Ευχών, 
θα γράψουμε γράμμα στον Άη Βασίλη, θα κάνουμε 
ζωγραφική προσώπου και θα μοιραστούμε πολλές 
γλυκές εκπλήξεις! Την εκδήλωση θα πλαισιώσει η 
Χορωδία του Συλλόγου υπό τη διεύθυνση της κ. 
Ελένης Αναγνώστου, ενώ τα Αστεράκια της θεα-
τρικής ομάδας του Συλλόγου θα τραγουδήσουν τα 
κάλαντα. • Την Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 
18.00 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του 
πρώην Δημαρχείου Βεργίνας τα Αστεράκια του Συλ-
λόγου θα μας παρουσιάσουν τη χριστουγεννιάτικη 
θεατρική παράσταση «Η ΜΟΝΑΞΙΑ ΤΟΥ ΠΛΕΟΝΕ-
ΚΤΗ» και τα παιδιά του Δημοτικού Σχολείου Βεργί-
νας-Παλατιτσίων θα μας παρουσιάσουν τη «ΦΡΙΚΑ-
ΝΤΕΛΑ Η ΜΑΓΙΣΣΑ ΠΟΥ ΜΙΣΟΥΣΕ ΤΑ ΚΑΛΑΝΤΑ».

Όλα τα παιδιά θα μας τραγουδήσουν τα κάλαντα.
Το Δ.Σ. 

Τα βιβλία της Ανθούσας Κορτσίνογλου 
παρουσιάστηκαν στον «ΠΡΟΜΗΘΕΑ

Τα βιβλία ‘’Το Μωβ Σκαντζοχοιράκι’’ και 
‘’Η Λέξα και το Άνοιγμα του Νεραϊδόκοσμου’’ 
της Θεολόγου – Συγγραφέα Ανθούσας Κορ-
τσίνογλου παρουσιάστηκαν με επιτυχία την 
Κυριακή 17 Δεκεμβρίου  στον χώρο του Π.Γ.
Σ.“Ο ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ”ο οποίος ευχαριστήσει 
θερμά τη συγγραφέα, καθώς και την οικογέ-
νειά της, για την προτίμηση τους να γίνει η 
παρουσίαση των βιβλίων στο σύλλογό. 

Επίσης ευχαριστεί την  Ιωάννα Κοντοτά-
σιου για την δραματοποίηση των αποσπα-
σμάτων του βιβλίου «το MωβΣκαντζοχοιρά-
κι» καθώς και την καθοδήγηση που παρείχε 
στα παιδιά του θεατρικού τμήματος « Οι πα-
ράδοξοι «, τους μικρούς  του φίλους που με 
την παρουσία τους στο θεατρικό δρώμενο δώσανε μια διαφορετική πινελιά στην εκδήλωση,τους φιλόλογους 
και ηθοποιούς Σοφία Γκότση και Άρη Ορφανίδη για την ανάγνωση των αποσπασμάτων του βιβλίου ‘’Η Λέξα 
και το Άνοιγμα του Νεραϊδόκοσμου’’. Τέλος ευχαριστεί θερμά τους μικρούς και μεγάλους φίλους του Συλλό-
γου που παρευρέθηκαν και τίμησαν με την παρουσία τους την εκδήλωσή.

Μία γιορτή υψηλού επιπέ-
δου, που περιελάμβανε μο-
ντέρνο Ελληνικό Χορό, Σύγ-
χρονο Μοντέρνο χορό, και 
Hip-hop, αλλά και την άψογη  
εκτέλεση Αγγλικών χριστουγεν-
νιάτικων τραγουδιών, είχαμε 
την ευκαιρία να απολαύσου-
με  όλοι όσοι  βρεθήκαμε στην 
«ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΓΙΟΡ-
ΤΗ ΤΟΥ ΛΕΞΙΣ». Η παιδική α-
θώα και ανέμελη ζωντάνια κι 
ενέργεια των μικρών μαθητών 
που τραγούδησαν, χόρεψαν 
και φωτογραφήθηκαν για 25η 
συνεχόμενη  χρονιά στον Κινη-
ματογράφο Σταρ το περασμένο 
Σάββατο 16  Δεκεμβρίου, άφη-
σε τις καλύτερες εντυπώσεις 
στο κοινό που γέμισε τον κινη-
ματογράφο ΣΤΑΡ.

Την γιορτή άνοιξε με σύ-
ντομο χαιρετισμό ο Γενικός Δι-
ευθυντής  των φροντιστηρίων 
«ΛΕΞΙΣ» Κος Αντώνιος  Τού-
σικος, τονίζοντας την εξαιρε-
τική δουλειά που γίνεται στα 
φροντιστήρια, με αδιαμφισβή-
τητη απόδειξη των 145 πτυ-
χίων που έχουν δοθεί φέτος 
σε LOWER & PROFICIENCY, 
αλλά και στις άλλες γλώσσες Γαλλικά, Γερμανικά, 
Ιταλικά και Πληροφορική, με την σωστή προετοι-
μασία που γίνεται όλα αυτά τα χρόνια στα κέντρα 
ξένων γλωσσών ΛΕΞΙΣ.

Σε μικρά καλόγουστα βίντεο-κλιπάκια, παρου-
σιάστηκαν όλες οι δραστηριότητες των κέντρων 
ξένων γλωσσών Λέξις που πραγματοποιούνται 
παράλληλα με την διδασκαλία της ξένης γλώσσας, 
όπως οι γιορτές για το HALOWEEN, THANKS-
GIVINGDAY, SAINTPATRICK’SDAY, TOPARTYμε 
τα καρναβάλια, η εκδρομή στο MAGICPARKκ.α.

 Μεγάλη εντύπωση και ζωηρό χειροκρότημα 
απέσπασε η ανακοίνωση    με τις ποικίλες ΧΟΡΗ-
ΓΙΕΣ των κέντρων ξένων  γλωσσών ΛΕΞΙΣ στους 
κοινωνικούς φορείς της πόλης μας και τα αθλητικά 
σωματεία.

Οι πρωταγωνιστές της πανέμορφης αυτής γιορ-
τής ήταν τα παιδιά των μικρών τάξεων Junior, A to 
B, A senior, και συνεπήραν μικρούς και μεγάλους 
με την σκηνική τους παρουσία, τις όμορφες αγιο-
βασιλιάτικες στολές τους και το κέφι τους κι απέ-
σπασαν το θερμό χειροκρότημα γονιών, συγγενών 
και οικογενειακών φίλων.

Ο SUPER-JUNIOR, ο ήρωας των βιβλί-
ων που χρησιμοποιούν στη διδασκαλία τους τα 
φροντιστήρια «ΛΕΞΙΣ» από την εκδοτική εταιρεία 

SUPERCOURSE που εδρεύει στην Βέροια και τα 
βιβλία της διδάσκονται σε 2000 Κ.Ξ.Γ. αλλά και σε 
180 Λύκεια–Δημοσίου σε όλη την Ελλάδα, έκανε 
διάλογο στα Αγγλικά με τα παιδιά των τμημάτων 
Junior.

Την εκδήλωση ομόρφυνε και πλαισίωσε με 
την παρουσία του, παιδικό τμήμα του Συλλόγου 
Μικρασιατών Βέροιας, με την καθοδήγηση του χο-
ροδιδασκάλου κου Φώτη Πανανόπουλου.

Η σχολή μπαλέτου, σύγχρονου χορού και ρυθ-
μικής γυμναστικής της ΜΕΛΙΝΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥ-
ΛΟΥ, που εδρεύει στην περιοχή των Εργατικών 
Κατοικιών,  αναγνωρισμένη από το Ελληνικό Κρά-
τος κάνοντας εντυπωσιακή εμφάνιση με τρείς(3) 
χορευτικές ομάδες έκλεψε τις εντυπώσεις με την 
άψογη εμφάνιση εντυπωσιακών χορογραφιών μο-
ντέρνου και Hip-Hopχορού.   

Την εκδήλωση επιμελήθηκαν και προετοίμασαν 
οι καθηγήτριες του «ΛΕΞΙΣ», όμορφες όσο ποτέ 
ντυμένες στα κόκκινα γιορτινά τους συνολάκια, 
που έδειξαν την άριστη δουλειά που γίνεται στις 
τάξεις των Κέντρων Γλωσσών ΛΕΞΙΣ.

Την παρουσίαση της γιορτής έκανε η Κα Μα-
ριάνθη Μήτογλου, ενώ την επιμέλεια του ήχου, των 
τραγουδιών και των προβολών είχε ο κ. Λαναράς 
Αντώνιος Διευθυντής του τμήματος πληροφορικής 
στα «ΛΕΞΙΣ», που εύχονται χρονιά πολλά, καλή 
χρονιά και του χρόνου!

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

Στη γιορτή Χριστουγέννων του Σαββάτου στο ΣΤΑΡ

Τα κάλαντα είπαν 
οι μικροί μαθητές του «ΛΕΞΙΣ»

Χριστούγεννα 
στη Βεργίνα με διήμερες εκδηλώσεις



Φέτος για πρώτη φορά η καθιερωμένη 
χριστουγεννιάτικη γιορτή του Ομίλου Προ-
στασίας Παιδιού Βέροιας πραγματοποιήθηκε 
στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών και όχι στο 
Πνευματικό Κέντρο της Μητρόπολης, όπου 
μέχρι τώρα φιλοξενείτο.

Η επιλογή ενός μεγαλύτερου χώρου έδω-
σε τη δυνατότητα σε περισσότερους φίλους, 
γονείς  και παιδιά να παρακολουθήσουν την 
εκδήλωση που υποστηρίχθηκε καλλιτεχνι-

κά από την μαθητική χορωδία 
του 12ου Δημοτικού Σχολείου 
Βέροιας με χοράρχη την Ειρή-
νη Κουρκούλη και από τη χο-
ρωδία «Μουσική Πολυφωνία» 
που υπό τη διεύθυνση του 
Μιχάλη Κολοκοτρώνη και με 
πιανίστρια – ερμηνεύτρια την 
Ειρήνη Κουρκούλη ερμήνευ-
σαν έντεχνα και παραδοσιακά 
τραγούδια και επιβραβεύτηκαν 
με ζεστό χειροκρότημα από το 
κοινό.

Αξιέπαινη ήταν και η προ-
σπάθεια των μαθητών της Γ΄ 

τάξης του 2ου Δημοτικού Σχολείου 
(Μελέτειο) Βέροιας που παρά τα 
προβλήματα του ήχου, κατάφεραν 
με την καθοδήγηση της εκπαιδευ-
τικού Μαρίας Παπαδοπούλου, να 
παρουσιάσουν στη σκηνή διασκευ-
ασμένο θεατρικά ένα από τα πιο 
αγαπημένα χριστουγεννιάτικα πα-
ραμύθια «Το κοριτσάκι με τα σπίρ-
τα» του Χανς Κρί-
στιαν Άντερσεν. 
Οι μικροί μαθητές 
κινήθηκαν με ά-
νεση στη σκηνή 
κα ι  απέδωσαν 
μοναδικά τους 
ρόλους τους, συ-
γκινώντας το κοι-
νό με το μήνυμα 
αγάπης που στέλ-
νει το αγαπημένο 
παραμύθι.

Στο χριστου-
γεννιάτικο τοπίο 

με τα χιόνια στο καμπανα-
ριό, το στολισμένο δέντρο, 
το αναμμένο τζάκι και τον 
Αη Βασίλη να μοιράζει δώ-
ρα, ζωντάνεψαν τα παιδιά 
του Ομίλου απαγγέλλο-
ντας ποιήματα και στέλ-
νοντας σ’ όλους ευχές για 
«Καλά Χριστούγεννα».

Την εκδήλωση ευλόγη-
σε ο Πρωτοσύγκελος της 
τοπικής εκκλησίας Αρχι-
μανδρίτης Αθηναγόρας 
Μπίρδας, μεταφέροντας 
τις ευχές του Μητροπολίτη 
κ. Παντελεήμονα προς ό-
λους και τα συγχαρητήριά 
του στις κυρίες του Δ.Σ. 
του Ομίλου για το δύσκο-
λο και αξιέπαινο έργο που 
επιτελούν.

Από την πλευρά της 
η πρόεδρος του Ομίλου 
Προστασίας Παιδιού κ. 

Βασιλική Ζιώγα ευχαρίστησε όλους που πα-
ρά τους δύσκολους καιρούς, βρίσκονται δί-
πλα στα παιδιά, δίνουν ελπίδα και μοιράζουν 
χαμόγελα. Μετά το τέλος της εκδήλωσης και 
αφού αποχώρησε το κοινό ο Αρχιμανδρίτης 
π. Αθηναγόρας μοίρασε τα δώρα στα παιδιά 
του Ομίλου. Την εκδήλωση παρουσίασε η 
εθελόντρια υπεύθυνη επικοινωνίας, δημοσι-
ογράφος Χρύσα Λαμπροπούλου.

Μόλις δύο ημέρες ήταν αρκε-
τές για να φανεί με τον πλέον ξε-
κάθαρο τρόπο η προσχηματική 
ευαισθησία της διοίκησης και η 
προσπάθεια να μετατρέψει μια α-
πόλυτα θεμιτή πράξη, την κριτική 
μιας απόφασής της, σε δήθεν α-
πόπειρα συκοφάντησης προσώ-
πων.

Αναφορικά τώρα με τους εκλε-
κτούς «φίλους» και συναδέλφους, 
με την προσχηματική σας ευαι-
σθησία και το ότι το εκλάβατε δή-
θεν ως προσωπική συκοφαντία, 
σας δηλώνω με σαφήνεια και για 
τον πλέον αδαή ότι «δεν ασχο-
λούμαι με τα πρόσωπα». Απλά 

αναφέρομαι σε αποφάσεις που χρήζουν εξηγήσεων καθότι αντιβαίνουν τη 
λογική και τη δεοντολογία.

Ειδικότερα, ως απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο, προχωρήσατε στην 
ανανέωση των συμβάσεων των εργαζομένων στο Σύλλογο για ένα επι-
πλέον έτος, χρόνος που η δικαιοδοσία ανήκει στη νέα διοίκηση. Μάλιστα, 
όπως με ενημερώνετε, υπήρξε πρόταση ανανέωσης των συμβάσεων 
μέχρι τέλος Ιανουαρίου του  2018 ώστε και ο Σύλλογος να λειτουργήσει 
ομαλά και η νέα διοίκηση να προχωρήσει στις ανανεώσεις που αφορούν 
τη θητεία της.

Εγώ και φυσικά οι νοήμονες συμπολίτες θεωρούμε ότι προκαλεί την 
κοινή λογική, το να υπάρχει ακόμη στον 21ο αιώνα η άποψη ότι με «προ-
ειδοποιητικές» επιστολές θα ήταν δυνατή η φίμωση προσώπων που έχουν 
δώσει δείγματα γραφής για την αντοχή τους.

Θα θεωρούσαμε δε ακόμη πιο παράλογο το να θεωρείται ενδεδειγμένη 
πρακτική αναβάθμισης του συλλόγου σε επίπεδο τόσο εικόνας όσο και 
προσφοράς στα κοινωνικά δρώμενα, η μέθοδος της σιγής δια των «προει-
δοποιητικών επιστολών».

Επανέρχομαι τέλος, μη αναφερόμενος σε πρόσωπα, και ερωτώ ως μέ-
λος του  νεοεκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου.

Ποιος ήταν ο λόγος που νιώσατε επιτακτική την ανάγκη να λάβετε 
απόφαση για χρόνο που ανήκει αποκλειστικά στη δική μας διοίκηση και 
έστω δεν έγινε αποδεκτή η εναλλακτική πρόταση που κατατέθηκε; Υπάρχει 
εξήγηση;

Είναι αλήθεια απορίας άξιον για ποιον λόγο ο νεοεκλεγείς Πρόεδρος 
του Διοικητικού Συμβουλίου αποδέχθηκε την προκαταβολική λήψη από-
φασης για θέμα που δικαιοδοτικά ανήκει στο νεοκλεγέν Δ.Σ. του οποίου 
Πρόεδρος είναι ο ίδιος. Υπάρχει εξήγηση;

Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το νέο έτος
Καλή δύναμη στο νέο Δ.Σ.

Φιλικά και Συναδελφικά
Αντώνης Μαρκούλης
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«Έφυγε» 
η Μαρία Κουρσάνη

Θλίψη προκάλεσε στην το-
πική κοινωνία της Βέροιας το 
άγγελμα του θανάτου της Μα-
ρίας Κουρσάνη. Η εκλιπούσα 
είχε έντονη επιχειρηματική και 
κοινωνική δράση. Ήταν ιδιο-
κτήτρια της επιχείρησης ψη-
φιακών υπηρεσιών «Χρώμα 
Creations», αλλά και του εστι-
ατορίου «AVATON», ένα πα-
ραδοσιακό κτίσμα στην Μπαρ-
μπούτα, το οποίο θεωρήθηκε 
ένα από τα καλύτερα μαγαζιά υγειονομικού ενδιαφέροντος 
που είχαν δημιουργηθεί στη Βέροια. Εκτός από επιτυχημέ-
νη επιχειρηματίας, είχε δυναμική παρουσία στον Πολιτισμό, 
καθώς είχε ενεργή συμμετοχή στον Σύλλογο Ηπειρωτών 
Νομού Ημαθίας. 

Η Μαρία ήταν κόρη του Σωτήρη Κουρσάνη από την 
Πάργα και της Τζένης Μπαζάκα από τη Βέροια, όπου γεν-
νήθηκε και μεγάλωσε. Αφήνει πίσω σύζυγο και μία κόρη.

Κηδεύτηκε στα Κοιμητήρια Αναστάσεως του Κυρίου στη 
Θεσσαλονίκη.

Ο «Λαός» με τον οποίο συνεργάστηκε η Μαρία στην έκ-
δοση του περιοδικού «Λάμδα» εκφράζει στους οικείους της 
ειλικρινή συλλυπητήρια.

Απάντηση του Φώτη
  Καραβασίλη στη δήλωση 

του Αντώνη 
Μαρκούλη

Είναι η τελευταία φορά που απαντώ στις 
εμμονές του κ. Μαρκούλη.

Ο κλάδος μας έχει πολλά προβλήματα που 
τα βιώνουν καθημερινά οι συνάδελφοί μας Δι-
κηγόροι. 

Οι συμπολίτες μας έχουν ακόμη πιο πολλά.
Ας ψάξουμε λύσεις γι’ αυτά.
Ό,τι έχει να πει ο κ. Μαρκούλης ας το θέσει 

στο Δ.Σ. του Συλλόγου μας, που είναι αρμόδιο 
και εκεί θα πάρει τις απαντήσεις.  

Με τιμή
Φώτης Αντ. Καραβασίλης

Πριν αλέκτορα 
 φωνήσαι τρις…

Η Χριστουγεννιάτικη γιορτή 
του Ομίλου Προστασίας Παιδιού



Ο Σεβασμιώτατος:
Την Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου στις 

7:30 μ.μ. θα παραστεί και θα χαι-
ρετίσει την κεντρική Χριστουγεν-
νιάτικη εκδήλωση της Ιεράς Μη-
τροπόλεως στο Μητροπολιτικό Κέ-
ντρο Πολιτισμού «ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ» 
στην Νάουσα. Στην εκδήλωση θα 
παρουσιαστεί το μουσικοθεατρικό 
ανάγνωσμα «Ο Ληστής των Χρι-
στουγέννων».

  Την Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου 
στις 10:30 π.μ. θα ομιλήσει στην 
Σύναξη Ιερέων στο Παύλειο Πολιτι-
στικό Κέντρο Βεροίας.

  Την Παρασκευή 22 Δεκεμβρί-
ου το πρωί θα ιερουργήσει στον Ιε-
ρό Ναό Αγίας Παρασκευής Βεροίας 
επί τη εορτή της Αγίας Αναστασίας 
της Φαρμακολύτριας.

  Το Σάββατο 23 Δεκεμβρίου 
στις 11:00 π.μ. στο Μητροπολιτικό Κέντρο Πολιτισμού «ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ» στην Νάουσα, θα 
παραστεί και θα χαιρετίσει την Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση του Γραφείο Νεότητος και του 
Ωδείου της Ιεράς Μητροπόλεως με τίτλο: «Περιμένοντας τον Χριστό» .

  Το Σάββατο 23 Δεκεμβρίου στις 6:00 μ.μ. θα παραστεί και θα χαιρετίσει την Χριστου-
γεννιάτικη εκδήλωση των Κατηχητικών και του Κοινωνικού Φροντιστηρίου της Ιεράς Μητρο-
πόλεως στο Παύλειο Πολιτιστικό Κέντρο Βεροίας.

  Την Κυριακή 24 Δεκεμβρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου 
Βεροίας και εν συνεχεία θα δεχθεί τα Χριστουγεννιάτικα κάλαντα στο Μητροπολιτικό Μέγα-
ρο.

  Την Κυριακή 24 Δεκεμβρίου στις 6:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στον Μέγα Πανηγυρικό 
Εσπερινό των Χριστουγέννων στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου Πολιούχου Βεροίας όπου θα 
ομιλήσει ο Γενικός Αρχιερατικός της Ιεράς Μητροπόλεως Αρχιμ. Δημήτριος Μπακλαγής.

  Την Δευτέρα 25 Δεκεμβρίου στις 5:00 π.μ. θα ιερουργήσει στον Ιερό Μητροπολιτικό 
Ναό Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Βεροίας επί τη εορτή των Χριστουγέννων.

  Την Τρίτη 26 Δεκεμβρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου 
Ναούσης.

  Την Τρίτη 26 Δεκεμβρίου στις 6:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στον εσπερινό και στην πα-
ράκληση του Αγίου Λουκά του ιατρού αρχιεπ. Συμφερουπόλεως (στον υπό κατασκευή ναό 
του) στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά στην Βέροια.

  Την Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό Ναό Αγίου Πρωτομάρτυ-
ρος Στεφάνου Βεροίας.

  Την Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου στις 6:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στον εσπερινό και εν συνε-
χεία θα βραβεύσει φοιτητές που διακρίθηκαν στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Αλεξαν-
δρείας.

  Την Πέμπτη 28 Δε-
κεμβρίου το πρωί θα ι-
ερουργήσει στην Νέα 
Νικομήδεια επί τη εορτή 
των εν Νικομηδεία Δι-
σμυρίων Μαρτύρων.

  Την Παρασκευή 29 
Δεκεμβρίου στις 8:30 
μ.μ. στον Ιερό Ναό Αγίων 
Αναργύρων Βεροίας θα 
τελέσει Θεία Λειτουργία 
και θα ομιλήσει στους νέ-
ους.

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

Εκ της Δ/νσεως 
 του Γηροκομείου
 Βέροιας
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ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 

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

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

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Κυριακή 

17 Δεκεμβρίου 2017 από τον 
Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων 
Βέροιας ο Βασίλειος Ιατρό-
πουλος σε ηλικία 78 ετών.

Ο «Λαός» εκφράζει στους 
οικείους του ειλικρινή συλλυ-
πητήρια.

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Κυριακή 

17 Δεκεμβρίου 2017 από τον 
Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου 
Βέροιας η Ευγενία Πασίδου 
σε ηλικία 69 ετών.

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Τρίτη 

19 Δεκεμβρίου 2017 στις 
9.30 π.μ. από τον Ιερό Ναό 
Αγίου Αθανασίου Βέροιας η 
Ευθυμία Πετροπούλου σε 
ηλικία 72 ετών.

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Τρίτη 

19 Δεκεμβρίου 2017 στις 
11.30 π.μ. από τον Ιερό Ναό 
Αγίου Σάββα Κυριωτίσσης 
Βέροιας ο Θεόφιλος Σταυ-
ρόπουλος σε ηλικία 80 ε-
τών.

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Τρίτη 

19 Δεκεμβρίου 2017 στις 
4.00μ.μ. από τον Ιερό Ναό 
Αγίου Αθανασίου Βέροιας η 
Δήμητρα Κουσίδου σε ηλι-
κία 81 ετών.

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Τρίτη 

19 Δεκεμβρίου 2017 στις 
10.45 π.μ. από τον Ιερό Ναό 
Αγίου Αθανασίου Βέροιας ο 
Χρήστος Μπαγάνης σε ηλι-
κία 84 ετών.

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Κυριακή 

17 Δεκεμβρίου 2017 από 
τον Ιερό Ναό Αγ. Παρασκευ-
ής Πατρίδας η Ελένη Πα-
λουκίδου Μαραντίδου σε 
ηλικία 77 ετών.

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Κυριακή 

17 Δεκεμβρίου 2017 από τον 
Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου 
Φυτειάς ο Νικόλαος Στεφ. 
Ραφτόπουλος σε ηλικία 84 
ετών.

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Δευτέρα 

18 Δεκεμβρίου 2017 από τον 
Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου 
Βέροιας η Μαργαρώ Κων. 
Ριζούδη σε ηλικία 81 ετών.

ΕΝΟΡΙΑ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΑΓΡΥΠΝΙΑ
Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 9.00 μ.μ.

Προπαραμονή Χριστουγέννων θα διαβαστούν 
Μεγάλες Ώρες των Χριστουγέννων 

(Όρθρος-Μεγάλες Ώρες-Αρτοκλασίες-
Θεία Λειτουργία Ιωαν. Χρυσοστόμου)

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΡΟΙΑΣ,
 ΝΑΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ
Την Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2017, εορτή της Αγίας εν-

δόξου Μεγαλομάρτυρος Αναστασίας της Φαρμακολύτριας, 
πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Παρασκευής Βεροίας.

Οι ακολουθίες θα τελεσθούν ως εξής:
Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου
5.300 μ.μ. Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός μετ’ αρτοκλα-

σίας
Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου
7.00 π.μ. Όρθρος-Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουρ-

γία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βεροί-
ας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμονος.

Ενορία Αγίας Παρασκευής Βέροιας

ΕΥΧΕΛΑΙΟ
Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου 5.00 μ.μ.

Επί τη έναρξη 
του Αγίου Δωδεκαημέρου

H κίνηση του Μητροπολίτη



Η ομιλία του βουλευτή Η-
μαθίας της Νέας Δημοκρατίας 
κ. Απόστολου Βεσυρόπουλου 
στο 11ο Συνέδριο του Κόμμα-
τος για τη θεματική ενότητα 
«Οικονομία- Από τη μιζέρια 
στις νέες δουλειές»:

Κυρίες και κύριοι,
 η εικόνα μιας χώρας που η 

πλειοψηφία των πολιτών χρω-
στάει στην Εφορία και απειλεί-
ται με κατασχέσεις, δεν είναι η 
εικόνα μιας κανονικής χώρας. 
Η Ελλάδα των φόρων, των κα-
τασχέσεων και των πλειστηρι-
ασμών δεν είναι η Ελλάδα που θέλουμε. 
Είναι η Ελλάδα που θέλουμε να αλλάξου-
με. Γιατί η αναδιανομή και η διαχείριση 
της μιζέριας είναι επιλογή για αυτούς που 
κυβερνούν σήμερα. Για εμάς, επιλογή εί-
ναι η μείωση των φόρων, η ενίσχυση της 
επιχειρηματικότητας, η αύξηση του Α.Ε.Π., 
η Ελλάδα της ανταγωνιστικότητας και της 
εξωστρέφειας. Η Νέα Δημοκρατία απευθύ-
νεται στους δημιουργικούς Έλληνες, στους 
νέους ανθρώπους που αναζητούν ελπίδα 
αλλά και σε αυτούς που αναγκάστηκαν να 
φύγουν από τη χώρα για να επιβιώσουν. 
Απευθύνεται στους ανθρώπους της εργα-
σίας, τους επαγγελματίες, τους αγρότες. 
Με όλους αυτούς θα χτίσουμε τη νέα , με-
γάλη κοινωνική συμμαχία του αύριο. Για 
να αλλάξουμε την Ελλάδα. Στο πεδίο της 
φορολογικής πολιτικής που ο Πρόεδρος 
της Νέας Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσο-
τάκης, μου έκανε την τιμή να μου αναθέσει 
την πολιτική ευθύνη ως Αναπληρωτή Το-
μεάρχη Οικονομικών, έχουμε επεξεργαστεί 
ολοκληρωμένες προτάσεις για την επόμενη 
μέρα. Έχουμε τεκμηριωμένες θέσεις, μπρο-
στά στις οποίες δεν μπορεί να σταθεί και 
καταρρέει η κυβερνητική προπαγάνδα αλλά 
και οποιαδήποτε προσπάθεια δημιουργίας 
μιας εικονικής πραγματικότητας. Όλοι γνω-
ρίζουμε το κόστος της διακυβέρνησης ΣΥ-
ΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, τα μέτρα ύψους 14,5 δις ευ-
ρώ που έφερε, τους 27 νέους φόρους που 
επέβαλλε. Εγώ θα σας μιλήσω με πρακτικά 
παραδείγματα, αυτά που αποδεικνύουν ότι 
η επιλογή της κυβέρνησης του κ. Τσίπρα 
να αυξήσει τους φόρους δεν προκαλεί α-
σφυξία μόνο στην πραγματική οικονομία 
και στους πολίτες. Συνιστά αντικίνητρο για 
εργασία και δημιουργία. Και χωρίς να υ-
πάρχει κίνητρο για εργασία και δημιουργία 
δεν υπάρχει ανάπτυξη, δεν μπορούμε να 
περιμένουμε αύξηση του Α.Ε.Π. Τα πράγ-
ματα είναι πολύ απλά. Με τα σημερινά δε-
δομένα, ένας ελεύθερος επαγγελματίας με 
καθαρά φορολογητέα κέρδη 12.000 ευρώ, 
είναι αναγκασμένος να δίνει το 55% του 
εισοδήματος του σε φόρους και εισφορές. 
Ο φόρος εισοδήματος είναι 2.640 ευρώ. 
Οι ασφαλιστικές εισφορές 3.234 ευρώ, εί-
ναι το 26,95% του εισοδήματος. Το τέλος 

επιτηδεύματος είναι 650 ευρώ. Σύνολο φό-
ρων και εισφορών 6.524 ευρώ. Ξέρετε τι 
απομένει; Απομένουν 5.476 ευρώ, χωρίς 
να υπολογίσουμε την προκαταβολή 100% 
του φόρου εισοδήματος. Με αυτά πρέπει 
να ζήσει ο ίδιος και η οικογένειά του και να 
πληρώσει και τον ΕΝΦΙΑ. Και από την 1η 
Ιανουαρίου του 2018, θα βρεθεί μπροστά 
σε ένα νέο παραλογισμό. Θα πληρώνει κά-
ποιος ασφαλιστικές εισφορές και για τις α-
σφαλιστικές εισφορές που έχει ήδη πληρώ-
σει, χωρίς να αφαιρούνται από το καθαρό 
φορολογητέο εισόδημα, όπως ίσχυε μέχρι 
σήμερα. Ένας ελεύθερος επαγγελματίας 
με καθαρό κέρδος 50.000 ευρώ, προϊόν 
της εργασίας του, είναι αναγκασμένος να 
δίνει τα 35.000 ευρώ σε φόρους και ει-
σφορές. Μπορώ να φέρω χιλιάδες παρα-
δείγματα ακραίας υπερφορολόγησης που 
πλέον είναι ο κανόνας, είναι το εργαλείο 
φτωχοποίησης της μεσαίας τάξης. Κυρίως 
όμως είναι το μεγαλύτερο αντικίνητρο για 
δουλειά και δημιουργία. Φίλες και φίλοι, 
δεν χρειάζεται να είναι κανείς Καθηγητής 
Οικονομικών για να αντιληφθεί ότι αυτή η 
πορεία είναι αδιέξοδη. Επιβεβαιώθηκε το 
2017 όπου τα δημόσια έσοδα μειώθηκαν 
κατά 3 δισεκατομμύρια ευρώ έναντι του 
στόχου. Ουσιαστικά όχι μόνο επιβεβαι-
ώθηκε η συρρίκνωση των εισοδημάτων, 
αλλά και η εξάντληση της φοροδοτικής 
δυνατότητας των πολιτών. Η φορολο-
γική πολιτική δεν μπορεί να έχει μόνο 
εισπρακτικό χαρακτήρα και να αγνοείται 
και ο αναπτυξιακός της χαρακτήρας. Έ-
χει έρθει η ώρα για μείωση των φόρων, 
είναι ο μόνος τρόπος για να αναπνεύσει 
η οικονομία, να δημιουργηθούν κίνητρα 
και προϋποθέσεις για την άσκηση οικο-
νομικής και επιχειρηματικής δραστηρι-
ότητας. Η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριά-
κος Μητσοτάκης έχουν αναλάβει σαφείς 
και συγκεκριμένες δεσμεύσεις για την 
επόμενη μέρα. Δεσμεύσεις που θα μετα-
τραπούν σε εφαρμοσμένες πολιτικές και 
μέτρα άμεσης μείωσης των φορολογι-
κών επιβαρύνσεων που έχουν επιβληθεί. 
Ποια είναι αυτά τα άμεσα μέτρα: -Μείω-
ση του ΕΝΦΙΑ κατά 30% σε δύο χρόνια , 
αναστολή του Φ.Π.Α. στις νέες οικοδομές 
για τρία χρόνια, φο-
ρολογικά κίνητρα για 
τους ξένους που θα 
επιλέξουν την Ελλάδα 
ως τόπο φορολογικής 
κατοικίας, με την προ-
ϋπόθεση ότι θα έχουν 
αποκτήσει ακίνητη πε-
ριουσία στη χώρα μας. 
-Απλοποίηση των δια-
δικασιών μεταβίβασης 
ακινήτων και έκπτωση 
φόρου, ίση με το 40% 
της δαπάνης για την 
ανακατασκευή συντή-
ρηση και ενεργειακή 
αναβάθμιση κτιρίων. 
Έχει έρθει η ώρα να 
στηρίξουμε την αγορά 
ακινήτων αλλά και να 
αφαιρέσουμε φορολο-
γικά βάρη. -Μείωση 
του αρχικού φορολο-
γικού συντελεστή για 
τα φυσικά πρόσωπα 
μέχρι τα πρώτα 10.000 
ευρώ στο 9% αντί του 
22% που είναι σήμερα. 
-Μείωση του φορολο-
γικού συντελεστή για 

τις επιχειρήσεις από το 29% στο 20% 
εντός διετίας και μείωση του φόρου στα 
μερίσματα από το 15% στο 5%. -Μείωση 
των ασφαλιστικών εισφορών επιχειρή-
σεων και εργαζομένων μαζί με τη θέσπι-
ση για φορολογικά κίνητρα και μειωμένες 
εισφορές για τις συνεπείς επιχειρήσεις 
που καταβάλουν τις ασφαλιστικές τους 
εισφορές και σέβονται το νομοθετικό πλαί-
σιο για την αγορά εργασίας. -Σταθερό 
και απλοποιημένο φορολογικό νομοθετικό 
πλαίσιο. -Πλήρης αναμόρφωση του κώ-
δικα φορολογικής διαδικασίας, με απλο-
ποίηση διαδικασιών αλλά και τερματισμό 
της αναδρομικής ομηρίας του φορολογού-

μενου πολίτη από το Κράτος. Κυρίες και 
κύριοι, η χώρα πρέπει να αλλάξει ταχύτη-
τα. Να αλλάξει πρότυπα και υποδείγματα. 
Να υιοθετήσει τις βέλτιστες πρακτικές που 
ισχύουν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η 
Ελλάδα θα αλλάξει με τη στήριξη μιας νέ-
ας, μεγάλης κοινωνικής συμμαχίας. Αυτή 
η συμμαχία χτίζεται στην κοινωνία, τη δια-
μορφώνουμε εμείς οι ίδιοι με τις προτάσεις 
μας. Η Νέα Δημοκρατία αλλάζει, είμαστε 
έτοιμοι να αλλάξουμε την Ελλάδα. Είναι το 
μήνυμα του Συνεδρίου μας, είναι το μήνυμα 
του Κυριάκου Μητσοτάκη, του αυριανού 
πρωθυπουργού. Το μήνυμα αυτό, πρέπει 
να πάει σε κάθε πολίτη. Να γίνει κτήμα 
του κάθε πολίτη αυτής της χώρας. Μαζί με 
τους πολίτες θα αλλάξουμε την Ελλάδα. Με 
θέληση, αποφασιστικότητα και πίστη στη 
δυναμική των φιλελεύθερων ιδεών.
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Χρόνια Πολλά

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ 
 Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας κος Παναγιώτης Γκυρίνης στο θλιβερό άκουσμα 

του αδόκητου θανάτου της υπαλλήλου της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δή-
μου, Μαρίας Παναγιωτίδου, προέβη στο ακόλουθο συλλυπητήριο μήνυμα:

 “Απέραντη θλίψη μας γέμισε η είδηση του αδόκητου θανάτου της Μαρίας 
Παναγιωτίδου, Διευθύντριας του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών 
Δημοτικής Ενότητας Αλεξάνδρειας. Η εκλιπούσα, υπηρέτησε με ήθος και συνέ-
πεια για 13 χρόνια στο ΚΔΑΠ Αλεξάνδρειας, που στεγαζόταν στο κτίριο του 7ου 
Δημοτικού Σχολείου.

Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους 
της”.

Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας
 Παναγιώτης Γκυρίνης

Με χιόνι ο αγιασμός 
της χειμερινής περιόδου

στο Χιονοδρομικό Κέντρο Σελίου
 Με συμμε-

τοχή  πολλών 
φίλων της χιο-
νοδρομίας και 
χοροστατούντος 
του  Αρχιμανδρί-
τη Σωσίπατρου 
Πιτούλια έγινε 
τ η ν  Κ υ ρ ι α κ ή 
17Δεκεμβρίου 
ο αγιασμός για 
τη νέα Χειμερι-
νή περίοδο, Δε-
κέμβριος 2017 
- Απρίλιος 2018, 
στις εγκαταστά-
σεις του Εθνικού χιονοδρομικού κέντρου Σελίου, όπου το χιόνι έπεφτε πυκνό. 

   Την τελετή τίμησαν με την παρουσία τους οι Βουλευτές Ημαθίας κα Φρόσω 
Καρασαρλίδου και ο κος Χρήστος Αντωνίου, ο Δήμαρχος Βέροιας κος Κων/νος 
Βοργιαζίδης, ο Πρόεδρος του Δημοτ.Συμβουλίου κος Πέτρος Τσαπαρόπουλος, 
οι Αντιδήμαρχοι Στέλιος Ασλάνογλου, Βασίλης Παπαδόπουλος, Βασίλης Λυκο-
στράτης, ο Πρόεδρος της ΚΑΠΑ κος Στέλιος Διαμάντης, η Πρόεδρος Ανθούλα 
Καραβασίλη και μέλη της Διοίκησης του αναγκαστικού Δασικού συνεταιρισμού 
Σελίου,  η Πρόεδρος του ΣΧΟΒ κα Κατερ.Κουκουτέγου και τα μέλη του Δ Σ, κα-
θώς και πολλά μέλη του Συλλόγου Δρομέων Βέροιας. 

Ευχαριστήριο του Χ.Κ. Σελίου
Η Επιτροπή Διοίκησης 

του Εθνικού χιονοδρομικού 
κέντρου Σελίου ευχαριστεί 
τα Ζαχαροπλαστεία Βέροι-
ας VITRO, LIDO, SWEET, 
ΤΡΊΓΩΝΟ, ΠΑΓΟΥΡΑΣ, 
ΦΟΥΡΝΟΣ ΚΟΓΙΑ, ΜΕ-
ΛΙΣΣΑ (Μακροχώρι) μέλη  
του Συλλόγου Ζαχαρο-
πλαστών Βέροιας και την 
Διεύθυνση του επαναλει-
τουργούντος Εστιατορίου 
SALE VERMION στο χιο-
νοδρομικό, που συνέβαλλαν με την προσφορά τους με γλυκά και εδέσματα στην 
επιτυχία της δεξίωσης, που ακολούθησε την τελετή εγκαινίων της χειμερινής 
περιόδου του φορέα.

Ομιλία του  Απόστολου Βεσυρόπουλου 
στο 11ο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας



Γράφει ο 
Αλέξανδρος 
Τρομπούκης
 
Με πρωτοβου-

λία άξιων συμμα-
θητριών, απόφοιτοι  των  Γυμνασίων Αρρένων και Θηλέων  Βέροιας του 1972 είχαμε τη χαρά να επισκεφθούμε το ‘’Σωσσίδειο’’ Γηροκο-
μείο Βέροιας και να ψάλουμε τα Χριστουγεννιάτικα κάλαντα στους γέροντες και γερόντισσες τροφίμους. 

Η επίσκεψη ξεκίνησε με υποδοχή από την πρόεδρο του ιδρύματος κ. Κάτσιου Μαίρη και τον αντιπρόεδρο-συμμαθητή μας, τον γιατρό 
κ. Γιάννη Μούρτζιο.

Μετά το κέρασμα και τον καφέ ενημερωθήκαμε για τη λειτουργία του γηροκομείου και  ξεναγηθήκαμε 
στους χώρους του. Διαπιστώσαμε την άρτια οργάνωση και περίθαλψη των γερόντων που το καθιστούν ως 
ένα από τα αρτιότερα της περιοχής μας.

 Ψάλλαμε όλοι και όλες τα κάλαντα των Χριστουγέννων και συγκινηθήκαμε με την άμεση ανταπόκριση των 
γερόντων. Συζητήσαμε μαζί τους και ανταλλάξαμε ευχές. 

Κατά γενική ομολογία αξίζουν συγχαρητήρια σ’ όλο το εργαζόμενο προσωπικό από τον πρώτο μέχρι και 
τον τελευταίο για την τέλεια εικόνα που παρουσιάζει αυτός ο χώρος περίθαλψης, υψηλών προδιαγραφών, 
που αποτελεί στολίδι για την πόλη της Βέροιας και αξίζει να υποστηρίζεται από όλους μας.-
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Το ΓΕΛ Μακροχωρίου 
και το Μουσικό σχολείο της Βέροιας

 στην ελληνική πρεσβεία του Βελιγραδίου
Οι μαθητές της Γ’ λυ-

κείου του ΓΕΛ Μακροχω-
ρίου και του Μουσικού 
σχολείου της Βέροιας 
επισκέφθηκαν την Τρίτη, 
5 Δεκεμβρίου 2017, την 
ελληνική πρεσβεία του 
Βελιγραδίου στα πλαίσια 
της πενθήμερης εκδρο-
μής που πραγματοποί-
ησαν στην πρωτεύουσα 
της Σερβίας. 

Ο ίδιος ο πρέσβης 
υποδέχθηκε τους 64 μα-
θητές και τους 5 συνοδούς καθηγητές με έκδηλη χαρά και συγκίνηση επιδοκιμάζοντας 
την πρωτοβουλία τους να επισκεφθούν την πρεσβεία. Στην αίθουσα συνεδριάσεων της 
πρεσβείας συζήτησε μαζί τους, τους εξήγησε τη σημασία, το ρόλο και την αποστολή μίας 
ελληνικής πρεσβείας στο εξωτερικό και ανέλυσε τις σχέσεις των δύο χωρών, Σερβίας και 
Ελλάδας, σε επίπεδο πολιτικό, εμπορικό και τουριστικό.

Τέλος τους ευχαρίστησε για τα δώρα που του πρόσφεραν, το ιστορικό βιβλίο του 
Δήμου της Βέροιας με πλούσιο φωτογραφικό υλικό, ημερολόγια και χριστουγεννιάτικα 
στολίδια, που έφτιαξαν οι μαθητές. Αποχαιρετώντας τους ,εντυπωσιασμένος από τη σο-
βαρότητα και ωριμότητα των μαθητών, τους πρότεινε να «αδελφοποιηθούν» με κάποιο 
σχολείο της Σερβίας.

Τόσο για τους μαθητές όσο και για τους καθηγητές η επίσκεψη αυτή ήταν μια πρω-
τόγνωρη εμπειρία και προστέθηκε στα θετικά που αποκόμισαν από το ταξίδι τους στη 
Σερβία.

Ευχαριστήριο του 
Γηροκομείου Βέροιας

Το Διοικητικό Συμβούλιο και οι Τρόφιμοι της 
Μ.Φ.Η.ευχαριστούν θερμά:

-Ανώνυμη Κυρία,για την δωρεά του ποσού των 1000 
Ε,εις μνήμη προσφιλών προσώπων  και λόγω εορτών 
των Χριστουγέννων.

-Τον κ.Κων/νοΑκριβόπουλο,για την δωρεά του ποσού 
των 150 Ε,εις μνήμη προσφιλών νεκρών.

-Την κ.ΣυμεωνίδουΜυροφόρα,για την δωρεά του πο-
σού των 150 Ε,εις μνήμη Νικολάου Συμεωνίδη.

-Την κ.Χλόη Ισμήνη Χατζηνώτα,για την δωρεά του 
ποσού των 100 Ε,εις μνήμη Αναστασίας Νικολαίδη και 
γονέων.

-Τον κ.ΒουδούρηΣάββα.για την δωρεά του ποσού 
των 200 Ε,εις μνήμη προσφιλών προσώπων.

-Τον κ.ΘωμάΚωνσταντή,για την δωρεά του ποσού 
των 50 Ε,εις μνήμη προσφιλών προσώπων.

-Τους κ.Ηλία και κ.ΑγάπηΓκέκα,για την δωρεά του 
ποσού των 50 Ε,εις μνήμη των γονέων τους.

-Την κ.Δημούλα Κατερίνα ,για την δωρεά του ποσού 
των 50 Ε,εις μνήμη Δημητρίου Δημούλα.

-Την κ.ΜηλίτσαΔήμου,για την δωρεά του ποσού των 
30 Ε,εις μνήμη των αδελφών της.

-Την Οικ.κ.ΚεσίδηΕυάγγελου,για την ευγενική προ-
σφορά  1 τσ.πατάτες ,εις μνήμη της συζύγου και μητέρας 
τους Χριστίνας Κεσίδη.

-Ανώνυμο Ζαχαροπλαστείο,για την ευγενική προσφο-
ρά γλυκών και εδεσμάτων ,για τους Ηλικιωμένους του 
Γηροκομείου Βέροιας.

-Το Καφεκοπτείο κ.Κων/νου Μπαρμπαρούση,για την 
ευγενική προσφορά καφέ, για τις ανάγκες του Ιδρύματος.

-Τους κ.ΓεγιστίδουΕλένη,κ.Γεγιτσίδη Δημήτριο και 
κ.ΓεγιτσίδουΚλειώ,για την δωρεά του ποσού των 100 
Ε,αντίστεφάνου,εις μνήμη του πατέρα τους Φίλιππου 
Γεγιτσίδη.

-Τον Σύλλογο Φίλων της Παράδοσης ΠΟΝΤΟΥ-Μ.
ΑΣΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ Ν.Ημαθίας ``Οι Αλησμόνητες Πατρί-
δες``,τον Πρόεδρο του Συλλόγου κ.Ιωάννη Μιχαηλίδη 
και τα μέλη του Δ.Σ.,για την ευγενική προσφορά ενός 
πλήρους γεύματος στους Ηλικιωμένους του Γηροκομείου 
Βέροιας.

Εκ της Δ/νσεως    

ΕΥΧΕΣ    
Τα Διοικητικά Συμβούλια του 
ΑΔΕΛΦΑΤΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ  

ΒΕΡΟΙΑΣ και της 
Μ.Φ.Η.``ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ 
ΒΕΡΟΙΑΣ``, οι Τρόφιμοι , η Δ/νση 

και το Προσωπικό του Γηροκομείου 
Βέροιας , σας εύχονται 

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ και 
ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ 

ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 2018.Εορταστικό Πρόγραμμα  
2017 -2018 :

Τρίτη:  19.12.2017     09:00-14:00  17:00 - 21:00
Τετάρτη: 20.12.2017   09:00-14:00  17:00 - 21:00
Πέμπτη: 21.12.2017   09:00-14:00  17:00 - 21:00
Παρασκευή: 22.12.2017 09:00-14:00 17:00 - 21:00
Σάββατο: 23.12.2017   09:00-16:00 
Κυριακή: 24.12.2017   11.00-17.00
Δευτέρα: 25.12.2017    ΑΡΓΙΑ
Τρίτη:  26.12.2017       ΑΡΓΙΑ
Τετάρτη: 27.12.2017   09:00-14:00  17:00 – 21:00
Πέμπτη: 28.12.2017   09:00-14:00  17:00 – 21:00
Παρασκευή: 29.12.2017 09:00-14:00  17:00 – 21:00
Σάββατο 30.12.2017     09:00- 16:00 
Κυριακή 31.01.2017     11.00-17.00
Δευτέρα 01.01.2018     ΚΛΕΙΣΤΑ
ΤΡΙΤΗ  02.01.2018       ΚΛΕΙΣΤΑ

Ευχές και κάλαντα Χριστουγέννων στους τροφίμους του ‘’Σωσσίδειου’’ 
Γηροκομείου Βέροιας από τους απόφοιτους Γυμνασίου του 1972



Του Δ.Π.Τόλιου

Λίγοι πια είναι οι εν ζωή βεροιώτες που μπορούν να θυμη-
θούν την Βέροια της οδού Ελιάς των ετών 1967-1974 όπως 
στην ασπρόμαυρη φωτογραφία  της εποχής απεικονίζεται. 
1967, ο γράφων ενός έτους μικρός νοικιάρης του ιατρού Θεμι-
στοκλή Ιατρόπουλου και της Ολυμπίας Παπαδήμα . Δίπλα μας 
ένας μαντρότοιχος χαμηλός χωρίζει το γκαράζ και το πλυσταριό 
από την Βίλα Εληά και παρακάτω στη γωνία η οικία Γούτα του 
συμμαθητή μου και παιδικού φίλου Γιώργου Καλαμπαλίκα. Γω-
νία, οδός Παστέρ, οι Ιπποκράτες Παναγιώτης Βαρελόπουλος και  
ΘέμιστοκλήςΙατρόπουλος κρατούν τα στενά στο αριστερό κέρας 
της οδού, απέναντι η οικία Αργύρη Μπουλασίκη και η φιλαρμο-
νική του Δήμου. Στη σειρά  η οικία Χριστοδούλου, η κυρία Δόξα 
ψυχή του Γηροκομείου Βεροίας, ο Φάνης Σύρπης και η Αλίκη. 
Πιό πάνω ο Κούλης . Το παλιό Νοσοκομείο που γεννήθηκα. Η 
οδός Ελιάς των παιδικών μου χρόνων. Οι πολυκατοικίες της 
οδού ήρθαν χρόνια μετά. Τα αυτοκίνητα ελάχιστα, οι τριαντα-
φυλλιές του σπιτιού στα χέρια του κυρ Ζαφείρη, το υπόγειο με 
το πλυσταριό και την μαυρίλα του κάρβουνου. Στην προσσε-
λήνωση της 29.6.1969, μαζί με την εμφάνιση της αδελφής μου 
στην γη φρόντισε και πάτησε ο άνθρωπος στο φεγγάρι. Urania 
ασπρόμαυρη σε σύνδεση το ΕΙΡΤ με την Αμερική, κόσμος στο 
σπίτι μας στην Ελιάς 14. Μια μέρα, η μητέρα μου  εξήγησε ότι 
το ένα μας δωμάτιο πίσω, θα κλεισθεί γιατί ο Βάσος, ο γιός του 
Θέμη Ιατρόπουλου, έγινε γιατρός και θα ανοίξει ακτινολογικό 
εργαστήριο. Ο ιατρός Βαρελόπουλος, σφυρίζει από το μικροβιο-
λογικό του εργαστήριο και παίζει με τα νεύρα μου. Τα βράδυ της 
Κυριακής η λαμπαδηφορία των στρατιωτών. Ξυπνήσαμε ένα 
πρωί και μάθαμε τον θάνατο του Πατούνα, γυρνώντας από την 
Μεθώνη, βούιξε η Βέροια . Φευγαλέες εικόνες της οδού Ελιάς 
που έφυγε. Ανέβηκα στον πάνω όροφο στο σπίτι του ιατρού, 
«αυτός εδώ ο μικρός λαγουδάκος βρίσκεται μπροστά σου, 
Μαγνησία 1910, πρόσκοπος της Μικράς Ασίας Θεμιστοκλής 
Ιατρόπουλος». Τον βρήκαν στα κατάστιχα, τους στείλαν φάκελο 
«Αναζητώντας τις ρίζες μας». Εργασία στο γυμνάσιο για την α-

κτίνες Χ. Επίσκεψη στο ακτινολογικό εργαστήριο του Βάσου, το 
παλιό μου παιδικό δωμάτιο - αίθουσα αναμονής. Ο Βάσος   μου 
δίνει υλικό ακτινών για το μάθημα της φυσικής στην Α’ Γυμνα-
σίου. Αργότερα, στην Καστανιά, πρόσκοποι και οι δύο, εκείνος 
έφορος παλαιών προσκόπων υπό την ηγεσία του αξέχαστου 
νευρολόγου Γιώργου Ματαράγκα, εγώ λιλιπούτιος πρόσκοπος.
Θυμάμαι τα συναρμολογούμενα της « Περιπέτειας»,  την γέν-
νηση της Ολυς. Η μοίρα το έφερε να συνδεθώ με την οικογένεια 
του Σταύρου Πολυζωίδη , το μυστικό ήταν ο Θέμις , ο Πάνος, ο 
Βάσος αλλά και η Αρκαδούλα. Στο Νοσοκομείο της Βέροιας, δι-
ευθυντής ακτινολογικής όσους μπόρεσε τους βοήθησε και με το 
παραπάνω, είχε την αρχοντιά και την καλοσύνη του Μικρασιάτη. 
Πρόεδρος του Πειθαρχικού του Ιατρικού Συλλόγου επί χρόνια. 
Μετά τους προσκόπους ασχολήθηκε με ένταση με τους Λαιονς., 
έγινε διοικητής περιφέρειας Ελλάδος και Βουλγαρίας. Είχε ευχή 
και εντολή από τους γονείς να βοηθά. Διάγνωση καρκίνου του 
πατέρα μου, από το στόμα του άκουσα τα μαντάτα. Ηρθε στο 
πνευματικό μνημόσυνο του Τάκη Κασαμπαλή. Και σαν σκληρός 
και εγωιστής συγγραφέας η ζωή το’ φερε και βρεθήκαμε για έ-
ναν τελευταίο καφέ, που άλλού, στο μνημόσυνο της Ελένης Πο-
λυζωίδου πριν λίγες μέρες στη Θεσσαλνίκη. Παρουσία της αρχι-
τέκτονος Βιβής, συζύγου του και φύλακα άγγελου του όλα αυτά 
τα χρόνια Ταξίδια σε όλο τον κόσμο, διηγήσεις για τον Νιαγάρα, 
ατέλειωτες βεροιώτικες στιγμές και άλμπουμ, στο πρόσωπο 
του βλέπω την οδό Ελιάς των παιδικών μου χρόνων. Βασίλειος 
Ιατρόπουλος του Θεμιστοκλή και της Ολυμπίας. Τα λόγια απο-
χαιρετισμού του ιατρού Βασιάδη κλείνουν ένα ωραίο ταξίδι , μια 
λαμπρή ιατρική κ κοινωνική  πορεία. Το κλάμα του παιδικού του 
φίλου Νίκου Καλαιτζή, δίνει το στίγμα μιας φιλίας που τελειώνει 
βίαια.  Ελιάς 14, σήμερα COIN, ένας ζεστός καφές πίσω- πίσω 
στο δωμάτιο του ακτινολογικού εργαστηρίου. Αυλαία.

Υ.Γ
Η ασπρόμαυρη φωτογραφία της οδού Ελιάς έχει την δική 

της αξία. Εκτός από το υπό ανοικοδόμηση σπίτι Ιατρόπουλου, ο 
φακός κατέγραψε το ιστορικό κατσαριδάκι αυτοκίνητο του ιατρού 
Θεμιστοκλή Ιατρόπουλου, παρκαρισμένο κάτω από το υπό κα-
τασκευή σπίτι στην Ελιάς 14. Το πρώτο αυτοκίνητο της μεταπο-
λεμικής Βέροιας για να μπορεί ο γιατρός να κινείται γρήγορα στα 
περιστατικά και ο Πάνος να πηγαίνει με πρώτη ταχύτητα στους 
άδειους δρόμους της Βέροιας.
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Περιηγητική Λέσχη Βέροιας

Συγκέντρωση Τροφίμων
Η Περιηγητική Λέσχη Βέροιας στα πλαίσια του Κοι-

νωνικού και Φιλανθρωπικού χαρακτήρα, διοργανώνει 
συγκέντρωση τροφίμων, στα γραφεία της Λ. Ανοίξεως 90, 
για να τα προσφέρει στην Φιλόπτωχο Αδελφότητα Βεροί-
ας η οποία προσφέρει καθημερινά συσσίτιο σε άπορες 
οικογένειες.

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

Το Δ.Σ.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΩΝ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΩΝ 
ΒΕΡΟΙΑΣ

Ανακοίνωση - 
Προειδοποίηση

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

Ο Σύλλογος Ζαχαροπλαστών   
Και Καταστηματαρχών        

Ζαχαροπλαστών Βεροίας 

Σφαιρική ενημέρωση για την εβραϊκή 
συνοικία της Μπαρμπούτας 

και τους κατοίκους της στο διήμερο 
σεμινάριο του ΚΠΕ Νάουσας στη Βέροια

Το Κέντρο Πε-
ριβαλλοντικής Εκ-
παίδευσης Νάου-
σας στις 15 και 16 
Δεκεμβρίου 2017 
πραγματοποίησε 
στη Βέροια διήμε-
ρο σεμινάριο με 
σκοπό την ενη-
μέρωση και ευαι-
σθητοποίηση των 
εκπαιδευτικών και 
των πολιτών για  
το φυσικό και αν-
θρωπογενές περι-
βάλλον της παρα-
δοσιακής γειτονιάς «Μπαρμπούτα». Οι εργασίες της Παρασκευής 15 Δεκεμβρίου 
ξεκίνησαν στις 6.00 μ.μ. στο Παύλειο Πολιτιστικό Κέντρο.  «Σε ένα πρώην τζαμί που 
σήμερα ανήκει στην Ιερά Μητρόπολη Βέροιας και Καμπανίας, θα προσπαθήσουμε 
να μιλήσουμε για τους Εβραίους» είπε η Υπεύθυνη του ΚΠΕ Νάουσας Στυλιανού 
Λιάνα κατά την εναρκτήρια ομιλία της επισημαίνοντας τον πολυπολιτισμικό χαρακτή-
ρα της Βέροιας. Ο πρώην δήμαρχος της πόλης Χασιώτης Γιάννης άνοιξε  τον κύκλο 
των ομιλιών, παρουσιάζοντας με γλαφυρό τρόπο το πώς και το γιατί  κατόρθωσε 
η ομάδα του να διαμορφώσει τις συνθήκες (πολιτικές, οικονομικές, οργανωτικές) 
που οδήγησαν στην ανάπλαση της γειτονιάς.  Τα στοιχεία που χαρακτήρισαν την 
ομάδα εκείνης της περιόδου ήταν το όραμα, η εξωστρέφεια, η γνώση και το εκ των 
προτέρων δομημένο πλαίσιο δράσης. Ακολούθησε ο αρχιτέκτονας της Εφορείας 
Νεωτέρων Μνημείων Κ. Μακεδονίας Ζυγομαλάς Δημήτρης που αναφέρθηκε στην 
αρχιτεκτονική των κτηρίων της Μπαρμπούτας δίνοντας με απλό και κατανοητό 
τρόπο πληροφορίες όχι μόνο για την αρχιτεκτονική, αλλά και για τη λειτουργική ορ-
γάνωση της γειτονιάς συνδέοντας τα κτήρια με την καθημερινή ζωή των ανθρώπων 
που κατοικούσαν εκεί. Στη συνέχεια ο δικηγόρος – συγγραφέας  Λιόλιος Γεώργιος  
συνάρπασε τους συμμετέχοντες περιγράφοντας την καθημερινότητα των κατοίκων 
της Μπαρμπούτας και το πως  άνθρωποι απλοί, άνθρωποι  της διπλανής  πόρτας 
(νοικοκυρές, παιδάκια, παντοπώλες, ράφτες κλπ) οδηγήθηκαν στο χαμό ως αμνοί 
προς θυσία. Το πλούσιο ερευνητικό υλικό του ομιλητή (φωτογραφίες, χάρτες, πί-
νακες, χρονολόγιο γεγονότων, βιβλιογραφία)  υπάρχει στο βιβλίο του «Σκιές της 
Πόλης». Η παρουσίαση του ολοκληρώθηκε με την προβολή της σύντομης ταινίας 
το «Νήμα». Η Γαρυφαλλιά Κατσαβουνίδου αρχιτέκτονας και συγγραφέας με τον 
τίτλο της ερασιτέχνιδας μουσικού αναφέρθηκε στο Σεφαραδίτικο τραγούδι συ-
μπληρώνοντας το χορωδιακό σύνολο Ηχώ Βερόης, το οποίο υπό τις οδηγίες της 
ΝατέλαΙτσουαΐντσε ερμήνευσε με εκπληκτικό τρόπο 4 σεφαραδίτικα τραγούδια προς 
τέρψιν των ακροατών. ΝτούρμεΝτούρμε τραγουδούσε μια μάνα στο μικρό της γιο,  
AdioKerida  τραγουδούσε ένας εραστής στην αγαπημένη του, ίδιοι οι καημοί και οι  
χαρές των ανθρώπων σε όλες τις εποχές, σε όλες τις φυλές. Ο έρωτας, η μοναξιά, 
η αγάπη, ο θάνατος, ο αποχωρισμός.  Ο επόμενος ομιλητής ήταν ο εκπαιδευτικός 
Μιχάλης Σμέρνος που αναφέρθηκε στη στερεοτυπική φιγούρα του «Εβραίου» στο 
έργο του Σαίξπηρ  «Ο  έμπορος της Βενετίας», βάζοντας τους συμμετέχοντες να 
σκεφτούν κριτικά για τις στερεοτυπικές αντιλήψεις που κυβερνούν τον τρόπο με τον 
οποίο ζούμε και πράττουμε. Ο τελευταίος ομιλητής ήταν ο Λυκοστράτης Βασίλης 
αντιδήμαρχος τουρισμού, ο οποίος αναφέρθηκε στο όραμα της σημερινής δημοτικής 
αρχής για την τουριστική προβολή της πόλης. Το Σάββατο 16 Δεκεμβρίου 2017 οι 
εργασίες του σεμιναρίου ξεκίνησαν στις 9.30π.μ. με επίσκεψη στη συναγωγή, εκεί 
ο  εκπαιδευτικός Έζρα Μπακόλα μίλησε από καρδιάς και με πολύ συναίσθημα για 
το κτίσμα και την κοινότητα καθώς και για τα 63 εβραιόπουλα - Βεροιοτόπουλα 10-
12 ετών που χάθηκαν στα κρεματόρια του Άουσβιτς – Μπίρκεναου  Στη συνέχεια, οι  

συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί συγκεντρώθηκαν στο 2ο Δημοτικό Βέροιας όπου 
εργάστηκαν για να μετατρέψουν τις πληροφορίες που έλαβαν σε εκπαιδευτικές 
δράσεις.  

Το ΚΠΕ Νάουσας ευχαριστεί θερμά τους ομιλητές που αποδέχθηκαν την 
πρόταση να συμμετάσχουν στις εργασίες, το χορωδιακό σύνολο Ηχώ Βερόης 
και την κυρία Νατέλα Ιτσουαΐντσε, την υπεύθυνη σχολικών δραστηριοτήτων 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Έφη Αντωνιάδου, τον κύριο Μάκη Λιόλιο και τον 
κύριο Τάσο Τόλιο για τις ουσιαστικές παρεμβάσεις – προτάσεις  τους και τον 
οινοποιητικό συνεταιρισμό ΒΑΕΝΙ για τη χορηγία.

Εκ μέρους της Παιδαγωγικής Ομάδας του ΚΠΕ Νάουσας
Η Υπεύθυνη, Στυλιανού Λιάνα

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
   Το διοικητικο συμβουλιο και οι τροφιμοι της φιλοπτωχου αδελφο-

τητας κυριων βεροιας ευχαριστουν την 1η μεραρχια πεζικου και την 
ενωση παλαιων προσκοπων βεροιας που της απεδωσαν το ποσο 
της εκδηλωσης<<ΤΣΙΠΟΥΡΟ 2017>> με το οποιο αγοραστηκαν 130 
λιτρα λαδι και 130 κιλα αλευρι,πουσυμπληρωσαν τα δεματα που 
θα δοθουν τα χριστουγεννα σε απορες οικογενειες της πολης μας.                                                                                                                                             
                         

ΕΛΗΑΣ 14
Με αφορμή τον Βάσο Ιατρόπουλο  
και μια ασπρόμαυρη φωτογραφία
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Με γκολ του αμυντικού Σουλιώ-
τη στο 15’ λεπτό του αγώνα, 
η Βέροια επικράτησε με 1-0 

της μαχητικής Αναγέννησης Καρδίτσας 
και πήρε μεγάλη βαθμολογική  ανάσα.  
Η Βέροια είχε ευκαιρίες για να πετύ-
χει και άλλα τέρματα ενώ στο 45’ ο 
κορυφαίος παίκτης της Καρδίτσας ο 
τερματοφύλακας Γκέκας απέκρουσε 
σουτ του Μπαστιάνου όπως και στο 72’ 
λεπτό. Μεγάλη χαμένη ευκαιρία για την 
Βέροια η φάση στο 78’ λεπτό όταν ο 
Λίταινας ύστερα από ‘ένα σόλο έπιασε 
δυνατό σουτ μέσα από την περιοχή και 
η μπάλα τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι 
της Καρδίτσας.

ΕπίσηςπολύκαλήευκαιρίαείχεηΒέροιακαιστο
51’ λεπτό όταν από κοντά οΡούνει έπιασε κεφαλιά
καιπέρασε λίγο άουτ Οι φιλοξενούμενοι έχουν μία
καλή ευκαιρίαστο54’ λεπτόμε τονΠαναγιώτηΠλα-
βούκοπου απέκρουσε από κοντά ο Γιαγκιόζης σε
κόρνερ.

Όπωςείπαμε τογκολτηςΒέροιαςπέτυχεουψη-
λόσωμοςαμυντικός τηςΣουλιώτηςο οποίος εκμετα-
λεύτηκε την ασθενήαπόκρουση του τερματοφύλακα
καιαπόκοντάπέτυχετομοναδικόγκολ.

Στοβ’ημίχρονο ηΒέροιαέχασεμεγάληευκαιρία
γιανακάνειτο2-0.ΟΚοζάκηςέκανετηνσέντρααπό
δεξιά,οΡούνεϊπήρεμόνοςτηνκεφαλιάστούψοςτης
μικρήςπεριοχήςαλλάημπάλαπέρασεδίπλααπότο
κάθετοδοκάριτουΓκέκα.Οιφιλοξενούμενοιείχανάλ-
λημιακαλήαπειλήστο60’.ΟΤζέκοςέγινεαποδέκτης
τηςμπάλαςστηνπεριοχήτηςΒέροιας,στριφογύρισε,

έκανεέναχλιαρόσουταλλάοΓια-
γκιόζηςμπλόκαρε.

Μετά το 65’  η Αναγέννηση
Καρδίτσαςπαίζοντας με δύοφορ
πήρε τηνπρωτοβουλία των κινή-
σεων και έκλεισε την Βέροιαω-
στόσο δεν μπόρεσε να δημιουρ-
γήσει κάποια καλή ευκαιρία χάρις
στηνκαλάοργανωμένηάμυνατης
Βέροαις.

Πάντωςστα τελευταία λεπτάη
μπάλαπήγαινεπάνωκάτωμετην
Βέροιαναέχει2-3αξιόλογασουτ.

Καλύτερη και μεπερισσότερες
ευκαιρίεςπαρουσιάστηκε και σή-
μερα η Βέροια, με τους παίκτες
μαχητικούςστιςπερισσότερεςμο-
νομαχίεςαλλάγιαμίαακόμηφορά
δεν απέφυγαν κάποια επιπόλαια

λάθη.
Ηνίκηήτανδίκαιηκαιφυσικάηομάδαπήρεμεγά-

ληβαθμολογικήανάσα.
Διαιτητής:Κοτσάνης(Καμπούρης,Δημόπουλος)

ΒΕΡΟΙΑ:(Χαραλαμπίδης)Γιαγκιόζης,Σουλιώτης
(61’Λίταινας), Καψάλης, Κοζάκης,Δαμιανάκης,Λά-
σκαρης,Μπλέτσας,Δόρης(84’Λαζόπουλος),Μπαστι-
άνος(90’Μέξης),Ρούνεϊ,Ουνγιαλίδης.

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ: (Βαζάκας)Γκέκας,Καρίκι, Κων-
σταντινόπουλος, Ρουσσάκης,Θεοδωράκης,Μπιτέ-
λης,Σουντούρα,Σταματάκης(70’Χατζάρας),Ποζατζί-
δης,Κονέ,Πλαβούκος(58’Τζέκος).

Τααποτελέσματα
Βέροια-ΑναγέννησηΚαρδίτσας....................1-0
Εργοτέλης-ΑπόλλωνΚαλαμαριάς.................1-1
Καλλιθέα-ΑπόλλωνΛάρισας.........................0-1
Αχαρναϊκός-Αιγινιακός...........................0-3α.α.
ΔόξαΔράμας–ΑΟΧ/Κισσαμικός....................1-1
Α.Ε.Καραϊσκάκης–Τρίκαλα..........................0-1
Σπάρτη–Πανσερραϊκός.................................1-0

Δηλώσειςπροπονητών
Ικανοποιημένοςαπότοαποτέλεσμακαιτηνεμφά-

νισηκόντραστηνΑΣΑήτανοτεχνικόςτηςΒέροιας,Α-
πόστολοςΧαραλαμπίδης.Οπροπονητήςτηςομάδας
από τηνΗμαθίασχολίασε την εντός έδρας νίκη της
ομάδας τουμε 1-0 επί τηςΑναγέννησηςΚαρδίτσας,
τονίζονταςπωςήτανδίκαιηηεπικράτησήτους.

Αναλυτικάταόσαδήλωσε:
«Θέλανεκαιοιδύοομάδεςτηνίκη.Ήτανμιαδίκαιη

νίκη.Παίξαμεαπέναντισεμιαδουλεμένη και δυνατή
ομάδαόπωςηΚαρδίτσαπου έχει καιαξιόλογοπρο-
πονητή.Δικαιωθήκαμε διότι δεν αφήσαμε τουςπαί-
κτες τηςΑναγέννησης να κάνουν κλασικές ευκαιρίες.
Αντίθετα εμείς είχαμε ευκαιρίες με τονΜπαστιάνο,

τονΡούνεΐκαι τονΛίταινα.Ταπαιδιά
έκανανμεγάληπροσπάθεια.Έχουμε
καιεμείςταπροβλήματαμαςπουδεν
είναιλίγα».

«ΠιοουσιαστικήηΒέροια»
Στην έλλειψησυγκέντρωσης, λό-

γωκαι της διοικητικήςαβεβαιότητας
στάθηκεμετά τηνήτταστηνΗμαθία
οΓιώργοςΒαζάκας.

Οπροπονητής τηςΑΣΑσχολία-
σε το1-0ειςβάρος τηςομάδας του
κόντραστηΒέροια, τονίζονταςπως
η «Βασίλισσα τουΒορρά»ήτανπιο
κυνικήκαιπήρετηνίκη.Αναλυτικά:

«Ήταν έναπαιχνίδι ομάδωνπου
είχανπροβλήματα από το καλοκαί-
ρι. Έγινε ανοιχτό ματς και κέρδισε
η ομάδαπουπετυχαίνει γκολ.Προ-
σπαθήσαμενααντιδράσουμε,αλλά-
ξαμε τρόποπαιχνιδιού, παίξαμε με
δύοσέντερφορ,αλλάδενπετύχαμε
τέρμα.ΗΒέροιαήτανπιοουσιαστική
καισεέναλάθοςτουτερματοφύλακα
μαςσημείωσεγκολ.

ΗΑναγέννησηπληρώνειτηνδιοι-
κητικήαβεβαιότητα.Ότανέχειςπρο-
βλήματαδεν είσαι συγκεντρωμένος.
Χρειαζόμαστε διοικητική ηρεμία, με-
ταγραφές, για να βρούμε το δρόμο
για τη σωτηρία.Δεν έχωπαράπο-
νο από ταπαιδιά.Έδωσαν και την
ψυχή τουςσήμερα.Ο κόσμος ήρθε
μαςστήριξε αλλά δεν τον ικανοποι-
ήσαμε»
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Με νίκη ξεκίνησε τον δεύτερο 
γύρο του πρωταθλήματος 
ο Φ.Α.Σ. ΝΑΟΥΣΑ. Στον 

αγώνα με τον Μέγα Αλέξανδρο Τρι-
κάλων στο ΔΑΚ Νάουσας, η ομάδα 
μας κυριάρχησε σε όλη τη διάρκεια 
του αγώνα και παίζοντας με πάθος 
πίεσε από το πρώτο λεπτό χωρίς να 
αφήσει περιθώρια στους φιλοξενού-
μενους, οι οποίοι περιορίστηκαν σε 
καθαρά αμυντικό ρόλο. 

Παρά τοβαρύαγωνιστικό χώρο, εξαιτίας της
έντονης βροχόπτωσης λίγεςώρες πριν την έ-
ναρξητουαγώνα,ηομάδατουΒασίληΑσλανίδη
μεοργανωμένες επιθέσειςπίεσε τηνομάδα των
Τρικάλων,επέβαλετορυθμότηςκαιέφτασεστη
νίκη, η οποία ανέβασε τουςΝαουσαίους στην
5η θέση της βαθμολογίας και μαζί δίνει μήνυμα
αισιοδοξίας για ακόμη καλύτερη συνέχεια. Στο
τέλος του αγώνα οι «κυανόλευκοι» κέρδισαν το
ζεστό χειροκρότημα τωνφιλάθλων, οι οποίοι α-
ναγνώρισαν τηνπροσπάθεια και τηνπολύ καλή
εμφάνιση.

Μετά τη διακοπή τουπρωταθλήματος για τις
γιορτές, η ομάδα μας θα επιστρέψει στις αγω-
νιστικές της υποχρεώσεις τηνΚυριακή 7 Ιανου-
αρίουμε τον εντός έδραςαγώνααπέναντι στον
ΑλμωπόΑριδαίας.

Τοφιλμτουαγώνα
•8΄δυνατόσουττουΜουρίκιέξωαπότηνμε-

γάληπεριοχή,άουτ

•12΄σουτ τουΚυζιρίδηπερνάει άουτ από το
δεξίδοκάρι

•20΄σουττουΚαπετάνουμπλοκάρει οΝομι-
κός

•33΄σουττουΧατζόπουλουαπόύψοςτηςμε-
γάληςπεριοχής,άουτ

•48΄πάσα τουΚυζιρίδηβγάζεισεθέση τετα
τετ τονΝτινόπουλο, τοσουτμπλοκάρει οΑργυ-
ρόπουλος

•59΄ οΜαντώςπιάνει δυνατόσουτ έξωαπό
τηνπεριοχή, η μπάλα κοντράρει στους αμυντι-
κούς και φτάνει στονΝτινόπουλοπου αστοχεί
απόκαλήθέση.

•68΄ μακρινόσουτ τουΖωγράφουμπλοκάρει
εύκολαοΝομικός

•77΄ ΓΚΟΛ! οΤούφας εκτελείφάουλαπόδε-
ξιά, οΜουρατίδης μεωραίαπροβολή κάνει το
1-0!

•87΄ κεφαλιά του Καψάλη από καλή θέση
μπλοκάρειοΑργυρόπουλος

•90+΄ οΝτινόπουλος επιχειρεί μακρινό σουτ
στηνκενήεστία,ημπάλαπρινπεράσειτηγραμ-
μήτηδιώχνειοΚίτσας.

Οισυνθέσειςτωνομάδων
Φ.Α.Σ.ΝΑΟΥΣΑ (ΒασίληςΑσλανίδης):Νομι-

κός, Ζούρκος,Περηφανόπουλος, Γιαννόπουλος,
Μουρατίδης,Τούφας,Μουρίκι (53΄λ.τ.Μαντώς),
Κυζιρίδης,Παντζαρτζίδης (82΄Νίκου),Χατζόπου-
λος(67’Καψάλης),Ντινόπουλος(90+Τόσιος)

Μ.ΑλέξανδροςΤρικάλων (ΘωμάςΑμπρικί-
δης):Αργυρόπουλος, Συμπεθέρης (84΄Τερζής),
ΚίτσαςΕλευθ.,Πετκάκης,Τσουλλχάη,Ταταρίδης,
Βλάχος(79΄Ζαχαριουδάκης),Ζωγράφος(71’Πο-
τουρίδης),ΚίτσαςΓ.,Παρσόπουλος(58’Κουκου-
ράκης),Καπετάνος.

ΝίκησεηΒέροια1-0τηνΚαρδίτσα
Δηλώσεις προπονητών

Γ΄Εθνική-2οςόμιλος
Νάουσα-Μ. Αλέξανδρος Τρικάλων 

1-0
Φάσειςκαιγκολ

Γ΄ Εθνική - 2ος όμιλος

ΑΣΦΑλεξάνδρειας-
ΆρηςΠαλαιοχωρίου1-2

45’Χρύσης-10’Σαμπιασβίλι,73’Τσιντογιάννης1-2
ΟΑρηςΠαλαιοχωρίουείχεφάσειςγιανατελειώσεινωρίτερατηνίκη.ΠροηγήθηκεμετονΣαμπια-

σβίλιστο10’,ωστόσοστηντελευταίαφάσητουημιχρόνουοΧρύσηςισοφάρισεσε1-1.Νωρίτερακαι
δηστο41’φώναξανγιαπέναλτιοιγηπεδούχοισεσπρώξιμοτουΜυλωνά.Τελικά,οΤσιντογιάννηςστο
73’ύστερααπότηνασίσττουΚουκουλέκηέκανετο1-2.ΔέκαλεπτάμετάαποβλήθηκεοΣιμόνι.

ΑΣΦΑλςξάνδρειας (Αναστασόπουλος):Κούζας,Κωτσόπουλος,Δημητρίου, Ζάχος,Αργυρίου (55’
Πιπιλιάρης),Δημητρόπουλος,Καρατζόγλου,Δαδάκος(33’Πέικος),(60’Ταλαίπωρος),Σκοπελίτης,Μυ-
λωνάς,Χρύσης

ΑρηςΠαλαιοχωρίου (Μπίλης):Παλαβράκης,Τσιντογιάννης,Σαμπιασβίλι (54’Κρημιανιώτης),Κου-
κουρώνας,Ταΐρης,Αποστόλου,Προβατίδης (54’ Γκιάτας) (92’Παπάς),Κουκουλέκης, Σιμόνι,Καρλό-
πουλος,Κωτάκης(89’Ντόμπρος)

Διαιτητής:Τσέτσιλας(Γρεβενών)
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Μία ακόμη ήττα και μάλιστα 
από μια ομάδα με τους 
ίδιους στόχους, γνώρισε ο 

ΑΟΚ Βέροιας. Οι Ημαθιώτες, παρά 
το γεγονός πως προηγήθηκαν ένα 
λεπτό πριν το τέλος, εμφάνισαν και 
πάλι τα γνωστά σημάδια στο τέλος 
και ηττήθηκαν από τον μαχητικό 
ΑΠΣ Πτολεμαΐδας με σκορ 70-67. 
Το παιχνίδι κινήθηκε στην κόψη 
του ξυραφιού και ήταν φανερό 
πως όποιος είχε την απαιτούμενη 
ψυχραιμία θα έπαιρνε το ροζ φύλλο 
αγώνα. Αμφότερες οι ομάδες έπαι-
ζαν με την πλάτη στον τοίχο μετά τα 
τελευταία αποτελέσματα και αυτό 

λειτούργησε αρνη-
τικά στην ψυχο-
λογία τους καθώς 
επιδόθηκαν σε μια 
σειρά λαθών μέσα 
στο παιχνίδι.

Οι φιλοξενούμενοι
είχαν ελαφρύπροβάδι-
σμα στο σκορ στο με-
γαλύτερο μέρος του α-
γώνα,μετονΑρίωνανα
έχει πάντα την επαφή
παίρνονταςκαιαυτόςμε
τη σειρά του «κεφάλι»
τόσο με το 58-56 όσο
και το 62-60 λίγοαργό-
τερα.

Στο39’ τουαγώναο
ΑΟΚπήρεπροβάδισμαστοσκορμε66-64όμως
υπέπεσανσε δύοδιαδοχικάφάουλμε αποτέλε-
σμαναδεχτούντέσσεριςπόντουςκαιτοσκορνα
διαμορφωθείστο68-66γιατουςγηπεδούχους.

Ακολούθησε μία εύστοχη από τις δύο βολές
που κέρδισε οΤρομπούκης και ο Σαρρήςστην
τελευταία επίθεση τουαγώνα«έγραψε»από τη
γραμμήτωνβολώντοτελικό70-67.

Ταδεκάλεπτα:21-20,36-38,49-52,70-67
ΑΠΣΠτολεμαΐδας :Κλασίδης 3, Σείντης,Κα-

λομενίδης,Μαστροδημήτρης 11(3),Νεοφυτίδης,
Τσολάκης6,Σαχπατζίδης15(1),Πανίδης11(1),
Αθανασιάδης10,Σαρρής14.

ΑΟΚΒέροιας:Τρομπούκης1,Οντούλζογλου,
Σισμάνης 11 (1), Γκάνας 3 (1), Βλάχος 23 (1),
Μαυρίδης 18 (1), Γιαννόπουλος,Μπαρμπαρού-
σης2,Γιαννουζάκος9(2)

Δεν μπόρεσε ναπάρει θετικό αποτέλεσμα στην
έδρα τηςΧΑΝΘοΦίλιπποςΒέροιας, καθώςηττήθη-
κεμε27-25στηΘεσσαλονίκη,στοπλαίσιο της11ης
αγωνιστικής τουπρωταθλήματος χάντμπολ τηςΑ1
κατηγορίαςτωνανδρών.Ολοκλήρωσεέτσιτονπρώτο
γύροτουπρωταθλήματοςστην8ηθέσημε8βαθμούς,
μετρώντας4νίκεςκαι7ήττες.ΟιΒεροιώτεςπραγμα-
τοποίησαν μέτρια εμφάνιση και βρέθηκανπίσωστο
σκορμε13-11στοημίχρονο.Στοδεύτερομέροςοιγη-
πεδούχοιξέφυγανμε20-14στο42’,οΦίλιπποςόμως
επέστρεψεκαιμείωσεσε25-24στο47’.Οιπαίκτεςτης
ΧΑΝΘόμωςφάνηκανπιοσυγκεντρωμένοιστα τελευ-
ταίαλεπτά,πέτυχανκρίσιματέρματακαιπήραντηνίκη
με 27-25.Έφτασαν έτσι τους 10βαθμούς και έχουν
δυοπερισσότερουςαπότους‘’ερυθρόλευκους’’.


ΟΑΓΩΝΑΣ

Μεπρωταγωνιστές τους τερματοφύλακες τωνδυο
ομάδων,ΙωαννίδηκαιΖλατάνοξεκίνησεηαναμέτρηση,
οι οποίοιπρόσφεραν καταπληκτικές επεμβάσεις.Οι
δύοαντίπαλοισυμβάδιζανστοσκορσταπρώταλεπτά
μεαποτέλεσμα να είναι ισόπαλοι 4-4στο10’ και 7-7
στο15’.Στησυνέχειαοι‘’ερυθρόλευκοι’’κατάφεραννα
πάρουντοπροβάδισμαμε9-10στο25’,στατελευταία
πέντε λεπτάόμωςοι γηπεδούχοι απάντησανμεσερί
4-1καιπήγανστααποδυτήριαγιατοημίχρονομπρο-
στάμε13-11. ΣτηνεπανάληψηοιπαίκτεςτηςΧΑΝΘ
κατάφεραννα ελέγξουν τονρυθμό τουπαιχνιδιού και
μεκύριοεκφραστήστιςεπιθέσειςτουςτονΤσαμουρίδη
απόθέσηπίβοτ,πήρανπροβάδισμαμε17-14στο40’.
Μάλιστα εγκλωβίζοντας τουςΒεροιώτεςστην επίθεση
έφτασανστο20-14στο42’,θέτονταςτιςβάσειςγιατη
νίκη.Οιφωνές τουΠαυλίδηαφύπνισαν τουςφιλοξε-
νούμενουςοι οποίοιαρχικάμείωσανμε21-19με τον
Κωστακίδηστο47’καιέφτασανσεαπόστασηβολήςμε
γκολτουΓρηγοριάδη,25-24στο57’.Οιλάθοςεπιλογές
τουςωστόσοστατελευταίακρίσιμαλεπτάέδωσαντην
ευκαιρία στουςπαίκτες τηςΧΑΝΘναπετύχουν δυο
κρίσιμα τέρματα και ναφτάσουν στη νίκη με τελικό
σκορ27-25,προσπερνώνταςπαράλληλατουςαντιπά-
λουςτουςστηνβαθμολογία.

Πεντάλεπτα:  2-2,4-4,7-7,8-9,9-10,13-11,15-
12,17-14,20-17,24-20,25-22,27-25

Διαιτητές:Μπέτμαν-Τόλιος
Δίλεπτες:5-3,Πέναλτι:3/4-3/5
ΧΑΝΘ (Τσολάκος):Σπυρόπουλος, Σαρηγιαν-

νίδης 4,Ν.Παπαδόπουλος,Ρεμπελάκος 2,Δέσπος
6, Ιωαννίδης.ΠαπαδόπουλοςΑ 2,Κουρουμλίδης 1,
Στίγγας1,Τσαμήτρος,Τσαμουρίδης6,Παπαβασίλης,
Τσαγκαράκης,Μηλόπουλος,Μπαϊρλής5,Τσόγιας.

ΦΙΛΙΠΠΟΣΒΕΡΟΙΑΣ(Παυλίδης):Ζλατάνος,Ζευ-
γαρόπουλος,ΤριανταφυλλίδηςΔ.,Τζιμπούλας,Μπαλ-
τατζής 2,Ψωμιάδης, Χαραλαμπίδης 4, Σεϊρεκίδης
5, ΤριανταφυλλίδηςΑ.Φιλόσογλου, Κωστακίδης 3,
Αποστολίδης2,Παπαδόπουλος,Κουκουτσίδης,Αρσε-
νασβίλι5,Γρηγοριάδης4.

Τααποτελέσματα11ηαγωνιστική
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ-ΑΕΡΩΠΟΣΕΔ............. 25-34
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Ηεπόμενηαγωνιστική(20/1/2018)
Α.Ε.Κ.-ΔΙΟΜΗΔΗΣΑΡΓΟΥΣ
Α.Σ.ΕΔΟΥΚΑ-Χ.Α.Ν.Θ
Π.Α.ΣΦΟΙΒΟΣΣΥΚΕΩΝ-ΓΣΔΡΑΜΑ86
ΦΙΛΙΠΠΟΣΒΕΡΟΙΑΣ-Γ.Α.ΣΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣΓ.Σ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ/ΟΜ.ΞΥΝΗ
Π.Α.Ο.ΚΒΕΡΓΙΝΑTV-ΑΕΡΩΠΟΣΕΔΕΣΣΑΣ

Μπάσκετ Γ΄ Εθνική

ΉττακαιστηνΠτολεμαΐδα
γιατονΑΟΚΒέροιας70-67

ΧάντμπολΑ1Ανδρών
Αυλαία με ήττα για τον ΦΙΛΙΠΠΟ το 2017

Έχασεμε27-25στηΧΑΝΘ

Το ρόλο του φαβορί επιβεβαί-
ωσαν οι Αετοί Βέροιας, στην 
τελευταία αναμέτρηση για το 

2017. Η ομάδα του Ντάνη Τυριακίδη 
επικράτησε με 75-44 της ΑΚΕ Πιερίας 
και σε συνδυασμό με την ήττα του 
Φίλιππου Νέας Πέλλας στην Κατερίνη 
από τον ΓΑΣΠ Πάνθηρες, έμεινε μόνη 
πρώτη στον βαθμολογικό πίνακα.

Ηαπουσία τουΜάκη Ιωσηφίδη στο σημερινό
παιχνίδι δεν επηρέασε σημαντικά την ομάδα της
Ημαθίας,πουμεεξαίρεσητοπρώτοδεκάλεπτοστο
οποίοοιΠιερείςδιατήρησαντηνεπαφήμετοσκορ,
είχεκαιπάλιεξαιρετικήαμυντικήλειτουργίακαιγια

το λόγοαυτόανάγκασε καιπάλι τον αντίπαλο να
σημειώσεικάτωαπό50πόντους.

ΠρώτοςσκόρερτηςομάδαςήτανοΚωστήςΓκε-
κόπουλος,πουσημείωσε17καιτονακολούθησεο
ΣτέλιοςΟυζούνηςμε12,ενώαγωνίστηκεμετάαπό
καιρό οΚωστής Γαβριηλίδηςπου επέστρεψε για
ολιγοήμερες διακοπές από τις σπουδές τουστην
Κύπρο.

ΕπόμενοπαιχνίδιγιατουςΑετούςμετονέοέτος
καισυγκεκριμέναστις13/1μεαντίπαλοτονΦίλιπ-
ποστηΝέαΠέλλα.

Ταδεκάλεπτα:13-9,33-22,51-28,75-44
ΟιπόντουτωνΑετών:Τσιμτσιρίδης5,Γαβριηλί-

δης,Παπαδόπουλος7,Ουζούνης12,Γκεκόπουλος
17,Πάππου11,Χρυσάφης7, Ιατρού2,Βλαχάκης
4,Κασάπης4,Ντιπτένης2,Κλωνάρας4

ΕΚΑΣΚΕΜΒ΄
Το 10x10 οι Αετοί Βέροιας
και...μοναξιά στην κορυφή! 

Τηνπρώτητουςεκτόςέδραςήτταγνώρισαντακορί-
τσιατουΦίλιππουΒέροιαςστηνΆρτα,καθώςηττήθηκαν
με29-25απότην τοπικήΑναγέννηση,στοπλαίσιο της
7ηςαγωνιστικής τουπρωταθλήματοςχάντμπολ τηςΑ1
κατηγορίαςγυναικών.Στατελευταίαλεπτάοιγηπεδούχες
έκλεισαντηνάμυνατους,οδήγησαντις ‘’ερυθρόλευκες’’
σεκακέςεπιλογέςστηνεπίθεση,μεαποτέλεσμανατρέ-
ξουνεπιμέρουςσκορ8-3καιναπάνεστααποδυτήρια
προηγούμενεςμε15-13.Στηνεπανάληψηοιπαίκτριες
τουΤσικίναξεκίνησανκαλύτερακαιανέκτησανγρήγορα
τοπροβάδισμα,18-19στο40’.Ηαναγέννησηαντέδρασε
καιπέρασεμπροστάμε24-22στο50’.Στοτελευταίοδε-
κάλεπτοτακορίτσιατουΦιλίππουφάνηκεναμηνέχουν
άλλεςδυνάμειςμεαποτέλεσμαοι γηπεδούχεςναφτά-

σουνστηδύσκοληνίκημετελικόσκορ29-25.
Πεντάλεπτα:3-1,4-4,7-8,7-10,12-11,15-13,16-

17,18-19,22-20,24-22,27-23,29-25
Διαιτητές: Γρηγοριάδης-Τομίδης -Δίλεπτες: 4-3,

Πέναλτι:2/2-2/5
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΑΡΤΑΣ (Δήμου): Μπαλάφα 3,

Σκουτέλα5,Καλοϊδή4,Σμαρδέλη2,Βέμη4,Σκάρα7,
Μέγα,Δήμου,Κολτούκη,Βράτσεβα 4,Παπανδρέου,
Κουρέλη,Μάμαλη,Καλανσίκοβα,Κανερά.

ΦΙΛΙΠΠΟΣΒΕΡΟΙΑΣ (Τσικίνας): Νάκο, Κατσικα-
ρώνη,Εμμανουηλίδου 3,Παπαδοπούλου4,Ανθίτση
3,Καραχαρίση3,Θεοδοσοπούλου,Σπυριδοπούλου,
Καλμουκίδου4,Μπατζαρακούδη7,Γεωργιάδου,Νού-
σια,Στεφανίδου1,Πιτούλια.

Χάντμπολ Α1 Γυναικών
ΑναγέννησηΆρτας-Φίλιππος29-25
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 

Δεκέμβριος 2017 
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκατά

τοδιάστημααπό18-12-2017 μέχρι24-12-
2017 θαείναιτοεξής:Αυτόματοςτηλεφωνη-
τήςβλαβών:τηλ.2331021814.

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

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

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Το διοικητικο συμ-
βουλιο και οι τροφιμοι
της φιλοπτωχου αδελ-
φοτητας κυριων βεροι-
ας ευχαριστουν την 1η
μεραρχια πεζικου και
την ενωση παλαιων
προσκοπων βεροιας
που της απεδωσαν το
ποσο της εκδηλωσης
«ΤΣΙΠΟΥΡΟ2017»με
το οποιο αγοραστηκαν
130 λιτρα λαδι και 130
κιλα αλευρι,που συ-
μπληρωσαν τα δεματα
πουθαδοθουν ταχρι-
στουγεννα σε απορες
οικογενειες της πολης
μας.

Όμιλος Προστασίας 
Παιδιού Βέροιας
Ευχετήριο
Ευχαριστήριο

Ο Όμιλος Προστασίας Παιδιού 
Βέροιας δημόσια ευχαριστεί 
όλους τους συνδρομητές, 

φίλους και δωρητές. Τους εύχεται 
ευτυχισμένο, με υγεία το 2018. Τους 
ενημερώνει ότι και φέτος ετοίμασε με 
πολύ φροντίδα τα εορταστικά δέματα 
με τρόφιμα ενισχυμένα με κρέας, που-
λερικά και τυριά.

ΠραγματοποίησεστηΣτέγηΓραμμάτωνπα-
ρουσία τουΑρχιμανδρίτηπατέραΑθηναγόρα,
εκπροσώπουτουΣεβασμιωτάτουΜητροπολίτη
κ.κ. Παντελεήμονα, τον αντιδήμαρχο κ. Σο-
φιανίδη, εκπροσώπων τοπικών εφημερίδων,
τηνΧριστουγεννιάτικη γιορτή καιπροσφέραμε
δώρα,παιχνίδια και ρούχασταπαιδιά τωνοι-
κογενειώνμας, σε μια εορταστική ατμόσφαιρα
μετηνεξαιρετική«ΜουσικήΠολυφωνία»καιτο
πλούσιοπαραδοσιακόπρόγραμμα, τονεξαιρε-
τικόκ.Κολοκοτρώνη, τηνπαιδικήχορωδίατου
12ουΔημοτικού Σχολείου που τραγούδησαν
όλα ταπαλιά αναμνηστικά κάλαντα, το μικρό
σκετςμετηνκαθοδήγησητηςυπέροχης,ακού-
ραστηςδασκάλας καςΜαρίαςΠαπαδοπούλου
παρουσίασανσ’έναπολύκαλόπρόγραμμα,και
έναευχάριστοΧριστουγεννιάτικοαπογευματινό.

Ευχαριστείόλεςτιςφίλεςγιατιςπροσφορές
τους,πουσυνέβαλανστηνκαλύτερηετοιμασία
των δώρων, που στο τέλος της εκδήλωσης
πήρετοκάθεένατοΧριστουγεννιάτικοδώρομε
ρούχα,παπούτσιαήδώρα.

Μας βοηθήσατε, υλικά και ηθικά και σας
ευχαριστούμε θερμά γι’ αυτό.Όλοι μαζί, συνε-
χίζουμε μπροστά, μεπίστη για ένα καλύτερο
αύριογιαταπαιδιάμας.

ΗΠρόεδροςΒ.Ζιώγα
ΤοΔ.Σ.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Φαρμακεία
Τρίτη 19-12-2017

13:30-17:00ΤΕΡΜΕNΤΖΗ
& ΣΙΑ Ο.Ε. ΕΔΕΣΣΗΣ ΚΑΙ
ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΩΝΙΑ
23310-60279

20:30-01:00+διαν.ΤΡΟ-
ΧΟΠΟΥΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕ-
ΝΙΖΕΛΟΥ3223310-22968

Ο Πολιτιστικός Όμιλος Ξηρολιβά-
δου προσκαλεί όλα τα μέλη του 
και τους φίλους του χωριού 

στην παρουσίαση ενός ακόμη συλλε-
κτικού ημερολογίου για το 2018, με 
θέμα τις ‘Παραδόσεις, τους Θρύλους 
και Μύθους των Αρμάνων (Βλάχων)’, 
όπως αυτοί πέρασαν από γενιά σε 
γενιά μέσα στη λαϊκή μας παράδοση.

Η παρουσίαση θα γίνει την Τετάρτη 20
Δεκεμβρίου2017καιώρα7.00μμ,στοCafe-
BarMcOza στον πρώτο όροφο, με ομιλητές
τον Ομότιμο καθηγητή Γλωσσολογίας του
ΑΠΘ  κ.Αντώνη Μπουσμπούκη, ο οποίος
επιμελήθηκε τα κείμενα της έκδοσης και το
χοροδιδάσκαλο τουΟμίλου και λαογράφο κ.
ΙωάννηΤσιαμήτρο.

ΟΠολιτιστικόςΌμιλοςΞηρολιβάδου
παρουσιάζειτοημερολόγιοτου2018



ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ από ι-

διώτη καινούργιο κα-

τάστημα 45 τ.μ. στο

κέντρο της Βέροιας

(Κεντρική 5 - δίπλα

στο Επιμελητήριο), με

πατάρι30 τ.μ.,αυτόνο-

μη θέρμανση και θέση

πάρκιγκ. Τηλ.: 6936

870915.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-

ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  χωρά-

φι 12 στρ. στο δρό-

μο Βέροια-Λαζοχώρι,

σε παραγωγή ρόδια

8 ετών, 960 δένδρα,

με 25 τόνους παρα-

γωγής, περίφραξη,

νερό.  Τηλ. :  6984

704671.

Π Ω Λ Ε Ι ΤΑ Ι  α -

γρός  με  ροδάκ ι να

και πομώνα στην ά-

σφαλτο 7.500 τ .μ. ,

κοντά στην.Αγ. Μα-

ρίνα καιΑγ. Γεώργιο.

Τηλ. :  6945 122583

Euromesitiki.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ φάρμα

με ροδακινιές (δένδρα

7ετίας) μεπομώνα, ε-

κτάσεως 10.500 τ.μ.

εντός συνοικ ισμού

Κυδωνοχωρίου (ΜΟΥ-

ΣΤΑΛΙ). Τηλ. επικοι-

νωνίας: 23310 23184,

6976 631156, 6977

511373.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΑΠΟΘΗΚΕΣ-

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ-

ΓΡΑΦΕΙΑ-

ΓΚΑΡΑΖ-

ΧΩΡΑΦΙΑ

ΕΝΟ ΙΚ ΙΑΖΕΤΑ Ι

κ έ ν τ ρ ο ,  Α σ τ ι κ ά ,

γ καρσον ι έ ρα  3 ου

ορόφου ,  δωμάτ ιο ,

σαλοκουζίνα,  μπά-

νιο, ανακαινισμένη,

α τ ο μ ι κ ή  θ έ ρ μ α ν -

ση πετρελαίου,  α ιρ

κοντ ίσ ιον ,  πλήρως

επιπλωμένη,  ευχά-

ρ ιστη,  φωτε ινή.  Ε-

νοίκιο 180,00 ευρώ.

Μ εσ ι τ ι κ ό  γ ραφ ε ί ο

«ΣΤΟΧΟΣ» .  Τη λ . :

23310 68080, 6973

735020.

ΣΤΟ ΡΕΤΙΡΕ της

πολυκατοικίαςΠαστέρ

8 στη Βέροια, ενοικι-

άζεται γκαρσονιέρα

1ΔΧΛΚ, επιπλωμένη

και έχει εγκατάσταση

γραμμή Internet, κε-

ντρική θέρμανση,T.V.,

κλιματιστικό, ηλ. κου-

ζινάκι με φούρνο,ψυ-

γείο κ.λπ. Πληρ. τηλ.:

23310 24939, 6973

015833.
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ επι-
χείρηση καφέ-μπαρ

επίτηςοδούΕληάς

πλήρως  εξοπλ ι -

σμένη. Τηλ.: 6945

013461.

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

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

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

ολοκαίνουργιο studio

35 τ.μ. πλήρως επι-

πλωμένο και εξοπλι-

σμένο με τηλεόραση,

κλιματισμό, ηλ. θερ-

μοσίφωνα,Wi-Fi, θέ-

ση πάρκιγκ και πλυ-

ντήριο σε νεόδμητη

οικοδομή, στο κέντρο

της Βέροιας. Πληρο-

φορίεςστοτηλ :6948

457059.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΝΟ ΙΚ ΙΑΖΕΤΑ Ι

πρώην εξουσιοδοτη-

μένοσυνεργείοOPEL,

πλήρως εξοπλισμένο,

μεπολύ καλό ενοίκιο.

Τηλ.:6944860080.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ψητο-

πωλείο στη Βέροια,

με σταθερήπελατεία.

Τηλ.:6942424470.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙάτομογια

delivery έως 40 ετών

γιαμόνιμη εργασίαγια

το κατάστημα «Κρε-

πούλης» στη Βέροια.

Τηλ.:2331504753.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νεαρός ή

κοπέλαάνωτων25ετών

γιατογυράδικο«Πράπας

Grill»στηΒέροιαγιαερ-

γασίακαιντελίβερι.Τηλ.:

23310 71222 & 6982

271222(WUp)ήαυτοπρο-

σώπωςστοκατάστημα.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ηλεκτρο-

λόγος και μηχανικός

αυτοκινήτωναπό επι-

χείρηση στη Βέροια.

Ικανοποιητική αμοιβή.

Τηλ.:2331071553.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία ή

κύριος για φροντίδα

και περιποίηση ηλικι-

ωμένου. Τηλ.: 23310

25176&6998027956.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομοα-

πόεταιρίααυτοκινήτων

για το τμήμαανταλλα-

κτικών με πολύ καλή

γνώση Η/Υ, αγγλικών

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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και γνώσειςμηχανολογίας.

Τηλ.:2331062780&6978

770066.

ΖΗΤΕΙΤΑΙαπόκρεοπω-

λείοστηΒέροια,κρεοπώλης

γιαπλήρηεργασία.Τηλ. ε-

πικοινωνίας: 2332041875

/42608.

ΖΗΤΕΙΤΑΙΝοσηλευτήςγια

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗκαιφροντίδα

κυρίας με σοβαρό κινητικό

πρόβλημα,μεκαροτσάκιμετα-

φορικόμέσοθαεκτιμηθεί.Τηλ

επικ.6953010340.

ΑΠΟΕΤΑΙΡΙΑ ΠΟΤΩΝ

ζητείταιάνδραςαπό22έως

40ετών,δίπλωμαοδήγησης

Γ΄κατηγορίας,γνώστηςχει-

ρισμούκλαρκ.Τηλ.: επικοι-

νωνίας:6976777999.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλαμεμε-

ταφορικόμέσογιακαφέου-

ζερίστοΜακροχώριαπέναντι

απότοπαλιόκρατικόΚΤΕΟ,

γιααπογευματινέςώρεςαπό

4.00μ.μ.έως01.00μ.μ.Τηλ.:

6977755040,6983469968&

2331041541.

ΑΠΟ ΤΟ ΨΗΤΟΠΩ-

ΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΗΣ ζητού-

νταικοπέλεςγιαεργασία.

Τηλ.: 6984 472747, κος

Γιώργος.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ κυρία

μονογονικής οικογένειας,

ζητάει εργασία,γιαφύλα-

ξηηλικιωμένωνκαικαθα-

ρισμόσπιτιών.Τηλ.εφω-

νο:6999262565.

ΚΥΡΙΑ ζητεί εργασία

γιαφύλαξη μωρού ή κα-

θαρίστριασεσπίτι και γρα-

φεία. Τηλ. επικοινωνίας:

2331073642.

ΚΥΡΙΑαναλαμβάνειτην

φροντίδα ηλικιωμένων &

καθαρισμα σπιτιών, γρα-

φείων και σκάλες. Τηλ.:

6946479828.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Μαθη-

ματικός με πολυετήπείρα

παραδίδει μαθήματα για

όλα τα επίπεδα σε μαθη-

τέςΓυμνασίου,Λυκείουκαι

ΕΠΑΛ.Αναλαμβάνει προ-

ετοιμασία για τιςΠανελλα-

δικές εξετάσεις.Τιμές λογι-

κές.Τηλ.:6936679430.

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΙΛΟ-

ΛΟΓΟΣ μεφροντιστηριακή

πείρα και ειδικότητα στην

ΈΚθεση,παραδίδει ιδιαίτε-

ρα μαθήματα σε μαθητές

Δημοτικού, Γυμνασίου,Λυ-

κείου, μεμονωμένα και σε

γκρουπάκια. Τιμές προσι-

τές.Τηλ.:6973707829.

ΓΑΛΛΙΔΑπαραδίδειμα-

θήματα σε παιδιάΔημοτι-

κού-Γυμνασίου.Τιμέςπρο-

σιτές.Τηλ.:6934840452.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΜΑΘΗ-

ΜΑΤΙΚΟΣπαραδίδει μαθή-

ματασεμαθητέςδημοτικού,

γυμνασίου και λυκείου.Τι-

μέςπροσιτές.Τηλ. επικοι-

νωνίας:6976802836.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:23841 -ΩΡΟΛΟΙΚέντροΕΝΟΙΚΙ-

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

Κωδ.23015ΚΕΝΤΡ0,ενοικιάζεταιχωρίς
κοινόχρηστα ,αυτόνομηγκαρσονιέραstudio
35τ.μ.,κατασκευή1972,ενιαίοςχώρος,έχει
καινούργιααλουμινίουκουφώματαμεδιπλά
τζάμια,ηθέρμανσηείναιμεA/Cκαιξυλόσο-
μπα ,1οςόροφος , ενοίκιομόνο130€,Α-
ποκλειστικήδιάθεσηκαιδιαχείρισηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

Κωδ:23589ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ,Γκαρσονιέρα
50τ.μ.,μικτάκαι45τ.μ.καθ. ισόγεια ,κατα-
σκευή88,1υ/δ,σαλονοκουζίνακαιμπάνιο ,
ανακαινισμένημερικώς,σεάψογηκατάσταση,
καινούργιααλουμινίουκουφώματα μεδιπλά
τζάμια,απίστευταεργονομική,άριστηδιαρρύθ-
μιση ,αυτόνομηθέρμανσημεωρομετρητές ,
επιπλωμένηκαιμεκλιματιστικό ,μόνο180€
μαζίμεκοινόχρηστακαινερό.

Κωδ23751ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ,Διαμέρισμα
65τ.μ.,1οςορ.,βλέπεισεανοιχτωσιά,ανα-
καινισμένομερικώς ,μεκαινούργιακουζίνα,
σε εξαιρετική κατάστασηκαιμε καινούργια
συνθετικάκουφώματαμεδιπλάτζάμια,ατο-
μικήθέρμανσηπετρελαίουκαιτέντες,μεκλι-
ματιστικόκαιθωρακισμένηπόρτα,γωνιακό,
ενοίκιο230€.

Κωδ: 23808 - ΚΑΛΛΙΘΕΑΔιαμέρισμα
συνολικήςεπιφάνειας87τ.μ.στον3οόρο-
φο.Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,
Κουζίνα,ΜπάνιοκαιWC.Είναι κατασκευα-
σμένοτο1987καιδιαθέτειθέρμανσηΚεντρική
-Πετρέλαιο,ΑπεριόριστηΘέα,ΚουφώματαΑ-
λουμινίουσυρόμενα,Ανελκυστήρα,Πάρκινγκ,
Διπλάτζάμια-Τιμή:200€.

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€.

Κωδ:23392-ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

ΤΑΙκατάαποκλειστικότηταέναγωνιακόπολύ
φωτεινόδιαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας90
τ.μ.στον1οόροφο.Αποτελείταιαπό2Υπνο-
δωμάτια,Σαλόνι,Κουζίναξεχωριστή,μπάνιο
καιμίααποθήκη6τ.μ..Είναικατασκευασμέ-
νοτο1990καιδιαθέτειθέρμανσηκεντρικήη
οποίαλειτουργείάψογακαιπολύοικονομικά
αποδεδειγμένα,τακουφώματατουσυνθετικά
μεδιπλάτζάμια,έχειεπίσηςανελκυστήρακαι
τέντες.ΗαπεριόριστηΘέαστονκάμποέστω
καιπλαγίωςεντάσσεται επίσηςσταπλεονε-
κτήματατου,ενοίκιο200€.ΈχουμετηνΑΠΟ-
ΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑκαιΠΛΗΡΗΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ
τουακινήτουαυτού.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:23435ΤΡΙΛΟΦΟΣ,Μονοκατοικία

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

Κωδ23243ΠΙΕΡΙΩΝ,Μονοκατοικία95
τ.μ.,κατασκευή1965,2υ/δ,1οςόροφος,σε
ανοιχτωσιά,καλοδιατηρημένη ,ατομικήθέρ-
μανσηπετρελαίου,μεκαινούργιασυνθετικά
κουφώματα,διαθέτειηλιακόθερμοσίφωνα,με
πολύάνετηβεράντακαιμεανοιχτόparking,το
οποίοείναικαιαυλήδικήτου.Ενοίκιο280€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:23708 -ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙκατάα-

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 23705 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Γραφείοσυνολικής επιφάνειας25 τ.μ.στον
2οόροφο.Αποτελείταιαπό1Χώρο, .Είναι
κατασκευασμένο το1970καιδιαθέτειΚου-
φώματαΑλουμινίουσυρόμενα,Ανελκυστήρα
-Τιμή:100€.

Κωδ:23811-ΩΡΟΛΟΙενοικιάζεταικατά
αποκλειστικότηταΓραφείοσυνολικήςεπιφά-
νειας42τ.μ.στον2οόροφο.Αποτελείταιαπό
1Χώρο,.Είναικατασκευασμένοτο1987και
διαθέτει θέρμανσηΑυτόνομη -Πετρελαίου,
ΑπεριόριστηΘέα,ΚουφώματαΑλουμινίου,
Διπλάτζάμια-Μίσθωμα180€.

Κωδ: 23795 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας50τ.μ.Ημιώρο-
φοςΥπερυψωμένος.Αποτελείταιαπό1Χώ-
ρο,.Είναικατασκευασμένοτο1990καιδιαθέ-
τειθέρμανσηΚλιματισμός,ΑπεριόριστηΘέα,
ΚουφώματαΑλουμινίουσυρόμενα,Έπιπλα,
Διπλάτζάμια,Σκαλιάεισόδου-Τιμή:250€.

Κωδ: 23819 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας75τ.μ.1οςορ.
Αποτελείταιαπό3Χώρους,είναικατασκευα-

σμένοτο1976καιδιαθέτειδικήτουθέρμανση
μεκλιματιστικά , έχεικουφώματααλουμινίου
συρόμενα,A/C,μίσθωμα250€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:24362-ΕπίτηςΜητροπόλεωςκε-

ντρικότατοκατάστημασυνολικήςεπιφάνειας
17 τ.μ. ισόγειο εξαιρετικής εμπορικότητας ,
ενοίκιο250€.

Τογραφείομαςδιαθέτει τηνΠΛΗΡΗΑ-
ΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

ΚΕΝΤΡΟ,Κατάστημα58τ.μ.,ισόγειο,με
45τ.μ.υπόγειοκαι27τ.μ.πατάρι,εξαιρετικό
,πολύφωτεινόκαιμεμεγάληβιτρίνα,χωρίς
θέρμανση , αυτοτελές, κατάλληλογιαπολ-
λαπλέςχρήσεις ,πρόκειταιδεγιαέναπολύ
αξιόλογοακίνητοτοοποίοπροσφέρεταισεμία
πολύλογικήτιμή,μόνο350€.

Κωδ:24332 -ΠΙΕΡΙΩΝΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
κατάαποκλειστικότηταισόγειοκατάστημασυ-
νολικήςεπιφάνειας102τ.μ.μεμεγάληβιτρίνα
επίτουκεντρικούδρόμου,ενοίκιο350€.

Κωδ: 24348 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ
ΒΕΡ.-ΝΑΟΥΣΑκατάαποκλειστικότηταμίσθω-
σηνεόδμητου ισογείουκαταστήματοςσυνολι-
κήςεπιφάνειας175τ.μ.Είναικατασκευασμένο
το1997,διαθέτεικαιαποθήκη-Ενοίκιο400€.

Κωδ: 24234 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Κατάστημασυνολικής επιφάνειας 244 τ.μ.
4επιπέδωνκατάλληλογιαεμπορικόκαιόχι
μόνο.Σεπολύκεντρικόσημείοκαιμεδικότου
WC.-Τιμή:700€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ:23948–Αρχ.Μουσείοδίπλαστην

Ανοίξεως ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγειοπάρκινγκ
συνολικήςεπιφάνειας18τ.μ.Τιμή:50€.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:13845-ΩΡΟΛΟΙΠΩΛΕΙΤΑΙκομπλέ

ανακαινισμένοδιαμέρισμασυνολικήςεπιφά-
νειας73 τ.μ.ημιυπόγειο.Αποτελείταιαπό2
Υπνοδωμάτια,ΣαλονοκουζίνακαιΜπάνιο .
Είναι κατασκευασμένο το1973καιδιαθέτει
θέρμανσηΑτομική -Πετρέλαιο,Κουφώματα
Ξύλινα,-Τιμήεξαιρετικάχαμηλήμόνο16.000
€.

Κωδ:14267-στηνΚΑΛΛΙΘΕΑΠΩΛΕΙ-
ΤΑΙκατάαποκλειστικότηταΔιαμέρισμασυνο-
λικήςεπιφάνειας90τ.μ.καθαρό , 1οςΥπε-

ρυψωμένος.Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,
Σαλονοκουζίνα,αποθήκηκαιμεγάλομπάνιο
.Είναικατασκευασμένοτο1995καιδιαθέτει
θέρμανσηΑυτόνομημεσόμπα,Κουφώματα
Αλουμινίουκαινούργια,Ανελκυστήρακαιθέση
στάθμευσηςστηνΠυλωτή , έχει επίσηςκαι
Ηλιακόθερμοσίφωνα .προσφέρεται σετιμή
ευκαιρίαςμόνο50.000€.

Κωδ:14298 -ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ
κατάαποκλειστικότητανεόδμητοοροφοδιαμέ-
ρισμασυνολικήςεπιφάνειας119τ.μ.σεδυό-
ροφηοικοδομή1οςΥπερυψωμένος.Αποτε-
λείταιαπό3Υπνοδωμάτια,Σαλονοκουζίνακαι
δύοΜπάνια.Είναικατασκευασμένοτο2005
καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρελαίου ,
έχειΑπεριόριστηΘέα,ΚουφώματαΣυνθετικά,
Πάρκινγκμεγάλομετηλεχειριστήριο κλειστό
καιμεγάλο,κήποκοινόχρηστοκαιΤζάκι.Δι-
αθέτειηλιακόθερμοσίφωνα,BBQ,είναιγωνι-
ακόκαιμεδύοπολύμεγάλεςβεράντες-Τιμή:
πολύπροσιτή150.000€.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:13861-ΚαλήΠαναγίαΠΩΛΕΙΤΑΙ

κατάαποκλειστικότηταΜονοκατοικίασυνο-
λικήςεπιφάνειας60 τ.μ.Αποτελείταιαπό1
Υπνοδωμάτιο, Σαλοκουζίνα, καιΜπάνιο .
Είναι κατασκευασμένη το1980καιδιαθέτει
θέρμανσηΑτομική -Πετρέλαιο,Απεριόρι-
στηΘέα,ΚουφώματαΑλουμινίου,Αποθήκη
, Κήπο, Τζάκι,Διπλά τζάμια - Τιμή μόνο
65.000€.

Κωδ:13846-ΜακροχώριΠΩΛΕΙΤΑΙκατά
αποκλειστικότητανεόδμητηΜονοκατοικίασυ-
νολικήςεπιφάνειας167τ.μ.Ισόγειο.Αποτελεί-
ταιαπό4Υπνοδωμάτια,Σαλοκουζίνα,Μπάνιο
καιWC.Είναικατασκευασμένη το2005και
διαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέλαιο,Απε-
ριόριστηΘέα,ΚουφώματαΣυνθετικά,Πόρτα
Θωρακισμένη,Αποθήκη ,Κήπο,A/C,Διπλά
τζάμια-Τιμή:65.000€.Σεεξαιρετικόοικόπεδο
1054τ.μ.τοοποίοβλέπεισεδύοδρόμουςμε
γκαράζδύοαυτ/των.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13507ΚΑΤΩΕΛΗΑ,Αποθήκη473

τ.μ.,κατασκευή1985, ισόγεια,μεπολύάνετη
πρόσβαση,κέντροαπόκεντρο,σεπολύκαλή
τιμή,αποτελείευκαιρίαχωρίςαμφιβολία,τιμή
100.000€,

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 13617 -ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά

αποκλειστικότητανεόδμητοΓραφείοσυνολι-
κήςεπιφάνειας87 τ.μ.1οςΥπερυψωμένος.
Αποτελείται από 2Χώρους, . Είναι κατα-
σκευασμένο το2002καιδιαθέτειθέρμανση
Ατομική-Πετρέλαιο,ΚουφώματαΣυνθετικά,
ΠόρταΘωρακισμένη,Διπλά τζάμια -Τιμή:
68.000€.

Κωδ:13748ΕΛΗΑ,Γραφείο92τ.μ.,κα-
τασκευή1975,2υ/δ,3οςόροφος,εκπληκτική
καιανεμπόδιστηθέα,σεπολύκαλήκατάστα-
ση,σεπολυκατοικίααξιώσεωνκαιμεκουζίνα
ανεξάρτητη,οιχώροιτουλειτουργικοί,κεντρι-
κήθέρμανσηπετρελαίου,διαθέτει τέντες,με
ανελκυστήρακαινούργιοκαιμεκλιματιστικό ,
άνετοιχώροι,εντυπωσιακόςχώρουποδοχής,
ιδανικόγιαεπαγγελματικήστέγηευρισκόμενο
σεθέσηπεριοπής ,μόνογιααπαιτητικούς
αγοραστέςπροσφέρεταισεπολύκαλή τιμή
μόνο95.000€,ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙ-
ΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ.13803ΚΕΝΤΡΟ,ΚοντάσταΚΤΕΛ

ισόγειοκατάστημα28τ.μ.,με28τ.μ.πατάρι
καιμεπολύμεγάλουπόγειο84τ.μ.μεεσωτε-
ρικόασανσέρ,κατασκευήapos;72,διατίθεται
προςπώληση ,με εγγυημένηαπόδοση,Α-
ποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ , τιμή ευκαιρίας
σίγουρα,μόνο32.00€.

Κωδ:13760 -ΜακροχώριΠΩΛΕΙΤΑΙ ε-
πί τηςΑριστοτέλουςκατάαποκλειστικότητα
κατάστημα ισόγειοσυνολικήςεπιφάνειας33
τ.μ.Μεικανοποιητικήβιτρίνα,διαθέτειεπίσης
προαύλιοχώροδικότουτιμή:20.000€.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ.13738ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙ,Αγροτεμάχιο

3.800τ.μ.,μενεκταρίνιαBigΤop9ετώνπω-
λείταισεεξαιρετικάκαλήτιμή,μόνο11.000€.

Κωδ13801ΜΙΚΡΗΣΑΝΤΑ,πωλείταια-
γροτεμάχιο6.144τ.μ.,σεπολύχαμηλήτιμή
,υπάρχεικαινερόκοντά,τιμήμόνο3.500€,

Κωδ.13857Πωλείταιαγροτεμάχιοστο
ΚαλοχώριΗμαθίας,μιαενιαίαπλάκα30στρ.
μενερό,τιμή88.000€.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:13762ΦΥΤΕΙΑ,Οικόπεδο333τ.μ.,

προνομιούχο οικόπεδο, σε τιμήπράγματι
χαμηλή,Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
μόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,τιμήγια
ξεπούλημα,μόνο10.000€,

Κωδ13766ΕΡΓΟΧΩΡΙ,πωλείταιοικό-
πεδοεντόςσχεδίουπόλεως,ορθογώνιο425

τ.μ.,ελαφρώςεπικλινές ,άρτιοκαιοικοδομή-
σιμομεσ/δ0,8,πρόκειταιγιαευκαιρίαχωρίς
αμφιβολία , τιμήμόνο45.000€,Αποκλειστική
διάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:13736ΑΓΙΑΒΑΡΒΑΡΑ,Οικόπεδο
494τ.μ., εντόςσχεδίουπόλης ,διαθέτειθέα
απρόσκοπτη, ελαφρώςεπικλινές , ευκαιρία
χωρίςαμφιβολίακαισεπολύκαλήτιμή,μόνο
50.000€.

Κωδ13763ΚΑΣΤΑΝΙΑ,Οικόπεδο1.213
τ.μ., εκπληκτική καιανεμπόδιστηθέα , ευ-
καιρίαχωρίςαμφιβολία, τιμή έκπληξημόνο
20.000€,Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
μόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,

Κωδ.13787   ΤΡΙΛΟΦΟΣ, Οικόπεδο
1.820τ.μ., εντόςζώνης ,άρτιοκαιοικοδομί-
σημο , εξαιρετικόγιαεπένδυσηκαιγιαανέ-
γερσημονοκατοικίας ,η τιμή τουεξαιρετικά
συμφέρουσα ,μόνο25.000€,Αποκλειστική
διάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 13754 ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ, Οικόπεδο
2.310τ.μ.,μεάριστηπροβολή,σεπρονομια-
κήτοποθεσία,καταπληκτικόοικόπεδο,ευκαι-
ρίαχωρίςαμφιβολία,σετιμήπράγματιχαμηλή
μόνο22.000€,Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπό-
δειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,

ΠΩΛΗΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ: 14036 ΑΓΙΟΑΝΤΩΝΙΟ, κλειστό

πάρκινγκ18τ.μ.,κοντάστηνοδόΚόδρουτιμή
15.000€,ευκαιρία.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ: 13834 - Κέντρο στην αρχή της

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

Κωδ13779ΠΑΤΡΙΔΑ,Οικόπεδο1.225
τ.μ.,βλέπεισεανοιχτωσιά,βρίσκεταισεκεντρι-
κόσημείο.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
μόνοαπό τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ, τιμή
μόνο29.000€,

Κωδ:24288-ΚΑΛΛΙΘΕΑδιατίθεταιπρος
μίσθωσηκατάαποκλειστικότητακατάστημασυ-
νολικήςεπιφάνειας120τ.μ.ισόγειο,μεμεγάλη
βιτρίνακαιπολύεύλογομίσθωματα400€.

www.laosnews.gr

ΕΔΡΑ:ΕΛΗΑΣ14ΒΕΡΟΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙδιανομέας

από τηROMAPIZZA.

Τηλ.:2331061515.

Ταπαραπάνωαποτελούνμέροςτουχαρτοφυλακίουμας

Γιαναταδείτεόλαμπείτεστοwww.mesitiki.www.mesitiki.gr

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

ΖΗΤΗΣΗΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΗΕταιρεία«TSIFLIDISSECURITY»ζητάειγιαΆμεσηΠρόσληψη

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

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

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

γοστάσιουγειονομικούενδιαφέροντος

ΓΙΑΤΟΥΣΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣΤΟΙΥΟΓΑ
-ΑσφαλιστικηενημερότηταΟΓΑ

ΓΙΑΤΟΥΣΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ
-Πρωτότυπεςάδειεςπαραμονήςκαιεργασίας
-Διαβατήριο

Αιτήσειςκαιβιογραφικάστοe-mail:irafruit@otenet.gr

HεταιρίαΠΡΟ-
ΔΡΟΜΟΣΠΑΥΛΙ-
ΔΗΣΑΒΕΕ, μετά
την έγκαιρη απο-
πληρωμή  της α΄
ύληςγιατο2017,

σεένδειξηεταιρικήςευθύνηςκαιπιστήστιςδεσμεύσεις
της απέναντι στουςπαραγωγούςσυμπήρινου ροδα-
κίνου,προχωράσεπληρωμή της συμπληρωματικής
αξίαςσεόσουςσυνεργάστηκανσταπλαίσια τηςσυμ-
βολαιακήςγεωργίαςγιατηνεσοδεία2017.Στόχοςμας
είναιμιασταθερήκαισυνεπήςσχέσημεταξύτουαγρό-
τηκαιτηςβιομηχανίας.
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ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κρεβατάκι ΒΕΒΕ

σεάσπροχρώμα,μεστρώμακαι

υφασματάκιαπροστατευτικά,σχε-

δόναχρησιμοποίητο.Τιμήευκαιρίας

150,00ευρώ.Τηλ.:6977430658.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ εξοπλισμόςκαφετέ-

ριας(καφετιέραASTORIAMONH),

πλυντήριοπιάτων (DIHR-Ιταλικό),

φραπιέρα (επαγγελματική-βαρέως

τύπου), τοστιέρα (επαγγελματική

2εστιών),2στρογγυλάτραπέζια,

7 καρέκλες (με κουπαστή) και 8

ψηλάσκαμπό.Πωλούνταισετιμή

ευκαιρίας.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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΠΕΡ/ΚΗΒεροιαςΦιλέτο16στρ.πανωστηνάσφ.σ.δ0216€

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
Στηνπολυκατοικία επί της οδούΜ.Μπότσαρη 87,περιοχήΠασά

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

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

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

τουσυγκροτήματος(σύμφωναμετιςδιατάξειςτουΠΔ219/2006
Γιαεπιτόπουσυνάντησηκαιενημέρωση:
Τηλ.2331024939και6973015833

Η ΑΛΜΗ Α.Β.Ε.Ε.
ΖΗΤΑ

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

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙφρεζάκι
καινούργιομε33ώρες

εργασίας.Τιμή400,00ευρώ.
ΤΕΧΝΙΚΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Σκαπτικό βενζίνηςΜΒ6500. Ι-

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

Τηλ.: 23310 21210 Κιν.: 6978 004183
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ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ

ΚΥΡΙΟΣ 72 ετών ζητεί

κυριααπό50ετώνέως70

για σοβαρή σχέση. Τηλ.:

6989007541.

42ΧΡΟΝΟΣ εμφανίσι-

μοςμεανώτερημόρφωση

ζητεί γνωριμία με κοπέλα

ευχαρίστου χαρακτήρα.

Τηλ.:6942274316.

ΚΥΡΙΟΣ ζητά να βρει

κυρία χωρίς υποχρεώσεις,

φτωχειά, για σοβαρήσχέ-

ση.Τηλ.:2331026934.

ΣΟΒΑΡΟΣ  κ ύ ρ ι ο ς

χωρίς υποχρεώσεις ζη-

τά κυρία μέχρι 50 ετών

για σοβαρή σχέση.Τηλ.:

6984040769.

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

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

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

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

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

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

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

Τογραφείομαςβρίσκεται:ΑγίουΑντωνίου1
στονπρώτοόροφο

Site:www.stoxosrealestate.gr
Τηλέφωναεπικοινωνίας:
2331068080,6973735020
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ 
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ (ΕΥΚΑΙΡΙΑ)

Συσκευαστήριοεσπεριδοειδώνσεάριστηκατάστασημε:
Νο1τράπεζαδιαλογής
Νο2μεταφορικήταινία
Νο3κηρωτικό
Νο4τουρμπίνα
Νο5μηχανικόςταξινομητήςμεσταδιακόανοιγμα
Νο6λεκάνησυσκευασίας.
Δυνατότηταπαραγωγής5τόνουςτηνώραδυνατότη-

ταναεπεξεργαστούνταεσπεριδοειδήκαιμεφύλλακαι
νακηρωθούν100%.Τηλ.:2331021063.

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

ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Πωλείται κομπλέ σύ-

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

Απότηνεταιρία IDECOABEστηνΚουλούραΗμα-
θίας ΖΗΤΕΙΤΑΙΠΩΛΗΤΗΣ για μόνιμη απασχόληση με
απαραίτηταπροσόντα:

-Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άν-
δρες)

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

ΟΓΡΑΦΙΚΟ»

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

PΆμα βγάλουμε αυτόν τον χειμώνα χωρίς θέρ-
μανση, η επόμενη αποστολή μας θα είναι να τον 
βγάζουμε χωρίς τροφή...

PΒάλθηκαν να μας κάνουν μανεκέν στα γε-
ράματα.

PΚαι λεπτοί και τσουτσουρωμένοι!

PΕμείς με την αγάπη κυκλοφορούμε με την 
κουβέρτα στο σπίτι. Μπάτμαν και Ρόμπιν σε νέ-
ες περιπέτειες.

PΓιορτές έρχονται, κάντε κι εσείς μια καλή πρά-
ξη. (Τηλεφωνήστε μου για τον αριθμό λογαρια-
σμού...)

PΕγώ την έκανα την καλή πράξη χθες. Πέρα-
σα μια γριούλα στο απέναντι πεζοδρόμιο, αν και 
δυσκολεύτηκα. Δεν ήθελε!

PΣτις δημοσκοπήσεις καταμετράται και η συ-
σπείρωση του ΣΥΡΙΖΑ. Πώς είπατε;

PΠοια συσπείρωση ρε παιδιά; Από την επο-
χή του 3% ή... μετά την εσωτερική μετανάστευ-
ση;

PΩς πρώην ΚΚΕ εσωτερικού ντε...

PΟ Αλέξης είπε ότι στους πλειστηριασμούς 
υπάρχει η προστασία της πρώτης κατοικίας. Και 
η βεβαιότητα της τελευταίας.

PΕνόψει εορτών ο πρωθυπουργός αναφέρει 
επίσης ότι για τα κάλαντα ισχύει το ακατάσχετο.

PΟμοίως, οι τρεις μάγοι με τα δώρα είναι 
σαν το δώρο: υποχρεωτικοί.

PΓιατί μην μου πείτε ότι οι μάγοι 
ανήκουν στο δημόσιο...

PΓια δε τις φάτνες στα χριστου-
γεννιάτικα δέντρα δεν ισχύει ο ΕΝ-
ΦΙΑ. Το λες και έναν τύπο κατάργη-
σης του μέτρου ε;

PΚατά τα λοιπά αστρονομικά. Ξυ-
στά από τη Γη θα περάσει ο αστεροει-
δής Φαέθων. Όλα τα δυσάρεστα στον 
τόπο μας μάς έρχονται στο σύριζα.

PΑν και εμάς τι να μας κάνει έ-
νας αστεροειδής; Μας τα έκανε νω-
ρίτερα όλα ένας αριστεροειδής.

PΚαι:
Ο Κωστίκας ήθελε να αγοράσει 

γυαλιά ηλίου και πήγε στο μεγαλύτερο 

κατάστημα της Θεσσαλονί-
κης. Δοκίμασε όλα τα σχέδια 
που είχε το μαγαζί αλλά κα-
νένα δεν του ταίριαζε. Λίγο 
πριν φύγει απογοητευμένος 
λέει στην πωλήτρια να του 
κατεβάσει κι ένα τελευταίο 
ζευγάρι που ήταν στην άκρη 
της βιτρίνας.

– Αυτό, λέει η πωλήτρια 
είναι ειδικό ηλεκτρονικό μο-
ντέλο και είναι πανάκριβο.

– Δεν πειράζει, λέει ο 
Κωστίκας, φέρτο να το δο-
κιμάσω. 

Πράγματι το φοράει ο Κωστίκας και βλέπει α-
πέναντί του την πωλήτρια γυμνή! Βγάζει τα γυαλιά 
βλέπει με ρούχα την πωλήτρια, τα ξαναφοράει πάλι 
γυμνή!

– Αυτά θα πάρω λέει, όσο κι αν πληρώσω!
– Αυτά κύριε, κάνουν 1.500 ευρώ λέει η πωλή-

τρια.
– Δεν πειράζει κοπέλα μου, λέει ο Κωστίκας, δώ-

στα γρήγορα, γιατί βιάζομαι!
Παίρνει τα γυαλιά, τα φοράει και φεύγει απο-

λαμβάνοντας το… θέαμα στον δρόμο, βάζοντας και 
βγάζοντας τα γυαλιά. Κάποια στιγμή αποφασίζει να 
πάει σπίτι. Μπαίνοντας, φοράει τα γυαλιά για να κά-
νει έκπληξη στη Συμέλα. Ωστόσο σοκάρεται όταν τη 
βλέπει στον καναπέ με τον κουμπάρο γυμνούς. Βγά-
ζει τα γυαλιά, γυμνοί, τα ξαναφοράει, πάλι γυμνοί!  
Γεμάτος απογοήτευση λέει:

– Όχι ρε συ! Βάλε-βγάλε τόσες φορές τα χάλασα!

K.Π.

Ειδικότερα στην ρύθμιση 
των 120 δόσεων εντάσσο-
νται οι επαγγελματίες και οι 
επιχειρήσεις που έχουν ο-
φειλές μόνο προς την εφο-
ρία και στα ασφαλιστικά τα-
μεία. Η ρύθμιση αφορά με-
γάλο αριθμό επιχειρήσεων 
και επαγγελματιών και θα 
προβλέπεται σε τροπολογία 
που αναμένεται να κατατεθεί 
στη Βουλή, ενδεχομένως και 
εντός της εβδομάδος, στο 
πλαίσιο του εξωδικαστικού 
συμβιβασμού. Σημειώνεται 
οτι έως σήμερα ο εξωδικα-
στικός συμβιβασμός δεν 
καλύπτει επαγγελματίες και 
επιχειρήσεις οι οποιοι οφεί-
λουν προς το δημόσιο ( εφορία και ασφαλιστικά τα-
μεία) το 85% και πλέον των χρεών τους. Επίσης δεν 
καλύπτει τους επαγγελματίες για τους οποίους δεν 
προβλέπεται πτωχευτική διαδικασία. Οι κατηγορίες αυ-
τές θα ενταχθούν με την τροπολογία που θα κατατεθεί 
στη Βουλη στις ευνοικές διατάξεις του εξωδικαστικού 
συμβιβασμού για τη ρύθμιση των οφειλών τους.

Υπενθυμίζεται εξάλλου ότι στο νομοσχέδιο που 
κατατέθηκε στην προηγούμενη εβδομάδα στην Βουλή, 
προβλέπεται η δυνατότητα, για όσους έχουν ενταχθεί 
στη ρύθμιση των 100 δόσεων για φορολογικές οφειλές, 
να μπορούν με αίτησή τους προς την εφορία να ζητούν 
την ένταξη μιας δόσης, ακόμη και πριν αυτή καταστεί 
ληξιπρόθεσμη, στην πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων.

Παράλληλα δύο επιπλέον ευνοικές ρυθμίσεις για 

τους επαγγελματίες και τις μικρομεσαίες επιχειρή-
σεις πρόκειται να εξετασθούν τους επόμενους μήνες 
στο πλαίσιο της συμφωνίας κυβέρνησης και Θεσμών 
για την τρίτη αξιολόγηση. Ειδικότερα στο κείμενο της 
συμφωνίας προβλέπεται οι αρχές θα εξετάσουν την 
αύξηση του ορίου απαλλαγής απο το ΦΠΑ. Σήμερα 
απο το ΦΠΑ απαλλάσσονται επιτηδευματίες με τζίρο 
έως 10.000 ευρώ. Στη συμφωνία προβλέπεται ακόμη 
η επαναξιολόγηση του κώδικα χαρτοσήμου με στόχο 
τον εκσυγχρονισμό του και την βελτίωση του επιχει-
ρηματικού περιβάλλοντος γεγονός που αφήνει ανοικτό 
το ενδεχόμενο για μειώεις στο τέλος χαρτοσήμου που 
επιβάλλεται σήμερα στις μισθώσεις επαγγελματικής 
στέγης, στη σύναψη δανείων μεταξύ ιδιωτών και στις 
εγγραφές υποθήκης.

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 σχε-
τική 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. 

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ
Στις 120 δόσεις 

του εξωδικαστικού επαγγελματίες
 με οφειλές στο Δημόσιο
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