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Οι καιρικές συνθήκες 
δεν εμπόδισαν την 
παρέλαση της 25ης 
Μαρτίου στη Βέροια

Η περιφερειακή 
πολιτική της Ευρώπης

 σε εκδήλωση του 
Γραφείου του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
στο Δημαρχείο Βέροιας
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Σελ. 3

Σελ. 3

Σελ. 11

Σελ.  8

Σελ.  4

Σελ.  5

SPORT



Με εμάς; με τους άλλους;… 
ή με κανέναν;

   Το Σάββατο πραγματοποιήθηκε στο δημαρχείο Βέροιας 
διευρυμένο περιφερειακό συνέδριο που οργάνωσε το 
Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, 
με παρουσία ευρωβουλευτού και τεχνοκρατών με θέμα 
το μέλλον της Ευρώπης, μεταναστευτικό και προοπτικές 
ανάπτυξης στην περιφέρεια. Και ενώ οι εργασίες είχαν 
την υποστήριξη του δήμου Βέροιας και της περιφέρειας 
Κ. Μακεδονίας, το συνέδριο μόνο «διευρυμένο» δεν ήταν. 
Όσο για τη υποστήριξη και από ποιον, οι παρουσίες ή 
μάλλον οι απουσίες (εκτός των δικαιολογημένων) ήταν 
δηλωτικές των θέσεων και προθέσεων απέναντι σε μια 
τέτοια εκδήλωση. Γιατί αναμέναμε, μια τέτοια εκδήλωση 
που δεν είχε κομματική ταμπέλα και ήταν ανοιχτή για 
το κοινό, να έχει σαφώς μεγαλύτερη προσέλευση και να 
αγκαλιαζόταν από όλους τους θεσμικούς και αιρετούς της 
περιοχής μας. Αντ’ αυτού βλέποντας το «παρουσιολόγιο» 
εκτός μικρών εξαιρέσεων (μην ξεχνάμε ότι συντονιστής 
ήταν ο «δικός μας» Κ. Μπλιάτκας) υπήρχε η παρουσία 
της παράταξης του δημάρχου και στο ακροατήριο ως 
επί το πλείστον κάποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν μια 
κομματική εκδήλωση και δεν το καταλάβαμε; Γιατί 
απουσίαζε συνολικά όλη η αντιπολίτευση του δήμου; Τα 
έχουμε όλα λυμένα στο δήμο και δεν χρειαζόμαστε ούτε 
εξωστρέφεια, ούτε επαφές; Μήπως δεν το επικοινώνησαν 
οι υπεύθυνοι όπως έπρεπε; Από την πλευρά της 
αντιπεριφέρειας και εκτός της δικαιολογημένης απουσίας 
του αντιπεριφερειάρχη που έστειλε εκπρόσωπο να διαβάσει 
χαιρετισμό, δεν υπήρχαν άλλοι αιρετοί, διευθυντές και 
υπάλληλοι υπηρεσιών, να συνεισφέρουν στις εργασίες 
του συνεδρίου; Όχι ότι ξεχωρίζουμε την συγκεκριμένη 
εκδήλωση, αλλά τα ίδια βλέπουμε να συμβαίνουν πλέον 
σε μόνιμη βάση και πρέπει να σκεφτούμε τί εντυπώσεις 
και εικόνα αποκομίζουν οι επισκέπτες που μας τιμούν 
με την παρουσία τους σε αντίστοιχες εκδηλώσεις. Αν 
υπήρχε προς τα έξω σύμπνοια και συνεννόηση, τότε 
επί της ουσίας θα ήταν ευρύτερη και η ενημέρωση. 
Αυτή όμως, δυστυχώς, είναι η μικρογραφία της γενικής 
κατάστασης της χώρας, με εγωισμούς και μικροπολιτικές 
σκοπιμότητες να υπερτερούν του γενικού καλού.  Ποιος ο 
λόγος να επαναληφθεί κάτι παρόμοιο, ή και μεγαλύτερο, 
όταν βλέπουν ότι είμαστε περιχαρακωμένοι οι μισοί και οι 
άλλοι μισοί αδιάφοροι; 
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ΜΑΡΤΙΟΥ
ΜΑτρώνης, Λυδίας,  Φιλητού μαρτ.,

Παύλου επισκ.

Κάτιτουςψιθύρισε
στοαντίδωρο…

ΤηνΚυριακήστην δοξολογία της 25ηςΜαρτίουστηνΠα-
λαιάΜητρόπολη διαβάστηκε η εγκύκλιος τουΜητροπολίτη
Παντελεήμονα με αφορμήδημοσίευμα της εφημερίδας μας
γιατηνεκροήσυναλλάγματοςσταΣκόπιαμέσωαγορών,κα-
ζίνοκαιιατρικώνυπηρεσιών.Ομητροπολίτηςδενέμεινεόμως
εκεί, αλλάμιλώντας ο ίδιος αργότεραπρος το εκκλησίασμα,
τόνισεότιδενμπορείναφανταστείΈλληνακαιδηΜακεδόνα
βουλευτή ναψηφίζει υπέροποιασδήποτε ονομασίαςπου να
περιέχει τοόνομαΜακεδονία.Όπως έχει δηλώσει επανει-
λημμέναομητροπολίτης καιστοΛΑΟ,η εκκλησίαδενασκεί
εξωτερικήπολιτική, αλλάδενμπορεί ναμείνει και αδιάφορη.
Όσο για τον ίδιο μπροστάστους κινδύνους των εθνικώνθε-
μάτων,δενδιστάζειναταλέειέξωαπόταδόντιαπροςπάσα
κατεύθυνση.Πάντωςστησυνέχεια, όταν οι επίσημοι έλαβαν
τοαντίδωροαπό το χέρι τουσεβασμιότατου, κάτι είχε ναα-
πευθύνει ιδιαιτέρωςστονΘανάσηΘεοχαρόπουλο και στην
ΦρόσωΚαρασαρλίδου,που,άραγε,σχετιζότανμεταπροη-
γούμεναλόγιατου;

Είναιλυπηρόότιακόμακαισήμερα,πουυποτίθεταιότιηπεριβαλλοντι-
κήσυνείδησηάρχισεναμπαίνειπερισσότεροστηζωήμαςκαιστηνπαιδεία
μας,ναυπάρχουνσωροίσκουπιδιώνσεαρκετέςπεριοχέςτηςχώραςμας
καιβέβαιακαι τηςΗμαθίας.ΈναολόκληροφορτηγόγέμισανστηΝικομή-
δεια,μεσκουπίδιαπουμάζεψανκάποιοιπιοσυνειδητοποιημένοικάτοικοι
καιμάλισταμικράπαιδιά,απότονκεντρικόδρόμομέχρι τηδιασταύρωσή
τουμετονπεριφερειακό.ΌπωςείπεοδημοτικόςσύμβουλοςΒέροιας(του
διαμερίσματος τηςΝικομήδειας)ΔημήτρηςΤραπεζανλής χθεςστονΑΟ-
ΚΥ99.6,ομεγαλύτεροςόγκοςτωνσκουπιδιώνήτανπεταμένεςσυσκευασί-
εςφυτοφαρμάκων,λάστιχααυτοκινήτων,οικιακάείδη,διάφορασκουπίδια,
χαρτιά,κουτιάκαιότιφανταστείκανείς…«Τομήνυμαείναινασταματήσει
κάποτε αυτή η μεγάλη καταστροφή τουπεριβάλλοντος…Έλεος!» τόνισε
ο κ.Τραπεζανλής, ξεσηκώνοντας τους κατοίκους νασυμβάλλουνστηδι-
ατήρηση του καθαρούπεριβάλλοντοςπου είναι η εικόνα του τόπουμας.
Ηομάδα τηςΝικομήδειας ξεκίνησεμε 60άτομαπριναπό10 χρόνια και
σήμεραείναι,σταθερά,περίπου20παιδιάκαιόσοιεπιπλέονσυμμετέχουν
σεκάθεεκστρατεία.

Όμωςμόνομετοφιλότιμοδενλύνεταιτοπρόβλημα.Όπωςεπεσήμανε
οκ.Τραπεζανλής,ηκατάστασηείναιδεδομένημετασκουπίδια,πρόστιμα
δενβλέπουμε…

Καιαφούέκανεμιασυνοπτικήκαιεύληπτηαναδρομή
στα ιστορικά γεγονότα και χαρακτηριστικά του ξεσηκω-
μού τωνΕλλήνων το 1821 και την άρρηκτησχέση του
έθνους με τηνΕκκλησία, οδρ.ΦώτηςΚουτσουπιάς
στονπανηγυρικό 25ηςΜαρτίουστονΠαλαιόΜητροπο-
λιτικόΝαός τηςΒέροιας, κατέληξεσυμπερασματικά:Το
’21 ιστορεί διδάγματααναλλοίωτηςαξίας για τους νεώ-
τερους.Διδάσκειτηνανεκτίμητηαξίατηςκοινήςπορείας
ελληνισμούκαιΟρθοδοξίας.Διδάσκειότιηγλώσσαμας
και η πολιτιστική μας κληρονομιά, αρχαία, βυζαντινή
και νεότερη, είναι δυνάμεις δημιουργίας, διαφώτισης,
απελευθέρωσης.Ακόμηδιδάσκει,πως,ότανενωθούνοι
Έλληνες, θαύματαπετυχαίνουν, κόντρασε κάθε λογική
αριθμητικής δύναμης και πολεμικού εξοπλισμού. Και
αντίθετα, ό,τι ιερό και μεγάλο, μιαίνεται και διαλύεται,
μηαντέχονταςστην κατάρα της ξενομανίας και τουσυ-
νακόλουθουδιχασμού. Σήμερα,που η κληρονομιάμας
αμφισβητείται από εχθρούς και φίλους, ενώ η Ιστορία
τηςΜακεδονίαςμαςγίνεταικλοπιμαίοσταχέριαανιστό-
ρητων γειτόνων, είναι ηώρα τηςπερισυλλογής και της
εγρήγορσης.Εθνικήαυτοσυνειδησία,γνώσητηςιστορίας
μας, όραμαστόχων χωρίς εθνικιστικές εξάρσεις, αλλά
με εθνική αυτοπεποίθηση. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος
γιατονΈλληναεκτόςαπότοδρόμοτουκαθήκοντοςκαι
τηςαξιοπρέπειας.Τοεπιβεβαίωσεολαόςτο1940,που
μέθυσεμετοαθάνατοκρασίτου’21.

Σταπαζάρια των εθνών, οΈλληνας είναι καταδικα-
σμένοςναενεργείέξωαπότηναγοραίαλογική.

«Οκόσμοςμαςέλεγετρελούς,εμείςανδενήμασταν
τρελοί,δενεκάμαμεντηνεπανάστασιν»,είπεοΓέροςτου
Μωρηά.

Και ο δικός μας οΒεροιώτηςΔημήτριοςΒικέλας ε-
πιβεβαίωσε: «Η ελευθερία έπρεπε να ανακτηθεί μόνον
όπωςανακτήθηκε,μέσααπόμεγάλεςθυσίες».

Ασκεπείς...
Υπό βροχή διεξήχθη η πα-

ρέλαση της 25ηςΜαρτίου και ο
προιστάμενος τηςΠρωτοβάθμιας
ΕκπαίδευσηςΗμαθίαςπροτίμησε
νατηνπαρακολουθήσειυπόβρο-
χήκαιαυτός.Οκ.ΔιονύσηςΔια-
μαντόπουλος δεν ανέβηκε στην
προφυλαγμένη με τέντα εξέδρα
των επισήμων, αλλά παρέμεινε
δίπλα και χειροκρότησε τα...βρεγ-
μέναμαθητικά τμήματα.Μαζί του
και οΑντιδήμαρχος καθαριότητας
ΒασίληςΠαπαδόπουλος.

ΘαύμασαντηΒέροια
Μετακαλύτεραλόγιαγιατηφιλοξενία

αλλά και για τη Βέροια εκφράστηκε το
σύνολο σχεδόν των ομιλητών του συ-
νεδρίου του γραφείου του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, τοπερασμένοΣάββατο.Η
ευρωβουλευτήςΚωνσταντίναΚούνεβα
εστίασεστηνησυχίακαιστομαλακόκλίμα
πουτηςέκανανεντύπωσητόσοώστενα
θέλει να ξανάλθει. Η προϊσταμένη του
ΤμήματοςΤύπουτηςΑντιπροσωπείαςτης
Ε.Ε.ΚλημεντίνηΔιακομανώλη δήλωσε

εντυπωσιασμένηαπότηνπόληκαιτοπροφίλτης,ενώείπεότιδενπερίμενεναέχειτόσομεγάλη ιστορία.«Πρέπεινα
είστεπερήφανοι»τόνισε.ΤέλοςοδιευθυντήςΣύνταξηςτουΟργανισμούΈρευναςκαιΑνάλυσης«διαΝΕΟσις»Θοδωρής
Γεωργακόπουλοςσχολίασεότιταδικάτουθερμάσχόλιαείναιτεκμηριωμένα:«Έχωξανάρθεικαιέχωγράψειγιατιςε-
ντυπώσειςμου»είπε.

«…όταν ενωθούν οι Έλληνες, θαύματα πετυχαίνουν»

Μπράβο σ’ αυτούς που καθαρίζουν,
ντροπή για αυτούς που ρυπαίνουν



Παρά τις αντίξοες καιρικές συν-
θήκες πραγματοποιήθηκε τελικά στη 
Βέροια, μετά από σχετική απόφαση 
του Αντιπεριφερειάρχη Κώστα Κα-
λαιτζίδη, η μαθητική παρέλαση για 
τον εορτασμό της εθνικής επετείου 
της 25  Μαρτίου. Μαθητές και μαθή-
τριες σχολείων της Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας παιδείας, όπως 
και μέλη σωματείων και συλλόγων, 
αψήφισαν τη βροχή και παρέλασαν, 
αποδίδοντας φόρο τιμής σε όσους 
θυσιάστηκαν για την ελευθερία της 
πατρίδας. Όπως κάθε φορά την πα-
ρέλαση έκλεισαν  με άψογο βημα-
τισμό,τα στρατιωτικά τμήματα της Ι 
Μεραρχίας Πεζικού και βέβαια κα-
ταχειροκροτήθηκαν από τον κόσμο. 
Το πρωί της Κυριακής τελέστηκε 
πανηγυρική δοξολογία στον παλαιό 
Μητροπολιτικό ναό της Βέροιας , 
προεξάρχοντος του Μητροπολίτη 
Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. 
Παντελεήμονος, ενώ συλλειτούργη-
σε μαζί του ο Επίσκοπος Αμορίου κ. 
Νικηφόρος.

Τον πανηγυρικό της ημέρας εκ-
φώνησε ο κ. Φώτης Κουτσουπιάς 
και στη συνέχεια εψάλει επιμνημό-
συνη δέηση στο Μνημείο Πεσόντων, 
στην πλατεία Ωρολογείου όπου έ-
γινε και η κατάθεση στεφάνων α-
πό εκπροσώπους των αρχών του 
τόπου. Στις εορταστικές εκδηλώσεις 
παρέστησαν οι βουλευτές Ημαθί-
ας Φρόσω Καρασαρλίδου και Από-
στολος Βεσυροπουλος, ο πρόεδρος 
της ΔΗΜΑΡ Θανάσης Θεοχαρόπου-
λος, ο Αντιπερειφερειάρχης Κώστας 
Καλαιτζιδης, ο Περιφερειακός Σύμ-
βουλος Στάθης Σαρρηγιαννίδης, ο 
Δήμαρχος Βέροιας Κώστας Βοργια-
ζίδης, ο νέος διοικητής της 1ης Με-
ραρχίας Πεζικού Πέτρος Δεμέστιχας, 
η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότη-
τας Βέροιας Ελένη Γκόγκα, εκπρό-
σωποι των Σωμάτων Ασφαλείας κ.α    

Μετά το τέλος της παρέλασης, 
έγιναν δηλώσεις στους δημοσιογρά-
φους:

Θανάσης Θεοχαρόπουλος 
(πρόεδρος ΔΗΜΑΡ - μέλος του 
Πολιτικού Συμβουλίου του Κινή-
ματος Αλλαγής):

Το μήνυμα της σημερινής ημέρας είναι ότι απαι-
τείται συνεννόηση και εθνική ενότητα, μακριά από 
άγονες συγκρούσεις και διχαστικές αντιπαραθέσεις, ι-
δίως στα εθνικά θέματα. Ταυτοχρόνως, δεν πρέπει να 
ξεχνάμε ότι «εθνικό είναι το αληθές». Πατριωτισμός 
είναι να αγαπάς την πατρίδα σου ενώ εθνικισμός 
είναι να μισείς τους άλλους. Σήμερα η χώρα έχει ανά-
γκη από ένα νέο πατριωτισμό και όχι από εθνικιστές

Κώστας Καλαϊτζίδης (αντιπεριφερειάρχης Η-
μαθίας):

Σήμερα το Έθνος γιορτάζει διπλά, τον Ευαγγε-
λισμό της Θεοτόκου και την επανάσταση του 1821. 
Εύχομαι το πνεύμα να φωτίσει όλους τους Έλληνες 
και τις Ελληνίδες να είμαστε ενωμένοι, γιατί η Ελλάδα 
βάλλεται από παντού και τώρα χρειάζεται και επιβάλ-
λεται αυτό, για να τιμήσουμε τους προγόνους μας 
που τέτοια μέρα το 1821 έχυσαν το αίμα τους για να 
είμαστε εμείς ελεύθεροι.
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ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 

Κάλεσμα αγροτών στο συλλαλητήριο
της Τετάρτης στη Θεσσαλονίκη                        

Από τον Αγροτικο Συλλογο Γεωργών Βέροιας οργανώνεται συλλαλητήριο διαμαρτυρία την Τετάρτη 
28 Μαρτίου κατά την επίσκεψη – ομιλία  του Πρωθυπουργού στην Θεσσαλονίκη .

Η υποχρέωσή μα;  να διαμαρτυρηθούμε και  να διεκδικήσουμε ΕΜΠΑΡΓΚΟ – ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΙΣ  (Ι-
ουλίου14-17) –  και να δειξουμε την απαραίτητη  συμπαράσταση στους συναδέλφους μας Τευτλοπαρα-
γωγούς δεν επιτρέπει σε κανέναν μας να μη συμμετέχει. 

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΟΥΜΕ
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΟΥΜΕ 
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΝΑ ΔΙΚΑΙΩΘΟΥΜΕ
Η μετακίνησή μας θα γίνει με λεωφορεία τα οποία θα ξεκινήσουν στις 17.00 το απόγευμα από τον 

κόμβο της Κουλούρας . 
ΔΗΛΩΣΤΕ ΕΓΚΑΙΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
Τηλεφωνα 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΛΚΙΔΗΣ  6975108971
ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΡΑΝΑΣ 695439714
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΘΟΔΩΡΗΣ 6974844488

Η περιφερειακή πολιτική 
της Ευρώπης σε εκδήλωση 

του Γραφείου του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στο Δημαρχείο Βέροιας

-Λεωνίδας Αντωνακόπουλος, Κωνσταντίνα Κούνεβα, 
Κλημεντίνη Διακομανώλη, Θοδωρής Γεωργακόπουλος, Αντώνης 

Τριφύλλης και Αντώνης Μαρκοβίτης, εκ των εισηγητών

Οι καιρικές συνθήκες 
δεν εμπόδισαν την παρέλαση 
της 25ης Μαρτίου στη Βέροια

Το μεταναστευτι-
κό, η κοινή αγροτική 
πολιτική, οι επιπτώ-
σεις του BRexit και 
η περιφερειακή πο-
λιτική της Ευρώπης 
απασχόλησαν διευ-
ρυμένο Περιφερειακό 
Συνέδριο του Γραφεί-
ου του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στην 
Ελλάδα, που έγινε 
με την υποστήριξη 
της Αντιπροσωπείας 
της Ευρωπαϊκής Ε-
πιτροπής στη χώρα 
μας. Η συνεδρίαση 
έγινε με αρκετά με-
γάλη συμμετοχή το-
πικών φορέων στην 
αίθουσα συνεδριά-
σεων του δημοτικού 
συμβουλίου Βέροιας, 
υπό την προεδρία 
του επικεφαλής του 
Γραφείου του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου 
στην Ελλάδα Λεωνί-
δα Αντωνακόπουλου. 
Συντόνιζε ο δημο-
σιογράφος Κώστας 
Μπλιάτκας, ο οποί-
ος σημείωσε ότι στην 
Ε.Ε. σήμερα μπορεί 
να υπάρχουν σύννε-
φα, ωστόσο κάθε κρί-
ση είναι και ευκαιρία, 
ενώ χαρακτήρισε το 
περιφερειακό συνέ-
δριο μια πλατφόρμα 
συνεχούς επικοινω-
νίας. Ιδιαίτερη τιμή 
χαρακτήρισε για τη 
Βέροια τη φιλοξενία 
της διοργάνωσης ο 
δήμαρχος Κώστας 
Βοργιαζίδης ,  ση-
μειώνοντας ότι η πε-
ριοχή μας και η Κ. 
Μακεδονία μπορούν 
να αποτελέσουν ένα 
πρότυπο περιφερει-
ακής ανάπτυξης με 
αιχμή τη διατροφή και 
τον αγροτικό τομέα, 
καθώς και αναπτυξι-
ακό παράδειγμα για την Ελλάδα της κρίσης και 
την Ευρώπη. «Παρά την αμφισβήτηση πολιτικών 
της Ε.Ε. λόγω της κατάστασης, διανύουμε τη 
μεγαλύτερη περίοδο πολιτικής σταθερότητας στη 
χώρα μας» σημείωσε ο δήμαρχος, κλείνοντας με 
την ευχή η Ε.Ε. να καταφέρει να εμπνεύσει ξανά 
και να επαναφέρει το ευρωπαϊκό όραμα. Στις 
πολλές ταχύτητες της Ε.Ε., στο χάσμα Βορρά και 
Νότου και στην οικονομική κατάρρευση κάποιων 
χωρών λόγω του εμπάργκο, την ώρα που έχουν 
ασυλία οι δυτικές χώρες, στάθηκε χαιρετίζοντας 
την εκδήλωση ο εκπρόσωπος του αντιπεριφε-
ρειάρχη κ. Τσιούντας. Αφήνοντας επίσης αιχμές 
για τις πολιτικές της Ε.Ε. στο θέμα της μετανά-
στευσης. «Η Ελλάδα δεν είναι παρίας, μα ισότιμο 
μέλος της Ε.Ε.» τόνισε. Ακολούθησαν οι τοπο-
θετήσεις των συμμετεχόντων στο πάνελ για το 
μέλλον της Ε.Ε. και την περιφερειακή ανάπτυξη. 
Η ευρωβουλευτής Κωνσταντίνα Κούνεβα στά-
θηκε επίσης στη μεγάλη συμμετοχή φορέων, η 
προϊσταμένη του Τμήματος Τύπου και ΜΜΕ της 
Αντιπροσωπείας της Ε.Ε. στην Ελλάδα Κλημε-
ντίνη Διακομανώλη τόνισε μεταξύ άλλων ότι θα 
πρέπει να ζήσουμε με το μεταναστευτικό τις επό-

μενες δεκαετίες, κι ότι θα πρέπει να δοθεί βαρύ-
τητα στην επένδυση στην έρευνα και στην καινο-
τομία. Ο διευθυντής Σύνταξης του Οργανισμού 
Έρευνας και Ανάλυσης «διαΝΕΟσις» Θοδωρής 
Γεωργακόπουλος αναφέρθηκε στις έρευνες 
του οργανσιμού αναφορικά με τις πιστεύουν οι 
Έλληνες για την Ευρώπη, ενώ ο Αντώνης Τρι-
φύλλης, πρώην στέλεχος του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και μέλος του εποπτικού Συμβουλίου 
«διαΝΕΟσις» μίλησε με θέμα «Δυτικά Βαλκάνια 
& Ε.Ε.» Οι εισηγήσεις έκλεισαν με τον Αντώνη 
Μαρκοβίτη, πρόεδρος της συνεταιριστικής επι-
χείρησης VENUS Crowers, με θέμα τη συμβολή 
του Επιχειρείν στην ανάπτυξη της Περιφέρειας. 
Τέλος, ο προεδρεύων κ. Λ. Αντωνακόπουλος, 
με αφορμή όσα ακούστηκαν στη διάρκεια των 
χαιρετισμών, εστίασε και σε πολιτικά ζητήμα-
τα της επικαιρότητας, όπως στο ότι η απουσία 
λύσης στην ονοματολογία δεν μας εμπόδιζε να 
κάνουμε μπίζνες με τα Σκόπια, αλλά και στο ότι 
μπορούμε να απορροφήσουμε 60.000 πρόσφυ-
γες ως χώρα. «Είμαστε πολύ παλιοί στο σύστη-
μα για να ψάχνουμε δικαιολογίες, την ώρα που 
ξεσπιτώθηκαν 15 εκατ. νοικοκυραίοι».
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ΣΕΡΛΟΚ   ΖΟΥΜΠΟΜΣ (ΜΕΤΑΓΛ.)
Προβολές: Πέμπτη 22/3 – Παρασκευή 23/3– 

Σάββατο 24/3 - Κυριακή 24/3στις: 17.30 σε απλή 
2D προβολή 

Σκηνοθεσία: ΤΖΟΝ ΣΤΙΒΕΝΣΟΝ
Σενάριο: ΚΕΒΙΝ ΣΕΣΙΛ
Ηθοποιοί: ΜΠΕΝ ΜΕΝΤΕΛΣΟΝ, ΤΙ ΤΖΕΪ ΜΙΛΕΡ, 

ΣΑΪΜΟΝ ΠΕΓΚ, ΟΛΙΒΙΑ ΚΟΥΚ, ΜΑΡΚ ΡΑΪΛΑΝΣ, 
ΤΑΙ ΣΕΡΙΝΤΑΝ

PACIFIC RIM: ΕΞΕΓΕΡΣΗ 
Προβολές: Κάθε μέρα στις : 19.30 και 21.45  

Σκηνοθεσία: ΣΤΙΒΕΝ Σ. ΝΤΙΝΑΪΤ
Σενάριο: ΕΜΙΛΥ ΚΑΡΜΙΧΛ
Ηθοποιοί: ΡΙΝΚΟ ΚΙΚΟΥΤΣΙ, ΣΚΟΤ ΙΣΤΓΟΥΝΤ, 

ΜΠΕΡΝ ΓΚΟΡΜΑΝ, ΤΣΑΡΛΙ ΝΤΕΪ, ΤΖΙΝΓΚ ΤΙΑΝ, 

ΤΖΟΝ ΜΠΟΓΙΕΚΑ

Μαρία Μαγδαληνή
Προβολές: Κάθε μέρα στις : 19.15και 21.30  
Ο Γκαρθ Ντέιβις (Lion) συνεργάζεται με τους 

επιτυχημένους παραγωγούς των ταινιών «Lion» 
και «Ο Λόγος του Βασιλιά» και σκηνοθετεί το 
ανθρώπινο πορτρέτο μιας από τις πλέον αινιγ-
ματικές και αμφιλεγόμενες προσωπικότητες στην 
Ιστορία.

Σκηνοθεσία: Γκαρθ Ντέιβις 
Ηθοποιοί: Ρούνι Μάρα, Γιοακίν Φίνιξ, Τσιούε-

τελ Έτζιοφορ, Αριάν Λαμπντ, Ταχάρ Ραχίμ 

Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλο 
το πρόγραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ πα-
ρακάτω: 

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

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     22/3/18 - 28/3/18

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Σήμερα στο «Μεντρεσέ τζαμί» της Βέροιας

 «Όψεις του τόπου μου - Ο τόπος 
ως εργαλείο εκπαίδευσης»

    
Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Ημαθίας δια της Υπεύθυνης Σχολικών Δρα-
στηριοτήτων, σε συνεργασία με τη Σχολική 
Σύμβουλο Φιλολόγων Ημαθίας διοργανώνουν 
ημερίδα με θέμα «Όψεις του τόπου μας. Ο 
τόπος ως εργαλείο εκπαίδευσης», την Τρίτη 27 
Μαρτίου 2018 στο Μεντρεσέ τζαμί στη Βέροια. 

Στο πρώτο μέρος της ημερίδας (09:30-
12:00) θα προβληθεί η ταινία-ντοκιμαντέρ 
«Φωνές της Πόλης» της Δέσποινας Σουβατζή, 
που αναφέρεται στην ιστορία της πόλης της 
Θεσσαλονίκης. Η ταινία καταγράφει και σχο-
λιάζει το ομώνυμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
του Τμήματος Θεάτρου  του Αριστοτελείου Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μια περιπατητική  
παράσταση  με θεατρικά δρώμενα (walking 
performance) σε επιλεγμένα σημεία της Θεσ-
σαλονίκης. Μετά την προβολή θα ακολουθήσει 
συζήτηση. Αν και το πρώτο μέρος της ημερί-
δας απευθύνεται κυρίως σε εκπαιδευτικούς, 
παρουσιάζει ενδιαφέρον και για το ευρύτερο 
κοινό και η συμμετοχή είναι ελεύθερη για κάθε 
ενδιαφερόμενο. 

Το δεύτερο μέρος της ημερίδας (12:00-
14:30) περιλαμβάνει βιωματικό εργαστήριο 
που θα υλοποιηθεί από τις παραγωγούς του 
εκπαιδευτικού προγράμματος και της ταινίας, 
Άβρα Αυδή και Μελίνα Χατζηγεωργίου. Το βιω-
ματικό εργαστήριο απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς που έχουν δηλώσει συμμετοχή.

Η ανατρεπτική, σατυρική 
ματιά της γελοιογραφίας

Παρουσιάστηκε χθες 
το 2ο τεύχος του περιοδικού
«Βέροια - Ερατεινή Ημαθία»Η βραδιά του 

π ε ρ α σ μ έ ν ο υ 
Σαββάτου  στο 
Εκκοκκ ιστήρ ιο 
Ιδεών της Βέροι-
ας δεν ήταν μό-
νο ενδιαφέρουσα 
αλλά και έξυπνα 
ψυχαγωγική μέ-
σα από τη δου-
λειά των τριών 
γελο ιογράφων 
της ΚΑΘΗΜΕ -
Ρ Ι Ν Η Σ  Η λ ί α 
Μακρή, Ανδρέα 
Πετρουλάκη και 
Δ η μ ή τ ρ η  Χ α -
ντζόπουλου στα 
εγκαίνια της έκ-
θεσης γελοιογρα-
φιών τους και της 
κουβέντας τους 
με το κοινό που 
γέμισε το χώρο 
της εκδήλωσης. 
Ο Ηλίας Μακρής 
μίλησε την προ-
ηγούμενη μέρα 
στο ΑΚΟΥ 99.6 
στις «πρωινές 
σημειώσεις» της 
Σοφίας  Γκαγκού-
ση για τη δουλειά 
τους.

Αναφέρουμε 
κάποιες χαρακτη-
ριστικές ατάκες 
της συνέντευξης:

-Το χιούμορ της πολιτικής σάτιρας είναι προ-
σωπική υπόθεση (ως προς το εάν ενοχλούνται ή 
όχι οι πολιτικοί)

-Παλαιότερα είχαμε ωραίες πολιτικές προσω-
πικότητες

-Η γελοιογραφία είναι μία πολύπλευρη ιστορία, 
έχει προϋποθέσεις… Πρέπει να είσαι ενημερωμέ-
νος δημοσιογραφικά και να έχεις θέση.

-Η επικεφαλίδα είναι πάντα το χιούμορ και το 
αποτέλεσμα πρέπει να είναι άμεσο και αστραπι-
αίο. Να μην πλατειάζει, να είναι ευθύβολο.

-Με μία εικόνα μπορείς να πεις όσα ένα ολοσέ-

λιδο ρεπορτάζ.
-Εάν ξεφυλλίσει κάποιος κατά καιρούς, ένα 

άλμπουμ με γελοιογραφίες της χρονιάς, βλέπει τί 
έχει συμβεί. Είναι ένα είδος πολιτικού ημερολογί-
ου, με μία ανατρεπτική ματιά.

-Δεν υπάρχει πολιτική γελοιογραφία που δεν 
έχει δεχθεί λογοκρισία. Όμως τα πάντα μπορούν 
να περάσουν από την κλειδαρότρυπα οποιασδή-
ποτε κλειστής πόρτας, ακόμη και σε ένα ανελεύ-
θερο καθεστώς, με έναν έξυπνο τρόπο… Κάτι 
σαν κλείσιμο ματιού του δημιουργού προς τον 
αναγνώστη,

Το δεύτερο τεύχος του επιστημονικού περιοδικού «Βέροια - Ερατεινή Ημαθία» παρουσιάστηκε χθες το από-
γευμα στην κατάμεστη αίθουσα εκδηλώσεων της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Βέροιας.

Ο υπεύθυνος έκδοσης και σύνταξης dr. Αντώνης Κολτσίδας καλωσόρισε τον κόσμο και επεσήμανε ότι η 
έκδοση του περιοδικού δεν στηρίζεται αποκλειστικά στην έρευνα της επιστημονικής συγγραφικής ομάδας αλλά 
και στην ομόθυμη συμπαράσταση των πολιτών.

Ο κ. Κολίτσας στη συνέχεια παρουσίασε τους ομιλητές τους οποίους κάλεσε για την συντοπική παρουσίαση 
των θεμάτων τους στο περιοδικό.



Κατά τον χρόνο της Συνόδου 
Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης που πραγματοποιήθηκε στις 
Βρυξέλλες, παράλληλα συνεδρί-
ασε  η Εκτελεστική Επιτροπή – 
E.C. της Μόνιμης Επιτροπής Ευ-
ρωπαίων Ιατρών – CPME, που 
είναι το Ανώτατο  Όργανο Εκπρο-
σώπησης των Εθνικών Ιατρικών 
Συλλόγων της Ευρωπαϊκής Έ-
νωσης,  με τα μεγάλα τρέχοντα 
ζητήματα της Υγείας  . 

Στις Εργασίες της Εκτελεστι-
κής Επιτροπής συμμετείχε και ο 
Επικεφαλής των Διεθνών Υποθέ-
σεων του ΠΙΣ  και Αντιπρόεδρος της  CPME 
Αναστάσιος Βασιάδης.

Κατά την συνεδρίαση της Εκτελεστικής Ε-
πιτροπής παρουσιάστηκαν από τον Έλληνα 
Αντιπρόσωπο  οι αποφάσεις της πρόσφατης 
Γενικής Συνέλευσης του ΠΙΣ για τα επίκαιρα 
ζητήματα της Υγείας και ζητήθηκε η εντονότε-
ρη παρέμβαση προς τους Διεθνείς Θεσμούς, 
ώστε σύμφωνα και με την σχετική απόφαση 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να εξαιρεθεί 
η Υγεία από τα επιβαλλόμενα σκληρά δημο-
σιονομικά μέτρα.

Χαρακτηριστικά  αναφέρθηκε ότι με τις  
μεγάλες περικοπές στις δημόσιες δαπάνες 
υγείας επιδεινώνεται κα-
θημερινά η περίθαλψη 
των πολιτών και η ασφα-
λής ιατρική λειτουργία.

Ειδικότερη αναφορά 
έγινε για τα ζητήματα της 
υποβαθμισμένης πρωτο-
βάθμιας περίθαλψης, την 
επισφαλή λειτουργία των 
νοσοκομείων λόγω της 
υποχρηματοδότησης και 
υποστελέχωσης και για 
την εκτεταμένη ιατρική 
μετανάστευση, λόγω της 
ανεργίας και των δυσμε-
νών συνθηκών απασχό-
λησης.

Κατά την πολύωρη 
συνεδρίαση της Εκτελε-
στικής Επιτροπής εξε-
τάστηκαν τα ζητήματα 
που αφορούν την Υγεία 
και Ασφάλεια στον χώρο 
Εργασίας, την προώθη-
ση των εμβολιασμών, 

το Brexit σε σχέση 
με το Ιατρικό Επάγ-
γελμα στην Ευρώπη, 
την δημόσια διαβού-
λευση σχετικά με το 
Δημοσιονομικό Πλαί-
σιο, την διαμόρφωση 
δημοσίων κανόνων 
για την συνεργασία 
ιατρικού επαγγέλμα-
τος και φαρμακοβιο-
μηχανίας, τις εξελίξεις 
στην Τουρκία μετά την 
δημοσιοποιηθείσα ε-
πικείμενη κατάργηση 
του Εθνικού Ιατρικού 
Συλλόγου Τουρκίας 
και  όλων των αντι-
στοίχων Επιστημο-
νικών Φορέων, τους 
επικαιροποιημένους 
όρους της συμφωνίας 
για την  Δίαιτα, την Δι-
ατροφή, την Σωματική 
Άσκηση, το Αλκοόλ 
και τον Καπνό, την νο-
μοθετική πρόταση για  
την Αξιολόγηση των 
Τεχνολογιών Υγείας, 
καθώς και τρέχοντα 
διεκπεραιωτικά ζητή-

ματα σε σχέση με τις Ομάδες Εργασίας και 
την προσεχή Γενική Συνέλευση της CPME.

Σε όλα τα ζητήματα ο Α. Βασιάδης με-
τέφερε τις πάγιες θέσεις του Πανελλήνιου 
Ιατρικού Συλλόγου.

Στο περιθώριο της συνεδρίασης της Εκτε-
λεστικής Επιτροπής της CPME ο Αντιπρό-
εδρος κ. Α.Βασιάδης συναντήθηκε με την 
Πρόεδρο του Κόμματος «Κίνημα Αλλαγής» 
κ. Φώφη Γεννηματά που συμμετείχε στην 
Σύνοδο των Ευρωπαϊκών Σοσιαλιστικών 
Κομμάτων στις Βρυξέλλες, την οποία ενη-
μέρωσε για τις θέσεις του ΠΙΣ στα ζητήματα 
της Υγείας.

www.laosnews.gr 5ΠΕΜΠΤΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΤΡΙΤΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018  

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

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

Ο ΓΙΔΙΩΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 
του Θεοδώρου και της Δήμητρας, 
το γένος Γιαννοπούλου, που γεν-
νήθηκε στη Βέροια και κατοικεί 
στην Κουλούρα Ημαθίας και η 
ΠΙΠΠΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του Απο-
στόλου και της Αρχοντούλας, το 
γένος Βαφειάδου, που γεννήθηκε 

στη Βέροια και κατοικεί στους Γεωργιανούς Ημαθί-
ας, πρόκειται να παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο 
που θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγ. Γεωργίου Γεωργια-
νών Ημαθίας.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΛΑΧΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Σύλλογος Βλάχων Βέροιας αισθάνεται την ανά-

γκη να ευχαριστήσει δημόσια τον κ. Πέτρο Φάκα του 
Αντωνίου για την δωρεά προς τον Σύλλογό μας του 
ποσού των (300) τριακοσίων ευρώ, εις μνήμην των 
γονέων του, Αντωνίου και Αικατερίνης, και της αδελ-
φής του Ευθαλίας Φάκα. 

Για το Δ.Σ.
       Ο Πρόεδρος        Ο Γενικός Γραμματέας
Ιωάννης Μητριτώνης        Γεώργιος Τσίρης

ΠΕΡΙΓΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ

Συνεστίαση 
στον Παπαγάλο

Η λέσχη μας σύμφωνα με το πρόγραμμά της την Κυριακή 
1 Απριλίου 2018 το μεσημέρι θα έχει συνεστίαση στην πιτσα-
ρία ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ στην περιοχή Ελιάς στις 13.00.

Η συμμετοχή κατ’ άτομο είναι 10 ευρώ και περιλαμβάνει 
ουζάκι με μεζέ, σαλάτα, τυρί και κρεατικό.

Για τη συμμετοχή σας τηλεφωνείστε μας ή περάστε από 
τα γραφεία μας Ανοίξεως 90. Η λέσχη μας είναι ανοικτή κάθε 
Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή ώρες 6-8. Τηλ.: 23310 25654.

Το Δ.Σ.

Οι αποφάσεις της Γεν. 
Συνέλευσης του ΠΙΣ στην 

Εκτελεστική Επιτροπή της CPME
-Σημαντικές παρεμβάσεις του 

Αντιπροέδρου Αναστάσιου Βασιάδη

Στο πρόγραμμα δημοσίων 
επενδύσεων εντάχθηκε 

και η Βεργίνα για το αποχετευτικό
-Μέχρι τέλος του 2018 θα ολοκληρωθούν 

οι εργασίες  στην Πλατεία Ωρολογίου
«Μετά από επί-

πονη δουλειά του 
δήμου καταφέραμε 
η Βεργίνα να εντα-
χθεί μαζί με τα Πα-
λατίτσια στο πρό-
γραμμα δημοσίων 
επενδύσεων ώστε 
να διεκδικήσουμε με 
αξιώσεις τη χρημα-
τοδότηση της απο-
χέτευσης των δύο 
οικισμών, παρά το 
ότι είναι κάτω των 
2.000 κατοίκων και 
δεν χρηματοδοτούνται».

Μ’ αυτή την ενημέρωση ξεκίνησε ο δήμαρχος Κώστας 
Βοργιαζίδης τη χθεσινή συνεδρίαση του δημοτικού συμ-
βουλίου Βέροιας.

Ο δήμαρχος ανέφερε επίσης ότι στη χθεσινή πρώτη 
μέρα του περιφερειακού συνεδρίου για την παραγωγική 
ανασυγκρότηση της Κ. Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη, 
έθεσε στον αναπληρωτή υπουργό Οικονομίας κ. Χαρίτση 
το θέμα της αποχέτευσης των οικισμών κάτω των 2.000 
κατοίκων. Ο υπουργός απάντησε ότι στο πρόγραμμα «Φι-
λόδημος 1» θα προβλέπονται μικρές χρηματοδοτήσεις και 
για έργα αποχετεύσεων, με τον δήμαρχο να σχολιάζει στον 
υπουργό ότι είναι λίγα τα χρήματα του συγκεκριμένου προ-
γράμματος σε σχέση με τον αριθμό των οικισμών.

Πλατεία Ωρολογίου
Μέχρι τέλος του 2018 θα ολοκληρωθούν οι εργασίες 

που αφορούν την Πλατεία Ωρολογίου, σύμφωνα με την 
απάντηση του αντιδημάρχου Θανάση Σιδηρόπουλου στον 

δημοτικό σύμβουλο Ζήση Πατσί-
κα.  Τα έργα έχουν προϋπολογισμό 
50.000 ευρώ και αφορούν το σιντρι-
βάνι και φυτεύσεις (που θα γίνουν 
μόλις ανοίξει ο καιρός, όπως είπε ο 
αντιδήμαρχος Βασίλης Παπαδόπου-
λος), ενώ οι συντηρήσεις έγιναν και 
πέρυσι και θα συνεχιστούν.

«Κάνουμε βήμα βήμα και σωστά 
τις διαδικασίες, για να τα κάνουμε 
όλα σωστά και να μην έχουμε καταγ-
γελίες και καθυστερήσεις» τόνισε ο κ. 
Σιδηρόπουλος.

Μνημόνιο συνεργασίας με την 
Εφορεία

 Αρχαιοτήτων Ημαθίας  για τη γέφυρα Κούσιου
Το δημοτικό συμβούλιο ενέκρινε κατά πλειοψηφία το 

μνημόνιο συνεργασίας του δήμου με την Εφορεία Αρχαιο-
τήτων Ημαθίας για τη γέφυρα Κούσιου.

Ο κ. Μπέκης μίλησε για σπατάλη πόρων της δωρεάς 
από την προηγούμενη δημοτική αρχή. «Χαίρομαι που 
προχωράει το έργο, μια διαρκής πληγή για την πόλη, 
χωρίς να παραβλέψουμε τις ευθύνες και τις αβλεψίες. Δεν 
μπορώ να δεχτώ όμως να πληρώνει ο δήμος την αρχαιο-
λογία. Ας την πληρώσει το υπουργείο» τόνισε.

«Ξιφουλκούμε στον αέρα. Είναι νόμος του κράτους 
και δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά» απάντησε ο 
αντιδήμαρχος Άρης Λαζαρίδης, θυμίζοντας το έργο του 
φυσικού αερίου που γίνεται στην περιοχή μας και η Αρχαι-
ολογία είναι παντού.

«Αν περιμένουμε να εγκριθεί κονδύλι για την αρχαιο-
λογία, δεν θα γίνει ποτέ όπως και το έργο» σημείωσε ο 
πρόεδρος της ΔΕΥΑΒ Γιώργος Ορφανίδης.
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ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ  
ΒΕΡΟΙΑΣ     

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Όσοι Συμπολίτες μας 

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

ΔΙΠΛΗ ΤΕΛΕΣΗ 
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ 

ΤΗΣ 
ΘΕΟΤΟΚΟΥ
Στό πλαίσιο τών 

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

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

- Αγίου Αντωνίου 
Πολιούχου

- Αγίων Αναργύ-
ρων

- Αγίου Σάββα Κυ-
ριωτίσσης

- Παναγίας Χαβια-
ρά (ενορίας Υπαπα-
ντής)

- Παναγίας Δεξιάς 
(ενορίας Αγίου Γεωρ-
γίου)

- Αγίας Παρασκευ-
ής

KHΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Δευτέρα 26 

Μαρτίου 2018 από τον Ιερό 
Ναό Αγίου Αθανασίου (Κοι-
μητήρια) Βέροιας ο Κων/νος 
Δημ. Σαμπρής σε ηλικία 67 
ετών.

KHΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε το Σάββατο 24 

Μαρτίου 2018 από τον Ιερό 
Ναό Αγίου Αθανασίου (Κοιμη-
τήρια) Βέροιας ο Δημήτριος 
Κιζιρίδης σε ηλικία 78 ετών.

KHΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Δευτέρα 26 

Μαρτίου 2018 από τον Ιερό 
Ναό Αγίου Αθανασίου (Κοι-
μητήρια) Βέροιας η Φανούλα 
Κώτελη σε ηλικία 86 ετών. 

KHΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Τρίτη 

27 Μαρτίου 2018 στις 12.00 
μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου 
Δημητρίου Μικρής Σάντας η 
Ουρανία Εμμ. Πιπερίδου σε 
ηλικία 89 ετών.

KHΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Δευτέρα 26 

Μαρτίου 2018 από τον Ιερό 
Ναό Αγίου Αθανασίου (Κοι-
μητήρια) Βέροιας ο Ανέστης 
Σωτηριάδης σε ηλικία 91 ε-
τών. 

KHΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε το Σάββατο 24 

Μαρτίου 2018 από τον Ιερό 
Ναό Αγίου Αθανασίου (Κοιμη-
τήρια) Βέροιας ο Δημήτριος 
Σαμαράς σε ηλικία 93 ετών. 

Φίλοι της «Πρωτοβουλίας για 
το Παιδί» από το Λιτόχωρο 

στο Σπίτι της Βεργίνας

Την Πέμπτη, 22 Μαρτίου 2018 επισκέφτηκαν το Σπίτι της 
Βεργίνας, φίλοι της Πρωτοβουλίας για το Παιδί από το Λιτό-
χωρο. Η επίσκεψη διοργανώθηκε με συντονίστρια την κυρία 
Πελαγία Κάρκα, στα πλαίσια της τακτικής δράσης της ομάδας 
που επικεντρώνεται στη βοήθεια προνοιακών Οργανισμών.

   Για το φετινό Πάσχα, η ομάδα του Λιτοχώρου επέλεξε ως 
βοηθούμενο Οργανισμό την Πρωτοβουλία για το Παιδί και συ-
γκέντρωσε μία τεράστια ποσότητα τροφίμων, χαρτικών, ειδών 
οικιακής χρήσεως και οικιακού εξοπλισμού. Κατά την επίσκεψη 
στο Σπίτι της Βεργίνας, δόθηκε η ευκαιρία στον Πρόεδρο του 
ΔΣ να ενημερώσει τους 50 και πλέον εκδρομείς για το έργο 
των Δομών του Οργανισμού και να απαντήσει σε σχετικές ε-
ρωτήσεις. Στη συνέχεια οι φίλοι του Λιτοχώρου επισκέφτηκαν 
το νέο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας της Βέροιας και ενημε-
ρώθηκαν από τη Διευθύντρια του κ. Νιώπα για το νέο πλαίσιο 
λειτουργίας του.

   Η πολύ σημαντική βοήθεια που προσφέρθηκε, κατανεμή-
θηκε στα Σπίτια της Βέροιας και της Βεργίνας.

   Για την επίσκεψη γνωριμίας και συμπαράστασης, για την 
γενναιόδωρη βοήθεια και για το ειλικρινές ενδιαφέρον που επι-
δείχθηκε, ευχαριστούμε θερμά:

1.Τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων των σχολείων 
του Λιτοχώρου.

2.Τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του παιδικού σταθ-
μού Λιτοχώρου.

3.Τον Δήμο Λιτοχώρου.
4.Την επιχείρηση των κοτόπουλων Αμβροσιάδη.
5.Την χαρτοβιομηχανία ΜΑΧΙ.
6.Τον πρώην Δήμαρχο Λιτοχώρου κύριο Γεώργιο Παπαθα-

νασίου.
7.Τον Πολιτιστικό Σύλλογο Λιτοχώρου.
8.Το ΚΑΠΗ Λιτοχώρου.
9.Το πρακτορείο ταξιδίων «Ολύμπιος» της Κατερίνης.
10.Τα καταστήματα της πόλης του Λιτοχώρου και όλον τον 

κόσμο που βοήθησε από την καρδιά του.

ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.

Επισκέφθηκαν 
τους ηλικιωμένους 
του Γηροκομείου 

Βέροιας

Το Διοικητικό Συμβούλιο και οι Τρόφιμοι του Γηροκο-
μείου Βέροιας,ευχαριστούν θερμά τους κ.Στέργιο Διαμάντη 
Πρόεδρος ΚΑΠΑ Βέροιας, κ.Αθανασία Γιαμουστάρη Δ/
ντρια ΚΑΠΑ Βέροιας, κ.Αθηνά Καπρίνη Προ`ι`σταμένη 3ου 
Παιδικού Σταθμού , τις υπεύθυνες συνοδούς εκπαιδευτι-
κούς  κ.Τζίμα Ροδάνθη και κ.Γιάννα Τεκίδου και τα παιδιά 
του  3ου Παιδικού Σταθμού με τους συνοδούς γονείς τους 
για την επίσκεψη τους στο Γηροκομείο Βέροιας καθώς και 
για το ευχάριστο κλίμα που δημιούργησαν στην αίθουσα 
εκδηλώσεων του Γηροκομείου  με το  εορταστικό πρό-
γραμμα με τραγούδια και σκέτς , για την επέτειο της 25ης 
Μαρτίου 1821,γεμίζοντας  στους Ηλικιωμένους  του Γηρο-
κομείου Βέροιας δάκρυα χαράς και συγκίνησης .

Η  Δ/νση του Γηροκομείου Βέροιας

Ευχαριστήριο του  
Γηροκομείου Βέροιας
Το Διοκητικό Συμβούλιο και οι Τρόφιμοι της Μ.Φ.Η.``-

Σωσσίδειο Γηροκομείο Βέροιας``,ευχαριστούν θερμά:
-Τους κ.Παναγιώτη και την κ.Σοφία Γκαγκούση,για την 

ευγενική προσφορά 1 πλήρους γεύματος,στην μνήμη του 
πατέρα τους Βασιλείου Γκαγκούση,με την συμπλήρωση 1 
έτους από τον θάνατό του.

-Ανώνυμη Κυρία, για την δωρεά του ποσού των 150 Ε 
για 1 πλήρες γεύμα το βράδυ της Αναστάσεως στο Γηρο-
κομείο Βέροιας.

-Την κ.Μαρία Άκη,για την δωρεά του ποσού των 200 
Ε,εις μνήμη του συζύγου της Άκη Κων/νου.

Εκ της Δ/νσεως 

Το ΚΑΠΗ 
Βέροιας 

στην 
Εβραϊκή 
συνοικία 

της 
Μπαρμπούτας

Στα πλαίσια της 
δράσης του ΚΑΠΗ 
Βέροιας «ΓΝΩΡΙΖΩ 
ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΟΥ»θα 
γίνει την Παρασκευή 
30 Μαρτίου στις 10.30 
π.μ  επίσκεψη-ξενά-
γηση στην Εβραϊκή 
συνοικία – Μπαρ-
μπούτα της Βέροιας 
σε συνεργασία με τη-
νΕφορεία  Αρχαιοτή-
των ν. Ημαθίας.

Όσα από τα μέλη 
του ΚΑΠΗ επιθυμούν 
να συμμετέχουν να 
δηλώσουν συμμετο-
χή στα ΚΑΠΗ. Σημείο 
συνάντησης η Πανα-
γία Δεξιά – 10.30 το 
πρωί

KHΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Δευτέρα 26 

Μαρτίου 2018 από τον Ιερό 
Ναό Αγίου Αθανασίου (Κοιμη-
τήρια) Βέροιας η Αναστασία 
Ραφτοπούλου σε ηλικία 89 
ετών. 



Γράφει ο 
Γ. Ξ. 
Τροχόπουλος 

Ποιος απ΄τους πα-
λιότερους άραγε δεν 
θυμάται αυτές τις πε-
ριβόητες κατασκηνώ-
σεις , η λειτουργία των 
οποίων άρχιζε με την 
λήξη του σχολικού έ-
τους; Διαρκούσαν πε-
ρίπου 60 ημέρες (3 
συνεχόμενα 20ήμερα 

δηλαδή) και φιλοξενούσαν γύρω στα 80 παιδιά 
την κάθε φορά. Λειτουργούσαν λοιπόν το καλο-
καίρι μέσα σε ένα πανέμορφο μέρος στο Κω-
στοχώρι της Βέροιας σε υψόμετρο 700μ. σε μία 
τοποθεσία γεμάτη πλατάνια και δρένια. Αυτή η 
έκταση (10 στρέμματα περίπου) ανήκε στο χω-
ριό και την είχε παραχωρήσει ο Αναγκαστικός 
Συνεταιρισμός Κωστοχωρίου στο Υπουργείο 
Παιδείας την δεκαετία του 1950, με σκοπό να 
γίνουν στον χώρο αυτόν κατασκηνώσεις.

Μόλις περνούσες την είσοδο της κατασκή-
νωσης ,υπήρχε μια μεγάλη υπαίθρια ,ξύλινη 
τραπεζαρία κάτω από ένα πλατάνι όπου τα 
παιδιά έπαιρναν το πρωινό αλλα και τα γεύμα-
τα της ημέρας. Υπήρχαν επίσης 4 κτίρια που 
χρησίμευαν για την διανυκτέρευση των παιδιών 
όπως επίσης μαγειρείο αλλά και ντουζιέρες με 
μπάνιο και όλα αυτά σε έναν τεράστιο χώρο για 
αθλοπαιδιές με γήπεδο μπάσκετ και  γήπεδο 
ποδοσφαίρου.

Πολλά απογεύματα, εξορμούσαν ομαδικά οι 
μαθητές της κατασκήνωσης με τους δασκάλους 
τους και έκαναν πορεία γύρω απ’το χωριό και 
μέσα στο πανέμορφο δάσος από καστανιές. 
Το πιο ωραίο όμως γεγονός συνέβαινε την 
Κυριακή. Τότε λοιπόν τουλάχιστον 3 λεωφορεία 
γεμάτα από γονείς και συγγενείς των παιδιών 
έρχονταν στο χωριό και γινότανε το έλα να δεις 
από φωνές χαρούμενες ,κλάμματα και φασαρία 
από το σμίξιμο των παιδιών με τους γονείς 
τους στο καφενείο του Τάκου του Καταραχιά 
που λειτουργούσε στη πλατεία. Έσφυζε από 
ζωή το χωριό με εκατοντάδες γονείς και παι-
διά που έκαναν βόλτες στο χωριό, στο δάσος 
αλλά και στον χώρο της κατασκήνωσης μέχρι 
τ’απόγευμα που ‘φευγαν οι γονείς και έμπαινε 
η ζωή και πάλη στους γνώριμους καθημερινούς 
ρυθμούς. Μ’αυτόν τον τρόπο λοιπόν περνούσε 
το 20ήμερο και έφτανε η ώρα του φευγιού, 
γιατί άλλαζε η βάρδια και έρχονταν τα παιδιά 
της επόμενης φουρνιάς. Αυτά που φεύγανε τα 
ζύγιζαν για να δουν πόσα κιλά πήρανε ενώ, 
θυμάμαι με συγκίνηση το πως κλαίγανε με λυγ-
μούς πολλά από αυτά επειδή απλά δεν θέλαν 

να αποχωριστούν το πανέμορφο αυτό μέρος. 
Ζούσε στο χωριό ένας θείος μου, ο Μιχάλης 
ο Τροχόπουλος-αιωνία του η μνήμη- στο σπίτι 
του οποίου έμενα τα καλοκαίρια οικογενειακώς, 
για αυτό και έχω ιδιαίτερα ζωηρές αναμνήσεις.

 Πέρασε όμως ο καιρός, σταμάτησε η κρα-
τική χρηματοδότηση και οι κατασκηνώσεις ε-
ρήμωσαν, κρανίου τόπος, μόνο οι αναμνήσεις 
έμειναν.

 Τι μπορεί να γίνει όμως από τώρα και πέ-
ρα;

 Καταρχήν ο χώρος πρέπει πάλι να ξανα-
λειτουργήσει, δεν το συζητώ. Φυσικό και επό-
μενο είναι ότι θα χρειαστούν κονδύλια για την 
επισκευή των κτιρίων που υπάρχουν αλλά και 
την περιποίηση του χώρου, της κατασκήνωσης 
γενικότερα.

Έχω την γνώμη ότι αυτό μπορεί να γίνει με 
όχι πολλά χρήματα απ’το Υπουργείο Παιδείας 
αλλά και απ’τον Δήμο και την Περιφέρεια όπως 
και με ένα μικρό «χαράτσι» στους γονείς των 
παιδιών για το 20ήμερο της κάθε περιόδου της 
κατασκήνωσης (τώρα που είμαστε μαθημένοι 
στα χαράτσια και δεν μας πειράζει) ώστε να 
λειτουργήσει και πάλι ο χώρος σε ένα ιδανικό 
μέρος με καταπληκτικό κλίμα και νερό. Να 
σημειώσω εδώ ότι τα δύσκολα χρόνια της προ-
πολεμικής εποχής και όχι μόνο που θέριζε η 
φυματίωση τα μόνα χωριά που υποδείκνυαν οι 
γιατροί-φυματιολόγοι της Θεσσαλονίκης –εκτός 
του Ασβεστοχωρίου που ήταν κοντά στη Θεσ-
σαλονίκη- ήταν το Κωστοχώρι και η Κόκκοβα 
(σημερινό Πολυδένδρι).

Σήμερα, κοντά στην είσοδο της κατασκήνω-
σης υπάρχει ένα εκκλησάκι 600 ετών, ο Άγιος 
Αθανάσιος, ένα αληθινό διαμάντι, όπου οι μνή-
μες της Καππαδοκίας έσμιξαν με την Μακεδο-
νική ζωγραφική και έτσι η Ημαθία μπορεί να 
δείχνει στους επισκέπτες της έναν θησαυρό. 
Πρόκειται για ένα εκκλησάκι που υπήρξε κοι-
νόβιο για κάποιους Καππαδόκες μοναχούς 
τα δε Οθωμανικά κιτάπια μαρτυρούν ότι στα 
χρόνια του  Σουλεϊμάν του Νομοθέτη δίπλα 
στον Άγιο Αθανάσιο υπήρχε το Κωστοχώρι, 
που έγινε πάλι τον 20 αιώνα καταφύγιο Πο-
ντίων προσφύγων. Το εκκλησάκι 
αποκατέστησε πλήρως η Εφορία 
Αρχαιοτήτων Ημαθίας.

Αξίζει να αναφέρω εδώ ότι ο 
παλιός δρόμος Βεροίας- Σελίου 
περνούσε μέσα απ’το Κωστοχώρι 
το τμήμα δε -χωμάτινο τότε- Βε-
ροίας-Κωστοχωρίου αποτελούσε 
ειδική διαδρομή του Ράλλυ Ακρό-
πολης. Σήμερα  είναι στρωμένο με 
άσφαλτο και απομένει ένα τμήμα 
6χλμ. που πρέπει να ασφαλτο-
στρωθεί για να συνδεθεί το χωριό 
με το Σέλι και να αποτελέσει α-

φενός μια εναλλακτική δια-
δρομή για το Σέλι και αφε-
τέρου να βγάλει το χωριό 
από το αδιέξοδο που βρί-
σκεται. Γνωρίζω ότι υπάρχει 
ένα σχετικό έγγραφο αίτημα 
του Αναγκαστικού Συνεται-
ρισμού Κωστοχωρίου προς 
την Περιφέρεια για το θέμα 
αυτό, της ασφαλτόστρωσης 
δηλαδή των 6 αυτών χλμ. 
που πρέπει να δει με κα-
τανόηση ο Περιφερειάρχης, 
γιατί υπάρχει ήδη μελέτη για 
την ασφαλτόστρωση αυτού 
του κομματιού, και προ ετών 
είχε γίνει η διευθέτηση του 
κομματιού με αποστραγγι-
στικά έργα αλλά και είναι χα-
ρακτηρισμένο ως Νομαρχια-
κή οδός. Εάν τελικά γίνει αυ-
τή η ασφαλτόστρωση, τότε 
τα χωριά του Βερμίου όπως 
π.χ Πατρίδα, Τρίλοφος ,Φυ-
τειά, Κωστοχώρι, Κουμαριά, 
Σέλι, Αρκοχώρι, Ξηρολίβα-
δο, Βρωμοπήγαδο θα είναι 
πολύ εύκολα προσβάσιμα. 

Επίσης, θα είναι πολύ εύκολη η πρόσβαση στο 
Σέλι από Έδεσσα, Νάουσα, Βέροια, Γιαννιτσά, 
Κοζάνη κ.λ.π.

 Όλα μπορούν να γίνουν αρκεί να υπάρχει 
πολιτική βούληση. 

Θα κλείσω αυτό το σημείωμα, με ένα ευτρά-
πελο που συνέβη στο Κωστοχώρι την δεκαετία 
του ‘90. Είχα κάνει μια ομάδα ποδοσφαίρου 
από παιδιά Κωστοχωριτών και δώσαμε ρα-
ντεβού με την ποδοσφαιρική ομάδα της κατα-
σκήνωσης για έναν ποδοσφαιρικό αγώνα στο 
γήπεδο της κατασκήνωσης ,με εμένα διαιτητή.

Άρχισε ο αγώνας, αλλά απ’ό,τι είδα στην 
πορεία στην ομάδα των κατασκηνωτών υπήρ-
χαν κάτι παιδιά από το Ρουμλούκι κυρίως που 
έπαιζαν τρομερή μπάλα ,ανάποδα ψαλλίδια, 
φοβερές ντρίπλες, μακρυνές μπαλιές ακριβείας 
και καρφωτές κεφαλιές φανταστικές, που θα 
ζήλευε και ο Μέσσι σήμερα. Μεγάλοι μπαλα-
δόροι για την ηλικία τους και τα γκολ έπεφταν 
βροχή. Αναγκάστηκα να δώσω 2 πέναλτι «μα-
ϊμού» υπέρ των Κωστοχωριτών για να μπορέ-
σουν να ρεφάρουν, αλλά τίποτα. Εν τω μεταξύ, 
όλα τα παιδιά της κατασκήνωσης, που δεν έ-
παιζαν στον αγώνα, είχαν μαζευτεί γύρω απ’το 
γήπεδο φωνάζοντας εις βάρος μου εν χορώ 
«ΠΟΥΛΗΜΕΝΕ , ΠΟΥΛΗΜΕΝΕ!» και φαινό-
ντουσαν πως είχαν άγριες διαθέσεις γιατί πριν 
από λίγο είχα ακυρώσει και 2 έγκυρα γκολ των 
κατασκηνωτών. Η ατμόσφαιρα μύριζε μπαρού-
τι. Γύρισα με τρόπο λοιπόν προς την ομάδα 
μου και τους είπα μόλις σφυρίξω 3 φορές συ-
νεχόμενες να τρέξουν προς την έξοδο και αυτό 
γιατί απαγορευόταν να περάσουν την πόρτα 
εξόδου οι κατασκηνωτές χωρίς την άδεια των 
αρμοδίων. Έτσι και έγινε λοιπόν, τρέξαμε με 
αγωνία προς την έξοδο, μας ακολούθησαν 
τρέχοντας και με αλαλαγμούς όλα τα παιδιά της 
κατασκήνωσης μόλις κατάλαβαν τι κάναμε, αλ-
λά με το που βγήκαμε από την πόρτα τέλος η 
αγωνία, δεν τους επέτρεψαν οι δάσκαλοι και οι 
φύλακες να βγουν έξω. Έτσι, γλιτώσαμε το ξύ-
λο και πιο πολύ φυσικά εγώ, ο «πουλημένος».
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Μαθητικές κατασκηνώσεις 
Κωστοχωρίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 Η Δ.Ο.Υ. Βέροιας (ΑΑΔΕ) προκειμένου να αναθέσει την 

Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας για τις ανάγκες της, δημοσιεύει 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με την διαδικασία της 
Απευθείας Ανάθεσης και κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει της χαμηλότερης τιμής 
μονάδας.  

Δέχεται οικονομικές προσφορές από την παρούσα μέχρι 
την Δευτέρα  02/04/2018 και ώρα 14:00 μ.μ. 

 Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε 
στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:  

1. Ιστοσελίδα http://www.diaygeia.gov.gr με ΑΔΑ:6Α-
Τ046ΜΠ3Ζ-92Κ. 

Δ.Ο.Υ. ΒΕΡΟΙΑΣ 
Προϊστάμενος Διοικητικής

 και Μηχανογραφικής 
Υποστήριξης Τμήμα Ε΄

 Βέροια 26/03/2018 

Στην τελετή 
παράδοσης-παραλαβής 
της διοίκησης της 1ης 
Μεραρχίας Πεζικού, οι 

καταδρομείς της Ημαθίας

Μέλη της Διοίκησης της Λέσχης Καταδρομέων Ημαθίας 
κλήθηκαν και παρέστησαν στην τελετή παράδοσης-παραλα-
βής της διοίκησης της 1ης Μεραρχίας Πεζικού στη Βέροια, 
που  έγινε την Παρασκευή 23 Μαρτίου. Ο νέος Διοικητής Υ-
ποστράτηγος Πέτρος Δεμέστιχας στη σύντομη συνομιλία με 
τον πρόεδρο της Λέσχης κ. Λυκοστράτη Θωμά εκδήλωσε τη 
διάθεση συνέχισης της συνεργασίας μεταξύ της Μεραρχίας 
και της Λέσχης.

Επίσης μέλη της διοίκησης της Λέσχης συνάντησαν και 
τον παλιό Στρατηγό των Ειδικών Δυνάμεων κ. Τραχανατζή 
και είχαν επαφές τον Αστυνομικό Διευθυντή Ημαθίας κ. Σι-
μούλη Χρήστο, τον πρόεδρο της Π.Ο.Ε.Δ. κ. Γεωργάκη Δη-
μήτριο και τον πρόεδρο της ΛΕΚ Θεσσαλονίκης κ. Ρούσση. 



Με αφορμή την Παγκόσμια Η-
μέρα Θεάτρου, η Κ.Ε.Π.Α. Δήμου 
Βέροιας σε συνεργασία με την 
εταιρεία παραγωγής «TEXNIS», 
το ΔΗΠΕΘΕ Βέροιας και την ε-
ταιρεία παραγωγής «ΛΥΚΟ-
ΦΩΣ», διοργανώνουν την Εβδο-
μάδα Θεάτρου, από τις 27 έως 
τις 31 Μαρτίου στην Αντωνιάδειο 
Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών. 

Το πρόγραμμα των παραστά-
σεων έχει ως εξής:

-Τρίτη  27   Μαρτίου
TEXNIS
«Τα ραδίκια ανάποδα», σε 

σκηνοθεσία
 Βλαδίμηρου Κυριακίδη , 
Η Ετα ιρε ία  παραγωγής 

«TEXNIS» παρουσιάζει  τον ξε-
καρδιστικό μονόλογο του Γιώρ-
γου Γαλίτη, που  δε λέει να μας 
αφήσει χρόνους, να μείνει στον 
τόπο και να τινάξει τα πέταλα. 
Τώρα πια δεν τον πάνε τέσσερις 
αλλά επτά. Επτά χρόνια επικη-
δείας, Έβδομη φορά θανατερά!

Γι’ αυτό ήρθε η ώρα σας να 
δείτε «Τα ραδίκια ανάποδα», σε 
νέο τόπο, εν τόπω χλοερώ και 
αναψύξεως!!!

Λίγα λόγια για το έργο:
Πρόκειται για την πιο μαύρη, 

άραχλη, σπαραξικάρδια, ξεκαρ-
διστική και selfie παράσταση 
για τσέμπαλο, φαγκότο, φέρε-
τρο και οστεοφυλάκιο. Ένα one 
dead man show, ένα black total 
κωμικό μονόλογο με δεκατρείς 
ρόλους. Δεκατρείς κωμικούς επι-
κήδειους που και νεκρούς ανα-
σταίνουν!

Τους ρόλους έχει γράψει, τους 
κλαίει, τους οδύρεται, μα και τους 
υποδύεται, ο αξιομακάριστος 
Γιώργος Γαλίτης, ενώ σκηνοθε-
τεί, με σπαραγμό ψυχής, πλερέ-

ζα και δάκρυα στα μάτια, ο αεί-
μνηστος Βλαδίμηρος Κυριακίδης.

Δείτε «Τα Ραδίκια Ανάποδα» 
και ελπίζουμε να κλάψετε (απ’ τα 
γέλια). Μια παράσταση που θα 
ζείτε να τη θυμόσαστε.

Συντελεστές:
Κείμενο, ερμηνεία, σκηνογρα-

φία: Γιώργος Γαλίτης
Σκηνοθεσία: Βλαδίμηρος Κυ-

ριακίδης
Μουσική επιμέλεια, ενορχή-

στρωση: Τόλης Κετσελίδης
Βοηθός σκηνοθέτη: Ευαγγε-

λία Σχοινά

Αντωνιάδειος Στέγη Γραμμά-
των & Τεχνών, ώρα 9.00μ.μ

Είσοδος 12€ (προπώληση)

Τετάρτη  28  Μαρτίου
TEXNIS

«Σοφία σε θυμάμαι» της Τά-
νιας Χαροκόπου, σε σκηνοθε-
σία Μενέλαου Τζαβέλλα 

Η ταραχώδης ζωή της Σοφία 
Βέμπο «της δικής μας Σοφίας», 
μέσα απο δικές της διηγήσεις και 
νοσταλγικές αναπολήσεις…

Διανομή: 
Γεωργία Ζώη  ,Ηλίας Μιχαήλ
Σπύρος Νίκας (ακορντεόν)
Ώρα 9.00μ.μ. ,Είσοδος 10€
Υπο την Αιγίδα του Ομίλου 

Unesco Πειραιώς & Νήσων
-Πέμπτη   29  Μαρτίου 
 ΔΗΠΕΘΕ Βέροιας
 «Οι Δούλες» του Ζαν Ζενέ, 
σε σκηνοθεσία Κωνσταντί-

νου Αποστολίδη
Διανομή 
Όλγα  Πα -

παδοπούλου,  
Εύη Μαρκο -

πούλου 
Μαίρη Μεγγιάνη 
Ώρα 9.00μ.μ. ,Είσοδος 5€
-Παρασκευή    30  Μαρτίου 
ΛΥΚΟΦΩΣ
«Η Κυρά της Ρω»του  Γιάννη 

Σκαραγκά 
στον ομώνυμο ρόλο η Φωτει-

νή Μπαξεβάνη
«Θέλω αντί για ίχνη, να αφή-

σω μια σημαία. Του ασήμαντου 
ανθρώπου, του κυριακάτικου 
τραπεζιού, της αρχαίας χαράς.» 

Ώρα 9.00μ.μ. ,Είσοδος 10€
- Σάββατο 31 Μαρτίου 
 «Σαν Κραυγή» σε σκηνο-

θεσία 
Κωνσταντίνου Αποστολίδη
“Ημερολόγιο ενός τρελού” του 

Νικολάι Γκόγκολ,  “Ανθρώπινη 
φωνή” του Ζαν Κοκτώ,  “Σίρλευ 
Βάλεντάιν” του Γουίλι Ράσελ.

Διανομή 
Θέμης Καλούδης , Ελισάβετ 

Πιπερίδου
Μαίρη Μεγγιάνη
Ώρα 9.00μ.μ
Είσοδος 5€ 

Προπώληση εισιτηρίων: (Έ-
ναρξη προπώλησης Tρίτη  20/03 
)

ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΩΝ ΔΗΜΟΥ 
ΒΕΡΟΙΑΣ, Π.Μελά & Μπιζανίου 
γωνία, τηλ 2331078100 γραμμα-
τεία ΚΕΠΑ & τηλ 2331078140 

γραμματεία ΔΗΠΕΘΕ.
Βιβλιοπωλείο  ΕΠΙΚΑΙΡΟ, Βε-

νιζέλου  36, τηλ.2331024612
Καφέ ΜΠΡΙΚΙ, Μητροπόλεως  

44, τηλ. 2331020201
Ουζερί  ΣΤΑΣΟΥ ΜΥΓΔΑ-

ΛΑ, Μητροπόλεως 12  τηλ.   
2331120327
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Δράσεις κατάρτισης, 
πιστοποίησης 

και συμβουλευτικής 
υποστήριξης για άνεργους 

νέους 18-24 ετών
Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ και ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟ-

ΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, έχουν αναλάβει 
την υλοποίηση των Πράξεων:

• «Δράσεις κατάρτισης, πιστοποίησης και συμβου-
λευτικής υποστήριξης για άνεργους νέους 18-24 ετών 
στον τομέα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας – Logistics», 
(αφορά 500 άνεργους)

• «Δράσεις κατάρτισης, πιστοποίησης και συμβου-
λευτικής υποστήριξης για άνεργους νέους 18-24 ετών 
στον τομέα του εξαγωγικού εμπορίου προϊόντων με 
έμφαση στον πρωτογενή τομέα της παραγωγής» (α-
φορά 900 άνεργους)

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Παρασκευή 30 Μαρτίου 2018  (ώρα 17:00 μμ)
Συνολική επιδότηση 1.380 ευρώ 
120 ώρες θεωρητικής κατάρτισης  
260 ώρες πρακτικής άσκησης
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι άνεργοι που πλη-

ρούν τις εξής προϋποθέσεις:
1. Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος και να μην 

έχουν υπερβεί το 25ο της ηλικίας τους.
2. Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας  του 

ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή 
όχι.

3. Να είναι απόφοιτοι Υποχρεωτικής/ Δευτεροβάθ-
μιας/ Μεταδευτεροβάθμιας/ Τριτοβάθμιας Εκπαίδευ-
σης.

4. Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοι-
τητική ιδιότητα.

5. Να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έ-
ντυπο/ φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και να 
έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης στο 
διάστημα του τελευταίου τετραμήνου πριν από την 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αι-
τήσεων συμμετοχής.

6. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επίσης και όσοι 
έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα 
εξατομικευμένης παρέμβασης και έχουν συμφωνήσει 
σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης προγενέστερα, με την 
προϋπόθεση ότι δεν έχουν συμμετάσχει σε καμία ε-
νεργητική πολιτική απασχόλησης (δράση κατάρτισης 
ή απασχόλησης) κατά το διάστημα του τελευταίου 
εννιαμήνου πριν από την ημερομηνία λήξης της προ-
θεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής.

7. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να υποβάλ-
λει αίτηση συμμετοχής σε μια μόνο Διοικητική Περι-
φέρεια. Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η εκ των 
υστέρων αλλαγή Διοικητικής Περιφέρειας. 

Η Κατάρτιση θα υλοποιηθεί στις Πιστοποιημέ-
νες εγκαταστάσεις του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης 
ΔΙΚΤΥΩΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

Καλούνται τα μέλη του Σκοπευτικού Αθλητικού Συλλό-
γου Βέροιας σε Γενική Συνέλευση και αρχαιρεσίες για ανά-
δειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, την Τετάρτη 28 Μαρτίου 
2018 και ώρα 15.00΄ στα γραφεία του Συλλόγου Ρόδων 16.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
1) Απολογισμός απερχομένου Διοικητικού Συμβουλίου
2) Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής
3) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτι-

κής Επιτροπής
Δικαίωμα ψήφου έχουν τα ταμιακώς τακτοποιημένα 

μέλη.
Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας, η επαναληπτική 

Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 18.00΄ της ίδιας 
μέρας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΖΙΜΑΣ Δ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΥΤΙΛΕΚΑΣ Ε.

ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ

Πασχαλινή εκδρομή 
σε Λευκάδα 

- Πάργα - Πρέβεζα
Η λέσχη μας μας διοργανώνει για τα μέλη και του φί-

λους της λέσχης πασχαλινή εκδρομή σε Λευκάδα-Πάρ-
γα-Πρέβεζα από 6-9/4. Περιλαμβάνει: πρωινό, αναστά-
σιμο γεύμα και πασχαλινό γεύμα και όλα αυτά σε πολύ 
χαμηλή τιμή. Παρέχεται αναλυτικό πρόγραμμα από τη 
λέσχη μας.

Η λέσχη μας είναι ανοιχτή Δευτέρα, Τετάρτη, Παρα-
σκευή 10.30-12.30. Τηλ.: 23310 25654, Ανοίξεως 90.

Το Δ.Σ.

Έκθεση χειροποίητων 
δώρων στον 

ΣΟΦΨΥ Ημαθίας
  Το Δ.Σ. του ΣΟΦΨΥ Ημαθίας καλεί τα μέλη και 

τους φίλους του Συλλόγου την Κυριακή 1 Απριλίου 
και ώρα 11.00΄ π.μ.  στη Στέγη Δημιουργίας για ένα 
πρωϊνό καφέ .

  Στη Στέγη Δημιουργίας θα λειτουργήσει και η Εκ-
θεση των χειροποίητων δώρων των εθελοντριών του 
Συλλόγου, που δημιούργησαν με πολύ μεράκι για την 
οικονομική στήριξη του Συλλόγου.

27–31 Μαρτίου με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου

Εβδομάδα Θεάτρου στη «Στέγη» 
-Από την Κ.Ε.Π.Α. Δήμου Βέροιας,σε συνεργασία με «TEXNIS» , ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ και  «ΛΥΚΟΦΩΣ»



Ο εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Θεάτρου καθιερώ-
θηκε το 1962 από το Διεθνές Ινστιτούτο Θεάτρου (Δ.Ι.Θ.). 
Γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 27 Μαρτίου από την παγκόσμια 
θεατρική κοινότητα. Το Εκτελεστικό Συμβούλιο του Δ.Ι.Θ. επι-
λέγει κάθε φορά μια διεθνώς αναγνωρισμένη προσωπικότητα 
του θεάτρου από μια χώρα-μέλος για να γράψει το μήνυμα, 
το οποίο διαβάζεται σε όλα τα θέατρα και μεταδίδεται από τα 
Μ.Μ.Ε σε όλον τον κόσμο. Κατά καιρούς μήνυμα για την Πα-
γκόσμια Ημέρα Θεάτρου έχουν γράψει οι: Ζαν Κοκτώ, Άρθουρ 
Μίλλερ, Λώρενς Ολίβιε, Ζαν Λουί Μπαρώ, Πήτερ Μπρουκ, 
Πάμπλο Νερούδα, Ευγένιος Ιονέσκο, Λουκίνο Βισκόντι, Μάρ-
τιν Έσλιν, Ιάκωβος Καμπανέλλης, Αριάν Μνουσκίν, Ρομπέρ 
Λεπάζ, Αουγκούστο Μποάλ, Τζούντι Ντεντς, Τζον Μάλκοβιτς, 
Ντάριο Φο κ.ά.

Φέτος το Μήνυμα Παγκόσμιας Ημέρας Θεάτρου 2018 – 
Ευρώπη έχει γράψει ο Simon McBurney από το Ηνωμένο 
Βασίλειο (Ηθοποιός, συγγραφέας, σκηνοθέτης και συνιδρυτής 
του Théâtre de Complicité):

Μισό μίλι από τις Κυρηναϊκές ακτές, στη Βόρεια Λιβύη, 
βρίσκεται ένα τεράστιο βραχώδες καταφύγιο. 80 μέτρα πλά-
τος και 20 ύψος. Στην τοπική διάλεκτο το λένε Hauh Fteah. 
Το 1951 μια ραδιοχρονολόγηση έδειξε αδιάκοπη ανθρώπινη 
δραστηριότητα για τουλάχιστον 10.000 χρόνια. Ανάμεσα στα 
χειροποίητα αντικείμενα που ήρθαν στο φως ήταν ένα οστέινο 
φλάουτο, που χρονολογείται ανάμεσα σε 40 και 70.000 χρό-
νια. Σαν παιδί, όταν το άκουσα αυτό, ρώτησα τον πατέρα μου:

“Οι άνθρωποι τότε είχαν μουσική;”
Μου χαμογέλασε.
“Όπως όλες οι ανθρώπινες κοινότητες”.
Ήταν αρχαιολόγος με ειδίκευση στην Προϊστορία, ο πρώ-

τος που έκανε ανασκαφές στο Hauh Fteah στην Κυρηναϊκή.
Είναι μεγάλη μου τιμή και νιώθω ευτυχής που είμαι ο Ευ-

ρωπαίος εκπρόσωπος της φετινής Παγκόσμιας Ημέρας του 
Θεάτρου.

Το 1963, ο προκάτοχός μου, ο μεγάλος Arthur Miller, καθώς 
η απειλή ενός πυρηνικού πολέμου έπεφτε βαριά στον κόσμο, 
είχε πει: “Όταν ζητούν να γράψεις σε μια εποχή, όπου η δι-
πλωματία και η πολιτική διαθέτουν τόσο τραγικά ανίσχυρα και 
περιορισμένα μέσα, η επισφαλής και, μερικές φορές, όψιμη 
εμβέλεια της τέχνης πρέπει να αντέχει το βαρύ καθήκον να 
διατηρεί τους δεσμούς ανάμεσα στους ανθρώπους”.

Το νόημα της λέξης Drama προέρχεται από το Ελληνικό 
“δρᾶν”, που σημαίνει “ενεργώ”…και η λέξη θέατρο γεννιέται 
από το Ελληνικό “Θέατρον”, που στην κυριολεξία σημαίνει 
τον χώρο όπου κάποιος θεάται (βλέπει, παρατηρεί). Έναν 
χώρο, όπου όχι μόνο κοιτάζουμε, αλλά βλέπουμε, λαμβάνου-
με και αντιλαμβανόμαστε. 2400 χρόνια πριν ο Πολύκλειτος 
ο νεότερος σχεδίασε το σπουδαίο θέατρο της Επιδαύρου. 
Αυτό το υπαίθριο θέατρο, που μπορούσε να φιλοξενήσει μέχρι 
14.000 ανθρώπους, διέθετε μια ακουστική αξιοθαύμαστη. Ένα 
άναμμα σπίρτου στο κέντρο της σκηνής μπορεί να ακουστεί 
σε όλες τις 14.000 θέσεις. Όπως συνηθιζόταν στα Ελληνικά 
θέατρα, όταν έβλεπες τους ηθοποιούς έβλεπες μαζί και το 
τοπίο γύρω από το θέατρο και πέρα στον ορίζοντα. Μέσα σε 
εκείνο συγκεντρώθηκαν ταυτόχρονα όχι μόνο ορισμένες όψεις 
του Ελληνικού Κόσμου, η κοινότητα, το θέατρο και το φυσικό 
τοπίο, αλλά συνενώθηκαν και όλες οι εποχές. Καθώς το έργο 
ανέσυρε στο παρόν παλιούς μύθους, μπορούσες να κοιτάξεις 

πάνω από τη σκηνή, σε εκείνο που θα ήταν το απώτερο μέλ-
λον σου. Στη Φύση. 

Μια από τις πλέον αξιοσημείωτες αποκαλύψεις της ανοι-
κοδόμησης του σαιξπηρικού Globe στο Λονδίνο σχετίζεται και 
με αυτό που βλέπεις. Η αποκάλυψη αυτή έχει να κάνει με το 
φως. Σκηνή και αμφιθέατρο φωτίζονται το ίδιο. Καλλιτέχνες και 
κοινό μπορούν να κοιτάζονται μεταξύ τους. Πάντα. Όπου και 
να στρέψεις το βλέμμα βλέπεις ανθρώπους. Και ένα από τα 
επακόλουθα είναι η υπενθύμιση πως οι σπουδαίοι μονόλογοι, 
όπως, ας πούμε, του Άμλετ ή του Μάκβεθ δεν ήταν απλά προ-
σωπικοί στοχασμοί αλλά δημόσιος διάλογος.

Ζούμε σε εποχή που είναι δύσκολο να δούμε καθαρά. Σε 
καμία άλλη στιγμή της Ιστορίας ή της Προϊστορίας δεν μάς πε-
ριέβαλλε περισσότερο η μυθοπλασία. Κάθε “γεγονός” μπορεί 
να αμφισβητηθεί, ένα ανέκδοτο μπορεί να επιβάλλεται στην 
προσοχή μας ως “αλήθεια”. Είναι όμως ένα συγκεκριμένο α-
ποκύημα της φαντασίας, που μας περιβάλλει διαρκώς. Εκείνο 
που ζητά να μας χωρίσει. Από την αλήθεια. Να σπείρει τον δι-
χασμό ανάμεσά μας. Έτσι που να είμαστε χωρισμένοι. Οι άν-
θρωποι από τους ανθρώπους. Οι γυναίκες από τους άντρες. 
Τα ανθρώπινα όντα από τη φύση.

Την ίδια, όμως, στιγμή που ζούμε σε καιρούς διχασμού και 
κατακερματισμού, ζούμε και σε εποχή τεράστιας κίνησης. Πε-
ρισσότερο από ποτέ στην Ιστορία, οι άνθρωποι μετακινούνται, 
πολύ συχνά τρέπονται σε φυγή, περπατούν, στην ανάγκη, 
κολυμπούν, μεταναστεύουν παντού στον κόσμο. Και αυτό 
είναι μόνο η αρχή. Η απάντηση, όπως γνωρίζουμε, είναι να 
κλείσουμε τα σύνορα. Να υψώσουμε τείχη. Να αποκλείσουμε. 
Να απομονώσουμε. Ζούμε σε μία παγκόσμια τάξη που είναι 
τυραννική, όπου η αδιαφορία είναι το νόμισμα και η ελπίδα το 
παράνομο εμπόρευμα. Και κομμάτι αυτής της τυραννίας είναι 
ο έλεγχος, όχι μόνο του χώρου αλλά και του χρόνου. Η επο-
χή που ζούμε απέχει από το παρόν. Εστιάζει στο πρόσφατο 
παρελθόν και στο κοντινό μέλλον. Δεν το έχω αυτό. Θα το α-
γοράσω. Τώρα το αγόρασα, χρειάζομαι το επόμενο…πράγμα. 
Το μακρινό παρελθόν έχει ακυρωθεί. Το μέλλον είναι χωρίς 
επιπτώσεις. 

Υπάρχουν πολλοί που λένε πως το θέατρο δεν πρόκειται, 
ούτε μπορεί να αλλάξει κάτι από όλα αυτά. Όμως το θέατρο 
δεν θα φύγει. Γιατί το θέατρο είναι χώρος. Καταφύγιο, τολμώ 
να πω. Εκεί όπου οι άνθρωποι συναθροίζονται και αμέσως 
σχηματίζουν κοινότητες. Όπως κάνουμε πάντα. Κάθε θέατρο 
έχει το μέγεθος των πρώτων ανθρώπινων κοινοτήτων, από 50 
μέχρι 14.000 ψυχές. Από ένα νομαδικό καραβάνι μέχρι κάποια 
στην Αρχαία Αθήνα.

Κι επειδή το θέατρο υπάρχει μόνο στο παρόν, αυτή την 
καταστροφική όψη της εποχής την αψηφά. Για το θέατρο το 
ζήτημα είναι πάντοτε η παρούσα στιγμή. Τα νοήματά του χτί-
ζονται με κοινή δράση ανάμεσα στον ερμηνευτή και το κοινό. 
Όχι μονάχα εδώ, αλλά και τώρα. Το κοινό δεν θα μπορούσε να 
πιστέψει δίχως τη δράση του καλλιτέχνη. Και χωρίς την πίστη 
του κοινού η ερμηνεία δεν θα ήταν ολοκληρωμένη. Γελάμε την 
ίδια στιγμή. Συγκινούμαστε. Μέσα στη σιωπή κόβεται η ανάσα 
μας ή μας διαπερνά ένα σοκ. Και ακριβώς τότε, μέσα από το 
δράμα, ανακαλύπτουμε την πιο ουσιαστική αλήθεια: πως αυτό 
το μύχιο στοιχείο που θεωρούσαμε πως μας χωρίζει, το όριο 
της ατομικής μας συνείδησης, είναι κάτι που δε γνωρίζει σύνο-
ρα. Είναι κάτι που μοιραζόμαστε.

Κανείς δεν μπορεί να μας σταματήσει. Κάθε βράδυ θα είμα-
στε πάλι στη σκηνή. Κάθε βράδυ ηθοποιοί και κοινό θα είναι 
ξανά όλοι μαζί και το ίδιο έργο θα ξαναπαίζεται. Γιατί, όπως 
είπε (ο Βρετανός κριτικός, συγγραφέας, ποιητής και καλλι-
τέχνης) Τζον Μπέργκερ, “βαθιά μέσα στη φύση του θεάτρου 
υπάρχει ριζωμένη μια αίσθηση τελετουργικής επιστροφής”, γι’ 
αυτό, άλλωστε, είναι και η τέχνη των ανθρώπων των απογυ-
μνωμένων, αυτό που, τελικά, είμαστε όλοι εμείς μέσα σε ένα 
κόσμο διαλυμένο. Όσο υπάρχουν καλλιτέχνες και ακροατήρια, 
όλο και θα λέγονται ιστορίες επάνω στη σκηνή, που πουθενά 
αλλού δεν θα μπορούν να ειπωθούν, είτε σε όπερες, είτε στα 
θέατρα των μεγαλουπόλεων ή ακόμα και σε στρατόπεδα φι-
λοξενίας μεταναστών και προσφύγων στη Βόρεια Λιβύη, αλλά 
και σε κάθε γωνιά στον κόσμο. Σε αυτή την αναπαράσταση θα 
είμαστε πάντοτε δεμένοι, συλλογικά.

Και αν βρισκόμασταν στην Επίδαυρο θα μπορούσαμε να 
σηκώσουμε τα μάτια για να δούμε πως όλο αυτό το μοιραζό-
μαστε με το τοπίο πέρα στον ορίζοντα. Να δούμε πως είμαστε 
πάντοτε κομμάτι της φύσης, πως δεν μπορούμε να ξεφύγουμε 
από αυτή, όπως δεν μπορούμε να δραπετεύσουμε και από 
τον πλανήτη. Ή αν ίσως πάλι βρισκόμασταν στο Globe, θα 
βλέπαμε πόσο ξεκάθαρα τίθενται σε όλους εμάς εσώτερα ερω-
τήματα. Και αν κρατούσαμε στα χέρια μας το Κυρηναϊκό φλά-
ουτο των 40.000 χρόνων, θα αντιλαμβανόμασταν πως παρελ-
θόν και παρόν είναι ένα. Πως η αλυσίδα της ανθρώπινης κοι-
νότητας δεν θα σπάσει ποτέ από τυράννους και δημαγωγούς.

Μετάφραση: Γιώργος Παπαγιαννάκης
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας
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Μήνυμα του Κ.Ε ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Βέροιας
για τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου

Επιστολή στο «Λαό»
Τους αξίζουν πολλά 

συγχαρητήρια 

Κύριε διευθυντά 
Το πρωινό της περασμένης Παρασκευής,  βρέθηκα να παρακολουθώ τη 

γιορτή  για την 25η Μαρτίου, από τους μικρούς μαθητές  του 2ου και 6ου Νη-
πιαγωγίου που έλαβε χώρα   στο   6ο  Δημοτικό. Τα συναισθήματα συγκίνησης 
και θαυμασμού  που με κατέκλυσαν , είναι δύσκολο  να εκφραστούν  σ’ αυτές  
τις λίγες γραμμές. Ίσως, γιατί αυτό που αντίκρυσα ήταν κατά πολύ ανώτερο 
των προσδοκιών μου. Μικρά παιδάκια επάνω στην σκηνή, να απαγγέλουν,  
να τραγουδούν, να  μεταφέρουν σε όλους εμάς  αυτό που παρουσιάζουν. Οι 
μικροί μαθητές, παρ΄όλο το νεαρόν της ηλικίας τους, με την καθοδήγηση των 
νηπιαγωγών τους, κάλυψαν το θρησκευτικό και πατριωτικό νόημα της ημέρας, 
στο έπακρον. Μας έκαναν να νιώσουμε την σπουδαιότητα της ημέρας σε όλο 
το μεγαλείο της. Δεν έχω λόγια για την κ. Ελπίδα Κελεσίδου, κ.Μαρία Σβαρνο-
πούλου, και κ. Φωτεινή Ευαγγελοπούλου. Πόσα αλήθεια μηνύματα μπορεί να 
περάσει ένας σωστός εκπαιδευτικός  σ΄αυτές τις παιδικές ψυχές....Τι έργο αλή-
θεια μπορεί να επιτελέσει όταν  υπάρχει πραγματική αγάπη για αυτό που κάνει 
.Τους αξίζει ο θαυμασμός μας ,τους  αξίζουν τα συγχαρητήρια ...  Ίσως είναι το 
λιγότερο που μπορώ να πω.....

Βιολέττα Εσπερίδου Κασαμάκη 

Αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας: 
«Κάποιοι να αφήσουν τα παχιά 

λόγια και να πληρώσουν ΑΜΕΣΑ 
τους τευτλοπαραγωγούς»

Με τους τευτλοπαραγωγούς της Ημαθίας και το σωματείο εργαζομένων της 
ΕΒΖ συναντήθηκε το πρωί της Παρασκευής 23  Μαρτίου  ο αντιπεριφερειάρ-
χης Ημαθίας Κώστας Καλαιτζίδης, εκτιμώντας ότι «δεν είναι δυνατόν 2.500 
παραγωγοί τεύτλων στην χώρα να παραμένουν απλήρωτοι για την σοδειά που 
παρέδωσαν το 2017».

 Η κυβέρνηση οφείλει να απαντήσει άμεσα, τόνισε ο κ. Καλαιτζίδης. «Θέ-
λει ή όχι ανοικτή μια βιομηχανία εθνικής στρατηγικής σημασίας; Στο Πλατύ 
υπάρχει μια καθετοποιημένη μονάδα που με τις παλινδρομήσεις της κεντρικής 
διοίκησης οδηγείται στο κλείσιμο. Θα χάσουμε ένα ακόμη εθνικό μας προϊόν, 
όπως είναι η ζάχαρη; Θα κλείσει ένα εργοστάσιο που λειτουργεί εδώ και 57 
χρόνια; Η Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης παρουσίασε το 2017 αύξηση τζίρου 
πάνω από 50%, έχοντας σημαντικά κέρδη. Καιρός λοιπόν κάποιοι να αφήσουν 
τα παχιά λόγια και να πληρώσουν ΑΜΕΣΑ τους παραγωγούς μας, ώστε να 
μπορέσουν να καλλιεργήσουν τα χωράφια τους. Και φυσικά να δώσουν τέλος 
στην αγωνία των εργαζομένων του εργοστασίου του Πλατέος» υπογράμμισεβε-
βαιώνοντας τους τευτλοπαραγωγούς ότι «η Π.Ε Ημαθίας, αλλά και όλη η ΠΚΜ 
με επικεφαλής τον Απόστολο Τζιτζικώστα είναι στο πλευρό των παραγωγών 
και των εργαζομένων».



Σαρωτική η ομάδα της Νάουσας 
κέρδισε στην Καρίτσα με 1-4 την 
τοπική ομάδα και θέλει την νίκη 

στην τελευταία αγωνιστική εντός με τον 
Αγροτικό Αστέρα . Ο Φίλιππος συντρίβει 
στην Αλεξάνδρεια από τον Ηρακλή ΄με 0-7 
και αναδείχθηκε πρώτος στον όμιλο και θα 
διεκδικήσει την άνοδο μέσω των μπαράζ. 
Αντίθετα ο Μ. Αλέξανδρος γνώρισε μία 
κόμη βαριά ήττα με 4-1 στην Καρδία.

ΤαπαιχνίδιατωνομάδωντηςΗμαθίας
ΑΣΦΑλεξάνδρεια-Ηρακλής

ΣΚΟΡΕΡ: 7’-16’-46’-87’πεν-90’Ρόβας, 12’Πτηνόπου-
λος,26’Παπαδόπουλος

Σαν «σίφουνας»πέρασε οΗρακλής από τηνΑλεξάν-
δρεια,επικρατώνταςμετονεμφατικό0-7τουΦίλιππουκαι
«κλείδωσε» τηνπρώτηθέση.Μεγάλοςπρωταγωνιστής ο
Ρόβαςμεταπέντεγκολπουπέτυχε,ενώαπόένασημείω-
σανοιΠτηνόπουλοςκαιΠαπαδόπουλος.

ΦΙΛΙΠΠΠΟΣΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ:Κούζας,Πέϊκος,Δημη-
τρίου,Μπουντάνι,Κουμπόγλου,Χρυσινόγλου,Αβραμόπου-
λος,Αρβανιτίδης,Καραχαλίδης,Αλμυράς,Κιμβρακίδης.

ΗΡΑΚΛΗΣ:Βοσνιάδης, Ρεβυθόπουλος (74΄Καστριτσέ-
ας), Κουρέλας, Γιαννίτσης, Καραντασιάδης,Παναγιωτού-
δης, Καζναφέρης, Τάι (46΄Κωστούλας), Παπαδόπουλος
(46΄Αμαραντίδης),Ρόβας,Πτηνόπουλος(60΄Ανδρεάκος).

ΑΕΚαρίτσας–ΦΑΣΝάουσα1-4
ΣΚΟΡΕΡ:73’Σεχολάρι–32’Αργυρίου,43’Καψάλης,58’

Ντινόπουλος,60’Κυζιρίδης.
Το καθήκον της έκανε ηΝάουσα απέναντι στην ήδη

υποβιβασμένηΑΕΚαρίτσαςκαι,πλέον,ετοιμάζεταιγιατον

«τελικό»παραμονής της επόμενηςΚυ-
ριακής απέναντι στονΑγροτικόΑστέρα.
Τοτελικό1-4ήρθεεύκολαγιατηνομάδα
τηςΗμαθίας, η οποία είχε τηναπόλυτη
υπεροχή και επικράτησε με άνεση. Στο
32’ οΑργυρίου άνοιξε το σκορ για τη
Νάουσα,ηοποίαδιπλασίασετατέρματα
της με τον Καψάλη στο 43’. Στο 58’ ο
Ντινόπουλος σημείωσε το 0-3 και δύο
λεπτάαργότεραοΚυζιρίδηςέδωσεδια-
στάσεις θριάμβουστη νίκη της ομάδας
τουΒασίληΑσλανίδηπετυχαίνοντας το
0-4.ΤομόνοπουκατάφερεηΚαρίτσαή-
ταναπλάνασημειώσειτογκολτηςτιμής
μετονΣεχολάριστο73’.

ΑΕΚΑΡΙΤΣΑΣ (Ζιώγας): Γκεβρέκης,
Δαλαμήτρας,Μητράκας,Κωτσιόπουλος,
Τασίδης, Τροΐρης, Σεχολάρι, Τσιώμης
(70’Λιάγκας),Μπενίσκος (70’ Κωστό-
πουλος), Κυρτέγος, Κυπαρίσσης (70’

Μαυρίδης).
ΝΑΟΥΣΑ (Ασλανίδης): Γρηγοριάδης,Περηφανόπουλος,

Τζημογιάννης,Μουρατίδης (70’Μαντώς),Ζούρκος,Καψά-
λης,Μουρίκι (60’Κυζιρίδης),Τούφας (77’Τόσιος),Αργυρί-
ου,Γιαννόπουλος,Ντινόπουλος(70’Νίκου).

ΑΟΚαρδίας–ΜέγαςΑλέξανδροςΤρικάλων4-1
ΣΚΟΡΕΡ: 18’, 63’ Χότζα, 33’ Ξανθόπουλος, 77’ (αυτ.

Τερζής)–30’ΚίτσαςΓ.
Μόνοστοενδεχόμενοεπιστροφήςτωνδύοβαθμώναπό

τηνποινήτηςπερσινήςπεριόδουμπορείναελπίζει,πλέον,
οΑΟΚαρδίαςγιατηνπαραμονήτουστηνκατηγορία,αφού
παράτησυντριπτικήτουνίκη(4-1)επίτουΜ.Αλέξανδρου
Τρικάλων τα υπόλοιπααποτελέσματαδεν ήτανβολικά.Ο
ΑΟΚαρδίαςπροηγήθηκεστο18’μετονΧότζα,ωστόσο,οι
ΗμαθιώτεςαπάντησανμετονΚίτσαΓ.στο30’.Τρίαλεπτά
αργότεραοΞανθόπουλοςέδωσεεκνέουπροβάδισμαστην
Καρδία,ηοποίαέκανετο3-1στο63’εκνέουμετονΧότζα.
Είχεπροηγηθεί το δοκάρι τουΜελίδη για τηνΚαρδία, η
οποίαπέτυχε και τέταρτο τέρμαστο 77’ με αυτογκόλ του
ΤερζήέπειτααπόσέντρατουΒελισσάρη.

ΑΟΚΑΡΔΙΑΣ(Αλεξίου):ΒασιλειάδηςΣτ.,Κουκουρώνας
(82’Μπιμπισίδης),Μελίδης, Καπρίλης, Βασιλειάδης Τ.,
Μπλάτζιος (75’Τσαγκαλίδης),Ξανθόπουλος (80’Καφτερά-
νης),Βελισσάρης,Χότζα,Γκέκας(73’Μάνιος),Τσελέπης.

Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΤΡΙΚΑΛΩΝ (Καστανιώτης):Αργυρό-
πουλος,Συμπεθέρης,Βλάχος(55’Ράμμος),Τερζής,Ποτου-
ρίδης,Κουκουράκης,Παρσόπουλος,Πατσιαβούρας,Κίτσας
Γ.(66’Φετεινίδης),Καπετάνος,Ζαχαριουδάκης.

Αναλυτικάόλατααποτελέσματα
2οςόμιλος(29ηαγωνιστική)

ΆρηςΠαλαιοχωρίου–ΑΠΕΛαγκαδά.................... 0-2
ΑΕΚαρίτσας–ΦΑΣΝάουσα................................. 1-4
ΑΟΚαρδίας–ΜέγαςΑλέξανδροςΤρικάλων......... 4-1

Εδεσσαϊκός–Καμπανιακός.............................. 2-0
Κιλκισιακός–ΑλμωπόςΑριδαίας...................... 2-0
Μακεδονικός–ΑγροτικόςΑστέρας................... 1-3
ΦίλιπποςΑλεξάνδρειας–Ηρακλής................... 0-7
Ρεπό:Πιερικός

βαθμολογία
1)Ηρακλής.......................................................... 62
2)ΆρηςΠαλαιοχωρίου........................................ 61
3)Μακεδονικός................................................... 44
4)Αριδαία............................................................ 42
5)Εδεσσαικός..................................................... 41
6)Πιερικός.......................................................... 39
7)ΑγροτικόςΑστέρας.......................................... 39
8)ΦΑΣΝάουσα................................................. 38
9)Κιλκισιακός..................................................... 36
10)Λαγκαδάς...................................................... 36
11)ΑΟΚαρδίας................................................... 34
12)ΑΕΚαρίτσας................................................. 28
13)Τρίκαλα......................................................... 25
14)ΦίλιπποςΑλεξ............................................... 18
15)Καμπανιακός................................................ 10

Ητελευταίααγωνιστική(1/4)
ΑΠΕΛαγκαδά–ΦίλιπποςΑλεξάνδρειας
Πιερικός–Κιλκισιακός
Ηρακλής–Εδεσσαϊκός
ΑλμωπόςΑριδαίας–ΑΟΚαρδίας
Καμπανιακός–ΑΕΚαρίτσας
ΜέγαςΑλέξανδροςΤρικάλων–Μακεδονικός
ΦΑΣΝάουσα–ΑγροτικόςΑστέρας
Ρεπό:ΆρηςΠαλαιοχωρίου
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Με νίκη 2-3 πέρασε ο 
Άρης από τα Χανιά και 
παρέμεινε σταθερά 

στην κορυφή της βαθμολογίας 
μαζί με τον ΟΦΗ που κέρδισε 
το ντέρμπι της Κρήτης 4-2 τον 
Εργοτέλη. Απομακρύνθηκε 
ακόμη περισσότερο η Παναχα-
ϊκή που έχασε στη Δράμα με 
2-0.

Τααποτελέσματα
ΑΟΧΚισσαμικός–Άρης.................2-3
ΑναγέννησηΚ–Καραϊσκάκης........1-0
Παναιγιάλειος–Καλλιθέα..............0-0
Αιγινιακός–ΑπόλλωνΛάρισας......1-2
ΑπόλλωνΠόντου–Τρίκαλα...........1-1
ΟΦΗ–Εργοτέλης.........................4-2
ΑΕΣπάρτη–Βέροια.............. 3-0α.α.
Πανσερραϊκός–Αχαρναϊκός. 3-0α.α.
ΔόξαΔράμας–Παναχαϊκή.............2-0

ΗFootballLeagueανακοίνωσετο
πρόγραμματηςαγωνιστικήςτου
Σαββατοκύριακου(31/03-01/04)

Ανακοινώθηκε τοπρόγραμμα της 24ης
αγωνιστικής της Football Leagueπου θα
διεξαχθεί το προσεχές Σαββατοκύριακο
(31/03-01/04).

Συγκεκριμένα τρίαπαιχνίδια θα γίνουν
τοΣάββατο(31/03)καιτέσσερατηνΚυρια-
κή (01/04), κάμερες θα στηθούν σεΑγυιά

(Παναχαϊκή–ΟΦΗ)καιΑρτα(Καραϊσκάκης
–Αιγινιακός), ενώ διαδικτυακά θα μεταδο-
θεί και η αναμέτρηση τουΑρη με τηΔόξα
Δράμας.

Αναλυτικάτοπρόγραμμα
Σπάρτη–ΑΟΧΚισσαμικός
Παναχαϊκή–ΟΦΗ
ΑπόλλωνΛάρισας–Τρίκαλα
Εργοτέλης–Παναιγιάλειος
Καλλιθέα–ΑπόλλωνΠόντου
Καραϊσκάκης–Αιγινιακός
Άρης–ΔόξαΔράμας
Βέροια–ΠανσερραϊκόςΜΑΤΑΙΩΣΗ
Αχαρναϊκός–ΑναγέννησηΚ.ΜΑΤΑΙΩΣΗ

Ηβαθμολογία
1ΟΦΗ.............................................57
2ΑΡΗΣ............................................57
3ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ1891........................47
4ΔΟΞΑΔΡΑΜΑΣ.............................43
5ΑΠΟΛΛΩΝΛΑΡΙΣΑΣ....................40
6ΑΠΟΛΛΩΝΠΟΝΤΟΥ....................38
7ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ................................37
8ΑΕΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣΑΡΤΑΣ...........36
9ΤΡΙΚΑΛΑ.......................................35
10ΑΕΣΠΑΡΤΗ...............................32
11ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΚΑΡΔΙΤΣΑΣ.......25
12ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ................................23
13ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ..............................23
14ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ........................22
15ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ........................21
16ΚΑΛΛΙΘΕΑ.................................16
17ΒΕΡΟΙΑ.........................................5
18ΝΕΟΣΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ.....................-

FootballLeague
«Πέρασε» δύσκολα ο Άρης 2-3 

στα Χανιά

Γ’ Εθνική 2ος όμιλος

ΕυρείανίκητηςΝάουσας1-4
στηνΚαρίτσα



Εύκολη νίκη πανηγύρισε 
ο Ζαφειράκης Νάουσας 
στην έδρα του απένα-

ντι στον Αρχέλαο Κατερίνης 
καθώς επικράτησε με 33-24 
και παρέμεινε σταθερά στην 
τρίτη θέση της βαθμολογίας.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, οι γηπεδού-
χοι έδειξαν από τα
πρώτα λεπτά την
κυριαρχία τους και
έτσι έφτασανσε ένα
προβάδισμα ασφα-
λείας από τοπρώτο
κιόλαςμέρος.

Στο δεύτερο ημί-
χρονο διαχειρίστη-
κανσωστάτηδιαφο-
ράαυτήκαιέφτασαν
έτσιστηνάνετηνίκη.

Ζ ΑΦΕ Ι ΡΑΚΗΣ
ΝΑΟΥΣΑΣ –ΑΡΧΕ-
ΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
33-24

Τα πεντάλεπτα:
4-2, 8-5, 10-6, 14-8,
17-9, 19-10 (ημχ.)
20-11, 23-15, 25-18,
28-19,31-22,33-24

ΖΑΦΕ Ι ΡΑΚΗΣ
ΝΑΟΥΣΑΣ (Γιώργος
Γιούπης): Βλάχος 4,
Πιττος,Διδασκάλου,
Θεοδωρόπουλος 6,
Ρότζιος 4,Αρβανιτί-
δης5,Παντελίδης4,
Τζουβάρας, Κορω-
νάςΚ.1,Τσαγκεράς
1,Τσιγαρίδας3,Κα-

ραμπέλκος 1,ΔεληχρήστοςΘ. 4, Κόρζ-
νας,ΔεληχρήστοςΑ.,Μπουμπουλέντρας,
ΚορωνάςΑ.

ΑΡΧΕΛΑΟΣΚΑΤΕΡΙΝΗΣ: Ξεφτέρης,
Εγγλέζος 3,Δράντζιου, Τριανταφύλλου
4,Παπανάκος,Κοσμίδης,Καϊμακάμης5,
Μανής, Χαραλαμπίδης 5,Θυμιόπουλος
2,Σκούφας2,Καραδήμος2,Αναστασίου
1

Διαιτητές:Μαυρίδης-Στεφανίδης,Δίλε-
πτα:5-5,Πέναλτι:2/2-0/0

Στην Βέροια σταμάτησε το αήττητο σερί 
του Ολυμπιακού στην Handball Premier, 
καθώς η ομάδα του Πειραιά ηττήθηκε με 

27-26 από τον Φίλιππο στο πλαίσιο της 20ης 
αγωνιστικής. Μεγάλες στιγμές στο κλειστό του 
Μακροχωρίου με την ομάδα να κάνει ένα από 
τα καλύτερα παιχνίδια του πρωταθλήματος 
ενώ και οι φίλαθλοι ανταποκρίθηκαν με την 
μεγάλη παρουσία τους.  Ο Φίλιππος απέδειξε 
οτι παραμένει μία μεγάλη ομάδα και σίγουρα 
το μέλλον του ανήκει. 

Από το ξεκίνημα τηςαναμέτρησηςοΦίλιππος έδειξεπως
θα είναι έναςπολύ δύσκολος αντίπαλος για τονπρωτοπόρο
Ολυμπιακό.

ΗομάδατηςΒέροιαςήτανσχεδόνσεόλητηνδιάρκειατης
αναμέτρησης μπροστάστο σκορ και κατάφερε να κλείσει το
πρώτοημίχρονομετουπέρτης15-12.

Στο δεύτεροημίχρονοοΦίλιπποςμπήκε καιπάλι δυνατά
καιστο34′ήτανμπροστάμεέξιτέρματα(19-13).ΟΟλυμπια-
κόςωστόσοανέβασετηναπόδοσήτουκαιόχιμόνοκατάφερε
να μειώσει την διαφορά, αλλά ναπεράσει και μπροστά στο
σκορστο45′με21-20.

Στο50′τουαγώνακαιενώοΟλυμπιακόςήτανμπροστάστο
σκορμε24-21,οΦίλιπποςξεκίνησετηναντεπίθεσητουκαιμε
τέσσερασερίτέρματα,πήρεκαιπάλιτοπροβάδισμαμε25-24.

Στα τελευταία δέκα λεπτά της αναμέτησης οι δύο ομάδες
πήγαινανχέρι-χέριστοσκορ,μετονΦίλιπποναπετυχαίνειδύο
μαζεμέναμεΑποστολίδη,Χαραλαμπίδηκαι τονΟλυμπιακότο

μόνοπου να καταφέρνει είναι να
μειώσειμετονΚωστακίδηστοτελι-
κό27-26υπέρτουΦιλίππου.

ΜετηνίκητουαυτήοΦίλιππος
έφτασε στους 20 βαθμούς, ενώ
ο  πρωτοπόρος αλλά όχι αήττη-
τοςπλέονΟλυμπιακόςπαρέμεινε
στους36.

Πεντάλεπτα:3-3,5-5,8-6,10-8,
13-9,15-12(ημ)19-13,19-13,20-
17,20-20,25-25,27-26

ΦΙΛΙΠΠΟΣΒΕΡΟΙΑΣ (Θόδω-
ροςΠαυλίδης): Κότσιφας, Ζλατά-
νος,Ζευγαρόπουλος,Τριανταφυλ-
λίδης,Μπαλτατζής,Ελευθεριάδης,
Τζίμπουλας, Χαραλαμπίδης 5,
Σεϊρεκίδη; 7,Φιλόσογλου,Θ.Κω-
στακίδης4,Αποστολίδης2,Σιαμα-
τάς4,Καλλιαρίδης,Αρσενασβίλι5,

Γρηγοριάδης.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ(ΓιώργοςΖαραβίνας):Τσακνής,Π.Κωστακί-

δης7,Κρητικός,Πετρίσεβιτς 1,Τζηράς7,Καραμπουρνιώτης,
Μισαηλίδης,Σκρόμπιτς,Στούμπης,Παπαδόπουλος,Κανδύλας
3, Σανίκης 4,Αλβανός2,Παπαδιονυσίου 1,Λιάπης1,Χάλα-
ρης.

ΤέοΠαυλίδης:«Οιπαίκτεςμουπήρανμιαμεγάληνίκη»

Απόλυτα ικανοποιημένοςαπότηνίκηεπί τουΟλυμπιακού,
αλλάκυρίωςαπότηνεμφάνιση τωνπαικτώντουέμεινεοΤέο
Παυλίδης.ΟτεχνικόςτουΦιλίππουΒέροιαςδήλωσεχαρακτη-
ριστικάμετάτοτέλοςτουαγώναστοe-handball.gr:«Όπωςεί-
χαμεπειαπόπριν,θέλαμεναδιασκεδάσουμεόχιμόνοτιςεντυ-
πώσεις,αλλάναπαίξουμεκαικαλόχάντμπολκάτιπουκάναμε.
Οιπαίκτεςμουήτανπολύκαλοίκαιπήρανμιαμεγάληνίκη,κό-
ντρασεένανπολύμεγάλοαντίπαλο.Όπωςδιαχειριζόμαστετις
ήττες,έτσιπρέπειναδιαχειριζόμαστεκαι τιςνίκες,όπωςαυτή
σήμερα ενόψει τηςσυνέχειας.Έναπολύμεγάλομπράβοστα
παιδιάκαισεόλουςόσουςείναικοντάστηνομάδα».

CMYKCMYK
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HandballPremier

«Έσπασε» το αήττητο του Ολυμπιακού 
ο Φίλιππος νίκησε 27-26!

ΔηλώσειςΤέοΠαυλίδη

Α2 χαν τμπολ

ΕύκοληνίκητουΖαφειράκη
33-24τονΑρχέλαοΚατερίνης
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Στις 20 νίκες σε ισάριθμα ματς στο 
πρωτάθλημα της Β ΕΚΑΣΚΕΜ 
έφτασαν οι Αετοί Βέροιας και με 

τη σημερινή επικράτηση κόντρα στον 
ΑΟΚ Γουμένισσας, εξασφάλισαν την 
πρωτιά στην κανονική διάρκεια του 
πρωταθλήματος. Η ομάδα του Ντάνη 
Τυριακίδη πήρε από την αρχή του 
αγώνα το προβάδισμα και με πολύ καλή 
άμυνα, διατήρησε μια διαφορά ασφα-
λείας που τη διατήρησε μέχρι το τελικό 
67-49.

Μετησημερινήτουεπικράτηση,τοσυγκρότηματης

Ημαθίας ουσιαστικά εξασφάλισε τηνπρώτη θέση κα-
θώςγιανατηναπολέσειθαπρέπεινακάνειδύοήττες
(εκτόςμεΑΚΕΠιερίαςκαι εντόςμε τονΦίλιπποΝέας
Πέλλας)καιμάλισταστηδεύτερηπερίπτωσηναηττηθεί
μεδιαφοράάνωτων26πόντων.

Πρώτοςσκόρερ τωνΑετώνήτανο...δαιμονισμένος
σήμεραΜάκης Ιωσηφίδης,πουσημείωσε40πόντους
με7 τρίποντακαι τονακολούθησανοιΚωστήςΓκεκό-
πουλοςμε14καιΓιώργοςΠάππουμε5.

Επόμενοπαιχνίδι για τους «ασπρόμαυρους», το
Σάββατο 31/3 στην Κατερίνη με αντίπαλο τηνΑΚΕ
Πιερίας.

Ταδεκάλεπτα:26-14,40-26,55-34,67-49
ΟιπόντοιτωνΑετών:Τσιμτσιρίδης2,Ιωσηφίδης40

(7),Παπαδόπουλος 3 (1), Γκεκόπουλος 14,Πάππου
5, Χρυσάφης 3 (1),Ουζούνης, Κασάπης, Βλαχάκης,
Ιατρού,Κλωνάρας.

Μετά τα αποτελέσματα του 
Σαββάτου και τον αγώνα 
λιγότερο που έχει ο ΓΑΣ 

Αλεξάνδρειας αν νικήσει περνάει 
στην τρίτη θέση της βαθμολογίας.

Αναλυτικάτααποτελέσματα
ΚεραυνόςΆσπρου–ΑΓΕΠιερίας....65-88
ΑετόςΚ–ΜΑλέξανδροςΓιαννιτσών68-56
ΊκαροιΓιαν–Αλεξάνδρεια............... 67-80
Εδεσσαϊκός–ΖαφειράκηςΝ........... 56-79
ΑΟΚΑιγινιακός–ΓΑΣΜελίκης........ 60-71
Βατανιακός–ΦΟΑριδαίας.............. 76-98
Αλεξάνδρεια-ΑετόςΚιλκίς.................56-68

Βαθμολογία
1)ΓΑΣΜελίκης...................................... 40

2)ΦΟΑριδαίας...................................... 36
3)Αλεξάνδρεια....................................... 34
4)Αιγινιακός........................................... 33
5)Πιερία................................................ 32
6)Βατανιακός........................................ 31
7)Ζαφειράκης........................................ 29
-Εδεσσαικός.......................................... 29
9)ΊΚαροιΓιαν........................................ 28
10)ΑετόςΚιλκίς..................................... 26
11)Μ.Αλέξανδρος................................. 22
12)Άσπρο............................................. 20

Επόμενηαγωνιστική(21η,31/3)
ΑΓΕΠιερίας–ΑετόςΚιλκίς
Αλεξάνδρεια–ΜΑλέξανδροςΓιαννιτσών
ΖαφειράκηςΝάουσας–ΚεραυνόςΆσ
ΓΑΣΜελίκης–Εδεσσαϊκός
ΦΟΑριδαίας–ΑΟΚΑιγινιακός
ΊκαροιΓιαννιτσών–Βατανιακός

ΕΚΑΣΚΕΜ Β’

ΟριστικάπρώτοιοιΑετοίΒέροιας,
67-49τονΑΟΚΓουμένισσας

ΕΚΑΣΚΕΜΑ’
Μάχη για την τετράδα των πλεί οφς

Άνετα η γυναικεία ομάδα του 
Ποσειδώνα Βέροιας νίκησε με 
3-0 σετ την ομάδα της Αλεξάν-

δρειας και εδραιώθηκε στην πρώτη 
θέση της βαθμολογίας. Το παιχνίδι δεν 
αντέχει σε κριτική, η διαφορά δυναμικό-
τητας των δύο ομάδων ήταν εμφανής. Ο 
προπονητής χρησιμοποίησε όλα τα κορί-
τσια τα οποία ανταποκρίθηκαν στις ανά-
γκες του παιχνιδιού. Οι φίλαθλοι που 
παραβρέθηκαν στον αγώνα απόλαυσαν 
ένα παιχνίδι για ένα ρόλο και χειροκρό-
τησαν όλα τα κορίτσια.

Τασετ25-5,25-9και25-10.
Απότιςνικήτριες ιδιαίτεραδιακρίθηκανοιΓά-

τσηΜαρία,ΝταγκοπούλουΧρυσούλακαιΚυρια-
κίδουΠαναγιώταχωρίςναυστερήσεικαμία.

ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣΒΕΡΟΙΑΣ: (ΣΤΕΡΓΙΟΣΛΟΥ-
ΚΑΣ) Κυριακίδου Παναγιώτα, Νταγκοπούλου
ΧρυσούλαΚουτσογιαννοπούλουΔήμητρα,Γάτση
Μαρία,ΤράιουΕλένη,ΠατερέκαΧάιδω,Βενετι-
κίδουΑγάπη, (libero), ΤσιούχαΜαριάννα,Τσέα
Μαρία, ΓεωργιάδουΜαριανίκη, ΣαράφηΜαρία,
ΟφοτζέμπεΣιώμα,ΗλιάδουΑναστασία

ΒαθμολογίαΒ’Εθνικής
1ΑΣΠΟΣΕΙΔΩΝΒΕΡΟΙΑΣ.....................31
2ΑΣΑΙΑΣΚΙΛΚΙΣ....................................30

3ΣΦΚΠΙΕΡΙΚΟΣΚΑΤΕΡΙΝΗΣ...............18
4ΑΠΚΑΣΤΟΡΙΑΣ....................................17
5ΦΕΣΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣΣΚΥΔΡΑΣ...........12
6ΓΑΣΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ.............................9
7ΓΣΚΟΖΑΝΗΣ.........................................9
8ΑΟΠΜΙΛΩΝΑΣΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ................6

ΈχασανστηνΚαστοριάοικορασίδες
Ξεκίνησεητελικήφάσηγιατηνανάδειξηπρω-

ταθλητήπουθαπροκριθείστοπανελλήνιοπρω-
τάθλημακορασίδων.Οιτρειςπρώτεςομάδεςτων
τριών ομίλων - οΠοσειδώνας Βέροιας, οΑίας
Κιλκίς και ηΚαστοριά - συμμετέχουνσεπρωτά-
θλημαγιατηντελικήκατάταξη.

Στο δεύτεροπαιχνίδι της τελικήςφάσης των
κορασίδων,στοΔΑΚΚαστοριάς, τακορίτσια της
Βέροιαςδενκατάφερανναζευγαρώσουντιςνίκες
τους,χάνονταςαπότηντοπικήομάδαμε3-1σετ.
Τοαποτέλεσμαείναιδίκαιομιαςκαιητοπικήομά-
δαήτανκαλύτερησεόλατασημεία.Τίποταόμως
δενχάθηκεγιατιςκορασίδεςτηςΒέροιας,υπάρ-
χουνάλλαδύοπαιχνίδιαμπορούνναπάρουντην
πρώτηθέση.

Τασετ:25-19,17-25,25-20και25-20
Κανένα κορίτσι από τονΠοσειδώναδεν δια-

κρίθηκε.Όλακινήθηκανστημετριότητα.
ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣΒΕΡΟΙΑΣ: (ΣΤΕΡΓΙΟΣΛΟΥ-

ΚΑΣ)ΝταγκοπούλουΧρυσούλα,ΤράιουΕλένη,
ΤσέαΜαρία,ΣαράφηΜαρία,ΤσιούχαΜαριάννα,
ΓεωργιάδουΜαριανίκη, , ΒενετικίδουΑγάπη,
(libero),,ΟφοτζέμπεΣιώμα,ΗλιάδουΑναστασία,
ΜπέηΒασιλική,ΠαπαευθυμίουΟλυμπία

Η πρωτοπόρος Αγκαθιά έμεινε 
στο 0-0  στο Μακροχώρι αφή-
νοντας δύο πολύτιμους βαθμούς 

, ενώ ο ΠΑΟΚ κέρδισε στο Ροδοχώρι 
με το ευρύ 2-5 και μείωσε την διαφορά 
από την κορυφή στον ένα  βαθμό.

Αναλυτικάτααποτελέσματακαιηβαθμολογία
ΑχιλλέαςΝάουσας–ΝέαΝικομήδεια............3-1
Ροδοχώρι–ΠΑΟΚΑλεξάνδρειας..................2-5
Παλαιοχώρι–Χαρίεσσα................................1-0
Επισκοπή–Διαβατός....................................4-3
ΆγιοςΓεώργιος-Άραχος...............................3-3
Μακροχώρι–Αγκαθιά....................................0-0
ΔόξαΛιανοβεργίου–Κοπανός...............0-3α.α.
Ρεπό:AγίαΜαρίνα

Βαθμολογία
Αγκαθιά........................................................... 68
ΠΑΟΚΑλεξάνδρειας.......................................67
Ροδοχώρι........................................................47
ΑγίαΜαρίνα....................................................43
Παλαιοχώρι.....................................................38
Μακροχώρι.....................................................35
Κοπανός.........................................................35
ΑχιλλέαςΝάουσας..........................................33
Χαρίεσσα........................................................32
Επισκοπή.......................................................32
ΝέαΝικομήδεια..............................................28
Άραχος...........................................................23
ΑπόλλωνΑγίουΓεωργίου...............................21
Διαβατός.........................................................10
ΔόξαΛιανοβεργίου...........................................1
*ΑχιλλέαςΝάουσαςκαιΆγιοςΓεώργιοςέχουνένα

ματςλιγότερο

Βόλει
ΜίανίκημίαήτταγιατονΠοσειδώνα

ΕΠΣΗμαθίαςΑ1
Έχασε δύο βαθμούς η Αγκαθιά 0-0 

στο Μακροχώρι
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Κατά τη διάρκεια της συνεδρία-
σης του Δ.Σ. της Super League 
αποφασίστηκε ομόφωνα η 

επανέναρξη του πρωταθλήματος από 
το ερχόμενο Σαββατοκύριακο (31/3-
1/4). Ολοκληρώθηκε το Δ.Σ. της Super 
League και αποφασίστηκε ομόφωνα 
η επανέναρξη του πρωταθλήματος. Για 
να συμβεί αυτό όλες οι ομάδες υπέ-
γραψαν το έγγραφο που είχε ζητήσει 
ο Υφυπουργός Αθλητισμού, Γιώργος 
Βασιλειάδης.

Έτσι, το ερχόμενο Σαββατοκύριακο (31/3-1/4)
θαέχουμετηνεπανέναρξητουπρωταθλήματος της
SuperLeagueΣουρωτή.

Αυτόσημαίνει ότι στην επανέναρξη τουπρωτα-
θλήματος θα έχουμε ντέρμπι ανάμεσα στηνΑΕΚ
και τονΠαναθηναϊκόστοΟΑΚΑ.Επίσης,αυτόπου
αποφασίστηκε ήταν ο αγώνας ανάμεσαστονΠΑΣ
ΓιάννιναμετονΑπόλλωνΣμύρνης,οοποίοςήτανο
μοναδικόςτης25ηςαγωνιστικήςπουδενείχεδιεξα-
χθεί,ναπραγματοποιηθείτηνΜεγάληΤετάρτη.

ΣτοΔ.Σ από πλευράς Superleague στο συμ-
βούλιο βρέθηκαν ο πρόεδρος της διοργανώτριας
αρχήςΓιώργοςΣτράτοςκαιοΔιευθύνωνΣύμβουλος,
Βασίλης Γκαγκάτσης.ΤονΟλυμπιακό εκπροσώπη-
σαν στη σύσκεψη ο Γιάννης Βρέντζος, ο Σάββας
Θεοδωρίδης, o αντιπρόεδρος τωνΠειραιωτών,Ευ-
άγγελοςΜπαταγιάννης, οΔιευθύνων Σύμβουλος,
ΓιώργοςΠαύλου, ο νομικός εκπρόσωπος τηςΠΑΕ
Ολυμπιακός,ΑργύρηςΛίβας, οΔιευθυντήςΕπικοι-
νωνίας,ΚώσταςΚαραπαπάςκαιοεκπρόσωποςστο

ΔιοικητικόΣυμβούλιο τουσυνεταιρισμού,Δημήτρης
Αγραφιώτης.

ΑπόπλευράςΠΑΟΚστηνSuperLeagueβρέθη-
κανοΔιευθύνωνΣύμβουλος τουσυλλόγου,Μάκης
ΓκαγκάτσηςενώτηνΑΕΚεκπροσώπησεοαντιπρό-
εδροςτηςΠΑΕ,ΜηνάςΛυσάνδρου.ΓιατονΠαναθη-
ναϊκόπαρευρέθηκεστονσυνεταιρισμόοΔιευθύνων
Σύμβουλος,ΣτράτοςΣωπήλης.

ΕπίσηςπαρόντεςήτανοιδιοκτήτηςτουΠαναιτω-
λικού,ΦώτηςΚωστούλαςαλλάκαι οπρόεδρος της
ομάδαςτουΑγρινίουΜάκηςΜπελεβώνης.Επίσηςο
πρόεδρος τουΑτρόμητου, ΓιώργοςΣπανός, οπρό-
εδρος τουΠανιώνιου,ΧρήστοςΔάρας, οπρόεδρος
τηςΞάνθης,ΑριστείδηςΠιαλόγλου,ο ιδιοκτήτηςτου
ΠΑΣΓιάννινα, ΓιώργοςΧριστοβασίλης, οΠαναγιώ-
τηςΜονεμβασιώτης για τονΑπόλλωναΣμύρνης, ο
αντιπρόεδρος τουΛεβαδειακού,ΛάμπροςΜπαλό-
κας, οαντιπρόεδρος καιΔιευθύνωνΣύμβουλος της
Λαμίας,ΣάκηςΤσικνής.

ΤέλοςεκείήτανεκπροσωπώνταςτηνΑΕΛοαντι-
πρόεδρος καιΔ/ΣΣωτήρηςΜάρκου και ο ισχυρός
άνδραςτηςομάδας,ΑλέξηςΚούγιας.

Τοπρόγραμματης26ηςαγωνιστικής:
Σάββατο31Μαρτίου
Παναιτωλικός-ΠΑΣΓιάννινα
Ατρόμητος-ΠΑΟΚ
Λεβαδειακός-Ολυμπαικός

Κυριακή01Απριλίου
Πανιώνιος-Ξάνθη
Κέρκυρα-Λαμία
ΑπόλλωνΣμύρνη-Λάρισα
ΑΕΚ-Παναθηναϊκός

Δευτέρα02Απριλίου
ΑστέραςΤρίπολης-Πλατανιάς

Η ώρα για το Πασχαλι-
νό δώρο μας στους 
μικρούς μας αθλητές 

έφτασε!  Όπως κάθε χρόνο 
η Ακαδημία Ποδοσφαίρου 
Βέροιας πιστή στην υπό-
σχεση της απέναντι στους 
αθλητές της έχει ετοιμάσει 
τις καθιερωμένες πια λαμπά-
δες που δίνει πάντα τέτοιες 
μέρες δώρο στους ποδο-
σφαιριστές της με ευχές αγά-
πης και φώτισης. 

ΟιαθλητέςτηςΑκαδημίαςΠοδοσφαί-
ρου Βέροιας μπορούν να προμηθεύ-
ονται δωρεάν τις λαμπάδες τους στα
χρώματα τηςαγαπημένης τους ομάδας
απόταγραφείατουΣυλλόγουκάθεΔευ-
τέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις
10.00’έωςτις12.30’

Με ΑΕΚ - Παναθηναϊκός 
ξαναρχίζει το πρωτάθλημα

ΗώραγιατοΠασχαλινόδώροστους
μικρούςτηςΑκαδημίαςΒέροιας

Ο Γιάννης 
Αντωνίου 
ήταν ο 

μεγάλος νικητής 
της κατηγορί-
ας Αντρών του 
πανελληνίου 
πρωταθλήματος 
που διεξάγεται 
στη Βίγλα Πισο-
δερίου από 23 
εως 25 Μαρτίου 
2018. Την πρώτη 
ημέρα, στο αγώ-
νισμα της Τεχνι-
κής κατάβασης με 
συνολικό χρόνο 
1:35,17 και 
29,36 βαθμούς 
FIS κέρδισε το 
χρυσό μετάλλιο 
ενώ ήταν και 
1ος νικητής στην 
συνολική κατά-
ταξη.

ΟΝίκοςΤζιόβας ήταν
άξιος νικητής στην κατη-
γορία τωνΝέων και δεύ-
τερος στην γενική κατά-
ταξη με συνολικό χρόνο
1:35,18 και 29,44 βαθμούς FIS. Έχασε την 1η
θέσηγιαμόλις0,01δευτερόλεπτα.Στηνκατηγορία
Έφήβων το χρυσό μετάλλιο κέρδισε με συνολικό
χρόνο1:46και111,29βαθμούςοΓιώργοςΚαράτζι-
ας.ΣτηνκατηγορίαΓυναικών του ίδιουαγωνίσμα-
τοςπρώτηνικήτριαήτανηΣοφίαΡάλλημεσυνο-
λικόχρόνο1:41,78και77,72βαθμούςFIS.Τέλος,
στιςΝεανίδες,μεχρόνο1:44,41και96,32βαθμούς
FIS,επικράτησεηΜαρίαΕλένηΤσιόβολου.

Τη2ηημέρα(24.3.18)στοαγώνισματουGSοι
εξαιρετικέςγιατηνεποχήσυνθήκεςβοήθησανστο
ναπραγματοποιηθεί ένας εξαιρετικός αγώνας με
νικητέςκαιπάλιταφαβορί:ΣτουςΆντρεςοΓιάννης
Πρώιοςπήρε το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία
αντρώνμεχρόνο2:09,25και70,63βαθμούςFIS.
ΣτηνκατηγορίανέωνοΝίκοςΤζίοβαςήτανγιαακό-

μημιαφοράπολύανταγωνιστικόςκαικέρδισεάλλο
ένα χρυσόμετάλλιο. Στην γενική κατάταξη έχασε
τηνπρωτιά από τονΠρώιο στις λεπτομέρειες, ο
χρόνος του ήτνα 2:09,28 και 70,86βαθμούςFIS.
Στους εφήβους οι Εμμανουήλ ΖωγράφοςΜάνος
καιοΓιώργοςΚαράτζιαςέδωσαντηδικήτουςμάχη
για τοχρυσόμε τονπρώτο τελικάνακερδίζει την
πρώτη θέση για 0,05 δευτερόλεπτα, ο συνολικός
του χρόνος ήταν 2:15,13 καιπέτυχε 115,21 βαθ-
μούς FIS. Στις γυναίκες η ΣοφίαΡάλλη δεν είχε
αντίπαλο και κέρδισε το δεύτερο χρυσό μετάλλιο
με συνολικό χρόνο 2:14,37 και 126,47 βαθμούς.
Στις νεανίδες ηΜαρίαΕλένηΤσιόβολου επιβεβαί-
ωσε τηνανωτερότητα της κερδίζοντας το δεύτερο
χρυσόσεισάριθμααγωνίσματα,οχρόνοςτηςήταν
2:15,55καιπέτυχε135,08βαθμούςFIS.

Ως είχε έμεινε ο κανονισμός, σύμ-
φωνα με τον οποίο όποια ομάδα 
δεν αδειοδοτείται, υποβιβάζεται. 

Κατά τον ΠΑΟΚ, θα ήταν άδικο να μείνει 
στη Super League ο Παναθηναϊκός, αφού 
ο Ηρακλής είχε υποβιβαστεί για τον ίδιο 
λόγο. Στο περιθώριο του διοικητικού συμ-
βουλίου της Super League, αποφασίστηκε 

να μείνει ως έχει ο κανονισμός σύμφωνα 
με τον οποίο όποια ομάδα δεν αδειοδοτεί-
ται, υποβιβάζεται. Σύμφωνα με τον ΠΑΟΚ, 
από τη στιγμή που για τον ίδιο λόγο υπο-
βιβάστηκε ο Ηρακλής, θα ήταν άδικο να 
τροποποιηθεί τώρα ο κανονισμός για τον 
Παναθηναϊκό.

ΗθέσητουΠΑΟΚγιατοζήτημαέχειωςεξής:«Η
ιδέαγιααλλαγήτηςποινήςείναιπολύκαλή,αφούο
υποβιβασμόςείναιβαριάποινή.ΟΠΑΟείναιιστορι-
κόσωματείοκαιηθέσητουείναιστην1ηκατηγορία.
Απόκει καιπέραόμως,ότανπέρυσι έχει υποβιβα-
στείέναιστορικόσωματείοόπωςοΗρακλήςγιατον
ίδιολόγο,είναιάδικοναμείνειοΠαναθηναϊκός.

ΑνμπορούσεναβρεθείλύσηναείναικαιοΗρα-
κλήςστην1ηκατηγορία,θαήμαστανυπέρ.Αλλάυ-
πόαυτέςτιςσυνθήκεςείμαστεκατάτηςαλλαγήςτης
πρότασηςενώκαιτοσημείοπουέρχεταιηπρόταση
είναι ακατάλληλο.Μπορούμε ναψηφίσουμε τώρα
γιατο2019-20».

Δύο μετάλλια η Σοφία Ράλλη 
στο Αλπικό Σκι

ΠΑΟΚ:«Αφούυποβιβάστηκε
έτσιοΗρακλής,άδικοναμείνειο

Παναθηναϊκός»
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 

Μάρτιος 2018 
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκα-

τάτοδιάστημααπό26-3-2018 μέχρι1-4-
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

Τη Δευτέρα 19 Μαρτίου στην 
αίθουσα του Χορευτικού Ομίλου 
Βέροιας, Τραπεζούντος 31 στο 

Προμηθέα έγινε συνάντηση των μελών 
και φίλων του ΧΟΒ με τον βιωματικό 
καταγραφέα χορών της Ηπείρου και 
χοροδιδάσκαλο κ. Βαγγέλη Γούσια. 
Οι σε μεγάλο αριθμό παρευρισκόμενοι 
είχαν την ευχάριστη ευκαιρία να γίνουν 
μάρτυρες μιας άριστης εισήγησης σε 
θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο  όσον 
αφορά τους χορούς της Ηπείρου. 

ΟΒαγγέληςΓούσιαςμε τηβοήθεια τηςοικο-
γένειάςτου[γυναίκατου(Μαρία)καιτιςδυοκό-
ρεςτου(ΓλυκερίακαιΧριστίνα)]απέδωσαντους
ηπειρώτικους χορούς με τονπλέον άψογο και
αυθεντικό τρόπο,αναδεικνύοντας τηναπλότητα,
τη δωρικότητα και την αρχοντιά, στοιχεία του
ελληνικού διαχρονικού λαϊκούπολιτισμού, που
βρίσκονταιακόμασεαυτότοεκλεκτόκομμάτιτης
πατρίδαςμας,τηνΉπειρο.

Η διδασκαλία προκάλεσε τεράστιο ενδιαφέ-
ρον, εντυπωσίασε τους χορευτές τουΧΟΒ και
αναπτύχθηκε στη βάση των βηματισμών (στα
τρία,σταδυοκλπ),τωνρυθμών(δίσημων,τρίση-
μων, τετράσημων,πεντάσημων, επτάσημωνο-
κτάσημωνκλπ)καιτωνχορευτικώνσχηματισμών
(θέσηχορευτώνστοκύκλο).

Ένα άλλο στοιχείο που διαφάνηκε είναι το

γεγονός ότι ηΉπειροςπολιτισμικά και στηπε-
ρίπτωσή μας χορευτικά δεν είναι ενιαία, όπως
πιθανόννανομίζουνεπολλοί.Έτσιαποδόθηκαν
χοροί με το ξεχωριστό, το διαφορετικό και το
αρμόζον  ύφος από τις εξήςπεριοχές: Ζαγόρι,
Μαστοροχώρια, Γιάννενα, Συράκο-Καλαρίτες,
Πωγώνι,Μέτσοβο,Βωβούσακλπ).

ΟΧορευτικόςΌμιλοςΒέροιαςκαι ευχαριστεί
τοΒαγγέλη Γούσια και την οικογένειά του,που

ανταποκρίθηκανστηπρόσκληση τουπροέδρου
και χοροδιδασκάλου,Τσιαμήτρου Γιάννη και έ-
δωσαναφιλοκερδώςτονκαλύτερότουςεαυτόσε
αυτή τη χορευτικήσυνάντηση και εισήγηση.Θα
ακολουθήσει και άλλησυνάντηση γιατί δεν εξα-
ντλήθηκε τοπλουσιότατο χορευτικό ρεπερτόριο
καιυλικότηςαπείρουΗπείρου.

ΑπότονΌμιλο

Συνάντηση-σεμινάριομεηπειρώτικουςχορούς
στονΧορευτικόΌμιλοΒέροιας

Φαρμακεία
Τρίτη 27-3-2018

13:30-17:00ΚΟΥΡΚΟΥΤΑ
ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΠΙΝΔΟΥ 15 ΚΑΙ
ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ ΓΩΝΙΑ 23310-
65931

20:30-01:00 + διαν. ΠΑ-
ΜΠΟΥΚΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΒΕΝΙ-
ΖΕΛΟΥ4523310-26757



ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, περιοχή
Ιπποκράτους ΠΩΛΕΙΤΑΙ
διαμέρισμα 70 τ.μ. 1ος
όρ., ατομ. θέρμανσηφυ-
σικόαέριο,αιρκοντίσιον,
διαμπερές, πλήρως ανα-
καινισμένο. Τηλ.: 6942
847662.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  διαμέρι-
σμα 3ου ορόφου στον
πεζόδρομο, κοντά στην
Τράπεζα Πειραιώς Βέ-
ροιας, 80 τ.μ., ανακαι-
νισμένο, λουξ, με μεγά-
λη βεράντα, 2 δωμάτια,
σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο,

ένας ξεχωριστός δυσεύ-
ρετος υπέροχος χώρος
για κατοικία ή επαγγελ-
ματικήστέγη.Τηλ.:6973
735020.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ από ιδιώ-
τηκαινούργιοκατάστημα
45 τ.μ. στο κέντρο της
Βέροιας(Κεντρική5-δί-
πλα στο Επιμελητήριο),
με πατάρι 30 τ.μ., αυτό-
νομη θέρμανση και θέ-

ση πάρκιγκ. Τηλ.: 6936
870915.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  ο ικόπε-
δο 500 τ.μ. στη Μελίκη
(πλησίον Κονάκι). Τιμή
λογική.Πληρ. τηλ.: 6970
862964.
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ  ε-
π ι χ ε ί ρηση  κα -
φέ-μπαρ επί της
οδούΕληάςπλή-
ρως εξοπλισμέ-
νη. Τηλ. :  6945
013461.

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στηνΑλεξάνδρεια διαμέ-
ρισμα ρετιρέ 120 τ.μ. επί της οδούΝ.
Πλαστήρα, ανακαινισμένο, ατομική θέρ-
μανση,ενεργειακότζάκι,ηλιακόθερμοσί-
φωνα,εντοιχιζόμενεςηλεκτρικέςσυσκευ-
ές,κλειστόγκαράζκαικλιματισμόσετιμή
ευκαιρίας.Πληρ.στοτηλ.:6980919964.
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ΣΤΟΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙ12
στρέμματαμεμονοκατοικίαη-
μιτελή.Τιμήεξαιρετική50.000
ευρώ.Τηλ.:6973735020.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 3 οικόπε-
δο από 400 τ.μ. το καθένα,
μεμονωμέναήόλαμαζί,στη

Ραχιά,στοκέντροτουχωριού,
πίσω από το σχολείο. Τηλ.:
2331020051&6942779696
κ.Αγγελική.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  χωράφι  10
στρέμματα με δέντρα (ροδα-
κινιές) στον 5ο χρόνο, στην

περιοχή τηςΜέσης, 500
μέτρα από το χωριό.
Τηλ. επικοινωνίας: 6971
629160.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δια-
μέρισμα60 τ.μ. ΣΚΔWC,
στην οδόΜ.Αλεξάνδρου
42 (δίπλαστοΚηροπλα-
στείο)2οςόροφος,μεκε-
ντρικήθέρμανσημεωρο-
μετρητή,πλήρωςανακαι-
νισμένο.Τιμή 230 ευρώ.
Πληρ.τηλ.:6976555454.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κέ-
ντροκοντάστηνΤράπεζα
Πειραιώς στονπεζόδρο-
μοδιαμέρισμα λουξ, 3ου
ορόφου, με 2ΔΣΚWC,
βεράντα, υπέροχη μεγά-
λη, διαμπερές, ατομική
θέρμανση, Τιμή 260 ευ-
ρώ.Τηλ.:6973735020.

ΠΑΤΡΙΔΑ στο δρόμο
προςΑγ. ΓεώργιοΕΝΟΙ-
ΚΙΑΖΟΝΤΑΙ: α) διαμέρι-
σμα100τ.μ.,1οςόρ.,κε-
ντρικήθέρμανση, ηλιακό,
β) κατάστημα ισόγειο100
τ.μ., μεγάλα μπαλκόνια
καιπροαύλιο.Τηλ.:23310
71554&6971706894.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΑΠΟΘΗΚΕΣ-

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ-
ΓΡΑΦΕΙΑ-
ΓΚΑΡΑΖ-
ΧΩΡΑΦΙΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  μαγαζ ί
στηνοδόΣταδίου67τ.μ.
μεέξτραεξωτερικόχώρο
σε τιμή μεγάλης ευκαι-
ρίας 30.000 ευρώ.Τηλ.:
6973735020.

ΧΩΡΑΦΙ, ενοικιάζεται
στον κόμβο του καινούρ-
γιουδρόμου,16στρέμμα-
τα για οποιαδήποτε χρή-
σησε τιμή καταπληκτική
50.000ευρώ!!!Τηλ.:6973
735020.

ΠΑΤΡΙΔΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ενοικιάζεται κατάστημα
60 τ.μ., σε κεντρικότατο
σημείοαπέναντιαπό την
Κοινότητα.Πληροφορίες
στα τηλ.: 6977 451766 -
2331063850.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙπρώ-

ην εξουσιοδοτημένο συ-
νεργείο OPEL, πλήρως
εξοπλισμένο,μεπολύκαλό
ενοίκιο.Τηλ.:6944860080.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για
τηφύλαξηκαιπεριποίηση

γερόντουμεπρόβλημαόρα-
σης. Τηλ.: 25176 και 6998
027956.

ΑΠΟΕΜΠΟΡΙΚΗΕΤΑΙ-
ΡΙΑ ζητείται κύριοςάνω των

30 ετών, σοβαρός, με
ευχέρεια λόγου&άνεση
στιςδημόσιεςσχέσειςνα
αναλάβει εταιρίαστοΝο-
μόΗμαθίας. Τηλ.: 6934
888738.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙάτομαγια
ντελίβερικαιψητάς.Πληρο-
φορίες τηλ.:2331042680
&6994472747,ώρεςεπι-
κοινωνίας09.00-12.00κ.
Λευτέρηςήκ.Γιώργος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ηλεκτρολό-
γοςκαιμηχανικόςαυτοκι-
νήτων γιασυνεργείοστη
Βέροια.Πληρ.τηλ.:23310
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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
-ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ10στρέμματαστηΦυτειάσεπολύ καλή τοποθεσία
μόνο15.000ευρώ.
-ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμακοντάστοκέντρο110τ.μ.,3Υ/Δ,σαλοκοζίνα,
W.C.,τζάκι,γκαράζ,αποθήκη,καινούργιαοικοδομή130.000ευρώ.
-ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμαστοκέντρο105τ.μ.με3Υ/Δ,σαλόνι,κουζίνα,
W.C.,1οςόρ.,50.000ευρώ.
-ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμαεπίτηςΜητροπόλεως75τ.μ.,4οςόρ.,ασαν-
σέρ28.000ευρώ.
-ΠωλείταιστοκέντροτηςΘεσ/νίκηςκοντάστοΤουρκικόΠροξενείο
γωνιακό κατάστημα190 τ.μ. με 190 τ.μ.πατάρι, νοικιασμένο600
ευρώ.Τιμή75.000ευρώ.
-Πωλείταιοικόπεδο1.200τ.μ.στηΛευκόπετραεντόςοικισμού,τιμή
9.500ευρώ.
-Πωλείταιχωράφι3,5στρ.στηΛευκόπετρα.Τιμή3.800ευρώ.
-Πωλείταιγιαεπένδυση3στρ.προςΛαζοχώριπριντιςγραμμέςμε
πολύμεγάληπρόσοψηστονκεντρικόδρόμο.Τιμή60.000ευρώ.
-Πωλείταικατάστημα173τ.μ.Θεσ/νίκης110.000€
-Πωλείται μονοκατοικία 60 τ.μ. σε οικόπεδο 110 τ.μ. στο κέντρο
65.000€
-Πωλείται διαμέρισμα γωνιακόστηΝάουσα 65 τ.μ., 1ος όροφος,
2Υ/Δ,σαλόνι,κουζίνα,W.C.,σεπολύκαλήκατάστασηΠ.Δ.150Α
-Πωλείταιισόγειο50τ.μ.στηΝάουσα12.000€,χρίζειανακαίνισης
ΠΔ150Β
-Πωλείταικατάστημα150τ.μ.στηνΠλατείαΑγ.Αντωνίου120.000
€ΠΚ169
-Πωλείταικατάστημα148τ.μ.επίτηςΘεσσαλονίκης,120.000€ΠΚ
172
-ΠωλείταιχωράφιστοτρίτοπόδιΧαλκιδικής3.780τ.μ.πρώτοστη
θάλασσα,χτίζει90τ.μ.Τιμή100.000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφι5στρ.,κοντάστοΠ.Σκυλίτσι,ποτιστικό,10.000
ευρώ.
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 900 τ.μ., Ραχιά, περίφραξη, ρεύμα, νερό,
19.000ευρώ,ΠΟΙΚ77

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙαποθήκηκοντάστκάντρο220τ.μ.,50.000ευρώ.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙμονοκατοικίαστοΚαλοχώρι120τ.μ.σε1.250τ.μ.οικό-
πεδο,50.000ευρώ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΓΡΑΦΕΙΩΝ
-ΕνοικιάζεταικατάστημαΚαρακωστή16,38τ.μ.ισόγειοκαι18τ.μ.
πατάρι400ευρώΕΚ98
-ΕνοικιάζεταιγραφείοΒερόης3,1οςόρ.,80τ.μ.,ατομ.θέρμανση,
καινούργιακουφώματα,πλήρωςανακαινισμένο,240ευρώΕΓ222
-Ενοικιάζεται κατάστημα 220 τ.μ. επί τηςΜητροπόλεως 1000 €
ΕΚ70
-ΕνοικιάζεταικατάστημαεπίτηςΘεσσαλονίκηςσε3επίπεδαμεεξοπλι-
σμόγιαταβέρνα,BARμεπολύκαλόενοίκιοΕΚ77
-Ενοικιάζεται κατάστημα επί τηςΘεσσαλονίκης 100 τ.μ. 350 €
ΕΚ74
-Ενοικιάζονται4καταστήματαΠλατείαΑγίουΑντωνίουαπό200έως
300€
-Ενοικιάζεταικατάστημα35τ.μ.επίτηςΒενιζέλου350€ΕΚ81
-Ενοικιάζεται γραφείο σε ημιόροφο 40 τ.μ.Μητροπόλεως 200 €
Ε217
-Ενοικιάζεταιγραφείοστοκέντρο27τ.μ.,2οςόροφοςμεW.C.150
€Ε219
-Ενοικιάζονται 2 γραφεία επί τηςΜητροπόλεως60 τ.μ. και42 τ.μ.
ΤιμήσυζητήσιμηΕ220
-Ενοικιάζεται γραφείο 36 τ.μ., 4ος όροφος, βλέπειΒενιζέλου200
€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
-ΕΥΚΑΙΡΙΑπωλείται οικοδομή επί τηςΘεσσαλο-

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

-ΕΥΚΑΙΡΙΑπωλείταιχωράφι23στρ.στο«66»γωνιακό.
Τιμή35.000ευρώ.

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

-ΠΩΛΕΙΤΑΙκατάστημα85τ.μ.επότηςΘεσ/νίκης30.000ευρώ.
-Κατάστημαπωλείταισεκαινούργιαοικοδομήστοκέ-

ντρο40τ.μ.Τιμή19.000ευρώ

www.mesitikoveria.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ολοκληρωμένες ανακαινίσεις σπι-
τιών, καταστημάτων με προσοχή στη λεπτομέρεια, πολύ
καλές τιμές και συνέπειαστο χρόνο.Τηλ.: 6944 764477 κ.
Δημήτρης.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ τριόροφοκατάστημαστοκέντροτης
αγοράςμέσαστονπεζόδρομοΑριστοτέλους21,πλήρες
εξοπλισμένομεασανσέρ,κλιματισμόκ.λπ.Πληροφορίες
στοτηλ.:6945541642κ.Ζαφείρης.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα με σαλοκουζίνα,
υπνοδωμάτιο, μπάνιο,αποθήκη και μπαλκόνι με
τέντα,μεατομικήθέρμανση,πλήρωςεπιπλωμένη
και εξοπλισμενημε ολες τις ηλεκτρικέςσυσκευές,
μεaircondicionκαιαποθηκευτικούςχώρους.Πολύ
κοντάστοκέντρο.Τηλεπικοινωνίας6974030013.
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71553&6936905040.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: βοηθός μά-

γειρα κα άτομα για την κου-
ζινα σε γνωστή ταβέρνα στη

Βέροια. Τηλ.: 23310 70846
μετάτις10.00π.μ.

ΑΠΟ ΤΟΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ
ΓΙΑΝΝΗΣ ζητούνται κοπέ-
λες για εργασία. Τηλ.: 6984
472747,κοςΓιώργος.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ  προσφέρει ερ-

γασία καθαρισμού σπιτιών
καθώςφροντίδαμικρώνπαι-
διών και ηλικιωμένων. Τηλ.:
6984095883.

ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣμεγνώσεις
καικηπουρικήςζητάανάλογη
εργασία.Τηλ.:6974599047.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη
φύλαξη και περιποίηση ηλι-
κιωμένων σε 24ωρη βάση.

Τηλ.:6993678697.
ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ κυρία μο-

νογονικής οικογένειας, ζητάει
εργασία, γιαφύλαξηηλικιωμέ-
νων και καθαρισμό σπιτιών.
Τηλέφωνο:6999262565.

ΚΥΡΙΑ ζητεί εργασία για
φύλαξημωρούήκαθαρίστρια
σε σπίτι και γραφεία. Τηλ. ε-
πικοινωνίας:2331073642.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει την
φροντ ίδα ηλ ικ ιωμένων &
καθαρισμα σπιτιών, γραφεί-
ων και σκάλες. Τηλ.: 6946
479828.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κρεβατάκιΒΕΒΕ

σεάσπρο χρώμα, μεστρώμα

και υφασματάκιαπροστατευ-
τικά,σχεδόναχρησιμοποίητο.
Τιμή ευκαιρίας 150,00 ευρώ.
Τηλ.:6977430658.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΣΟΒΑΡΟΣ  κύριος χω-

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

ΕΥΚΑΤΑΣΤΑΤΟΣ κύριος
50 ετών ψάχνει εμφανίσιμη
κυρίαως 50 ετών για γνωρι-
μία.Τηλ.:6972371446.

ΚΥΡΙΟΣ72ετώνζητείκυ-
ρια από 50 ετών έως 70 για
σοβαρή σχέση. Τηλ.: 6989
007541.

42ΧΡΟΝΟΣ εμφανίσιμος
μεανώτερημόρφωση ζητεί
γνωριμίαμεκοπέλαευχαρί-
στουχαρακτήρα.Τηλ.:6942
274316.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:24680ΑΓΙΑΚΥΡΙΑΚΗ,επιπλωμένη

γκαρσονιέρα35 τ.μ., καθ.κατασκευή2004,
1οςόροφος,έχειαλουμινίουκουφώματαμε
διπλά τζάμια,αυτόνομηθέρμανσημεογκο-
μετρητέςκαιδιαθέτειυδραυλικόανελκυστήρα
,μεωραίομπάνιο , είναικέντροαπόκεντρο
μεγάληβεράντακαιμίσθωμαμόνο160€.Α-
ποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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,αλλάκαιΗλιακόθερ-
μοσίφωνα,Μπαλκόνια30 τ.μ. -Τιμή:140€.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Κωδ.105811ΤΣΕΡΜΕΝΙ, επιπλωμένη
κομπλέ ισόγεια γκαρσονιέρα55 τ.μ. κατα-
σκευή΄04αποτελούμενηαπόμίασαλονοκου-
ζίνα ,1υ/δκαιμπάνιο ,μεπανοραμικήθέα
,σευπεράριστηκατάσταση,έχεικαινούργια
αλουμινίουκουφώματαμεδιπλάτζάμια,κα-
τοικίαμεπολυτέλεια και ζεστασιά, άριστης
αρχιτεκτονικήςσχεδίασης,μεατομικήθέρ-
μανσηπετρελαίουκαιελάχιστακοινόχρηστα,
κέντροαπόκεντρο,μόνο220€.Πληροφορίες
αποκλειστικάστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Από1/4/18ελεύθερη.

Κωδ:24698ΠΑΠΑΚΙΑ ενοικιάζεται κο-
μπλέανακαινισμένη,επιπλωμένηκαιμεόλες
τιςηλεκτρικέςσυσκευέςεξοπλισμένη ισόγεια
γκαρσονιέρα58τ.μ.,καθ.σαλονοκουζίναμε
1,5υ/δ,σεκαλήκατάσταση ,μεενεργειακή
κατηγορίαΖ , έχειατομικήθέρμανσηπετρε-
λαίουκαιμηδένκοινόχρηστα,ενοίκιο190€,

Κωδ.105833Γκαρσονιέραμεγάληστο
κέντροτηςΒέροιας65τ.μ.με1δσξεχωριστή
κουζίνακαιμπάνιο ,3οςορ.σεκαλήκατά-
στασημερικώςανακαινισμένημε κεντρική
θέρμανσηπουλειτουργεί άψογα , 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€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ. 24335 ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ, Μονοκα-

τοικία112 τ.μ.,σεδύο επίπεδακατασκευή
1985,3υ/δ,εκπληκτικήκαιανεμπόδιστηθέα
,άψογασυντηρημένο,ηευπρέπειατωνχώ-
ρωνδεδομένη,ξύλινακουφώματαμεδιπλά
τζάμια, επιμελημένης κατασκευής,ατομική
θέρμανσηπετρελαίου,διαθέτειτζάκι,επιπλω-
μένηκομπλέ,μεδύοντουλάπεςκαιμεηλε-
κτρικέςσυσκευές,ιδανικόγιακατοικία,μεδύο
μπάνιακαιμεανοιχτόparking ,σεγαλήνιο
περιβάλλονσίγουρακαισεπολύκαλή τιμή
350€,Πληροφορίες μόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:23128 -ΩΡΟΛΟΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Αποθήκη ισόγειασυνολικής επιφάνειας65
τ.μ.Αποτελείταιαπό1Χώρο.Τιμή:120€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 23705 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

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

Κωδ: 23610 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
κατάαποκλειστικότητανεόδμητοΓραφείοσυ-
νολικήςεπιφάνειας94τ.μ.στον3οόροφο.
Αποτελείταιαπό4Χώρους,.Είναικατασκευ-
ασμένοτο2002καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομι-
κή-Πετρέλαιο,ΚουφώματαΣυνθετικά,Πόρτα
Θωρακισμένη,Ανελκυστήρα,Διπλά τζάμια
-Τιμή:230€

Κωδ:23579-ΩΡΟΛΟΙΓραφείοσυνολι-
κήςεπιφάνειας250τ.μ.1οςΥπερυψωμένος.
Αποτελείταιαπό5Χώρους,.Είναικατασκευ-
ασμένοτο1969καιδιαθέτειΚουφώματαΑ-
λουμινίουκαιΑνελκυστήρα-Τιμή:900€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:24010-Κέντροσεπαράλληλοτης

ΒενιζέλουΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατάαποκλειστικό-
τηταισόγειοκατάστημασυνολικήςεπιφάνειας

20τ.μ.Αποτελείταιαπό1Χώροκαιέχειω-
ραίαβιτρίνα.Μίσθωμαμόνο170€.

Κωδ:24070-ΚέντροσεπάροδοτηςΜη-
τροπόλεωςΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατάαποκλειστι-
κότητακατάστημασυνολικήςεπιφάνειας30
τ.μ. ισόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώρο,καιμε
δικότουWC.ΔιαθέτειΚουφώματαΑλουμινί-
ου.Ενοίκιομόνο 150€.Πληροφορίεςμόνο
στηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:24009-ΠΙΕΡΙΩΝπερίπουστημέ-
σηκατάαποκλειστικότητακατάστημασυνο-
λικήςεπιφάνειας40τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείται
απόένανενιαίο ισόγειοχώροκαιμεπατάρι
-Τιμή:280€.

Κωδ: 24003 -ΒέροιαΚέντροΕΝΟΙΚΙ-
ΑΖΕΤΑΙ γωνιακό κατάστημα συνολικής ε-
πιφάνειας56 τ.μ.σεπολύκαλόσημείογια
άπειρεςεπαγγελματικέςχρήσεις.Αποτελείται
απόένανενιαίοχώρομεWCαλλάκαιυπό-
γειο.Τομίσθωματουπολύχαμηλόστα250€.
ΑποκλειστικάαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ: 24355 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

κάτωαπό τοΜπάσκετ τηςΕληάς ισόγειο
πάρκινγκσυνολικήςεπιφάνειας18τ.μ.Ενοί-
κιο50€.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:14333-ΣτόΤΣΕΡΜΕΝΙΠΩΛΕΙΤΑΙ

κατάαποκλειστικότηταΔιαμέρισμασυνολικής
επιφάνειας112τ.μ.στον2οόροφο.Αποτε-
λείται από3Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,Κουζί-
να,Μπάνιο .Είναικατασκευασμένοτο1977
και διαθέτειΑπεριόριστηΘέα,Κουφώματα
Αλουμινίουσυρόμενακαι αποθήκη -Τιμή:
50.000€.

Κωδ: 14298 -ΠΑΝΟΡΑΜΑΠΩΛΕΙΤΑΙ
κατάαποκλειστικότητανεόδμητοοροφοδιαμέ-
ρισμασυνολικήςεπιφάνειας119τ.μ.σεδυό-
ροφηοικοδομή1οςΥπερυψωμένος.Αποτε-
λείταιαπό3Υπνοδωμάτια,Σαλονοκουζίνακαι
δύοΜπάνια.Είναικατασκευασμένοτο2005
καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρελαίου,
έχειΑπεριόριστηΘέα,ΚουφώματαΣυνθετικά,
Πάρκινγκμεγάλομε τηλεχειριστήριοκλειστό
καιμεγάλο ,κήποκοινόχρηστοκαιΤζάκι.Δι-
αθέτειηλιακόθερμοσίφωνα,BBQ,είναιγωνι-

ακόκαιμεδύοπολύμεγάλεςβεράντες-Τιμή:
πολύπροσιτή150.000€.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
κωδ.14216ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοικία

230τ.μ.,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυοεπίπεδα
σεπεριφραγμένοοικόπεδο των700 τ.μ.με
ανεξάρτητημεγάληαυλή,μευπόγειο40τ.μ.
,κατασκευή1980,4υ/δ,διαθέτειθέααπρό-
σκοπτη,μεπολύμεγάλεςβεράντες, χωρίς
θέρμανση,μεδυνατότητα τοποθέτησηςγια
τζάκιήσόμπα(υπάρχεικαμινάδα),επιπλωμέ-
νο ,μεαποθήκη ,μεδύοντουλάπες ,μεη-
λεκτρικέςσυσκευές,μεηλιακόθερμοσίφωνα,
εντυπωσιακοίχώροιυποδοχής,ηλιόλουστοι
χώροι,μεδύομπάνια ,διαμπερές,σε τιμή
πραγματικήςευκαιρίαςμόνο150.000€,

Κωδ.14137ΣΤΟΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙπωλείται
μονοκατοικίααποτελούμενηαπό3ορόφους
η τρίαοροφοδιαμερίσματαμε111 τ.μ. καθ.
τοκαθένακαισεοικόπεδο560 τ.μ.μεσ/δ
1,2,κατασκευή1985,τοκαθέναμε3υ/δκαι
2μπάνια , βλέπεισεανοιχτωσιά καιπρο-
σφέρεται σεπολύ καλή τιμή , έχει ηλιακό
θερμοσίφωνακαι ντουλάπεςπαντού , είναι
χωρίςανελκυστήρακαιμετρίαparking,ένα
κλειστόκαιδύοανοιχτά διαθέτειμίαπολύ
μεγάληκοινόχρηστηαυλήγιαλαχανόκηπο,
τιμήσυνολικάμόνο320.000€.Αποκλειστική
διάθεσηκαι διαχείρισηαπό τηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.13508ΚΕΝΤΡΟ -ΑΠΟΚΕΝΤΡΟ ,

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

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 13617 -ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά

αποκλειστικότητανεόδμητοΓραφείοσυνολι-
κήςεπιφάνειας87τ.μ.1οςΥπερυψωμένος.
Αποτελείταιαπό2Χώρους,.Είναικατασκευ-
ασμένοτο2002καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομι-
κή-Πετρέλαιο,ΚουφώματαΣυνθετικά,Πόρτα
Θωρακισμένη,Διπλάτζάμια-Τιμή:68.000€.

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

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ.13803ΚΕΝΤΡΟ,ΚοντάσταΚΤΕΛ

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

Κωδ:13765-ΜακροχώριΠΩΛΕΙΤΑΙκα-
τάαποκλειστικότητα ισόγειο κατάστημα επί
τηςΑριστοτέλους ,συνολικήςεπιφάνειας45
τ.μ. Αποτελείται από1Χώρο και μεwc .
ΔιαθέτεικαιΠροαύλιοΠάρκινγκδικότουτιμή
μόνο25.000€.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ.13738ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙ,Αγροτεμάχιο

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:13762ΦΥΤΕΙΑ,Οικόπεδο333τ.μ.,

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

Κωδ13766ΕΡΓΟΧΩΡΙ,πωλείταιοικό-
πεδοεντόςσχεδίουπόλεως,ορθογώνιο425
τ.μ.,ελαφρώςεπικλινές,άρτιοκαιοικοδομή-
σιμομεσ/δ0,8,πρόκειταιγιαευκαιρίαχωρίς
αμφιβολία ,τιμήμόνο45.000€,Αποκλειστική
διάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ13779ΠΑΤΡΙΔΑ,Οικόπεδο1.225

τ.μ.,βλέπεισεανοιχτωσιά,βρίσκεταισεκε-
ντρικόσημείο.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπό-
δειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,
τιμήμόνο29.000€.

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

Κωδ:13752ΡΑΧΗ,πωλείταιέναοικόπε-
δοεντόςζώνης6.100τ.μ.είναισεανοιχτωσιά
, κατατμείται καισεδύοοικόπεδαάρτιακαι
οικοδομήσιμα , εκπληκτικόπραγματικάκαι
σεάριστοσημείο,αλλάκαισετιμήπραγμα-
τικήςευκαιρίας,μόνο60.000€.Αποκλειστική
διάθεση και υπόδειξη από τηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ: 14238ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 3Πάρκινγκ

στηνοδόΗρακλέους,σεισόγειοαλλάκαισε
ημιυπόγειομετηλεχειριστήριο,υπάρχειάνετη
καιανεξάρτητηπρόσβαση,τιμή18.000€.

ΠΩΛΗΣΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Κωδ.105276ΣτηΒέροιαπωλείται επι-

χείρησηΠαιδότοποςμεπλήρηεξοπλισμόκαι
μεσυνολικήεπιφάνεια600τ.μ.Ηεπιχείρηση
είναισελειτουργίααποδεδειγμένακερδοφόρα
καιμεεξαιρετικάπολύκαλέςπροοπτικές .Η
τιμήπώλησηςείναιεξαιρετικάσυμφέρουσα ,
στις70.000€.Θαγίνειυπόδειξημόνοσεπολύ
σοβαρόενδιαφερόμενο.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕ-
ΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣΓΙΑΤΟΛΜΗΡΟΥΣ
Κωδ:14302 -ΩΡΟΛΟΙ ΠΩΛΕΙΤΑΙκα-

τάαποκλειστικότηταΔιαμέρισμασυνολικής
επιφάνειας150τ.μ.πολύπολύάνετοστον5
οόροφο.Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,
Σαλόνι,Κουζίνα,2Μπάνιακαιδιαθέτειθέρ-
μανσηΑτομική -Πετρελαίου ,διαμπερέςμε
απεριόριστηθέα,μίαεξαιρετικάμεγάληβερά-
ντακαικουφώματακαινούργιασυνθετικά,δι-
αθέτειανελκυστήρα,Αποθήκη,A/C,Έπιπλα,
Τέντες,-Τιμήευκαιρίαςμόνο65.000€.

Κωδ: 13754 ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ, Οικόπεδο
2.310 τ.μ.,μεάριστηπροβολή ,σεπρονο-
μιακή τοποθεσία , καταπληκτικόοικόπεδο,
ευκαιρίαχωρίςαμφιβολία,σε τιμήπράγματι
χαμηλήμόνο22.000€ ,Αποκλειστικήδιάθε-
ση και υπόδειξημόνοαπό τηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

www.laosnews.gr

Ταπαραπάνωαποτελούνμέροςτουχαρτοφυλακίουμας

Γιαναταδείτεόλαμπείτεστοwww.mesitiki.www.mesitiki.gr

ΖΗΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜεγάληΕπιχείρησηαγροτικώνπροϊόντωνστηνπεριο-

χήτηςΗμαθίαςενδιαφέρεταιγιατηνκάλυψητωνπαρακά-
τωθέσεωνεργασίας

1)ΤεχνίτηςήΑρχιτεχνίτηςήΕργοδηγόςΜηχανικόςεγκατα-
στάσεων2ηςειδικότητας

2)ΑρχιτεχνίτηςΜηχανικόςεγκαταστάσεων4ηςειδικότητας-
Θερμαστής

3)Τεχνίτης ήΑρχιτεχνίτης ή ΕγκαταστάτηςΗλεκτρολόγος
Α΄Ειδικότητας

Υποβολή Βιογραφικού: personnelv.s2@gmail.com

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
Απόπαραγωγική εταιρία τηςΒέροιας ζητείται εργατοτεχνί-

της,οδηγόςμε επαγγελματικόδίπλωμα (Π.Ε.Ι.) καιυπάλληλος
γραφείουμεγνώσειςμάρκετινγκ.Τηλέφωναεπικοινωνίας:6974
814606και6974312313.

HΒιομηχανίαΧυμώνΑΣΠΙΣΑ.Ε. –ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΔΕΔΕΣΖΗΤA:

-ΤεχνολόγοΓεωπόνο
-ΗλεκτρολόγοΠαραγωγήςμεεμπειρίασεΒιομηχα-

νικούςαυτοματισμούς(Ηπροϋπηρεσίαθαεκτιμηθεί)
ΒιογραφικάγίνονταιδεκάστοΕ-mail:

a.barakou@aspis.gr

ΑΠΟΕΤΑΙΡΙΑ ποτών ζητείται κύριος άνω των 25
ετών,σοβαρόςμε ευχέρεια λόγουκαιάνεσηστιςδημό-
σιεςσχέσεις,νααναλάβειτοτμήμαπωλήσεων.Ηεταιρία
προσφέρειμισθό,ασφάλιση,αυτοκίνητοκαικινητό.Τηλ.:
6947021868.
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ25τ.μ.επιπλωμένο120ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ30τ.μ.επιπλωμένο160ευρώ
ΠΑΠΑΚΙΑ35τ.μ.επιπλωμένο150ευρώ
ΡΟΛΟΪ35τ.μ.καλό130ευρώ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ35τ.μ.επιπλωμένο160ευρώ
ΠΑΤΡΙΔΑ40τ.μ.120ευρώ
ΠΙΕΡΙΩΝ45τ.μ.καινούργιο220ευρώ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ45τ.μ.15ετώνεπιπλωμένοθέα250ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ45τ.μ.επιπλωμένο140ευρώ
ΡΟΛΟΪ50τ.μ.ανακαινισμένο190ευρώ
ΡΟΛΟΪ50τ.μ.ανακαινισμένοεπιπλωμένο200ευρώ
ΡΟΛΟΪ50τ.μ.15ετώνκαλό180ευρώ
ΤΣΕΡΜΕΝΙ55τ.μ.10ετών220ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ60τ.μ.1ΔΣΚκαλό180ευρώ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ60τ.μ.επιπλωμένο10ετών250ευρώ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ2δωμάτια,καλή220ευρώ
ΤΣΕΡΜΕΝΙ70τ.μ.15ετώνεπιπλωμένο250ευρώ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ80τ.μ.ατομικήθέρμανση180ευρώ
ΡΟΛΟΪ90τ.μ.ατομικόςλέβηταςκαλό200ευρώ
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ80τ.μ.ανακαινισμένο240ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ90τ.μ.15ετώνηλιακό,πάρκιγκ250ευρώ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ90τ.μ.ανακαινισμένοεπιπλωμένο250ευρώ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙδιαμέρισμα100τ.μ.σεμονοκατοικίαατομι-
κήθέρμανση250ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ110τ.μ.ατομικήθέρμανση300ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ110τ.μ.ατομικήθέρμανσητζάκι350ευρώ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ110τ.μ.ατομικήθέρμανση,θέα320ευρώ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ130τ.μ.4δωμάτια,10ετών250ευρώ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ150τ.μ.4δωμάτια,10ετών,θέα,γκαράζ,400ευρώ
ΕΛΙΑ120τ.μ.επιπλωμένο,400ευρώ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ100τ.μ.10ετώντζάκι,ατομικήθέρμανση,
επιπλωμένο400ευρώ

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

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

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

www.laosnews.gr

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΦοιτητικεςΓκαρσ.Στοκεντρο.
ΛΑΔΟΜΥΛΟΙΜονοκατοικια65τ.μμεοικοπεδο200τ,μ50000€
ΙΚΑ95τ.μ.Α.ΘΚοπλαμ,ασανσερ,ρετιρε43000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙανω,οικόπεδο.600τ,μ24000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣκαιν.4ος120τ.μμεparkigk,Α.Θ3ΔΣΚ
τζακιαναμ.140000€
ΠΑΥΣΑΝΙΟΥοικ.375τ,μμεπαλιακατοικια28000
ΚΕΝΤΡΟ95τ.μ,2ΔΣΚτου200380000€
ΚΕΝΤΡΟ120τ.μ2ΔΣ-ΚΘέα,αποθ.Α.Θανακαιν.75000€
ΜΕΖΟΝΕΤΤΑμεΘεα,Α.Θ,τζακιπαρκιγκ,150τ.μ3ΔΣΚ
wc130000€
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝΣτουντιο-Γραφειο30τ.μμεθεα,προσο-
ψηςΕυκαιρία10000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙΜονοκατοικια68τ.μτου75΄μεοικοπ.270
μετρα30000€
EΛΗΑ1ΔΚουζινακιWC38τ.μευχαριστο,10000€
ΟΙΚΟΠΕΔΟ380τ.μ.κεντροσ.δ1,2καλητιμη
ΗΡΑΚΛΕΟΥΣκαινουριομεθεα,3ος92τ.μ+γκαραζ,Α.Θ85000€
N.ΠΡΟΔΡΟΜΟΣΜον/κιαημιτεληςμε3ΔΣΚ+900τ.μ
οικοπεδο0100€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑΜονοκατοικιαδιατηρητεασεοικοπεδο190
τ.μ70000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ2ΔΣ-Κ80τ.μΑ.Θκοπλαμ,Θωρακ.250€
Π.ΜΕΛΑ3ος.3ΔΣΚ2WCΑ.Θπανελ,καλό300€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ4ος1ΔΣ-ΚWCΚ.Θ170€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ1ΔΣΚ4oςΘερμ/τεςμεθεα170€
Π.ΜΕΛΑ2ΔΣΚΑ.ΘΚοπλαμ,μωσαικο-ξυλο220€
ΠΑΠΑΓΟΥ1ΔΣΚΑ.Θχωριςκοιν.ισογειοκαι3ος120€
ΠΑΠΑΚΙΑ80τ.μ2ΔΣΚΑ.Θ.1οςανακαινις.2017-250€
ΚΕΝΤΡΟ2ΔΣΚ.Α.Θ.ΡΕΤΙΡΕΚοπλαμ,260€
ΚΕΝΤΡΟ3ΔΣ-ΚουζιναχωρισταΑ.Θ,Κοπλαμ280€
ΑΓ.ΠΑΤΑΠΙΟ25ετιαςδιαμπερεςμε3ΔΣΚΩρ/ση300€
ΚΕΝΤΡΟ2ΔΣΚΘέα,Κοπλαμ,θωρακ.Θερμ/τεςΑ/C
280€
ΚΕΝΤΡΟ3ΔΣ/ΚΑ.Θεπιπλωμενο400€
ΠΑΠΑΓΟΥΛΟΥΞ1ΔΣΚΑ.Θ60τ.μ220€
ΚΑΛΛΙΘΕΑεπιπλωμενο1ΔΣΚ10ετιας200€
ΩΡΟΛΟΙ2ΔΣΚΑ.Θκοπλαμ,επιπλωμενο250€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΠΕΡ/ΚΗΒεροιαςΦιλέτο16στρ.πανωστηνάσφ.σ.δ02
16€

ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ8500τ.μμεπομωναστηνασφ3000το
στρέμμα
ΕΡΓΟΧΩΡΙ10500τ.μαγροοικοπεδοΕυκαιρια25000€
ΑΓΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣκονταστουΤσεσμελη19στρ.μεεπι-
τραπεζια,μετοχήΠομόναςκμπεκακια2800€τοστρεμμα
ΤΕΛΩΝΕΙΟΒιομηχανικηαποθηκηκαιμεταλικοστεγα-
στρο200τ.μεντοςγηπεδου1500τ.μ.30000€
Π.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ10στρεμ.μεπομωνα+ροδακ.25000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣκτημα21στρ.μεβιομηχανικατα8στρ
42000€
ΑΣΩΜΑΤΑ5στρ.αρτιομεΘέα25.000€ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΣΥΚΙΕΣπανωαπό66΄35στρεμ.70000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣδιπλαστοχωριομπαξες3στρ.10000€
ΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ6500τ.μ.κονταστοχωριο30.000€ΤΩΡΑ
24000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ10στρ20000€-ΣΤΑΥΡΟΣ15στρ.45000€
ΜΟΝΟΣΠΙΤΑθεσηΤουμπα,4στρ4000€
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ.10στρ,πανωστηνασφαλτοκονταστην
Πατριδα.

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

ΕΜ.ΠΑΠΠΑκΚαρατασουκαταστηματα40τ.μ30.000€
ΚΑΡΑΤΑΣΟΥκαταστημα50τ.μ.30.000
ΑΝΟΙΞΕΩΣκαταστ.75τ.μ+60οροφος50000€
AΓΓΕΛΩΝκαταστ.25τ.μκατάλληλοκαιγιαγκαραζ23000
ΩΡΟΛΟΙΓΡΑΦΕΙΟ33τ.μπροσοψης18000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣχωροςπροσοψη,400+400τ.μ700€
ΙΑΤΡΕΙΟδιχωροκονταστηνΒενιζελου250€
ΚΤΕΛστηνεισοδο,καταστημα60τ.μ+60υπογειο5€
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΓΡΑΦΕΙΟεναςχωρος+wc80€
ΑΠΟΘΗΚΗισόγειαεπιτηςΑνοίξεως180τ.μ200€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΓραφειο50τ.μΛουξπρό-
σοψη300€
ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙΔιώροφοΝεοκλασικόκεντρογιαΚαφε-Ρε-
στωράν
ΠΩΛΕΙΤΑΙστονΠΡΟΜΗΘΕΑυπογειααποθηκη80Τ.μ
7000€
ΩΡΟΛΟΙΓκαραζκλειστοενοικιο50€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕπαγγελματικοςχωρος100τ.μ200€
ΚΑΤΩΑΠΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣΧΩΡΟΣ
1300τ.μ
Γιαδιαλογητηριοηπαρομοιεςχρησεις,μεψυκτικουςθαλαμους..

ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΣΝΑΟΥΣΑΣ πωλείται σπίτι 
150 τ.μ.διώροφοσε300 τ.μ.οικόπεδο,στοκέ-
ντροτουχωριού,25.000ευρώ,τιμήσυζητήσιμη.

Τηλ.: 6979 159954.

Ηκατασκευαστική εταιρίαΜατσάλαςΧρήστος, με έδρα
το9οχλμ.Βέροιας-ΝάουσαςΖΗΤΑένανΗλεκτρολόγο-Μηχα-
νικό,ένανηλεκτρονικόμηχανικόκαιένανπωλητήγιαμόνιμη
απασχόληση.ΕπιθυμητήηγνώσηΑγγλικήςγλώσσαςκαιη
γνώσηΗ/Υ.Βιογραφικάσταγραφεία τηςεταιρίαςκαιστοe-
mail:info@matsalas.gr.Τηλ.:2331093440&6936805053.

ZHTEITAIαρτεργάτηςγιαναεργαστείσεαρτοποιείο
Απαραίτηταπροσόντα:
•Ηλικίααπό22έως50
•ΔίπλωμαΙ.Χ.
•Πολύκαλέςεπικοινωνιακέςικανότητες.
Επιθυμητήηπροϋπηρεσίακαιεκπλήρωσηστρατιωτικήςθητεί-

ας.Παρακαλώεπικοινωνήστεστοτηλ.2331074041υπ.ΚΑΝΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣαπότις09.00έωςτις13.00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙνεαράκοπέλαγιανα εργαστείωςγραμματει-
ακήυποστήριξησεγραφείογιαπρωινήήαπογευματινήαπασχό-
ληση.

Απαραίτηταπροσόντα
•Έως30ετών.
•ΔίπλωμαΙ.Χ.
•Άριστη γνώσηΗ/ΥMicrosoftWord, Internet, email,Αγγλικά

επιπέδουlower.
•Πολύκαλέςεπικοινωνιακέςικανότητες.
Παρακαλώαποστείλατετοβιογραφικόσαςμεφωτογραφίαγια

συνέντευξηergasiaxm@gmail.com

ΖΗΤΕΙΤΑΙ φαρμακοποιός ήβοηθόςΦαρμακείου ή υπάλλη-
λοςφαρμακείουμε εργασιακή εμπειρίασε ιδιωτικόφαρμακείο
για πλήρη απαασχόληση στηνπόλη τηςΝάουσας.Αποστο-
λή βιογραφικών σημειωμάτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
vasilikhstavrou@gmail.com.

ΧΑΡΙΖΕΤΑΙ
ΟΕυριπίδης ενός έτους περίπου,10

κιλάκια, υγιέστατος, στειρωμένος και τσι-
παρισμένος.

Βρέθηκε εγκαταλειμμένος μαζί με το
αδερφάκι του σε άσχημη κατάσταση και
σώθηκεχάρηστιςεπίμονεςπροσπάθειες
φιλόζωης.Το αδερφάκι του υιοθετήθηκε
και ο μικρούληςψάχνει παρηγοριά στο
νέοτουπαντοτινόσπίτι.

Θα δοθεί με πλήρως ενημερωμένο
κτηνιατρικόβιβλιάριο καιπολύ ευγνωμο-
σύνη για την ολοκλήρωση τηςπροσπά-
θειαςσωτηρίαςτου.Tηλ.6943671469

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΗΕπιχείρησηαγροτικώνπροϊόντων«ΑΓΡΟΤΙΚΗΕΙΣΑΓΩΓΙ-

ΚΗ -ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ»στονΑγ.ΓεώργιοΒέροιας ενδιαφέρεται για
τηνκάλυψητωνπιοκάτωθέσεω:

α)ΜόνιμηθέσηΓεωπόνουΠ.Ε.ήΤ.Ε.Ι.
β)Χειριστήκλαρκγιατηθερινήπερίοδο.
Υποβολήδικαιολογητικών:athinasmpc@gmail.comήστοfax

2331051094.Τηλέφωνοεπικοινωνίας:2331051093
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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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙέπιπλαγραφείουσεεξαιρετικήκατάστασηκαιτιμή(4
γραφεία, 1 τραπέζι συνεδριάσεων, 2βιβλιοθήκες, 4συρταριέρεςμε
ρόδες,1καναπές,2καρέκλεςγραφείου,7καρέκλεςαπλές,όλαμαζί
ήκαιμεμονωμένα).Τηλ.:6973777747.

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.

ΖΗΤΗΣΗΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΗΕταιρεία «TSIFLIDIS SECURITY» ζη-

τάει γιαΆμεσηΠρόσληψη άτομα (γυναίκες
ή άνδρες) μεΆδειαΕργασίαςΠροσωπικού
Ασφαλείας για μόνιμη απασχόληση.Απα-
ραίτηταπροσόνταείναι:όρεξηγιαδουλειά,
δίπλωμααυτοκινήτουκαισυνεργασίαμετην
εταιρεία για εξέλιξη . Βιογραφικά και συνέ-
ντευξησταγραφείατηςεταιρείας,Θεσσαλο-
νίκης45-Βέροια59131.Τηλ.:2331027102.
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CMYK

P Μια ώρα μπροστά και κα-
μπόσα χρόνια πίσω...

P Το ευχάριστο είναι ότι με τη 
νέα ώρα θα έλθει μια ώρα νωρίτερα 
η ανάπτυξη.

P Και μια ώρα αργότερα το 
βράδυ κάθε βράδυ.

P Κλαίω μόνο εκείνους που στις 
3 τα ξημερώματα της Κυριακής πα-
ρήγγειλαν της ώρας.

P Μεγαλώνει η μέρα, αλλά το 
φωτάκι στο ψυγείο το ίδιο καίει.

P Κι άντε μετά κάψε θερμίδες...

P Θρυψαλλάκια τον έκανε τον 
μπακαλιάρο η αγάπη ανήμερα της 

25ης. Μετά από 25 χρόνια φαίνε-
ται πως κατάλαβε ότι λατρεύω τις 
σούπες.

P Δεν χορταίνεις με μπακαλιάρο 
φιλέτο, θα χορτάσεις με σούπα;

P Ευτυχώς εγώ είχα πάρει 
και καμιά δεκαριά κιλά λουκάνικα 
τζουμαγιάς.

P Αέρας κι αυτά...

P Ο άλλος έκανε μπακαλιάρο 
φιλετάκια με μοριακή σως σκόρ-
δου. Καλά είναι αυτά τα μαστερσέ-
φια, αλλά δεν χορταίνεις.

P Στις ΗΠΑ ξεκίνησαν εκστρα-
τεία κατά της οπλοκατοχής. Εμείς ω-
στόσο είμαστε με το ρώσικο μπλοκ.

P Όπου 
επιτρέπονται 
ακόμη και στα 
γήπεδα.

P Κατά τα 
λοιπά καιρικά. Η 
άνοιξη ήλθε αλλά 
δεν την ενημέ-
ρωσαν ακόμη.

P Κάποτε όταν είχε βίσμα 
στον στρατό έπαιρνες καλή μετά-
θεση. Σήμερα γίνεσαι υπουργός.

P Και να σας πω εσάς που πι-
στεύετε στον μύθο του Κρυφού Σχο-
λειού... Τόσο χαζοί ήταν οι Τούρκοι; 
Το κουδούνι στο διάλειμμα δεν το 
άκουγαν;

P Πολιτική παρέμβαση Πε-
τρέλη στον Λευκό Οίκο για την 
ελληνική κυβέρνηση. Δεν ήταν 
κόκκινο.

P Οι αλήθειες της ημέρας:

P Η Πέμπτη μού αρέσει 
γιατί είναι σχεδόν Παρασκευή.

P Αν διαλέξεις κοντή γυναί-
κα, τρως παντόφλα με μικρότερο 
νούμερο.

P Είμαστε ταπί αλλά όχι 
ψύχραιμοι.

P Και
Μία κυρία μπαίνει με φόρα στο 

ιατρείο ενός κτηνιάτρου φωνάζοντας:
-Γιατρέ, βρήκα το σκύλο μου αναί-

σθητο και δεν μπορώ να τον συνεφέ-
ρω! Κάνε κάτι σε παρακαλώ…

Ο γιατρός ξαπλώνει το σκύλο στον 
πάγκο του και μετά από μερικά απλά 
τεστ λέει:

-Λυπάμαι πολύ κυρία μου,  δεν 
έχει σφυγμό. Φοβάμαι πως ο σκύλος 
σας είναι νεκρός.

Η κυρία δεν θέλει να το πιστέψει 
αυτό και λέει:

-Όχι, όχι δεν μπορεί να είναι νε-
κρός, κάντε κάτι άλλο να συνέλθει…

Ο κτηνίατρος πηγαίνει στο άλλο 
δωμάτιο και γυρίζει με μία γάτα. Η 
γάτα πηδάει πά-
νω στον πάγκο 
και αρχίζει να μυ-
ρίζει τον σκύλο α-
πό την κορφή ως 
τα νύχια. Μυρίζει 
και ξαναμυρίζει το 
σκύλο, και στο τέ-
λος, δίνει ένα πή-
δο και φεύγει.

-Λοιπόν, αυτό 
μας επιβεβαιώνει 

ότι ο σκύλος σας είναι νεκρός, λέει ο 
κτηνίατρος.

Η κυρία πολύ στενοχωρημένη τε-
λικά το αποδέχεται.

-Καλά, φαντάζομαι ότι έχετε δίκιο. 
Τι σας οφείλω γιατρέ μου;

Ο κτηνίατρος απαντάει:
-250 ευρώ…
Η κυρία το σκέφτεται για λίγο και 

τελικά ρωτάει:
-Γιατί τόσα πολλά; Στο κάτω-κά-

τω δεν κάνατε τίποτα για τον σκύλο 
μου…

-Να σας εξηγήσω, της λέει ο κτη-
νίατρος. Τα πενήντα είναι για την ε-
πίσκεψη και  200 ευρώ κόστισε το 
γατογράφημα!

K.Π.
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