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Την Κυριακή 28 Ιανουαρίου 
στην «Ελιά» της Βέροιας

Εκδήλωση 
του «Κινήματος 

Αλλαγής» 
με ομιλία του 

Θ. Θεοχαρόπουλου

Οδυσσέας Μαάιτα: 
«Mε όχημα τη φαρμακευτική 
τάχα χρήση της κάνναβης, 

επιχειρείται η πλήρης 
αποποινικοποίηση 
των ναρκωτικών»

Το ΚΚΕ καλεί λαό 
και νεολαία να 

εναντιωθούν στην 
πολιτική που τους 

θέλει ναρκωμένους

Στις 13 Φεβρουαρίου

Στην Ημαθία 
ο Υπουργός Υγείας 

μετά από 
πρόσκληση της 

Φρ. Καρασαρλίδου
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Δεσμεύσεις Αποστόλου 
στη χθεσινή συνάντηση 

με παραγωγούς και 
Διεπαγγελματική : «Από τον 

ΕΛΓΑ οι ζημιές 
από τις βροχοπτώσεις 

το συντομότερο δυνατό…»

-Στην Ε.Ε. ο φάκελος για τη 
στρεμματική ενίσχυση
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Ανοικτά και επιθετικά
για αλλαγή του Συντάγματος
   Είναι πράγματι μια μεγάλη ευκαιρία αυτή η περίοδος 
για την ελληνική διπλωματία, αναφορικά με την οριστική 
και ολοκληρωμένη λύση του Σκοπιανού ζητήματος. 
Ασφαλώς η ανάγκη του γειτονικού κρατιδίου να ενταχθεί 
στο ΝΑΤΟ και αργότερα η διάθεση ένταξης στην Ε.Ε. θα 
πρέπει να είναι το μεγάλο πλεονέκτημα της χώρας μας. Σε 
συνδυασμό φυσικά με την υπάρχουσα άμεση σύνδεση της 
οικονομίας τους με την ελληνική οικονομία, πράγμα που 
επίσης δεν αξιοποιήσαμε όσο θα έπρεπε.
   Οι απαιτήσεις της ελληνικής διπλωματίας οφείλουν 
να εστιάσουν ανοικτά και επιθετικά στη βελτίωση του 
Συντάγματος του κρατιδίου, που αιτείται ένταξης σε έναν 
στρατιωτικό και έναν οικονομικό οργανισμό. Στο έτος 2018 
αλυτρωτικές διεκδικήσεις και μεγαλοϊδεατισμοί που δεν 
στηρίζονται σε ιστορικά στοιχεία είναι αναχρονισμοί και 
αστοχίες που πρέπει να σβηστούν από το Σύνταγμα των 
Σκοπίων και γενικά από τον χάρτη της Βαλκανικής. Και 
αν αυτό επιτευχθεί, χάριν της αμοιβαίας συνύπαρξης, 
της καλής γειτονίας και της ανάπτυξης, λογικά το αγκάθι 
της ονομασίας του κρατιδίου θα λυθεί πολύ ευκολότερα, 
ειδικά με τα σημερινά δεδομένα, με τον μισό πλανήτη 
δηλαδή να μας έχει τιμωρήσει για τα πολιτικά λάθη, τις 
αβλεψίες και τις ατολμίες του παρελθόντος.
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ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
Ξένης οσίας, Ζωσιμά οσίου,

Βαβύλα ιερομ.

Ακόμηκρέμεταιξεχασμένο
τοδιαφημιστικό

τηςΓιορτήςΣοκολάτας

ΤικιανδιανύουμετηντελευταίαεβδομάδατουΙανουαρίου,
όποιοςβγαίνειαπό τηνΕγνατίαοδόκαιμπαίνειστηνΒέροια
λίγοπριντοπρατήριοτηςBPβλέπειακόμηανηρτημένοδια-
φημιστικόμπάνεργιατηνΓιορτήΣοκολάταςστις15-17Δεκεμ-
βρίου2017!Μπορεί ναπέρασε έναςμήνας καιπλέον, αλλά
το διαφημιστικό κρέμεται ακόμη ξεχασμένο.Ας φροντίσει η
αρμόδιαυπηρεσίανατο«αποκαθηλώσει»γιατίδενείναικαιη
καλύτερηπρώτηεντύπωσηγιαόποιονμπαίνειστηνπόλημας.

Μεγάλη
μονάδα

παραγωγής
ρεύματος
απόβιομάζα
στηνΠατρίδα
Αγιασμός μεγάλης ιδιωτικής

μονάδας μετατροπής βιομάζας
σε ρεύμα έγινε χθες σε αγροτι-
κήπεριοχή κοντάστηνΠατρίδα.
Πρόκειται για ένα εντυπωσιακό
έργο (όπως μαρτυρούν και οι
φωτογραφίες).Λεπτομέρειεςστο
αυριανόμαςφύλλο.

Έρχεται θέσπιση τελών για αγορά ζώου συντροφιάς
ΑρχέςΦεβρουαρίουθα τεθείσεδημόσιαδιαβούλευση το

νέο σχέδιο νόμουπου αφορά τα ζώασυντροφιάς. Βασικός
στόχος τουυπουργείουΑγροτικήςΑνάπτυξης, είναι οπεριο-
ρισμός του αριθμού των αδέσποτων καιπαράλληλα βαριές
κυρώσειςσεόσουςπροχωρούνστηνεγκατάλειψητωνδεσπο-
ζόμενωνζώωντους.

«Ταπροβλήματατωνζώωνμάςαφορούνόλεςκαιόλους,
αφούαντανακλούνστηνποιότηταζωήςκαιόσωνδενφιλοξε-
νούνζώο.Οαπόλυτοςσεβασμόςκαιηαρμονικήσυνύπαρξη
δεν είναιπολυτέλεια.Είναι μέτρο τουπολιτισμού και τηςαν-
θρωπιάς μας» τονίζει ο αναπληρωτής υπουργόςΑγροτικής
ΑνάπτυξηςΓιάννηςΤσιρώνης,επισημαίνονταςότιησυγκεκρι-
μένημεταρρύθμισηπροχωράμε εντολή τουπρωθυπουργού
«μεπρωτεύοντα στόχο τηνπροστασία και την ευζωία των
μικρώνμαςφίλων».

Ομούκαιτωνμεγάλωνελπίζουμε!

Ασφαλτοστρώσεις από Μαρίνα προς όρια με Πέλλα
Ένα ακόμη οδικό έργο θα γίνει

το καλοκαίρι από τηνΠεριφέρειαΚ.
ΜακεδονίαςκαιτηνΠ.Ε.Ημαθίας,α-
φούστις20Φεβρουαρίουθαγίνειο
διαγωνισμός για εργασίες αποκατά-
στασηςστονδρόμοαπόΜαρίναως
ταόριατουνομούπροςΣκύδρα.Το
έργο έχει προϋπολογισμό 400.000
ευρώ.

Πολύ χρήσιμες αυτές οι μικρές
παρεμβάσεις τηςΠ.Ε.Ημαθίας, σε
κομμάτια του οδικού μας δικτύου
πουεπιβαρύνονταιμετονχρόνο.Το
είδαμε στηνπαλιά εθνική οδόΑλε-
ξάνδρειας-Πλατέος, στον δρόμοΒέ-
ροιας-Βεργίνας, τώρα εκ νέουστον
δρόμοΒέροιας-Σκύδραςκ.α.

ΆγιοςΤρύφωνας
αγροτών,

αμπελουργώνκαι...
ξενοδόχων;

Τονπροστάτη τωναγροτών και αμπελουρ-
γώνΆγιοΤρύφωναγιορτάζουναπόκοινού την
Πέμπτη1ΦεβρουαρίουοΑγροτικόςΣυνεταιρι-
σμόςΝάουσας και οΑΑΟΣVaeni.Η δεξίωση
θαακολουθήσει όπως καιπέρυσι στο ξενοδο-
χείο«Βέρμιον»στονΆγιοΝικόλαο.

ΗδεξίωσηγιατονΆγιοΤρύφωναείναιημο-
ναδικήεκδήλωσηπουανοίγειτονσυγκεκριμένο
χώροστον καιρό της εκκαθάρισης.Μακάρι να
βοηθήσει και οΆγιοςΤρύφωνας την επόμενη
χρονιάώστετοξενοδοχείοναείναιανοικτόαπό
στρατηγικόεπενδυτή,αφούσελίγοετοιμάζεται
ναβγειστοναέραοδιαγωνισμός.

ΜεπαρέμβασηΚαρασαρλίδου
έρχεταιουπουργόςΥγείας

στηνΗμαθία
Σύμφωναμεανάρτησηπου έκανε ηβουλευτήςΦρ.Καρα-

σαρλίδουστονπροσωπικό της λογαριασμόστο fb, αναφέρει
ότιμετάαπόεπαφήπουείχεμετονΥπουργόΥγείαςκ.Ξανθό,
αναφορικάμεπροβλήματαπουαντιμετωπίζουν τανοσοκομεία
Βέροιας,Νάουσας και τοΚ.Υ.Αλεξάνδρειας τονπροσκάλεσε
ναεπισκεφθείο ίδιοςτιςμονάδεςυγείαςτουνομούμαςκαινα
εξετάσειτηνκατάσταση.Ηεπίσκεψητουέχειπρογραμματιστεί
γιατις13Φεβρουαρίου.
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Διαβεβαιώσεις ότι οι βροχοπτώσεις του περσινού Ιουλίου στη ρο-
δακινοπαραγωγή θα πληρωθούν από τον ΕΛΓΑ έδωσε ο υπουργός 
Βαγγέλης Αποστόλου στους αγρότες Ημαθίας-Πέλλας και Κοζάνης, και 
στους εκπροσώπους της Διεπαγγελματικής Πυρηνόκαρπων και της 
Ομοσπονδίας Δενδροκαλλιεργητών Κ. Μακεδονίας με τους οποίους 
συναντήθηκε χθες το μεσημέρι στο υπουργείο, παρουσία του προ-
έδρου του ΕΛΓΑ καθώς και των βουλευτών Φρ. Καρασαρλίδου, Χρ. 
Αντωνίου. Θ. Τσάκρη και Γ. Σηφάκη. Η διαδικασία θα γίνει μέσω του 
λογισμικού προγράμματος της Διεπαγγελματικής που θα ολοκληρωθεί 
7 Φεβρουαρίου, ενώ θα ακολουθήσει η γνωστή εργασία του ΕΛΓΑ με 
τα πορίσματα κ.λπ. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις πάντως, ο χρόνος πλη-
ρωμής δεν αναμένεται πριν από το καλοκαίρι.

Στο θέμα της στρεμματικής ενίσχυσης, ο υπουργός ενημέρωσε ότι 
έχει ήδη αποσταλεί στην Ε.Ε. ο σχετικός φάκελος που καταδεικνύει 
την πτώση των εξαγωγών στα χρόνια του ρώσικου εμπάργκο και η 
απάντηση αναμένεται σε έναν με δύο μήνες. Στην περίπτωση που η 
Ε.Ε. είναι αρνητική, ο κ. Αποστόλου δεσμεύθηκε ότι θα ακολουθηθεί η 
διαδικασία ντε μίνιμις για ενίσχυση από εθνικούς πόρους.

Η επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου
Η σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε το ΥπΑΑΤ αναφέρει τα εξής:

Ο υπουργός Αγροτικής Βαγγέλης Αποστόλου συναντήθηκε σήμερα 
με αντιπροσωπεία  ροδακινοπαραγωγών περιοχών Ημαθίας, Πέλλας 
και Κοζάνης για τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν τη φετινή χρο-
νιά σε σχέση με τις τιμές των προϊόντων και τις αποζημιώσεις λόγω 
καιρικών φαινόμενων παρουσία του Προέδρου του ΕΛΓΑ, Θεοφάνη 
Κουρεμπέ και εκπροσώπων της Διεπαγγελματικής Πυρηνοκάρπων.

Ο υπουργός ανακοίνωσε:
Για το πρώτο θέμα τόνισε πως σύμφωνα με τις δεσμεύσεις του 

πριν λίγο καιρό,  προκειμένου να καλυφθεί η απώλεια εισοδήματος 
των παραγωγών, λόγω μειωμένης τιμής του προϊόντος, έχει συνταχθεί 
και αποσταλεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικός φάκελος τεκμηρίω-
σης και αναμένεται η απάντηση.

Για το δεύτερο θέμα δεσμεύτηκε πως σε ότι αφορά ζημιές της άνοι-
ξης, λόγω κυρίως παγετού, οι αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ θα κατα-
βληθούν στις αρχές Φεβρουαρίου.

Όσον αφορά δε τις αποζημιώσεις από τις βροχοπτώσεις του Ιου-
λίου, σύμφωνα και με το πόρισμα της Επιστημονικής Επιτροπής, τη 
διαδικασία καταχώρησης των στοιχείων των αιτουμένων αποζημίωση 
μέχρι 7 Φεβρουαρίου, και την επεξεργασία τους από τον ΕΛΓΑ, θα 
καταβληθούν οι αντίστοιχες αποζημιώσεις το συντομότερο δυνατόν.

Δεσμεύσεις Αποστόλου στη χθεσινή συνάντηση 
με παραγωγούς και Διεπαγγελματική : 

«Από τον ΕΛΓΑ 
οι ζημιές από τις βροχοπτώσεις 

το συντομότερο δυνατό…»
-Στην Ε.Ε. ο φάκελος για τη στρεμματική ενίσχυση

Ξεκίνησαν οι διαδικασίες εκταφής των 7.976 άταφων Ελλήνων στρατιωτών που έπεσαν  στο Αλβανικό μέτωπο το 1940-41

Γιώργος Σούρλας : Όταν άνοιξαν 
οι τάφοι των πεσόντων τα πρώτα συναισθήματα  

ήταν περηφάνεια και ενοχή 
Τα πρώτα οστά 

Ελλήνων στρατιωτών 
που έπεσαν πολεμώ-
ντας στο Αλβανικό μέ-
τωπο ήρθαν στο φως 
προχθές στα στενά 
της Κλεισούρας και 
πήραν το αριθμημένο 
καρτελάκι  για την ανα-
γνώρισή τους, έπειτα 
από 77 χρόνια... Έτσι 
ξεκίνησαν και συνεχί-
ζονται  οι διαδικασίες 
εκταφής, ταυτοποίησης 
και ταφής σε νεκρο-
ταφεία, των περίπου 
7.976 άταφων νεκρών 
στρατιωτών στον Ελ-
ληνοϊταλικό Πόλεμο, το 1940-41.

Στην περιοχή, βρέθηκε και ο επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Συγ-
γενών Πεσόντων κατά το Έπος 1940 – 1941 και πρώην Υπουργός 
Γιώργος Σούρλας, ο οποίος έγραψε και βιβλίο με τίτλο «Οι ήρωες του 
1940 περιμένουν», ενώ εδώ και χρόνια είχε αναδείξει το θέμα με τους 
άταφους νεκρούς του Ελληνοϊταλικού Πολέμου και έχει αρθρογραφήσει 
πολλές φορές για αυτό. Το βιβλίο του παρουσιάστηκε και στη Βέροια 
με την οποία έχει στενούς δεσμούς…Μετά τις εξελίξεις και την πρώτη 
εκταφή, ο κ. Σούρλας μίλησε στην εκπομπή «πρωινές σημειώσεις» 
στον ΑΚΟΥ 99.6 

«Αισθάνομαι πάρα πολύ καλά που μιλάω με τους ημαθιώτες, με τους 
οποίους έχω μια ιδιαίτερη σχέση και τους αγαπώ και τους έχω σε εκτίμη-
ση μιας και η μητέρα μου κατάγεται από εκεί. Για αυτό το θέμα που συζη-
τάμε ήταν πολύ μεγάλη η ηθική συμπαράσταση των κατοίκων της Βέροι-
ας, μετά από ένα οδοιπορικό ή και άλλα που έκανα στην Βόρεια Ήπειρο 
για να συγκεντρώσω τα στοιχεία που τεκμηρίωναν αυτή την, δυστυχώς, 
απαράδεκτη εκκρεμότητα, να υπάρχουν δηλαδή  7.976 άταφοι ή προ-
σωρινά θαμμένοι στα πεδία των μαχών της Β. Ηπείρου κατά το έπος 
1940-41.  Μετά την καταγραφή και τεκμηρίωση αυτών των στοιχείων οι 
πρώτες εκδηλώσεις ενημέρωσης έγιναν στην Βέροια, με τον στρατηγό 
Φραγκούλη Φράγκο, υπό την αιγίδα του Μητροπολίτη Παντελεήμονα και 
του Χρήστου Φράγκου, προέδρου Εφέδρων Αξιωματικών. Θέλω να πω 

ότι ήταν πολύ μεγάλη η συμπαρά-
σταση των κατοίκων της Ημαθίας 
σε αυτό το δύσκολο οδοιπορικό, 
που είχε ένα αίσιο τέλος μετά από 
77 ολόκληρα χρόνια. Ήταν πολλά 
τα χρόνια και  οι συγγενείς των πε-
σόντων έχουν φύγει από την ζωή.  
Ήρθε μια κατάληξη, αλλά δεν πρέ-
πει να ξεχνάμε και τις ευθύνες μας.

Κύλησε ομαλά η διαδικασία 
της πρώτης μέρας;

Μας υποδέχτηκαν οι Τσάμηδες 
βεβαίως, για να διαμαρτυρηθούν 
εναντίον της ηγεσίας της Αλβανίας 
περισσότερο, διότι θεωρούν προ-
δοτική την διαδικασία αλλά και ε-
ναντίον μας… Εγώ έχω εξοικειωθεί 
μαζί τους, καθότι έχω ανέβει πολ-

λές φορές εκεί πάνω. Ήταν μια παρουσία θλιβερή… 
Γιατί τώρα να αντιδρούν, για να μην βρούμε τα οστά, 
για να μην κάνουμε αυτά που αισθάνεται ο καθένας 
μας για τον δικό του άνθρωπο… Είναι θλιβερό.

Υπήρξαν επεισόδια;
Όχι, η αστυνομική δύναμη ήταν μεγάλη. Μίλησα και μαζί τους και 

τους εξήγησα κάποια πράγματα. Ξεκίνησε η αποκατάσταση, αλλά 
αυτό που ειλικρινά με στεναχώρησε πάρα πολύ, ήταν το ότι από 
την Ελλάδα δεν υπήρξε κανένας άλλος. Παραβρέθηκαν  μόνο οι 
προξενικές μας αρχές, που είναι  κρατικοί υπάλληλοι, αλλά κανέ-
νας από την Ελλάδα δεν ήταν παρών σε αυτό το μεγάλο ιστορικό 
γεγονός. Αυτό δεν είναι ευχάριστο, αλλά τέλος πάντων… Ξεκινάει η δι-
αδικασία, όμως μόνο αυτό δεν φτάνει. Οι νεκροί μας δεν θέλουν να τους 
τιμούμε μόνο με όσα έθιμα ή θρησκευτικά και πατριωτικά καθήκοντα επι-
βάλλεται, αλλά να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες τους.Για να έχουμε 
μια Ελλάδα όρθια. Κι αυτό δεν ξέρω αν συμβαίνει.

Ποια ήταν τα συναισθήματα όταν άνοιξαν οι πρώτοι τάφοι;
Αυτό που αισθάνθηκα και το ένοιωσα πολλές φορές στα 13 χρόνια 

που πηγαινοέρχομαι, ήταν το συναίσθημα της περηφάνειας και της 
ενοχής. Της περηφάνειας γι’ αυτούς τους σπουδαίους στρατιώτες που 
έδωσαν την ζωή τους στα πεδία των μαχών για την ελευθερία και την 
ανθρώπινη αξιοπρέπεια, που τίμησαν την Ελλάδα, λάμπρυναν  την ιστο-

ρία μας, προκάλε-
σαν παγκόσμιο θαυ-
μασμό. Νιώθω όμως 
και ενοχές για τα χρόνια που έφυγαν. Εμείς εδώ στην Ελλάδα γιορτές 
και πανηγύρια και αυτοί άταφοι, ξεσκέπαστοι και χρόνια εγκαταλελειμμέ-
νοι . Αυτό είναι πολύ μεγάλη ενοχή και ευθύνη.Δεν ξέρω αν μπορούμε 
να το αναπληρώσουμε. 

Βρέθηκαν ήδη τα οστά δύο πεσόντων Ελλήνων. Τι ακολουθεί;
Ναι, άρχισαν και βρίσκονται οστά. Στον ομαδικό τάφο βρίσκονται του-

λάχιστον 400, λένε , αλλά τα στοιχεία που έχω εγώ λένε ότι είναι γύρω 
στους 620, ότι είναι ομαδικά οι θαμμένοι. Υπάρχει και ο δεύτερος τάφος 
στην Πρενετή που έχει 1400 νεκρούς. Συνεχίζουμε. Παρακολουθούμε, 
παρεμβαίνουμε και επιμένουμε να ολοκληρωθεί αυτή η προσπάθεια 
ανεύρεσης των 7.976. Περίπου 700 έχουν εντοπιστεί και μας μένουν 
άλλοι  7.200. Είναι όμως θλιβερό να βλέπεις στον 21ο αιώνα ομαδικούς 
τάφους. Είναι κατάντια για τον πολιτισμό. Δεν είναι η ευθύνη μόνο της 
Αλβανίας, η ευθύνη είναι και άλλων. Δυστυχώς και τα ΜΜΕ πολλές φο-
ρές δεν βοηθούν, δεν ευαισθητοποιούν τον κόσμο .

 Σοφία Γκαγκούση
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The Post: Απαγορευμένα 
Μυστικά

Κάθε μέρα 19.00 και 
21.15

(Συνεχίζει για 2η εβδο-
μάδα)

Σκηνοθεσία: Στίβεν Σπίλ-
μπεργκ

Σενάριο: Λιζ Χάνα, Τζοζ 
Σίνγκερ

Πρωταγωνιστούν: Τομ 
Χανκς, Μέριλ Στριπ, Αλισον 
Μπρι, Σάρα Πόλσον, Κάρι Κουν, Ντέιβιντ Κρος, 
Μπρους Γκρίνγουντ, Τρέισι Λετς, Μπομπ Ο-
ντενκερκ

Ο Επιβάτης - The Commuter        (Λίαμ Νί-
σον)

Κάθε μέρα : 21.15
Πρωταγωνιστούν: Λίαμ Νίσον, Βέρα Φαρμί-

γκα, Πάτρικ Γουίλσον, Σαμ Νιλ

Σκηνοθεσία: Ζομ-Κολέτ Σερά
Σενάριο: Μπάιρον Γουίλινγκερ, Φιλίπ ντε 

Μπλάσι, Ράιαν Ενγκλε

Jumanji: Καλωσήρθατε στη Ζούγκλα
Ώρα προβολής:  19.00 

 (Προβολές μόνο Παρασκευή 19/1– Σάββατο 
20/1 – Κυριακή 21/9)

Αμερικανική ταινία, σκηνοθεσία Τζέικ Κά-
σνταν με τους: Ντουέιν Τζονσον, Κέβιν Χαρτ, 
Τζακ Μπλακ, Κάρεν Γκίλαν

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

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

Black, Karen Gillan, Missy Pyle

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

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

Νέες προβολές στο "ΣΤΑΡ"     18/1/18 - 24/1/18

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Σήμερα Τετάρτη
Παρουσιάζεται η συλλογή 

διηγημάτων «Ο κόκκινος σπάγκος» 
του Γιώργου Σιώμου

H Δημοτική βιβλιοθήκη «Θ. Ζωγιοπού-
λου», οι εκδόσεις Αλεξάνδρεια και το βιβλι-
οπωλείο Όμικρον παρουσιάζουν τη συλλο-
γή διηγημάτων του Γιώργου Σιώμου με τον 
τίτλο «Ο κόκκινος σπάγκος» την Τετάρτη 
24 Ιανουαρίου στις 7 μ.μ. στην αίθουσα  εκ-
δηλώσεων της Δημοτικής Βιβλιοθήκης «Θ. 
Ζωγιοπούλου» 

Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι Γαρυφαλλιά 
Κατσαβουνίδου αρχιτέκτων-συγγραφέας

Βούλα Κοτσάλου υπεύθυνη Δημοτικής 
βιβλιοθήκης  και ο συγγραφέας. 

Ο Γιώργος Ν. Σιώμος γεννήθηκε το 1949 στη Λόχμη Γρεβενών. Ερ-
γάστηκε στη ΔΕΗ για τριάντα δύο χρόνια. Είναι παντρεμένος και έχει δύο παιδιά Ζει στη Βέροια. Έ-
χει γράψει δύο συλλογές διηγημάτων: 0 κορυδαλλός, εκδόσεις Αλεξάνδρεια, 2012 και Το παράπονο 
του Εμμανουήλ Παππά, εκδόσεις Γαβριηλίδη, 2014. Τα διηγήματα «Αλφέζ», «Ρεμπέτικα σε κηδεία», 
«Λαμπεντούζα» και «Οι λαθρομετανάστες» δημοσιεύτηκαν στα ηλεκτρονικά περιοδικά ppirinas.
blogspot.com και filologikos-istotopos.gr

Η είσοδος είναι ελεύθερη

O ετήσιος χορός του ΚΑΠΗ 
Δήμου Βέροιας

 Το Κ.Α.Π.Η του Ν.Π. ΚΑΠΑ Δήμου Βέροιας διοργανώνει τον ετήσιο χορό του κατά 
τον οποίο θα κοπεί και η βασιλόπιτα.

Καλεί τα μέλη του την Πέμπτη 1 Φεβρουαρίου 2018 στις 8.00 μ.μ. στην Ελιά.
Τιμή πρόσκλησης: 13 ευρώ το άτομο στην τιμή ΄περιλαμβάνεται: φαγητό, ποτό, ζω-

ντανή, μουσική. Προσκλήσεις θα διατίθενται στα ΚΑΠΗ.

Σήμερα στη «Στέγη»

Ενημερωτική εκδήλωση για την 
πρόληψη καρκίνου του προστάτη

Το ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ Δήμου Βέροιας σε συνεργασία με το Γ.Ν. Ημαθίας (Μονάδα Βέροιας) διοργανώ-
νει ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: «πρόληψη καρκίνου του προστάτη».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24 Ιανουαρίου 5.30μ.μ. στην Αντωνιάδειο Στέγη 
Γραμμάτων και Τεχνών Δήμου Βέροιας.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:
- Έναρξη – Χαιρετισμός Δημάρχου Βέροιας Κων/νου Βοργιαζίδη
- Ομιλία « Πρόληψη Καρκίνου του Προστάτη», με εισηγητή τον Κεκιδάκη Δημήτρη- Επιμελητή Α’ 

της Ουρολογικής Κλινικής Γ.Ν. Ημαθίας (Μονάδα Βέροιας).
- Ομιλία «ΡSΑ, ένας εργαστηριακός δείκτης κλινικά χρήσιμος», από την Κοντού Χαρά, Βιοπαθο-

λόγο – Μικροβιολόγο
 Συντονιστής: Χρήστος Κούτρας Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος του Δημοτικού Ιατρείου Βέ-

ροιας, «Συντονιστής Δ/ντής Παθολογικής κλινικής Γ.Ν. Ημαθίας (Μονάδα Βέροος)».

«Αλλάζω τον εαυτό μου, αλλάζω τον κόσμο όλο»
Ομιλία του κ. Ιάκωβου 

Μαρτίδη σήμερα στη Δημόσια 
Βιβλιοθήκη της Βέροιας

Το Λύκειο των Ελληνίδων Βέροιας, η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθή-
κη Βέροιας, οι εκδόσεις Αρμός και το Βιβλιοπωλείο Ηλιοτρόπιο, σας 
προσκαλούν στην ομιλία του Ιάκωβου Μαρτίδη με θέμα: «Αλλάζω 
τον εαυτό μου, αλλάζω τον κόσμο όλο»

Την Τετάρτη 24 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 18.30 στη Δημόσια Κε-
ντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας, στην οδό Έλλης 8.

Τον συγγραφέα προλογίζει η κ. Αλκμήνη Γαλανοπούλου – Μπεμπέτσου
Ο Ιάκωβος Θ. Μαρτίδης γεννήθηκε το 1957 στην Δράμα όπου και μεγάλωσε. Το 1975 πέρασε με υποτρο-

φία στην Ιατρική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Στα πλαίσια της εξειδίκευσής του 
στην Ψυχιατρική, εκπαιδεύτηκε μεταξύ άλλων στην οικογενειακή θεραπεία και στην θεραπεία ζεύγους. Τελεί-
ωσε με άριστα τις μεταπτυχιακές του σπουδές στην Κοινωνική Ψυχιατρική. Είναι μέλος διαφόρων επιστημο-
νικών συλλόγων και εταιρειών που ασχολούνται με την ψυχική υγεία και την ψυχοθεραπεία και ιδρυτικό μέλος 
της Ελληνικής Εταιρείας για την Γνωστική και τη Συμπεριφορική ψυχοθεραπεία.

Ζει και εργάζεται στη Δράμα ως ψυχίατρος, ασχολούμενος με την ατομική ψυχοθεραπεία, την ομαδική ψυ-
χοθεραπεία, την συμβουλευτική γονέων, την οικογενειακή θεραπεία και τον επαγγελματικό προσανατολισμό. 
Από το 1993 διοργανώνει ανελλιπώς, καθ’όλη την διάρκεια του έτους, ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια που στόχο 
έχουν, αφ’ ενός μεν τον μεγαλύτερο βαθμό εναισθησίας και αυτογνωσίας του συμμετέχοντος, με την ταυτό-
χρονη διεύρυνση και εμβάθυνση της οπτικής ματιάς απέναντι σε ανθρώπους και διεργασίες ζωής, αφ’ ετέρου 
δε την ανάδειξη των βαθύτερων αναγκών του ανθρώπινου προσώπου και την ανανοηματοδότηση της καθη-
μερινότητας με τρόπο ώστε να ευοδώνεται η εσωτερική πληρότητα και να καλλιεργείται το βίωμα του ευ ζην.

Είναι συγγραφέας των βιβλίων: “Τα μυστικά των άλλων”, “Πλάθοντας ευτυχισμένα παιδιά” και «Η αγάπη 
στην πρίζα” που κυκλοφορούν από τις εκδόσεις  Αρμός.



Μια προσπάθεια καθη-
μερινής ενημέρωσης του 
κόσμου, σχετικά με την α-
ξιοποίηση της «ιατρικής 
- φαρμακευτικής» χρήσης 
της κάνναβης, την οποία ε-
πιχειρεί τον τελευταίο καιρό 
η κυβέρνηση, κάνει το ΚΚΕ, 
του οποίου ο υπεύθυνος 
για το θέμα Οδυσσέας Μα-
άιτα, έδωσε χθες το μεση-
μέρι συνέντευξη Τύπου στη 
Βέροια, για την ενημέρωση 
των πολιτών και της νεο-
λαίας. Ο Νομός Ημαθίας, 
όπως ανέφερε αρχικά η Ι-
ωάννα Σοφρόνωφ, είναι ο 
πρώτος στον οποίο απευθύνθηκαν εταιρίες για 
καλλιέργεια κάνναβης στην περιοχή μας. Στην 
εκτενή αναφορά του ο κ. Μαάιτα, επεσήμανε με-
ταξύ άλλων:

«Το νομοθετικό πλαίσιο που θα ρυθμίζει την 
καλλιέργεια και διακίνηση «ιατρικής» κάνναβης 
εκτός κρατικού μονοπωλίου αναμένεται να κα-
τατεθεί στη Βουλή το επόμενο διάστημα. Στην 
Κεντρική Μακεδονία,  ο κύριος νομός όπου ξεκι-
νάει η καλλιέργεια κάνναβης για τους παραπάνω 
σκοπούς είναι η Ημαθία. Ήδη  η δημοτική αρχή 
Νάουσας έχει ανακοινώσει το σχεδιασμό της να 
νοικιάσει για 30 χρόνια δημοτική έκταση 1.000 
στρεμμάτων σε πολυεθνική εταιρεία για την καλ-
λιέργεια «φαρμακευτικής» κάνναβης, στις θέσεις 
(2/3 της έκτασης) Ρουντίνα Επισκοπής και (1/3 
της έκτασης) Πολυπλάτανου. Τέλη Αυγούστου, 
μάλιστα, οργάνωσε συνέλευση στην Ειρηνούπο-
λη, με κατοίκους των όμορων περιοχών, για να 
κάμψει τις αντιδράσεις τους, κάνοντας λόγο για 
«εξαιρετική ευκαιρία»… Το θέμα συζητήθηκε και 
στο Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης.

Βασικό στοιχείο της επιχειρηματολογίας των 
οπαδών της “θεραπευτικής” είναι τα οικονομικά 
οφέλη που θα έχουν οι αγρότες, οι εργαζόμενοι 
και τελικά το κράτος από την καλλιέργεια της 
κάνναβης»

Συνεχίζοντας την  διαδικασία ενημέρωσης το 
μέλος του Γραφείου Περιοχής Κεντρικής Μακεδο-
νίας του ΚΚΕ, Οδυσσέας Μαάιτα, πρόσθεσε:

«Με βάση τις τοπο-
θετήσεις των κυβερνητι-
κών παραγόντων αλλά 
και δημοσιεύματα του 
τύπου  η “ιατρική” χρή-
ση της κάνναβης και 
κυρίως η  «αναπτυξια-
κή» προοπτική της θα 
γίνει βάσει επενδύσεων 
κυρίως από Γερμανία, 
Καναδά, Η.Π.Α., Βρε-
τανία και Ισραήλ. Μι-
λάμε ουσιαστικά για 
παραγωγή, επεξερ-
γασία και  εξαγωγή 
σκευασμάτων “φαρ-
μακευτικής” κάνναβης  
και της ρητίνης της 
εκτός κρατικού μονο-
πωλίου.  Παράλληλα 
ο υπουργός Ξανθός 
δεσμεύτηκε προκει-
μένου τα σκευάσματα 
αυτά να ενταχθούν 
στη λεγόμενη θετική 
λίστα φαρμάκων του 
ΕΟΠΥΥ.  Οι αναμε-
νόμενες επενδύσεις 
για “φαρμακευτική” 
κάνναβη στην Ελλά-
δα υπολογίζονται σε 2 
δις ευρώ ενώ θα δημι-
ουργηθούν υποτίθεται 
χιλιάδες νέες θέσεις 
εργασίας.  Υπολογί-
ζουν ότι για 110.000 
ασθενείς, θα προκύ-
ψουν 7.000 θέσεις ερ-
γασίας. Η παγκόσμια 

αγορά νόμιμης κάνναβης (“φαρμακευτικής” και  
ευφορικής) εκτιμάται για το 2015 σε 28,8 δις 
δολάρια, τα 11,4 δις από τη “φαρμακευτική” κάν-
ναβη μόνο.  

…Προς το παρόν, υπάρχουν ελάχιστες μελέ-
τες που να αφορούν παιδιά και εφήβους».

 Σύμφωνα με τη θέση του ΚΚΕ, με όχημα 
τη «φαρμακευτική» τάχα χρήση της κάνναβης, 
επιχειρείται η πλήρης αποποινικοποίηση των 
ναρκωτικών. Σταδιακά δε και των υπόλοιπων 
ναρκωτικών.

«Με ασαφή και ανυπόστατα πολλές φορές 
«επιστημονικά» δεδομένα προσπαθούν να α-
ποκρύψουν το γεγονός ότι η όλη προσπάθεια 
στοχεύει στην ικανοποίηση τωνεπιταγών της Ε.Ε. 
και των προσπαθειών ή επιδιώξεων για γρήγορη 
καπιταλιστική ανάπτυξη.

Μία ανάπτυξη που θα βασίζεται 
στην άγρια εκμετάλλευση των ερ-
γαζομένων ή των αγροτών εκείνων 
που θα μετατραπούν σε εργάτες 
γης πολυεθνικών εταιρειών καλλιέρ-
γειας «φαρμακευτικής» κάνναβης.

Οι μοναδικές ιδιότητες της κάν-
ναβης που είναι κοινά αποδεκτές 
από όλους τους ειδικούς - όπως η 
αντιεμετική της δράση και η επίδρα-
ση της στα κέντρα διαχείρισης του 
πόνου (και όχι αυτού καθαυτού του 
πόνου), δεν μπορούν από μόνες 
τους να δικαιολογούν αυτή την βια-

σύνη της κυβέρνησης, πολιτικών προσώπων ή 
δυνάμεων και πολυεθνικών για την καλλιέργεια 
και προώθηση της» πρόσθεσε ο κ. Μαάιτα, ε-
κτιμώντας ότι, ο λαός και η νεολαία στη χώρα 
μας έδειξαν ισχυρά αντανακλαστικά, γι’ αυτό 
σήμερα χρησιμοποιούν τον «Δούρειο Ίππο» της 
«θεραπευτικής” χρήσης της κάνναβης για να 
δρομολογήσουν εκ νέου τη νομιμοποίηση της 
χρήσης. «Δε νοιάζονται για τη θεραπεία των 
ασθενών αυτοί που διέλυσαν τη Δημόσια Υγεία 
και την Κοινωνική Ασφάλιση, αυτοί που μετέτρε-
ψαν τα φάρμακα σε πανάκριβα εμπορεύματα! 
Ακόμα και αν κάποιο συστατικό απομονωθεί και 
μπορεί να αξιοποιηθεί ιατρικά, δεν χαρακτηρίζε-
ται «θεραπευτικό» κανένα ναρκωτικό. Το νομικό 
πλαίσιο που επιτρέπει την επιστημονική έρευνα 
για ιατρικούς σκοπούς υπάρχει από χρόνια. Με 
το να ζητούν απελευθέρωση της παραγωγής και 
διάθεσης της κάνναβης αυτό που κάνουν είναι να 
διαφημίζουν μια ουσία που προκαλεί εξάρτηση 
και κοινωνικό θάνατο» τόνισε.

 Τέλος κάλεσε το λαό και τη νεολαία 
της περιοχής, μέσα από τα εργατικά σωματεία, 
τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων, γυναι-
κών, να αντιδράσουν και να καταδικάσουν τους 
σχεδιασμούς της αστικής τάξης. Με τους αγώ-
νες να ακυρώσουν τα σχέδια των επενδυτών - 
μεγαλοεπιχειρηματιών και των πολιτικών τους 
εκπροσώπων, να εναντιωθούν σε αυτήν την 
πολιτική που θέλει «να μας έχει ναρκωμένους και 
υποτακτικούς στα γενικότερα σχέδιά τους για τη 
«διαιώνιση» της κυριαρχίας τους» όπως είπε.
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους τους πελάτες και φί-

λους μου για την στήριξη και την εμπιστοσύνη που μου 
έδειξαν αυτά τα χρόνια και τους ενημερώνω ότι παρά 
την μεγάλη προσπάθεια που έγινε από πρώην και νυν 
συνάδερφο για το κλείσιμο των Γραφείων Τελετών Αφοί 
Γ. Κουρέα εγώ συνεχίζω κανονικά με την ίδια φιλοσοφία.

Χαμηλές τιμές και σεβασμός προς τους οικείους και 
τον θανόντα.

Με εκτίμηση
Γραφείο Τελετών
Αφοί Γ. Κουρέα

(Υπευθ. Κουρέας Ευάγγελος)
Υ.Γ. Ευχαριστώ και τους συναδέλφους που με στήρι-

ξαν αυτές τις δύσκολες μέρες.

Την Κυριακή 28 Ιανουαρίου 
στην «Ελιά» της Βέροιας

Εκδήλωση 
του «Κινήματος 

Αλλαγής» 
με ομιλία του 

Θ. Θεοχαρόπουλου

Την πρώτη πολιτική εκδήλωση μετά τις εκλογές για την 
ανάδειξη του επικεφαλής πραγματοποιεί την Κυριακή 28 
Ιανουαρίου στις 12 το μεσημέρι στην «Ελιά», στη Βέροια, 
το «Κίνημα Αλλαγής» με ομιλητή τον Πρόεδρο της ΔΗΜ.
ΑΡ. και Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της «Δημοκρατικής 
Συμπαράταξης» κ. Θ. Θεοχαρόπουλο. 

Ο κ. Θεοχαρόπουλος θα πραγματοποιήσει πολιτική 
ομιλία και θα περιγράψει τις διαδικασίες που θα ακολουθή-
σουν για το Ιδρυτικό Συνέδριο του νέου πολιτικού φορέα.  

Οδυσσέας Μαάιτα: «Mε όχημα τη φαρμακευτική 
τάχα χρήση της κάνναβης, επιχειρείται 

η πλήρης αποποινικοποίηση των ναρκωτικών»
Το ΚΚΕ καλεί λαό και νεολαία να εναντιωθούν στην πολιτική που τους θέλει ναρκωμένους

ΣΥΛΛΗΠΗΤΗΡΙΑ
Ο Σύλλογος των καθηγητών του 1ου ΓΕ.Λ. Βέροιας,  

προσφέρει εις  μνήμην  του Ευστράτιου Καραθανάση, 
αποφοίτου του σχολείου μας, στο Σύλλογο Πρωτοβουλία 
για το Παιδί, το ποσό των 100 ευρώ.  

Σύλλογος καθηγητών του 1ου ΓΕ.Λ.

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

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

Ο ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του 
Κων/νου και της Παρθένας, το γέ-
νος Αραφαηλίδου, που γεννήθη-
κε και κατοικεί στη Βέροια και η 
ΜΠΕΣΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ του 
Γεωργίου και της Ελισάβετ, το γέ-
νος Νικολαϊδη, που γεννήθηκε στη 
Βέροια και κατοικεί στη Μελίκη Η-

μαθίας, πρόκειται να παντρευτούν με πολιτικό γά-
μο που θα γίνει στη Δημοτική Κοινότητα της Δημο-
τικής Ενότητας Μελίκης του Δήμου Αλεξάνδρειας.
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ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Τετάρτη 

24 Ιανουαρίου 2018 στις 1.00 
μ. από τον Ιερό Ναό Προφή-
τη Ηλία στο Ταγαροχώρι Η-
μαθίας η Φωτεινή Δημητρι-
άδου σε ηλικία 85 ετών.

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Τετάρ-

τη 24 Ιανουαρίου 2018 στις 
11.30 π.μ. από τον Ιερό Ναό 
αό Κοιμήσεως της Θεοτό-
κου στα Ριζώματα Ημαθίας η 
Φωτεινή Μουτίσια σε ηλικία 
79 ετών.

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

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ 

Κοπή βασιλόπιτας 
και ετήσιος χορός

Πληροφορούμε τα μέλη και τους φίλους της Ενώσεώς μας ότι η κοπή 
της Βασιλόπιττας έτους 2018 του Παραρτήματος θα λάβει χώρα την 27η 
Ιανουαρίου 2017, στη Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Βεροίας, από 20.30 
ώρας, σε συνδυασμό με τον ετήσιο χορό μας και τη βράβευση των αρι-
στούχων μαθητών-τέκνων των μελών μας. 

Την εκδήλωση θα πλαισιώσει ορχήστρα με ζωντανή μουσική. Θα διατί-
θεται (ενισχυμένη φέτος) ποικιλία εδεσμάτων (μπουφές) και ποτών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τις προσκλήσεις τους από 
το Παράρτημα (τηλέφωνο 23310-27463) μέχρι το μεσημέρι της 23ης Ια-
νουαρίου 2018 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ.

Η συμμετοχή φίλων και συγγενών συνίσταται. Θα περάσουμε καλά. Η 
γραβάτα δεν είναι υποχρεωτική.

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

Ανχης εα Ιωάν. Πανταζής, Γραμματέας

O Σεβασμιώτατος :
Την Τετάρτη 24 Ια-

νουαρίου το πρωί θα 
ιερουργήσει στον Ιερό 
Ναό Αγίου Γεωργίου 
στην Κυψέλη Ημαθίας, 
επί τη εορτή της Οσίας 
Ξένης.

Την Πέμπτη 25 Ια-
νουαρίου το πρωί θα 
ιερουργήσει στον Ιερό 
Ναό Αγίας Μαρίνης του 
ομωνυμου δημοτικού 
διαμερίσματος Βεροίας, 
επί τη εορτή του Αγίου 
Γρηγορίου του Θεολό-
γου.

Την Παρασκευή 26 
Ιανουαρίου στις 10:30 
θα παραστεί και θα ομιλήσει στην 
Σύναξη Ιερέων στο Παύλειο Πολιτι-
στικό Κέντρο Βεροίας.

Το Σάββατο 27 Ιανουαρίου το 
πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό Ναό 
Κοιμήσεως της Θεοτόκου στα Πα-
λατίτσια Ημαθίας, επί τη εορτή της 
Ανακομιδής των Ιερών Λειψάνων του 
Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου.

Την Κυριακή 28 Ιανουαρίου το 
πρωί θα ιερουργήσει και θα τελέσει 
xειροτονία Διακόνου στον Ιερό Ναό 

Αγίου Μηνά Ναούσης.
Την Κυριακή 28 Ιανουαρίου στις 

11:00π.μ. θα παραστεί στην εκδήλω-
ση του Σωματείου «Παναγία Σουμε-
λά» προς τιμήν των Τριών Ιεραρχών 
στο Μητροπολιτικό Κέντρο Πολιτι-
σμού “ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ” στην Νάουσα.

Την Κυριακή 28 Ιανουαρίου στις 
6:00μ.μ. στον Χώρο Τεχνών Βεροίας 
θα παραστεί στην Εκδήλωση της Ιε-
ράς Μητροπόλεως μας με θέμα «Μά-
να Μακεδονία μου».

Η κίνηση 
του Μητροπολίτη

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 28 Ια-

νουαρίου 2018 στον Ιερό Ναό 
Aναλήψεως Αγίου Νεκταρίου 
Βέροιας 40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗ-
ΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση 
της ψυχής του πολυαγαπημέ-
νου μας συζύγου, πατέρα και 
παππού

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΡΙΛ.

ΚΑΤΣΑΜΑΚΙΔΗ
και καλούμε όλους όσους τιμούν τη μνήμη του να 

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

Η σύζυγος, 
Τα παιδιά
Τα εγγόνια 

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 28 Ια-

νουαρίου 2018 στον Ιερό Ναό 
Αγίου Αντωνίου Βέροιας ΤΡΙ-
ΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την 
ανάπαυση της ψυχής του πο-
λυαγαπημένου μας συζύγου, 
πατέρα, παππού και θείου

ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΜΠΕΛΛΑ
και καλούμε όλους όσους τιμούν τη μνήμη του να 

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

Η σύζυγος, 
Τα παιδιά, Τα εγγόνια, 

Τα ανήψια, 
Οι λοιποί συγγενείς  και φίλοι

Δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού

ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 

Ανακοινώνεται, ότι λειτουργεί κάθε πρωί το Γραφείο στο Γηροκο-
μείο Βέροιας τηλ. 23310 24891 και συχνά το Γραφείο του Αδελφά-
του στο Υπόγειο Δημοτικής Αγοράς. 

Για πληροφορίες στον κ. Ιωάννη Μούρτζιο τηλ. 6979 221678, 
23310 72525.

Για οικονομική ενίσχυση επίσης υπάρχουν Λογαριασμοί στην 
ALPHA BANK. 

1. Αδελφάτο Γηροκομείο  Βέροιας Αρ. Λογ.: 8 30 00 20 01 00 00 
70 , ΙΒΑΝ: GR 80 01 40 83 00 83 00 02 00 10 00 0 70

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

ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ  
ΒΕΡΟΙΑΣ     

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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



Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ αποβλέποντας στην ομαλή 
και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, 
την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού κατά τη διάρκεια φορτοεκφόρτωσης ογκώδους 
εξοπλισμού καταστήματος, επείγοντος χαρακτήρα επί της ενταύθα οδού Πιερίων, σήμερα 
Τετάρτη (24-01-2018), από ώρες 09:00 έως 13:30 αποφάσισε τα παρακάτω μέτρα:  

--Την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης, όλων των οχημάτων όπου αυτή επιτρέ-
πεται,  έμπροσθέν του καταστήματος << Ε.Υ. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ >> στην οδό Πιερίων, στον 
κλάδο κυκλοφορίας οχημάτων προς έξοδο πόλης, προκειμένου στο σημείο να τοποθετη-
θεί το υπ΄ αριθμ. ΝΧΥ 2777 Ι.Χ. Φορτηγό για να εκτελεστούν οι εργασίες φορτοεκφόρτω-
σης.   Κατά τη διάρκεια αποκλεισμού του τμήματος των ανωτέρω οδών, η κυκλοφορία των 
οχημάτων θα πραγματοποιείται από παρακείμενες οδούς, σύμφωνα με υποδείξεις του 
Φορέα του δρόμου (Δήμος Βέροιας). 

Οι ρυθμιστικές πινακίδες και λοιπές σημάνσεις θα τοποθετηθούν από τον ενδιαφερόμε-
νο, με μέριμνα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Βέροιας.  

Η σήμανση, καθώς και τα μέτρα ασφάλειας, που θα εφαρμόζονται, θα είναι σύμφωνα 
με την ΔΜΕΟ/Ο/613/16-02-2011 (ΦΕΚ 905, τ.Β΄ 20-05-2011) απόφαση Υπουργού Υπο-
δομών Μεταφορών και Δικτύων. Άρθρο 3ο Οι παραβάτες της απόφασης αυτής, διώκονται 
και τιμωρούνται σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρ-
θρου 458 του Π.Κ., και τις 
διατάξεις των άρθρων 4, 
5, 52, 103, 104 και 105 
του Ν.2696/1999 (Α-57) 
«Περί Κυρώσεως του Κώ-
δικα Οδικής Κυκλοφορί-
ας». 

Η ισχύς της παρούσας 
απόφασης, αρχίζει με τη 
δημοσίευσή της, τα δε ο-
ριζόμενα από αυτή μέτρα, 
ισχύουν από την τοποθέ-
τηση των σχετικών πινα-
κίδων σήμανσης, εκτός 
εάν κατά το χρόνο ισχύος 
του παραπάνω μέτρου, η 
κυκλοφορία ρυθμίζεται με 
τροχονόμους.
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ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

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

Ο KOYTΡΟΥΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑ-
ΝΤΙΝΟΣ του Πολυχρόνη και της 
Μαγδαληνής, το γένος Ασλανίδη, 
που γεννήθηκε στη Στουτγκάρ-
δη Γερμανίας και κατοικεί στη 
Βέροια και η MOROC ΑΜΑLIA 
NICOLETA του Ιοαν και της Δό-

ϊνα, το γένος Δίμα, που γεννήθηκε στο Αράντ 
Ρουμανίας και κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται να 
παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει 
στον Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία Βέροιας.

Βράβευση μαθητών 
της Νάουσας

Το Σωματείο και το Πανελλήνιο Ιερό Προσκύνημα “ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ”, σε συνεργασία με την “ΕΥΞΕΙΝΟ ΛΕΣΧΗ 
ΠΟΝΤΙΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ”, διοργανώνουν εκδήλωση για τη βράβευση μαθητών, των Δημοτικών Σχολείων της Νάουσας.

Η εκδήλωση θα γίνει την Κυριακή 28 Ιανουαρίου 2018 στις 11:00 π.μ. στο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΝΑΟΥΣΑΣ.

ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ

Πρόσκληση Tακτικής 
Γενικής Συνέλευσης

Σύμφωνα με το καταστατικό του Λυκείου Ελληνίδων 
Βέροιας, καλούνται τα μέλη σε Tακτική Γενική Συνέλευ-
ση, την Τετάρτη 24 Ιανουαρίου 2018 στις  5 μ.μ., στα 
γραφεία Εθνικών Παραδόσεων και Λαογραφικού αρχεί-
ου του Λυκείου Ελληνίδων Βέροιας ,επί της οδού Ζωγιο-
πούλου 5 στη Βέροια.

Aν δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα γίνει 
την επόμενη Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2018  στις 5μμ, στο 
ίδιο μέρος και με τα ίδια θέματα.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
1. Λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου για τα Πε-

πραγμένα του 2017
2. Eκλογή Προέδρου και Γραμματέων της Συνελεύ-

σεως 
3. Aνάγνωση και Eπικύρωση των Πρακτικών της Ετή-

σιας Γενικής Συνέλευσης του 2017
4. Aπολογισμός Eσόδων και Eξόδων του 2017
5. Έκθεση Eξελεγκτικής Eπιτροπής 
6. Έγκριση των Πεπραγμένων και απαλλαγή των με-

λών του Δ.Σ. και της  Eξελεγκτικής Eπιτροπής από κάθε 
ευθύνη 

7. Έγκριση Προϋπολογισμού Eσόδων και Eξόδων 
του 2018

8. Έγκριση εκλογής νέου μέλους στο ΔΣ σε αντικατά-
σταση παραιτηθέντος.

H Πρόεδρος
Έλλη Μάλαμα

Το Φροντιστήριο 
Όμιλος έκοψε 

βασιλόπιτα

Τη Δευτέρα 22/01/2018 το Φροντιστήριο Όμιλος 
έκοψε τη Βασιλόπιτα. Σε ένα ζεστό και ευχάριστο 
κλίμα ευχήθηκαν για συλλογικές επιτυχίες και ατομική 
ευτυχία! Από τους καθηγητές, η τυχερή που κέρδισε 
το φλουρί είναι η Χρηστίνα Ρούσσου, ενώ από τους 
μαθητές το φλουρί κέρδισε η Μαρία Καρατόλιου, μα-
θήτρια της Β’ Λυκείου. Και του χρόνου..

ΑΔΑ:94Ζ07ΛΛ-Η90
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ 
ΕΝΟΤΗΤΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ
Αρ.πρωτ. Φ2.3.3/7/93/16664/22-01-2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
   Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δια της Οικονομικής 

Επιτροπής ως Προϊσταμένης Αρχής και την Υποδιεύθυνση 
Τεχνικών Έργων  Π.Ε. Ημαθίας, προκηρύσσει ανοικτό διαγω-
νισμό για την ανάθεση του έργου: «Εργασίες αποκατάστασης 
οδοστρώματος  της υπ. αριθμ.(1) Επαρχιακής οδού, Τμήμα 
Μαρίνα – όρια Νομού προς Σκύδρα»      

 με  προϋπολογ ισμό 400.000,00  ΕΥΡΩ.-  CPV: 
[45233141-9]-Εργασίες συντήρησης οδών.

1. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργα-
σιών: κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ, με  προϋπολογισμό 322.580,65 
€  ΕΥΡΩ.  (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ,  απρόβλεπτα και 
αναθεώρηση)

2.  Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατ-
φόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.
promitheus.gov.gr του συστήματος. 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών 
είναι η 20/02/2018 και ώρα 10:00πμ 

Η υποβολή θα γίνει από τους ενδιαφερόμενους οικονομι-
κούς φορείς στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016 , ιδίως άρθρα 
36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. Π1/2390/2013 
(ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασί-
ες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσί-
ων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)».

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογη-
τικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» την 20/02/2018  και ώρα 
10:00πμ

Το πλήρες κείμενο της Προκήρυξης καθώς και των λοιπών 
τευχών δημοπράτησης διατίθεται στον διαδικτυακό τόπο www.
promitheus.gov.gr, καθώς επίσης και στο διαδικτυακό τόπο 
της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) :   imathia.pkm.
gov.gr

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 23313 53653, FAX επικοινω-
νίας 23313 53650 αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία  κα 
Φωτεινή Νοβάκη 

3.  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, 
ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην τάξη Πρώτη ή 
αναβαθμισμένη Α2 και άνω του Μ.Ε.ΕΠ. για έργα κατηγορί-
ας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 

 και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 

(Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη 

ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύ-
πτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώ-
σεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω 
Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση 
γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή 
πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών 
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Καθώς και οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υ-
πό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 
1 (ε)  και 3 (β) του άρθρου 76  του ν. 4412/2016. 

4.  Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση 
εγγυητικής επιστολής ύψους 6.451,61ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχι-
στον εννέα (9) μηνών και 30 ημερών δηλ. μέχρι  20/12/2018 , 
μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος 
των προσφορών είναι εννέα  (9) μήνες.

5. Το έργο χρηματοδοτείται από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ((τέ-
λη μεταβίβασης αυτοκινήτων)) με κωδικό  

              2131ΗΜΑ002IΔΠ17, προϋπολογισμού 400.000,00 
€ που εγκρίθηκε με την υπ’ αρίθμ. 59/10-04- 2017 (ΑΔΑ:ΩΟ-
9Ξ7ΛΛ-39Χ) απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής 
Μακεδονίας και έχει  εκδοθεί  η  με Α.Π. 262494(2430)/28-
06-2017 και Α/Α 1988  Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 
Πίστωσης  300.000,00 € για το έτος 2017 και 100.000€ για το 
οικονομικό έτος 2018 με αριθμό καταχώρισης α\α2152 στο βι-
βλίο εγκρίσεων & εντολών πληρωμής με ΑΔΑ: 6Α037ΛΛ-Ε2Ι & 
ΑΔΑΜ: 17REQ001639123  2017-07-05.

6.  Δεν παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 150 του Ν.4412/16  

7.  Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την 
Οικονομική Επιτροπή της   Περιφέρειας      Κεντρικής Μακεδο-
νίας.

8. Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτήθηκε στο 
Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. στις 22-01-2018 (ΑΔΑΜ: 18PROC002572029) 

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
ΑΘΗΝΑ Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ–ΑΗΔΟΝΑ 

Την Κυριακή 28 Ιανουαρίου στο Χώρο Τεχνών Βέροιας 

Εκδήλωση της Μητρόπολης με 
θέμα «Μάνα Μακεδονία μου»

Η Ιερά Μητρόπολις Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας ενόψει της πιθανολογούμενης 
καπηλεύσεως του ονόματος της Μακεδονίας θα πραγματοποιήσει την Κυριακή 28 Ιανου-
αρίου στις 6:00μ.μ. στον Χώρο Τεχνών Βεροίας εκδήλωση με θέμα «Μάνα Μακεδονία 
μου». 

Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει ομιλία ιστορικού περιεχομένου και μουσικό πρόγραμμα. 
Από την Μητρόπολη καλούνται όλοι οι πολίτες  να συμμετέχον όλοι και να διακηρύξουν 

την ελληνικότητα της Μακεδονίας μας. 
Είσοδος Ελεύθερη.

Σήμερα το πρωί 
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 
επί της οδού Πιερίων για 

εργασίες φορτοεκφόρτωσης 
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Ο ΧΟΡΟΣ ΤΩΝ ΞΗΡΟΛΙΒΑΔΙΩΤΩΝ
Ανακοινώνεται ότι ο ετήσιος χορός των Ξηρολιβαδιωτών θα πραγματοποιηθεί στο κτήμα ΑΛΕ-

ΞΑΝΔΡΟΣ στις Σαραντόβρυσες της Βέροιας, το Σάββατο βράδυ 10 Φεβρουαρίου 2013.
Στον χορό θα τηρηθεί και η παράδοση της βασιλόπιτας των Ξηρολιβαδιωτών.
Καλούνται όλοι οι Ξηρολιβαδιώτες και οι φίλοι του χωριού να συμμετάσχουν στο ξεχωριστό 

αυτό χειμωνιάτικο γλέντι.
Το Δ.Σ.

Σεμινάριο για δωρεάν
 μαθήματα πρώτων βοηθειών

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου Αλεξάνδρειας,
  διοργανώνει σεμινάριο σε συνεργασία με την ΟΜΑΔΑ Ο.ΔΙ.Κ (Ομάδα διαχείρισης κρίσεων),  την 

Τετάρτη  24  Ιανουαρίου  2018  και ώρα 18:00  στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλε-
ξάνδρειας. Το θέμα του σεμιναρίου είναι: ΄΄ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ΄΄.

Κοπή βασιλόπιτας  και  μαθητική επίδειξη
 του Ωδείου της Ιεράς Μητροπόλεως

Την περασμένη Κυριακή 
21 Ιανουαρίου στις 11:30 
π.μ. στο Μητροπολιτικό Κέ-
ντρο «ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ» Νά-
ουσας, πραγματοποιήθηκε η 
κοπή Βασιλόπιτας και μαθη-
τική επίδειξη του Ωδείου της 
Ιεράς Μητροπόλεως Βεροί-
ας, Ναούσης και Καμπανίας. 

Στην αρχή της εκδήλωσης 
έγινε προβολή βίντεο με τις 
εκδηλώσεις και δράσεις του 
Ωδείου, ακολούθησε η μαθη-
τική επίδειξη των τμημάτων 
πιάνου - μονωδίας τάξης κ. 
Πέτκου Μαρίας, βιολιού τά-
ξης κ. Γκοργκάτζε Μαρίνας 
και κιθάρας τάξης κ. Πέκα 
Γιώργου.

Το καλλιτεχνικό πρόγραμ-
μα έκλεισε η παιδική και νε-
ανική χορωδία υπό τη διεύ-
θυνση της κ. Πέτκου Μαρίας, 
που τραγούδησε δύο επίκαι-
ρα τραγούδια. 

Τέλος, ακολούθησε η κο-
πή της Βασιλόπιτας από τον 
π. Αρσένιο Χαλδαιόπουλο ο 
οποίος και μετέφερε μήνυμα 
και ευχές του Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτου μας κ. Παντε-
λεήμονος.

Το φλουρί έτυχαν: από 
τους μαθητές του Ωδείου η 
Σεπιτάνου Χριστίνα με δώρο 
ένα τάμπλετ και από τους γονείς η κ. Δέλιου Τασούλα ένα γεύμα για τέσσερα άτομα, προσφορά του 
μουσικού καφενείου «Σείριος». 

Συμμετείχαν οι εξής μαθητές: Τζήτζα Εύα, Πολυξένη Παπαμιχαήλ, Παναγιωτίδου Μαρία, Αλδάκου 
Βασιλική, Τσάκνης Γιάννης, Πασχούλα Κάτια, Αθανασιάδης Γιάννης, Μπαχάνου Κατερίνα, Σταμένου 
Έλενα, Μπαχάνος Αντώνης, Σιδηροπούλου Αγγελική, Παπαπέσιου Κατερίνα, Μάντσιου Θεοδώρα, Μά-
νου Στυλιανός.  

Η παιδική σκηνή του 
Χρήστου Τριπόδη και η 
Εταιρεία Μέθεξις, παρου-
σιάζουν το “ΧΑΝΑ ΖΟΟ” 
στην Βέροια στο Κιν/θέ-
ατρο ΣΤΑΡ το Σάββατο 3 
Φεβρουαρίου στις 11:30 
και στις 17:00 το απόγευ-
μα για δυο παραστάσεις. 

Στην παράσταση “ 
XANA ZOO 10 Χρόνια 
μαζί!” παρουσιάζονται ό-
λες οι μεγάλες επιτυχίες 
του Μάνου Βαφειάδη που 
λάτρεψαν τα παιδιά μέσα 
από το “Mazoo an the 
Zoo” και το “XANA ZOO”.

Είναι  ένα ξέφρενο 
πάρτι γεμάτο τραγούδι και 
χορό. Οι θεατές με έναν 
μαγικό τρόπο βλέπουν να 
έρχονται για να τραγουδήσουν και να χορέψουν μα-
ζί τους όλοι οι αγαπημένοι τους ήρωες.

Η Τερέζα, ο Βασίλης και η Νίκη ανεβαίνουν στο 
Μαγικό χαλί του XANA ZOO και ταξιδεύουν σε όλη 
την Χοραλία. Πρώτος σταθμός η Ινδία για να συνα-
ντήσουν την Τίγρη που είναι “μπουρλότο και όλες 
ζηλεύουν το λυγερό κορμί της”. Επόμενος σταθμός 
η  Αφρική για να συναντήσουν την αγαπημένη 
τους Καμήλα και τον μαλλιαρό Γορίλα. Το ταξίδι 

δεν έχει τελειωμό! Να 
σου και η Κατσίκα που 
είναι γλύκα και μοιάζει 
με την Μόνικα Μπελού-
τσι, να σου και ο Σκα-
ντζόχοιρος, να σου και η 
Αγελάδα που είναι η πιο 
ωραία στην Ελλάδα, να 
σου και ο Παπαγάλος, 
να σου και όλη η υπό-
λοιπη τρελοπαρέα. Οι 
μικροί μας (..και όχι μό-
νο) φίλοι συμμετέχουν 
από το πρώτο μέχρι το 
τελευταίο λεπτό, χορεύ-
οντας και τραγουδώ-
ντας, σε μια ονειρεμένη 
παράσταση που θα τους 
μείνει αξέχαστη!

Πρωταγωνιστούν: 
Τερέζα Σάσσου, Πιερρό-

πουλος Παύλος, Νίκη Λάππα.
Σκηνοθεσία: Παπαγάλος
Κείμενα: Μπουμπού η Αλεπού
Μουσική: Ντρούλης Ντρούλης χοντρούλης
Χορογραφίες: Αστακός
Καλλιτεχνική διεύθυνση: Χρήστος Τριπόδης
Προπώληση εισιτηρίων 7€: Κιν/θέατρο ΣΤΑΡ
Γενική είσοδος 8€
Διάρκεια: 80 λεπτά  Παραγωγή ΜΕΘΕΞΙΣ

Ο Σύλλογος ΜΑμΑ έκοψε την πίτα του
Την Τετάρτη 17 Ιανου-

αρίου, ο σύλλογος ΜΑ-
μΑ(Μέριμνα Ατόμων με Αυ-
τισμό),τα παιδιά ,οι γονείς 
,οι εθελοντές  έκοψαν τη 
βασιλόπιτα μέσα σε κλίμα 
χαράς και συγκίνησης .

Η πρόεδρος του συλ-
λόγου  Ελένη Γεωργιάδου 
–Στεφανάκη, ευχήθηκε σε 
όλους υγεία και δύναμη για 
μία δημιουργική χρονιά.

Τυχεροί της χρονιάς, 
οι οποίοι και  κέρδισαν το 
φλουρί, ήταν  η πρόεδρος 
του Μ.Α.μ.Α  και ο μικρός 
Θανάσης, μέλος του συλ-
λόγου.

Η Μέριμνα Ατόμων με 
Αυτισμό ευχαριστεί θερμά 
την κυρία Φιλιώ Παγούρα  για τη ζεστή φιλοξενία της στο καφέ ζαχαροπλαστείο ‘Παγούρας’ όπου και πραγ-
ματοποιήθηκε η εκδήλωση καθώς και το κατάστημα’ La beaute ‘(Μ.Αλεξάνδρου 21) για την προσφορά των 
δώρων στους τυχερούς που κέρδισαν το φλουρί.

Ο Σύλλογος Γευσιγνωσίας – Γαστρονομίας - Οι-
νολογίας και Τουρισμού «Ο ΚΑΡΑΝΟΣ» και ο Σύλ-
λογος Ζαχαροπλαστών Βέροιας σας προσκαλούν 
την Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 20:00 στο 
χώρο εστίασης «ΦΛΑΜΟΥΡΙΕΣ» στη Βέροια.

Οι chefs Παλησίδης Γιώργος, Μαλλιάρας Νίκος 
(Βεργιώτικο), Μεταξάς Γιώργος (Τσαγκαράδικο), 
Λαφάρας Στέφανος (Χάραμα), Σαμούκας Γιάννης 
(12 Γράδα), Τσιλιγκερίδης Νίκος (Ακρόπολη), Περ-
περίδου Μαρία (Εκείμερος), Ψώνης Αλέξανδρος (Το 
Μεράκι), Λεπτοκαρίδης Θωμάς, Δελιόπουλος Διονύ-
σιος και η pastry chef Μάλλιου Χριστίνα (αρτοποιεία 
ΚΟΓΙΑ) μαγειρεύουν: 

Σούπα κρέμα κόκκινης κολοκύθας 
με λάδι μυρωδικών
***
Τραχανάς κρεμώδης με καπνιστό μοσχάρι
***
Λουκάνικο με πατατοσαλάτα βρασμένη
 σε βότανα
***
Σαλάτα με νεαρά πράσινα φυλλώδη λαχανικά, 
σουσάμι, φλοίδες Μπάτζου, τοματίνι, κολοκύθι, 

σιρόν κρουτόν, δροσισμένο με ελαιόλαδο και ταχίνι 

***
Μοσχάρι ψητό με κρεμμυδάκια, καρότα, 
μανιτάρια
Ζυμαρικά βρασμένα σε μοσχαρόζουμο 
με τριμμένη φέτα
***
Ραβανί με παγωτό παντζάρι
  
Ψωμάκι εκλεκτό
Τσουκνίδα και καπνιστό χοιρινό
Σύκο και δενδρολίβανο
Ρίγανη και ελιά
Το δείπνο θα συνοδεύσουν κρασιά
 (λευκός – ερυθρός).
Τιμή Συμμετοχής: 15€
Μέρος των εσόδων την εκδήλωσης θα δοθούν 

στο «ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ».
Διάθεση προσκλήσεων στα γραφεία του Συλλό-

γου, Ελευθερίας 8 στη Βέροια, όπως επίσης και στο 
τηλέφωνο: 23310 24730.

Για το Δ/Σ του ΚΑΡΑΝΟΥ
Ταχματζίδης Δημήτρης

«Εχθροί εξ 
αίματος» του Αρκά

 στο Δημοτικό 
θέατρο Νάουσας 

-Με τη στήριξη του  Συλλόγου 
Νεφροπαθών Νομού Ημαθίας
 Η  θεατρική ομάδα εκπαιδευτικών ΕΠΑΛ Βέροιας 

θα δώσει παράσταση στο Δημοτικό Θέατρο Νάουσας 
με το έργο του Αρκα  «ΕΧΘΡΟΙ ΕΞ ΑΙΜΑΤΟΣ».

Η παράσταση έχει τη στήριξη του Συλλόγου Νεφρο-
παθών και θα γίνει στις 10 Φεβρουαρίου στις 20:30 
υπο  την αιγίδα του Δήμου Νάουσας με ελεύθερη 
είσοδο. 

Θα υπάρχει στην είσοδο ένα κυτίο όποιος θέλει να 
προσφέρει υπέρ των φίλων του Νοσοκομείου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «Ο ΚΑΡΑΝΟΣ»

Το Σάββατο 3 Φεβρουαρίου στο ΣΤΑΡ 
«XΑΝΑ ΖΟΟ» 10 Χρόνια μαζί

 για δύο παραστάσεις στη Βέροια



ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ 
«ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΧΩΡΑΦΑΣ»

Ευχαριστίες 
για τη συμμετοχή 

του κόσμου 
στο συλλαλητήριο 

Ευχαριστούμε τον κόσμο (250 άτομα) που ανταποκρίθη-
κε στην πρόσκληση του συλλόγου μας για συμμετοχή στο 
συλλαλητήριο για την Μακεδονία με δωρεάν μετάβαση. 

Ζητάμε συγγνώμη από εκείνους που θέλησαν λίγες 
ώρες πριν την έναρξη του συλλαλητηρίου να μεταβούν και 
δεν εξυπηρετήθηκαν . Θέλουμε να συγχαρούμε τον πνευ-
ματικό-θρησκευτικό ηγέτη του νομού μας Σεβασμιότατο Μη-
τροπολίτη κ.κ.Παντελεήμονα για τις πριν το συλλαλητήριο 
θαρραλέες θέσεις του καθώς και για την επιβλητική παρου-
σία του στο συλλαλητήριο.

Πιστεύουμε ότι δόθηκε το μήνυμα προς εκείνους που 
θέλουν να παραδώσουν την Μακεδονία: Κάτω τα χέρια από 
την Μακεδονία – Φωνή λαού οργή Θεού.

Ο «ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΧΩΡΑΦΑΣ» θα είναι παρών σε όλες τις 
εκδηλώσεις και τα συλλαλητήρια για την Μακεδονία.

Σημ.: Ντροπή στην (κρατική με οικονομική επιβάρυνση 
του λαού) ΕΤ3 για την μη ζωντανή κάλυψη του συλλαλητη-
ρίου.Οι εργαζόμενοι εκεί έπρεπε να στηρίξουν τουλάχιστον 
τον κόσμο αυτό που αγώνιστηκε στο «μαύρο της ντροπής» 
και στην αποκατάσταση (εργασιακή) τους με τον τρόπο που 
αυτοί γνωρίζουν καλύτερα απ’όλους.

Το Δ.Σ. 

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας απόστολου Τζιτζικώστα, η Περι-
φέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δημιουργεί Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης, με 631.600 
ευρώ από το ΕΣΠΑ.

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θα προχωρήσει στη σύσταση, οργάνωση και υπο-
στήριξη της λειτουργίας του Παρατηρητηρίου, συμμετέχοντας έτσι ενεργά στην προσπάθεια 
λειτουργίας των συγκεκριμένων δομών, που γίνεται στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής για 
την κοινωνική ένταξη.

«Στόχος μας είναι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας να καταστεί πρωτοπόρα στη δη-
μιουργία σημαντικών κοινωνικών δομών, που συμβάλλουν στην κοινωνική ένταξη συγκεκρι-
μένων ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Ο μηχανισμός στον οποίο εντάσσεται η πρωτοβουλία 
της δημιουργίας του Παρατηρητηρίου έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό κενό στη διαπίστω-
ση των κοινωνικών αναγκών των πολιτών, στο συντονισμό, αλλά και τη χάραξη πολιτικών 
κοινωνικής ένταξης και συνοχής, αλλά και στην παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρ-
μογής τους. Επίσης, μέσα από τον ίδιο μηχανισμό θα προσδιορίζονται οι προτεραιότητες της 
κοινωνικής αλληλεγγύης, με βάση τις εκάστοτε έκτακτες ανάγκες, ενώ θξα ενισχυθεί η πλη-
ροφόρηση, διαφάνεια, αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα του συστήματος κοινωνικής 
προστασίας. Στόχος μας είναι να ενδυναμώσουμε την κοινωνική συνοχή, που στις συνθήκες 
παρατεταμένης κρίσης, στις οποίες ζούμε είναι ο πυλώνας που κρατάει όρθια την κοινωνία 
μας. Μέσα από το Παρατηρητήριο θα εξειδικεύσουμε όλες τις δράσεις για να βοηθήσουμε 
τους συμπολίτες μας, οι οποίοι βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας, ακραίας φτώχειας και κοι-
νωνικού αποκλεισμού», επισήμανε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος 
Τζιτζικώστας.

Το Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας θα α-
ναδείξει τις τοπικές ανάγκες σε θέματα πολιτικών κοινωνικής προστασίας, πρόνοιας και 
αλληλεγγύης, ενώ παράλληλα θα αποτυπώσει και χαρτογραφήσει τις χωρικές διαστάσεις της 
φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Κάθε χρόνο θα εκπονεί «Περιφερειακή Έρευνα Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης» 
για τη διαπίστωση των επιπτώσεων συγκεκριμένων πολιτικών στη βελτίωση της ποιότητας 
ζωής των κατοίκων της Κεντρικής Μακεδονίας. Επίσης θα αναπτύξει και θα εφαρμόσει ερ-
γαλεία και δείκτες παρακολούθησης των διαδικασιών κοινωνικής ένταξης των ωφελούμενων, 
ειδικά για ζητήματα έντα-
ξης στην αγορά εργασίας, 
ανάπτυξης οικονομικής 
δραστηριότητας και παρα-
κολούθησης κοινωνικών 
φαινομένων, όπως η α-
κραία φτώχεια, τα υπερ-
χρεωμένα νοικοκυριά, η 
αντιμετώπιση κοινωνικών 
προβλημάτων κτλ., με ε-
πικέντρωση στις ευάλωτες 
πληθυσμιακές ομάδες.

Στο πλαίσιο της πρω-
τοβουλίας της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας θα 
δημιουργηθεί διαδικτυακή 
πύλη για την καταγραφή 
της φτώχειας και του κοι-
νωνικού αποκλεισμού, τη 
συλλογή, επεξεργασία και 
ανάλυση συγκεντρωτικών 
στοιχείων στατιστικού χα-
ρακτήρα και αναφορών 
κοινωνικών φαινομένων 
σε περιφερειακό, αλλά και 
σε τοπικό επίπεδο.

Με τα κονδύλια που δι-
ατίθενται μέσω του ΕΣΠΑ 
της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας το Παρατη-
ρητήριο Κοινωνικής Έντα-
ξης θα εξοπλιστεί και θα 
αποκτήσει πληροφοριακό 
σύστημα.
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΛΑΧΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 

Πρόσκληση 
Το Τμήμα Γυναικών του Συλλόγου Βλά-

χων Βέροιας διοργανώνει , στο σπίτι του 
Συλλόγου, την Τετάρτη  24/1/2018 και 
ώρα 6:00 μ.μ.,   την  ‘’ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ’’  για 
το έτος 2018.

Παρακαλούμε θερμά όλες τις φίλες και 
τις γυναίκες / μέλη του Συλλόγου μας να 
συμμετάσχουν στην εκδήλωση.

Από το  Τμήμα Γυναικών 
του Συλλόγου Βλάχων Βέροιας

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ευχαριστώ πολύ 

τη φιλόλογο κα Σοφία 
Πιστοφίδου-Τσόγκα 
,η οποία διάβασε προ-
σεκτικά το παραμύθι 
μου η Κυρία Τσαγερό. 
Τα λόγια της με συγκί-
νησαν ιδιαίτερα γιατί 
προσέγγισε με λεπτο-
μέρεια κομμάτια του 
βιβλίου ,τα ανέπτυ-
ξε,τα εξήγησε,με πολύ γλαφυρό και ιδιαίτερο τρόπο 
,όπως αρμόζει άλλωστε στις φιλολογικές τις γνώσεις! 
Για εμένα έχει πολύ μεγάλη σημασία η αξιολόγηση 
της αλλά και ο πολύτιμος χρόνος που αφιέρωσε για 
να ασχοληθεί με το βιβλίο μου.Την ευχαριστώ απο 
καρδιάς!

Η συγγραφέας Ολγα Κουτμηρίδου -Μεταξά

Την Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 
 Ομάδες- Οργανώσεις 

παραγωγών και 
επενδυτικά εργαλεία 

στην ημερίδα 
του  ΕΛ.Γ.Ο.

 «ΔΗΜΗΤΡΑ» Σκύδρας
Το κέντρο εκπαίδευσης και κατάρτισης του ΕΛ.Γ.Ο. 

«ΔΗΜΗΤΡΑ» Σκύδρας  σε συνεργασία με τον Δήμο 
Έδεσσας και τον Δήμο Σκύδρας στο πλαίσιο των αρ-
μοδιοτήτων του όσο αφορά την κατάρτιση και ενημέ-
ρωση του αγροτικού πληθυσμού θα πραγματοποιήσει 
εκπαιδευτική-ενημερωτική εκδήλωση  με θέμα: «Ο-
ΜΑΔΕΣ-ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥ-
ΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΠΕΛΛΑΣ».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις εγκατα-
στάσεις του ΕΛ.Γ.Ο. «ΔΗΜΗΤΡΑ» Σκύδρας (2ο χιλ 
Μαυροβούνι –Έδεσσας) στις 26 Ιανουαρίου  ημέρα 
Παρασκευή  στις 5.00 μ.μ.  και  θα αφορά παρα-
γωγούς , γεωπόνους  καθώς και όλους τους φορείς   
που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό χώρο.

Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης θα αναπτυ-
χθούν θέματα όπως:-  Tο θεσμικό πλαίσιο για τις 
Ομάδες και Οργανώσεις παραγωγών. 

-  Διαδικασίες αναγνώρισής τους.
-  Υφιστάμενη κατάσταση στην Π.Ε.Πέλλας.
-   Επενδυτικά εργαλεία: Επιχειρησιακά – Μέτρο 

9 – Σχέδια βελτίωσης 
-Οργανώσεις Παραγωγών στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Μετά το πέρας των ομιλιών θα γίνουν δεκτές πα-

ρεμβάσεις, θα εισακουσθούν προβληματισμοί και 
ερωτήματα των ενδιαφερομένων-συμμετεχόντων. 

Για την αρτιότερη διοργάνωση της εκδήλωσης 
παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν 
στα τηλέφωνα  2381089483  (υπεύθυνοι κ.Σιδηρό-
πουλος Μιχαήλ, κ.Θεοχαρόπουλος Ιωάννης).

Αποκριάτικη εκδήλωση 
του Ομίλου Προστασίας 

Παιδιού Βέροιας
Ο Όμιλος Προστασίας Παιδιού Βέροιας σας προσκαλεί 

στην αποκριάτικη εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την 
Κυριακή 4 Φεβρουαρίου 2018, ώρα 7.00 μ.μ στο κέντρο 
«Ελιά» στη Βέροια. 

Την εκδήλωση θα πλαισιώνει ζωντανή μουσική. 
Τιμή πρόσκλησης 15 Ευρώ.

Το Δ.Σ.

Παρατηρητήριο κοινωνικής 
ένταξης αποκτά 
η περιφέρεια 

κεντρικής Μακεδονίας 
μέσω του ΕΣΠΑ

Σύγκλιση έκτακτης 
Γενικής Συνέλευσης 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πρωτοβουλίας για το 
Παιδί, καλεί τα μέλη του σε έκτακτη Γενική Συνέλευση, τη 
Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 17:30, στην αίθουσα 
εκδηλώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Βεροίας, επί της 
πλατείας Ωρολογίου, με θέματα:

1.Τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού των Δο-
μών του Συλλόγου

2. Κύρωση του νέου Οργανισμού των Δομών του Συλ-
λόγου

3. Ανακήρυξη μεγάλων Δωρητών και Ευεργετών του 
Συλλόγου

4. Κύρωση του οικονομικού απολογισμού έτους 2017 
και προϋπολογισμού έτους 2018

5. Θέματα που θα αναδείξουν τα μέλη
Η Συνέλευση θα έχει (βάσει του Καταστατικού) απαρτία 

και θα πραγματοποιηθεί οπωσδήποτε.
Καλούμε τα μέλη μας να παραβρεθούν στη σημαντική 

αυτή Συνέλευση, ενόψει της έναρξης λειτουργίας των νέ-
ων αναβαθμισμένων Δομών του Συλλόγου (νέου Κέντρου 
Ημερήσιας Φροντίδας και νέας πτέρυγας του Σπιτιού της 
Βεργίνας).

ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.



CMYKCMYK
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Τηλεοπτικά τα ματς σε Βέροια 
και Κρήτη, ενώ διαδικτυακά το 
Σπάρτη-Παναχαϊκή. Την προσε-

χή Τετάρτη θα διεξαχθεί η εμβόλιμη 
αγωνιστική για την Β’ εθνική με την 
Βέροια να υποδέχεται στο Δημοτικό 
στάδιο την ομάδα του Άρη. Μάλιστα 
το παιχνίδι θα μεταδοθεί και τηλεοπτι-
κά από την ΕΡΤ3.

Αναλυτικάτοπρόγραμματης14ηςαγωνιστικής:
Τετάρτη31Ιανουαρίου
ΑπόλλωνΠόντου–ΑΟΧΚισσαμικός(15:00)
Αιγινιακός–ΑΟΤρίκαλα(15:00)
Παναιγιάλειος–ΑπόλλωνΛάρισας(15:00)
Αν.Καρδίτσας–Καλλιθέα(15:00)
Πανσερραϊκός–Εργοτέλης(15:00)
Σπάρτη–Παναχαϊκή(15:00WebΕΡΤ)
Βέροια–Άρης(17:00ΕΡΤ3)
ΔόξαΔράμας–ΑχαρναϊκόςΔ.Δ.

Πέμπτη1Φεβρουαρίου
ΟΦΗ–Καραϊσκάκης(15:00ΕΡΤ3)

Μετά τη λήξη του αγώνα Κιλ-
κισιακός-Φ.Α.Σ. Νάουσα, οι 
προπονητές των δύο ομάδων 

έκαναν τις ακόλουθες δηλώσεις:

ΒασίληςΑσλανίδης(Φ.Α.Σ.ΝΑΟΥΣΑ):
«Ήταν έναπαιχνίδιπουμαςαδικεί ολότελα το

σκορ.Πιστεύωότιείχαμεμίαπολύκακήδιαιτησία.
Ταπαιδιάπροσπάθησαν, ήμαστανμαχητικοί, κά-
ναμετιςευκαιρίεςμαςκαινομίζωότισεκαθοριστι-
κάσημεία τουπαιχνιδιού έπαιξε ρόλοη διαιτησία
και ειδικά ο βοηθός. Πιστεύω ότι στο πέναλτι η
μπάλαπερνάει τη γραμμή τέρματος, όπως και το
γκολ τουΜουρατίδη, είναι εμφανέστατα κανονικά
γκολ και αυτά ασφαλώς επηρέασαν την ομάδα
μου.

Δενέχωπαράπονοαπόταπαιδιά,δώσανετον
καλύτερο τους εαυτό.Βλέπουμε με αισιοδοξία τη
συνέχεια,γιατί είμαστεμίαομάδαπουπροσπαθεί
από τοπρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό.Αν στο
σημερινό παιχνίδι δεν είχαμε αυτή τη διαιτησία
τα πράγματα θα ήταν εντελώς διαφορετικά, θα
παίρναμε τους τρεις βαθμούς.Κοιτάμε μπροστά,
βλέπουμετοεπόμενοπαιχνίδιγιαναδούμεμεπιο
πολλήαισιοδοξίατησυνέχεια»

ΜάκηςΚατσαβάκης(Κιλκισιακός):
«Τρείς βαθμούς στην πιο κρίσιμη καμπή, να

μαςδώσειελπίδες,ναμαςδώσειτοχρόνογιανα
μπορέσουμε να διεκδικήσουμε ότι καλύτερομπο-
ρούμε.

Απέναντι μας είχαμε μία ομάδα πάρα πολύ
καλή, όπως είπα και σταπαιδιάπριν το ματς, εί-
ναιμίαομάδαμεσυνοχήτωνγραμμών,μεπολλή
ποιότητα στην εναλλαγή της μπάλας, και αν δεν
προσέξουμε, αν δενπρεσάρουμε δεν θα έχουμε
τύχη.Προσπάθησαν ταπαιδιά, κατά διαστήματα
έπιασανκαλήαπόδοση,είχαμετηνευκαιρίανακά-
νουμετο2-0καιαπόμίαστατικήφάσηδεχθήκαμε
τηνισοφάριση.

Βέβαια, η Νάουσα είχε την ευκαιρία να μας
πάρειτοπροβάδισμαπριντηνεκπνοήτουπρώτου
ημιχρόνου, αλλά από εκεί και πέρα το παιχνίδι
πήγαινεστηνκόψητουξυραφιού,όποιοςθαβάλει
το γκολ.Έχω την αίσθησηαπό εκείπου το είδα
ότι δεν ήτανπέναλτι. Εκπλήσσομαι με την κακή
διαιτησίαπουέχουμεγιαπολλαπλήφορά.Μεαυτό
βέβαιαδενθέλωναμειώσωτηνομάδατηςΝάου-
σας,αλλάκαιστηνπερίπτωσηπουμαςκαταλογί-
ζεταιοφσάιτμαςκόβειτηνεπίθεσηενώοπαίκτης
φεύγεικαθαρά.

Καλή συνέχεια στον συνάδελφο Βασίλη και
στηνεξαιρετικήδουλείαπουκάνει.ΗΝάουσαείναι
ιστορικό σωματείο και δικαιούται με τηνπάροδο
του χρόνου να βρεθεί στις υψηλότερες κατηγορί-
ες».

Στην ομάδα του Αστέρα Τρίπο-
λης θα συνεχίσει την καριέρα 
του ο επιθετικός της Βέροιας 

Ρούνει Βακενβαί αφού οι άνθρωποι 
της Τρίπολης έχουν απλωμένες τις 
κεραίες τους σε όλη την Ελλάδα. Ο 
σέντερ φορ της Βέροιας δεσμεύεται 
με ετήσιο συμβόλαιο με την Βέροια 
και έτσι στις 30 -6 -2018 ως ελεύθε-
ρος θα υπογράψει στον Αστέρα που 

έχει ήδη συμφωνήσει με τον παίκτη 
με τριετές συμβόλαιο. 

Τηνφετινήσεζόνέχειπετύχει5γκολσε12παι-
χνίδιακαιέναγκολσεδύοαγώνεςκυπέλλου.

Τον Ρούνει έφερε στην Βέροια από τονΑΟ
ΧανίωνοΓιώργοςΚικερίδηςκαιμάλισταμέχριτην
τελευταίαστιγμή τονπαίκτη διεκδικούσανπολλές
ομάδες

Μάλιστα την νέα σεζόν να είναι και πάλι συ-
μπαίκτεςμετοννεαρόΜπαστιάνοπουείναιδανει-
κόςαπότηνομάδατηςΤρίποληςστηνΒέροια.

Η14ηαγωνιστικήτηςFootball
LeagueΤετάρτη31-1

Βέροια-Άρηςστις5μ.μ.

Τι δήλωσαν Ασλανίδης - Κατσαβάκης 
μετά το αγώνα Κιλκισιακός - Νάουσα

Στον Αστέρα Τρίπολης
από το καλοκαίρι ο Ρούνει

Σε μια ακόμα μετα-
γραφική κίνηση 
προχώρησε η ομάδα 

της Ζακύνθου το μεσημέρι 
της Τρίτης 23/1. Σύμφω-
να με πληροφορίες του 
ioniansports.gr, η «κυανο-
κίτρινη» ομάδα απέκτησε 
τον 20χρονο (21/02/1998) 
αμυντικό, Σοφοκλή Ράδη. 
Ο ποδοσφαιριστής (που 
το καλοκαίρι του 2017 
μετακόμισε στην Ιταλία για 
λογαριασμό της Μοντένα 
αλλά έμεινε σύντομα ελεύ-
θερος) βρίσκεται ήδη στο 
νησί και θα ενσωματωθεί 
την Τετάρτη με την υπόλοι-
πη ομάδα.

ΟΣοφοκλήςκατάγεταιαπότηνΒέ-
ροια καιστηνσυγκεκριμένηομάδα έκανε ταπρώτα
τουποδοσφαιρικάβήματα, ήτανμέλος τηςΚ17 και

Κ20καιαργότεραέκανεστα17χρόνιαεπαγγελματι-
κόσυμβόλαιομετηνμεγάληομάδαόπουκαιαγωνί-
στηκεσεδύοπαιχνίδια.

ΣτηνΖάκυνθο
οΣοφοκλήςΡάδης
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Στις 23-24 Φεβρουαρίου και 10-11 
Μαρτίου 2018- Στην Κοζάνη το 
F4 Γυναικών μετά το 1999!-To 

χάντμπολ επιστρέφει στη Γλυφάδα έπειτα 
από 30 και πλέον χρόνια! Η Ομοσπονδία 
Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος ανακοινώνει 
τις ημερομηνίες και τις πόλεις, στις οποί-
ες θα φιλοξενηθούν τα Final Four των 
Κυπέλλων Ανδρών και Γυναικών για την 
περίοδο 2017-2018. Το 16ο Final Four 
του Κυπέλλου Γυναικών θα διεξαχθεί στο 
ΔΑΚ Λευκόβρυσης Κοζάνης σε συνδι-
οργάνωση με τον Δήμο Κοζάνης και τον 
ΟΑΠΝ Δήμου Κοζάνης το διήμερο 23-24 
Φεβρουαρίου 2018.

ΤοFinalFourτουΚυπέλλουΓυναικώνεπιστρέ-
φειστηνΚοζάνημετάαπό19χρόνια,αφούτο1o
FinalFourστην ιστορίατουθεσμούπραγματοποι-
ήθηκετηνπερίοδο1998-1999,ενώπέρσιστοίδιο
γήπεδο διοργανώθηκε με επιτυχία το 15o Final
FourτουΚυπέλλουΑνδρών.

Το 16ο Final Four του ΚυπέλλουΑνδρών θα
πραγματοποιηθεί στοΔΑΚ Γλυφάδας «Μάκης
Λιούγκας» το Σαββατοκύριακο 10-11 Μαρτίου
2018σε συνδιοργάνωση με τονΔήμο Γλυφάδας
καιτοΚΑΠΠΑΔήμουΓλυφάδαςμετοχάντμπολνα
επιστρέφει στηνπόλη της Γλυφάδας (σε επίσημη
διοργάνωση)μετάαπό30καιπλέονχρόνια!

ΟΠρόεδροςΚώσταςΓκαντήςκαιτο
Δ.Σ. τηςΟΧΕευχαριστούν τονΔήμαρ-
χο Γλυφάδας ΓιώργοΠαπανικολάου,
τονΕντεταλμένοΤομεάρχηΑθλητισμού
ΠερικλήΔορκοφίκη,καθώςκαιτουςΔή-
μαρχοΚοζάνηςΛευτέρη Ιωαννίδη και
Πρόεδρο τουΟΑΠΝ Γιάννη Ιωαννίδη
για την αποδοχή τωνπροτάσεων και
τηνστήριξητους.

Ως εκ τούτουμετά την αλλαγή των
ημερομηνιώντωνFinalFourθατροπο-
ποιηθούν αναλόγως και ταπρογράμ-
ματα των πρωταθλημάτων Handball
PremierκαιΑ1Γυναικών.

Συγκεκριμέναη19ηαγωνιστική της
HandballPremierθαδιεξαχθείστις17-

18Μαρτίου 2018, ενώ η 12η αγωνιστική τηςΑ1
Γυναικώνστις17-18Φεβρουαρίου2018.

Ακολουθούν ταπρογράμματα των Final Four
(oιώρεςτωναγώνωνθαανακοινωθούνμετάαπό
συνεννόησημετηνΕΡΤ)

16οFinalFourΚυπέλλουΓυναικών
23-24Φεβρουαρίου 2018-ΔΑΚΛευκόβρυσης

Κοζάνης
Παρασκευή23Φεβρουαρίου2018
1οςημιτελικός:ΟΦΝΙωνίας-ΦίλιπποςΒέροιας
2οςημιτελικός:ΠΑΟΚREDLED–ΦέταΉπει-

ροςΑναγέννησηΆρτας
Σάββατο24Φεβρουαρίου2018
Τελικός
16οFinalFourΚυπέλλουΑνδρών
10-11Μαρτίου 2018-ΔΑΚ Γλυφάδας «Μάκης

Λιούγκας»

Προημιτελικήφάση (Τετάρτη31 Ιανουαρίου
2018)

ΑΟΝηρεύς-ΑΣΕΔούκα
ΔιομήδηςΆργους-ΠΑΟΚΒΕΡΓΙΝΑTV
ΦαίακαςΚέρκυρας-ΑερωπόςΈδεσσας
ΟλυμπιακόςΣΦΠ/ΌμιλοςΞυνή-ΑΕΚ
Σάββατο10Μαρτίου2018
1οςημιτελικός:ΟλυμπιακόςΣΦΠ/ΌμιλοςΞυνη

ήΑΕΚ–ΔιομήδηςΆργουςήΠΑΟΚΒΕΡΓΙΝΑTV
2οςημιτελικός:ΑΟΝηρεύςήΑΣΕΔούκα–Φαί-

ακαςΚέρκυραςήΑερωπόςΈδεσσας
Κυριακή11Μαρτίου2018
Τελικός

Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 
(22/1), αμέσως μετά τον αγώνα 
με τον Εύαθλο Πολυκάστρου, η 

κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του 
ΑΟΚ Βέροιας. Σε γνωστή ταβέρνα στο 
κέντρο της Βέροιας, διοίκηση, τεχνικό 
επιτελείο και καλαθοσφαιριστές, έδω-

σαν το παρών και αντάλλαξαν ευχές 
για τη νέα χρονιά, με στόχο να φέρει 
ακόμη περισσότερες χαρές στους 
«λύκους».

Τυχερός της βραδιάς ήταν ο ΓιάννηςΛέφας, ο
οποίος…μόστραρεπεριχαρής τοφλουρί,δεχόμενος
φυσικάτααμέτρηταπειράγματατωνπαρευρισκομέ-
νων.

ΣτηνΚοζάνητοF4Γυναικών
μετηνσυμμετοχήτουΦιλίππου

Βέροιας

Ο ΑΟΚ Βέροιας
έκοψε την πίτα του

Πραγ-
ματο-
ποι-

ήθηκε στα 
Γραφεία της 
Ένωσης η 
κλήρωση 
της ΗΜΙ-
ΤΕΛΙΚΗΣ 
φάσης του 
Κυπέλλου 
2017/18 και 
τα ζευγάρια 
που προέ-
κυψαν θα 
αγωνισθούν 
σύμφωνα με 
το παρακά-
τω προγραμ-
μα:

ΤΕΤΑΡΤΗ7.2.2018ΩΡΑ15.00
1.-ΠΑΟΚΑΛΕΞ/ΕΙΑΣ-ΦΙΛΙΠΠΟΣΑΛΕΞ/ΕΙΑΣ

γηπ.Αλεξανδρειας
2.-Μ.ΑΛΕΞ.ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ-Μ.ΑΛΕΞ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ

γηπ.Αγ.Μαρινας

ΤΕΤΑΡΤΗ21.2.2018ΩΡΑ14.30
1.-ΦΙΛΙΠΠΟΣΑΛΕΞ/ΕΙΑΣ-ΠΑΟΚΑΛΕΞ/ΕΙΑΣ

γηπ.Αλεξανδρειας
2.-Μ.ΑΛΕΞ.ΤΡΙΚΑΩΝ-Μ.ΑΛΕΞ.ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ

γηπ.Τρικαλων

ΠοινέςτηςΠειθαρχικήςΕπιτροπής
Από τηνΠειθαρχική Επιτροπή τηςΈνωσης ε-

πιβλήθηκαν οι κάτωθιποινές στους αποβληθέντες
ποδοσφαιριστέςτης13/1&14/1/2018

1.ΔαλήγγαροςΑ.(ΝέαΓενεάΝικομήδειας)1αγω-
νιστική&10€

2.ΤσιούπροςΔ.(ΠΑΟΠαλατίτσια)3αγωνιστικές
&30€

3.Χατζηγεωργίου Γ. (ΕλπίδαΜονοσπίτων) 3 α-
γωνιστικές&30€

4.ΣιδηρόπουλοςΓ.(ΕθνικόςΡάχης)1αγωνιστική
&10€

5.ΜιχαλόπουλοςΝ. (ΑΟΣυκιάς) 4 αγωνιστικές
&40€

Τέλοςηεπιτροπήεπέβαλλετιςκάτωθιποινές:
1. Στον προπονητή του ΓΑΣ Ροδοχωρίου ποι-

νήΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣΕΙΣΟΔΟΥστους αγωνιστικούς
χώρουςΣΑΡΑΝΤΑ (40) ημερώναπό20.1.2018 και
ΕΓΓΡΑΦΗΕΠΙΠΛΗΞΗ.

ΕΠΣΗμαθίαςΗκλήρωσητης
ημιτελικήςφάσηςτουκυπέλλου
έβγαλεντέρμπιστηνΑλεξάνδρεια

Κοπή Βασιλόπιτας Α.Ο ΝΑΟΥΣΑΣ ΗΡΑΚΛΗ 

Το Σάββατο 20/1/2018 στον Πολυχώρο Πολιτισμού Χρήστος Λαναράς (Βέτ-
λανς), κόπηκε από την πρόεδρο του ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΗΡΑ-
ΚΛΗ, κ. Κατερίνα Μπούγλα η βασιλόπιτα του συλλόγου μας. Την εκδήλωσή 

μας τίμησαν με την παρουσία τους ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νάου-
σας κ. Ιωάννης Παρθενόπουλος και πολλοί γονείς και συγγενείς των αθλητών/
τριών μας.

ΟιτυχεροίτηςβασιλόπιταςήτανγιατοΔ.ΣηΠρόεδροςτουΣυλλόγουκ.ΚατερίναΜπούγλα,ενώαπότις
αθλήτριεςτυχερέςήτανστοτμήματζούνιορηΕλένηΛαδά,στομεσαίοτμήμαηΧρύσαΠαπαδοπούλουκαι
στοτμήμαπροχωρημένωνηΌλγαΧειμαριού.

ΗΠρόεδροςκαιτοΔ.ΣτουΣυλλόγουευχαριστούνθερμάτοΔήμοΝάουσαςγιατηνπαραχώρησητουχώ-
ρουπουπραγματοποιήθηκεηεκδήλωση.
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Ο πρώτος σκόρερ της Football 
League, Δημήτρης Μάνος, απο-
καλύπτεται στο SDNA, μιλάει 

για τις προσωπικές του επιδόσεις, 
τη δύσκολη κατάσταση του ΟΦΗ και 
υποκλίνεται στο μεγαλείο του Ευγέ-
νιου Γκέραρντ που έφυγε από τη ζωή. 
Εχει πάρει τον ΟΦΗ από το... χέρι και 
με τα δικά του γκολ τον οδηγεί προς 
τον στόχο του που είναι η επιστροφή 
του κρητικού συλλόγου στη Super 
League.

ΟΔημήτρηςΜάνος, με τα 8 γκολπου έχει πε-
τύχει μέσα σε 16 ημέρες, έγινε το πρόσωπο των
ημερώνγιατοπρωτάθληματηςFootballLeagueκαι
αποκαλύπτειτα...μυστικάτουσεμίασυνέντευξητου
στοSDNA,μετονίδιονακάνειειδικήαναφοράστον
ΕυγένιοΓκέραρντ.

- Έχεις πετύχει 8 γκολ μέσα σε 16 μέρες. Τρία 
κόντρα στον Κισσαμικό, ένα επί του Παναιγιάλει-
ου και από δύο κόντρα στη Δόξα Δράμας και τον 
Απόλλωνα Πόντου. Στο σύνολο εννιά τη φετινή 
σεζόν. Ποιο είναι το μυστικό σου;

«Είμαι χαρούμενος για αυτό, σίγουρα ότανπε-
τυχαίνεις γκολβοηθάς τηνομάδασου,προσπαθείς
να κρατάς τηνομάδαόσοπιοψηλά γίνεται.Τοπιο
σημαντικόείναινακερδίζειηομάδακαιαςμηβάλεις
γκολ και αν τοπετύχει κάποιοςάλλος είναι το ίδιο,
σαννατοέχειςπετύχειεσύ.Πιστεύωσεμίαανάλο-
γησυνέχεια,ναβοηθάωτηνομάδαόσομπορώκαι
όλαταπαιδιάναέχουμευγεία».

- Ο φετινός ΟΦΗ δημιουργήθηκε με μοναδικό 
στόχο και σκοπό να πρωταγωνιστήσει. Τα οικονομι-
κά προβλήματα έφεραν την ομάδα στα πρόθυρα της 
διάλυσης, όμως παρόλα αυτά όχι μόνο αντέχετε, αλ-
λά είστε και κοντά στις δύο προνομιούχες θέσεις...

«Όταν μία ομάδαπερνάει δύσκολαπιστεύωότι
δένεταιπιοπολύ. Γίνεται κάτιπαραπάνωαπόομά-
δα, γίνεται μία οικογένεια.Όσοι μείναμε δίνουμε το
100% των δυνατοτήτων μας. Είχαμε ένα δύσκολο
πρόγραμμα τις τελευταίες 15 μέρες, όμωςδώσαμε
ότι είχαμε και δεν είχαμε και έτσι φέραμε τις νίκες,
κρατήσαμεψηλά την ομάδα,πιέσαμε τους αντιπά-
λουςπουείναιστιςδύοθέσειςπάνωαπόεμάς.Ελ-
πίζουμενα είμαστεκοντά,ώστεναφτάσειηομάδα

εκείπουτηςαξίζει».

- Τι ήταν αυτό που σας κράτησε ενωμένους 
στα δύσκολα;

«Η ομάδα οικονομικά και διοικητικά δεν ήταν
κοντάμαςκάποιαστιγμή.Καταφέραμεόμωςμεταξύ
μαςνασχηματίσουμεένακαλόπρόσωποπροςτους
φιλάθλους,ναγίνουμεμίαοικογένεια.Αγωνιστικάθε-
ωρώότιτοπετύχαμεαυτόκαιφέραμετονκόσμοστο
γήπεδο.Πιστεύω να γίνουν καλύτερα ταπράγματα
καισταδιοικητικάγιαναπετύχειηομάδα τοστόχο
της».

- Πιστεύεις ότι θα είναι ο ΟΦΗ στις δύο ομά-
δες που θα πάρουν το εισιτήριο της ανόδου;

«Σίγουρα.Αυτόπρέπειναέχουμεσανστόχοκαι
αυτό είχαμεβάλεισανστόχοαπό τοκαλοκαίρι.Αυ-
τήηομάδαπρέπει να γυρίσει εκείπουανήκει, στη
SuperLeague».

- Σου αρέσει περισσότερο η θέση του επιθετι-
κού, ή να αγωνίζεσαι στα άκρα της μεσοεπιθετι-
κής γραμμής;

«Έχωμάθειτηθέσητουσέντερφοραπόμικρός,
αυτή η θέσημε βολεύει.Το θέμαόμως είναι ναα-
γωνίζεσαιόπουσουπειοπροπονητήςσου.Πέρισυ
είχαπιοπολλές συμμετοχές στο δεξί και αριστερό
άκρο της επίθεσης, ενώφέτοςπαίζωστην κορυφή
γιατί εκεί χρειάζεται ναπαίξω.Προτιμώ όμως την
κορυφήτηςεπίθεσης».

- Η αύρα και τα όσα πρόσφερε ο Ευγένιος 
Γκέραρντ είναι επιπλέον κίνητρο για εσάς ώστε 
να οδηγήσετε τον ΟΦΗ στη Σούπερ Λιγκ;

«ΟΓκέραρντείναιέναςάνθρωποςπουέχειχτίσει
αυτήτηνομάδα.Είναιποδοσφαιρικόςπατέραςπολ-
λών ανθρώπωνστη διοίκηση τουΟΦΗ, όπως και
τουπροπονητή μας. Σημαίνει πάραπολλά για τον
σύλλογο.Πιστεύωαπόεκείψηλάναβάλεικαιαυτός
τοχέριτουόσομπορείνασπρώξουμετηνομάδακαι
νομίζωότιαυτόκάνει.Είμαισίγουροςότιότανηομά-
δαανέβειστηΑ’Εθνικήθαχαρείπάραπολύ».

- Ποιος είναι ο προσωπικός σου στόχος;
«Ναπετύχωόσοπιοπολλάγκολμπορώγιανα

βοηθήσω, τόσο τηνομάδα,όσοκαι τον εαυτόμου.
Ναπαίρνουμε όλοι ψυχολογία μέσα από τα γκολ
μου.Ωστόσο, όπως είπα καιπριν το θέμα είναι να
κερδίζειηομάδαόποιοςκαιναπετυχαίνειταγκολ».

Ο Λού-
μπος 
Μίχελ 

βρίσκεται 
εκτός Ελλά-
δας με σκοπό 
να προχωρή-
σει το ζήτημα 
απόκτησης 
τουλάχιστον 
ενός ποδο-
σφαιριστή, 
αλλά και να 
συζητήσει 
προτάσεις 
ενδιαφέρο-
ντος άλλων 
συλλογών 
για παίκτες του ΠΑΟΚ. Διαβάστε το 
ρεπορτάζ του Sport24.gr. Μπορεί ο 
Ραζβάν Λουτσέσκου να έχει βάλει τις 
μεταγραφές σε δεύτερη μοίρα (όπως 
φάνηκε και στη συνέντευξη Τύπου 
που έδωσε μετά τον αγώνα του 
ΠΑΟΚ με τον Απόλλωνα Σμύρνης), 
αυτό δεν σημαίνει όμως ότι στην 
Τούμπα έχουν βάλει «stop» στις 
συζητήσεις για την απόκτηση τουλά-
χιστον ενός ακομη ποδοσφαιριστή 
μετά τον Μάρσιο Αζεβέντο.

Απόδειξη γι’ αυτόαποτελεί το ταξίδιπου κάνει
εκτόςΕλλάδας οΛούμποςΜίχελ.Ο τεχνικός δι-
ευθυντής τουΔικεφάλου, μετά τιςσυζητήσειςπου
είχε τηνΚυριακή, μετά τον αγώνα τουΔικεφάλου
με τονΑπόλλωνα, με τον Ιβάν Σαββίδη και τον
ΡαζβάνΛουτσέσκου,αναχώρησεγιατοεξωτερικό
προκειμένουναπροχωρήσειυποθέσειςπουαφο-

ρούνσταμεταγραφικά.
Σύμφωναμε τις λίγεςπληροφορίεςπου έχουν

διαρρεύσει, ο 49χρονοςΣλοβάκος έχει από χθες
επαφέςγιατοθέματηςαπόκτησηςκεντρικούαμυ-
ντικού, καθώς επίσης και ραντεβούπουαφορούν
σε ενδιαφέρον ξένωνσυλλόγων γιαποδοσφαιρι-
στέςτουΠΑΟΚ.

ΔΕΝΠΗΓΕΚΙΕΒΟ
Με δεδομένη και την παρουσία του Γιώργου

Σαββίδη (βρίσκεται μαζί του και η σύζυγός του,
Γιάννα) στηνΜαρμπέγια της Ισπανίας, εκεί όπου
αυτές τις μέρες έναςαπό τουςβασικούςστόχους
τουΠΑΟΚγια το κέντροάμυνας, οΕβγένΧατσε-
ρίντι κάνει μίνι προετοιμασία με την ομάδα της
ΝτιναμόΚιέβου,πολλοίεκτιμούνπωςτοταξίδιτου
Μίχελσυνδέεταιμετηνσυγκεκριμένηυπόθεση.

Ωστόσο, οι πληροφορίες τουSport24.gr ανα-
φέρουν ότι ο τεχνικός διευθυντής τουΠΑΟΚδεν
βρίσκεται στοΚίεβο για επαφές με την διοίκηση
τουουκρανικούσυλλόγου.

ΟΛούμποςΜίχελπροσπαθήσει ναδιατηρήσει
όσο το δυνατό μεγαλύτερη μυστικότητα στο συ-
γκεκριμένοταξίδικαιθαέχειενδιαφέρονναδούμε
ποια θα είναι τα μεταγραφικά νέα για τονΠΑΟΚ
μετάτηνεπιστροφήτουστηνΘεσσαλονίκη.

ΔημήτρηςΜάνος:«Toάστρο
τουΓκέραρντοδηγείτηνομάδα

καιθαμαςπάειστηSuperLeague»

Ο Λούμπος Μίχελ σε αποστολή 
για μεταγραφή-πωλήσεις

Στη φωτό ο Ημαθιώτης (Τρίκαλα Ημαθίας) παίκτης του ΟΦΗ ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του
καριέρα από τα τμήματα υποδομής της Βέροιας και φόρεσε και τη φανέλα της πρώτης ομάδας.

Σήμερα οδηγεί την ιστορική ομάδα του ΟΦΗ που είναι κοντά στην επάνοδο και πάλι της Super League

17η αγωνιστική του πρωτα-
θλήματος της Α1 της ΕΠΣΗ 
και η Αγκαθιά είχε ένα εύκο-

λο απόγευμα, όπως άλλωστε ανα-
μενόταν, αφού διέλυσε στην κυρι-
ολεξία τον Διαβατό,  τον οποίο 
φιλοδώρησε με ένδεκα τέρματα, 
ενώ δέχθηκε ένα.

Δεν έχασε και άλλο έδαφος οΠΑΟΚ,που
πέρασεαπόμίαδυνατήέδρα,όπωςείναιαυτή
τηςΑγ.Μαρίνας,κερδίζονταςμε0-1,χάριςσε
ένατέρμαπουπέτυχεσχετικάαργάστο73΄του
αγώναοΚίτσαςΘ.

Στα άλλαπαιχνίδια είχαμε μία λευκή ισοπαλία
στοναγώναΠαλαιοχώρι-ΑχιλλέαςΝ.,ενώΚοπανός,
Χαρίεσσα καιΝ.Νικομήδειαπροχώρησανμε νίκες
επί τουΚοπανού1-0, τουΑγ.Γεωργίου0-1και του
Αράχου2-0αντίστοιχα.

ΤέλοςσταχαρτιάπήρετοτρίποντοτοΡοδοχώρι
από τοΛιανοβέργι που έχει αποχωρήσει από το
πρωτάθλημα.

ΤΑΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Ν.Νικομήδεια–Άραχος...............................2-0
Αγκαθιά–Διαβατός..................................11-1
Αγ.Γεώργιος–Χαρίεσσα............................0-1
Επισκοπή–Κοπανός..................................1-0
Αγ.Μαρίνα–ΠΑΟΚΑλ................................0-1
Παλαιοχώρι–ΑχιλλέαςΝ...........................0-0
ΔόξαΛιανοβέργι–Ροδοχώρι................ 0-3α.α.

Ρεπό:Μακροχώρι

ΗΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Αγκαθιά.........................................................46
ΠΑΟΚΑ.....................................................λ.43
Ροδοχώρι......................................................30
Αγ.Μαρίνα....................................................28
Παλαιοχώρι...................................................27
Χαρίεσσα......................................................24
Άραχος.........................................................21
ΑχιλλέαςΝ....................................................21
Μακροχώρι...................................................21
Επισκοπή.....................................................20
Ν.Νικομήδεια...............................................18
Κοπανός.......................................................16
Αγ.Γεώργιος.................................................13
Διαβατός.........................................................4
Λιανοβέργι......................................................1

ΕΠΣ Ημαθίας - Α1 κατηγορία
ΗπρωτοπόροςΝίκηΑγκαθιάςσυνέτριψε

με11-1τονΑτρόμητοΔιαβατού



 Η Μεικτή Χορωδία της 
ΚΕΠΑ έκοψε την πίτα της

 Την περασμένη εβδομάδα πραγματοποιήθηκε η κοπή 
βασιλόπιττας της Μεικτής Χορωδίας της Κοινωφελούς Επιχεί-
ρησης Πολλαπλής Ανάπτυξης Δήμου Βέροιας (ΚΕΠΑ). Τα μέλη 
της χορωδίας έκοψαν την βασιλόπιττα στο αναψυκτήριο του 
ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. στο Φουαγιέ της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών. 
Στην κοπή παρευρέθησαν ο Διευθυντής της  ΚΕΠΑ κ. Γιάννης 
Καμπούρης και ο Πρόεδρος κ. Λεωνίδας Ακριβόπουλος οποίος 
έκοψε και την βασιλόπιττα.

 Ευχές πολλές για μελλοντικές επιτυχίες και στόχους, γέλια, 
καλή διάθεση, ωραία εδέσματα ήταν τα συστατικά της βραδιάς 
που έκλεισε με τραγούδια a capella από τους 
χορωδούς και πολλές φωτογραφίες.

Ευχαριστίες 
Με αφορμή τη νέα χρονιά, τα μέλη της χορω-

δίας και η μαέστρος κ. Δήμητρα Ζησέκα θέλουν 
να ευχαριστήσουν τη διεύθυνση και το προσω-
πικό της ΚΕΠΑ για την συνεισφορά τους στην 
επιτυχία των εκδηλώσεων της χορωδίας, τα Μ-
ΜΕ του νομού για την προβολή και στήριξη του  
έργου της χορωδίας και φυσικά το φιλόμουσο 
κοινό που αγκαλιάζει όλες τις εκδηλώσεις.

Καθώς επίσης και το ζαχαροπλαστείο ΕΛΥΖΕ 
για την προσφορά της βασιλόπιττας.

Κλείνοντας υπόσχονται πολλές μελωδικές 
στιγμές στο μέλλον.
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ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΧΟΡΟΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ – 
ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ

 Ο Σύνδεσμος Πολιτικών Συνταξιούχων  Δημοσίων Υπαλλήλων Ν. Ημαθίας διοργανώνει την Κυ-
ριακή 28 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 12:30  μμ (έναρξη) χοροσυνεστίαση και κοπή βασιλόπιτας στο 
Κέντρο «ΣΕΙΡΙΟΣ»  στο Μακροχώρι.

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

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

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

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

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

Ο πρόεδρος
ΓΚΟΓΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Υποβολή 
υποψηφιοτήτων 
για τα Βραβεία 

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΞΙΑ» 
Βορείου 

Ελλάδος 2018
Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος 

(ΣΒΒΕ) διοργανώνει για έκτη συνεχή χρονιά το θε-
σμό των βραβείων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΞΙΑ Βορείου Ελλά-
δος.

Στόχος της εκδήλωσης είναι η ανάδειξη, προβολή 
και βράβευση των βορειοελλαδικών εκείνων μετα-
ποιητικών επιχειρήσεων, που ξεχώρισαν τη χρονιά 
που μας πέρασε και οι οποίες σημείωσαν εξαιρετικές 
επιχειρηματικές επιδόσεις.

Στο πλαίσιο της εφετινής διοργάνωσης ο ΣΒΒΕ 
καλεί τις μεταποιητικές επιχειρήσεις της Βορείου 
Ελλάδος να λάβουν μέρος στον εφετινό διαγωνισμό. 

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων και λοιπές 
πληροφορίες για τα κριτήρια απονομής των Βραβεί-
ων βρίσκονται αναρτημένες στο site του ΣΒΒΕ στην 
ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:  

https://www.sbbe.gr/vravia-elliniki-axia-voriou-
ellados-2018 

Οι ενδιαφερόμενες μεταποιητικές επιχειρήσεις 
μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες και 
διευκρινίσεις καθημερινά στις υπηρεσίες του Συν-
δέσμου μας. Αρμόδιο στέλεχος: Δρ. Χρήστος Ε. Γε-
ωργίου, Διευθυντής Τεκμηρίωσης και Μελετών, τηλ. 
2310 539817 εσωτ.204, fax. 2310 541933, email: 
georgiou@sbbe.gr. 

Σημειώνουμε ότι: ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕ-
ΣΗ Η ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟΣ 
ΤΟΥ ΣΒΒΕ. 

Ο θεσμός των βραβείων «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΞΙΑ Βο-
ρείου Ελλάδος» αποτελεί την ελάχιστη τιμητική α-
ναγνώριση της επιτυχημένης δράσης των επιχει-
ρήσεων που θα βραβευθούν, οι οποίες δραστηρι-
οποιούνται μέσα σε ένα δυσμενέστατο οικονομικό 
κλίμα.  Παράλληλα αποτελεί και σημαντική προβολή 
του έργου και της προσφοράς των μεταποιητικών 
επιχειρήσεων με έδρα την Ήπειρο, τη Μακεδονία και 
τη Θράκη στην τοπική ανάπτυξη και την κοινωνική 
συνοχή.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΡΓΙΝΑΣ «ΑΙΓΕΣ»

Κοπή βασιλόπιτας 
       
Την κοπή της ετήσιας βασι-

λόπιτας πραγματοποίησε ο Πο-
λιτιστικός Σύλλογος Βεργίνας 
«ΑΙΓΕΣ» την Κυριακή 21 Ιανου-
αρίου 2018. 

Ο πρόεδρος του Συλλόγου 
Ιωακείμ Στάθης, παρουσία με-
λών του Δ.Σ., καλωσόρισε τους 
παρευρισκομένους και ο ιερέας 
της ενορίας πατέρας Μακάριος 
ευλόγησε τη νέα χρονιά. 

Οι τυχεροί που βρήκαν τα 
φλουριά έλαβαν χρήσιμα και ό-
μορφα δώρα.

Ευλογημένη και δημιουργική 
χρονιά σε όλους!

 Πολιτιστικός  Σύλλογος  Αγίας Βαρβάρας

Ευχαριστίες για τον ετήσιο χορό τους
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε ο ετή-

σιος χειμερινός χορός του συλλόγου μας 
το Σάββατο 20 Ιανουαρίου 2018, στην 
αίθουσα εκδηλώσεων «ΣΕΙΡΙΟΣ», στο 
Μακροχώρι Ημαθίας. 

Να ευχαριστήσουμε τον Πολιτιστικό 
Σύλλογο Καρουσάδων, Κέρκυρας , που 
παρευρέθηκαν και συμμετείχαν στο χορό 
μας, επίσης να ευχαριστήσουμε και το 
δικό μας χορευτικό,  τα δικά μας παιδιά...

Να ευχαριστούμε τους χορηγούς μας, 
για τα δώρα που μας προσφέραν και τη 
διαφήμιση για το χορό μας..

Επίσης στην διεύθυνση και όλα τα 
παιδιά της αίθουσας εκδηλώσεων «ΣΕΙ-
ΡΙΟΣ» για την άψογη συνεργασία μας για 
ακόμη μια χρονιά...

Τέλος να ευχαριστήσουμε ΌΛΟΥΣ ε-
σάς που μας στηρίζεται και μας βοηθάτε 
στο «έργο «μας...Όλοι μαζί να κρατήσου-
με τα ήθη και έθιμα των περιοχών μας...

Το Δ.Σ.

Οι μαθητές του 
1ου ΓΕ.Λ. Βέροιας 

προσέγγισαν την ποίηση 
του  Κώστα Καρυωτάκη

-Η ηθοποιός Μάγδα Πένσου ερμήνευσε μελοποιημένα 
ποιήματά του και διάβασε στίχους του

Οι μαθητές της B΄  τάξης του 1ου ΓΕ.Λ. 
Βέροιας την Παρασκευή, στον χώρο του 
σχολείου, συνάντησαν την ηθοποιό και 
τραγουδίστρια Μάγδα Πένσου. Η συνά-
ντηση αυτή έγινε με αφορμή τη  διδακτι-
κή προσέγγιση στον ποιητή Κ.Καρυωτάκη   
στο μάθημα της νεοελληνικής λογοτεχνίας 
της Β΄ λυκείου  και μετά από πρόσκληση 
των  φιλολόγων, Γιαννοπούλου Αθηνάς 
και Ζαφειρόπουλου Αλέξανδρου. Η Μάγδα 
Πένσου ερμήνευσε  με εξαιρετικό τρόπο 
μελοποιημένα  ποιήματα του Κ.Καρυωτάκη 
αλλά και  το τραγούδι  των τίτλων της ελ-
ληνικής σειράς (2009) «Καρυωτάκης», σε 
στίχους της Μαρίας Πολυδούρη, απήγγειλε 
στίχους του ποιητή, διάβασε  δείγματα της 
αλληλογραφίας του με την ποιήτρια Μαρία 
Πολυδούρη, αξιοποιώντας  την εμπειρία 
της ηθοποιού και καθηλώνοντας  το κοινό 
των εκπαιδευτικών και μαθητών. Τέλος,  
παρέδωσε ένα μάθημα υποκριτικής τέχνης, 
εμπλέκοντας τους  μαθητές σε ένα ζωντανό παιχνίδι λόγου και ακοής. Το παζλ αυτού του 
project, ολοκλήρωσαν μαθητές και μαθήτριες της Β΄ Λυκείου που συνέλεξαν και παρου-
σίασαν υλικό για τον ποιητή Κ. Καρυωτάκη,  απήγγειλαν και  τραγούδησαν ποιήματά του. 
Όπως οι ίδιοι οι μαθητές ομολογούν, ωφελήθηκαν  πολλαπλά από αυτήν την εμπειρία, που 
τους έφερε ένα βήμα πιο κοντά στην Τέχνη   και τους δημιουργούς της. 

Συλλυπητήριο
Ο Σύλλογος Νεφροπαθών Νομού η-

μαθίας εκφράζει τα θερμά συλλυπητήρια 
στην οικογένεια του για τον αδόκητο αμό και 
μέλος μας Αβετίδη Σάββα.

Επίσης θα ήθελε να ευχαριστήσει την οι-
κογένειά του που αντί στεφάνου προτίμησε 
να δοθούν τα χρήματα στον σύλλογό μας.

Κοπή πίτας από το 
Σύλλογο Νεφροπαθών 

Νομού Ημαθίας
Η κοπή της πίτας του Συλλόγου θα γίνει στις 28 

Ιανουαρίου στο κέντρο Ρέμβη στην Βέροια και η 
κλήρωση των λαχείων θα γίνει στις 3.00 μ.μ. Η πρό-
σκληση για τα μέλη είναι δωρεάν. Για τους φίλους 
και συνοδούς είναι 10 ευρώ η οποία περιλαμβάνει 
πλήρες γεύμα και απεριόριστο ποτό.

Παρακαλούμε όλους όπως συμμετέχετε στην 
εκδήλωση.

ΤΟ Δ.Σ
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 

Ιανουάριος 2018 
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκατά

τοδιάστημααπό22-01-2018 μέχρι28-01-
2018 θαείναιτοεξής:Αυτόματοςτηλεφωνη-
τήςβλαβών:τηλ.2331021814.

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

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

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Φαρμακεία
Τετάρτη 24-01-2018

14:30-20:30ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΡΕ-
ΜΠΕΣΙΝΑΣ20-ΚΤΕΛ23310-27355

14:30-20:30ΣΙΜΟΥΜΙΜΙΚΑΚΑΠΠΟΥ4 (πε-
ζόδρομοςαγοράς)23310-73124

19:00-01:00+διαν.ΘΕΟΔΩΡΟΥΚΩΝΣΤΑ-
ΝΤΙΝΟΣΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ1(πρώηνΚεντρικής69)
23310-24534

Ηπροχθεσινή εξέλιξη στοΔη-
μοτικόΣυμβούλιοΝάουσας με την
υπερψήφιση της πρότασης του
Δημάρχου να δοθεί το ακίνητο της
ΒΕΤΛΑΝΣ για την κατασκευή κέ-
ντρου διοίκησης με συνοδούς χώ-
ρους, παρά την αντίθετηπρόταση
γιαδημιουργίασύγχρονουκέντρου
αποκατάστασηςασθενώνμετάαπό
νοσηλεία, δημιουργεί εύλογα ερω-
τηματικά.

Ποιος πραγματικά ενδιαφέρε-
ται,σχεδιάζεικαιαγωνίζεταιγιατην
ουσιαστική αναβάθμιση τηςΥγείας
στηνπόλητηςΝάουσας?

Ποιος αγωνιά για την σωτηρία
του νοσοκομείου και τελικά ποιος
«γράφει σταπαλιά του ταπαπού-
τσια» τηναγωνία τωνδημοτών της
Νάουσας?

Πριν από λίγο καιρό η τοπική
κοινωνία απαίτησε, μέσα από με-
γάλες  κινητοποιήσεις, την ανα-
βάθμιση του Νοσοκομείου, την
περαιτέρωστελέχωσή του και την
ανανέωσητου ιατροτεχνολογικούε-

ξοπλισμούστηνλογικήτηςμηυπο-
βάθμισης του.Ανκαιθαπρέπει τις
ευθύνες να τις αναζητήσουμε τότε,
πουδιανόμουσεμίανύχτακαταρ-
γήθηκε η ΠΦΥ[νόμος Γεωργιάδη]
καιτανοσοκομείααπότο2009ου-

σιαστικάαφέθηκανστηντύχητους!
Πιστεύουμε ότι η πρόταση για

την δημιουργία κέντρου αποκατά-
στασης ασθενών μετά από νοση-
λεία, θα λειτουργήσει αμφίδρομα
υποστηρικτικά στοΝοσοκομείο το
οποίο ενισχύεται, δυναμώνει και α-
ναβαθμίζεται, και τελικάωφελεί την
τοπική κοινωνία και γενικότερα τον
ΔήμοτηςΝάουσας.

Θέλουμε ναπιστεύουμε ότι κοι-
τάμε μπροστά , είμαστε αισιόδο-
ξοι ότι τα χρόνια των μνημονίων
τελειώνουνκαιείναιανάγκηνασχε-
διάσουμεμεσοβαρότητα,ειλικρίνεια
καιχωρίςσκοπιμότητες,τηνεπόμε-
νημέρατηςΥγείαςστοντόπομας.

ΤΜΗΜΑΥΓΕΙΑΣ
ΣΥΡΙΖΑΗΜΑΘΙΑΣ

Ηδημιουργίακέντρουαποκατάστασηςασθενώνστη
«Βέτλανς»θαλειτουργήσειυποστηρικτικάστοΝοσοκομείο

Στοπλαίσιο τουΈτουςΤουρισμούΕλλάδας –
Ρωσίας2017-2018,τοΥπουργείοΤουρισμού,μαζί
μετιςΠεριφέρειεςτηςΕλλάδαςκαισεσυνεργασία
με τοΥπουργείοΠολιτισμού και Τουρισμού της
Ρωσίας, διοργανώνει συνάντηση διασύνδεσης
μεταξύ των Περιφερειών των δύο χωρών στη
Μόσχα,στις24και25 Ιανουαρίου2018,μεθέμα
«ΤόσοδιαφορετικήΕλλάδα».

Μεστόχο την ενίσχυση τηςστρατηγικής σχέ-
σης τηςΚεντρικήςΜακεδονίας με τη ρωσική α-
γορά στον τομέα του τουρισμού, η Περιφέρεια
ΚεντρικήςΜακεδονίαςθαεκπροσωπηθείαπότον
ΑντιπεριφερειάρχηΤουρισμού καιΠολιτισμούΑ-
λέξανδροΘάνοκαιθαπαρουσιάσειτοτουριστικό
τηςπροϊόνστουςδημόσιουςφορείς τηςΡωσικής

Ομοσπονδίας, αλλά και στους επαγγελματίες ι-
διωτικούς φορείς, σε ειδικές Β2Β συναντήσεις.
Οι συναντήσεις αυτές θα δώσουν έμφαση στην
ανάδειξη του τουριστικούπροορισμού τηςΠερι-
φέρειαςΚεντρικήςΜακεδονίαςκαιτωνθεματικών
τουριστικών προϊόντων της (θρησκευτικό, αρ-
χαιολογικό, γαστρονομικό, ιαματικό, ορειβατικό,
πολιτιστικό,κτλ).

ΤοΈτοςΤουρισμούΕλλάδας–Ρωσίας 2017-
2018 αποτελεί ένα επιχειρησιακόπλαίσιο διμε-
ρούςσυνεργασίας,πουπεριλαμβάνει τηνανάδει-
ξη νέων ελληνικώνπεριφερειακώνπροορισμών
και των ανταγωνιστικών τους πλεονεκτημάτων,
τηστοχευμένηπροώθηση νέωνθεματικώνπροϊ-
όντωνκαι τηδιεύρυνσητης τουριστικήςπροσφο-

ράς,προκειμένουναενισχυθείουσιαστικάητουρι-
στικήροήαπότηΡωσίαστηνΕλλάδακαθ’όλητη
διάρκειατουέτουςκαισεβάθοςχρόνου.

Τοπρόγραμματωνσυναντήσεωντουτουριστι-
κούφόρουμθαείναιδιήμεροκαιτηνπρώτηημέρα
ηθεματική τουθαεπικεντρωθείσεπαρουσιάσεις
των ελληνικώνΠεριφερειώνπρος τους αντίστοι-
χουςΥπουργούςΤουρισμούΠεριφερειώντηςΡω-
σικήςΟμοσπονδίας,ενώθαακολουθήσουνσυνα-
ντήσειςτωνελληνικώνΠεριφερειώνμετιςρωσικές
Περιφέρειες, μεστόχο τηνπροώθησηθεματικών
τουριστικών προϊόντων. Τη δεύτερη ημέρα θα
γίνουνσυναντήσειςμεφορείςτουιδιωτικούτομέα
τηςΡωσικήςΟμοσπονδίας.

24και25ΙανουαρίουστηΜόσχα
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ 

ΦΟΡΟΥΜ «ΤΟΣΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ»



ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ:1)Δι-

αμέρισμα26τ.,μ.στον

3ο όροφο ευήλιο και

ευάερο, σεπολύ καλή

κατάσταση πλησίον

τηςπλατείαςΩρολογί-

ου. 2)Οικόπεδο1.100

τ.μ. σταΠαλατίτσια.Α-

πότονιδιοκτήτη.Μεσί-

τες αποκλείονται.Τηλ.:

6937226223.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ από ι-

διώτη καινούργιο κα-

τάστημα 45 τ.μ. στο

κέντρο της Βέροιας

(Κεντρική 5 - δίπλα

στο Επιμελητήριο) ,

με  πατάρι  30 τ .μ . ,

αυτόνομη θέρμανση

κα ι  θέση  πάρκ ιγκ .

Τηλ.:6936870915.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-

ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕ Ι ΤΑ Ι  χω -

ράφ ι  12  στρ .  στο

δρόμο Βέρο ια-Λα-

ζοχώρ ι ,  σε  παρα-

γωγή ρόδια 8 ετών,

960 δένδρα, με 25

τόνους παραγωγής,

περ ίφραξη ,  ν ερό .

Τηλ.:6984704671.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγρός

με ροδάκινα και πο-

μώνα στην άσφαλτο

7.500τ.μ.,κοντάστην.

Αγ. Μαρίνα και Αγ.

Γεώργιο. Τηλ.: 6945

122583Euromesitiki.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΑΠΟΘΗΚΕΣ-

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ-

ΓΡΑΦΕΙΑ-

ΓΚΑΡΑΖ-

ΧΩΡΑΦΙΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

πάρκιγκ στο κέντρο

τηςπόλης, περιοχή

Αστικά, κοντά στο

6οκαι 13οΔημοτικό

Σχολείο.Τηλ.: 6976

845732.

ΕΝΟ Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι

κέντρο,Αστικά, γκαρ-

σονιέρα 3ου ορόφου,

δωμάτιο, σαλοκουζίνα,

μπάνιο, ανακαινισμέ-

νη, ατομική θέρμανση

πετρελαίου, αιρ κοντί-

σιον,πλήρως επιπλω-

μένη, ευχάριστη, φω-

τεινή. Ενοίκιο 180,00

ευρώ. Μεσιτικό γρα-

φείο «ΣΤΟΧΟΣ».Τηλ.:

23310 68080, 6973

735020.

15ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 www.laosnews.gr

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επι-
χείρηση καφέ-μπαρ

επίτηςοδούΕληάς

πλήρως  εξοπλ ι -

σμένη. Τηλ.: 6945

013461.

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ πρώ-

ην εξουσιοδοτημένο συ-

νεργείο OPEL, πλήρως

εξοπλισμένο, με πολύ

καλό ενοίκιο.Τηλ.: 6944

860080.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: οδοντί-

ατρος για συστέγαση και

κοπέλα για να εργασθεί

σαν βοηθός οδοντιάτρου

στη Βέροια. Τηλ.: 6946

145626.

Η  Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α

inoxcon sofkos

αναζητεί βοηθό ψυ-

κτ ικού  γ ια  μόν ιμη

εργασία και επίσης

αναζητε ί  άτομο με

γνώσεις σε βιομη-

χανικό σχέδιο. Απο-

στολή βιογραφικών

info@inoxcon.gr. Τηλ

2332024771.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  αρτο-

πο ιός  γ ια  φούρνο

στη Νάουσα.  Τηλ.

επικοινωνίας: 6982

643134.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ  άν-

δρες για εργασία σε

συσκευαστήριο τροφί-

μων στο Μακροχώρι

Ημαθίας. Τηλ.: 23310

70401.

ΖΗΤΕ ΙΤΑ Ι  ά το -

μο για delivery έως

40 ετών για μόνιμη

εργασία για το κατά-

στημα «Κρεπούλης»

στη  Βέρο ια .  Τηλ. :

2331504753.

ΑΠΟ ΤΟ ΨΗΤΟ-

ΠΩΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΗΣ

ζητούνται κοπέλες για

εργασία. Τηλ.: 6984

472747,κοςΓιώργος.

ΖΗΤΟΥΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΥΡΙΑ αναλαμβά-

νει τη φύάλη και περι-

ποίηση ηλικιωμένων σε

24ωρηβάση.Τηλ.:6993

678697.

ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ κυρία

μονογονικής οικογένειας,

ζητάει εργασία, για φύ-

λαξη ηλικιωμένων και

καθαρισμό σπιτιών.

Τηλ . εφωνο :  6999

262565.

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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ΚΥΡΙΑ ζητεί εργασίαγια

φύλαξημωρούήκαθαρίστρια

σεσπίτικαιγραφεία.Τηλ.επι-

κοινωνίας:2331073642.

ΚΥΡΙΑαναλαμβάνειτην

φροντίδα ηλικιωμένων &

καθαρισμα σπιτιών, γρα-

φείων και σκάλες. Τηλ.:

6946479828.

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κρεβατάκι

ΒΕΒΕ σε άσπρο χρώμα,

με στρώμα και υφασμα-

τάκιαπροστατευτικά,σχε-

δόναχρησιμοποίητο.Τιμή

ευκαιρίας 150,00 ευρώ.

Τηλ.:6977430658.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:105722 -.ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Γκαρσονιέρασυνολικής επιφάνειας45 τ.μ.
στον 4 ο όροφο.Αποτελείται απόΣαλόνι,
Κουζίνα,Μπάνιο .Ηκουζίνα της είναι και-
νούργια .Είναικατασκευασμένητο1970και
διαθέτει θέρμανσημεΘερμοπομπός, έχει
πολύμεγάληβεράντα και εξαιρετικήΘέα,
ΚουφώματαΣυνθετικά,μεδιπλάτζάμια ,με
ΑνελκυστήρακαιA/C,αλλάκαιΗλιακόθερμο-
σίφωνα,Μπαλκόνια30τ.μ.-Τιμή:140€.

Κωδ:115743 -ΒΙΛΑΒΙΚΕΛΑΕΝΟΙΚΙΑ-
ΖΕΤΑΙνεόδμητηΓκαρσονιέρασυνολικήςεπι-
φάνειας56τ.μ.στον2οόροφο.Αποτελείται
από1Υπνοδωμάτιο,Σαλονοκουζίνα,Μπάνιο
.Είναικατασκευασμένητο2005καιδιαθέτει
θέρμανσηΑυτόνομη -Πετρελαίου, έχεικου-
φώματασυνθετικάκαιΔιπλάτζάμια .Ηθέα
τουεκπληκτική.-Τιμή200€.

Κωδ.105833Γκαρσονιέραμεγάληστο
κέντροτηςΒέροιας65τ.μ.με1δσξεχωριστή
κουζίνακαιμπάνιο  ,3οςορ.σεκαλήκατά-
στασημερικώςανακαινισμένημε κεντρική
θέρμανσηπουλειτουργείάψογα  ,διαθέτει
μεγάληβεράντακαιμεπολύλογικό ενοίκιο
στα220€.

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

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

Κωδ:24394-ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙΔιαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας105τ.μ.
Ημιώροφος.Αποτελείταιαπό3Υπνοδωμάτια,
Σαλονοκουζίνα,Μπάνιο .Είναι κατασκευα-
σμένο το1978καιδιαθέτειθέρμανσηΑυτό-
νομη -Πετρελαίου,ΚουφώματαΑλουμινίου,
ΑνοιχτόΠάρκινγκ,Διπλάτζάμια,Σκαλιάεισό-
δου-Τιμή:200€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.24335ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ,Μονοκατοικία

112 τ.μ.,σεδύο επίπεδακατασκευή1985,
3υ/δ,εκπληκτικήκαιανεμπόδιστηθέα,άψογα
συντηρημένο,ηευπρέπειατωνχώρωνδεδο-
μένη,ξύλινακουφώματαμεδιπλάτζάμια,επι-
μελημένηςκατασκευής,ατομικήθέρμανσηπε-
τρελαίου,διαθέτει τζάκι,επιπλωμένηκομπλέ,
μεδύοντουλάπεςκαιμεηλεκτρικέςσυσκευές,

ιδανικόγιακατοικία,μεδύομπάνιακαιμεανοι-
χτόparking,σεγαλήνιοπεριβάλλονσίγουρα
καισεπολύκαλή τιμή350€,Πληροφορίες
μόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 105854 -ΡΑΧΗΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Μονοκατοικίασυνολικήςεπιφάνειας130τ.μ.
σε1οόροφο,άψογασυντηρημένη,μεπολυ-
τέλειακαιζεστασιά.Αποτελείταιαπό3μεγάλα
Υπνοδωμάτιαμε εντοιχιζόμενεςντουλάπες,
μιαωραιότατησαλοκουζίναμε τζάκικαι ένα
μπάνιο .Είναι κομπλέ επιπλωμένομαζίμε
ηλεκτρικέςσυσκευές.Διαθέτειατομικήθέρ-
μανσηπετρελαίου,συνθετικάκουφώματαμε
διπλάτζάμια,μεανοιχτόπάρκινγκ,κοινόχρη-
στηαυλή,Σκαλιάεισόδου-Τιμή:300€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.105076ΠΙΕΡΙΩΝ,Αποθήκη90τ.μ.,

ισόγεια, κατασκευή78,σεκαλήκατάσταση,
ενιαίοςχώρος,οιχώροιτουλειτουργικοί,γω-
νιακό,σετιμήπροσφοράς200€,Αποκλειστική
διάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:105544ΕργοχώριΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Αποθήκησυνολικήςεπιφάνειας400τ.μ. ισό-
γειαμεαύλιοχώροπερίπου4στρ.Αποτελεί-
ταιαπό5χώρουςκαιχώρογραφείωνενοίκιο
600€.Τογραφείομαςδιαθέτει τηνΠΛΗΡΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ.105074ΩΡΟΛΟΙ,Γραφειακόςχώ-

ρος27τ.μ.,καθ.και36τ.μ.μικτά,κατασκευή
87,αποτελείταιαπόένανενιαίοχώρο ,2ος
όροφος, εξωτερικά κουφώματα καινούργια
,προσεγμένης κατασκευής καισεόμορφη
πολυκατοικία,αυτόνομηθέρμανσημεωρο-
μετρητές , με τουαλέταδική του, αποτελεί
ευκαιρία χωρίςαμφιβολία και διατίθεταισε
τιμή εκπληκτικάσυμφέρουσα,μόνο130€,
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιδιαχείρισηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:115739-ΚΕΝΤΡΟΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας45τ.μ.στον1
οόροφοανακαινισμένο .Αποτελείταιαπό2
ΧώρουςκαιWC.ΔιαθέτειΠόρταΘωρακισμέ-
νηκαικουφώματαμεδιπλάτζάμια,μίσθωμα
200€.

Κωδ:104786 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας50τ.μ.στον1
οόροφο.Αποτελείταιαπό2Χώρους,καιWC.
Είναι κατασκευασμένο το1970καιδιαθέτει
ΚουφώματαΑλουμινίουσυρόμενα,καιμεΑ-
νελκυστήρα-Τιμή:200€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:105165 -ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επί της

ΚεντρικήςκοντάστηνΜεραρχία κατάστημα
συνολικήςεπιφάνειας30τ.μ.ισόγειο.Αποτελεί-
ταιαπό1Χώρο,μεγάληβιτρίνακαιμεδικότου
WC.Ενοίκιομόνο100€.ΔιαθέτουμετηνΠΛΗ-

ΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.
Κωδ:115776-ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣΚέντρο

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΚατάστημασυνολικής επι-
φάνειας55τ.μ.2επιπέδων.Αποτελείταιαπό
1Χώρο,Κουζίνα,καιWC.Είναικατασκευα-
σμένοτο1978καιδιαθέτειΚουφώματαΑλου-
μινίου, γωνιακό, κατάλληλογιαπολλαπλές
χρήσεις,μεγάληπροβολήσεκεντρικόδρόμο
μεμηνιαίομίσθωμα700€.ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ
ΔΙΑΘΕΣΗΚΑΙΥΠΟΔΕΙΞΗΑΠΟΤΗΝΜΕΣΙ-
ΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:105791 -ΕΡΓΟΧΩΡΙ ενοικιάζεται
κατάστημασυνολικής επιφάνειας65 τ.μ. Ι-
σόγειο,σεκεντρικόδρόμοεπί τηςΣταδίου,
ενιαίοςχώρος,μεαύλειοχώροπίσωμεγάλο,
κατάλληλογιασυνεργείοαυτ/των,αποθήκη,
γωνιακό,μεγάληςπροβολής, ενοίκιο300€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ:105078-ΕΡΓ.ΚΑΤΟΙΚΙΕΣενοικιά-

ζεταικατάαποκλειστικότηταΠάρκινγκσυνολι-
κήςεπιφάνειας13τ.μ.Τιμή:50€.

ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 115718 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ

Γκαρσονιέραεπιπλωμένησυνολικήςεπιφά-
νειας 64 τ.μ.ΗμιώροφοςΥπερυψωμένος.
Αποτελείται από 1Υπνοδωμάτιο, Σαλόνι,
Κουζίνα,Μπάνιο , είναι κατασκευασμένη το
1972καιανακαινίστηκετο2010,διαθέτειθέρ-
μανσημεδύοκλιματιστικάΘέα,Κουφώματα
Συνθετικά,A/C,Έπιπλα,Ηλ.Συσκευές,Διπλά
τζάμια,Τιμή:30,000€.

Κωδ:115410-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΔιαμέ-
ρισμασυνολικήςεπιφάνειας81τ.μ.1οςΥπε-
ρυψωμένος.Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,
Σαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιο .Είναικατασκευα-
σμένοτο1979καιδιαθέτειανελκυστήρακαι
αποθήκη-Τιμή:50.000€.

Κωδ:115750 -ΑΝΟΙΞΕΩΣπωλείταια-
νακαινισμένομερικώςΔιαμέρισμασυνολικής
επιφάνειας95τ.μ.στον3οόροφο.μεμονα-
δικήθέαστονκάμπο,μεαστείρευτηαίσθηση
αρχοντιάς,διαμπερές,μεαρμονικέςαναλογί-
εςκαιγιαπολύαπαιτητικούςαγοραστές.Απο-

τελείταιαπό3Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,Κουζίνα,
ΜπάνιοκαιWC .Είναι κατασκευασμένο το
1972καιδιαθέτειΑνελκυστήρα-Τιμή:78.000
€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνο
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ  ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 105856 -ΜακροχώριΠΩΛΕΙΤΑΙ

κατάαποκλειστικότηταΜονοκατοικίασυνο-
λικήςεπιφάνειας64τ.μ. Ισόγειασεοικόπεδο
500τ.μ. ,Αποτελείται από2Υπνοδωμάτια,
Σαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιοκαιμιαμεγάληαπο-
θήκη40τ.μ.Είναι κατασκευασμένη το1970
και διαθέτειΑτομικήΘέρμανσηΠετρελαίου
καιΚουφώματαΑλουμινίουμεδιπλά τζάμια
καιΤέντες,Τιμήμόνο35.000€.Πληροφορίες
μόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 105855 - ΤΣΕΡΜΕΝΙ πωλείται
ΣΠΑΝΙΑΕΥΚΑΙΡΙΑανακαινισμένηΔιπλοκα-
τοικίασυνολικήςεπιφάνειας210τ.μ.2επιπέ-
δωνηοποίαεπεκτείνεταισε2οκαι3οόροφο.
Ο2οςόροφοςαποτελείταιαπόσαλόνι,κου-
ζίνα,4υπνοδωμάτιακαιμπάνιο.Είναικατα-
σκευασμένος το1978καιανακαινίστηκε το
2009.Ο3οςόροφοςαποτελείταιαπόσαλόνι,
κουζίνα, 3 υπνοδωμάτια και μπάνιο.Είναι
κατασκευασμένοςτο1991καιανακαινίστηκε
το2009.Και ταδυοδιαμερίσματαδιαθέτουν
θέρμανσηΑτομική -Πετρέλαιο,Απεριόριστη
Θέα,ΚουφώματαΣυνθετικά,Πάρκινγκ,Α-
ποθήκη70 τ.μ.,Τέντες,Διπλά τζάμια,Ηλι-
ακόθερμοσίφωναμόνογια τον3οόροφο,
είναι χωρίςανελκυστήρα,μεμπαλκόνια30
τ.μ.προσφέρονταισεπολύκαλή τιμήμόνο
85.000€όλομαζί.Υπόδειξημόνοσεσοβαρά
ενδιαφερόμενο.Φωτογραφίεςγιατον3οόρο-
φοθαβρείτεμετονκωδικό:105715στοwww.
mesitiki.gr.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
μόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 14101 -ΚΑΤΩΕΛΗΑΠΩΛΕΙΤΑΙ

κατάαποκλειστικότητα νεόδμητηαποθήκη
συνολικήςεπιφάνειας212τ.μ.και5μ.ύψος
ισόγειαμεεξαιρετικάεύκολη πρόσβαση.Α-
ποτελείταιαπόένανενιαίοχώρο,κατασκευής
το2004-Τιμή:60.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:114902-ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΠΩΛΕΙΤΑΙ

Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας33τ.μ.στον1
οόροφο.Αποτελείταιαπό1Χώρο,καιWC.
Είναι κατασκευασμένο το1970καιδιαθέτει
Ανελκυστήρα-Τιμή:14.000€.

Κωδ:105101 -ΩΡΟΛΟΙκατάαποκλει-
στικότηταΓραφείοσυνολικήςεπιφάνειας38
τ.μ.1οςΥπερυψωμένος.Αποτελείταιαπό2
Χώρους,καιWC.Είναικατασκευασμένο το
1968καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική -Ηλε-
κτρικό,ΚουφώματαΑλουμινίουσυρόμενα,
Ανελκυστήρα-Τιμή:15.000€.

Κωδ: 114901 -ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΚέντρο
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάαποκλειστικότητα Γραφείο
συνολικήςεπιφάνειας45τ.μ.στον1οόροφο.
Αποτελείταιαπό1Χώρο,καιWC.Είναικατα-
σκευασμένοτο1970καιδιαθέτειΑνελκυστή-
ρα-Τιμή:21.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:115708-ΣπάνιαΕυκαιρία ,επί της

ΑΝΟΙΞΕΩΣ ΠΩΛΕΙΤΑΙΚατάστημασυνολι-
κής επιφάνειας46 τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείται
απόένανενιαίοχώροκαι2WC.Είναικατα-
σκευασμένοτο1965.Προαύλιομπροστά35
τ.μ.περίπουκαιπροσφέρεταισε εξαιρετικά
χαμηλήτιμήμόνο75.000€.Τογραφείομας
διαθέτει τηνΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΔΙΑΘΕΣΗτου
ακινήτουαυτού.

Κωδ.105097ΦΑΝΑΡΙΑΚΥΠΡΟΥΚατά-
στημα70τ.μ.,κατασκευή90,ενιαίοςχώρος
, ισόγειο,γωνιακό,κατάλληλογιαπολλαπλές
χρήσεις ,ευκαιρίαχωρίςαμφιβολία,σεπολύ
καλήτιμή,Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
μόνοαπό τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ, τιμή
20.000€.

ΠΩΛΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ:115728ΜΑΚΡΟΧΩΡΙπεριοχήΓα-

βριάλογαπωλείται αγροτεμάχιοσυνολικής
επιφάνειας9.750τ.μ.σεπολύκαλήτιμήμόνο
25.000€.ΠληροφορίεςμόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:115727ΜΑΚΡΟΧΩΡΙπεριοχήΣο-
φουλιόπωλείταιαγροτεμάχιοσυνολικήεπιφά-
νειας14.750τ.μ.σετιμήπροσφοράς37.000€.
ΠληροφορίεςμόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙ-
ΝΗΤΩΝ.

Κωδ:115745 -ΣΤΟΣΑΑΚΤΡΙΛΟΦΟΥ
πριντουΜπονάνουπωλείταιαγροτεμάχιομε
σύνδεσηστοδίκτυουψηλήςπίεσης,συνολι-
κήςεπιφάνειας26.100τ.μ.άδειοηκαιμισθω-
μένο,μεδικήτουβάνα,Τιμή:58.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:115478 -ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑεντόςσχε-

δίουπόλεως  οικόπεδοσυνολικής επιφά-
νειας862 τ.μ. κτίζειάμεσα.Τιμή130.000€.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:105791 -ΕΡΓΟΧΩΡΙπωλείται ε-
ξαιρετικόοικόπεδο,γωνιακό,1000τ.μ.απο-
τελείταιαπόμιαπαλιάκατοικίασε1οόροφο
περίπου65τ.μ. και ένα Ισόγειο κατάστημα
συνολικήςεπιφάνειας65τ.μ.,βρίσκονταισε
κεντρικόδρόμο επί τηςΣταδίου,μεαύλειο
χώροπίσωμεγάλο,κατάλληλογιασυνεργείο
αυτ/των, με αποθήκη, μεγάληςπροβολής,
ζητούμενοτίμημαγιαόλομαζί200.000€.Α-
ποκλειστικήδιάθεσηκαι υπόδειξηαπό την
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:105687-ΡάχηΠΩΛΕΙΤΑΙκατάα-
ποκλειστικότητασεσπάνιοσημείοκοντάστα
γήπεδαοικόπεδοσυνολικήςεπιφάνειας1100
τ.μ.εντόςζώνηςοικισμούάρτιοκαιοικοδομή-
σιμο.Τιμή:30.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ:105141-ΠΩΛΕΙΤΑΙΠάρκινγκστο

Πασακιόσκισυνολικήςεπιφάνειας15τ.μ.με
πολύάνετηπρόσβαση , ισόγειοοικοδομής ,
τιμή:7.000€.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΛΜΗΡΟΥΣ
Κωδ.105440ΚΕΝΤΡΟ,Διατηρητέαμο-

νοκατοικία60 τ.μ., μεοικόπεδο108 τ.μ. η
εξωτερικήτηςκατάστασηπολύκαλή,εσωτε-
ρικάαπαιτούνταιαρκετέςεργασίες ,διαθέτει
2υ/δ,σαλόνικαι κουζίνα ,αποτελείταιαπό
ισόγειοκαιτον1οόροφο,προσφέρεταιστην
εξαιρετικάχαμηλή τιμή των29.000€.Απο-
κλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΥΠΟΔΕΙΞΗαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 115695 - ΑΝΟΙΞΕΩΣ Κέντρο
ΠΩΛΕΙΤΑΙσχετικάκαινούργιο και ελάχιστα
χρησιμοποιημένοδιαμέρισμασυνολικήςεπι-
φάνειας90 τ.μ.διαμπερέςστον1οόροφο.
Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,Σαλοκουζί-
να,Μπάνιο .Είναικατασκευασμένοτο1992
καιδιαθέτειθέρμανσηΑυτόνομη-Πετρελαίου,
Τακουφώματατουκαινούργιααλουμινίουσυ-
ρόμενακαιμεδιπλάτζάμια-Τιμή:55.000€.

Κωδ.105088ΠΑΤΡΙΔΑ,Οικόπεδο2.608
τ.μ., άρτιο και οικοδομίσημο , εντός ζώνης
οικισμούπριντηνΠατρίδα ,σεεξαιρετικάό-
μορφηπεριοχήπροσφέρεταισεπολύχαμηλή
τιμή,μόνο29.000€,Πληροφορίεςμόνοστην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.
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ΕΔΡΑ:ΕΛΗΑΣ14ΒΕΡΟΙΑ

Ταπαραπάνωαποτελούνμέροςτουχαρτοφυλακίουμας

Γιαναταδείτεόλαμπείτεστοwww.mesitiki.www.mesitiki.gr

ΖΗΤΗΣΗΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΗΕταιρεία «TSIFLIDISSECURITY» ζητάει για

ΆμεσηΠρόσληψη άτομα (γυναίκες ή άνδρες) με
ΆδειαΕργασίαςΠροσωπικούΑσφαλείαςγιαμόνιμη
απασχόληση.Απαραίτηταπροσόντα είναι : όρεξη
γιαδουλειά ,δίπλωμααυτοκινήτουκαισυνεργασία
με την εταιρεία για εξέλιξη .Βιογραφικά και συνέ-
ντευξηστα γραφεία της εταιρείας ,Θεσσαλονίκης
45-Βέροια59131.Τηλ.:2331027102.

ΕΤΑΙΡΙΑ με σταθερή ανάπτυξη που εδρεύει
στην Βέροια με αντικείμενο τις κατασκευές μη-
χανημάτων και τον προγραμματισμό συστη-
μάτων αυτοματισμού, αναζητεί νέο έως 30 ε-
τών, με καλή γνώση αγγλικών,Η/Υ και δίπλωμα
οδήγησης.Απαραίτητα χαρακτηριστικά, ανήσυ-
χο πνεύμα, αντίληψη και έφεση στις κατασκευ-
ές και την τεχνολογία. Σχετικά πτυχία δεν είναι
απαραίτητα αλλά θα προσμετρηθούν θετικά.
Αποστολήβιογραφικώνστοemail: efi.kantsadou@
gmail.com,πληροφορίες στο τηλ.6932133510.Υ-
πόψινΚαΚαντσάδου.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
•OΔΗΓΟΣμεδίπλωμαΕκατηγορίας
•ΠΡΑΚΤΙΚΟΣΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
•ΧΕΙΡΙΣΤΗΣΚΛΑΡΚ
Προϋπηρεσίαθαεκτιμηθεί
Υποβολή βιογραφικών σημειωμάτων στο

ergasiamrk@gmail.com

Η κατασκευαστική εταιρίαΜατσάλας Χρή-
στος,μεέδρατο9οχλμ.Βέροιας-ΝάουσαςΖΗ-
ΤΑένανΗλεκτρολόγο-Μηχανικόκαιένανπωλητή
για μόνιμη απασχόληση. Επιθυμητή η γνώση
ΑγγλικήςγλώσσαςκαιηγνώσηΗ/Υ.Βιογραφικά
στα γραφεία της εταιρίας και στο e-mail: info@
matsalas.gr.Τηλ.:2331093440&6936805053.
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ εξοπλισμός κα-

φετέριας (καφετιέραASTORIA

MONH), πλυντήριο πιάτων

(DIHR-Ιταλικό),φραπιέρα (επαγ-

γελματική-βαρέως τύπου), το-

στιέρα(επαγγελματική2εστιών),

2 στρογγυλά τραπέζια, 7 καρέ-

κλες (με κουπαστή) και 8ψηλά

σκαμπό.Πωλούνται σε τιμή ευ-

καιρίας.Τηλ.:6974867093.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ

ΕΥΚΑΤΑΣΤΑΤΟΣ κύριος 50

ετώνψάχνει εμφανίσιμη κυρία

ως 50 ετών για γνωριμία.Τηλ.:

6972371446.

ΚΥΡΙΟΣ 72 ετών ζητεί κυρια

από50ετώνέως70γιασοβαρή

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
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΦοιτητικεςΓκαρσ.Στοκεντρο.
ΛΑΔΟΜΥΛΟΙΜονοκατοικια65τ.μμεοικοπεδο200τ,μ50000€
ΙΚΑ95τ.μΑ.ΘΚοπλαμ,ασανσερ,ρετιρε43000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙανω,οικόπεδο.600τ,μ24000€
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ93τ.μ1Ος2ΔΣΚΑτ.αεριο52000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ καιν.4ος 120 τ.μ με parkigk,Α.Θ 3ΔΣΚ
τζακιαναμ.140000€
ΠΑΥΣΑΝΙΟΥοικ.375τ,μμεπαλιακατοικια28000
ΚΕΝΤΡΟ95τ.μ,2ΔΣΚτου200380000€
ΚΕΝΤΡΟ120τ.μ2ΔΣ-ΚΘέα,αποθ.Α.Θανακαιν.75000€
ΜΕΖΟΝΕΤΤΑμεΘεα,Α.Θ,τζακιπαρκιγκ,150τ.μ3ΔΣΚwc130000€
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝΣτουντιο-Γραφειο 30τ.μμεθεα,προσο-
ψηςΕυκαιρία10000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙΜονοκατοικια 68 τ.μ του 75΄με οικοπ.270
μετρα30000€
EΛΗΑ1ΔΚουζινακιWC38τ.μευχαριστο,τελικητιμη10000€
ΟΙΚΟΠΕΔΟ380Τ.Μκεντροσ.δ1,2καλητιμη
ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗκαινουριομεθεα,3ος92τ.μ+γκαραζ,Α.Θ85000€
N.ΠΡΟΔΡΟΜΟΣΜον/κια ημιτελης με 3ΔΣΚ +900 τ.μ
οικοπεδο0100€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΑΝΟΙΞΕΩΣπλησιον2ΔΣ-ΚΑ.Θ.επιπλωμενο250€
ΑΝΟΙΞΕΩΣΣτουντιοΛουξεπιπλωμενοΑ.Θ.230€
Π.ΜΕΛΑ3ος.3ΔΣΚ2WCΑ.Θπανελ,καλό300€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ4ος1ΔΣ-ΚWCΚ.Θ170€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ1ΔΣΚ4oςΘερμ/τεςμεθεα170€
Π.ΜΕΛΑ2ΔΣΚΑ.ΘΚοπλαμ,μωσαικο-ξυλο220€
ΚΕΝΤΡΟ2ος3ΔΣΚ2WCΑ.Θηλιακος,280€
ΩΡΟΛΟΙΣτουντιο,χωριςΘερμανση1ος-100€
ΠΑΠΑΓΟΥ1ΔΣΚΑ.Θχωριςκοιν.ισογειοκαι3ος120€
ΠΑΠΑΚΙΑ80τ.μ2ΔΣΚΑ.Θ.1οςανακαινις.2017-250€
ΚΕΝΤΡΟ2ΔΣΚ.Α.Θ.ΡΕΤΙΡΕΚοπλαμ,260€
ΚΕΝΤΡΟ3ΔΣ-ΚουζιναχωρισταΑ.Θ,Κοπλαμ300€
ΑΓ.ΠΑΤΑΠΙΟ25ετιαςδιαμπερεςμε3ΔΣΚΩρ/ση300€
ΚΕΝΤΡΟ1ΔΣΚΕπιπλωμενολουξΑ/C270€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ 

ΠΕΡ/ΚΗΒεροιαςΦιλέτο16στρ.πανωστηνάσφ.σ.δ0216€

ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ8500τ.μμεπομωναστηνασφ3000τοστρέμμα
ΕΡΓΟΧΩΡΙ10500τ.μαγροοικοπεδοΕυκαιρια25000€
ΑΓΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ κονταστουΤσεσμελη 19στρ.με επι-
τραπεζια,μετοχήΠομόναςκμπεκακια2800€τοστρεμμα
ΤΕΛΩΝΕΙΟΒιομηχανικη αποθηκη και μεταλικο στεγα-
στρο200τ.μεντοςγηπεδου1500τ.μ30000€
Π.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ10στρεμ.μεπομωνα+ροδακ.25000€
ΠΡΟΣΑγ.Γεωργιο7500τ.μστηνασφαλτο35000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣκτημα21στρ.μεβιομηχανικατα8στρ42000€
ΑΣΩΜΑΤΑ5στρ.αρτιομεΘέα25.000€ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΣΥΚΙΕΣπανωαπό66΄35στρεμ.70000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣδιπλαστοχωριομπαξες3στρ.10000€
ΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ6500τ.μ.κονταστοχωριο30.000€ΤΩΡΑ24000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ10στρ20000€-ΣΤΑΥΡΟΣ15στρ.45000€
ΠΑΤΡΙΔΑ7500τ.μκοντασεασφαλτοποτιστικο,24000€
ΜΟΝΟΣΠΙΤΑθεσηΤουμπα,4στρ4000€
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ.10στρ,πανωστηνασφαλτοκονταστηνΠατριδα

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ –ΓΚΑΡΑΖ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙφρεζάκι
καινούργιομε33ώρες

εργασίας.
Τιμή400,00ευρώ.

ΤΕΧΝΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Σ καπ τ ι κ ό  β ε ν ζ ί ν η ς
ΜΒ6500. Ισχύς 6,5 Ηρ,
Πλάτοςεργασίας50cm,βάθοςεργασίας17,5-35cm,
ταχύτητες 1 εμπρός/1 όπισθεν, μαχαίρια 6+6, κωδ.
009597.

Τηλ.: 23310 21210 Κιν.: 6978 004183

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ έπιπλα και ηλεκτρικές συ-
σκευέςσεπολύχαμηλέςτιμές.

Πληρ. τηλ.: 6989 391872
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σχέση.Τηλ.:6989007541.

42ΧΡΟΝΟΣ εμφανίσι-

μοςμεανώτερημόρφωση

ζητεί γνωριμία με κοπέλα

ευχαρίστου χαρακτήρα.

Τηλ.:6942274316.

ΚΥΡΙΟΣ ζητά να βρει

κυρία χωρίς υποχρεώσεις,

φτωχειά,γιασοβαρήσχέ-

ση.Τηλ.:2331026934.

ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χω-

ρίς υποχρεώσεις ζητά κυ-

ρίαμέχρι50ετώνγιασο-

βαρή σχέση. Τηλ.: 6984

040769.

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

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

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

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

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

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

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

Τογραφείομαςβρίσκεται:ΑγίουΑντωνίου1
στονπρώτοόροφο

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

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

Ζητούνται ακίνητα προς πώληση - ενοικίαση

www.laosnews.gr

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ 
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ (ΕΥΚΑΙΡΙΑ)

Συσκευαστήριοεσπεριδοειδώνσεάριστηκατάστασημε:
Νο1τράπεζαδιαλογής
Νο2μεταφορικήταινία
Νο3κηρωτικό
Νο4τουρμπίνα
Νο5μηχανικόςταξινομητήςμεσταδιακόανοιγμα
Νο6λεκάνησυσκευασίας.
Δυνατότηταπαραγωγής 5 τόνους τηνώραδυ-

νατότηταναεπεξεργαστούνταεσπεριδοειδήκαιμε
φύλλακαινακηρωθούν100%.Τηλ.:2331021063.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Πωλείτα ι  κομπλέ

σύστημα λέβητα πέ-
λετ, μάρκαςTOPLING,
ισχύς30KW,ελαφρώς
μεταχειρισμένο,σεάρι-
στηκατάσταση,μαζίμε
δοχείοαδρανείας[μπά-
φερ] 500 litr για ακόμη
πιο οικονομική καύση,
σε τιμή ευκαιρίας.Τηλ.
6944997269.



P Αριστερά, 
είναι αυτή που 
κά ν ε ι  σ υ λ λα -
λητήρια για τη 
Βενεζουέλα, την 
Παλαιστίνη και 
τη Συρία, αλλά 
όχι για τη Μακε-
δονία...

P Εξάλλου 
είναι και πρώτη 
φορά.  Θα μά -
θουν.

P Η υστερία 
είναι σίγουρα ελ-
ληνική.

P Κίτρινη κάρτα στην Εύα Καϊλή 
από το Κίνημα Αλλαγής (νέο ΠαΣοΚ) 
λόγω της παρουσίας της στο συλλαλη-
τήριο. Στημένο ματς.

P Εύα έλα μαζί μου για τις νέες 
νίκες της ζωής μου.

P Και στα δικά μας οι λεύτεροι!

P Τόσοι και τόσοι κτίζουν καριέ-
ρες επάνω στο μακεδονικό. Απορώ 
λοιπόν πώς παρουσιάζεται τόση 
κρίση στην οικοδομή.

P Επίκαιρο:
-Μπαμπά, όταν μεγαλώσω θα γίνω 

σοσιαλιστής.
-Τότε δεν θα μεγαλώσεις ποτέ παιδί 

μου!

P Ευτυχώς δεν παίρναμε δά-
νεια για γέννα τα καλά τα χρόνια, 
γιατί τώρα η τράπεζα θα διεκδικού-
σε τα μωρά.

P Τότε που πλέαμε σε πελάγη ευ-
τυχίας. Και μετά ήλθε το τσουνάμι.

P Παρά τις αντίθετες προγνώ-
σεις.

P Και το πέλαγο ήταν βαθύ.

P Πλέον βρισκόμαστε στα χρό-
νια που οι καλοί λογιστές μαθαίνουν 
και δυο πράγματα για πρώτες βοή-
θειες.

P Όταν πέσεις και γελάσει ο κό-
σμος τότε είσαι ακόμα νέος. Όταν ανη-
συχήσουν, τότε γέρασες.

P Ο αστεροειδής 2002 AJ129 
ταξιδεύει προς τη Γη με ταχύτητα 
67.000 μίλια ανά ώρα. Εμάς μας 
πρόλαβε βραδύκαυστος αριστερο-
ειδής.

P Μήκος ενός χιλιομέτρου ο αστε-

ροειδής. Στο διάστημα το μέγε-
θος μετράει.

P Η NASA έχει χαρακτη-
ρίσει τον αστεροειδή «δυνη-
τικά επικίνδυνο». Όχι όσο η 
μάσα.

P Αν χτυπήσει τη Γη στις 4 
Φεβρουαρίου, ο πλανήτης μας 
θα επιστρέψει στην εποχή των 
παγετώνων. Και τότε να δεις 
πού θα φτάσει το πετρέλαιο.

P Καλού κακού να προ-
λάβω να πληρώσω το δάνειο 
και την εφορία.

P Προτείνω φέτος να ε-
ορταστεί νωρίτερα ο Άγιος Βα-
λεντίνος. Είναι και η Καϊλή στο 
κάδρο βλέπετε.

P Και:

Μπαίνει στο μπαρ ο Κώστας 
και λέει στο Γιάννη, τον 
μπάρμαν: 

-Βάλε μου κάτι δυνα-
τό, Γιάννη. Μόλις είχα έ-
να τρικούβερτο καυγά με 
τη γυναίκα μου...

-Μπα; Και πώς τελεί-
ωσε αυτός ο καυγάς;

-Ήρθε σε μένα γονα-
τιστή και σκυμμένη στα 
τέσσερα...

-Αλήθεια; Αυτό είναι 
από τα άγραφα! Και τι 
σου είπε;

-Είπε: «Έβγα κάτω 
από το κρεβάτι ρε πα-
λιοχέστη!»

Κ.Π.
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Στην κορυφή της Ευρώπης κατατάσ-
σεται η Ελλάδα σε ό,τι αφορά το ποσοστό 
των νέων, ηλικίας 25-34 ετών, που διαμέ-
νουν στο σπίτι των γονέων τους, σύμφωνα 
με τη Eurostat. Μάλιστα, ακόμη και πριν 
το 2010, προτού η οικονομική κρίση στη 
χώρα μας αρχίσει να γίνεται πιο αισθητή, η 
Ελλάδα βρισκόταν επί σειρά ετών στις κο-
ρυφαίες θέσεις, μαζί με τη γειτονική Ιταλία. 

Για τα κίνητρα ώστε τα νεαρά άτομα 
να απογαλακτιστούν, αλλά και για τους 
κινδύνους που ελλοχεύουν για τη μετέ-
πειτα εξέλιξή τους μίλησε στο ραδιόφωνο 
του Αθηναϊκού-Μακεδονικού Πρακτορείου 
Ειδήσεων, «Πρακτορείο 104,9 FM», η Φι-
λοθέη Ματσίγκου, σύμβουλος καριέρας και 
σταδιοδρομίας.

«Είναι αλήθεια ότι όντως λόγω της οι-
κονομικής κρίσης έχουν αυξηθεί λιγάκι τα 
ποσοστά (των νέων που μένουν στο σπίτι 
των γονιών τους) (...) Υπάρχει σαφέστατα 
εκείνη η κατηγορία ανθρώπων, οι οποίοι 
μόνο για οικονομικούς λόγους δεν μπο-
ρούν να συντηρήσουν τον εαυτό τους και 
να νοικιάσουν σπίτι», τονίζει η κ. Ματσί-
γκου, ωστόσο επισημαίνει τις ευρύτερες 
κοινωνικές προεκτάσεις του φαινομένου 
αυτού για την ελληνική κοινωνία. 

«Υπάρχει και η κατηγορία των ανθρώ-
πων που επιλέγουν να μην ανεξαρτητο-
ποιηθούν, γιατί ίσως τους αρέσει πιο πολύ 
η άνεση που τους προσφέρει το οικογε-
νειακό σπίτι, η ασφάλεια που τους δίνει, 
και δεν είναι μόνο η οικονομική κρίση ο 
λόγος» αναφέρει η σύμβουλος καριέρας 
και σταδιοδρομίας, για να προσθέσει πως 
μέσα από την εμπειρία των ειδικών τα τε-

λευταία χρόνια διαφαίνεται πως «σε αυτή 
την ηλικία τεράστιο ρόλο παίζει η νοοτρο-
πία των γονέων».

«Έχει τύχει πολλές φορές να συστή-
νουμε ακόμα και σε φοιτητές που είναι 
μικρότεροι των 25 -καθώς κάπου εκεί χρο-
νικά ξεκινάει (η περίοδος στην οποία α-
ποφασίζουν)- να κάνουν παράλληλα με 
τη φοιτητική τους ζωή τους part time δου-
λειές, εάν αυτό η σχολή τους τούς το επι-
τρέπει. Εκείνη τη στιγμή οι γονείς δεν το 
επιτρέπουν, τους λένε «μην ανησυχείς σου 
δίνω εγώ τα χρήματα, εσύ κοίταξε να δώ-
σεις να περάσεις τη σχολή σου και μην αγ-
χώνεσαι γι΄ αυτό»», εξηγεί η κ. Ματσίγκου, 
ενώ τονίζει πως μια τέτοια αντιμετώπιση 
κατά την άποψη των ειδικών κινείται σε 
λανθασμένη κατεύθυνση. 

«Κάτι τέτοιο στην ουσία οδηγεί το άτο-
μο να μην γνωρίζει πώς να ανεξαρτητοποι-
ηθεί, οπότε ενδεχομένως επιθυμεί στα 25 
με 34 να κάθεται στο σπίτι, (τρόπος ζωής), 
που μερικοί γονείς ενθαρρύνουν γιατί δεν 
θέλουν τα παιδιά τους να δυσκολεύονται 
και να κακοπεράσουν, έχει να κάνει με την 
νοοτροπία της οικογένειας» σημειώνει η 
σύμβουλος καριέρας και σταδιοδρομίας.

Μέσα από μια τέτοια πραγματικότητα, 
σύμφωνα με την κ. Ματσίγκου, και όταν σε 
κάποιο χρονικό σημείο χάνεται η αίσθηση 
της ασφάλειας «το άτομο εν συνεχεία χάνει 
την κοινωνική του αυτοπεποίθηση, χάνει 
ακόμη και το σκεπτικό «ίσως εγώ να μην 
μπορώ να κάνω κάτι οπότε ακόμα και να 
φύγει η κρίση που κάποια στιγμή θα φύγει, 
αναφερόμαστε δε σε άτομα που είναι σή-
μερα στα 18 με 22 ετών»», καταλήγει.

Πρωτιά στην Ευρώπη...
Με τους γονείς τους μένουν 
οι Έλληνες 25 έως 34 ετών
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