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«Γόρδιος δεσμός» η λύση
για τα αδέσποτα

   Τελικά ήταν πιο εύκολο να περάσει το πολυνομοσχέδιο για 
το μνημόνιο από το νομοσχέδιο για τα σκυλιά. Άρον-άρον 
τράβηξε πίσω το  αρμόδιο υπουργείο το νομοσχέδιο για 
δεσποζόμενα και αδέσποτα ζώα, μετά από τις αντιδράσεις 
που προκάλεσε στις φιλοζωικές οργανώσεις. Αναζητούμε 
σε πιο γόνατο γράφτηκαν οι συγκεκριμένες διατάξεις, 
αφού το μόνο που θα κατάφερνε αν είχε τεθεί σε ισχύ, θα 
ήταν να τιμωρεί τους φιλόζωους, τους μη φιλόζωους, τους 
κτηνιάτρους και τα σκυλιά! Τελικά το θέμα με τα σκυλιά 
όπως κατανοούμε δεν είναι μόνο αυτοδιοικητικό, αλλά 
και της κεντρικής πολιτικής σκηνής. Ένας πραγματικός 
«γόρδιος δεσμός» που όλοι γυροφέρνουν, αλλά κανένας 
δεν λύνει. Η καθημερινότητα στην πόλη μας δυστυχώς με 
την παρουσία πολλών σκυλιών που λειτουργούν με την 
ψυχολογία της αγέλης, κάνει τη ζωή μας δυσκολότερη σε 
επίπεδο υγιεινής και ασφάλειας. Καθημερινά παρελαύνουν 
από τα γραφεία της εφημερίδας δεκάδες συμπολίτες 
μας κάθε ηλικίας που αγωνιωδώς μας προτρέπουν να 
ξαναγράψουμε για το φαινόμενο και ο καθένας έχει να 
εξιστορήσει και το δικό του περιστατικό. Οι συνεδριάσεις 
και τα ευχολόγια δεν λύνουν το πρόβλημα που είναι εκεί 
έξω και μας κάνει να αλλάζουμε όχι μόνο πεζοδρόμιο αλλά 
και δρομολόγιο! Όλη η πόλη (πλην γνωστών εξαιρέσεων) 
έχει απηυδήσει και θα στηρίξει την όποια προσπάθεια 
επίλυσης. Λύση φυσικά  που θα σέβεται τα ζώα και θα τα 
τοποθετεί σε πιο φιλικό περιβάλλον από τους κεντρικούς 
δρόμους της Βέροιας. Είναι πλέον αναγκαίο να γίνει 
μαζική περισυλλογή προκειμένου να διαχειριστούμε 
την ανεξέλεγκτη κατάσταση των αδέσποτων. Τοποθέτησή 
τους σε μια μεγάλη αγροτική έκταση εκτός αστικού 
ιστού, με φροντίδα, για να έχουν και αυτά και εμείς 
ποιότητα ζωής.
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Ιδιωτικέςδημοσιεύσειςκατόπινσυ-
νεννόησης

Χειρόγραφα
δημοσιευμένα

ήόχι
δενεπιστρέφονται

ΛΑΟΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ10

59132
ΒΕΡΟΙΑ
ΗΜΑΘΙΑΣ

Κωδικός1801

τα
 λ

αϊ
κά

 μ
ας ΕΤΟΣ:

2018
Μήνας:3

Εβδομάδα:13

ΑνατολήΉλιου:06.16

ΔύσηΉλιου:18.44

087-278

ΤΕΤΑΡΤΗ
28

ΜΑΡΤΙΟΥ
Ιλαρίωνος οσίου, Ηρωδίωνος εκ των 70

Μια φιλική σχέση
που διαρκεί

Κατά την κοινή τουςπτήσηπρος Βρυξέλλες ηΠρό-
εδρος τουΚινήματοςΑλλαγήςΦώφηΓεννηματά και ο
Αντιπρόεδρος τηςCPMEΑναστάσιοςΒασιάδης είχαν
τηνευκαρίαναξαναθυμηθούντιςκοινέςεμπειρίεςαπότην
ΝομαρχιακήΑυτοδιοίκησηκαιτηνΕΝΑΕ,καθώςκαιτηνσυ-
νεργασία τουςσταΥπουργείαΥγείας καιΕθνικήςΆμυνας.
ΗσυνάντησηαυτήέδωσετηνδυνατότηταστονΑ.Βασιάδη
ναενημερώσειτηνΠρόεδροτουΚινήματοςΑλλαγήςγιατις
θέσειςτουΠΙΣσεθέματαΥγείας.

Αυτό
στο χωριό μας 

το λέμε
και ρεζίλι

των σκυλιών!
Υπουργείο:«ΤοΝομοσχέδιογιαταδε-

σποζόμενακαιαδέσποταζώασυντροφιάς,
αποσύρεταιπροςτοπαρόναπότηδιαβού-
λευση,προκειμένουναεπανεξεταστούν
ζητήματαπουαναδείχθηκαναπότηνως

τώραδιαδικασία.
Θαεπανέλθειότανεπαναδι-
αμορφωθούνοισχετικές

διατάξεις».

Εκτάκτως,ούτεστάση,
ούτεστάθμευσηστηνοδό

Παστέρ

Γιατηνομαλήκαιασφαλήδιεξαγωγήτηςοδικήςκυκλοφορί-
ας,τηνπρόληψητωντροχαίωνατυχημάτων,τηνεξυπηρέτηση
καιασφάλειατουκοινού,κατάτηδιάρκειαεκτάκτωνεργασιών
αντικατάστασηςφθαρμένουυπογείουκαλωδίου τουδικτύου
ηλεκτρικήςενέργειαςστηνοδόΠαστέρτηςΒέροιας,σήμερα
ΤετάρτηκαιαύριοΠέμπτηαπότις07:30΄έως15:30απα-
γορεύεταιηστάσηκαιστάθμευση,απότησυμβολήτηςμετην
οδόΕδέσσηςέωςτησυμβολήτηςοδούΠαστέρμετηνοδό
Κωτουνίου,μεαπόφασητηςΑστυνομικήςΔιεύθυνσης.

Να πληρώνονται ώστε να μην πετιούνται
τα μπουκάλια των φυτοφαρμάκων

Στα όσα αντίκρισε στη διάρκεια
πρόσφατης εθελοντικής δράσης κα-
θαρισμούστηΝέαΝικομήδεια(φω-
τό) αναφέρθηκε ο δημοτικός σύμ-
βουλοςΔημήτρης Τραπεζανλής.
«Στοαπροχώρητοείναιηκατάσταση
στα χωριά καιπρέπει ναβρεθεί λύ-
ση.Καιφυτοφάρμακαμέσαστιςσα-
κούλεςβρήκαμε.Δενπάει άλλο. Για
κάποιουςείναικάλυψητοανάχωμα»
είπε,προτείνοντας μάλιστα το κάθε
επιστρεφόμενο μπουκάλι φυτοφάρ-
μακου ναπληρώνεταιώστε να μην
πετιέται.

«Είναι καιρός νααρχίσουμε όλοι
νασκεφτόμαστετονδημόσιοχώρο»
απάντησε ο αντιδήμαρχοςΒασίλης
Παπαδόπουλος,σημειώνονταςότιτο
ανάχωμαστοχωριόαρμοδιότητατηςΠεριφέρειας.Γιαδετηνπρότασηπληρωμήςτωνκενώνσυσκευασιών,οαντιδή-
μαρχοςείπεότιέγινεαπότονδήμοστηνπρόσφατηεπίσκεψητουκ.Φάμελλου.

ΚαρφίΚαγκελίδη
ΚαρφίΑντώνηΚαγκελίδη

στην κυβέρνησηΣΥΡΙΖΑμε
αφορμήτιςτηλεοπτικέςεικό-
νες από τιςπαρελάσεις στα
νησιά.

«Βλέπουμετώραότιείναι
παρόντες αυτοίπου ήθελαν
νακαταργήσουν τιςπαρελά-
σεις...»

Πολύπλοκο θέμα χαρα-
κτήρισε ο ίδιος τους δασι-
κούςχάρτες,ζητώνταςκαλύ-
τερη ενημέρωση για καλύτε-

ρηδιάχυσητηςπληροφορίαςστουςδημότες.Οδήμαρχος
απάντησε ότι η παραπάνω βοήθεια θα δοθεί από την
αρμόδιαυπηρεσίαστοεπόμενοδιάστημα.

ΓιατηστάσητουΚΤΕΛστηνΠιερίων
Στο κυκλοφοριακόπρόβλημαπουπαρατηρείται καθη-

μερινάστηστάσητουΚΤΕΛτηςΠιερίωνεξαιτίαςαυτοκινή-
τωνπουπαρκάρουνπαντούαναφέρθηκεοπρόεδροςτης
ΑγίαςΒαρβάραςΣπύροςΚοτσιαντής,ζητώνταςλύσησε
συνεργασίαμετηντροχαία.

«Είναι ίσως τοφαρδύτεροσημείο τηςΠιερίων, αλλά
καταντάειεπικίνδυνοςαπότηνασυδοσίατωνοδηγώνπου
παρκάρουνκαιαπότιςδύοπλευρέςκαιγίνεταιπάραπολύ
επικίνδυνος»συμφώνησεαργότεραοαντιδήμαρχοςΒασί-
ληςΠαπαδόπουλος.

Τόνοι...σχεδόν
προεκλογικοί

Σε αρκετά αντιπολιτευτι-
κούςτόνουςοι τοποθετήσεις
τουΑντώνηΜαρκούλη στη
συνεδρίαση του δημοτικού
συμβουλίουΒέροιας τηΔευ-
τέρα.

«Ασχολείστε με καταγγε-
λίες και μηνύσεις εναντίον
πολιτών, με αποτέλεσμα να
χάνονται πολλές εργατοώ-

ρες για τονδήμο.Στο τέλος τηςπενταετίαςφροντίστε να
ενημερώσετεγιατοπόσαέργακάνατεκαιόχιγιατοπόσες
μηνύσεις»σχολίασεοεπικεφαλήςτηςελάσσονοςμειοψη-
φίας.

«Αν εσείς είστε τόσο λαρτζστησυκοφαντία, δικαίωμά
σας.Εγώδενείμαιαναίσθητοςσυναισθηματικά»τουαπά-
ντησεοαντιδήμαρχοςΆρηςΛαζαρίδης.

«Ηαντίδρασηστοδημοσίευμαείναιπροσωπικόθέμα.
Δεν μπορεί να έχει ασυλία
κάθε εμπαθής και κακοπρο-
αίρετος...» συμπλήρωσε ο
αντιδήμαρχος Στέλιος Α-
σλάνογλου.

Γιατηχρήση
τουδημοτικούσταδίου
Το θέμα της χρήσης του

δημοτικού σταδίου για τους
δημότες στη σημερινή συ-
γκυρία που η ΠΑΕ είναι ε-
κτός, έφερε εκ νέουστοδη-
μοτικόσυμβούλιοτηςΔευτέραςοεπικεφαλήςτηςελάσσο-
νοςμειοψηφίαςΑντώνηςΜαρκούλης.

«Περιμένουμεγνωμοδότησηαπότοννομικόσύμβουλο
για τη δυνατότητα έξωσης τηςΠΑΕ.Προσωπικά δεν θα
απολογηθώγι’ αυτούςπουυπέγραψαν τοσυμβόλαιο και
βάλανεόρους»απάντησεοπρόεδροςτουΚΑΠΑΣτέργιος
Διαμάντης.Ο οποίος αναφορικά με τα μισθώματα της
ΠΑΕτόνισεότι έχειπληρωθείποσό60.000ευρώπουα-
φοράταμισθώματαεκτόςαπότοφετινό.

ΠαραλειπόμενααπότοΔημοτικόΣυμβούλιοΒέροιας
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Χρυσό, αργυρό και χάλκινο 
για τον Α.Α.Ο.Σ. Vaeni!

Το απόλυτο 3 στα 3 πέτυχε ο Α.Α.Ο.Σ. Vaeni 
Νάουσα στον φετινό Διεθνή Διαγωνισμό Οίνου 
Θεσσαλονίκης, τον μοναδικό διεθνή διαγωνισμό 
που πραγματοποιείται στην Ελλάδα με την αιγίδα 
και τη συνεργασία όλων των φορέων του χώρου, 
την εποπτεία του υπουργείου Αγροτικής Ανά-
πτυξης και του Γενικού Χημείου του Κράτους. Ο 
Vaeni κατάφερε με τρεις ετικέτες που συμμετείχε 
να πάρει ένα χρυσό (Δαμασκηνός 2015), ένα 
αργυρό (Grande Reserve 2013) και ένα χάλκινο 
(Νάουσα 2016) μετάλλιο! Μάλιστα ο Δαμασκηνός τιμήθηκε και με ειδική διάκριση, καθώς ήταν ο κορυ-
φαίος μονοποικιλιακός ερυθρός οίνος.

Στον διαγωνισμό συμμετείχαν 25 καταξιωμένοι γευσιγνώστες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 
Masters of Wine, οινολόγοι, οινοχόοι, δημοσιογράφοι και άλλοι επαγγελματίες οίνου, χωρισμένοι σε 5 
επιτροπές, οι οποίοι δοκίμασαν 746 διαφορετικά κρασιά από την Ελλάδα και 5 άλλες χώρες.

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 

Κάλεσμα αγροτών στο σημερινό
συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη                        

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

Η υποχρέωσή μα;  να διαμαρτυρηθούμε και  να διεκδικήσουμε ΕΜΠΑΡΓΚΟ – ΒΡΟΧΟΠΤΩ-
ΣΕΙΣ  (Ιουλίου14-17) –  και να δειξουμε την απαραίτητη  συμπαράσταση στους συναδέλφους μας 
Τευτλοπαραγωγούς 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

Κάλεσμα του Αγροτικού Συλλόγου 
Αλεξάνδρειας στη σημερινή συγκέντρωση 

διαμαρτυρίας στη Θεσσαλονίκη
Ο Αγροτικός Σύλλογος Αλε-

ξάνδρειας ανακοινώνει  στα μέ-
λη του, ότι κατά την διάρκεια της 
στήριξης τους στη κατάληψη της 
ΕΒΖ ΠΛΑΤΕΩΣ ενημερώθηκαν 
πως σε σχέση με την πληρωμή 
της σοδειάς 2017 αλλά και με την 
συνέχιση της τευτλοκαλλιέργειας 
θα γίνουν ανακοινώσεις  από το 
πρωθυπουργό στα πλαίσια του 
αναπτυξιακού συνεδρίου στη θεσ/
νίκη σήμερα Τετάρτη 28 Μαρτίου.

«Καλούμε τα μέλη μας να πα-
ραβρεθούν την ίδια ημέρα και ώ-
ρα 18:00 κατα τη διάρκεια της ο-
μιλίας του πρωθυπουργού στο ξε-
νοδοχείο Grand hotel palace στη 
διαμαρτυρία που θα πραγματοποιηθεί  απο τους ροδακινοπαραγωγούς της Ημαθίας και της Πέλλας 
για τις βροχοπτώσεις του 2017 και τις αποζημιώσεις του εμπάργκο» τονίζει το Δ.Σ.

«Ψωνίζω, Κερδίζω,
Συμμετέχω στην Κλήρωση», 
μέχρι και το Μεγάλο Σάββατο

Με το μήνυμα: «Ψωνίζω, Κερδίζω ,Συμμετέχω 
στην Κλήρωση», οι καταναλωτές έχουν την δυ-
νατότητα να κάνουν τις αγορές τους μέχρι και το 
Μεγάλο Σάββατο από τα καταστήματα που είναι 
μέλη του Εμπορικού Συλλόγου  Βέροιας και να 
συμμετέχουν στην κλήρωση πλούσιων δώρων και 
εκπλήξεων.

 Οι καταστηματάρχες μέλη του Συλλόγου θα 
πρέπει να σημειώνουν στις κάρτες που μοιρά-
στηκαν από τον Εμπορικό Σύλλογο , τ’ όνομα του 
πελάτη, ένα τηλέφωνο επικοινωνίας και να βάζουν 
την σφραγίδα του καταστήματός τους.  

Η κλήρωση θα γίνει μετά τις γιορτές του Πάσχα

Πάνω από 3.000 πρόσθετοι 
φοιτητές και φοιτήτριες φέτος 

σε ΑΕΙ και ΤΕΙ
Περισσότεροι  από 

3.000 θα είναι φέτος σε 
σχέση με πέρυσι οι επι-
πλέον εισακτέοι φοιτη-
τές και φοιτήτριες στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση, 
όπως γνωστοποίησε ο υ-
πουργός Παιδείας, Έρευ-
νας και Θρησκευμάτων, 
Κώστας Γαβρόγλου σε 
δηλώσεις του στο περι-
θώριο του περιφερειακού 
αναπτυξιακού συνεδρίου 
Κεντρικής Μακεδονίας.

«Νομίζω ότι μπορού-
με να πούμε με ασφά-
λεια ότι θα είναι ένας α-
ριθμός πάνω από 3.000 
πρόσθετους φοιτητές και 
φοιτήτριες. Κάναμε μία πολύ συστηματική μελέτη 
για τις δυνατότητες των ιδρυμάτων, δίνουμε φέτος 
περισσότερες θέσεις.

Υπάρχει μεγαλύτερη αύξηση στη χρηματοδότη-
ση και νομίζουμε ότι έχουν τη δυνατότητα τα ιδρύ-
ματα να απορροφήσουν αυτόν τον κόσμο και άρα 
θα μειωθεί και το άγχος των φοιτητών της τρίτης 
λυκείου που είναι στην τελική ευθεία. ανέφερε ο υ-
πουργός υπογραμμίζοντας πως ο ακριβής αριθμός 
θα ανακοινωθεί μέχρι σήμερα.

Ερωτηθείς σχετικά με τον σχεδιασμό του υ-
πουργείου Παιδείας για το μάθημα των Θρησκευ-
τικών, στον απόηχο της απόφασης του ΣτΕ που 
κατά πλειοψηφία έκρινε πολλαπλώς αντισυνταγμα-
τικές αλλαγές που έγιναν επί υπουργίας Νίκου Φί-
λη στη διδασκαλία του μαθήματος ο κ. Γαβρόγλου 
διευκρίνισε:

«Δεν προτιθέμεθα να κάνουμε πίσω, διότι δεν 
αφορά αυτό που γίνεται τώρα και αυτό που θα γί-
νει του χρόνου. Ήδη εδώ και πάρα πολλούς μήνες 
έχει αρχίσει μία συζήτηση με την Εκκλησία, μία 

συζήτηση με επιστημονικούς φορείς , μία συζήτη-
ση με διακεκριμένους επιστήμονες για ένα πράγμα 
το οποίοι είναι καθαρά επιστημονικό». «Εμείς», 
εξήγησε, «προχωράμε στην αναμόρφωση αυτών 
των βιβλίων και μάλιστα προχωράμε και με πολύ 
μεγάλη συναίνεση των ανθρώπων που γνωρίζουν 
πολύ βαθιά αυτά τα ζητήματα, όπως επίσης και 
της Εκκλησίας».



Η ταραχώδης ζωή της Σοφί-
ας Βέμπο «της δικής μας Σοφί-
ας», μέσα απο δικές της διηγή-
σεις και νοσταλγικές αναπολή-
σεις, πλήρως τεκμηριωμένες, 
σε κείμενα της Τάνιας Χαροκό-
που και σκηνοθεσία Μενέλαου 
Τζαβέλλα, θα ζωντανέψει επι 
σκηνής, στη Βέροια, σαράντα 
χρόνια μετά απο το τελευταίο 
της ταξίδι ....

Η γυναίκα «θρύλος», που 
αγάπησε και αγαπήθηκε, που 
δόξασε την πατρίδα αλλά και 
δοξάστηκε, η γυναίκα που ερ-
μήνευσε σημαντικά τραγούδια, 
αλλά και αυτή, που καθιέρωσε 
τα αρχοντορεμπέτικα, εξιστορεί 
άγνωστες πτυχές της ζωής της, 
στοιχεία και καταστάσεις, με μια 
αφήγηση συνταρακτικά απλή 
και ανθρώπινη.

Η συγκλονιστική καριέρα της 
Σοφίας, τα τραγούδια της, τα 
ερωτικά της σκιρτήματα, η δυ-
ναμική φιλόδοξη προσωπικότητά της, μεταφέρονται στην 
σκηνή, απο την Γεωργία Ζώη μια από της σημαντικότερες 
ηθοποιούς της Ελληνικής θεατρικής σκηνής, που ενσαρ-
κώνει αυτόν τον τόσο νευραλγικό ρόλο και ερμηνεύει 
ζωντανά, τα σπουδαιότερα τραγούδια της ηρωίδας, συνο-
δευόμενη από ακορντεόν.

Παραγωγή: TEXNIS Οργάνωση Θεάματος 
Διανομή: 
Γεωργία Ζώη 
Ηλίας Μιχαήλ
Σπύρος Νίκας (ακορντεόν)
Συντελεστές:
Κείμενο: Τάνια Χαροκόπου
Σκηνοθεσία: Μενέλαος Τζαβέλλας
Καλλιτεχνικός σχεδιασμός (σκηνικά – κοστούμια): Ανθή 

Πετρουλάκη
Μουσική επιμέλεια: Χρήστος Δήμας
Βοηθός σκηνοθέτη: Τάνια Χαροκόπου
Φωτογραφίες – Video art: Δημήτρης Καραντινόπουλος

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

νου Αποστολίδη
Διανομή 
Όλγα Παπαδοπούλου,  Εύη 

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

Σκαραγκά 
στον ομώνυμο ρόλο η Φωτεινή 

Μπαξεβάνη
«Θέλω αντί για ίχνη, να αφήσω 

μια σημαία. Του ασήμαντου αν-
θρώπου, του κυριακάτικου τραπε-
ζιού, της αρχαίας χαράς.» 

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

σία 
Κωνσταντίνου Αποστολίδη

“Ημερολόγιο ενός τρελού” του Νικολάι Γκόγκολ,  “Αν-
θρώπινη φωνή” του Ζαν Κοκτώ,  “Σίρλευ Βάλεντάιν” του 
Γουίλι Ράσελ.

Διανομή 
Θέμης Καλούδης , Ελισάβετ Πιπερίδου
Μαίρη Μεγγιάνη
Ώρα 9.00μ.μ
Είσοδος 5€ 
Προπώληση εισιτηρίων: (Έναρξη προπώλησης Tρίτη  

20/03 )
ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ, Π.Μελά & Μπι-

ζανίου γωνία, τηλ 2331078100 γραμματεία ΚΕΠΑ & τηλ 
2331078140 

γραμματεία ΔΗΠΕΘΕ.
Β ιβλ ιοπωλε ίο   ΕΠΙΚΑΙΡΟ,  Βεν ι ζέλου  36 , 

τηλ.2331024612
Καφέ ΜΠΡΙΚΙ, Μητροπόλεως  44, τηλ. 2331020201
Ουζερί  ΣΤΑΣΟΥ ΜΥΓΔΑΛΑ, Μητροπόλεως 12  τηλ.   

2331120327
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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 Τετάρτη  28 Μαρτίου 
στο CAFE –GALLERY «εκτός χάρτη»

 «Το Δώρο» της Κατερίνας 
Παπαποστόλου 

παρουσιάζεται στη Βέροια 
-Η πρώτη αυτοβιογραφία σκύλου με τη δύναμη του μαγικού ρεαλισμού

Την Τετάρτη  28 Μαρτίου  2018 και ώρα 
7  το απόγευμα, στη  Βέροια στο CAFE –
GALLERY «εκτός χάρτη» ( Ελ. Βενιζέλου 43)  
θα γίνει η παρουσίαση του βιβλίου «Το Δώ-
ρο» της Κατερίνας Παπαποστόλου, η πρώ-
τη αυτοβιογραφία σκύλου με τη δύναμη του 
μαγικού ρεαλισμού, που κυκλοφορεί από τις 
εκδόσεις Welldone.

Ηρωίδα του βιβλίου  είναι η Διώνη που δεν 
είναι πλέον μόνο ένας σκύλος. Είναι πια η 
φωνή όλων των σκύλων, όλων των ζώων που 
βίωσαν την κακοποίηση στα χέρια ακατάλλη-
λων ανθρώπων. Ένα βιβλίο για τη ζωοφιλία 
στην Ελλάδα που βρίσκεται ακόμη στο «Δά-
σος των σκιών». Για τη Διώνη, το σύμβολο 
της απελευθέρωσης των «μαγεμένων» ζώων 
που από τις Σκιές της εγκατάλειψης οδηγού-
νται στα χέρια μιας καλής νεράιδας για να 
πάρουν πίσω τη ζωή που τους αξίζει.

Βρέθηκε το 2011 από την Κατερίνα Πα-
παποστόλου μαχαιρωμένη στο λαιμό και πυροβολημένη στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας. 
Η διάσωσή της οδήγησε την Κατερίνα Παπαποστόλου, δασκάλα και εκπαιδεύτρια 
σκύλων, να δημιουργήσει την ομάδα «Ζω.Ε.Σ.» (Ζωοφιλικές Ενημερώσεις Σχολείων), 
η οποία με το διαδραστικό και πολυθεματικό  εκπαιδευτικό πρόγραμμα της «Ζωο….
φιλώντας μαθήματα άδολης αγάπης», που είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, έχει αποστολή να κτίσει μια ζωόφιλη συνείδηση 
και κουλτούρα στους μελλοντικούς πολίτες της χώρας μας.

Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι:  Βασίλης Γουλιέλμος, Εκδότης, Γεωργία Μπατσαρά, 
Εκπαιδευτικός, Τέως Βουλευτής, Μαρία Πανταζή, Ψυχολόγος «Πρωτοβουλία για το 
Παιδί»,  Πάττυ Παπαδήμου- Θεοδωρίδου, Εκπαιδευτικός, Κριτικός Mcs Α.Π.Θ, Ζήσης 
Χ, Πατσίκας, Δημοσιογράφος, Γιάννης Συναχείρης, Εκπαιδευτής Σκύλων και φυσικά 
η  συγγραφείς του βιβλίου Διώνη & Κατερίνα Παπαποστόλου. Προλογίζει ο Δημήτρης 
Πυρινός, Εκπαιδευτικός, Δρ Ιστορίας, Διευθυντής Σχολικής Μονάδας.  Αποσπάσματα 
του βιβλίου θα διαβάσει η Κατερίνα Κλεάρχου, Παραμυθού. Την ιστορία ζωντανεύει 
η Μαριάννα Τάντου, ηθοποιός και Δημιουργός της Καλλιτεχνικής ομάδας YupiYaya 
(www.yupiyaya.gr). 

Την παρουσίαση συντονίζει ο Κώστας Μπλιάτκας, δημοσιογράφος- συγγραφέας.
Το βιβλίο «Το Δώρο» μπορείτε να το αποκτήσετε με ηλεκτρονική παραγγελία από 

τα site www.welldone.com.gr & www.zwes.gr, από τα βιβλιοπωλεία Ιανός στην Αθήνα 
και Θεσσαλονίκη και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα.

Μέρος των εσόδων του βιβλίου «Το Δώρο» θα διατίθεται στην φροντίδα αδέσπο-
των ζώων.

Μέχρι τις 31 Μαρτίου η Εβδομάδα Θεάτρου στη Στέγη
Σήμερα Τετάρτη 28 Μαρτίου

«Σοφία σε θυμάμαι» της Τάνιας Χαροκόπου, 
σε σκηνοθεσία Μενέλαου Τζαβέλλα 

Οι «Μικροί Μότσαρτ» της Εστίας Μουσών
Μικτή μαθητική συναυλία με τη συμμετοχή των μαθητών-τριων οργάνων των τμημάτων του Δημοτι-

κού Ωδείου Νάουσας θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή των Βαΐων 1 Απριλίου 2018 και ώρα 11.30 π.μ. 
στην αίθουσα συναυλιών της Εστίας Μουσών. Στη συναυλία που εντάσσεται στον κύκλο συναυλιών 

«Μικροί Μότσαρτ» συμμετέχουν ανα-
λυτικά οι παρακάτω σπουδαστές: (Βυ-
ζαντινή Μουσική) Σταύρος Γκιούρος, 
Κων/νος Κονταξάκης, Αντώνης Μπα-
χάνος, Ρεβέκκα Μπαχάνου, Αναστά-
σης Μωϋσιάδης, Μαριάμ Σεπιτάνου, 
(Σαξόφωνο) Παντελής Παναγιωτίδης,

(Κιθάρα) Ελένη Βοδενλή, Πανα-
γιώτα Γκιούρου, Δήμητρα Καραγιάν-
νη, Ιάσονας Καρατρούπκος, Ιουλία 
Κυριακίδου, Αντωνία Μάρκου, Ζαφεί-
ρης Μπέρσος, Γεωργία Νίκου, Δημή-
τρης Νίστορ, Κάλλη Τόσιου, Μαριάννα 
Τσάγκα – Γρίβα, Κωνσταντίνος Φου-
δούλης, (Βιολί) Παναγιώτα Βασιλο-
πούλου, Δήμητρα Μαυρίδου, Αιμιλία 
Παλαπαΐδου, Ρενάτε Παπαϊωάννου, 
Μιχαέλα Παρόλα, Δήμητρα Υφαντίδου,

(Πιάνο) Δανάη Βοδενλή, Ζωή Λί-
του, Έκτορας Μπαλ, Εβίτα Τσιαμού-
λου, (Φλάουτο-Φλογέρα) Γιώργος Α-
χλιώπας, Μαριλίτα Θεοδωροπούλου, 
Γεσθημανή Καραλή, Νεφέλη Μπιλιού-
ρη, Γεωργία Σίσκου, Ελισάβετ Τενε-
διού.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το 
κοινό.



 Τα ιδιαίτερα προβλήματα της Γυναίκας Α-
στυνομικού αναδείχθηκαν φέτος, για τρίτη συ-
νεχή χρονιά, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα 
της Γυναίκας, στο πλαίσιο της 3ης Πανελλαδι-
κής Συνδιάσκεψης της Γραμματείας Γυναικών 
της ΠΟΑΣΥ που πραγματοποιήθηκε χθες, στην 
Αίθουσα «Παύλος Μπακογιάννης» του Αρχηγεί-
ου της Ελληνικής Αστυνομίας με τη συμμετοχή 
γυναικών – αντιπροσώπων των Πρωτοβαθμίων 
Οργανώσεων, του προεδρείου και μελών του 
ΔΣ της Ομοσπονδίας, σύσσωμης της Πολιτικής 
και Φυσικής Ηγεσίας καθώς και εκπροσώπων 
των πολιτικών κομμάτων και της Περιφέρειας 
Αττικής. Με πρωτοβουλία και μέριμνα της Έ-
νωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν. Ημαθίας, 
από τη Σ.Μ.Ε.Β.Ε. παρευρέθηκαν στην εν λόγω 
συνδιάσκεψη η Υπαστυνόμος Α΄ Παπαστεργίου 
Μαρία και η Ανθυπαστυνόμος Καρατζιούλα Γε-
ωργία ως εκπρόσωποι-μέλη της Ένωσης. 

 Χαιρετίζοντας τις εργασίες της Συνδιάσκε-
ψης, τόσο ο κ. Υπουργός όσο και οι Γενικοί 
Γραμματείς, κατέστησαν σαφές ότι σε ένα αν-
δροκρατούμενο σώμα, καθίσταται ακόμα πιο 
επιτακτική η συμμετοχή των γυναικών τόσο 
στη διοίκησή του όσο και στα συνδικαλιστικά 
όργανα, γεγονός που επισημάνθηκε και από 
την Γραμματέα Ισότητας των Φύλων του Υ-
πουργείου Εσωτερικών κα ΚΟΥΒΕΛΑ. Υπάρχει, 
όπως είπαν, πρόοδος, αλλά γίνεται με αργούς 
ρυθμούς με αποτέλεσμα να υπάρχουν αδικίες 
και ορισμένες φορές να εκφράζονται και οπισθο-
δρομικές αντιλήψεις, ενώ πρόθεση της Ηγεσίας 
είναι όχι μόνο να επιλυθούν άμεσα τουλάχιστον 
τα αιτήματα που δεν έχουν δημοσιονομικό κό-
στος αλλά και να γίνει απολύτως κατανοητός ο ρόλος και η 
ανεκτίμητη συμβολή της υπηρεσίας της Γυναίκας Αστυνομι-
κού ώστε να αξιοποιηθούν στο έπακρον οι ικανότητές της. 

Συνολική αποτίμηση των δραστηριοτήτων της Γραμμα-
τείας και των αιτημάτων που υποβλήθηκαν κατά τη διάρκεια 
των εργασιών της 3ης Συνδιάσκεψης, έγινε ενώπιον της 
ηγεσίας από την Γραμματέα κα Μαρία Γιαννακοπούλου, 
η οποία παρότρυνε τις συναδέλφισσες να συνεχίσουν να 
στηρίζουν τη Γραμματεία με την ίδια ζέση, υποβάλλοντας 
προτάσεις και θέσεις για τα γυναικεία ζητήματα. Παρά τα 
τεράστια άλματα που έχουν γίνει στον τομέα της ισότητας 
και της κατάργησης των διακρίσεων εντός του σώματος, 
τονίστηκε ότι υπάρχουν ακόμα απαράδεκτες συμπεριφο-
ρές και διακρίσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν με τη 
ριζική αναθεώρηση της Κανονιστικής Διαταγής 11, αλλά 
και με την ουσιαστική ορθολογική αξιοποίηση του συνόλου 
του ανθρώπινου δυναμικού έτσι ώστε τα δικαιώματα των 
γυναικών και οι όποιες διευκολύνσεις, να μην θεωρούνται 
«προνόμια» ούτε ειδική μεταχείριση. Τα κυριότερα αιτήματα 
που τέθηκαν υπόψη του κ. Αρχηγού, όπως αυτά διαμορ-
φώθηκαν κατά τη συζήτηση που είχε προηγηθεί -και για τα 
οποία έδωσε δεσμεύσεις-, είναι α) η εφαρμογή του 
άρθρου 31 του ν. 4440/2016 ώστε να χορηγείται ά-
δεια λόγω ασθενείας τέκνων (ισχύει στο δημόσιο), β) 
κατά τη διάρκεια της κύησης, με βεβαίωση γυναικο-

λόγου η συναδέλφισσα 
να τίθεται αμέσως με 
επιθυμία της σε εσω-
τερική υπηρεσία (πλην 
σκοπού κρατητηρίων), 
γ) σύζυγοι ή γονείς με 
σύζυγο ή τέκνο με α-
ναπηρία 67% και άνω, 
να δικαιούνται απαλ-
λαγής από τις βάρδι-
ες, δ) διευκόλυνση των 
συζύγων συναδέλφων, 
έτσι ώστε να τίθενται 
σε εναλλασσόμενο ω-
ράριο εργασίας, ε) να 
εξαιρούνται ρητά από 
νυχτερινή απασχόληση 
γυναίκες με τέκνα κά-
τω των 4 ετών, στ) οι 
γονείς με αποκλειστική 
επιμέλεια τέκνων να έ-
χουν ωράριο εργασίας 
ανάλογο με το σχολικό 
πρόγραμμα του παι-
διού και ζ) οι γονείς με 
απόφαση δικαστηρίου 
να μπορούν να προ-
γραμματίζουν τις άδειές 
τους, σύμφωνα με τις 
αποφάσεις αυτές.

Στον κ. Αρχηγό τέ-
θηκε ξανά το αίτημα 

της αποζημίωσης περισσοτέρων της μιας φοράς για τις ε-
ξωσωματικές γονιμοποιήσεις από το Ίδρυμα «Εξοχές Ελλη-
νικής Αστυνομίας», ενώ για την αντιμετώπιση της κακοποί-
ησης γυναικών, η Γραμματεία Γυναικών πρότεινε: να δημι-
ουργηθούν σποτάκια από το Αρχηγείο, συνεχή εκπαίδευση 
του προσωπικού πρώτης γραμμής και εισαγωγή σχετικού 
μαθήματος στις Σχολές Αστυφυλάκων και Αξιωματικών από 
εξειδικευμένο διδακτικό προσωπικό. Επίσης, στα θέματα 
τροχαίας, η Γραμματεία Γυναικών πρότεινε την καθιέρωση 
ωριαίου μαθήματος κάθε εβδομάδα στην πρωτοβάθμια και 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση από συναρμόδιους φορείς (τρο-
χονόμοι, συγκοινωνιολόγοι) και αξιολόγηση των Πάρκων 
κυκλοφοριακής αγωγής των δήμων.

      Η επιτυχής έκβαση και της 3ης Πανελλαδικής Συν-
διάσκεψης Γυναικών Αστυνομικών αποτελεί άλλη μια επι-
βεβαίωση των ορθών επιλογών της ΠΟΑΣΥ προσδίδοντας 
ουσιαστικό περιεχόμενο στο ρόλο της Γραμματείας Γυναι-
κών σε μια περίοδο που δεν είναι καθόλου εύκολος ο αγώ-
νας για την υπεράσπιση και διατήρηση όσων κατέκτησαν 
οι γυναίκες τα προηγούμενα χρόνια (εισαγωγή στις σχολές, 
μάχιμες υπηρεσίες, δικαίωμα στην οπλοφορία, αναρρίχηση 
στην ιεραρχία κ.λπ).

Ολοκληρωμένο φά-
κελο με τα αναπτυξιακά 
ζητήματα και τον σχεδια-
σμό των μεγάλων έργων 
του Δήμου Νάουσας κα-
τέθεσε ο Δήμαρχος Νίκος 
Κουτσογιάννης στους Υ-
πουργούς της Κυβέρνη-
σης κατά τη διάρκεια των 
ομάδων εργασίας της 
πρώτης μέρας του Περι-
φερειακού Συνεδρίου για 
την Παραγωγική Ανασυ-
γκρότηση στη Θεσσαλο-
νίκη. 

Ο κ. Κουτσογιάννης 
είχε και θα έχει την ευκαι-
ρία να αναπτύξει στους 
αρμόδιους Υπουργούς 
τα κρίσιμα ζητήματα και 
τα στρατηγικής σημασίας 
έργα τα οποία θα οδηγή-
σουν στην επίτευξη συν-
θηκών αειφόρου ανάπτυ-
ξης στον Δήμο Νάουσας.

Μεταξύ άλλων τέθη-
καν από τον Δήμαρχο και 
θα τεθούν στη συνέχεια 
του Περιφερειακού Συνε-
δρίου θέματα όπως:

-Η σύνδεση του καθέτου άξονα Βέροι-
ας-Σκύδρας με την Εγνατία Οδό

-Η σύνδεση του κάθετου άξονα με τον δρό-
μο προς Νάουσα με ανισόπεδο κόμβο

-Ο καινοτόμος σχεδιασμός ανάπτυξης των 
Υδροηλεκτρικών έργων

-Η μεταφορά του Δημαρχείου
-Η θερμοκοιτίδα νεοφυών επιχειρήσεων
-Η ενίσχυση της Εφορείας Αρχαιοτήτων 

Ημαθίας για τη συνέχιση των ανασκαφών 
στην αρχαία Μίεζα για το 
πρώτο Πανεπιστήμιο της 
Οικουμένης

-Η επιτάχυνση των δια-
δικασιών για τη μεταφορά 
των ψηφιδωτών στην πρώ-
ην Μαθητική Εστία.

Ο Δήμαρχος είχε επίσης 
συνεργασία για θέματα ε-
ναλλακτικού τουρισμού με 
την αρμόδια Υπουργό Έ-
λενα Κουντουρά και συνερ-
γάτες της. Κατά τη διάρκεια 
της συνεργασίας συμφω-
νήθηκε η επίσκεψη της Υ-
πουργού στη Νάουσα.
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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.

Φάκελο με τον αναπτυξιακό 
σχεδιασμό του Δήμου κατέθεσε 

στο Περιφερειακό Συνέδριο  
για την Παραγωγική 

Ανασυγκρότηση 
ο Δήμαρχος Νάουσας

Δύο στελέχη της Σχολής Μετεκπαίδευσης 
και Επιμόρφωσης Βόρειας Ελλάδας 

συμμετείχαν στη 3η Πανελλαδική Συνδιάσκεψη 
της Γραμματείας Γυναικών Αστυνομικών 



Φόρος τιμής 
στους αντιστασιακούς 

το χειροκρότημα 
του κόσμου

Παίξαν τη ζωή τους «κορώνα-γράμμα» στο μέτωπο των ’40 και 
στη συνέχεια στην Εθνική Αντίσταση κατά του φασισμού και των 
στρατευμάτων κατοχής ’40-’44, με κομβικό σημείο την ανατίναξη 
της γέφυρας του Γοργοποτάμου, την πιο σημαντική πολεμική ενέρ-

γεια του Άξονα στη χώρα μας.
Κι όμως μέσα στα εμφυλιοπολεμι-

κά πάθη που ακολούθησαν, πολλοί 
απ’ αυτούς εστάλησαν εξορία φυ-
λακίστηκαν και βασανίστηκαν. Από 
το 1982 που ο τότε πρωθυπουργός 
Ανδρέας Παπανδρέου μιλώντας στη 
Βουλή υποκλίθηκε σ’ αυτούς τους 
αγωνιστές, με τις θυσίες των οποίων 
υπάρχει σήμερα ελεύθερο κράτος, 
αναγνωρίζοντας την Εθνική Αντίστα-
ση, πέρασαν πολλά χρόνια.

Σήμερα, απομένουν λίγοι αγωνι-
στές, ελάχιστοι επιζώντες αντιστα-
σιακοί, μόλις τέσσερις παρήλασαν 
την 25η Μαρτίου στη Βέροια και το 
θερμό χειροκρότημα που συνόδευσε 
την εμφάνισή τους, είναι ένας μικρός 
φόρος τιμής σ’ όλους όσοι πήραν 
μέρος στο εθνικό αγώνα της απελευ-
θέρωσης.

Στη φωτογραφία διακρίνονται μέ-
λη του Συλλόγου Αγωνιστών Εθνικής 
Αντίστασης ’41-’44.

Από αριστερά Πολυχρόνης Μαυ-
ροκεφαλίδης ταμίας, Σπύρος Στολτί-
δης Πρόεδρος, Νικόλαος Ιωαννίδης 
Γραμματέας, Παύλος Ζουμπόδης μέ-
λος και Βασίλης Μελικιώτης μέλος, 
με την εκπαιδευτικό Γεωργία Τρια-
νταφυλλίδου να τους συγχαίρει για 
τους αγώνες τους.
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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.

KHΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Τρίτη 28 

Μαρτίου 2018 από τον Ιερό 
Ναό Ναό Αγίου Νικολάου στη 
Ν. Νικομήδεια η Βασιλική 
Σαρηγιαννίδου σε ηλικία 81 
ετών.

Το ΚΑΠΗ 
Βέροιας 

στην Εβραϊκή 
συνοικία 

της 
Μπαρμπούτας

Στα πλαίσια της 
δράσης του ΚΑΠΗ 
Βέροιας «ΓΝΩΡΙΖΩ 
ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΟΥ»θα 
γίνει την Παρασκευή 
30  Μαρτ ίου  στ ι ς 
10.30 π.μ  επίσκε-
ψη-ξενάγηση στην 
Εβραϊκή συνοικ ία 
– Μπαρμπούτα της 
Βέροιας σε συνερ-
γασία με τηνΕφορεία  
Αρχαιοτήτων ν. Ημα-
θίας.

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

Συνεχίζουν σταθερά 
τη δράση τους 

οι Ερυθροσταυρίτισσες 
της Βέροιας

Δηλώνουν παρούσες σε κάθε εθνική και τοπική 
επέτειο. Ο λόγος για τις εθελόντριες που εκπρο-
σωπούν το ερυθροσταυρικό πνεύμα, δηλαδή την 
ανακούφιση και φροντίδα του ανθρώπινου πόνου, όχι 
μόνο σε περιόδους πολέμου, αλλά και ειρήνης.

Το τοπικό παράρτημα του Ελληνικού Ερυθρού 
Σταυρού, ιδρύθηκε όπως μας είπε ο ιστορικός κ. Παύ-
λος Πυρινός, το 1940. Στη δύσκολη εποχή του πολέ-
μου οι Ερυθροσταυρίτισσες περιέθαλψαν στο Νοσο-
κομείο της Βέροιας, τραυματίες και μοίρασαν τρόφιμα 
και ρουχισμό. Σήμερα το τοπικό παράρτημα του ΕΕΣ 
συνεχίζει τη δράση του. Εκπαιδεύει σε ετήσια βάση 
εθελόντριες που παρακολουθούν εκπαιδευτικό πρό-
γραμμα πάνω σε θέματα νοσηλευτικής, διοργανώνει 
σεμινάρια με στόχο την προαγωγή της υγιεινής και 
την παροχή πρώτων βοηθειών, διοργανώνει επίσης 
εθελοντικές αιμοδοσίες, συμμετέχει σε ασκήσεις που 
αφορούν την εκκένωση κτιρίων και τον απεγκλωβισμό 
ατόμων μετά από σεισμό, διανέμει ανθρωπιστική βο-
ήθεια κ.ά.

Στη φωτογραφία κάποιες από τις κυρίες-μέλη του 
παραρτήματος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού που 
παρευρέθηκαν τιμώντας την επέτειο της 25ης Μαρτί-
ου μαζί με την νοσηλεύτρια-εκπαιδεύτρια κ. Χρυσού-
λα Λιούλια.

Ο Σύλλο-
γος Κοινωνι-
κής Παρέμ -
βασης με το 
δ ι α κ ρ ι τ ι κ ό 
τίτλο «ΕΡΑ-
ΣΜΟΣ»,  με 
αφορμή την 
Παγκόσμια Η-
μέρα της Γυ-
ναίκας, πραγ-
ματοπο ίησε 
το απόγευμα 
του Σαββάτου 
10 Μαρτίου 
εκδήλωση-α-
φιέρωμα στη 
“Γυναίκα του Σήμερα”. 

Η εκδήλωση, που πραγματοποιήθη-
κε στο καφέ Beluga, κράτησε αμείωτο 
το ενδιαφέρον των παρευρισκόμενων. 
Κεντρική ομιλήτρια ήταν η κ. Ειρήνη 
Αθανασάκη-Κοσκερίδη, Σύμβουλος Ι-
σότητας των Φύλων, η οποία αξιοποι-
ώντας στατιστικά στοιχεία, ανέπτυξε το 
θέμα “Απασχόληση, Θέσεις Ευθύνης, 
Οικογένεια, Βία, Παιδεία, Πολιτική: Γιατί 
η Ισότητα αργεί ακόμη;”, καλύπτοντας 
ζητήματα ανισοτήτων που εξακολου-
θούν να υφίστανται στη σημερινή επο-
χή, θίγοντας συγχρόνως και το θέμα της 
κακοποίησης γυναικών. Η κ. Αθανασά-
κη συνεργαζόμενη με τη Γ. Γ. Ισότητας 
των Φύλων, το Κ.Ε.Θ.Ι.,  και με το Εθνι-
κό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης-Αυτοδι-
οίκησης (ΕΚΔΔΑ), παρουσίασε τα ερευ-
νητικά αποτελέσματα των τελευταίων 
ετών, ιδιαίτερα αυτά του Ευρωπαϊκού 
Ινστιτούτου για την Ισότητα των φύλων 
(2017), που καταγράφουν την υφιστά-
μενη κατάσταση στις διάφορες εκφάν-
σεις της κοινωνικής ζωής. Παρόλα τα 
σημαντικά βήματα που έχουν γίνει σε 
νομικό & νομοθετικό επίπεδο, φαίνεται 
ότι η Ισότητα αργεί ακόμη! Η διαπίστω-
ση αυτή ανάγεται στη δυσκολία αλλα-
γής νοοτροπιών, χρόνιων προκαταλή-
ψεων και στερεοτύπων που εξαλείφο-
νται με εξαιρετικά αργούς ρυθμούς. Το 
αισιόδοξο μήνυμα πάντως, είναι ότι βελ-
τιώνεται το πλαίσιο για την Ενδοοικογε-
νειακή Βία και ενθαρρύνονται, ολοένα 
και περισσότερο, γυναίκες-θύματα να 
σπάσουν τη σιωπή και να μοιραστούν 
τα παθήματά τους με ειδικούς-άντρες 
& γυναίκες- ώστε να προβούν στην ου-
σιαστική αντιμετώπισή τους. Η Ειρήνη 
με τις γνώσεις, την εμπειρία και τη καλή 
της διάθεση, βοηθάει σημαντικά το έρ-
γο του Συλλόγου στην κατεύθυνση της 
ενημέρωσης και της ευαισθητοποίησης 
της κοινωνίας και την ευχαριστούμε α-
πό καρδιάς …

 Για τα συναισθήματα που πλημμύ-
ρισαν την αίθουσα στο δεύτερο μέρος 

της εκδήλωσης, ευχαριστούμε ολόψυχα 
τη  μουσικό Κατερίνα Σωτηρίου και την 
εκπαιδευτικό Κατερίνα Πασιοπούλου, 
για τη διαχρονική μουσική στήριξη του 
«ΕΡΑΣΜΟΥ». Στηρίζουν και ανταπο-
κρίνονται στα αιτήματα του Συλλόγου, 
όποτε τις ζητηθεί. Επιμελήθηκαν και 
ερμήνευσαν ένα μουσικό δρώμενο με 
ευαισθησία, που συγκίνησε έντονα το 
ακροατήριο, μέσα από στίχους και κεί-
μενα δημιουργών, που ύμνησαν τη γυ-
ναίκα σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής 
της… Τραγούδησαν για τη μητρότητα, 
την αγάπη της, τη στοργή της, την ο-
μορφιά και τη δύναμή της, την ανταπό-
κρισή της στην ανάγκη των γονιών ως 
κόρη, τη εργατικότητά της, τις αντοχές 
της, την πίστη της στη οικογένεια, τη 
συντροφικότητά της… Ο νεαρός καλλι-
τέχνης Δημήτρης Κύρτσος, συνόδεψε 
μελωδικά το δρώμενο με τo μπουζούκι 
και το χαμόγελό του και τον ευχαριστού-
με ιδιαίτερα. 

Ευχαριστούμε για την παρουσία 
τους που αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για 
μας: τον Αντιδήμαρχο Παιδείας κ. Γιώρ-
γο Σοφιανίδη, την πρ. Δήμαρχο Βέροιας 
κ. Χαρούλα Ουσουλτσόγλου-Γεωργιά-
δη, τη δημοτική σύμβουλο κ. Μαρία Πα-
παϊωάννου, την πολιτευτή κ. Γεωργία 
Μπατσαρά και την πρόεδρο του Γηρο-
κομείου Βέροιας κ. Μαίρη Κάτσιου. Ε-
πίσης νοιώθουμε υπόχρεοι στα Μ.Μ.Ε. 
που επικοινώνησαν την πρόσκλησή 
μας. Ιδιαίτερα ευχαριστούμε όλες και 
όλους εσάς που ανταποκριθήκατε στο 
κάλεσμά μας και παρευρεθήκατε σ’ αυ-
τό το αφιέρωμα, δηλώνοντας τη στήριξή 
σας και αναγνωρίζοντας την ανάγκη 
εξάλειψης της βίας, απ’ όπου κι αν αυτή 
προέρχεται και όποιο μέλος της κοινω-
νίας μας κι αν αφορά. Η διάθεσή σας 
για συμπόρευση στον αγώνα μας κατά 
της βίας, μας γεμίζει χαρά & ικανοποίη-
ση καθώς μας δίνει δύναμη, αισιοδοξία 
και ελπίδα να χτίσουμε ένα  καλύτερο 
αύριο για μας και τα παιδιά μας.

Με τιμή
Το Δ.Σ.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ



«Φιλολογική βραδιά» αποτέλεσε η εκδήλωση που διοργανώ-
θηκε στη Δημόσια Βιβλιοθήκη Βεροίας το απόγευμα της Δευτέ-
ρας. Στη διάρκειά της παρουσιάστηκε το νέο τεύχος του ιστορι-
κοφιλολογικού περιοδικού «Ερατεινή Ημαθία». Μία έκδοση-προ-
σφορά του καθηγητή Αντώνη Κολτσίδα και των συνεργατών 
του- που με την πλούσια ύλη της επιβεβαίωσε τις προσδοκίες 
των αναγνωστών του πρώτου τεύχους.

Πιο κατάλληλος για την εκδήλωση θα ήταν ίσως ο χαρακτηρι-
σμός «Συνεδριακή παρουσίαση». Υπήρξε πάντως μία εκδήλωση 
με αξιώσεις.

Το εκλεκτό ακροατήριο που ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση 
των διοργανωτών, παρακολούθησε με αμείωτο ενδιαφέρον τις 
εισηγήσεις των συγγραφέων-συνεργατών του περιοδικού, οι 
οποίοι, έδωσαν από του βήματος των ομιλιών, μία πρόγευση 
των εργασιών που δημοσιεύονται στο τεύχος. Το υψηλό επίπεδο 
των διανοημάτων που χαρακτήριζε τις ομιλίες, επιβεβαίωσαν τα 
θερμά χειροκροτήματα των ακροατών. Παράλληλα εκτιμήθηκε 
από το πλήθος των παρόντων η άψογη παρουσίαση των στόχων 
του περιοδικού.

Θερμά χειροκροτήθηκαν στο τέλος της εκδήλωσης και οι δύο 
κυριότεροι συντελεστές της έκδοσης: Ο δημιουργικός και ακάμα-
τος Αντώνης Κολτσίδας και ο Γεράσιμος Καλλιγάς ο οποίος, πέ-
ραν της συγγραφικής του προσφοράς, συνέβαλε και στο τεχνικό 
μέρος της έκδοσης.

Η εκδήλωση, την οποία ετίμησαν φορείς των επισήμων αρ-
χών, έκλεισε με τα «πηγαδάκια» που σχημάτισαν στον προθά-
λαμο της αίθουσας λόγιοι και μη συμπολίτες, οι οποίοι σχολίαζαν 
με κριτική διάθεση και ευμένεια την αναμφισβήτητα επιτυχημένη 
εκδήλωση της βραδιάς.

Ο.Σ.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 1/2018
Ανακοινώνεται από το Τμήμα Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού 

και Κρατικών Οχημάτων της Διεύθυνσης Οικονομικού της Γενικής 
Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας-Θράκης (Α.Δ.Μ.-Θ.),Καθηγητή Ρωσσίδη 11, Τ.Κ. 54655, 
η διενέργεια  Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού μειοδοτικού διαγωνι-
σμού, για την προμήθεια χαρτιού (CPV: 30197630-1), για τις ανάγκες 
των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θρά-
κης έτους 2018. 

Ειδικότερα, εκτιμώμενη αξία: εξήντα επτά χιλιάδες τετρακόσια 
εβδομήντα δυο ευρώ και σαράντα ένα λεπτά (67.472,41€) συμπερι-
λαμβανομένου ΦΠΑ ή πενήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια δεκατρία 
ευρώ και είκοσι τρία λεπτά (54.413,23€)  χωρίς ΦΠΑ. 

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικο-
νομική άποψη προσφορά βάσει τιμής και συγκεκριμένα βάσει της 
συνολικά χαμηλότερης προσφερόμενης τιμής σε ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) 
για το σύνολο των ειδών για κάθε Πόλη ή Πόλεις ανά Περιφερειακή 
Ενότητα/ες.

Λήψη πληροφοριών: Tμήμα Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού 
Δ/νσης Οικονομικού Α.Δ.Μ.-Θ. (Πληροφορίες: Γιώργος Νικήτας, 
Ελένη Αβραμίδου, τηλ: 2313 309-437,151,388, e-mail: tpdy@damt.
gov.gr).

Μετά την δημοσίευσή στο ΚΗΜΔΗΣ την  Τρίτη, 27/03/2018 η 
διακήρυξη θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας www.
damt.gov.gr

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην Διαδικτυακή πύλη ΕΣΗΔΗΣ 
www.promitheus.gov.gr 

Ημερομηνία και ώρα Έναρξης Υποβολής Προσφορών: Πέ-
μπτη,29/03/2018, ώρα 08.00π.μ.

Καταληκτική Ημερομηνία και ώρα Υποβολής Προσφορών: Παρα-
σκευή,20/04/2018 ώρα 15.00μ.μ.

Ημερομηνία και ώρα Αποσφράγισης Προσφορών (Διεξαγωγής 
Διαγωνισμού): Πέμπτη, 26/04/2018 ώρα 11.00 π.μ.

Με εντολή του
Συντονιστή της Α.Δ.Μ-Θ.

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ 

Ολοένα και μεγαλύτερη ανταπό-
κριση βρίσκουν οι συντονισμένες ε-
νέργειες προώθησης του Ξινόμαυρου 
οίνου ΠΟΠ Νάουσας στην αγορά των 
ΗΠΑ. Η NOVACERT, ως εκτελεστι-
κός οργανισμός του προγράμματος, 
που υλοποιείται στο πλαίσιο της ΚΟΑ 
(Κοινή Οργάνωση Αγοράς) Κρασιού – 
«Προώθηση οίνων σε αγορές τρίτων 
χωρών», σχεδίασε και υλοποίησε μια 
σειρά από δράσεις στην πόλη της Νέ-
ας Υόρκης.

Συγκεκριμένα, το διάστημα από 4 
έως 7 Μαρτίου, οινοποιοί της αμπε-
λουργικής ζώνης Νάουσας βρέθηκαν 
στις Ηνωμένες Πολιτείες για να μοιρα-
στούν την μακρόχρονη παράδοση του 
Ξινόμαυρου με το καταναλωτικό κοινό 
της Νέας Υόρκης, αλλά και με επαγ-
γελματίες του κλάδου. 

Το ταξίδι του Ξινόμαυρου ξεκίνησε 
στις 4 Μαρτίου στο πιο κεντρικό ση-
μείο της κοσμοπολίτικης Νέας Υόρκης, 
το Broadway, όπου πραγματοποιή-
θηκε εκδήλωση οινογνωσίας ανοιχτή 
για το κοινό, στο Flatiron Wines and 
Spirits (929 Broadway NY 10010). 

Ακολούθησαν τρία trade-tasting 
events (5/3 Greca - 452 Washington 
St. NY 10013, 6/3 Ousia - 629 W 57th 
St. NY 10019, 7/3 The Greek - 458 
Greenwich St. NY 10013), καθώς ή-
ταν η σειρά των επαγγελματιών του 
κρασιού και των εισαγωγέων, να μυ-
ηθούν στα μυστικά του Ξινόμαυρου, 
να δοκιμάσουν πολλές ετικέτες και να 
γνωρίσουν τους οινοποιούς.

Παράλληλα, στις 5 και 6 Μαρτίου οι 
δράσεις προώθησης κορυφώθηκαν με 
τη συμμετοχή στη VinExpo New York, 
την πιο δυναμική εμπορική έκθεση 

αποκλειστικά για το κρασί, σε μια από 
τις μεγαλύτερες αγορές του κόσμου! 
Εκατοντάδες ήταν οι επισκέπτες που 
είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τα 
κρασιά της Νάουσας, δείχνοντας τερά-
στιο ενδιαφέρον για την αμπελουργική 
ζώνη.

Μετά από 4 χρόνια προωθητικών 
ενεργειών του Ξινόμαυρου Νάουσας, 
τα αποτελέσματα είναι κάτι περισσό-
τερο από εμφανή. Οι εξαγωγές προς 
τις ΗΠΑ εμφανίζουν ανοδική πορεία, 
ενώ συνεχώς περισσότερα είναι τα 
οινοποιεία που καταφέρνουν να διεισ-
δύσουν στην αμερικανική αγορά συνά-
πτοντας εμπορικές συμφωνίες με κατά 
τόπους διανομείς. 

Οι δράσεις υλοποιούνται στο πλαί-
σιο του προγράμματος “ΠΡΟΩΘΗΣΗ 
ΟΙΝΩΝ ΞΙΝΟΜΑΥΡΟΥ ΠΟΠ ΝΑΟΥ-
ΣΑΣ ΣΕ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ & ΗΠΑ” βάσει 
των Κανονισμών τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου και 
555/2008 της Επιτροπής, που υλο-
ποιεί η Ένωση Νομικών Προσώπων 
αποτελούμενη από τους: Α.Α.Ο.Σ. Βα-
ένι Νάουσα, Κτήμα Κυρ-Γιάννη, Οινο-
ποιείο Δαλαμάρα, Κτήμα Διαμαντάκου, 
Οινοποιείο Έλινος, Κτήμα Καρυδά, 
Κτήμα Κελεσίδη, Κτήμα Φουντή, Κτή-
μα Χρυσοχόου, Οινοποιείο Θυμιόπου-
λος Απόστολος, Οινοποιείο Κόκκινου 
Σταύρου, Οινοποιείο Αργατία, Οινο-
ποιείο Μαρκοβίτη, Οινοποιείο Καρα-
νάτσιου, Κτήμα Ελισάβετ Μελιτζανή, 
Οινοποιείο Καστανιώτη, Αμπελώνας 
Λούση, Οινοποιείο Τσάνταλη, Οινοποι-
είο Ι. Μπουτάρη & Υιός Οινοποιητική, 
Οινοποιείο Θυμιοπούλου Ανθούλας 
και Οινοποιείο Μαρία Μελιτζανή.

Στην αγορά των ΗΠΑ 
διεισδύει το 

Ξινόμαυρο Νάουσας

«Ερατεινή Ημαθία»: 
Μία παρουσία αξιώσεων

«Προκήρυξη διεξαγωγής εξετάσεων Κρατικού 
Πιστοποιητικού γλωσσομάθειας περιόδου 

Μαΐου 2018 για την πιστοποίηση 
της γνώσης των γλωσσών Αγγλικής, Γαλλικής,  

Γερμανικής, Ιταλικής και Ισπανικής»
Ανακοινώνεται ότι: προκηρύσσεται η διεξαγωγή εξετάσεων του 

Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας 
εξεταστικής περιόδου Μαΐου 2018 για την πιστοποίηση της 

γνώσης των γλωσσών Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής 
και Ισπανικής. Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στις 19 και 20 Μαΐου 
2018 για τα επίπεδα: 

α) Α (Α1 «στοιχειώδης γνώση» και Α2 «βασική γνώση») σε 
ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test),  στις γλώσσες Αγγλική, 
Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική.

 β) Β (Β1 «μέτρια γνώση», Β2 «καλή γνώση») σε ενιαία δια-
βαθμισμένη δοκιμασία (test) στις  γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, 
Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική.

 γ) Γ (Γ1 «πολύ καλή γνώση», Γ2 «άριστη γνώση») σε ενιαία 
διαβαθμισμένη δοκιμασία 
(test) στις  γλώσσες Αγ-
γλική, Γαλλική, Γερμανική, 
Ιταλική και Ισπανική.

 Η προθεσμία υποβο-
λής των αιτήσεων ορίζεται 
από τη Δευτέρα 26 Μαρτί-
ου 2018 έως και την Τρί-
τη 3 Απριλίου 2018, ώρα 
15:00. 

 Οι αιτήσεις υποβάλ-
λονται μέσω ηλεκτρονικού 
συστήματος καταχώρισης, 
το οποίο είναι προσπε-
λάσιμο στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση https://kpg.
it.minedu.gov.gr και θα 
οριστικοποιούνται στις ΔΙ-
.Δ.Ε. έως και την Τετάρτη 
4 Απριλίου 2018 με την 
προσκόμιση των απαραί-
τητων δικαιολογητικών. 

Οι σχετικές με τις εξε-
τάσεις πληροφορίες θα 
παρέχονται στους υπο-
ψήφιους από την ιστοσε-
λίδα του ΥΠ.Π.Ε.Θ www.
minedu.gov.gr, καθώς και 
από τις Διευθύνσεις Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης.



Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 26 Μαρτίου 
στα γραφεία της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών 
Βιοτεχνών Βέροιας, η ετήσια γενική συνέλευ-
ση, παρουσία εκπροσώπων μελών σωματείων: 
συντεχνίας κρεοπωλών, συνεργείων αυτ/των, 
μεταποιητών μετάλλων, τεχνιτών ξυλουργών, 
ηλεκτρολόγων εγκαταστάσεων, κυλικείων, στε-
γνοκαθαριστηρίων, κουρέων-κομμωτών, ψυκτι-
κών, σχολών οδηγών, ζαχαροπλαστών. Τα θέ-
ματα που συζητήθηκαν ήταν: 1) η παρουσία του 
προέδρου Θωμά Ζιώγα στην Αθήνα στην 2η 
ευρωπαική συνάντηση ΜμΕ και στην 50η γενική 
συνέλευση της ΓΣΕΒ...ΕΕ και τι συζητήθηκε, 2) 
οι προτάσεις ανάπτυξης της ομοσπονδίας για το 
περιφερειακό συνέδριο παραγωγικής ανασυγκρό-
τησης Κεντρικής Μακεδονίας, 3) τα οικονομικά 
της ομοσπονδίας, 4) εργασίες που γίνονται από 
τεχνικά επαγγέλματα όπως ψυκτικοί, υδραυλικοί, 
ηλεκτρολόγοι, μεταποιητές μετάλλων, τεχνιτών 
ξυλουργών να πραγματοποιούνται από πιστοποι-
ημένους τεχνικούς, 5) δημοτικά τέλη και ύδρευση 
προσπάθεια για μείωση των τελών. 

Συζητήθηκαν επίσης φλέγοντα θέματα όπως η 
υπερφορολόγηση, ο ακατάσχετος επαγγελματικός 
λογαριασμός, διαχείριση αποβλήτων από τις επι-
χειρήσεις, ρύθμιση 120 δόσεων και εξωδικαστικός 
μηχανισμός.
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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.

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ 
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΠΕΜΠΤΗ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

5:00 μμ ΚΑΦΕ –
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ «ΣΕΡΕΜΕΤΑΣ»

 Ο Σύλλογος Μικρασιατών Ημαθίας ,διοργανώνει 
απογευματινό, την Πέμπτη 29 Μαρτίου 2018 και ώρα 
5μμ ,στο καφέ ζαχαροπλαστείο «ΣΕΡΕΜΕΤΑΣ».

Θα δοθούν οδηγίες για πρώτες βοήθειες από την 
κα Κακούλη Χονδροματίδου Αναστασία.

Θα προσφερθεί καφές ή αφέψημα  συνοδευόμενο 
από πιάτο νηστήσιμων εδεσμάτων. Τιμή πρόσκλησης  
5 ευρώ. 

Το ΔΣ του συλλόγου

Βραδιά γευστικής και μουσικής 
απόλαυσης με τον 

Δημήτρη Σταρόβα στο «Σείριο»
Ο Φιλανθρωπικός μη κερδοσκοπικός Σύλλογος Φίλων Κέντρου Μέριμνας 

Ατόμων Ειδικών Δεξιοτήτων Βέροιας, σε συνεργασία με την ομάδα ΑΜΕnAble 
Cooking σας προσκαλούν σε μια βραδιά γευστικής απόλαυσης, την Τρίτη 17 
Απριλίου 2018 στις 8.00 μ.μ. στο κοσμικό κέντρο «Σείριος» στο Μακρο-
χώρι Ημαθίας. Μαζί μας ο Δημήτρης Σταόρβας και το μαγειρικό του ταλέντο.

Το πλήρες μενού επιμελούνται οι σεφ: Αντώνης Μουστάκας, Μαρίνος Χον-
δρολίδης και Χριστίνα Μάλλιου.

Στο γεύμα συμπεριλαμβάνονται το κρασί και τα αναψυκτικά.
Σας περιμένουμε για μια αξέχαστη βραδιά γευσιγνωσίας και μουσικής από-

λαυσης. 
Στην τιμή της κάρας συμπεριλαμβάνεται κλήρωση πλούσιων δώρων.

Τιμή 15.00 ευρώ κατά άτομο.

Γενική Συνέλευση με όλα τα ζητήματα 
των Επαγγελματιών Βιοτεχνών Βέροιας
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Ο“ΟΜΙΛΟΣ”κάθεΤετάρτηπροτείνειεπίκαιραθέματαΠανελλαδικώνεξετάσεων
Ο “ΛΑΟΣ” και το Φροντιστήριο “ΟΜΙΛΟΣ” κοντά στο μαθητή

Πάντα μέσα στα θέματα των Πανελλαδικών εξετάσεων
Φροντιστήριο“ΟΜΙΛΟΣ”-Μ.Αλεξάνδρου38-τηλ.:2331021.021,29.435

ΛύσειςκαιαπαντήσειςκάθεΣάββατοστηνηλεκτρονικήδιεύθυνση:www.omilosfr.gr



Κάλεσμα του Φ.Α.Σ. ΝΑΟΥΣΑ
στον αγώνα με τον Αγροτικό Αστέρα

Φίλαθλοι,
ΤηνΚυριακή ολοκληρώνεται το εφε-

τινόπρωτάθλημακαιοΦ.Α.Σ.ΝΑΟΥΣΑ
δίνει έναν αγώνα χωρίς αύριο.Ηπρο-
σπάθεια και οι κόποι όλης της χρονιάς
κρίνονταιστον«τελικό»μετονΑγροτικό
ΑστέραστοΔημ.ΣτάδιοΝάουσας.

Για την ομάδαμας ένας είναι οστό-
χος, η ΝΙΚΗ.ΜεΝΙΚΗ η ομάδας μας
πετυχαίνει τηνπαραμονή της στην κα-
τηγορία.

Οι ποδοσφαιριστές, οι προπονητές
καιηδιοίκησητουΦ.Α.Σ.ΝΑΟΥΣΑείναι
ενωμένοικαιαποφασισμένοιναδώσουν
το100%γιατησωτηρίατηςομάδας.

Καλούμε τουςφιλάθλους τηςΝΑΟΥ-
ΣΑΣναγίνουνηαιχμή τουδόρατοςκαι
με τηπαρουσία τους τηνΚυριακή στο
γήπεδο να υποστηρίξουν την ομάδα,
δυναμώνονταςτηνπροσπάθειατωνπο-
δοσφαιριστώνμαςγιατηΝΙΚΗ.

·ΟΛΟΙΜΑΖΙΤΗΝΚΥΡΙΑΚΗΣΤΟΓΗ-
ΠΕΔΟ

·ΟΛΟΙΜΑΖΙΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕΤΟΝ
Φ.Α.Σ.ΝΑΟΥΣΑ

·ΟΛΟΙΜΑΖΙΓΙΑΤΗΝΝΙΚΗ

Στον Α΄ΟΜΙΛΟ 
η  Μελίκη 
ήταν η νική-

τρια του ντέρμπι 
κορυφής της 17ης 
και προτελευταίας 
αγωνιστικής στον 
πρώτο όμιλο της 
Α2 κατηγορίας της 
ΕΠΣ Ημαθίας.  Οι 
«ερυθρόλευκοι» 
και βέβαιοι πρωτα-
θλητές, κέρδισαν 
εκτός έδρας το δεύ-
τερο της βαθμολο-
γίας Πλατύ με 1-0, 
την ίδια ώρα που το Κλειδί επικρα-
τούσε άνετα με 5-1 των Παλατιτσίων, 
μειώνοντας στους τρεις βαθμούς την 
διαφορά που το χωρίζει από την 2η 
θέση.

Παρόλααυτά τοΠλατύ έχει «καπαρωμένη» την
δεύτερηπρονομιούχο θέσημιας και υπερτερεί του
Κλειδίουσεισοβαθμία.

Απόεκείκαιπέρα,οΛουτρόςπήρεσπουδαίοδι-
πλόπερνώνταςμε3-0απότοΣχοινάκαιτοΝησέλι
επικράτησε επίσης εκτός έδρας του ήδη υποβιβα-
σμένουΝεοκάστρουμε3-1.

ΣτονΒ΄ΌΜΙΛΟη Αγ. Βαρβάραπέρασε με 1-0
από την έδρα τηςΑΕΠΒ. καιπλέον έχει την τύχη
σταχέριατηςγιατηνάνοδοκαιαυτόγιατίαυτήτην
στιγμήδείχνειπωςδύσκολαναχάσειτηνισοβαθμία
μετονΑριστοτέληΝ.οοποίοςκαιαυτόςκέρδισεμε
3-0 ταΜονόσπιτα τα οποία τέθηκαν νοκάουτ από
τηνδιεκδίκησητηςανόδουμιαςκαιέχουνδύοβαθ-
μούςπίσωαπό τηνδεύτερηθέση και την επόμενη
αγωνιστικήέχουνρεπό.

ΗΑγ.Βαρβάραέχειπλεονέκτημαστηνισοβαθμία
με τονΑριστοτέληΝ. μιας και τα δύο μεταξύ τους
παιχνίδιαείχανέρθειισόπαλαχωρίςτέρματααλλάη
Αγ.Βαρβάραυπερτερείστηνδιαφοράτωνγκολπου
είναι και τοαμέσως επόμενο κριτήριο.Έτσιπρέπει
οΑριστοτέληςΝ. για ναπεράσει τηνΑγ.Βαρβάρα
είτεναπετύχεικαλύτεροαποτέλεσμααπό
τουςπαίκτεςτουΚώσταΜουρτζίλαγιανα
αποφύγει την ισοβαθμία είτε να πετύχει
παραπάνω τέρματα για να καλύψει τα 5
γκολλιγότεραδιαφοράςπουέχει.

ΗΜαρίνα έχοντας εξασφαλίσει την ά-
νοδοέδωσανμιαπολύωραίαπαράσταση
κερδίζονταςμε6-0τηνΡαχιάενώστοάλλο
παιχνίδι ηΠατρίδα κέρδισε με το «αγγλι-
κό»σκορ5-4τηνουραγόΔόξαΝ.ηοποία
θασυμμετέχει στην Γ κατηγορία της επό-
μενηςσεζόν.

Τέλος ρεπό είχε η ομάδα τουΟλυμπι-
ακούΝ.


1οςόμιλος
Σχοινάς–ΟλυμπιακόςΛουτρού.... 0-3
ΑχιλλέαςΝ–ΑλιάκμωνΝ.............. 1-3
ΆρηςΠΣκυλιτσίου–ΘύελλαΣτ.... 2-4
ΕθνικόςΚ–Παλατίτσια................. 5-1
Πλατύ–ΦίλιπποςΜελ.................. 0-1


ΗΒαθμολογία
ΦίλιπποςΜελ................................. 47
Αγρ.ΑστέραςΠλατέος.................... 38
ΕθνικόςΚλειδίου............................. 35
ΑλιάκμωνΝησελίου........................ 24
ΆρηςΠ.Σκυλιτσίου......................... 22
ΘύελλαΣταυρού............................. 21
Παλατίτσια...................................... 20
ΟλυμπιακόςΛουτρού..................... 16
Σχοινάς........................................... 14
ΑχιλλέαςΝεοκάστρου....................... 4


Επόμενηαγωνιστική(τελευταία)
ΦΙΛΙΠΠΟΣΜΕΛΙΚΗΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣΛΟΥΤΡΟΥ
ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΠΛΑΤΕΟΣ-ΑΡΗΣΠ.ΣΚΥΛΙΤΣΙΟΥ
ΠΑΟΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑ-ΑΧΙΛΛΕΑΣΝΕΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΑΛΙΑΚΜΩΝΝΗΣΕΛΙΟΥ-ΘΥΕΛΛΑΣΤΑΥΡΟΥ
ΕΘΝΙΚΟΣΚΛΕΙΔΙΟΥ-ΑΕΣΧΟΙΝΑ

2οςόμιλος

Τααποτελέσματα
ΑριστοτέληςΝ–ΕλπίδαΜον...................... 3-0
Πατρίδα–ΔόξαΝάουσας............................. 5-4
Μαρίνα–ΕθνικόςΡάχης............................. 6-0
ΑΕΠΒέροιας–ΑγίαΒαρβάρα..................... 0-1


ΗΒαθμολογία
Μαρίνα...........................................................32
Αγ.Βαρβάρα...................................................26
ΑριστοτέληςΝάουσας...................................26
ΕλπίδαΜονοσπίτων......................................24
ΟλυμπιακόςΝάουσας...................................20
Πατρίδα.........................................................18
ΑΕΠ...............................................................16
ΕθνικόςΡάχης...............................................14
ΔόξαΝάουσας.................................................6


Επόμενηαγωνιστική(τελευταία)
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣΝΑΟΥΣΑΣ-ΑΟΜΑΡΙΝΑΣ
ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ-ΑΣΠΑΤΡΙΔΑΣ
ΔΟΞΑΝΑΟΥΣΑΣ-ΕΘΝΙΚΟΣΡΑΧΗΣ
ΑΕΠΟΝΤΙΩΝΒΕΡ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣΝΑΟΥΣΑΣ

πηγή: kerkidasport.gr
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Ο υφυπουργός αθλητισμού, 
Γιώργος Βασιλειάδης, αποφά-
σισε την άρση της διακοπής 

του πρωταθλήματος της Super League 
Σουρωτή και του Κυπέλλου Ελλάδας. 
Το πρωτάθλημα συνεχίζεται κανονι-
κά αυτό το Σαββατοκύριακο και με 
υπουργική απόφαση. Όπως ανακοινώ-
θηκε, ο Γιώργος Βασιλειάδης μετά τις 
τελευταίες εξελίξεις στο Δ.Σ. της Super 
League και την ομόφωνη αποδοχή 
των προτάσεών του, αποφάσισε την 
άρση της διακοπής τόσο του πρωτα-
θλήματος όσο και του Κυπέλλου.

Μάλιστα,έχειγνωστοποιηθείαπότηΛίγκαότιθα
διεξαχθούν οι αγώνες της 26ης αγωνιστικής, όπου
μεταξύ άλλων δεσπόζει το αθηναϊκό ντέρμπιΑΕΚ
-Παναθηναϊκός και το ματς τουΑτρομήτου με τον
ΠΑΟΚ.

Αναλυτικάηανακοίνωση:
«Ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΓιώργοςΒασιλειάδηςλαμβάνονταςυπόψη τηνομό-
φωνηαπόφασητουΔΣτηςSuperLeagueγιααπο-
δοχή των δεσμεύσεωνπου είχαν ζητηθεί, σχετικά
μετηντροποποίησηπειθαρχικώνκανόνων,μεγνώ-
μονατηνπρόοδοτουποδοσφαίρουκαιτηνασφαλή
διεξαγωγήτωναγώνων,καθώςκαιτιςσχετικέςπρο-
τάσειςτηςΕΠΟ,αποφάσισετηνάρσητηςδιακοπής
τουπρωταθλήματοςτηςSuperLeague2017-18και
τουΚυπέλλουΕλλάδας2017-18».

ΤΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΣ26ΗΣΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ:
Σάββατο31Μαρτίου
Παναιτωλικός-ΠΑΣΓιάννινα(15:00)
Ατρόμητος-ΠΑΟΚ(17:15)
Λεβαδειακός-Ολυμπιακός(19:30)
Κυριακή1Απριλίου
Πανιώνιος-Ξάνθη(15:00)
Κέρκυρα-Λαμία(17:15)
ΑπόλλωνΣμύρνης-Λάρισα(17:15)
ΑΕΚ-Παναθηναϊκός(19:30)
Δευτέρα2Απριλίου
ΑστέραςΤρίπολης-Πλατανιάς(19:30)

Επίσημο:ΟΓιώργοςΒασιλειάδης
αποφάσισετηνεπανέναρξη
τηςSuperLeagueΣουρωτή

Α2ΕΠΣΗ
Πρωταθλήτρια η Μαρίνα στον β΄όμιλο, 

μονομαχία Αγ. Βαρβάρας
με Αριστοτέλη Ν. για την άνοδο

ΠήρετοντέρμπικορυφήςηΜελίκηστονΑ’όμιλο



Με26δρομείςσυνολικάστουςπαράλληλουςαγώνες5και
10χλμθασυμμετέχει τοσωματείομαςστον 13οΔιεθνήΜα-
ραθώνιο«ΜέγαςΑλέξανδρος»πουθαδιεξαχθεί τηνΚυριακή
1ΑπριλίουστηΘεσσαλονίκη.Γιαακόμαμιαφοράτηνομάδα
μαςθαπλαισιώσεικαιθαστηρίξειηRefereeTeamΘεσσαλο-
νίκης-ΔιαιτητέςΠοδοσφαίρουαπότηνΕ.Π.Σ.Μακεδονίαςκαι
όχι μόνο.Αναλυτικάστην κοινή ομάδαμε την ονομασία«Εν
ΣώματιΥγιεί - RefereeTeam» θα αγωνιστούν:  22 δρομείς
στοναγώνα5χλμ-4δρομείςστοναγώνα10χλμ,15άνδρες-
11γυναίκες-6αθλητέςτου«ΕνΣώματιΥγιεί»εκτωνοποίων
3σεαμαξίδιο.Χορηγοίτηςομάδας(πουθααγωνιστούνομοι-
όμορφαμεκίτρινομπλουζάκι):

1.«Αστεράκια»Παιδότοπος,Εύοσμος
2.«ΕνΣυναίσθηση»,ΚέντροΛογοθεραπείαςΜπέκαΑθηνά,Βέροια
3.«Κουκουτέγου-Αναστασίου»,ΚέντροΞένωνΓλωσσών,Βέροια

Ησύνθεσητηςομάδας:
ΚΑΡΑΪΩΣΗΦΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ5.000μΕπικεφαλήςΕνΣώματιΥγιεί
ΑΜΠΟΥΚΕΛΗΜΑΡΙΑ5.000μ

ΓΟΥΣΙΑΕΥΑΓΓΕΛΙΑ5.000μ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ5.000μ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥΦΩΤΕΙΝΗ5.000μ
ΚΟΥΚΟΥΤΕΓΟΥΑΝΑΣΤΑΣΙΑ5.000μ
ΚΥΡΑΤΖΗΓΡΑΜΜΑΤΟΥΛΑ5.000μ
ΜΕΝΕΞΕΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ5.000μ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥΠΕΤΡΟΣ5.000μ
ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥΛΑΜΠΡΙΝΗ5.000μ
ΠΑΥΛΙΔΗΣΠΑΥΛΟΣ5.000μ
ΡΟΡΡΗΚΥΡΙΑΚΗ5.000μ
ΤΟΠΟΥΖΑΚΗΜΑΓΔΑΛΗΝΗ5.000μ
ΤΟΥΣΚΟΦΙΔΗΣΣΑΒΒΑΣ5.000μ
ΤΣΕΛΝΙΚΟΥΑΝΝΑ5.000μ
ΧΑΛΒΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΗ5.000μ
ΠΕΤΡΑΚΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ5.000μΑθλητή
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣΘΩΜΑΣ-ΑΡΙΣΤΟΤ.5.000μΑθλητής
ΓΑΛΑΝΟΥΔΗΣΕΛΙΣΣΑΙΟΣ5.000μΑθλητής
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ5.000μΑθλητήςσεαμαξίδιο
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥΜΑΡΙΑΝΝΑ5.000μΑθλήτριασεαμαξίδιο
ΝΤΟΥΜΑΝΟΠΟΥΛΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ5.000μΑθλητήςσεαμαξίδιο
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣΠΡΑΞ10.000μΕπικεφαλήςRefereeTeam
ΑΙΝΑΛΗΣΘΕΟΔΩΡΟΣ10.000μ
ΚΑΠΡΕΤΣΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ10.000μ
ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣΧΡΗΣΤΟΣ10.000μ

CMYKCMYK
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Το τηλεοπτικό πρόγραμμα των αγώνων 
για την 21η διοργάνωση του Παγκοσμί-
ου Κυπέλλου που θα διεξαχθεί το καλο-

καίρι κατά το διάστημα 14/6 - 15/7 στα γήπεδα 
της Ρωσίας. Αξίζει να σημειωθεί πως οι αγώ-
νες θα καλυφθούν από την κρατική τηλεόρα-
ση, με την πλειονότητα αυτών μέσω της ΕΡΤ1 
ενω θα υπάρχουν καθημερινά ζωντανές εκπο-
μπές για την κορυφαία εθνική ποδοσφαιρική 
διοργάνωση του πλανήτη.

Αναλυτικάπαρακάτωόλο τοπρόγραμμα τωναγώνων του
Mundial:

14/06/1818:00Ρωσία–ΣαουδικήΑραβίαΕΡΤ1
15/06/1815:00Αίγυπτος–ΟυρουγουάηΕΡΤ1
15/06/1818:00Μαρόκο–ΙράνΕΡΤ1
15/06/1821:00Πορτογαλία–ΙσπανίαΕΡΤ1
16/06/1813:00Γαλλία–ΑυστραλίαΕΡΤ1
16/06/1816:00Αργεντινή–ΙσλανδίαΕΡΤ1
16/06/1819:00Περού–ΔανίαΕΡΤ1
16/06/1822:00Κροατία–ΝιγηρίαΕΡΤ1
17/06/1815:00ΚόσταΡίκα–ΣερβίαΕΡΤ1
17/06/1818:00Γερμανία–ΜεξικόΕΡΤ1
17/06/1821:00Βραζιλία–ΕλβετίαΕΡΤ1
18/06/1815:00Σουηδία–ΝότιαΚορέαΕΡΤ1
18/06/1818:00Βέλγιο–ΠαναμάςΕΡΤ1
18/06/1821:00Τυνησία–ΑγγλίαΕΡΤ1
19/06/1815:00Κολομβία–ΙαπωνίαΕΡΤ1
19/06/1818:00Πολωνία–ΣενεγάληΕΡΤ1
19/06/1821:00Ρωσία–ΑίγυπτοςΕΡΤ1
20/06/1815:00Πορτογαλία–ΜαρόκοΕΡΤ1
20/06/1818:00Ουρουγουάη–Σ.ΑραβίαΕΡΤ1
20/06/1821:00Ιράν–ΙσπανίαΕΡΤ1
21/06/1815:00Δανία–ΑυστραλίαΕΡΤ1
21/06/1818:00Γαλλία–ΠερούΕΡΤ1
21/06/1821:00Αργεντινή–ΚροατίαΕΡΤ1
22/06/1815:00Βραζιλία–ΚόσταΡίκαΕΡΤ1
22/06/1818:00Νιγηρία–ΙσλανδίαΕΡΤ1
22/06/1821:00Σερβία–ΕλβετίαΕΡΤ1
23/06/1815:00Βέλγιο–ΤυνησίαΕΡΤ1
23/06/1818:00ΝότιαΚορέα–ΜεξικόΕΡΤ1
23/06/1821:00Γερμανία–ΣουηδίαΕΡΤ1
24/06/1815:00Αγγλία–ΠαναμάςΕΡΤ1

ΗΟμοσπον-
δία Χειροσφαι-
ρίσεωςΕλλάδος
ανακοινώνει:

-Το  F i na l 6
του29ουΠανελ-
ληνίου Πρωτα-
θλήματοςΝεανί-
δωνθαδιεξαχθεί
στηΝέαΙωνίατο
διάστημα 3-5Α-
πριλίου 2018 με
την υποστήριξη
τουΔήμουΝέας
Ιωνίας και των
σωματείωνΟΦΝ
ΙωνίαςκαιΓΑΣΚαματερού.

-Το Final8 του 38ου Πανελληνίου

Πρωταθλήματος Εφήβων θα διεξαχθεί
στηΒέροια το διάστημα10-13Απριλίου
2018 με την υποστήριξη τουΔήμουΒέ-
ροιαςκαιτουΦιλίππουΒέροιας.

ΣτηνΒέροιατοFinal8των
Εφήβωνστοχαντμπολ

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα των αγώνων 
του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2018

ΑπότηνΚρατικήτηλεόρασηηκάλυψητωναγώνων

13οςΔιεθνήςΜαραθώνιος«ΜέγαςΑλέξανδρος»
Με26δρομείςσε5&10χλμτο«ΕνΣώματιΥγιεί»
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ΟΒΡΙΛΗΤΤΟΣδιευρύνειτουςορίζοντεςτουελληνικούχάντμπολ»
Συνέντευξη του Διευθύνοντος Συμβούλου του Βριλητού Δημήτρη Κοτσιώνη

Λίγες ημέρες απέμειναν 
(30 Μαρτίου-3 Απριλί-
ου 2018) για την έναρ-

ξη του 6ου διεθνούς τουρ-
νουά χάντμπολ «ΒΡΙΛΗΤΤΟΣ 
2018», το οποίο θα διεξαχθεί 
στο ΟΑΚΑ με την συμμετοχή 
οκτώ Εθνικών ομάδων Παί-
δων (Ελλάδα, Κίνα, Κροατία, 
Ρωσία, Ισλανδία, Ρουμανία, 
Ισραήλ και Βοσνία-Ερζεγοβί-
νη). Ο Διευθύνων Σύμβουλος 
της Οργανωτικής Επιτροπής, 
εμπνευστής και ιδρυτής του 
«ΒΡΙΛΗΤΤΟΣ» Δημήτρης 
Κοτσιώνης παραχώρησε μία 
αποκαλυπτική συνέντευξη 
στο γραφείο Τύπου της διορ-
γάνωσης, μιλώντας για την 
επιλογή της επιστροφής στην 
Αθήνα, για τον απολογισμό 
τεσσάρων 

διοργανώσεωνστηΒέροια, για το ξε-
χωριστόφετινό τουρνουάστοΟΑΚΑκαι
για την στήριξη του «ΒΡΙΛΗΤΤΟΣ»στις
Εθνικέςομάδες.

Γιατί αποφασίσατε ο ΒΡΙΛΗΤΤΟΣ 
να επιστρέψει στην Αθήνα;

«Δύο είναι οι σημαντικότεροι λόγοι.
ΟέναςείναιηανάληψητουΠαγκοσμίου
ΠρωταθλήματοςΕφήβων του 2021 από
τηνΟμοσπονδίαστηνπόλη τηςΑθήνας.
Είναιμιαπρώτηςτάξεωςευκαιρίαναβο-
ηθήσουμε-αυτάτατέσσεραχρόνια-στην
καλύτερηπροετοιμασίατόσοτηςΕθνικής
μαςομάδας,όσοκαιοργανωτικά,ενόψει
τηςμεγάληςαυτήςδιοργάνωσης.

Οδεύτερος λόγος είναιπροσωπικός,
κάποιαθέματαυγείαςμέλουςτηςοικογέ-
νειάς μας, τα οποία μαςανάγκασανστο
ναμηνμπορούμεναυποστηρίξουμεένα
τέτοιο event μακριάαπό το λεκανοπέδιο
τηςΑττικής.

ΑπόκεικαιπέραοΒΡΙΛΗΤΤΟΣείναι
πλέον ένα τουρνουά πολύ γνωστό και
στοεξωτερικόκαιέχειδιευρύνειτουςορί-
ζοντεςτουελληνικούχάντμπολ.ΗΑθήνα
έχει πολλά οφέλη, είναι πιο ελκυστική
για τιςσυμμετέχουσεςομάδες λόγω των
ανταποκρίσεων τωνπτήσεων, έχειπολ-
λές επιλογές διαμονής και διατροφής,
ενώ και επικοινωνιακά έχει διαφορετική
δυναμική».

Τι διαφορετικό θα δούμε φέτος στο 
ΒΡΙΛΗΤΤΟΣ;

«Σταπέντε χρόνια τουΒΡΙΛΗΤΤΟΣ,
στα πρώτα τρία συμμετείχαν σωματεία
απότηνΕλλάδακαιτοεξωτερικόκαιστα
δύο τελευταίαπροστέθηκαν και Εθνικές
ομάδες.

Τοβασικόφέτοςείναιότιτοτουρνουά
θα διεξαχθεί αμιγώςμεΕθνικές ομάδες,
ακριβώς διότι ο στόχος πλέον είναι να
υποστηρίξουμεμε όλεςμας τις δυνάμεις
την Εθνική Παίδων, ανεβάζοντας πολύ
το επίπεδο τωνσυμμετεχόντωνομάδων,
τόσο αγωνιστικά και ποιοτικά, όσο και
σεπρεστίζ. Γιαπρώτηφορά επίσης θα
πάρει μέρος ομάδα εκτόςΕυρώπης και
αυτή είναι η Κίνα, η πολυπληθέστερη
χώραστον κόσμο.Είναι επίσης ξεκάθα-
ρο ότι απόφέτος οΒΡΙΛΗΤΤΟΣπραγ-
ματοποιείται σε συνδιοργάνωση με την
ΟμοσπονδίαΧειροσφαιρίσεωςΕλλάδος
μεστόχοναδημιουργηθούνπολλάοφέλη
γιατοελληνικόχάντμπολ.ΟΒΡΙΛΗΤΤΟΣ
με το επιτελείο τουκαι ειδικότεραμε την
αμέριστηυποστήριξη και εξαιρετικήσυν-
δρομή του κου. ΒράνισλαβΣτράνιτς και
ηΟμοσπονδία με το δικό της επιτελείο
ενώνουμε τις δυνάμεις μας για ναφτιά-
ξουμε ένα τουρνουά με μία οργανωτική
δομήπου να πλησιάζει μεγάλα events

τουεξωτερικού».

Τι σημαίνει για το ΒΡΙΛΗΤΤΟΣ η 
συμμετοχή της Κίνας;

«Είχαμε προσπαθήσει και στο πα-
ρελθόν να προσθέσουμε κάτι διαφορε-
τικόστο τουρνουά.Είχαμεσυζητήσει με
τους ανθρώπους τηςΟμοσπονδίας, τον
Πρόεδρο Κώστα Γκαντή και τον Γενικό
ΓραμματέαΚώσταΣταματιάδητοενδεχό-
μενονακαλέσουμεχώρεςπουέχουννα
μαςπροσφέρουν και άλλα διαφορετικά
πράγματα.Θέλαμε να εντάξουμε χώρες
όπως ηΚίνα, οιΗΠΑ, τοΚατάρ, χώρες
που έχουνδυναμική όχι απαραίτηταστο
χάντμπολ, αλλά σεπολλαπλά επίπεδα,
στην τεχνογνωσία, στις εγκαταστάσεις,
στηνφιλοσοφία και γενικάστηνπροσέγ-
γισηπου έχουν στον αθλητισμό.Λόγω
της ενασχόλησης της κόρης μου με το
πόλοείχαδειτηνσυνεργασίαπουυπάρ-
χει ανάμεσα σε Ελλάδα- Κίνα, στην α-
νταλλαγήφιλοξενιών με κοινέςπροετοι-
μασίες. Θεωρούμε ότι αυτό μπορεί να
γίνει και στο χάντμπολ. Είναι μια χώρα
που η συνεργασία μαζί της μπορεί να
έχει πολλά οφέλη για το άθλημα στην
Ελλάδα.Θέλω νασταθώόμως και στις
συμμετοχέςτωνάλλωνομάδων.ΗΙσλαν-
δία είναι μια παραδοσιακή δύναμη του
χάντμπολ, στοπαρελθόν είχε αγωνιστεί
στο ΒΡΙΛΗΤΤΟΣ ομάδα από τηνΔανία
και ήμασταν κοντά σε άλλη μία Σκανδι-
ναβική χώραπουπιστεύω ότι θα έρθει
τουχρόνου.ΗΡωσίασυγκαταλέγεταιδι-
αχρονικάσεόλατασπορστιςκορυφαίες
χώρεςτουπλανήτη.Επίσηςείναιτιμήκαι
χαράπου το Ισραήλ θα είναι και φέτος
μαζί μας, εκτόςαπό τηνσημαντικήδου-
λειάπουκάνουνστηνανάπτυξη, έχουμε
καιφιλικέςσχέσειςεμπιστοσύνηςμετους
ανθρώπουςτηΕθνικήςκαιτηνΟμοσπον-
δία τους. Η Εθνική Κροατίας είναι μια
παγκόσμια υπερδύναμη και οι σχέσεις
συνεργασίας είναιπολύδυνατές.Κλείνω
με τις Ρουμανία και Βοσνία-Ερζεγοβίνη
μετιςοποίεςυπάρχειαλληλοεκτίμησηκαι
ειλικρινήσχέση».

Έκλεισε ο κύκλος του ΒΡΙΛΗΤΤΟΣ 
στη Βέροια; Ποιός είναι ο απολογι-
σμός των τεσσάρων ετών;

«ΗΒέροιαγιατηνοικογένειάμαςείναι
συνώνυμη τουΒΡΙΛΗΤΤΟΣ!Όταν απο-
φασίσαμε μετά την 1η διοργάνωσηστο
δήμοΒριλησσίων να συνεχίσουμε το…
ταξίδι στη Βέροια δενπεριμέναμε τόσο
μεγάλη ανταπόκριση. Η τότεΔήμαρχος
ΧαρούλαΟυσουλτζόγλου- Γεωργιάδη, ο
ΦίλιπποςΒέροιαςκαιόλοιοιφορείςστην
πόλη,μαςάνοιξαν τηναγκαλιά τουςκάτι
πουσυνεχίστηκεκαισταεπόμεναχρόνια
καιμετηστήριξητουμετέπειταΔημάρχου
Κωνσταντίνου Βοργιαζίδη αλλά και του
προέδρου του ΚΑΠΑΘεόφιλου Κορω-
νά. Ιδιαίτερα, θέλω ναπω έναπελώριο
ευχαριστώσεόλους τους εθελοντέςπου
ήταν η ψυχή του ΒΡΙΛΗΤΤΟΣ.Πιστεύ-
ουμεότιπροσφέραμεπράγματαστηΒέ-
ροια, στην τοπική κοινωνία, στονΔήμο,
στονΦίλιππο.Στα τέσσερααυτά χρόνια
πέρασαναπότηΒέροια74ομάδες(Εθνι-
κέςκαιΣύλλογοι)μεπερισσότερουςαπό
2.000αθλητές,προπονητές καισυνοδοί.
Πιστεύουμε ότι ενισχύσαμε την τοπική

κοινωνίαμε τοΒΡΙΛΗΤΤΟΣ, τις ξενοδο-
χειακέςμονάδες,ταεστιατόριακαιτονε-
μπορικόκόσμογενικά.Συμβάλλαμεμεό-
λαταπαραπάνω,στοναδημιουργηθείη
βάση (τρόπος, δομή, ύφος, όραμα,σχέ-
σεις) για διοργανώσεις μεπολύπλευρες
δράσεις διεθνούς εμβέλειας στηΒέροια.
Πραγματικάείμαστεπολύλυπημένοιπου
οΒΡΙΛΗΤΤΟΣδεν θα διεξαχθεί στηΒέ-
ροια.Κάναμεπροσπάθειεςωςοικογένεια
γιαναδούμεανμπορούμεναυποστηρί-
ξουμεένατουρνουάεκτόςΑθηνών,αλλά
όπωςσας είπα καιστηναρχή, υπήρχαν
σοβαροί λόγοι που δεν μας το επέτρε-
ψαν.Ακόμα και ανστεναχωρηθήκαμεα-
πόκάποιεςμεμονωμένεςσυμπεριφορές,
κρατάμε τις πάμπολλεςωραίες στιγμές
και προχωράμε. Το σίγουρο είναι ότι η
Βέροια μας λείπει.Προσπαθήσαμε τέσ-
σεραχρόνιαναείμαστεαληθινοί,σωστοί
καισυνεπείςαπέναντισεόλους.Ελπίζου-
μεκαιπιστεύουμεότιαυτόέχειεκτιμηθεί.
Μετάτο2021καιτοΠαγκόσμιοτωνεφή-
βωνστηνΑθήνα, θα εξετάσουμε όλα τα
ενδεχόμενα.ΗΒέροια ήταν, είναι και θα
είναιπάνταστηνκαρδιάμας».

Υπάρχει το ενδεχόμενο να δούμε 
ένα παράλληλο τουρνουά «ΒΡΙΛΗΤ-
ΤΟΣ» με συλλόγους έως το 2021;

«Τελειώνοντας πέρσι ο ΒΡΙΛΗΤΤΟΣ
Νο5 στη Βέροια, είχα δηλώσει ότι ήρ-
θε ηώρα να εντάξουμε και το γυναικείο
χάντμπολστο τουρνουά. Γενικά είμαστε
άνθρωποιπουμετράμε ταλόγιαμαςκαι
όταν δηλώνουμε κάτι δημόσια κάνουμε
ταπάντα για να το κάνουμεπράξη.Πα-
ρότι στηνπορείαπροέκυψε η ανάληψη
τουΠαγκοσμίου του2021από τηνΟΧΕ
τροποποιήσαμε ταπλάνα μας, υπάρχει
στο μυαλό μας η διοργάνωση ενόςπα-
ράλληλουτουρνουάΒΡΙΛΗΤΤΟΣμεσυλ-
λόγους, όπως γινόταν μέχρι και πέρσι.
Αυτόφυσικάανσυμβείδενθαεπηρεάσει
σεκαμίαπερίπτωσητηνδιοργάνωσητου
ετήσιου τουρνουάστηνΑθήνα με τις Ε-
θνικέςομάδεςέωςτο2021.Όμωςεπειδή
δεν υπάρχει κάτι χειροπιαστό, δεν θα
ήθελαναεπεκταθώ».

Ποιοί στηρίζουν το «ΒΡΙΛΗΤΤΟΣ 
2018»;

«Είμαστε στην αρχή μιας πορείας
τεσσάρων ετών. Σαφέστατα υπάρχει
η αμέριστη στήριξη της Ομοσπονδίας
ΧειροσφαιρίσεωςΕλλάδος με την οποία
βρισκόμαστε σε πλήρη ευθυγράμμιση.
ΈχουμετηνστήριξητηςΓενικήςΓραμμα-
τείαςΑθλητισμού και του γ.γ.Α. Ιούλιου
Συναδινού,τηςΠεριφέρειαςΑττικής-ηο-
ποίαμαςβοηθάεικαιοικονομικά-καιτου
περιφερειακούσυμβούλουΕντεταλμένου
για θέματα αθλητισμούΣπύρουΠάντζα,
τηςδιοίκησηςτουΟΑΚΑμετονΠρόεδρο
ΆρηΚουρή, είναιπολύσημαντική ησυ-
μπαράσταση τουμεγαλύτερουαθλητικού
κέντρου της χώρας.Είμαστε επίσης ευ-
τυχείςπου για μια ακόμαφορά ιατρικός
υποστηρικτής είναι οΌμιλος ΙατρικούΑ-
θηνώνμε την οικογένεια του κ. Γιώργου
Αποστολόπουλου».

Με ποιόν τρόπο ο «ΒΡΙΛΗΤΤΟΣ» 
στηρίζει το ελληνικό χάντμπολ;

«Το 2015 ξεκινήσαμε την χορηγική
υποστήριξηπροςτηνΟμοσπονδίαΧειρο-
σφαιρίσεωςΕλλάδοςπου αφορούσε τις
μικρέςΕθνικέςομάδες.Στηρίξαμε τηνΕ-
θνικήΕφήβων(τότεΠαίδων)ναπραγμα-
τοποιήσει τέσσερα καμππροετοιμασίας
και ναπάρει μέροςσε δύοΒΡΙΛΗΤΤΟΣ
αντιμετωπίζοντας σπουδαίες δυνάμεις
του αθλήματος. Επίσης στηρίξαμε την
ΕθνικήΠαίδων (τότεΠαμπαίδων)σε έξι
καμππροετοιμασίας, σε ένα διακλιμα-
κιακό καμπ και δώσαμε την δυνατότητα
ώστε ναπάρει μέροςστο διεθνές τουρ-
νουάστοΜπρσκοτηςΒοσνίας,πουαπο-
τέλεσεκαι τοπαρθενικό ταξίδιαυτής της
φουρνιάς στο εξωτερικό. Επίσης φέτος
συμβάλαμεστο τριήμεροκαμπτηςΕθνι-
κήςΠαίδωνπουδιεξήχθηστηΒέροια το
τριήμερο 27-30 Ιανουαρίου, ενώ η ίδια
ομάδα με την βοήθεια τουΒΡΙΛΗΤΤΟΣ
θαπραγματοποιήσειπροετοιμασίαστην
Αθήνα27-29Μαρτίουκαιθαπάρειμέρος

στο 6ο διεθνές τουρνουά.Ολοκληρώνο-
ντας τηνφετινή διοργάνωση,φυσικά και
είμαστεανοιχτοίστονασυνδράμουμεστο
καλεντάρι που θα δημιουργηθεί για την
ΕθνικήΠαίδωνμεορίζοντατο2021.

Δράττοντας την ευκαιρία θέλωνα εν-
θαρρύνω όλους τους ιδιώτες και όλους
τους φορείς που ασχολούνται με τουρ-
νουά χάντμπολ στην Ελλάδα να στηρί-
ζουν τις Εθνικές ομάδες.Με χαρά βλέ-
πω ότι κάποιοι διοργανωτές το κάνουν
πράξη, πιστεύω όμως ότι όλοι πρέπει
νασυμβάλουμεσεαυτό.Σεόλοαυτό το
διάστημα, από το 2013 έως το 2017, ο
ΒΡΙΛΗΤΤΟΣ έχει δώσει την ευκαιρία σε
19διαφορετικούςσυλλόγουςνασυμμετέ-
χουνσεένα τουρνουάυψηλούεπιπέδου
και διεθνώνπροδιαγραφών με αντιπά-
λουςσπουδαίεςσχολέςτουαθλήματοςα-
πότοεξωτερικό.Παραστάσεις,πουμέσω
του ΒΡΙΛΗΤΤΟΣ, είχαν την δυνατότητα
να βιώσουν επί ελληνικού εδάφους. Ο
ΒΡΙΛΗΤΤΟΣ είναι ένα τουρνουά για το
οποίο όλοι οι άνθρωποι του αθλήματος
δικαιούνται να αισθάνονται υπερήφανοι.
Διαφημίζει το ελληνικό χάντμπολ και την
Ελλάδαμαςστο εξωτερικό και όχι μόνο
για την αγωνιστική και οργανωτική του
ποιότητα, αλλά και για όλες τις δράσεις
του, κοινωνικές,πολιτιστικές, επιμορφω-
τικέςπουτοκάνουνναξεχωρίζει.ΟΒΡΙ-
ΛΗΤΤΟΣ είναι μεγάλοςπρεσβευτής του
ελληνικού χάντμπολ στο εξωτερικό και
αυτότολένεπρώτοιαπ’όλουςοιΕθνικές
ομάδεςκαιοισύλλογοιπουέχουνπάρει
μέροςσεαυτό.

Στο σημείο αυτό θέλω να εκφράσω
τηντιμήκαιχαράμας,όσοναφοράστον
κοινωνικό πυλώνα του τουρνουά, που
φέτος θα συνεργαστούμε με την ΕΛΕ-
ΠΑΠ.Περιμένουμετονκόσμοναπαρακο-
λουθήσει το τουρνουά,βλέπονταςωραία
και δυνατάπαιχνίδια και να υποστηρίξει
τηνπροσπάθεια τωνΕλλήνωναθλητών
απέναντι σε μεγάλεςσχολές τουπαγκο-
σμίουχάντμπολ».
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Το Παράρτημα Ημαθίας της Ελληνικής Μαθηματικής Εται-
ρείας βραβεύει τους μαθητές, που διακρίθηκαν στους Μαθη-
ματικούς Διαγωνισμούς «Θαλής», «Ευκλείδης», «Αρχιμήδης», 
«Υπατία» και «Καραθεοδωρή», την Κυριακή 1 Απριλίου 2018 και 
ώρα 11:00 πμ στην Αντωνιάδειος Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών 
Δήμου Βέροιας.

Κεντρική ομιλήτρια της τελετής βράβευσης είναι η κ. Κατερίνα 
Καλφοπούλου ,συγγραφέας και  καθηγήτρια στη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση.

Η ομιλία της  έχει τίτλο  στα «Η απαρxή της γραφής και της 
αρίθμησης ».

Οι μαθητές που θα βραβευτούν είναι:
Για τον διαγωνισμό «Υπατία» (Ημαθία)
ΑΛΑΓΚΙΟΖΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΝΙΚΗ 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΙΛΙΑ 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΓΚΙΑΤΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΔΑΝΙΗΛΙΔΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΔΙΝΤΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΔΟΞΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΑ 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΖΑΜΑΝΗ ΕΛΕΝΗ 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΚΑΓΚΕΛΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ  ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΚΑΜΠΑΝΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΚΑΡΑΣΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ
ΚΑΡΒΟΥΝΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΠΑΝΟΥ
ΚΟΛΟΒΟΥ ΕΙΡΗΝΗ-ΜΑΡΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΠΑΝΟΥ
ΚΟΝΤΟΝΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΚΟΥΙΤΙΛΑ  ΠΑΟΥΛΑ 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΚΟΦΚΕΛΗ ΕΛΕΝΗ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ-ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ 1ο ΓΥΜΝ. ΒΕΡΟΙΑΣ
ΛΙΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΜΑΝΩΛΑΣ ΗΛΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΠΑΝΟΥ
ΜΟΣΧΑΤΑ ΖΩΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΛΙΚΗΣ
ΜΠΑΜΠΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΜΠΑΝΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΜΠΡΟΥΒΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΠΑΤΣΙΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΠΟΥΛΤΣΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΣΑΡΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΣΟΥΠΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ
ΣΤΑΜΑΤΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΙΡΗΝΗ 1ο ΓΥΜΝ. ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ
ΣΩΤΗΡΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΤΑΜΠΑΚΗ ΣΟΦΙΑ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΤΖΙΑΤΖΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΤΖΙΑΤΖΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΤΖΟΥΝΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΜΙΧΑΗΛ 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΤΣΑΓΓΑΡΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ
ΤΣΕΛΙΟΥ ΕΥΤΕΡΠΗ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΤΣΙΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΠΑΝΟΥ
ΧΟΡΓΚΙΤΟ ΛΑΛΟΣΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΛΙΚΗΣ
Για τον διαγωνισμό «Κ. Καραθεοδωρή» 
ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΝΙΚΗ 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΙΛΙΑ 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΚΑΓΚΕΛΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΚΟΦΚΕΛΗ ΕΛΕΝΗ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΜΟΣΧΟΤΑ ΖΩΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΛΙΚΗΣ
ΜΠΑΝΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΣΑΡΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΙΡΗΝΗ 1ο ΓΥΜΝ. ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ
ΤΖΙΑΤΖΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ 
ΤΖΟΥΝΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΜΙΧΑΗΛ 4ο ΓΥΜΝ. ΒΕΡΟΙΑΣ
ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ
ΤΣΕΛΙΟΥ ΕΥΤΕΡΠΗ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΤΣΙΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
Για τον διαγωνισμό «Θαλής»
ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ  ΛΟΥΚΑΣ  2ο ΓΥΜΝ. ΝΑΟΥΣΑΣ Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ  ΚΩΣΤΑΣ  5ο ΓΥΜΝ.ΒΕΡΟΙΑΣ Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ  ΓΙΩΡΓΟΣ  3ο ΓΥΜΝ. ΒΕΡΟΙΑΣ Β’ ΓΥΜΝ.
ΑΣΙΑΤΙΔΟΥ  ΕΥΓΕΝΙΑ  2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ Β’ ΓΥΜΝ.
ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2ο ΓΥΜΝ. ΝΑΟΥΣΑΣ Β’ ΓΥΜΝ.
ΔΕΛΛΑ  ΒΑΙΑ  2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΕΥΦΗΜΙΑΝΙΔΟΥ  ΒΙΡΓΙΝΙΑ  4ο ΓΥΜΝ. ΒΕΡΟΙΑΣ Β’ ΓΥΜΝ.

ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ  ΣΟΦΙΑ  3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ Β’ ΓΥΜΝ.
ΚΑΡΑΜΟΥΤΗΣ  ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛ. ΒΕΡΟΙΑΣ Β’ ΓΥΜΝ.
ΚΟΥΚΟΥΤΕΓΟΥ  ΜΑΡΙΑ 5ο ΓΥΜΝ. ΒΕΡΟΙΑΣ Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΚΥΡΑΝΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2ο ΓΥΜΝ. ΝΑΟΥΣΑΣ Β’ ΓΥΜΝ.
ΚΥΡΙΑΚΟΥ  ΓΑΛΑΤΕΙΑ  5ο ΓΥΜΝ. ΒΕΡΟΙΑΣ Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΛΕΖΕΚΙΔΗΣ  ΓΙΩΡΓΟΣ  5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ Β’ ΓΥΜΝ.
ΜΟΥΔΟΥΡΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΗΣ  2ο ΓΥΜΝ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 
ΗΜΑΘΙΑΣ Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΜΟΥΖΑΦΕΤΛΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΗΣ  2ο ΓΥΜΝ. ΝΑΟΥΣΑΣ Β’ ΓΥΜΝ.
ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΑ  3ο ΓΥΜΝ. ΝΑΟΥΣΑΣ Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ  ΠΟΛΥΤΙΜΗ-ΣΟΥΜΕΛΑ  
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΜΠΕΡΣΟΣ  ΖΑΦΕΙΡΗΣ  3ο ΓΥΜΝ. ΝΑΟΥΣΑΣ Β’ ΓΥΜΝ.
ΜΠΛΙΟΥΡΗΣ  ΣΠΥΡΟΣ 3ο ΓΥΜΝ. ΝΑΟΥΣΑΣ Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΤΡΥΦΩΝ 
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣΒ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΣΤΑΥΡΙΑΝΙΔΗΣ  ΓΙΑΝΝΗΣ  2ο ΓΥΜΝ. ΒΕΡΟΙΑΣ Β’ ΓΥΜΝ.
ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ  1ο ΓΥΜΝ. ΒΕΡΟΙΑΣ Β’ ΓΥΜΝ.
ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ  ΜΑΡΙΑ  1ο ΓΥΜΝ. ΒΕΡΟΙΑΣ Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΤΥΠΟΥ  ΕΛΕΝΗ  5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ  ΑΛΕΞΗΣ  2ο ΓΥΜΝ. ΒΕΡΟΙΑΣ Γ’ ΓΥΜΝ.
ΑΥΤΖΙΔΟΥ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΡΑΦΑΗΛΙΑ  6ο ΓΥΜΝ. ΒΕΡΟΙΑΣ
Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΓΚΑΛΙΤΣΙΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΑ  6ο ΓΥΜΝ. ΒΕΡΟΙΑΣ Γ’ ΓΥΜΝ.
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ  ΚΥΡΙΑΚΗ-ΣΜΑΡΑΓΔΑ 
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΚΑΡΟΛΙΔΟΥ  ΚΑΤΕΡΙΝΑ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
 ΗΜΑΘΙΑΣ Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ  ΘΟΔΩΡΗΣ 2ο ΓΥΜΝ. ΒΕΡΟΙΑΣ Γ’ ΓΥΜΝ.
ΛΑΖΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ  1ο ΓΥΜΝ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΚΗ  ΙΩΑΝΝΑ  2ο ΓΥΜΝ. ΒΕΡΟΙΑΣ Γ’ ΓΥΜΝ.
ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΗΣ  6ο ΓΥΜΝ. ΒΕΡΟΙΑΣ Γ’ ΓΥΜΝ.
ΠΟΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ  ΚΥΡΙΑΚΟΣ 4ο ΓΥΜΝ. ΒΕΡΟΙΑΣ Γ’ ΓΥΜΝ.
ΤΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΤΖΕΠΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΗΣ  2ο ΓΥΜΝ. ΝΑΟΥΣΑΣ Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ  ΗΛΙΑΣ 3ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚ. ΒΕΡΟΙΑΣ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΓΙΑΚΟΥΜΠ  ΑΝΤΩΝΗΣ  2ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΓΚΑΛΤΣΙΔΗΣ  ΓΙΩΡΓΟΣ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΒΕΡΟΙΑΣ-ΦΙΛΙΠΠΕΙΟ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΔΑΙΟΣ  ΓΡΗΓΟΡΗΣ 2ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚ. ΒΕΡΟΙΑΣ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΘΕΟΦΡΟΝΙΔΗΣ  ΣΤΕΦΑΝΟΣ  2ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΑ  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ  
3ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΚΟΛΚΑ  ΠΟΛΥΞΕΝΗ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΒΕΡΟΙΑΣ-ΦΙΛΙΠΠΕΙΟ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ  ΒΙΡΓΙΝΙΑ  2ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 
ΒΕΡΟΙΑΣ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΠΛΑΤΣΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΗΣ  2ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΦΙΛΟΣΙΔΗΣ  ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  2ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 
ΒΕΡΟΙΑΣ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ  ΕΙΡΗΝΗ  1ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ
ΜΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ  ΓΥΜΝ. ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΠΕΓΙΟΥΔΗ  ΜΑΡΙΑ-ΜΥΡΤΩ  ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 
ΠΛΑΤΕΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ
Για τον διαγωνισμό «Ευκλείδης»
ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1ο ΓΥΜΝ. ΒΕΡΟΙΑΣ Β΄ΓΥΜΝ.
ΠΟΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 4ο ΓΥΜΝ. ΒΕΡΟΙΑΣ Γ ‘ ΓΥΜΝ.
ΚΟΛΚΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ 1ο ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Επίσκεψη συνεργασίας 
και συνεκπαίδευσης

Μαθητές του ΕΠΑΛ Βέροιας που συμμετέχουν σε προγράμματα σχολικών 
δραστηριοτήτων, αγωγής σταδιοδρομίας και αγωγή του ενεργού πολίτη, αν-
θρώπινα δικαιώματα- Δημοκρατία, επισκέφθηκαν την Δευτέρα το σχολείο μας, 
συνοδευόμενοι από τους υπευθύνους εκπαιδευτικούς τους. Τα δύο σχολεία 
ανήκουν στην δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση, το ΕΠΑΛ εκπαιδεύ-
ει μαθητές τυπικής εκπαίδευσης και το Ε.Ε.Ε.ΕΚ. μαθητές με ειδικές ανάγκες, 
όμως και τα δύο σχολεία απονέμουν απολυτήριους τίτλους με κατοχυρωμένα 
ίσα και ίδια επαγγελματικά δικαιώματα.   

Στόχος της επίσκεψης είναι η συνεργασία, η ευαισθητοποίηση σε ζητή-
ματα συνεκπαίδευσης,   εφόσον τα σχολεία μας συμμετέχουν από κοινού σε 
δίκτυο σχολικών μονάδων  δραστηριοποίησης μίας «Εικονικής Επιχείρησης» 
παραγωγής -  επεξεργασίας-τυποποίησης – διακίνησης αρωματικής ρίγανης. 
Πραγματοποιήθηκε ξενάγηση, ενημέρωση αλλά και βιωματική παρέμβαση 
με θέμα τη συνεκπαίδευση, τις δυνατότητες, δικαιώματα των ατόμων με ανα-
πηρία. Αναλύθηκε η έννοια της κοινωνικής ευθύνης και ο σεβασμός στην αν-
θρώπινη αξιοπρέπεια. Αναδύθηκαν πρακτικές συμπεριληπτικής εκπαίδευσης 
με στόχο την ισότιμη συμμετοχή και συνεργασία μαθητών με ή χωρίς ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες. Με βιωματικές ασκήσεις που εκτελέσθηκαν από τη 
ψυχολόγο του Ε.Ε.Ε.ΕΚ Νάουσας, καλλιεργήθηκε η εν-συναίσθηση, η αλλη-
λεγγύη και το ομαδικό πνεύμα. Δράσεις σαν τη σημερινή, υποστηρίζουν την 
απαλλαγή της κοινωνίας από στερεότυπα και προκαταλήψεις γύρω από τη 
διαφορετικότητα και την αναπηρία.    

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ΝΑΟΥΣΑΣ 

Συνάντηση Παιδικών & 
Νεανικών Χορωδιών Νάουσας
Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, ο Σύλλογος Πολιτισμού ενCANTO διοργανώ-

νει τη Συνάντηση Παιδικών & Νεανικών Χορωδιών Νάουσας, που θα πραγμα-
τοποιηθεί  το Σαββατοκύριακο 31 Μαρτίου  και 1 Απριλίου. 

Η διοργάνωση αναμένεται με μεγάλο ενθουσιασμό, καθώς θα φιλοξενήσει 
συνολικά 15 συμμετέχουσες χορωδίες και μια χορωδία σε έκτακτη τιμητική εμ-
φάνιση. 650 νέοι και παιδιά-χορωδοί από διάφορες περιοχές της Ελλάδας θα 
κατακλύσουν την πόλη για δύο ημέρες και θα λάβουν μέρος στις δύο συναυ-
λίες του Σαββάτου και της Κυριακής, καθώς και στις παράλληλες δράσεις που 
έχουν οργανωθεί για όλη τη διάρκεια του φεστιβάλ.

Οι δύο συναυλίες θα διεξαχθούν στο Δημοτικό Θέατρο Νάουσας, ενώ οι 
παράλληλες δράσεις ποικίλλουν και είναι πρωτότυπες: οι μικροί χορωδοί θα 
έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν δωρεάν κινηματογραφική προβολή 
βραβευμένης με όσκαρ ταινίας μικρού μήκους με θέμα το χορωδιακό τραγούδι 
στον Κινηματογράφο CinΈρια, καθώς και να «ξεναγηθούν» στις ομορφιές της 
Νάουσας από μαθητές του 1ου Λυκείου Νάουσας σε μια πολιτιστική παρουσί-
αση στον Πολυχώρο Έρια. Το Σάββατο το βράδυ μετά το πέρας της συναυλί-
ας, όπως κάθε χρόνο, χορωδοί και γονείς θα τραγουδήσουν και θα διασκεδά-
σουν στο μεγάλο πάρτι που θα γίνει στο Στέκι Νεολαίας.

Η 3η Συνάντηση Παιδικών & Νεανικών Χορωδιών παρουσιάζει φέτος 
πρόσθετο ενδιαφέρον για πολλούς λόγους: αρχικά αξιοσημείωτη είναι η με-
γάλη προσέλευση και αφετέρου η ποιότητα των χορωδιών που συμμετέχουν. 
Μουσικά σχήματα που φιλοξενήθηκαν στις προηγούμενες διοργανώσεις 
(Ωδείο Δημόπουλου Κοζάνης, Χορωδία Αγ. Γεωργίου Γιαννιτσών, Ωδείο Ι.Μ. 
Βεροίας, Ναούσης & Καμπανίας κ.α.), καθώς και νέα χορωδιακά σχήματα (Ω-
δείο Έδεσσας, Μελισσάνθη Αλεξάνδρειας, Δημοτικό Ωδείο Σερβίων, Μουσικό 
Γυμνάσιο Κατερίνης, Χορωδία Άγιος Κήρυκος Φλώρινας, αλλά και το Κρατικό 
Ωδείο Θεσσαλονίκης κ.α.), ανεβάζουν τον πήχη ψηλά και δημιουργούν προσ-
δοκίες για μια ανεπανάληπτη διοργάνωση. Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι πολλές 
από τις συμμετέχουσες χορωδίες αναζήτησαν οι ίδιες την παρουσία τους στη 
Συνάντηση, η οποία έχει γίνει πια θεσμός στα μουσικά χορωδιακά δρώμενα 
της Ελλάδας. Η διοργάνωση, που ξεκίνησε πριν από 3 χρόνια από μια ιδέα 
της Καλλιτεχνικής Διευθύντριας του Συλλόγου, Δήμητρας Μητρέντση, υλοποι-
είται με την αρωγή του Δήμου και με την αμέριστη συμπαράσταση των χορη-
γών και των εθελοντών της πόλης μας. Η στήριξη των πρώτων συμβάλλει καί-
ρια, ώστε να προσφέρει το φεστιβάλ ποιοτικές υπηρεσίες εφάμιλλες των αντί-
στοιχων φεστιβάλ του εξωτερικού, ενώ η προσφορά των δεύτερων δημιουργεί 
ένα υπέροχο κλίμα φιλοξενίας. Ταυτόχρονα, φέτος η εθελοντική προσφορά 
«εξαπλώθηκε» με τη συγκινητική συμμετοχή, όχι μόνο πολιτών που αγαπούν 
τη χορωδιακή μουσική, αλλά και μαθητών των σχολείων της Νάουσας.

Εν αναμονή λοιπόν της έναρξης της Συνάντησης…

Την Κυριακή 1 Απριλίου
Βραβεία σε μαθητές, που διακρίθηκαν 
στους Μαθηματικούς Διαγωνισμούς

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ 
Το Διοικητικό  Συμβούλιο και οι τρόφιμοι της Φιλοπτώχου Αδελφότητος κυ-

ριών Βέροιας, ευχαριστούν για την ευγενική τους προσφορά:
1) Ανώνυμη κυρία για τη δωρεά των 200 ΕΥΡΩ, στη μνήμη του αγαπημέ-

νου συζύγου της Δημήτρη, με τη συμπλήρωση τριών ετών από το θάνατό του.
2) Την κ. Μαζαράκη –Δαβόρα Κατερίνα για τη δωρεά των 100 ΕΥΡΩ, στη 

μνήμη προσφιλών νεκρών.
3) Ανώνυμες οικογένειες για τη δωρεά των 100 ΕΥΡΩ, στη μνήμη Στέργιου 

Κουκούδη  και Αθανασίας Χατζηπάντου, αντί στεφάνου.
4) Ανώνυμη κυρία για τη δωρεά των 100 ΕΥΡΩ, υπέρ υγείας.
5) Τον κ. Καλλιγά Νικόλαο, για τη δωρεά των 60 ΕΥΡΩ, για τις ανάγκες του 

συσσιτίου.
6) Ανώνυμο κύριο για τα δύο τσουβαλάκια πατάτες.
7) Ανώνυμη κυρία για τα 25 ψωμιά στη μνήμη της μητέρας της.
8) Ανώνυμη κυρία για το ένα λίτρο λάδι και μακαρόνια.
9) Ανώνυμη κυρία για τα δύο βαρελάκια ελιές.
10) Ανώνυμο κύριο για τα πενήντα πακέτα αλεύρι.
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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

Με ιδιαίτερη συγκίνηση στην 
αίθουσα τελετών της κοινότη-
τας του Μακροχωρίου πραγμα-

τοποιήθηκε η γιορτή της 25ης Μαρτί-
ου από τους μαθητές της Β’ τάξης του 
Γενικού Λυκείου Μακροχωρίου, την 
Παρασκευή 23 Μαρτίου. Οι στίχοι του 
Νικηφόρου Βρεττάκου και του Διονυ-
σίου Σολωμού, η μουσική του Μαρκό-
πουλου και του Σαββόπουλου, ο ήχος 
από το νταούλι και τη λύρα δημιούρ-
γησαν μία ατμόσφαιρα κατανυκτική, 
όπως αρμόζει στη μεγάλη αυτή εθνική 
και θρησκευτική επέτειο.

Οι μαθητές επί σκηνής με άψογες θεατρικές
κινήσεις σε σχήμα χορού αρχαίας τραγωδίας
ύμνησαν«τηγη τωνμαρτύρωνκαι τωνλουλου-
διών», βάδισαν μαζί «με τα άνθηπου από το
αίμα του Ρήγα αναπήδησαν» καιωςΈλληνες
φάνηκαν «απ’ τον πλούτο πλουσιότεροι, την
ομορφιά ομορφότεροι, το φως φωτεινότεροι».
Χίλιαμπράβοαξίζουνσεόλουςτουςμαθητέςκαι
τουςυπεύθυνουςκαθηγητές.

Στο δεύτερο μέρος της γιορτής ακολούθησε
αφιέρωμα στον αγώνα και την γενοκτονία των
ποντίων καθώς και τιμητική βράβευση του Ι-
δρύματος «Παναγία Σουμελά» για τηνπολυετή
προσφοράτουστοσχολείομας.Τηγιορτήπαρα-
κολούθησανοπρόεδρος του Ιδρύματος κ.Τανι-
μανίδηςΓιώργος,οαντιπρόεδροςκ.Ιωακειμίδης
Κωνσταντίνοςκαιοδιευθυντήςκ.ΔάλλαςΑντώ-
νιος, οι οποίοι παρέλαβαν από τη διευθύντρια
τουσχολείου κ.Τσαντσάν Ιωάννα ευχαριστήρια
πλακέταωςελάχιστοδείγμααναγνώρισηςκαιευ-
γνωμοσύνηςτηςμεγαλοψυχίαςκαισυνεισφοράς
τουιδρύματος.

Τα τελευταία 15 χρόνια σε ανάμνηση των
μαθητώνμαςπου χάθηκανστοδυστύχημα των
Τεμπών το ίδρυμα χορηγεί χρηματικά βραβεία

– υποτροφίες σε αριστεύσαντες μαθητές τηςΑ’
Λυκείου που διακρίνονται για το ήθος τους. Η
στάση τουαποτέλεσε και αποτελεί βάλσαμο και
παρηγοριάγιατοσχολείομαςκαιτηντοπικήκοι-
νωνία και γι’ αυτόαισθανόμαστε τηνανάγκη να
τοευχαριστήσουμεδημόσια.

Ο πρόεδρος κ. Τανιμανίδης Γιώργος υπο-
γράμμισεπωςτοίδρυμαεπιτελείαπλώςτοκαθή-
κοντουκαιπάνταθααφουγκράζεταιτιςανάγκες
τουσχολείουμας.Ολόγοςτουαπέσπασεθερμά
χειροκροτήματα απ’ τους μαθητές, τους γονείς,
τους εκπαιδευτικούς, τους εκπροσώπους του
συλλόγου γονέων και κηδεμόνων και φορέων
της τοπικής κοινωνίας και έκλεισε με τον πιο
ελπιδοφόρο τρόπο τη γιορτήμας, μία γιορτήα-
φιερωμένηστηνελευθερία,τηδικαιοσύνηκαιτην
ανθρωπιά.

ΗδιευθύντριακαιοΣύλλογοςΔιδασκόντων
τουΓΕΛΜακροχωρίου

Ηεπέτειοςτης25ηςΜαρτίου
καιηβράβευσητουΙδρύματος«ΠαναγίαΣουμελά»

απότοΓΕΛΜακροχωρίου

Φαρμακεία
Τετάρτη 28-3-2018

14:30-20:30ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΟΦΙΑ & ΣΙΑ
Ο.Ε.ΠΙΕΡΙΩΝ7 (απέναντιαπόβενζινάδικοΓα-
λάνη)23310-73324

14:30-20:30ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΖΩΗ ΒΕΝΙΖΕ-
ΛΟΥ2823310-2513019:00-01:00+διαν.ΤΣΙΑ-
ΜΗΤΡΟΥΑΘΗΝΑΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 6 23310-
22017



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

www.laosnews.gr

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700
τμ.μεκτίσμαδυόροφοσε τιμή
ευκαιρίας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφιποτιστι-
κό11στρέμματαστηΜελίκη(πε-

ριοχήΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
-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:23841 -ΩΡΟΛΟΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

κατάαποκλειστικότηταΓκαρσονιέρασυνολι-
κήςεπιφάνειας21τ.μ.στον4οόροφο.Απο-
τελείταιαπό1Υπνοδωμάτιο,Σαλοκουζίνα,
Μπάνιο .Είναικατασκευασμένητο1978και
διαθέτειθέρμανσηΚλιματισμός,Κουφώματα
Αλουμινίουσυρόμενα,Ανελκυστήρα,A/C,Ηλ.
Συσκευές-Τιμή:120€.

Κωδ.118ΣτηνΑΝΟΙΞΕΩΣενοικιάζεται
μίαπλήρωςανακαινισμένηγκαρσονιέρα1ου
ορ.με38τ.μ.,μεδύοχώροςκαιεντοιχισμένη
ντουλάπα ,ηθέρμανσητηςμεδύοκλιματι-
στικάInverterκαιηπόρταΘωρακισμένη,σε
εξαιρετικάκαλήκατάσταση,ενοίκιο190€.

κωδ.23399ΑΓΙΑΒΑΡΒΑΡΑ,καινούργια
γκαρσονιέρα50τ.μ.1οςόροφος,βλέπεισε
ανοιχτωσιά,νεόδμητη ,σεπολύκαλήκατά-
σταση,καινούργιασυνθετικάκουφώματαμε
διπλά τζάμια,άριστηδιαρρύθμιση,οιχώροι
τηςλειτουργικοί,αυτόνομηθέρμανσημεο-
γκομετρητές,χωρίςκοινόχρηστα,μόνο160€.

Κωδ: 23808 -ΚΑΛΛΙΘΕΑΔιαμέρισμα
συνολικήςεπιφάνειας87τ.μ.στον3οόρο-
φο.Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,
Κουζίνα,ΜπάνιοκαιWC.Είναι κατασκευα-
σμένοτο1987καιδιαθέτειθέρμανσηΚεντρι-
κή-Πετρέλαιο,ΑπεριόριστηΘέα,Κουφώματα
Αλουμινίουσυρόμενα,Ανελκυστήρα,Πάρ-
κινγκ,Διπλάτζάμια-Τιμή:200€.

Κωδ:23967 -ΠΙΕΡΙΩΝΤΕΡΜΑΕΝΟΙ-
ΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάαποκλειστικότητανεόδμητο
διαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.,βλέ-
πεισεανοιχτωσιά,1οςΥπερυψωμένος.Απο-
τελείταιαπό2Υ/Δ,μίαωραίαΣαλονοκουζίνα
καιΜπάνιο .Είναικατασκευασμένοτο2002
καιδιαθέτει θέρμανσηΑτομικήΠετρελαίου,
έχειΚουφώματαΣυνθετικάμεδιπλάτζάμια,
Ανελκυστήρα καινούργιο , κλειστό γκαράζ
μεγάλοκαιδυνατότητα2ηςθέσηςστάθμευ-
σης,Τέντες,Σίτες,BBQ,Μπαλκόνια16τ.μ.
-Τιμή:300€.

Κωδ.13688Ενοικιάζεταιανακαινισμένο
διαμέρισμαστοκέντροτηςπόλης90τ.μ.σε
1οόροφομε2υ/δ,σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο.
Η κατάσταση τουπολύκαλή , με κεντρική
θέρμανσηπετρελαίουπουλειτουργείάψογα
καιτοενοίκιοεπίσηςλογικόστα260€.Διαθέ-
σιμοάμεσα.

Κωδ:23702 -ΑΓΙΑΠΑΡΑΣΚΕΥΗανα-
καινισμένοΔιαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας
90 τ.μ.στον3οόροφο.Αποτελείταιαπό2
Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιοκαι
WC.Είναικατασκευασμένοτο1989καιδια-
θέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέλαιο,Κουφώ-
ματαΣυνθετικά,Διπλάτζάμια -Τιμή:200€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιδιαχείρισηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 22988ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ ενοικιάζεται
σπάνιοδιαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας105
τ.μ.1οςορ.Εξαιρετικήςδιαρρύθμισης ,Δια-
μπερέςκαιμεπολύφωτεινούςχώρους,απο-

τελούμενοαπό3Υπνοδωμάτια,Σαλοκουζίνα
καιΜπάνιο .Είναικατασκευασμένοτο1999
και διαθέτει θέρμανσηΑτομικήμε υπέρυ-
θρες , έχει μεγάληβεράντα , απεριόριστη
Θέαστονκάμποκαιτακουφώματατουείναι
μεδιπλάτζάμια,-Τιμή:250€.Αποκλειστική
διάθεσηκαιδιαχείρισηαπό τηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:24394 -ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙΕΝΟΙΚΙΑ-
ΖΕΤΑΙΔιαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας105
τ.μ.Ημιώροφος.Αποτελείταιαπό3Υπνοδω-
μάτια,Σαλονοκουζίνα,Μπάνιο .Είναικατα-
σκευασμένο το1978καιδιαθέτειθέρμανση
Αυτόνομη-Πετρελαίου,ΚουφώματαΑλουμι-
νίου,ΑνοιχτόΠάρκινγκ,Διπλάτζάμια,Σκαλιά
εισόδου-Τιμή:200€.

Κωδ:23494 -Στηναρχή τηςΑνοίξεως
ενοικιάζεταιδιαμέρισμασυνολικής επιφάνει-
ας110 τ.μ.Ημιυπόγειο.Αποτελείται από2
Υπνοδωμάτια, Σαλόνι, Κουζίνα ξεχωριστή
καιΜπάνιο.Ανακαινίστηκε το2010.Διαθέ-
τειθέρμανσηκεντρικήμεΠετρέλαιοηοποία
λειτουργεί άψογα , κουφώματα καινούργια
συνθετικάμεδιπλάτζάμιακαισίτες.Έχειηλια-
κόθερμοσίφωνακαιBBQ-Τιμή:μόνο150€.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.23243ΠΙΕΡΙΩΝ,Μονοκατοικία95

τ.μ., κατασκευή1965,2υ/δ, 1οςόροφος,
σεανοιχτωσιά, καλοδιατηρημένη , ατομική
θέρμανσηπετρελαίου,μεκαινούργιασυνθε-
τικάκουφώματα , διαθέτει ηλιακόθερμοσί-
φωνα,μεπολύάνετηβεράντακαιμεανοιχτό
parking,τοοποίοείναικαιαυλήδικήτου .Ε-
νοίκιο260€.

Κωδ.23043ΜονοκατοικίαστουςΓεωρ-
γιανούςΒέροιας116 τ.μ. κομπλέανακαινι-
σμένημεαυλήκαικήπομε3δσκλκαιμετζάκι
ενεργειακό , μεηλιακόθερμοσίφωνακαι 3
μπάνια.Μίσθωσηκαιμεέπιπλαόπωςείναι
,μόνοσεσοβαρούςμισθωτέςμεμίσθωμα
τα270€.

Κωδ:23483 -ΛευκόπετραΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙνεόδμητηΜονοκατοικίακομπλέεπιπλω-
μένοσυνολικήςεπιφάνειας200 τ.μ.σεδύο
επίπεδα .Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,
Σαλόνι,Κουζίνα,1ΜπάνιοκαιWC.Είναικα-
τασκευασμένητο1998καιδιαθέτειθέρμαν-
σηΑτομική -Πετρέλαιο,ΑπεριόριστηΘέα,
ΚουφώματαΣυνθετικά,Πάρκινγκ,Αποθήκη
,Κήπο,Τζάκι,A/C,Συναγερμό,Έπιπλα,Ηλ.
Συσκευές,Διπλάτζάμια-Τιμή:280€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:23708 -ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙκατάα-

ποκλειστικότηταστοδρόμοπροςτηΒεργίνα
δύοαποθήκες ηβιοτεχνικός χώροςσυνο-
λικήςεπιφάνειας1.180 τ.μ.μαζίμε15στρ.
οικοπεδικόχώρο.Είναικατασκευασμένεςτο
1985καιδιαθέτουνμεγάλοπροαύλιο -Ενοί-

κιο1.000€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:23000 -ΩΡΟΛΟΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας26τ.μ.1οςορ.
Αποτελείταιαπό1Χώρο, .Είναι κατασκευ-
ασμένο το1970καιδιαθέτειανοιχτωσιάκαι
φωτεινότητα ,έχειΚουφώματαΣυνθετικάκαι
Ανελκυστήρα,Τιμή:160€.

Κωδ:23002 -ΩΡΟΛΟΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείομεγάληςπροβολής ,συνολικής ε-
πιφάνειας33τ.μ.1οςορ.Αποτελείταιαπό1
Χώρο, .Είναι κατασκευασμένο το1970και
ανακαινίστηκε το1997.ΔιαθέτειΚουφώματα
Αλουμινίου,ΔιπλάτζάμιαενοίκιοΤιμή:160€.

Κωδ:23364-ΠΙΕΡΙΩΝστηναρχήΕΝΟΙ-
ΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάαποκλειστικότητανεόδμητο
Γραφείοσυνολικής επιφάνειας47 τ.μ. 1ος
Υπερυψωμένος.Αποτελείταιαπό2Χώρους
καιμπάνιο.Είναι κατασκευασμένο το2012
καιδιαθέτει θέρμανσηΑτομική -Πετρέλαιο,
ΚουφώματαΑλουμινίουμεΔιπλάτζάμια,Σκα-
λιάεισόδου,χωρίςκοινόχρηστα-Τιμή:220€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 23979ΚΕΝΤΡ0ΒΕΡΟΙΑΣ,στον

πεζόδρομο τηςΚοντογεωργάκηενοικιάζεται
κατάστημα45τ.μ.,σεεξαιρετικάκαλήκατά-
σταση ,πρόκειταιγιαένανενιαίοχώρο ισό-
γειο,ΑποκλειστικήδιάθεσηαποτηνΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,ενοίκιο250€.

Κωδ:24003 -ΒέροιαΚέντροΕΝΟΙΚΙΑ-
ΖΕΤΑΙγωνιακόκατάστημασυνολικήςεπιφά-
νειας56τ.μ.σεπολύκαλόσημείογιαάπει-
ρεςεπαγγελματικέςχρήσεις.Αποτελείταιαπό
έναν ενιαίοχώρομεWCαλλάκαιυπόγειο
.Τομίσθωμα τουπολύχαμηλόστα250€.
ΑποκλειστικάαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 24007 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
κατάαποκλειστικότητακατάστημασυνολικής
επιφάνειας78τ.μ.ισόγειο.Αποτελείταιαπό1
ΧώροκαιWC.Διαθέτειπολύμεγάληβιτρίνα
καιεπιπλέον45τ.μ.πατάρικαι102τ.μ.υπό-
γειο,μίσθωμαεξαιρετικάχαμηλόστα310€.
Αποκλειστική διάθεσηαπό τηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ: 24355 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

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

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:105265ΡΟΔΩΝΠΩΛΕΙΤΑΙΓκαρ-

σονιέρασυνολικής επιφάνειας42 τ.μ.Ημι-
ώροφος.ΑποτελείταιαπόΣαλόνι,Κουζίνα,
Μπάνιο .Είναικατασκευασμένητο1975και
διαθέτειΚουφώματαΣυνθετικά,ΠόρταΘωρα-
κισμένη,Διπλάτζάμια,Σκαλιάεισόδου-Τιμή:
26.000€.

Κωδ:115410 -ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΔια-
μέρισμασυνολικής επιφάνειας 81 τ.μ. 1ος
Υπερυψωμένος.Αποτελείται από2Υπνο-
δωμάτια, Σαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιο .Είναι
κατασκευασμένοτο1979καιδιαθέτειανελκυ-
στήρακαιαποθήκη-Τιμή:50.000€.

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

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΤΡΙΛΟΦΟΣ,Πωλούνται σήμερα2 με-

ζονέτες των150τ.μ.ηκάθεμιαμεεσωτερι-
κήσκάλα,οιοποίεςβρίσκονταισεοικόπεδο
744τ.μ., είναι κατασκευή 1992, διαθέτουν
εκπληκτική και ανεμπόδιστηθέα, μεπολύ
ωραίοκήπο,οιχώροι τουςλειτουργικοί,σε
αμφιθεατρικήθέση,διαμπερές.Μόνοσοβα-
ρέςπροτάσειςθασυζητηθούν,σεπολύκαλή
τιμήκαιοιδυομεζονέτεςμαζίμόνο70.000€,
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

κωδ.14216ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοικία
230τ.μ.,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυοεπίπεδα
σεπεριφραγμένοοικόπεδο των700 τ.μ.με
ανεξάρτητημεγάληαυλή,μευπόγειο40τ.μ.
,κατασκευή1980,4υ/δ,διαθέτειθέααπρό-
σκοπτη,μεπολύμεγάλεςβεράντες,άψογα
συντηρημένο,ξύλινακουφώματα,ανεξάρτητη
μεγάληκουζίνα,γεωμετρικάδομημένο ,ορ-
θολογικάκαιλειτουργικάάριστο,χωρίςθέρ-

μανση,μεδυνατότητατοποθέτησηςγιατζάκι
ήσόμπα(υπάρχεικαμινάδα),επιπλωμένο,με
αποθήκη,μεδύοντουλάπες,μεηλεκτρικές
συσκευές,μεηλιακόθερμοσίφωνα,εντυπωσι-
ακοίχώροιυποδοχής,ηλιόλουστοιχώροι,με
δύομπάνια,διαμπερές,σετιμήπραγματικής
ευκαιρίαςμόνο150.000€,Πληροφορίεςμόνο
στηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.13509ΚΑΤΩΕΛΗΑ ,πωλείταιυ-

πόγειααποθήκη , μεγάλημεάδεια και για
πάρκινγκ468τ.μ.,χωρητικότητα16αυτ/των,
κατάλληληκαιγιαάλλεςχρήσεις,ημιυπόγειο,
ξεχωριστόακίνητο,τιμή60.000€.Μόνοσοβα-
ρέςπροτάσειςθασυζητηθούν.,

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 13617 -ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά

αποκλειστικότητανεόδμητοΓραφείοσυνολι-
κήςεπιφάνειας87 τ.μ.1οςΥπερυψωμένος.
Αποτελείταιαπό2Χώρους,.Είναικατασκευ-
ασμένοτο2002καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομι-
κή-Πετρέλαιο,ΚουφώματαΣυνθετικά,Πόρτα
Θωρακισμένη,Διπλάτζάμια–Τιμή:68.000€.

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.Αποτελείταιαπό1Χώροκαιμεwc .Δι-
αθέτει καιΠροαύλιοΠάρκινγκδικό του τιμή
μόνο25.000€.ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣΥΠΗΡΕΣΙ-
ΕΣα)ΗΥπόδειξηαπό1έωςκαι5ακίνητα
επιβαρύνεταιμε25€.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ 13723ΛΑΖΟΧΩΡΙ, Πωλείται α-

γροτεμάχιοστηνπεριοχήΠέτρινη Γέφυρα
3στρέμματα,ητιμήτουεξαιρετικάχαμηλή,
μόνο4.000€.

Κωδ.13738ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙ,Αγροτεμάχιο
3.800τ.μ.,μενεκταρίνιαBigΤop9ετώνπω-
λείταισεεξαιρετικάκαλήτιμή,μόνο11.000€.

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.

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

Κωδ13779ΠΑΤΡΙΔΑ,Οικόπεδο1.225
τ.μ.,βλέπεισεανοιχτωσιά,βρίσκεταισεκε-
ντρικόσημείο.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπό-
δειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,
τιμήμόνο29.000€.

Κωδ.13787ΤΡΙΛΟΦΟΣ,Οικόπεδο1.820
τ.μ., εντός ζώνης , άρτιο και οικοδομίσημο
, εξαιρετικόγια επένδυσηκαι γιαανέγερση
μονοκατοικίας ,η τιμήτουεξαιρετικάσυμφέ-
ρουσα,μόνο25.000€,

ΠΩΛΗΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ: 14238ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 3Πάρκινγκ

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

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣΓΙΑΤΟΛΜΗΡΟΥΣ
Κωδ. 13793ΜΕΤΟΧΙ ,Οικόπεδο 529

τ.μ.,σπάνιο,μεεκπληκτικήκαιανεμπόδιστη
θέα ,αμφιθεατρικόοικόπεδοφιλέτο, ευκαι-
ρίαχωρίςαμφιβολία,μόνογιααποφασιστικό
αγοραστή.Αποκλειστικήδιάθεση και υπό-
δειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,
25.000€.

Κωδ: 105715 - ΤΣΕΡΜΕΝΙ πωλείται
ΣΠΑΝΙΑΕΥΚΑΙΡΙΑδυοοροφοδιαμερίσματα
ανακαινισμέναπολυτελώςσυνολικής επιφά-
νειας210τ.μ.ταοποίαβρίσκονταισε2οκαι3ο
όροφο.Ο2οςόροφοςαποτελείταιαπόσαλό-
νι,κουζίνα,4υπνοδωμάτιακαιμπάνιο.Είναι
κατασκευασμένοςτο1978καιανακαινίστηκε
το2009.Ο3οςόροφοςαποτελείταιαπόσα-
λόνι, κουζίνα, 3 υπνοδωμάτια και μπάνιο.
Τέντες,Διπλά τζάμια,Ηλιακόθερμοσίφωνα
μόνογια τον3οόροφο,είναιχωρίςανελκυ-
στήρα,μεμπαλκόνια30 τ.μ.προσφέρονται
σεπολύκαλήτιμήμόνο90.000€όλομαζί.
Υπόδειξημόνοσεσοβαρά ενδιαφερόμενο.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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,
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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 Μεγαλώνει η μέρα. Χαλα-
ρώνουν και καιρικά τα κάπιταλ 
κοντρόλ...

P Μέρα μέρωσε, τώρα η αυγή 
χαράζει. Και δυστυχώς χαλάζι.

P Πιο μεγάλη, αλλά όχι πε-
ρισσότερη άσπρη η μέρα για 
τους αγρότες μας.

P Σήμερα θέλει να τα πει ο 

Αλέξης στο περιφερειακό συνέδριο 
Σαλονίκη. Και Ανδρέας, και Νταλά-
ρας Νο 2 άμα λάχει.

P Σαλονίκη μες στο δέντρο / 
φύτρωσε καινούριο κέντρο.

P Δυο βλάχοι είχαν μαλώσει 
χοντρά και για χρόνια δεν μιλούσαν 
μεταξύ τους. Κάποια φορά ο ένας 
είδε τον άλλον να περπατά με μια 
κατσίκα στο χέρι.

-Πού το πάς 
το ζώο; ρώτησε.

-Μα... μιλιό-
μαστε; απόρησε 
ο άλλος.

-Δεν μιλώ σε 
σένα, αλλά στο 
ζώο! απάντησε ο 

πρώτος βλάχος.

P Η κατάσταση μπορεί να 
περιγράφει και το περιφερειακό 
συνέδριο της Θεσσαλονίκης. Ε-
κεί όπου όλοι μιλιούνται κι όλοι 
βρίζονται...

P Κατά τα λοιπά. Σαντουιτσά-
δικο άνοιξε ο Κωστόπουλος στην 
Αθήνα, καντίνα στην Άνδρο η Με-

νεγάκη. Κάτι ξέρουν και δεν 
μας λένε.

P Να δείτε που η επόμε-
νη γαστρονομική είδηση θα 
είναι το νέο μπουγατσατζίδι-
κο του Αρναούτογλου.

P Η Ελλάδα που ανακά-
λυψε την αστρονομία, πνίγεται 
στη γαστρονομία.

P Θα άνοιγα κι εγώ έ-
να μαγαζί για φαγητό, αλλά 
επειδή πάντα νιώθω μια λι-
γούρα δεν ξέρω αν περίσ-
σευε τίποτε για τους πελάτες.

P Άσε που αυτοί πάντα δί-
κιο, άρα εσύ πάντα άδικο.

P Κι άντε μετά από 
όλα αυτά να μην δού-
με νωρίτερα τα ραδί-
κια ανάποδα, που έλε-
γε χθες ο Γιώργος στη 
Στέγη.

P Διότι η σχέση των 
περισσοτέρων με την 
υγιεινή διατροφή είναι 
αυτή: τη βλέπουμε άπαξ 
και από κάτω.

P Τι χάναμε τόσα 
χρόνια ε;

P Μιας και μπήκαμε 
για τα καλά στην εβδο-

μάδα θεάτρου, θεωρώ ότι η επό-
μενη περήφανη γριούλα της Ελλά-
δας, θα είναι η Κυρά της Μυκόνου.

P Δεν επιμένω μόνο για το 
αν είναι γριούλα.

P Η αγάπη του φίλου Λεωνί-
δα χθες τον είχε με νερόβραστα 
ρεβίθια και αλάδωτο κουνουπίδι. 
Κι εγώ που νόμιζα ότι εγώ ήμουν 
ο ήρωας.

P Αν το καλοσκεφτείς, το 
γεύμα αυτό είναι το ένα ποτήρι 
νερό μετά.

P Αν ξανα-
πώ κακή κουβέ-
ντα για την αγά-
πη, να με πάρει 
το ποτάμι. Αρκεί 
να είναι ο Σάβα 
στο Βελιγράδι.

P Έχει κάτι 
πλωτά μπαρά-
κια εκεί...

P Έγραψε 
πάλι ο Αρκάς σή-
μερα ε;

P Να σε κό-
βουν το ρεύμα 
και συ να ανα-
ζητάς την από-
χρωση του μαύ-
ρου.

P Και:

Ο υπάλληλος μπαίνει στο γρα-
φείο και με τα δύο του αυτιά δεμέ-
να με γάζες. Το αφεντικό ρωτάει:

-Τι έπαθαν τα αυτιά σου;
-Χθες σιδέρωνα ένα πουκάμι-

σο όταν το τηλέφωνο χτύπησε και 
πάνω στη βιασύνη μου σήκωσα το 
σίδερο αντί για το ακουστικό…

-Καλά, αυτό εξηγεί τι έπαθε το 
ένα αυτί, το άλλο τι έχει;

Κι ο υπάλληλος:
-Ε, να, προσπάθησα να τηλε-

φωνήσω στο Πρώτων Βοηθειών!

K.Π.
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