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Όχι λύση χωρίς τον λαό
  Είναι φανερό ότι το συλλαλητήριο της ερχόμενης 
Κυριακής στην Αθήνα για το θέμα της ονομασίας των 
Σκοπίων έχει πάρει σαφέστατες πολιτικές διαστάσεις. Η 
-για πολλούς- μη αναμενόμενη επιτυχία του αντίστοιχου 
συλλαλητηρίου της Θεσσαλονίκης οδήγησε σε σαφή 
στροφή των αρχικών θέσεων της κυβέρνησης και των 
κομμάτων της αντιπολίτευσης, μεταξύ αυτών και της 
αξιωματικής αντιπολίτευσης. Όλοι έχουν αναθεωρήσει 
τη στάση τους και κάτι αντίστοιχο αναμένεται να 
συμβεί σε ακόμη μεγαλύτερη έκταση και την ερχόμενη 
Δευτέρα.
  Γίνεται όλο και πιο κατανοητό σε όλους ότι το όνομα της 
Μακεδονίας δεν πρόκειται να “πουληθεί” όσο εύκολα 
πίστευαν κάποιοι εντός και εκτός Ελλάδας. Τόσες 
χιλιάδες κόσμου δεν κατέβηκαν και ούτε πρόκειται 
να κατέβουν στους δρόμους για κανένα μνημόνιο 
και οικονομικό μέτρο, όσο βαρύ και να είναι. Για τη 
Μακεδονία όμως φαίνεται ότι όλα είναι διαφορετικά, 
κάτι που δεν ισχύει μόνο για τους Μακεδόνες.
  Είναι βεβαιότητα ότι το ζήτημα του ονόματος του 
κρατιδίου δεν μπορεί να περάσει στη σημερινή Βουλή. 
Οι εκατοντάδες χιλιάδες της Θεσσαλονίκης και οι 
αντίστοιχες ή ακόμη περισσότερες των Αθηνών την 
Κυριακή, δεν είναι αμελητέα ποσότητα αντίστασης για 
να περάσει από τη Βουλή με ισχνές πλειοψηφίες.
  Σήμερα το “Μακεδονικό” είναι το κυρίαρχο θέμα στη 
χώρα μας, ικανό να οδηγήσει σε πρόωση προσφυγή 
στην κάλπη, με εντελώς νέα τα δεδομένα αμέσως μετά 
στην πολιτική σκακιέρα. Κυριακή λοιπόν κοντή γιορτή. 
Γιορτή Μακεδονίας.
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Μετρεις
πατινάδεςάνοιξε
τοΤριώδιο

Εκατοντάδες ήταν οι χορευτές (και
όχι μόνο) κάθε ηλικίαςπουάνοιξαν το
Τριώδιο τοβράδυ τηςπερασμένηςΚυ-
ριακήςστηΝάουσα.ΌμιλοςΓενίτσαροι
καιΜπούλες,ΛύκειοΕλληνίδωνκαι
ΦίλοιτουΚαρναβαλιού,κατάφεραννα
δώσουνγιορτινόχρώμαστουςδρόμους
τηςπόλης υπό τους ήχους του ζουρνά
καιτουνταουλιού,υποσχόμενοικαλήκαι
ανέμεληαποκριά!Όσοανέμελημπορεί
ναείναιυπόαυτέςτιςσυνθήκες.

Βασιλόπιτα 23 μέτρων
στον Κοπανό

Μια βασιλό-
πιτα 23 μέτρων
ετοίμασανοικυρί-
ες τουΜορφωτι-
κούΣυλλόγου

Κοπανού «Η
Μίεζα», που α-
σφαλώς  έγ ι ν ε
σημείο αναφοράς
στηφετινή τελετή
κοπής της βασι-
λόπιτας τοπερα-
σμένο Σάββατο.
Με πολλούς επί-
σημους, περισ-
σότεροκόσμοκαι
ακόμηπερισσότε-
ρο... περίσσευμα
βασιλόπιτας φυ-
σικά, αν σκεφτεί
κανείς ότιπαράλ-
ληλαυπήρχανκαι
άλλα χειροποίητα
γλυκά για τους
καλεσμένους.

Καλήχρονιά!

Χαμόγελα αισιοδοξίας
Σεκαλόκλίματαείπανγιααρκετήώ-

ραέξωαπότηνΕληάΘανάσηςΘεοχα-
ρόπουλος, Κώστας Βοργιαζίδης και
ΆγγελοςΤόλκας,αναμένονταςτηνέναρ-
ξη τηςπολιτικής εκδήλωσης τηςΕληάς,
τομεσημέριτηςΚυριακής.Κάτιτονέοξε-
κίνηματουπολιτικούφορέατηςΚεντροα-
ριστεράς, κάτι τα ενθαρρυντικά νούμερα
τωνπρώτων δημοσκοπήσεων αφήνουν
περιθώρια αισιοδοξίας και χαμόγελων.
Με στελέχη του ΚινήματοςΑλλαγής να
προσδοκούνακόμημεγαλύτεραπολιτικά
οφέλη, με βάση τοπολιτικόσκηνικό της
εποχής και αναμενόμενηφθορά, κυρίως
τουΣΥΡΙΖΑ.

«Οχρόνοςείναισύμμαχος…»μαςεί-
πεκάποιοςαπότουςσυμμετέχοντεςστην

Παραλίγο...
λίρεςστη
Βενιζέλου!

Η εικόνα από τη χθεσινή
βλάβη στο δίκτυο τηςΔΕΥΑΒ,
στη συμβολή Βενιζέλου-Ανοί-
ξεως.

-Τι πάθαμε; ρωτήσαμε τον
εργαζόμενο.

-Ψάχναμελίρες,ωστόσοδεν
βρήκαμε τίποτε! μαςαπάντησε
μεχιούμορ.

Κιεμείςμείναμεμετηναπο-
ρίαγιατοτιαξίζειπερισσότερο
σήμεραήστοάμεσομέλλον:το
νερόήοιλίρες;

Το παράρτημα της ΠΟΜΙΔΑ Ημαθίας στον Πρόεδρο
της Δημοκρατίας

Με αφορμή το 35ο πανελλήνιο συνέδριο
της ΠΟΜΙΔΑ(πανελλήνια ομοσπονδία ιδιο-
κτητώνακινήτων),πουπραγματοποιήθηκε το
προηγούμενο Σάββατο στηνΠαλαιά Βουλή,
αντιπροσωπεία του τοπικού παραρτήματος
τηςΗμαθίαςσυμμετείχεστις εργασίες τουσυ-
νεδρίου,ενώτηνΠαρασκευήπροηγήθηκεσυ-
νάντησή τους με τονΠρόεδρο τηςΔημοκρα-
τίας. (Στηνφώτο αριστερά τουΠροέδρου της
Δημοκρατίας κ.ΠροκόπηΠαυλόπουλου ο
πρόεδρος τηςΠΟΜΙΔΑΣτρ. Παραδιάς, και
ταμέλη της ημαθιώτικηςαντιπροσωπείας του
τοπικούπαραρτήματος,ηπρόεδρος Ιφιγένεια
Βλαχογιάννη ανάμεσαστοναντιπρόεδρο και
πρόεδρο του δικηγορικού συλλόγουΒέροιας
ΦώτηΚαραβασίλη και τον δικηγόρο και γεν.
γραμματέαΔημήτρηΜπακάλη).

ΠαραμένουνστιςθέσειςτουςΣιμούληςκαιΚούγκας
Παραμένοντες στις θέσεις

τους,κρίθηκανοιΑστυνομικοί
Διευθυντές, Χρήστος Σιμού-
ληςστηνΔιεύθυνσηΑστυνο-
μίας Ημαθίας και Διονύσης
Κούγκας στην ΣχολήΜετεκ-
παίδευσης και Επιμόρφωσης
ΒορείουΕλλάδος,σύμφωναμε
τοπρακτικό,υπ’αριθμ1/2018,
τουανώτατουσυμβουλίου κρί-
σεων-τοποθετήσεων-μεταθέ-
σεωντουΑρχηγείουΕλληνικής
Αστυνομίας.

Η είδηση κοινοποιήθηκε
χθες και ευχόμαστεστους δύο
Διευθυντές καλήσυνέχεια στο
έργοτους!
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Οδηγίες από την ΕΚΕ 
για την ποιότητα του 

συμπύρηνου ροδάκινου

Ενημερωτικό δελτίο με φροντίδες για την ποιότητα του συμπύρηνου ροδάκινου εξέδω-
σε η Ένωση Κονσερβοποιών Ελλάδας (ΕΚΕ), ως «μικρή συμβολή στην προσπάθεια για 
την επίλυση των γνωστών προβλημάτων ποιότητας που τα τελευταία χρόνια προβληματί-
ζουν τον κλάδο», όπως αναφέρει.

Οι οδηγίες αναφέρουν:
Να προλάβουμε τον Εξώασκο.  Όταν η θερμοκρασία της ημέρας ξεπερνά τους 12-

13°C και επικρατεί ηλιοφάνεια, ξεκινούν οι φυλλοφόροι οφθαλμοί, οι οποίοι κινδυνεύουν 
από τον Εξώασκο, αν ακολουθήσουν βροχές ή υψηλή ατμοσφαιρική υγρασία. 

Πρώτοι ξεκινούν οι φυλλοφόροι οφθαλμοί που βρίσκονται στα διετή κλαδιά και σ’ αυ-
τούς πρέπει να εστιάζεται ο έλεγχος.

Προσοχή στην ΑΝΤΡΟΣ και τα Α37 γιατί ξεκινούν νωρίς.
Δεν ψεκάζουμε ενάντια στον Εξώασκο εφόσον φυσά έστω και μέτριος άνεμος, ενώ αν 

μετά τον ψεκασμό ακολουθήσει παγετός πρέπει να επαναλάβουμε την κάλυψη.
Ενταχθείτε έγκαιρα στο ΚΟΝΦΟΥΖΙΟ
Εκμεταλλευθείτε την ευκαιρία που δίνει το αντίστοιχο ευρωπαϊκό πρόγραμμα, το οποίο 

αποζημιώνει το κόστος για την εφαρμογή του ΚΟΝΦΟΥΖΙΟ, ώστε να μειώσετε τα εντομο-
κτόνα και να αποφύγετε τα τσιμπήματα των καρπών από έντομα που οδηγούν σε ζημιές 
από τη Μονίλια, με συνέπεια μεγάλη μείωση της παραγωγής.

Προσθέστε τα κτήματά σας δίπλα στα 44.000 στρέμματα που ήδη εφαρμόζουν το ΚΟ-
ΝΦΟΥΖΙΟ ώστε να δημιουργηθούν μεγάλες ζώνες αποτελεσματικής προστασίας. Αντί να 
έχουμε υπολείμματα στους καρπούς ας έχουμε ωφέλημα έντομα στα κτήματα, που θα μει-
ώνουν τις προσβολές από Ψείρες και Τετρανύχους. Ας κάνουμε την Ελληνική Κομπόστα 
γνωστή σε όλο τον κόσμο και για το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα.

Μη βιάζεστε να ρίξετε τα λιπάσματα.
Είναι πολύ πιθανό, κάποιες ισχυρές βροχές του Φλεβάρη να παρασύρουν τα λιπάσμα-

τα και τα δένδρα να μείνουν χωρίς τροφή και χωρίς δύναμη να αναπτύξουν τους καρπούς. 
Πριν την ανθοφορία ή καλύτερα αμέσως μετά, όταν οι ρίζες των δένδρων θα έχουν ξεκι-
νήσει, μπορούμε να επιλέξουμε την περίοδο που θα προβλέπονται ήπιες βροχές, για να 
κάνουμε τις λιπάνσεις. Για την καλή καρπόδεση και την πολύ σημαντική αρχική ανάπτυξη 
των καρπιδίων, είναι απαραίτητα τα αποθέματα που δίνει η φθινοπωρινή λίπανση των 
δένδρων. Αν δεν έγινε η λίπανση αυτή τότε είναι ακόμη πιο αναγκαία η διαφυλλική λίπαν-
ση με αμινοξέα πριν αλλά και κατά τη διάρκεια της ανθοφορίας όπως και κατά την πτώση 
των πετάλων.

Την περασμένη Κυριακή
Βίδες και σπασμένα γυαλιά 

στην Εγνατία από διερχόμενη νταλίκα
Από τα ξημερώματα της Κυριακής 

μέχρι τις 12 το μεσημέρι της ίδιας 
μέρας, παρέμεινε κλειστή η Εγνατία 
Οδός στο ρεύμα προς Θεσσαλονί-
κη, λίγο πριν από τον κόμβο της Βέ-
ροιας, αφού στις 4 τα ξημερώματα 
έπεσαν από άγνωστη αιτία στο οδό-
στρωμα χιλιάδες βίδες και σπασμένα 
γυαλιά (θραύσματα από ποτήρια) 
από διερχόμενη νταλίκα. Τα οχήματα 
που κινούνταν προς Βέροια εκτρέ-
πονταν στο διάστημα αυτό προς τον 
κόμβο Πολυμύλου και συνέχιζαν από 
την παλαιά εθνική οδό. Ο δρόμος 
δόθηκε στην κυκλοφορία το πρωί της 
Κυριακής και αφού καθαρίστηκε.

«Έφυγε» ο γιατρός Σίμος Δερές
Χθες στις 3 το μεσημέρι τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων Βέροιας η κηδεία 

του γιατρού Σίμου Δερέ, που «έφυγε» την Κυριακή σε ηλικία 71 ετών. Πλήθος φίλων 
και συναδέλφων του παραβρέθηκαν για να τον αποχαιρετήσουν, ενώ με συναισθημα-
τική φόρτιση μίλησε για τον εκλιπόντα ο προσωπικός φίλος του, δικηγόρος, δημοτικός 
σύμβουλος και μέλος του Δ.Σ. του δικηγορικού συλλόγου Αντώνης Μαρκούλης, ενώ εκ 
μέρους του Ιατρικού Συλλόγου Βέροιας μίλησε ο γιατρός κ. Πετράκης. Ο εκλιπών είχε 
συνδέσει το όνομά του με την ψυχική υγεία όχι μόνο στη Βέροια, αλλά και έξω από τα 
όρια του Ν. Ημαθίας, καθώς πέρα από γνωστός Νευρολόγος - Ψυχίατρος ήταν και Διευ-
θυντής της Ψυχιατρικής Κλινικής «Ασκληπιός» στο Λαζοχώρι. Παράλληλα ήταν έντονα 
πολιτικοποιημένος, αφού ήταν από τα ιδρυτικά μέλη του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και υποψήφιος βου-
λευτής το 1977. Υπηρέτησε τα κοινά από πολλές θέσεις ευθύνης(διετέλεσε νομαρχιακός 
σύμβουλος Ημαθίας, Διοικητής του Νοσοκομείου Βέροιας, διευθυντής του Ι.Κ.Α. Βέροιας, 
μέλος του Δ.Σ. του Ιατρικού Συλλόγου), και παρέμεινε πάντα σταθερός στις αρχές και τις 
αξίες του. 

Ο «Λαός» εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στη σύζυγό του Φανή που ήταν συνοδοιπόρος σε κάθε εγχείρημά 
του, καθώς και στα παιδιά του Μάνο και Γεωργιάννα, που ακολουθούν την πορεία του ως γιατροί και τον διαδέχθηκαν 
τόσο στο επιστημονικό όσο και στο επιχειρηματικό πεδίο.  

Και νέα κατάληψη 
των γραφείων Θεσσαλονίκης 
από τους τευτλοπαραγωγούς

-«Απαγορεύεται η είσοδος» μέχρι να πληρωθούμε, δηλώνουν
Σε κατάληψη των γραφείων 

διοίκησης της Ελληνικής Βιομη-
χανίας Ζάχαρης Α.Ε. στη Θεσ-
σαλονίκη προχώρησαν από 
χθες τις 6 το πρωί περισσότε-
ροι από 150 τευτλοπαραγωγοί. 
«Μέχρι να εξοφληθούμε τα 10,2 
εκατ. ευρώ που μας οφείλονται 
για την ποσότητα τεύτλων που 
παραδώσαμε το προηγούμενο 
έτος δεν πρόκειται να εισέλθει 
στον χώρο κανείς» σημειώνει ο 
Ημαθιώτης πρόεδρος των τευτ-
λοκαλλιεργητών Κεντρικής Μα-
κεδονίας Στέλιος Πίππας.

Υπενθυμίζεται ότι τευτλο-
παραγωγοί από Ημαθία, Θεσ-
σαλία, Σέρρες και Ορεστιάδα 
είχαν κατασκηνώσει στα γρα-
φεία διοίκησης της ΕΒΖ από 
τις 10 ως τις 22 Ιανουαρίου, 
χωρίς ωστόσο να εμποδίσουν 
τους απασχολούμενους να ερ-
γαστούν.

«Δεν πάει άλλο. Κατεβήκαμε και κάτω στην Αθήνα, κάναμε συνομιλίες με τη διοίκηση, με τον υπουργό και ακόμη δεν 
έχουμε πάρει ούτε ένα ευρώ. Μας υποσχέθηκαν ότι θα πληρωνόμασταν το 40% των οφειλομένων μας στις 12/1 και ως 
το τέλος του τρέχοντος μηνός θα μας εξοφλούσαν. Ο Ιανουάριος φεύγει και εμείς ακόμη δεν πήραμε τίποτα» είπε χαρα-
κτηριστικά ο κ. Πίππας.

Με όσα έγιναν και φέτος χάθηκαν και οι όποιες καλές προϋποθέσεις υπήρχαν για να σπείρουμε τεύτλα. Χάνεται μια 
καλλιεργητική χρονιά και ακόμη δεν το έχουν καταλάβει» σημείωσε και πρόσθεσε: «Δεν κλείνουμε εμείς την ΕΒΖ, αλλά 
αυτοί που υποστηρίζουν ότι θέλουν τεύτλα στην χώρα και εν λειτουργία την ΕΒΖ, ωστόσο με τις πρακτικές τους δείχνουν 
ακριβώς το αντίθετο».

Υπενθυμίζεται ότι το 2017 σπάρθηκαν 62.000 στρέμματα με τεύτλα στη χώρα, ενώ η περίοδος καλλιέργειας του προϊ-
όντος ξεκινά αρχές Φεβρουαρίου και ολοκληρώνεται τέλος Μαρτίου.

Σήμερα στο Δικηγορικό Σύλλογο Βέροιας
Χρηματικό έπαθλο σε αριστούχο μαθητή 

και μνημόσυνο
αποβιωσάντων δικηγόρων

 
Ο Δικηγορικός Σύλλογος Βέροιας, σε συνεργασία με την Επιτροπή Διαχειρίσεως 
Περιουσίας Κληροδοτήματος πραγματοποιεί την Τρίτη 30 Ιανουαρίου στις 7.30 μ.μ., 
στη Λέσχη του Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας, το ετήσιο πνευματικό μνημόσυνο 
υπέρ των αποβιωσάντων δικηγόρων. Παράλληλα θα απονεμηθεί χρηματικό έπαθλο, 
από τον Δήμαρχο Βέροιας, στον απόφοιτο Λυκείου της Βέροιας που πρώτευσε στη 
σχολική περίοδο 2016-2017.

Έφυγε ξαφνικά από τη ζωή 
ο Θωμάς Κυριακόπουλος

Έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία 68 ετών ο Θωμάς 
Κυριακόπουλος, γνωστός κτηματίας, που διετέλεσε πρόε-
δρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξεχασμένης και δημοτι-
κός σύμβουλος του πρώην Δήμου Αντιγονιδών.

Ο Θ. Κυριακόπουλος σύμφωνα με πληροφορίες λιποθύ-
μισε στην οδό Μητροπόλεως της Βέροιας και μεταφέρθηκε 
με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο της Βέροιας όπου παρά τις 
προσπάθειες των γιατρών κατέληξε.

Η κηδεία του έγινε την Κυριακή 28 Ιανουαρίου από τον 
Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Ξεχασμένης.

Ο «Λαός» εκφράζει στους οικείους του ειλικρινή συλλυ-
πητήρια.
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Η πιο σκοτεινή ώ-
ρα 

Κάθε μέρα : 
19.00 και 21.30
Σκηνοθεσία: Τζο 

Ράιτ 
Ηθοποιοί: Γκάρι 

Όλντμαν, Λίλι Τζέιμς, 
Μπεν Μέντελσον, Κρι-
στίν Σκοτ Τόμας, Στί-
βεν Ντιλέιν, Ρόναλντ 
Πίκαπ

1968 
 Ώρα προβολής:  19.30 

Πρωταγωνιστούν: Ιεροκλής Μιχαηλίδης, Α-
ντώνης Καφετζόπουλος, Γιώργος Μητσικώστας, 
Στέλιος Μάινας, Μανώλης Μαυροματάκης, Βα-
σιλική Τρουφάκου, Γιάννης Βούρος, Ορφέας 
Αυγουστίδης, Θέμης Πάνου, Ταξιάρχης Χάνος, 
Αντώνης Αντωνίου, Ερρίκος Λίτσης, Θοδωρής 
Κατσαφάδος

Σκηνοθεσία: Τάσος Μπουλμέτης
Σενάριο: Τάσος Μπουλμέτης

Ο ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ - 
MAZE RUNNER

Ώρα προβολής:  21.15 
Σκηνοθεσία: ΟΥΕΣ ΜΠΟΛ
Σενάριο: Τ.Σ. ΝΟΟΥΛΙΝ & ΤΖΕΪΜΣ ΝΤΑΣΝΕΡ
Ηθοποιοί:  ΠΑΤΡΙΣΙΑ ΚΛΑΡΚΣΟΝ, ΜΠΑΡΙ 

ΠΕΠΕΡ, ΟΥΙΛ ΠΟΥΛΤΕΡ, ΕΙΝΤΑΝ ΓΚΙΛΕΝ, ΝΤΙ-
ΛΑΝ Ο’ ΜΠΡΑΪΑΝ, ΚΙ ΧΟΝΓΚ ΛΙ , ΤΟΜΑΣ ΜΠΡΟ-
ΝΤΙ- ΣΑΝΓΚΣΤΕΡ, ΤΖΙΑΝΚΑΡΛΟ ΕΣΠΟΣΙΤΟ, ΚΑ-
ΓΙΑ ΣΚΟΝΤΕΛΑΡΙΟ

Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για 
όλο το πρόγραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ 
παρακάτω:  http://www.cinestar.gr 

http://www.facebook.com/cinestarveria 

Νέες προβολές στο "ΣΤΑΡ"     25/1/18 - 31/1/18

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Τα τσορνοβίτικα 
συνεχίζονται στη Φυτειά…

Ο Εκπολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Φυτειάς και οι κυνηγοί του χωριού σας προσκαλούν 
στην 1η γουρουνοχαρά στη Φυτειά που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 4 Φεβρουαρίου και 
ώρα 12:30 μμ στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου Φυτειάς. Ελάτε να 
δοκιμάστε δωρεάν μαγειρευτό αγριογούρουνο με τη συνοδεία ζωντανής παραδοσιακής μουσι-
κής.

Ο   Πρόεδρος  
Σωτήριος Περηφανόπουλος 

Μαθητές του δημόσιου ΙΕΚ Βέροιας 
παρουσίασαν παραδοσιακά φαγητά 

χθες στο φουαγιέ της «Στέγης» 
Οι εργασίες των μαθη-

τών του Τμήματος «Τε-
χνικοί μαγειρικής τέχνης» 
του Δημόσιου ΙΕΚ Βέ-
ροιας παρουσιάστηκαν 
χθες το απόγευμα στο 
φουαγιέ  της «Στέγης». 
Μόνο που oι εργασίες 
ήταν διαφορετικές, από 
αυτές που συνήθως πα-
ρουσιάζονται σε εκδη-
λώσεις, αφού επρόκειτο 
για συνταγές και φαγητά 
από  Βέροια, Νάουσα, 
Κοζάνη, Γρεβενά, Πόντο, 
Σμύρνη, Κρήτη καθώς 
και Αγιορείτικη κουζίνα.

Τα τραπέζια είχαν στη-
θεί προκλητικά στο χώ-
ρο, για να ταξιδέψουν 
γευστικά το μάτι και τον 
ουρανίσκο των προσκε-
κλημένων, με τις πτυχι-
ακές νόστιμες εργασίες 
του 6μήνου των μαθη-
τών, μετά από έρευνα 
που έκαναν σχετικά με 
τα παραδοσιακά εδέσμα-
τα και τον τρόπο παρα-
σκευής τους.

Το τμήμα έχει 26 μα-
θητές, με καθηγητή μα-
γειρικής τον Γιάννη Κε-
λεσίδη και την Χριστίνα 
Μάλιου στη ζαχαροπλα-
στική. 

Χειροκροτήθηκε θερμά 
το μουσικό τους όραμα!

Γέμισε το Χώρο Τεχνών Βέροιας το βράδυ του περασμένου Σαββάτου, η νεοϊδρυ-
θείσα Ορχήστρα «Νέοι με Όραμα» με τη συναυλία - αφιέρωμα στον Ελληνικό Κινημα-
τογράφο, τα έσοδα της οποίας θα διατεθούν στο Ειδικό Σχολείο Βέροιας και το Ειδικό 
Νηπιαγωγείο. Την  ενορχήστρωση των τραγουδιών έκανε ο Πέτρος Ρίστας, ενώ την 
Ορχήστρα διήθυνε η Ελένη Παγγούρα.

Τραγούδησαν ο Τάσος Σιδηρόπουλος, ο Χρήστος Κούρτογλου, ο Βασίλης Κωνστα-
ντίνου, η Μαρία Τζόρου, η Εύα Χατζίδου και η  Αντυ Ζούρα.

Έπαιξαν οι μουσικοί: Αναστάσιος Κετίκογλου πιάνο, Μαρία Μπασδέκη, Κωνστα-
ντίνος Μελικιώτης αρμόνιο, Γιώργος Κατράνας, Κατερίνα Τσιρώνη βιολί, Γιάννης 
Μαντρατζής, Νεφέλη Γεωργιάδου κιθάρα, Δημήτρης Κύρτσος, Κων/νος Γαλλίκας, 
Τάσος Κυριακίδης μπουζούκι, Αφροδίτη Παγγούρα φλάουτο, Νίκος Ιωαννίδης, Στάθης 
Μαλούτας, Αλέξανδρος Τσάνης κλαρινέτο, Τάσος Σαρήογλου σαξόφωνο, Δημήτρης 
Τσιγιάννης τρομπέτα, Παναγιώτης Τσιγιάννης τρομπόνι και Βασίλης Ντόντης ντραμς.

Το κοινό χειροκρότησε θερμά τους καλλιτέχνες, επιβραβεύοντας το  μουσικό τους 
όραμα!

«Βερμιώτικο» 
Και στη Βέροια 

γάλα ημέρας όλο το 24ωρο
Τώρα και στη πόλη μας, τη Βέροια,  

η νέα συνήθεια στο να επιλέγουμε γάλα 
είναι πραγματικότητα!

Το πλέον ποιοτικό.
Το γάλα προέρχεται από ομάδα α-

γελαδοτρόφων του ορεινού Βερμίου, 
συλλέγεται και μεταφέρεται με δικά μας 
βυτιοφόρα και πάει για επεξεργασία: πα-
στερίωση,φιλτράρισμα, αποσμιοποιηση 
στο κέντρο επεξεργασίας και σε λίγες 
ώρες έρχεται φρεσκότατο στους αυτόματους πωλητές μας!

Το πλέον ανταγωνιστικο
1 ευρώ το λίτρο. (δυνατότητα με δικό σας μπουκάλι)
0.20 ευρώ τιμή  πλαστικού μπουκαλιού
το πλέον καινοτόμο
και όλα αυτά 24 ώρες το 24ωρο στους αυτόματους πωλητές!

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 40, ΒΕΡΟΙΑ. ΤΗΛ. 2331061112, ΚΙΝ. 6977750177 Email: vermiotiko@gmail.com



Σήμερα στη Θεσσαλονίκη
Παρουσίαση των αποτελεσμάτων του προγράμματος 

επισιτιστικής βοήθειας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Ειδική εκδήλωση με τίτλο «Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας κάνει πράξη 

την Αλληλεγγύη», για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της υλοποίησης του 
προγράμματος του Ταμείου Επισιτιστικής Βοήθειας προς τους Άπορους (ΤΕΒΑ) 
στην Κεντρική Μακεδονία, πραγματοποιείται σήμερα Τρίτη 30 Ιανουαρίου στην 
αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας.

Η εκδήλωση διοργανώνεται από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνι-
κής Μέριμνας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και κεντρική ομιλήτρια είναι 
η αντιπεριφε-
ρειάρχης Δημό-
σιας Υγείας και 
Αλληλεγγύης 
Γερακίνα Μπι-
σμπινά.

«Η Μεγάλη Στιγμή για την Παιδεία» αποτελεί το μακροβιότερο πρό-
γραμμα  Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του ομίλου Eurobank, ο οποίος 
εδώ και χρόνια εστιάζει την κοινωνική του δράση στους τομείς της Παι-
δείας, της Κοινωνικής Αλληλεγγύης, της Καινοτομίας και της Νεανικής 
Επιχειρηματικότητας.

Το πρόγραμμα επιβράβευσης πραγματοποιείται με την υποστήριξη 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και από το 2003 που ξεκίνησε μέχρι και σήμερα έχει βραβεύσει συ-
νολικά 16.835 αριστούχους μαθητές από όλη τη Ελλάδα. Η Παιδεία αποτελεί επί 15 συνεχόμενα χρόνια προτεραιότητα για τη 
Eurobank, με ισχυρό συμβολισμό και μεγάλη αξία για την κοινωνία που θεωρεί την Παιδεία πολύτιμο αγαθό. Ακριβώς αυτό επέ-
τρεψε στο πρόγραμμα «Η Μεγάλη Στιγμή για την Παιδεία» να εξελιχθεί σε ένα θεσμό με ιδιαίτερη αναγνώριση στην εκπαιδευτι-
κή κοινότητα, τους καθηγητές, τους μαθητές και τους γονείς τους σε όλη την Ελλάδα.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται στους αποφοίτους που καταφέρνουν να συγκεντρώνουν τον μεγαλύτερο αριθμό μορίων πρό-
σβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, που είναι πάνω από 18.000, σε κάθε ένα από τα 1.800 Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια 
που λειτουργούν στην Ελλάδα. Η επιβράβευση του κάθε αριστούχου συνοδεύεται από το χρηματικό ποσό των 800 ευρώ.

Το πρόγραμμα βραβεύσεων συνεχίζεται την Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου 2018 με εκδήλωση στη Βέροια και με την βράβευση 
66 αριστούχων από σχολεία των Νομών Ημαθίας, Φλώρινας, Κοζάνης, Καστοριάς, Γρεβενών, Πέλλας, Πιερίας και Κιλκίς. Η 
τελετή θα πραγματοποιηθεί στο Χώρο Τεχνών, στις 6.00 μ.μ.-

Καινοτόμες λύσεις 
για παραδοσιακές καλλιέργειες, από 
την ΕΥΡΩΦΑΡΜ στην 27η Agrotica

Ιδιαίτερα δυναμική θα είναι φέτος η παρουσία της ΕΥΡΩΦΑΡΜ στην 27η Agrotica. 
Στο Περίπτερο 8 (όροφος) / Stand 20, αγρότες και κτηνοτρόφοι θα έχουν την ευκαιρία 
να γνωρίσουν από κοντά το σύνολο των προϊόντων που διαθέτει η ΕΥΡΩΦΑΡΜ: τους 
νέους νικητές στην αγορά Καλαμποκιού και Ηλίανθου, κορυφαίες ποικιλίες Πατάτας, 
Μηδική και Λειμώνια φυτά υψηλών αποδόσεων, μεγάλη γκάμα σκευασμάτων θρέψης 
και φυτοπροστασίας, καθώς και τις πλέον αξιόπιστες λύσεις Αντιχαλαζικής προστασίας.

Παράλληλα, την Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου στις 13:30 στο πλαίσιο της 27ης 
Agrotica, η ΕΥΡΩ-
ΦΑΡΜ διοργανώ-
ν ε ι  ε ν η μ ε ρ ωτ ι κ ή 
εκδήλωση με θέμα 
«Καινοτόμες λύσεις 
για παραδοσιακές 
καλλιέργειες», όπου 
θα συμμετέχουν δια-
κεκριμένοι ομιλητές 
από την Ελλάδα και 
το εξωτερικό. Στόχος 
της εκδήλωσης είναι 
να αναδειχθούν οι 
τρόποι ποιοτικής και 
ποσοτικής βελτίω-
σης παραδοσιακών 
καλλιεργειών όπως 
το καλαμπόκι, ο ηλί-
ανθος και η μηδική, 
αλλά και οι προοπτι-
κές καλλιέργειας ελ-
ληνικών Φαρμακευ-
τικών - Αρωματικών 
Φυτών.

Η  ε κ δ ή λ ω σ η 
θα πραγματοποι -
ηθεί στην αίθουσα 
Β του Συνεδριακού 
Κέντρου «Ν.Γερμα-
νός». 

Σ υ ν ο π τ ι κ ά  τ ο 
πρόγραμμα έχει ως 
εξής:

13:30 -  14:00 
Προσέλευση - Εγ-
γραφές

14:00 - 14:30 Χαι-
ρετισμός προέδρου 
ομίλου ΕΥΡΩΦΑΡΜ 
κ. Χαλκίδη Βασίλη

14:30 -  15:00 
Παρουσίαση νέων 
υ π ε ρ α πο δ οτ ι κώ ν 
πο ι κ ι λ ιών  Καλα -
μποκ ιού ,  Ηλ ίαν -
θου και  Μηδικής 
από τον Dr Politeo 
Marco (Maïsadour 
Semences)

15:30 -  16:00 
Προοπτικές καλλι-
έργειας Φαρμακευ-
τικών - Αρωματικών 
Φυτών για τη χρήση 
τους στις ζωοτροφές, 
Δρ. Γρηγοριάδου Κα-
τερίνα

16:00 -  16:15 
Σχέδια Βελτίωσης 
και Χρηματοδοτικά 
εργαλεία για Αντιχα-
λαζική Προστασία, 
Τσιάκα Μαρία 

16:15 - 16:30 Α-
νοιχτή συζήτηση
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ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

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

Ο ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ-
ΝΟΣ του Ανέστη και της Σούλας, 
το γένος Μαυρίδη, που γεννήθη-
κε στη Θεσ/νίκη και κατοικεί στη 
Βέροια και η ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ 
ΑΣΗΜΙΝΑ του Δημητρίου και της 
Ευαγγελίας, το γένος Καβαλάρη, 
που γεννήθηκε στην Αθήνα και 

κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται να παντρευτούν με 
θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό Πρ. 
Ηλία Βέροιας.

Την  Πέμπτη 1  Φεβρουαρίου 
Κόβει την πίτα του 

ο Εμπορικός 
Σύλλογος Βέροιας

    Η Πρόεδρος και το Δ.Σ του Εμπορικού Συλλόγου Βέ-
ροιας προσκαλούν τα μέλη τους στην ετήσια εκδήλωση για 
την  κοπή της  Βασιλόπιτας που θα πραγματοποιηθεί την  
Πέμπτη 1  Φεβρουαρίου 2018 στις 9:00 το βράδυ, στην 
αίθουσα εκδηλώσεων του «Εκκοκιστηρίου Ιδεών», στην 
οδό Θεσσαλονίκης 67  στη Βέροια. 

ΕΛΛΗΝΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ.Ο.Υ. ΒΕΡΟΙΑΣ

Βέροια 29/01/2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 Η Δ.Ο.Υ. Βέροιας προκειμένου να αναθέσει την Προμήθεια 
πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες του κτιρίου της, που στε-
γάζεται στην οδό Θεσσαλονίκης 131 59033 Βέροια, παρατείνει 
την διαδικασία πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος συλλο-
γής προσφορών για την Προμήθεια Πετρελαίου μέχρι και την 
Τετάρτη 31/01/2018 και ώρα 12:00 μμ 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε 
στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: 1. Ιστοσελίδα  http:// 
www.diaygeia.gov.gr με ΑΔΑ: ΩΜΨ946ΜΠ3Ζ-ΖΩΝ. . 

Δ.Ο.Υ. ΒΕΡΟΙΑΣ 
Προϊστάμενος Διοικητικής 

και Μηχανογραφικής Υποστήριξης Τμήμα Ε΄  
 ΕΥΡΕΝΙΑΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Τιμή για τον πεσόντα 
Αντώνη Καραφέντζο

Χθες, 28 Ιανουαρίου 2018, έπειτα από 77 χρόνια αναμο-
νής, ανακοινώθηκαν από την εφημερίδα «Κόντρα News» τα 
ονόματα των Ελλήνων πεσόντων του ελληνοϊταλικού πολέ-
μου που έμειναν άταφοι στα Αλβανικά βουνά. Ανάμεσά 
τους και ο Αντώνης Καραφέντζος, αδελφός της συγχωρεμέ-
νης της μητέρας μου, η οποία δεν έπαψε ποτέ να τον θυμά-
ται με πόνο και να τον επαινεί.

Το όνομά του στην εφημερίδα, μας συγκίνησε και μας 
θύμισε τη θυσία όλων αυτών των ανθρώπων για την ελευ-
θερία της πατρίδας. Είναι τιμή μου που ανήκω στην οικογέ-
νεια του ανθρώπου αυτού.

Αιωνία η μνήμη του!
Μανώλης Χριστοδούλου
Συνταξιούχος Γεωπόνος

Την Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου στο Χώρο Τεχνών Βέροιας

Τους αριστούχους μαθητές από όλη τη χώρα 
βραβεύει για 15η συνεχή χρονιά η Eurobank
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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 υ-
πόγειο της  Δημοτικής Αγοράς  καθημερινά από 11.00 έως 13.00.    
Το Δ.Σ. Αδελφάτου Γηροκομείου Βέροιας    Tηλ.επικ. 6980 683443.

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Κυριακή 

28 Ιανουαρίου 2018 από τον 
Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου 
(Κοιμητήρια) Βέροιας η Φανή 
Τσαρούδη σε ηλικία 79 ετών.

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Τρίτη 30 

Ιανουαρίου 2018 στις 11.30 
π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγ. 
Αποστόλων Πέτρου και Παύ-
λου Τριποτάμου η Γεωργία 
Ιντζεβίδου σε ηλικία 83 ετών.

ΚΗΔΕΙΑ

Κηδεύτηκε  την 
Δευτέρα 29 Ιανουα-
ρίου2 018 από τον 
Ιερό Ναό Αγίου Γε-
ωργίου Βέροιας η 
Αποστολίνα (Νίνα) 
Κοσμά σε ηλικία 78 
ετών. 

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Δευτέρα 29 

Ιανουαρίου 2018 από τον Ι-
ερό Ναό Αγίων Αναργύρων 
Βέροιας η Βέρα Τσαουλίδου 
σε ηλικία 67 ετών. 

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Κυριακή 28 

Ιανουαρίου 2018 από τον Ι-
ερό Ναό Υπαπαντή του Κυ-
ρίου Βέροιας ο Γεώργιος 
Παναγιωτίδης σε ηλικία 85 
ετών.

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

Εκ της Δ/νσεως 
 του  Γηροκομείου Βέροιας

Στον Άκη
Λατρεμένε φίλε, κολλητέ, 

αγαπημένε... 
Παιδί της καρδιάς μας, 

σε γνωρίσαμε σ’ αγαπήσα-
με, σε φυλακίζουμε αιώνια 
στη μνήμη μας.

Η ζωή σου ήταν σύντο-
μη μα έντονη, γεμάτη σχέδια 
και όνειρα, γεμάτη δράση.

Το χαμόγελό σου μόνιμο, 
ανεξίτηλο στη θύμισή μας, 
όπως και όσα έδωσες και 
πρόσφερες.

Έφυγες νωρίς Άκη πάνω 
στα ψηλά βουνά που τόσο 
αγάπησες, ελεύθερο μελα-
χροινό αετόπουλο και μας 
καταδίκασες να ζούμε την απουσία σου.

Είμαστε ευτυχείς που σε γνωρίσαμε, που σε ζήσαμε 
που σ’ αγαπήσαμε, όμως θα μας λείπεις.

Το ταξίδι σου να είναι εύκολο, ήρεμο κι αγγελικό.
Ο Τιμ και η οικογένειά του

Πανηγυρίζει την Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου 
η Υπαπαντή Βέροιας

Πανηγυρίζει την Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου 2018 ο Ι.Ν. Υπαπαντής του Χριστού 
στην Πατρίδα Ημαθίας. Το πρόγραμμα των ιερών ακολουθιών έχει ως εξής:

ΠΕΜΠΤΗ 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018. ΩΡΑ 18.00-19.30
Μέγας πανηγυρικός ἀρχιερατικός ἑσπερινός χοροστατοῦντος τοῦ σεβασμιωτάτου 

Μητροπολίτου μας κ.κ. Παντελεήμονος.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018. ΩΡΑ 07.30-10.30 Ὄρθρος καί πανηγυρική 

ἑόρτια  Θεία Λειτουργία.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018. ΩΡΑ 17.30-18.30 Ἑσπερινός καί παρά-

κλησις εἰς τόν Ἅγιον Συμεών τόν Θεοδόχο προστάτη τῶν ἐγκύων γυναικῶν καί τῶν 
βρεφῶν. ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018. ΩΡΑ 07.30-10.00 

Ὄρθρος καί θεία Λειτουργία ἐπί τῇ μνήμη τοῦ Ἁγίου Συμε-
ών τοῦ Θεοδόχου.

ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018. ΩΡΑ 07.30-10.30.
Ἀρχιερατική μεθέορτη Θεία Λειτουργία ἱερουργοῦντος τοῦ 

σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.κ. Παντελεήμονος.

Θεία 
Λειτουργία 

για τον 
προστάτη 
τους Άγιο 
Τρύφωνα

Ο Αγροτικός Συνε-
ταιρισμός Νάουσας 
και ο Α.Α.Ο.Σ. «VAENI 
NAOYΣΑ» ,  την Πέ-
μπτη 1 Φεβρουαρίου 
2018 γιορτάζουν την 
μνήμη του Προστάτη 
των Αγροτών - Αμπε-
λουργών, Αγίου Τρύ-
φωνα.

Στον Ιερό Ναό Α-
γίου Μηνά θα τελεστεί 
Θεία Λειτουργία και θα 
ακολουθήσει δεξίωση 
στο ξενοδοχείο «Βέρ-
μιον» στο Άλσος Αγίου 
Νικολάου.

Για τη μεταφορά 
των μελών θα υπάρ-
χουν αστικά λεωφορεία 
στην αφετηρία των Α-
στικών μετά το τέλος 
της θείας λειτουργίας.

Εκδήλωση για την εορτή 
των τριών Ιεραρχών

Η Ιερά Μητρόπολη Βεροίας, Ναού-
σης και Καμπανίας διοργανώνει εκδή-
λωση για την εορτή των Γραμμάτων 
και της Παιδείας προς τιμήν των Τριών 
Ιεραρχών.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί 
την Τρίτη 30 Ιανουαρίου στις 7 μ.μ. 
στο Παύλειο Πολιτιστικό Κέντρο (πλη-
σίον του Βήματος του Αποστόλου Παύ-
λου) και θα περιλαμβάνει ομιλία από 
τον καθηγητή Παιδαγωγικής του Πα-
νεπιστημίου Ιωαννίνων κ. Ιωάννη Φύ-
καρη με θέμα: «Οἱ μητέρες τῶν Ἁγίων 
Τριῶν Ἱεραρχῶν ὡς παράγοντες παι-
δαγωγίας πρός τό καθ’ ὁμοίωσιν» και καλλιτεχνικό πρόγραμμα από τό μουσικό σύνολο 
ΕΙΡΜΟΣ υπό τη διεύθυνση του κ. Σπυρίδωνος Ασπιώτη.

Είσοδος ελεύθερη

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 4 

Φεβρουαρίου 2018 στον Ιερό 
Ναό της Μητρόπολης Βέροι-
ας ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για 
την ανάπαυση της ψυχής του 
πολυαγαπημένου μας συζύ-
γου, πατέρα, παππού, αδελ-
φού και θείου

ΜΙΧΑΗΛ

ΝΤΕΛΛΑ
και καλούμε όλους όσους τιμούν τη μνήμη του να 

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

Η σύζυγος, 
Τα παιδιά, Τα εγγόνια 
Τα αδέλφια, Τα ανήψια

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι
Δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού

ETHΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 4 

Φεβρουαρίου 2018 στον Ιερό 
Ναό Αγίων Αναργύρων Βέροι-
ας ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για 
την ανάπαυση της ψυχής της 
πολυαγαπημένης μας συζύ-
γου, μητέρας, γιαγιάς, αδελφής 
και θείας

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΕΥΑΓ.

ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΑ
και καλούμε όλους όσους τιμούν τη μνήμη της να 

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

Ο σύζυγος, 
Τα παιδιά, Τα εγγόνια 
Η αδελφή, Τα ανήψια
Οι λοιποί συγγενείς

Δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 3 Φε-

βρουαρίου 2018 στον Ιερό 
Ναό Αγίου Αθανασίου (Κοιμη-
τήρια) Βέροιας 40ΝΘΗΜΕΡΟ 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανά-
παυση της ψυχής του πολυ-
αγαπημένου μας συζύγου, 
πατέρα, παππού αδελφού και 
θείου

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡ.
ΑΝΔΡΕΑΔΗ

και καλούμε όλους όσους τιμούν τη μνήμη του να 
προσέλθουν και να ενώσουν μαζί μας τις δεήσεις τους 
προς το Θεό. Η σύζυγος, 

Τα παιδιά, Τα εγγόνια, 
Ο αδελφός, Τα ανήψια, 

Οι λοιποί συγγενείς  και φίλοι



«Θα χαλάσουμε τα σχέδια και της 
Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ. Η 
πρώτη δεν θα βγάλει αυτοδυναμία στις 
επερχόμενες εκλογές, ενώ ο δεύτερος 
δεν θα βγάλει βουλευτή στην Ημαθία 
αφού αντί αυτού θα έχουμε εκπρόσωπο 
από το Κίνημα Αλλαγής» τόνισε στην 
κυριακάτικη ομιλία του στην Εληά ο βου-
λευτής Επικρατείας και πρόεδρος της 
ΔΗΜΑΡ Θανάσης Θεοχαρόπουλος.

Ο Ημαθιώτης πολιτικός έκανε μια ε-
κτενή αναφορά στη σημερινή πολιτική 
κατάσταση, ενώ μιλώντας για τον αγρο-
τικό τομέα ανέφερε ότι η Δημοκρατική 
Συμπαράταξη έχει συγκροτημένο σχέδιο, 
με πιλότο τις μη επιδοτούμενες καλλιέρ-
γειες στην Ημαθία.

Στο τέλος της ομιλίας κόπηκε βασιλό-
πιτα για τον πολιτικό φορέα με τυχερό το 
Ποτάμι.

Η ομιλία του κ. Θεοχαρόπουλου
Ο κ. Θεοχαρόπουλος μεταξύ άλ-

λων τόνισε:
Η σημερινή ημέρα είναι σημαντική στην προσπάθειά μας να συγκρο-

τήσουμε έναν ισχυρό, προοδευτικό σοσιαλδημοκρατικό φορέα.
Μετά την συμπόρευση ευρύτερων δυνάμεων του χώρου και τις ε-

κλογές για την ανάδειξη επικεφαλής του φορέα που έφεραν στις κάλπες 
212.000 πολίτες, ήρθε η στιγμή να κεφαλαιοποιήσουμε, ποιοτικά αλλά 
και ποσοτικά, αυτό που ξεκινήσαμε. 

Και βεβαίως αυτό δεν μπορεί να γίνει χωρίς τους πολίτες που προ-
σήλθαν στις κάλπες και τις πολιτικές δυνάμεις που συμμετέχουν σε αυ-
τή την προσπάθεια, του ιδεολογικού φορτίου και των αποσκευών τους. 

Η παρουσία του κόσμου σήμερα εδώ στη Βέροια δείχνει ξεκά-
θαρα τη δυναμική που αναπτύσσει ο νέος φορέας μας με στόχο την 
ανατροπή των πολιτικών συσχετισμών στην χώρα. Θα χαλάσουμε τα 
καιροσκοπικά σχέδια του ΣΥΡΙΖΑ και τα νεοσυντηρητικά της ΝΔ. Οι πο-
λίτες δεν πρόκειται να μείνουν εγκλωβισμένοι σε αυτή την καρικατούρα 
δικομματισμού που προσπαθούν να στήσουν ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ, θα τους 
χαλάσουμε τα σχέδια. Οφείλουμε να ανταποκριθούμε στις προσδοκί-
ες των χιλιάδων πολιτών που κινητοποιήθηκαν, να αξιοποιήσουμε το 
momentum και να δώσουμε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινό-
τητας. Σας καλώ να συμμετέχετε μαζικά και στη συλλογική προσπάθεια 
συγκρότησης του νέου φορέα με το Ιδρυτικό Συνέδριο του νέου φορέα 
Για έναν ισχυρό προοδευτικό φορέα με ένα σύγχρονο πρόγραμμα και 
ένα καινοτόμο καταστατικό που θα δώσει το στίγμα. Στην περίοδο αυτή 
πρέπει να επαναφέρουμε την πολιτική στο προσκήνιο. Με καινοτόμες 
και ανατρεπτικές προοδευτικές πολιτικές.  Οι συλλογικές διαδικασίες 
ώστε να αποδεικνύει ο φορέας ότι πραγματικά αποτελεί κάτι νέο σε 
σχέση με τα παραδοσιακά συγκεντρωτικά κόμματα και ένα καινοτόμο 
προοδευτικό πρόγραμμα είναι τα δύο κρίσιμα στοιχεία που θα συγκρο-
τήσουν την ταυτότητα, θα εκπέμψουν το στίγμα και θα κάνουν διακριτό 
το νέο φορέα.

Χρειαζόμαστε όχι απλά ένα νέο ενιαίο και ανοικτό κόμμα. Αλλά ένα 
ζωντανό κόμμα. Χρειάζεται όσο το δυνατόν περισσότερες αποφάσεις να 
ξεκινούν από τα κάτω, και στη συνέχεια να γίνονται αντικείμενο περαιτέ-
ρω επεξεργασίας και συγκεκριμενοποίησης από την ηγεσία. Η πολιτική 
θα εμπνέει, θα αρέσει μόνο από τη στιγμή που ο καθένας που εμπλέ-
κεται σ’ αυτήν θα αισθάνεται ότι είναι μέτοχος σε μια κοινή προσπάθεια 
για την επίτευξη κοινών αξιών. Ένα μοντέλο οργάνωσης που θα οδηγεί 
σε ένα σύγχρονο, ανοιχτό συμμετοχικό κόμμα, που θα λαμβάνει υπόψη 
τους πολίτες που έλαβαν μέρος στις πρόσφατες διαδικασίες και τα κόμ-
ματα και τις κινήσεις που συμμετέχουν και πρωτοστατούν στο εγχείρη-
μα συγκρότησης ενός ισχυρού προοδευτικού φορέα.

Η σημερινή πολιτική οδηγεί τη χώρα πιο βαθιά στη κρίση. Υπερφο-
ρολόγηση, άδικο ασφαλιστικό και κανένα σχέδιο παραγωγικής ανασυ-
γκρότησης. Μία κυβέρνηση με εμμονές και αναποτελεσματικότητα σε 
όλους τους τομείς. 

Ο κ. Τσίπρας προσπαθεί να μας πείσει ότι δήθεν έρχεται μέσα στο 
2018 η έξοδος από την κρίση. Άλλη μια πολιτική απάτη. Η πραγματική 
έξοδος από την κρίση προϋποθέτει την έξοδο από όσα μας οδήγησαν 
σε αυτήν. Και γι’ αυτό χρειάζεται άμεσα αλλαγή πολιτικής. 

Με αυτή την πολιτική θα συνεχίσουν τα αδιέξοδα. Και αυτήν ουσι-
αστικά την πολιτική και αυτά τα αδιέξοδα προτείνει και η ΝΔ, η οποία, 
και υπό τον κ. Μητσοτάκη, παραμένει μία βαθιά συντηρητική δύναμη 
και δείχνει απόλυτα δέσμια πολιτικών και πρακτικών της παραδοσιακής 
δεξιάς του κρατισμού και των πελατειακών σχέσεων. 

Τα δύο αυτά κόμματα επιχειρούν να στήσουν μία καρικατούρα δικομ-
ματισμού, κατώτερη των περιστάσεων και των αναγκών της χώρας. Τα 
προβλήματα όμως της χώρας δεν αντιμετωπίζονται με τη λογική «φύγε 
εσύ, έλα εσύ». Η έξοδος από την κρίση απαιτεί εθνική συνεννόηση, όσο 
νωρίτερα το καταλάβουν ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ τόσο το καλύτερο για τη χώρα.

Εδώ ακριβώς έρχεται η δική μας πρόταση.
Για να υπερβεί η χώρα την κρίση επιτέλους χρειάζεται αλλαγή πολιτι-

κής, αποτελεσματική διαπραγμάτευση, προοδευτική πολιτική. Ένα υγιές 
παραγωγικό μοντέλο ανάπτυξης με αρμονική συνύπαρξη ιδιωτικού και 
δημόσιου τομέα, ενίσχυση της υγιούς επιχειρηματικότητας με κοινωνική 
συνοχή και ποιοτικές υπηρεσίες κοινωνικής πολιτικής. 

Το ερώτημα όμως είναι «πώς μπορεί κανείς να τα εγγυηθεί όλα αυ-
τά»; Χρειάζεται πρώτα να προσδιορίσει καθαρά με ποιον θα πάει και 
ποιον θα αφήσει. 

Με ποιους μεσαίους;

Τους κρατικοδίαιτους ή τους καινοτόμους; 
Με ποιους συνδικαλιστές; 
Αυτούς της στασιμότητας ή αυτούς που 

θέλουν έναν υγιή συνδικαλισμό όργανο της 
εργασίας; 

Με ποια φτωχά κοινωνικά στρώματα; 
Αυτά που παρουσιάζονται μόνο στις επί-

σημες δηλώσεις ή αυτά της πραγματικότητας; 
Ακόμη και με ποια αστική τάξη; 
Την κρατικοδίαιτη, ή αυτή της πραγμα-

τικής παραγωγής υλικών και άυλων προϊό-
ντων; 

Με ποιο κράτος; 
Αυτό της αναπαραγωγής της φτώχειας 

και των ανισοτήτων ή με το κράτος παροχής 
κοινωνικών υπηρεσιών που λειτουργούν ως 
επιταχυντές της ανάπτυξης;   

Η προώθηση αυτών των νέων κοινωνι-
κών συμμαχιών με όρους παρόντος και μέλ-
λοντος είναι που θα πείσει τους πολίτες ότι η 
προοδευτική διακυβέρνηση του τόπου περνά 
μέσα από την δική μας ισχυροποίηση. Μόνο 
αυτή η ισχυροποίηση χαλάει τα καιροσκοπικά 

σχέδια του ΣΥΡΙΖΑ και τα συντηρητικά της ΝΔ. Και αυτή η ισχυροποίη-
ση θα έρθει όταν όλοι ξέρουν με ποιον και με τι είμαστε. 

Για τον αγροτικό τομέα
O κ. Θεοχαρόπουλος αναφέρθηκε στην ανάγκη ενός συνεκτικού 

προγράμματος για τον αγροτικό τομέα για να γίνει επιτέλους η χώρα 
μας παραγωγική. Για να αξιοποιηθούν επιτέλους τα χρήματα της Ε.Ε. 
σε παραγωγικούς και επενδυτικούς σκοπούς, να κατευθυνθούν οι πό-
ροι στους νέους αγρότες, στα επενδυτικά σχέδια, στην παραγωγή εκεί-
νων των προϊόντων όπου η χώρα μας διαθέτει συγκριτικό πλεονέκτημα. 

Όσον αφορά το επίκαιρο θέμα της FYROM ο κ. Θεοχαρόπουλος 
είπε τα εξής:

Από εδώ την καρδιά της Μακεδονίας, τη Βέροια, χρειάζεται να υπάρ-
ξει μία γνήσια πατριωτική στάση μακριά από εθνικισμούς. 

Η κυβέρνηση επιδεικνύει επικίνδυνη προχειρότητα με τη διγλωσσία 
στο εσωτερικό της και τις ακραίες και αντιφατικές δηλώσεις των ΑΝΕΛ. 
Από την άλλη μεριά, η θέση της ΝΔ και η στροφή της στον εθνικολαϊκι-
σμό δεν εξυπηρετεί τα εθνικά συμφέροντα. 

Απαιτείται μία λύση κοινά αποδεκτή και από τις δύο πλευρές με 
σύνθετη ονομασία έναντι όλων και με εγγυήσεις που θα αποτρέπουν 
ενέργειες αλυτρωτισμού. 

Είμαστε  σταθεροί σε αυτήν την υπεύθυνη θέση της σύνθετης ονο-
μασίας για χρήση έναντι όλων, μακριά από ετεροπροσδιορισμούς και 
μικροκοματικές σκοπιμότητες. 

Απαιτείται εδώ και τώρα ένα μέτωπο λογικής και ευθύνης. Σε ένα 
τέτοιο κρίσιμο εθνικό θέμα απαιτείται εθνική συνεννόηση και χάραξη 
εθνικής στρατηγικής, όχι διχασμός και πόλωση.  

Ο νέος φορέας της κεντροαριστεράς έχει κρατήσει την πιο υπεύθυνη 
στάση σε αυτό το κρίσιμο θέμα, χωρίς να παρασύρεται από τις σειρήνες 
του εθνολαϊκισμού. Αυτό οφείλει να συνεχίζει να κάνει. Γιατί η επίλυση 
αυτού του χρόνιου ζητήματος με σύνθετη ονομασία θα σταματήσει αυτό 
που συμβαίνει εδώ και χρόνια, την αναγνώριση της γειτονικής μας χώ-
ρας από δεκάδες χώρες με το συνταγματικό της όνομα, και θα οδηγήσει 
στην πραγματικότητα στο να μην αποκαλείται διεθνώς “Μακεδονία” κάτι 
που δεν μπορεί να αποδεχόμαστε σα να μην συμβαίνει τίποτα. Ταυτο-
χρόνως θα διευκολύνει τη χώρα μας ώστε να αξιοποιήσει τη στρατηγική 
της θέση στα Βαλκάνια. 

Αυτή είναι μία πραγματικά πατριωτική στάση προς όφελος των 
εθνικών συμφερόντων που εδώ από τη Βέροια, 
την καρδιά της Μακεδονίας, οφείλουμε να προω-
θήσουμε. 

Για τις διαδικασίες μέχρι το ιδρυτικό συνέ-
δριο του Μαρτίου ο κ. Θεοχαρόπουλος ανέφερε:

Έχουμε μπροστά μας έναν δύσκολο δρόμο 
να διανύσουμε. Είμαστε όμως αποφασισμένοι να 
συνεχίσουμε με σταθερότητα και επιμονή την προ-
σπάθεια που ξεκινήσαμε το 2015, όταν σε εξαι-
ρετικά δύσκολες συνθήκες, η ΔΗΜΑΡ μαζί με το 
ΠΑΣΟΚ, αποφασίσαμε τη δημιουργία της Δημο-
κρατικής Συμπαράταξης. Αυτό ήταν το πρώτο βήμα 
που άνοιξε τον δρόμο για την ανασυγκρότηση της 
κεντροαριστεράς και οδήγησε και άλλες δυνάμεις 
του χώρου στο εγχείρημα, όπως το Κίνημα Δημο-
κρατών και Σοσιαλιστών. Η δε πρόσφατη συσπεί-
ρωση ευρύτερων δυνάμεων, με το Ποτάμι αλλά 
και τη συμμετοχή του Δημάρχου Αθηναίων στις 
διαδικασίες εκλογής επικεφαλής αποτελεί δικαίωση 
μιας επίπονης προσπάθειας για την ενότητα όλων 
των δυνάμεων του χώρου, με στόχο τη συγκρότηση 
ενός ισχυρού  φορέα.

Προτείναμε και πιέσαμε το προηγούμενο χρονι-
κό διάστημα για προωθητικές ενέργειες, όπως την 
εκλογή επικεφαλής από τη βάση εντός του 2017 
και την συμπόρευση όλων των δυνάμεων. Αυτά 
επιτεύχθηκαν και για αυτό είμαστε και ικανοποιη-
μένοι.

Στην περίοδο αυτή πρέπει να επαναφέρουμε 
την πολιτική στο προσκήνιο. Με καινοτόμες και α-
νατρεπτικές προοδευτικές πολιτικές. 

Ο ΣΥΡΙΖΑ αποδείχθηκε ότι δεν μπορεί να προωθήσει προοδευτικές 
πολιτικές προς όφελος της κοινωνίας. Για αυτό ο σύγχρονος σοσιαλδη-
μοκρατικός φορέας που εμείς συγκροτούμε πρέπει να αποτελέσει τον 
πυρήνα του προοδευτικού πόλου στην χώρα απέναντι στον ιδεολογικό 
μας αντίπαλο τη ΝΔ. 

Οι συλλογικές διαδικασίες ώστε να αποδεικνύει ο φορέας ότι πραγ-
ματικά αποτελεί κάτι νέο σε σχέση με τα παραδοσιακά συγκεντρωτικά 
κόμματα και ένα καινοτόμο προοδευτικό πρόγραμμα είναι τα δύο κρί-
σιμα στοιχεία που θα συγκροτήσουν την ταυτότητα, θα εκπέμψουν το 
στίγμα και θα κάνουν διακριτό το νέο φορέα.

Τα σύγχρονα πολιτικά κόμματα, ιδίως στον χώρο της σοσιαλδη-
μοκρατίας, είναι πολυσυλλεκτικά, όχι μονολιθικά. Είναι φυσικό, στο 
πλαίσιο της λειτουργίας τους, να εκφράζονται και να συντίθενται διαφο-
ρετικές απόψεις και αποχρώσεις. Ο πλουραλισμός είναι ένδειξη υγείας 
και δημοκρατίας. 

Χρειαζόμαστε όχι απλά ένα νέο ενιαίο και ανοικτό κόμμα. Αλλά ένα 
ζωντανό κόμμα. Και τέτοιο, είναι το κόμμα των μελών του. Αυτό που 
έχει ζωντανές οργανώσεις βάσης, μέλη που συναποφασίζουν. Χρειά-
ζεται όσο το δυνατόν περισσότερες αποφάσεις να ξεκινούν από αυτές, 
από τα κάτω, και στη συνέχεια να γίνονται αντικείμενο περαιτέρω επε-
ξεργασίας και συγκεκριμενοποίησης από την ηγεσία. Γιατί όπως είναι 
τα πράγματα σήμερα, η πολιτική δεν αρέσει, δεν εμπνέει. Η πολιτική θα 
εμπνέει, θα αρέσει μόνο από τη στιγμή που ο καθένας που εμπλέκεται 
σ’ αυτήν θα αισθάνεται ότι είναι μέτοχος σε μια κοινή προσπάθεια για 
την επίτευξη κοινών αξιών και όχι απλά χειροκροτητής ή οπαδός. Και 
θα πρέπει να εντάξουμε και τις νέες τεχνολογίες στη λειτουργία του 
κόμματος, στη συμμετοχική διαδικασία και στη λήψη των αποφάσεων.

Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο, θα δουλέψουμε για ένα σύγχρονο 
καταστατικό που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες ενός σύγχρονου κόμ-
ματος με καινοτόμες ρυθμίσεις, που θα ενισχύει τις συλλογικές διαδικα-
σίες και τη διαφάνεια. Ένα μοντέλο οργάνωσης που θα οδηγεί σε ένα 
σύγχρονο, ανοιχτό συμμετοχικό κόμμα, που θα λαμβάνει υπόψη τους 
πολίτες που έλαβαν μέρος στις πρόσφατες διαδικασίες και τα κόμματα 
και τις κινήσεις που συμμετέχουν και πρωτοστατούν στο εγχείρημα συ-
γκρότησης ενός ισχυρού προοδευτικού φορέα. 

Ο χώρος μας, της ανανέωσης και του δημοκρατικού σοσιαλισμού 
μπορεί και θα παίξει καθοριστικό ρόλο στη νέα εποχή. Με τις ιδέες, τις 
θέσεις, τις παρεμβάσεις και τις προτάσεις μας θα συμβάλλουμε σημα-
ντικά στις επερχόμενες εξελίξεις.

Έχουμε ακόμη πολλή δουλειά μπροστά μας, Οφείλουμε να αξιοποι-
ήσουμε το θετικό momentum.

Ο δρόμος που ανοίξαμε για μία ισχυρή ενωμένη και ανανεωμένη 
κεντροαριστερά μπορεί να είχε και να έχει ανηφόρες, εμπόδια και στρο-
φές, αλλά τώρα ο τελικός προορισμός φαίνεται πιο καθαρά από ποτέ.
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Θ. Θεοχαρόπουλος στην Εληά: Το Κίνημα Αλλαγής θα χαλάσει 
τα σχέδια της Ν.Δ. και του ΣΥΡΙΖΑ στις προσεχείς εκλογές
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
 
 Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός  Σύλλογος Φίλων   Κέντρου Μέριμνας Ατόμων  Ει-

δικών Δεξιοτήτων  Δ. Βέροιας ευχαριστεί θερμά τους κάτωθι για τις δωρεές τους
1.    Τον κ. Νίκο Κακαφίκα για την δωρεά κρέατος για το γεύμα των παιδιών εις μνήμην 

του αλησμόνητου Ακή Ψωμιάδη 
Ο Θεός ας τον αναπαύσει. 
2.    Το VESPA CLUB Βέροιας για την πολύτιμη δωρεά τους σε πετρέλαιο θέρμανσης 
Ευχαριστούμε για την αγάπη, πρόνοια και την μέριμνα που δίνετε στα παιδιά μας.

 Η Πρόεδρος του Συλλόγου και Εθελόντρια Διευθύντρια
 Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα

Αποκριάτικη εκδήλωση 
του Ομίλου Προστασίας 

Παιδιού Βέροιας
Ο Όμιλος Προστασίας Παιδιού Βέροιας σας προσκαλεί 

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

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

Το Δ.Σ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ -
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ – ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Βέροια 26 Ιανουαρίου 2018
Αρ. Πρωτ. 279

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ανακοινώνεται ότι το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου 

Βέροιας με τη με αριθμό. 13/2018 απόφασή του, ενέκρινε 
την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου 
στα οικοδομικά τετράγωνα 71 και 76 του οικισμού Βεργίνα 
του Δήμου Βέροιας.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να ενημερωθούν σχετι-
κά και μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από 
τη δημοσίευση της παρούσας, να υποβάλλουν τις τυχόν 
ενστάσεις τους στην Υπηρεσία Δόμησης – Κτηματολογίου 
– Περιουσίας (γραφείο Πολεοδομικών Εφαρμογών) του 
Δήμου Βέροιας, Βικέλα 4, 2ος όροφος, τις εργάσιμες ημέ-
ρες και ώρες. (Πληροφορίες κ. Ρακιτζής Κωνσταντίνος τηλ. 
23313.50609)

Ο Αντιδήμαρχος
Δόμησης και Περιουσίας

Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Αριστομένης Λαζαρίδης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ της υπ. αρ. 524/2018 διακήρυξης
Ο φορέας Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού – Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηµαθίας – διενερ-

γεί Ηλεκτρονικό ∆ηµόσιο ∆ιαγωνισµό µε την ανοικτή διαδικασία για την ανάθεση συµβάσεων 
µε προϋπολογισµό κατώτερο του ορίου της ενωσιακής νοµοθεσίας, µε κριτήριο κατακύρωσης 
την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά επί τη βάσει της βέλτιστης σχέσης 
ποιότητας τιµής, για την Μετάφραση ψηφιακού περιεχοµένου διαδικτυακής πύλης στην αγγλική 
γλώσσα» στο πλαίσιο υποέργου 3 «Μεταφράσεις κειµένων και ληµµάτων» του έργου «Εικονικό 
Μουσείο Μέγας Αλέξανδρος, από τις Αιγές στην Οικουµένη» (cpv 71351914-3 Αρχαιολογικές 
∆ραστηριότητες)  - (cpv 79530000-8 «Μεταφράσεις»). Ο προϋπολογισµός είναι 72.580,65 € (µη 
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.).  

   Τόπος – χρόνος διενέργειας διαγωνισμού 

Ειδικοί περιορισµοί συµµετοχής ορίζονται στην διακήρυξη.  
Κάθε προσφορά αυτών που συµµετέχουν στον διαγωνισµό πρέπει υποχρεωτικά και µε ποινή 

αποκλεισµού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής της οποίας το ποσό θα πρέ-
πει να καλύπτει σε Ευρώ (€) ποσοστό 2% της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας (µη συµπερι-
λαµβανοµένου του Φ.Π.Α.). 

Η παράδοση των µεταφρασµένων κειµένων θα γίνει τµηµατικά  και θα ολοκληρωθεί εντός 
οκτώ (8) µηνών από την υπογραφή της σύµβασης.. 

 Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους συµµετέχοντες στον διαγωνισµό για εκατόν 
ογδόντα µέρες (180) µέρες από την επόµενη ηµέρα της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής 
τους. 

∆εν γίνονται εναλλακτικές προσφορές. 
Το Έργο χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους Ε-

ΣΠΑ- Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηµατικότητα και Καινοτοµία 2014-2020  «Εικονικό Μουσείο 
Μέγας Αλέξανδρος, από τις Αιγές στην Οικουµένη» (mis 5003898) κωδ.: 2016ΣΕ11410004 

Οι πληρωµές του αναδόχου θα γίνουν σύµφωνα µε τα τεύχη του διαγωνισµού. 
Η διακήρυξη αναρτήθηκε στο Κ.Η.Μ∆Η.Σ στη  ∆ΙΑΥΓΕΙΑ  και στην ιστοσελίδα : www.yppoa.gr 

και www.aigai.gr  την 29-01-2018 
Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται στα τηλ.23310 92347-

2331029737 , Fax 23310 92347-2331071725, αρµόδιοι υπάλληλοι Ιωάννης Γραικός, Ελένη Του-
παρλάκη, Ρήγα Φεραίου 16-18 – 59 132 Βέροια.        

ΒEΡΟΙΑ, 29-01-2018                                                                                                             
Η Νόμιμος εκπρόσωπος                                                                                                 

Η Προϊσταμένη της ΕΦΑ ΗΜΑΘΙΑΣ 
Αγγελική Κοτταρίδη                                                                                                                       

Αρχαιολόγος 

Επαναληπτική
  Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα καταστατικό του Λυκείου Ελληνίδων Βέροιας, καλούνται τα μέλη σε Επανα-
ληπτική  Tακτική Γενική Συνέλευση λόγω μη απαρτίας , την Τετάρτη 1 Μαρτίου 2017 στα 
γραφεία του Λυκείου Ελληνίδων Βέροιας ,επί της οδού Κωττουνίου αριθ.16 στη Βέροια.

Τα Θέματα Ημερήσιας Διάταξης είναι:
1. Λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου για τα Πεπραγμένα του 2016
2. Eκλογή Προέδρου και Γραμματέων της Συνελεύσεως 
3. Aνάγνωση και Eπικύρωση των Πρακτικών της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του 

2016
4. Aπολογισμός Eσόδων και Eξόδων του 2016
5. Έκθεση Eξελεγκτικής Eπιτροπής 
6. Έγκριση των Πεπραγμένων και απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και της   Eξελεγκτι-

κής Eπιτροπής από κάθε ευθύνη 
7. Έγκριση Προϋπολογισμού Eσόδων και Eξόδων του 2017

Στις Πρέσπες το «Μονόγραμμα»
Ημερήσια εκδρομή 

στις λίμνες Πρέσπες, 
διοργάνωσε το Γυναι-
κείο Οργανικό Φωνη-
τικό Σύνολο «Μονό-
γραμμα» την Κυρια-
κή 28 Ιανουαρίου. Ο 
πολύ καλός, για την 
εποχή, καιρός, βο-
ήθησε τις εκδρομείς 
να χαρούν τη διαδρο-
μή προς τη Φλώρι-
να, την ομορφιά των 
Πρεσπών, του Αγίου 
Αχίλλειου  και του Αγ. 
Γερμανού και να κλεί-
σουν τη μέρα τους με 
βόλτα για καφέ στην 
Καστοριά.

Τον  οδηγό Γιάννη 
Αυτσίδη   που διακρίνεται για την υπομονή, την εξυπηρέτηση και τη θετική του πάντα διάθεση και το τουριστικό γρα-
φείο Βέροιας “Vergina travel”, ευχαριστεί ιδιαίτερα το «Μονόγραμμα».

ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Όμιλος Προστασίας Παιδιού Βέροιας ευχαριστεί 

θερμά το Δ.Σ. της Δημοτικής Τοπικής Οργάνωσης της 
Ν.Δ. ,παράρτημα Βέροιας  και ιδιαιτέρως τους

1)    Σουγιουλτζή –Γκασνάκη Ευδοξία
2)    Αγγέλου Νικόλα
3)    Γιαμουστάρη Αθανασία
4)    Ιωαννίδου – Πατσιαβούρα Δέσποινα
5)    Κοσιουνίδη Ιωάννη
 Για την μεγάλη προσφορά τροφίμων και ειδών 

πρώτης ανάγκης που με δική τους πρωτοβουλία κατά-
φεραν να συγκεντρώσουν. Ελπίζουμε και ευχόμαστε η 
αγαστή αυτή συνεργασία, να συνεχιστεί και στο μέλλον.

 Το Δ.Σ. 

Ομιλία της 
καθηγήτριας Μαρίας 

Μαντούβαλου 
για τους τρεις Ιεράρχες 

στη «Στέγη»
Εκδήλωση με θέμα «Η Παιδεία των τριών Ιεραρχών και η 

Παιδεία στην Ελλάδα σήμερα» πραγματοποιεί η «Ενωμένη Ρω-
μηοσύνη» σε συνεργασία με την Ένωση Θεολόγων, την Ένωση 
Γονέων Α/θμιας Εκπ/σης και στήριξη της Ιεράς Μητρόπολης και 
τον Δήμο Βέροιας, την Πέμπτη 1 Φεβρουαρίου στις 7.00 μ.μ. 
στην Αντωνιάδειο Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Βέροιας.

Στην εκδήλωση θα μιλήσει η καθηγήτρια φιλοσοφικής του Πα-
νεπιστημίου Αθηνών Μαρία Μαντούβαλου.



Hχηρό μήνυμα για την αδιαμφισβήτηση της ελληνικότητας της Μα-
κεδονίας έστειλαν Μητροπολίτες της Μακεδονίας από τη Βέροια, και 
συγκεκριμένα την εκδήλωση που έγινε την  Κυριακή 28 Ιανουαρίου, 
στις 6 το απόγευμα, από την Ιερά Μητρόπολη Βεροίας, Ναούσης και 
Καμπανίας με τίτλο «ΜΑΝΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΟΥ». Η εκδήλωση έγινε 
στον κατάμεστο ¨Χώρο Τεχνών¨ του Δήμου Βεροίας. Η προσέλευση και 
συμμετοχή του κόσμου ήταν τόσο μεγάλη που χρησιμοποιήθηκαν και οι 
βοηθητικοί χώροι της υποδοχής (φουαγέ) στους οποίους είχαν τοποθε-
τηθεί οθόνες αναμετάδοσης για να παρακολουθούν όσοι δεν μπόρεσαν 
να εισέλθουν στην αίθουσα.

Αρχικά χαιρετισμό απηύθυνε εκ μέρους του απουσιάζοντος Δημάρ-
χου Βεροίας, ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Σοφιανίδης.

Στην εκδήλωση ομίλησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας κ. 
Παντελεήμων περί της προσφοράς της Εκκλησίας στους αγώνες του 
έθνους και της Μακεδονίας. Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο 
πολιτικός επιστήμων κ. Κωνσταντίνος Χολέβας, Άρχισυντάκτης του πε-
ριοδικού «ΕΚΚΛΗΣΙΑ» της Εκκλησίας της Ελλάδος ο οποίος παραθέ-
τοντας ιστορικά στοιχεία και ντοκουμέντα κατέδειξε την ανά τους αιώνες 
ελληνικότητα της Μακεδονίας και κατέρριψε την επιχειρηματολογία περί 
σύνθετης ονομασίας των Σκοπίων.

Την εκδήλωση πλαισίωσαν μουσικά η χορωδία ¨Χριστιανική Ελπίς¨, 
το σύνολο ¨Μουσική Πολυφωνία¨ και η Φιλαρμονική του Δήμου Βεροίας 
παρουσιάζοντας τραγούδια για τη Μακεδονία. Στο τέλος ο Σεβασμιώ-
τατος ανέγνωσε ψήφισμα υπέρ της Μακεδονίας το οποίο ενέκριναν διά 
βοής όλοι οι παριστάμενοι. Η εκδήλωση έκλεισε με την ψαλμωδία του 
Εθνικού Ύμνου σε κλίμα έντονης συγκίνησης.

Στην εκδήλωση παρέστησαν οι Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Βεροί-
ας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων, Βρυούλων κ. Παντελεή-
μων, Μιλήτου κ. Απόστολος, Δρυϊνουπόλεως Πωγωνιανής καί Κονίτσης 
κ. Ανδρέας, Καστορίας κ. Σεραφείμ, Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας 
κ. Θεόκλητος, Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας κ. Ιωήλ, Σερβίων και Κο-
ζάνης Παύλος, Πολυανης καί Κιλκισίου κ. Εμμανουήλ, Λαγκαδά, Λητής 
καί Ρεντίνης κ. Ιωάννης, Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος κ. Γεώρ-
γιος, Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς κ. Ιουστίνος, Φιλίππων, Νεαπόλεως 
και Θάσου κ. Στέφανος και οι Θεοφιλέστατοι Επίσκοποι Θερμών κ. 
Δημήτριος και Αμορίου κ. Νικηφόρος καθώς και ο εκπρόσωπος του 
Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Ἀνθίμου Αρχιμανδρίτης 
Νεκτάριος Παπαγιαννούλης, οι οποίοι και υπέγραψαν το ψήφισμα της 
Μακεδονίας.

Την εκδήλωση παρουσίασε με μεγάλη επιτυχία ο Αρχιμανδρίτης Αρ-
σένιος Χαλδαιόπουλος.

Ψήφισμα 16 Μητροπολιτών
Ακολούθησε έκδοση ψηφίσματος το οποίο υπογράφηκε από 16 Μη-

τροπολίτες:
Στή Βέροια, σήμερα Κυριακή 28 Ἰανουαρίου 2018, στήν αἴθουσα 

τοῦ Χώρου Τεχνῶν τοῦ Δήμου Βεροίας, πραγματοποιήθηκε ἐκδήλωση 
μέ τίτλο «Μάνα Μακεδονία μου». Στό τέλος τῆς ἐκδηλώσεως ἅπαντες 
οἱ παρισταμένοι Ἀρχιερείς, κληρικοί καί λαϊκοί ἐνέκριναν ὁμοφώνως τό 
κατωτέρω ψήφισμα:

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Συμμετέχοντας στήν κινητοποίηση τοῦ ἁπανταχοῦ τῆς γῆς Ἑλληνι-

σμοῦ μέ σκοπό τήν προάσπιση τῶν δικαίων, τῆς ἱστορικῆς ταυτότητος 
καί τῆς ἑλληνικότητος τῆς Μακεδονίας μας ἐνόψει τῶν διαπραγματεύσε-
ων πού διεξάγονται γιά τό ὄνομα τοῦ κράτους τῶν Σκοπίων:

1. Ἐκφράζουμε τήν ἀντίθεσή μας σέ ὁποιαδήποτε χρήση τοῦ ὀνόμα-

τος τῆς Μακεδονίας ἤ παραγώγου του, καθώς αὐτό θά ἀποτελεῖ ὑποχώ-
ρηση ἔναντι στόν συνεχιζόμενο ἀλυτρωτισμό τοῦ γειτονικοῦ κράτους καί 
τήν ἄρνησή του νά προβεῖ σέ ἀπάλειψη τῶν ἀλυτρωτικῶν του βλέψεων 
ὅπως αὐτές ἐκφράζονται στό Σύνταγμα, στούς χάρτες καί τά βιβλία τῆς 
ἱστορίας, μέ τά ὁποῖα σφετερίζονται τήν ἱστορία τῆς ἑλληνικῆς Μακεδονί-
ας, τήν ἱστορία τοῦ Φιλίππου καί τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου, τήν ἱστορία 
2500 χρόνων τοῦ Ἑλληνισμοῦ καί καπηλεύονται τήν ἱστορική καί πο-
λιτιστική ταυτότητα τῆς ἑλληνικῆς Μακεδονίας, ἰσχυριζόμενοι ὅτι εἶναι 
ἀπόγονοι τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου.

2. Ὑπενθυμίζουμε ὅτι τό θέμα δέν εἶναι μόνο ἐθνικό ἀλλά καί ἐκκλη-
σιαστικό, καθώς τό ἐπίθετο «Μακεδονική» χρησιμοποιεῖται καί ἀπό τή 
σχισματική Ἐκκλησία τοῦ γειτονικοῦ κράτους.

3. Ὑπενθυμίζουμε ἀκόμη ὅτι οἱ γείτονές μας, ὅπως καί ἄλλοι σλα-
βικοί λαοί, ὀφείλουν ὄχι μόνο τή χριστιανική πίστη τους ἀλλά καί τό 
ἀλφάβητό τους στό ἱεραποστολικό ἔργο τῶν Ἑλλήνων Θεσσαλονικέων 
αὐταδέλφων ἁγίων Κυρίλλου καί Μεθοδίου.

4. Ζητοῦμε νά γίνει σεβαστή ἡ ἱστορία καί νά παύσει ἡ παραχάραξή 
της ἡ ὁποία δέν συμβάλλει στήν εἰρηνική συνύπαρξη τῶν λαῶν, τήν 
ὁποία ἐπιδιώκουμε.

5. Ἀπορρίπτουμε καί τίς πέντε σύνθετες ὀνομασίες τίς ὁποῖες πρό-
τεινε πρόσφατα ὁ μεσολαβητής τοῦ ΟΗΕ, ἐπειδή περιέχουν τό ὄνομα 
«Μακεδονία» καί δέν ἀνταποκρίνονται στίς προσδοκίες μας γιά δίκαιη 
καί ἀντικειμενική ἐπίλυση τοῦ προβλήματος τῆς ὀνομασίας τοῦ γειτονι-
κοῦ κράτους.

6. Δηλώνουμε ὅτι δέν εἴμαστε διατεθειμένοι νά ὑποχωρήσουμε ἀπό 
τά δίκαιά μας, ἐνῶ τό γειτονικό κράτος παραμένει ἀδιάλλακτο καί ἀνυ-
ποχώρητο στίς ἱστορικά καί πολιτικά ἀνυπόστατες διεκδικήσεις του.

7. Διακηρύσσουμε ἀπερίφραστα καί πρός κάθε κατεύθυνση ὅτι 
τό ὄνομα «Μακεδονία» εἶναι καί παραμένει ἀδιαπραγμάτευτο, ὅπως 
ἀδιαπραγμάτευτη παραμένει καί ἡ ἑλληνικότητα τῆς Μακεδονίας πού 
τεκμηριώνεται ἀδιαμφισβήτητα καί ἐπιστημονικά μέ βάση τά μνημεῖα, 
τίς ἐπιγραφές καί ὅλα τά ἱστορικά τεκμήρια πού ὑπάρχουν σέ αὐτή τή γῆ 
πού κατοικοῦμε καί γιά τήν ἐλευθερία τῆς ὁποίας ἀγωνίσθηκαν καί θυσι-
άσθηκαν οἱ πατέρες μας, καί ὅτι δέν πρόκειται νά παύσουμε νά ὑπερα-
σπιζόμασθε τό ὄνομα τῆς Μακεδονίας μας καί τήν ἑλληνική ταυτότητά 
της ἀπό ὅποιους τά ἐπιβουλεύονται καί τά σφετερίζονται.

8. Προσευχόμασθε ὥστε ὁ Θεός νά φωτίσει τούς ἰθύνοντες καί στίς 

δύο πλευρές καί τούς ἐμπλεκομένους στή διαπραγμάτευση γιά τό ὄνο-
μα τῆς γειτονικῆς χώρας προκειμένου νά ὑπάρξει ἐπίλυση τοῦ χρονίζο-
ντος προβλήματος ἡ ὁποία νά ἀνταποκρίνεται στό δίκαιο καί νά μή θίγει 
τά ἱστορικά δικαιώματα καί τήν ἑλληνικότητα τῆς Μακεδονίας μας.

Ἕπονται οἱ ὑπογραφές τῶν Ἱεραρχῶν πού ἦταν παρόντες στήν 
ἐκδήλωση καί ἐνέκριναν τό ἀνωτέρω ψήφισμα :

-Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας Παντελεήμων
-Βρυούλων Παντελεήμων
-Μιλήτου Ἀπόστολος
- Δρυϊνουπόλεως Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης Ἀνδρέας
-Καστορίας Σεραφείμ
- Φλωρίνης, Πρεσπῶν καί Ἑορδαίας Θεόκλητος
- Ἐδέσσης, Πέλλης καί Ἁλμωπίας Ἰωήλ
-Σερβίων καί Κοζάνης Παῦλος
- Πολυανῆς καί Κιλκισίου Ἑμμανουήλ
- Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης Ἰωάννης
- Κίτρους, Κατερίνης καί Πλαταμῶνος Γεώργιος
-Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς Ἰουστῖνος
- Φιλίππων, Νεαπόλεως καί Θάσου Στέφανος
- Θερμῶν Δημήτριος
- Ἀμορίου Νικηφόρος
-ἐκπρόσωπος τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. 

Ἀνθίμου Ἀρχιμανδρίτης Νεκτάριος Παπαγιαννούλης.

Ψήφισμα και από τους κληρικούς της Ι. Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας 
 
Σύναξις ἁπάντων τῶν κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας  πραγματοποιήθηκε στη Βέροια, την  Παρασκευή 26 Ἰανουα-

ρίου 2018 στο Παύλειο Πολιτιστικό Κέντρο. Κατά τη Σύναξη ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας κ. Παντελεήμων εἰσηγήθηκε 
σχετικά μέ τίς ἐξελίξεις στή διαπραγμάτευση γιά τήν ὀνομασία τοῦ Κράτους τῶν Σκοπίων. Ἀκολούθησε ἐκτεταμένη συζἠτηση καί στό τέλος τῆς Συνάξεως 
ἐγρίθηκε ὁμοφώνως το παρακάτω ψήφισμα:

«Στήν κρίσιμη αὐτή ὥρα τῶν διαπραγματεύσεων γιά τό ὄνομα τοῦ κράτους τῶν Σκοπίων καί τήν προτεινόμενη χρήση ἀπό αὐτό τοῦ ὀνόματος «Μακεδο-
νία» ἔχοντας συναίσθηση τῆς εὐθύνης μας ὡς κληρικῶν ἀλλά καί ὡς Ἑλλήνων πολιτῶν πού διακονοῦμε στή Μακεδονία, σέ μία περιοχή γιά τήν ὁποία ἀγω-
νίσθηκαν καί θυσιάσθηκαν οἱ πατέρες μας, γιά ἕνα θέμα ὄχι μόνο πολιτικό ἀλλά κυρίως ἐθνικό, ἐκφράζουμε δημόσια τήν ἀνησυχία μας γιά τίς συζητούμενες 
ἐξελίξεις καί συμμεριζόμαστε ἀπολύτως τήν ἀνησυχία τοῦ λαοῦ μας.

1. Θεωροῦμε ὅτι ἡ χρήση τοῦ ὀνόματος «Μακεδονία» ἀπό τό γειτονικό κράτος τῶν Σκοπίων σέ συνδυασμό μέ τό σύνταγμά του ἐκφράζει ἀλυτρωτικές 
διεκδικήσεις εἰς βάρος τῆς χώρας μας καί τῆς Μακεδονίας μας, πού βασίζονται στόν σφετερισμό τῆς ἱστορίας καί τῶν μνημείων μας, τά ὁποῖα ἀποτελοῦν 
ἀψευδεῖς μάρτυρες τῆς ἑλληνικότητος τῆς Μακεδονίας.

2. Θεωροῦμε ὅτι τό ἴδιο ἰσχύει καί γιά τή χρήση τοῦ ὀνόματος τῆς Μακεδονίας ἀπό τή σχισματική καί αὐτοαποκαλούμενη «μακεδονική» Ἐκκλησία, ἡ ὁ-
ποία ἀποτελεῖ πλαστό δημιούργημα τοῦ παρελθόντος μέ σκοπό νά ἐξυπηρετήσει πολιτικά συμφέροντα καί ἀλυτρωτικές βλέψεις.

3. Συντασσόμαστε μέ τήν πρόσφατη ἀνακοίνωση τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί δηλώνουμε ἀπερίφραστα ὅτι δέν εἶναι 
δυνατόν νά παραχωρήσουμε τό ὄνομα τῆς Μακεδονίας οὔτε παραγώγου του σέ κανένα ἄλλο λαό ἤ κράτος πού ἐπιδιώκει μέ τόν τρόπο αὐτό νά ἐγείρει ἀμ-
φισβητήσεις γιά τήν ἑλληνικότητα τῆς Μακεδονίας, ἡ ὁποία ἔχει τεκμηριωθεῖ καί ἀποδειχθεῖ ἐπιστημονικά.

4. Ἡ Μακεδονία εἶναι ἡ γῆ τοῦ Φιλίππου καί τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου, πού ἦταν Ἕλληνες καί ὄχι Σλάβοι. Εἶναι ἡ γῆ στήν ὁποία κήρυξε ὁ ἀπόστολος 
Παῦλος στήν ἑλληνική γλώσσα καί εἶναι ποτισμένη μέ τό αἷμα τῶν ἡρώων καί τῶν ἁγίων πατέρων μας πού ἔγραψαν τήν ἱστορία τοῦ ἐνδόξου αὐτοῦ τόπου.

5. Ὑπενθυμίζουμε πρός ὅλους ὅτι οἱ Ἕλληνες Θεσσαλονικεῖς αὐτάδελφοι ἅγιοι Κύριλλος καί Μεθόδιος ἦταν ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι κήρυξαν τό Εὐαγγέλιο στούς 
σλαβικούς λαούς, καί σέ αὐτούς ὀφείλουν τό ἀλφάβητο πού χρησιμοποιοῦν μέχρι σήμερα.

6. Καλοῦμε τούς ἁρμοδίους νά ἀκούσουν τή φωνή μας καί νά μήν χαρίσουν τό ὄνομα τῆς Μακεδονίας μας σέ καμία μορφή σέ ἐκείνους πού τό διεκδι-
κοῦν καί τό καπηλεύονται. Καλοῦμε τούς ὑπευθύνους νά πράξουν τό καθῆκον τους γιά τήν ὑπεράσπιση τῶν δικαίων τῆς Μακεδονίας μας, τῆς πατρίδος 
μας καί τοῦ λαοῦ μας καί προσευχόμαστε ὁ Θεός νά τούς φωτίσει, ὥστε οἱ διαπραγματεύσεις γιά τό ζήτημα τῆς ὀνομασίας τῶν Σκοπίων νά μήν καταλήξουν 
στήν ἐπικύρωση τῆς ἱστορικῆς ἀπάτης πού ἐπιχειρεῖται ἐναντίον τῆς Ἑλλάδος καί τῆς Μακεδονίας ἀλλά στήν προάσπιση τῶν δικαίων καί τῆς ἱστορικῆς ταυ-
τότητος τῆς Μακεδονίας μας».
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Εν όψει του συλλαλητηρίου στην Αθήνα 
Βροντερό μήνυμα για την Μακεδονία 

στην εκδήλωση της Ι. Μητρόπολης  στη Βέροια
-Ψήφισμα 16 Μητροπολιτών



Στο γήπεδο της Αγυιάς, οι παίκτες 
της Παναχαικής  είχαν την ουσία 
και κατάφεραν να πάρουν ένα 

σχετικά εύκολο «τρίποντο», απέναντι 
στην Βέροια  που δεν απείλησε ουσια-
στικά την εστία του Σούλη. Ο Μακρυ-
δυμήτρης στην πρώτη καλή στιγμή για 
τους γηπεδούχους έστειλε τη μπάλα 
στα δίχτυα του Γιαγκόζη, στο 9’, όμως 
το τέρμα ακυρώθηκε ως οφσάιντ. Ο 
Μπαστιάνος έγινε επικίνδυνος για τη 
Βέροια, στο 15’, αστοχώντας ελάχι-
στα, ενώ στη συνέχεια ο Μωραΐτης 
για την Παναχαϊκή, έχασε δύο διαδο-
χικές ευκαιρίες (16’,17’).

Στο 22’, οΝτάσιος επιχείρησε μια σέντρασουτ
μετροχιάπροςταδίχτυα,αλλάοΓιαγκόζηςμευπε-
ρέντασηπαραχώρησεκόρνερ.Στο30’, οΜωραΐτης
άνοιξε το σκορ για τους γηπεδούχους με ωραία
κεφαλιά.ΟΦωτάκηςέκανεκαι το2-0,στο38’,από
τηνάσπρηβούλα,σεπέναλτιπουκέρδισεοσκόρερ
τουπρώτου γκολ, δίνοντας ξεκάθαροπροβάδισμα
στους γηπεδούχους  με το οποίο καιπήγανσταα-
ποδυτήρια.

ΟΕλευθεριάδης ήταν ο εκφραστής τηςπρώτης
επίθεσηςτηςΠαναχαϊκής,β’ημίχρονο,τοσουττου,
ωστόσο κόντραρε καιπέρασε κόρνερ (55’). Εμφα-
νώςπεσμένος ο ρυθμόςστο δεύτεροημίχρονο, με
τουςΠατρινούςνακάνουνδιαχείρισητουσκορ,ενώ
τουςπαίκτες τουΑπόστολουΧαραλαμπίδη να μην
μπορούν να επιβάλλουν το ρυθμό τους. ΗΠανα-
χαϊκήέφτασεπολύκοντάστο3-1,στο75’,όμωςτα
σουττουΒασιλείουκαιτουΜαστραντωνάκηέδιωξαν
οιαμυντικοίτηςΒέροιας,πρινπεράσουντηγραμμή
τέρματος.

ΗομάδατηςΒέροιαςδενείχεστηνσύνθεσητης
τους βασικούς Σουλιώτη καιΛάσκαρη που είχαν
πρόβλημα τραυματισμού και η απουσία τους ήταν
έντονη .Ηβασίλισσα τουβορράδενμπορούσε να
αντιδράσεικαιηψυχολογίατωνπαικτώνείναιπολύ
άσχημημετά τα τελευταία γεγονότα.Ας ευχηθούμε
τιςεπόμενεςμέρεςνααλλάξεικάτιστο ιδιοκτησιακό
καιναβελτιωθούνταπράματα.

Συνθέσεις
ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ (Σωκράτης Οφρυδόπουλος):

Σούλης,Ντάσιος,Μπουτζίκος,Μακρυδημήτρης,Γκί-
νο,Αργυρόπουλος,Σωτηράκος,Στεργίδης,Φωτάκης
(60’Λουμπαρδέας),Ελευθεριάδης (64’Μαστραντω-

νάκης),Μωραΐτης(74’Βασιλείου)
ΒΕΡΟΙΑ (ΑπόστολοςΧαραλαμπίδης): Γιαγκιό-

ζης,Κοζάκης (80’ Ζυγκερίδης),Ουνγιαλίδης,Δαμια-
νάκης, Καψάλης (60’ Γιαμόα),Δόρης,Μπλέτσας,
Λαζόπουλος (70’Μέξης),Βανκεβάι,Λίταινας,Μπα-
στιάνος

Διαιτητής:Μπακογιάννης(Αθηνών)

ΑπόστολοςΧαραλαμπίδης
«Ήρωεςοιπαίκτεςμου»

Ο τεχνικός της «Βασίλισσας του Βορ-
ρά», τόνισεστις δηλώσεις του, ότι δεν θα
συνεχίσουν εάνδενδιορθωθούνορισμένα
κακώςκείμενα.Επιπλέονδενπαρέλειψενα
συνεχάρητουςΠατρινούςγιατηφιλοξενία.

Αναλυτικάόσαδήλωσε
«Είναι ήρωες οι παίκτες μου.Αν δεν

βρεθείλύσηγρήγορα,δενθαυπάρχειεπό-
μενημέραγιατηνομάδα.Εύχομαιναβρε-
θείλύση,γιατίείναικρίμαγιατηνομάδακαι
ταπαιδιά, για τηνπροσπάθειαπου έχουν
κάνει. Είχαμε 13-14 παίκτες διαθέσιμους
και αρκετούς τραυματίες.Πρέπει να διορ-
θωθούν άμεσα κάποιαπράγματα αλλιώς
δενθασυνεχίσουμε.

Ευχαριστούμε τηνΠαναχαϊκήγια τηφι-
λοξενία.Έρχεσαι εδώ και αισθάνεσαι ότι
είσαι ποδοσφαιριστής, προπονητής, μας
παρείχανταπάντα.Συγχαρητήριαστονκό-
ουτςκαισεόλουςστηνΠαναχαϊκή».

ΠΑΕΒέροια.Ησυμφωνίαέχεικλείσει
αναμενότανχθεςβράδυνααλλάξει

χέρια
Όπως είχαμε γράψει πριν από λίγες

μέρεςγιαοικονομικόέλεγχοστηνΠΑΕΒέ-
ροια και καταμέτρηση τωνπροβλημάτων,
τελικά έγινε η συμφωνία με τον μεγαλο-
μέτοχο και μέχρι χθες αργά το βράδυ θα

γινότανηοριστικήμεταβίβασητωνμετοχώνστοννέο
ιδιοκτήτη.

Μάλιστα τα γραφεία της ΠΑΕ Βέροια θα ήταν
ανοικτά μέχρι αργά χθες το βράδυ ώστε να μπο-
ρέσουν οι υπεύθυνοι ναπροχωρήσουν άμεσα σε
μεταγραφέςπαικτώνμιακαιυπολείπονταιμόλιςδύο
μέρες για να τελειώσει η μεταγραφικήπερίοδο του
Ιανουαρίου.

Νεότερεςπληροφορίες χθες το απόγευμα ανα-
φέρουνότιτοσενάριοαυτόμπορείναμηνπραγμα-
τοποιηθείτελικάκαιοσημερινόςιδιοκτήτηςναβάλει
χρήματαγιανατακτοποιήσειτιςτελευταίεςεκκρεμό-
τητεςσυντημεταγραφή2-3παικτών.

CMYKCMYK
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Football League
Τααποτελέσματα

ΑπόλλωνΛάρισας-ΟΦΗ..........................1:0
ΑπόλλωνΠόντου-Παναιγιάλειος..............4:1
Αχαρναϊκός-ΆρηςΘεσσαλονίκης....... 0-3α.α.
Καλλιθέα-Πανσερραϊκός..........................3:1
Παναχαΐκή-Βέροια..................................2:0
Εργοτέλης-Σπάρτη...................................0:0
Καραϊσκάκης-ΔόξαΔράμας.....................0:0
Τρίκαλα-ΑναγέννησηΚαρδίτσας.............1:1
Α.Ο.Χανιά-ΚισσαμικόςΑιγινιακός...........3:1

Ηβαθμολογία
1.ΆρηςΘεσσαλονίκης................................33
2.Παναχαΐκή...............................................32
3.ΟΦΗ.......................................................27
4.Τρίκαλα...................................................23
5.Σπάρτη....................................................21
6.Α.Ο.ΧανιάΚισσαμικός...........................21
7.ΔόξαΔράμας...........................................18
8.ΑπόλλωνΠόντου....................................18
9.Καραϊσκάκης...........................................18
10.ΑναγέννησηΚαρδίτσας.........................18
11.ΑπόλλωνΛάρισας.................................16
12.Βέροια..................................................14
13.Αιγινιακός..............................................14
14.Καλλιθέα...............................................12
15.Πανσερραϊκός.......................................12
16.Παναιγιάλειος........................................10
17.Εργοτέλης.............................................10
18.Αχαρναϊκός.........................................-51

Ηεπόμενηαγωνιστική(Τετάρτη31/1)
Αιγινιακός-Τρίκαλα
ΑναγέννησηΚαρδίτσας-Καλλιθέα
ΑπόλλωνΠόντου-Α.Ο.ΧανιάΚισσαμικός
Παναιγιάλειος-ΑπόλλωνΛάρισας
Πανσερραϊκός-Εργοτέλης
Σπάρτη-Παναχαΐκή
Βέροια-ΆρηςΘεσσαλονίκης(17.00)
ΟΦΗ-Καραϊσκάκης(1/2)

Ήττα με 2-0 της Βέροιας στην Πάτρα 
Δηλώσεις Απ. Χαραλαμπίδη
ΑλλάζειχέριαηΠΑΕ;



Τυπική διαδικασία αποδείχθηκε τοπαι-
χνίδι τουΑΣΒέροια 2017 με τονΟρφέα
Κατερίνης.

Όπωςαναφέρειτοe-handball.gr,οιΒε-
ροιώτισσεςδεναντιμετώπισανκανέναπρό-
βλημααπότηνκατάτεκμήριοπιοαδύναμη
ομάδα και ουραγό του 2ουομίλου τηςΑ2
Γυναικών και επικράτησανμε το ευρύ31-
11.

Πρώτες σκόρερ για τις Ημαθιώτισσες
ήτανοιΠαυλίδουκαιΜαταρώναμε6,ενώ
μιαακόμημεστή εμφάνισηπραγματοποίη-
σαν οιΜιχαηλίδου καιΚοτζαχρήστουπου
έφτασαντα5τέρματαέκαστη.

ΒΕΡΟΙΑ2017–ΟΡΦΕΑΣΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
31-11

Τα πεντάλεπτα: 5-0, 9-1, 11-1, 11-2,
15-2, 19-2 (ημχ.), 19-3, 21-4, 23-7, 25-8,
28-9,31-11

ΒΕΡΟΙΑ 2017 (ΚαλλιόπηΜαρμαρά):
Ματουλοπούλου,Μιχαηλίδου 5, Τσιλοζί-
δου,Σκανδάλη2,Τουλουμτζή4,Γαλανού-
δη,Ματαρώνα6,Ανδρονικίδου,Κοτζαχρή-
στου5,Παυλίδου6,Βαφειάδου,Αναστασί-
ου,Δελησάββα1,Στάμου2

ΟΡΦΕΑΣΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (-):Κουτσιμάνη,
ΜΚιρτάτζε,Μητσάλα2,Χίκο1,Σ.Κιρτάτζε,
Δασκαλοπούλου3,Στρόγγυλου,Ασαρίδου,
Κακάνη5,Κούρτη,Κιουρτζίδου,Τσακνάκη

Διαιτητές:Μπουγιάκας–ΝικολαΐδηςΔί-
λεπτα:1-0Πέναλτι:0/0-2/4

CMYKCMYK
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Στον απόηχο του τραγικού θανάτου 
του Άκη Ψωμιάδη διεξήχθη στο 
Δαϊς η αναμέτρηση του Δούκα με 

τον Φίλιππο Βέροιας για την 13η αγωνι-
στική. Οι αθλητές του Φιλίππου έπαιξαν 
με μαύρα περιβραχιόνια, ενώ πριν την 
έναρξη τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή με 
τους Βεροιώτες να είναι αγκαλιασμένοι, 
έχοντας μπροστά τους την φανέλα του 
Άκη, σε μία πολύ συγκινητική στιγμή.
Στο αγωνιστικό σκέλος ο Παναγιώτης 
Αποστολίδης έπαιξε για πρώτη φορά στη 
φετινή σεζόν για τον Δούκα, ξεπερνώντας 
τον τραυματισμό του, ενώ αντίθετα εκτός 
αποστολής ήταν ο Δημήτρης Μπραουδά-
κης που υπέστη θλάση στον δικέφαλο 
και θα λείψει για δύο περίπου εβδομάδες.

ΚορυφαίοςγιατονΔούκαήτανοτερματοφύλα-
κας ΓιώργοςΜπάρμπας, ο οποίοςπραγματοποί-
ησε καίριες επεμβάσεις, τρεις απόαυτέςσε εκτε-
λέσειςπέναλτιτωνΚωστακίδη(2)καιΓρηγοριάδη.

Στο πρώτο ημίχρονο οι Βεροιώτες εκμεταλ-
λεύτηκαν το κακό τελευταίο δεκάλεπτο τουΔούκα
και με 4-0 σερί πέρασαν μπροστά 8-7, ενώ το
ημίχρονο ολοκληρώθηκε 8-9 με τονΑρσενασβίλι
νασημειώνειένακαταπληκτικότέρμαμετηνλήξη.

Στο δεύτερο οΔούκας ανέβασε την απόδοση
τουκαιγύρισετοματςμεσυνεχόμεναγκολμετην
είσοδοτουΜωραϊτηκαισυνεχόμεναστηνκόντρα.
Το12-12(40’)έγινε15-12(43’).

ΟΦίλιπποςμείωσεμε τονΣεϊρεκίδησε 16-15
στο47’,αλλάμεσερί3-0ηομάδατων«εκπαιδευ-
τηρίων» ουσιαστικά κλείδωσε τη νίκη φτάνοντας
στο21-16(54’)μετονΜπάγιο.

Οι φιλοξενούμενοι πλησίασαν στα δύο γκολ,
αλλάοΔούκαςκράτησεσχετικάεύκολατοπροβά-
δισμαγιατοτελικό24-21.

Ταπεντάλεπτα: 0-1, 3-1, 6-3, 6-4, 7-6, 8-9 (η-
μχ.),09-10,12-12,16-13,18-16,21-17,24-21

ΑΣΕΔ (ΚώσταςΜπούνας): Μωραϊτης 4, Τό-
μπρος 3, Παπαπούλιος, Γκέρτσος, Νομικός,Α-
ποστολίδης,Μίτροβιτς 1,Μπάρμπας,Ντούνης 3,
Μπάγιος 3, Ζιβούλοβιτς 1,Τζανιδάκης,Νταρσου-
λάντ3,Αραπακόπουλος,Κολλύρης,Κεδέρης6.

ΦΙΛΙΠΠΟΣ (ΤεοΠαυλίδης): Κότσιφας, Ζλατά-
νος,Ζευγαρόπουλος2,Τριανταφυλλίδης,Χαραλα-
μπίδης 2, Σεϊρεκίδης 7,Φιλόσογλου,Τζίμπουλας,
Κωστακίδης 4,Αποστολίδης,Κουκουτσίδης,Καλ-
λιαρίδης,Σιαματάς,Αρσενασβίλι3,Γρηγοριάδης3.

Διαιτητές: Τσάκωνας- Τόλιος, Κόκκινη: 53:46
Αραπακόπουλος (τρία δίλεπτα),Δίλεπτα: 7-6,Πέ-
ναλτι:2/3-4/7

ΤέοΠαυλίδης«Δενμαςβγήκανπράγματα
στηνεπίθεση»

Για την ήττα τουΦιλίππου με 24-21 από τον

Δούκα και την εικόνα της ομάδας τουμίλησεστo
e-handball.gr oπροπονητής τωνΒεροιωτώνΤεο
Παυλίδης:«Προσπαθήσαμεπολύ.Δενμαςβγήκαν
κάποιαπράγματαστηνεπίθεση.Στηνάμυναήμα-
σταν καλύτεροι απόοποιαδήποτεάλληφορά.Θα
στηρίξουμε την άμυναμας και θαπρέπει ναπά-
ρουμεπερισσότεραγκολστουςαιφνιδιασμούςγιατί
σε αυτά τα στοιχεία κρίνονται τα ματς. Πιστεύω
ότιχάσαμελόγωτουότιστοδιάστημαπουείχαμε
παίκτηπαραπάνωδεχθήκαμεδύογκολκαιβάλαμε
ένα.Οαντίπαλοςπήρεταπάνωτουκαιεμείςδεν
είχαμελύσεις.Προσπαθήσαμεμέχριτοτέλος,αλλά
κάποιαλάθηδενμαςεπέτρεψανναδιεκδικήσουμε
κάτικαλύτερο».

Τααποτελέσματα
ΑΕΡΩΠΟΣ-ΦΟΙΒΟΣΣΥΚ....................32-24
Χ.Α.Ν.Θ-ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ....................33-27
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-Π.Α.Ο.Κ.......................26-22
ΔΡΑΜΑ-Α.Ε.Κ......................................26-37
ΔΙΟΜΗΔΗΣΑΡΓ-ΚΑΜΑΤΕΡΟ.............16-13
ΔΟΥΚΑΣ-ΦΙΛΙΠΠΟΣΒΕΡ...................24-21

Ηβαθμολογία
1ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ...........................................25
2Π.Α.Ο.Κ.....................................................21
3Α.Ε.Κ.........................................................20
4ΔΟΥΚΑΣ....................................................19
5ΔΙΟΜΗΔΗΣΑΡΓ........................................18
6ΑΕΡΩΠΟΣΕΔ............................................16
7Χ.Α.Ν.Θ.....................................................12
8ΦΙΛΙΠΠΟΣΒΕΡ.........................................10
9ΦΟΙΒΟΣΣΥΚ..............................................8
10ΔΡΑΜΑ.......................................................4
11ΚΑΜΑΤΕΡΟ...............................................3
12ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ........................................0

Ηεπόμενηαγωνιστική
Π.Α.Ο.Κ-Χ.Α.Ν.Θ
ΦΙΛΙΠΠΟΣΒΕΡ-ΔΙΟΜΗΔΗΣ
ΦΟΙΒΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ-ΔΟΥΚΑΣ
Α.Ε.Κ.-ΑΕΡΩΠΟΣ
ΚΑΜΑΤΕΡΟ-ΔΡΑΜΑ

Ολοκληρώθηκε ο πρώτος γύρος 
της Α1 Γυναικών με τον ΠΑΟΚ 
να αναδεικνύεται πρωταθλητής 

χειμώνα. Στον τελευταίο αγώνα της 
9ης αγωνιστικής ο ΓΑΣ Καματερού 
επιβλήθηκε 34-24 του Φιλίππου Βέροι-
ας. Όπως αναφέρει το e-handball.
gr, η ομάδα του Μενέλαου Δανήλου 
επέβαλε τον ρυθμό της στο δεύτερο 
ημίχρονο και κέρδισε εύκολα, πραγ-
ματοποιώντας επιμέρους σκορ 11-3, 
μετατρέποντας το 9-12 στο 26’ σε 
20-15 στο 35’.

ΟΦίλιπποςήτανμαχητικόςκαιμάλισταστοπρώ-
τοημίχρονοείχεσυνέχειατοπροβάδισμα,αλλάστο
δεύτερομέροςδενείχε…ανάσεςκαιλύσεις.

Η ομάδα του ΓΑΣΚαματερού ανέβηκε στην 3η
θέση με 12 πόντους και ξέφυγε στο +4 από τον

Φίλιπποστην«μάχη»τηςτετράδας,ηοποίακαιθα
δώσει όπως όλα δείχνουν τα ευρωπαϊκά εισιτήρια
γιατηνεπόμενηχρονιά.

ΓιατονΓΑΣΚμάλιστατοκίνητροείναιακόμαμε-
γαλύτερο, αφούαν τα καταφέρει θα είναι ηπρώτη
φοράπουθα έχει την δυνατότηταωςσύλλογος να
συμμετέχειςσταευρωπαϊκάκύπελλα.

ΓΑΣΚΑΜΑΤΕΡΟΥ-ΦΙΛΙΠΠΟΣΒΕΡΟΙΑΣ34-24
Ταπεντάλεπτα:1-0,2-1,3-5,6-8,9-11,15-14(η-

μχ.),19-15,24-17,29-17,31-19,33-22,34-24
ΓΑΣΚ (ΜενέλαοςΔανήλος):Τσικνάκη,Μανιά 6,

Ζιώγα 5, Καζάκη 6, ΒασιλείουΜ., Βασιλειάδου 3,
Ζενέλι 2, Ράτσικα, Στασινού, Χριστοπούλου 2,Αν-
δρίτσου 8, Νικολάου 1, Ταβλαρίδη, ΒασιλείουΑ.,
Σπυροπούλου,Καρέλα1.

ΦΙΛΙΠΠΟΣ(ΓιώργοςΤσικίνας):Νάκο1,Κατσικα-
ρώνη,Εμμανουηλίδου4,Ντόβα,Παπαδοπούλου3,
Καραχαρίση 6,ΘοδοσοπούλουΒ, Σπυριδοπούλου
2,Μπατζαρακούδη5, Γεωργιάδου4,Θεοδοσοπού-
λουΣ.,Νοχουσίδου.

Διαιτητές:Παπαματθαίου-Χρηστίδη,Δίλεπτα: 6-
4,Πέναλτι:2/3-2/3

Χάντμπολ Α1

Δούκας-Φίλιππος24-21
Με μαύρα περιβραχιόνια οι παίκτες

Χάντμπολ Α1 γυναικών

Καματερό - Φίλιππος 34-24

Στη φωτό οι παίκτες του Φιλίππου προν την έναρξη του αγώνα κράτησαν ενός λεπτού σιγή
έχοντας μπροστά τους τη φανέλα του άτυχου συμπαίκτη τους Άκη Ψωμιάδη

Χάντμπολ
Α2 Γυναικών
Βέροια

2017-Ορφέας
Κατερίνης
31-11
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Καθαρή νίκη και μεστή εμφά-
νιση από τους «λύκους», που 
επικράτησαν των Ίκαρων Τρι-

κάλων και πήραν τη ρεβάνς για την 
ήττα στην πρεμιέρα του πρωταθλή-
ματος. Η ομάδα του Κωνσταντίνου 
Ηλιάδη ανέβασε στροφές στο δεύτερο 
ημίχρονο και πήρε διαφορά ασφαλεί-
ας, «σβήνοντας» με αυτό τον τρόπο 
το μέτριο ξεκίνημα στην αναμέτρηση. 
Πρώτος σκόρερ για τους γηπεδού-
χους ήταν ο Βλάχος που σημείωσε 16 
πόντους και τον ακολούθησε ο Σισμά-
νης με 15.

Ταδεκάλεπτα:22-23,37-33,56-41,69-56
ΑΟΚΒέροιας :Τρομπούκης 6,Ουσουλτζόγλου,

Σισμάνης15(3),Γκανάς9(1),Βλάχος16,Μαυρίδης
9 (1),Ορφανίδης, Ντουλαβέρης,Λέφας 3,Μπαρ-
μπαρούσης,Χατζηλαμπρινός,Γιαννουζάκος11(1)

ΊκαροιΤρικάλων:Κορδέας,ΦούνταςΣ.,Στάνκο-
βιτς6,ΑργύρηςΚ.13(3),Μέξης8,Χατζής,Ντουρ-
βάς 4,Μπαρμπαρούσης,ΑργύρηςΣ. 11 (1),Φού-
νταςΓ.14(2),Θεοδώρου

Δηλώσεις Κωνσταντίνου Ηλιάδη στο
SportsUp:«Είμαι πολύ ευχαριστημένος από την
προσπάθεια τωνπαιδιών, είχαμεστοχεύσει ταπαι-
χνίδια του Ιανουαρίου και τοπρόσημο είναι θετικό.
Ελέγξαμεπλήρωςτονρυθμότουπαιχνιδιούκαιαυτό
μας έδωσε τη νίκη ενώκαλύψαμε και τηνδιαφορά.

Ταδύσκολα είναιμπροστάμαςόμωςκαι ηδουλειά
πρέπεινασυνεχιστεί.»

Αναλυτικάτααποτελέσματα
της14ηςαγωνιστικής

ΠρωτέαςΓρ-ΦαίακαςΚέρκ.. 86-95(παράταση)
Ιωνικός-ΦίλιπποςΒέρ............................. 76-82
Ζέφυρος-ΝίκηΒ....................................... 77-53
ΑΟΚΒέρ-ΙκαροιΤρικ............................... 69-56
Πτολεμαϊδα-ΕύαθλοςΠολ........................ 66-85
ΑΓΣΙωαννίνων-ΓΕΑγρινίου.................. 102-61

Επόμενηαγωνιστική(15η,4/2)
ΝικόποληΠρέβ-ΠρωτέαςΓρεβ
ΦαίακαςΚέρκ-Ιωνικός
ΦίλιπποςΒέρ-Ζέφυρος
ΝίκηΒ-ΑΟΚΒέροιας
ΙκαροιΤρικ-ΑΠΣΠτολεμαϊδα
ΕύαθλοςΠολ-ΑΓΣΙωαννίνων

Ηβαθμολογία
1.ΦίλιπποςΒέροιας...........................24(11-2)
2.ΦαίακαςΚέρκυρας.........................23(10-3)
3.ΑΓΣΙωαννίνων.................................21(8-5)
4.ΝίκηΒόλου.......................................21(8-5)
5.ΠρωτέαςΓρεβενών...........................20(7-6)
6.Ζέφυρος............................................20(7-6)
7.ΝικόποληΠρέβεζας........................ 19(7-5)*
8.Εύαθλος............................................19(6-7)
9.ΑΟΚΒέροιας....................................18(5-8)
10.ΊκαροιΤρικάλων.............................18(5-8)
11.ΙωνικόςΙωνίας.................................17(4-9)
12.ΓΕΑγρινίου...................................16(3-10)
13.Πτολεμαΐδα...................................16(3-10)

Με νίκη ξεκίνησε τον δεύτερο 
γύρο του πρωταθλήματος 
(14η αγωνιστική) η ανδρική 

ομάδα του Φιλίππου Βέροιας που 
αντιμετώπισε εκτός έδρας τον Ιωνικό 
Ιωνίας. Το «συγκρότημα» του Δημή-
τρη Γκίμα προγήθηκε στο 6′ με 12-16 
και στο 10′ μεγάλωσε την διαφορά 
στο +8 (19-27). Στο 13′ η διαφορά 
ανέβηκε στο +12 (19-31) αλλά οι 
γηπεδούχοι πίεσαν και με σερι 8-2 
μείωσαν σε 27-33 στο 17′. Το δεκά-
λεπτο τελέιωσε με σκορ 30-37. Οι 
γηπεδούχοι συνέχισαν την πίεση και 
στο 22′ μείωσαν ακόμη περισότερο 
(34-39). Ο Φίλιππος κατάφερε και 
πάλι να ανεβάσει την διαφορά στο 
+10 (41-51 στο 27) και στο +15 στο 
τέλος του 3ου δεκαλέπτου (49-64).

Στο τελευταίοδεκάλεπτοοΦίλιπποςπαρά την
πίεσητωνγηπεδούχωνδιατήρησετηνδιαφοράκαι
έφτασε στην νίκη με τελικό σκορ 76-82.Πρώτος
σκόρεργιατονΦίλιπποοΒάλλιοςμε22πόντους
με7στα7τρίποντα.

Δεκάλεπτα:19-27,30-37,49-64,76-82
Ιωνικός (Πετρόπουλος):Μητακίδης, Γεωργιά-

δης11(2),Μαδέμλης11,Χαρίστος13,Γιαννουλής
3(1),Σιδηροηλίας16,Παουλεάνου,Αναστασιάδης
14(1),Αντωνιάδης,Βαρύτης8(1).

ΦίλιπποςΒέροιας(Γκίμας–Μπλατσιώτης):Μό-
ρας4,A.Τόκας,Π.Τόκας,Τσεσμετζίδης,Π.Βάλ-
λιος 22(7/7),Τσιακλαγκάνος 8(2),Μαρκόπουλος,
Καβαργύρης, Κόθρας 15(2),Παραπούρας 12(2),
Σουτζόπουλος15(1),Κάνταρκος6.

ΔηλώσειςΔ.Γκίμα

ΜετάτοννικηφόροαγώναμετονΙωνικόΙωνίας
ο προπονητής τουΦιλίππουΒέροιαςΔημήτρης
Γκίμας μίλησε στο filipposbc.gr : «Πολλάσυγχα-
ρητήριαστην ομάδα τωνΔιαβατών την οποία και
ευχαριστούμεγιατηφιλοξενία.Επίσηςπολλάσυγ-
χαρητήριααξίζουνστουςδιαιτητέςκυρίουςΔημάδη
καιΕκίζογλουπουένατόσοδυνατόπαιχνίδιτοδια-
χειρίστηκανάριστα.Είναισημαντικόοτισεμεγάλο
μέροςτουπαιχνιδιούακολουθήσαμετοπλάνομας
καιπήραμεμιαδίκαιηνίκη.ΑπόΤρίτη ξεχνάμε το
παιχνίδιαυτόκιεπικεντρωνόμαστεψυχήκαισώμα
στοπολύδύσκολοματςμετονΖέφυρο.»

Μπάσκετ Γ’ Εθνική

Σωτήρια νίκη του ΑΟΚ 69-56 
τους Ίκαρους Τρικάλων

Μπάσκετ Γ’ Εθνική

Σπουδαίαεκτόςέδραςνίκη
τουΦιλίππου76-82σταΔιαβατά

Επέστρεψαν στις ευρείες νίκες και στις μεγάλες δια-
φορές οι Αετοί Βέροιας, που επικράτησαν με 107-
40 των Ατρόμητων στη Νέα Σάντα Κιλκίς. Η ομάδα 
του Ντάνη Τυριακίδη, που αγωνίστηκε χωρίς τους 
Ιωσηφίδη, Λούστα και Ντιπτένη, βρέθηκε σε εξαιρε-
τική μέρα και παίζοντας για ακόμη μία φορά δυνατή 
άμυνα, ανάγκασαν τον αντίπαλο σε πολλά λάθη.

Ηδιαφοράδυναμικότηταςφάνηκεαπόταπρώταλεπτά,ότανκαιξε-
κίνησετο«χτίσιμο»τηςδιαφοράςαπόπλευράςΑετών,μετην«ψαλίδα»
νακλείνειστοτέλοςστο+67.

Πρώτοςσκόρερ των «ασπρόμαυρων»ήταν οΔημήτρηςΠαπαδό-
πουλος,πουπέτυχε26με6τρίποντακαιτονακολούθησανοιΚωστής
ΓκεκόπουλοςκαιΧάρηςΧρυσάφηςπουσημείωσαναπό16.

ΕπόμενοπαιχνίδιγιατουςΑετούς, τοΣάββατο3/2στοΔΑΚ«Βικέ-
λας»μεαντίπαλοτονΕργόναθλοΠολυκάστρου.

Ταδεκάλεπτα:7-19,21-43,30-77,40-107
ΑτρόμητοιΠέλλας:Δεβλέτογλου1,Φακίτσας4.Βέττης

2.Βλαχόπουλος7(1),Πανταζής10(2),Καζαντζίδης3(1),
Ναρλίδης13

ΑετοίΒέροιας:Τσιμτσιρίδης14,Παπαδόπουλος26(6),
Ουζούνης10,Γκεκόπουλος16,Πάππου12,Χρυσάφης16
(2),Ιατρού5,Βλαχάκης4,Κασάπης4(1).

Αναλυτικάτααποτελέσματα
Μ.ΑλέξανδροςΛεπτοκαριάς–ΚούπαΚιλκίς...... 40-81
ΓΑΣΠΠάνθηρες–ΑΣΚολινδρού........................ 73-44
ΆθλοςΑλεξ–ΑΟΚΓουμένισσας......................... 53-63
Έργοναθλος–ΑΚΕΠιερίας................................ 60-63
ΑτρόμητοιΝ.Σάντας–ΑετοίΒέροιας............... 40-107
ΓΑΣΒαφύρας–ΦίλιπποςΝ.Πέλλας................. 58-64

ΕΚΑΣΚΕΜ Β’

Ξεπέρασαντους100πόντουςοιΑετοίστηΝ.Σάντα
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Την ήττα με 26-24 γνώρισε 
το Σάββατο στην Κέρκυρα 
ο Ζαφειράκης. Η ομάδα της 

Νάουσας, ήταν καλύτερη στο πρώτο 
μέρος και είχε μια διαφορά τριών 
τερμάτων, θα μπορούσε να πάρει 
ακόμη και την νίκη και να βρεθεί 
στην κορυφή της βαθμολογίας. Μάλι-
στα στην αρχή του β’ ημιχρόνου 
πήρε προβάδισμα στο σκορ έστω και 
με 1-2 γκολ. 

Στο δεύτερο μέρος οΦαίακας πίεσε αλλά ο
Ζαφειράκης κράτησε τον έλεγχομέχρι το 55’. Στο
τελευταίοπεντάλετποοιγηπεδούχοιπήραντοπά-
νωχέρικαιέφτασανστηνίκη.

Ταπεντάλεπτα: 2-3, 3-5, 5-7, 6-9, 7-10, 11-14
(ημχ.)14-15,17-19,21-21,22-23,23-23,26-24

ΦΑΙΑΚΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ: Κατσαρός 1, Τζόνας,
Κόντης 2,Δέλλης 1,Τόμσον,Παγωνίδης 1, Γκό-
γκας9,Πάλλας,Κουλούρης,Δάσκαλος3,Βάγιας
1,Ριγανάς8,Κορακιανίτης,Κατσακιώρης,Νάστος,
Ασμάνογλου.

ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣΝΑΟΥΣΑΣ (Γιώργος Γιούπης):
Μπακαλιός,Παντελίδης 4,Βλάχος 3,Πίτος,Θεο-
δωρόπουλος 11,Διδασκάλου1,Ρότζιος,Τζουβά-
ρας,ΚορωνάςΚ.,Αρβανιτίδης2,Μαυροδουλάκης,
Τσιγαρίδας3,Καραμπέλκος,Δεληχρήστος,Κορω-
νάςΘ.

Διαιτητές: Σκαβενίτης-Βήτας,Δίλεπτα: 3-5,Πε-
νάλτι:3/4-2/3

11ηαγωνιστικήτααποτελεσματα
Μακεδονικός-ΚύκλωπεςΑλεξανδρ.............32-23
ΑλέξανδροςΑξιούπ-ΑρχέλαοςΚατ..................21-28
ΠρωτέαςΆρτας-ΑρίωνΠτολ................ 21-21
ΦαίακαςΚέρκ-ΖαφειράκηςΝ.....................26-24
Πυλαία-Κιλκίς................................(Δευτέρα)

Βαθμολογία
1Πυλαία.................................................... 17
2Φαίακας.................................................. 17
3Ζαφειράκης............................................. 15
4Κιλκίς...................................................... 13
5Πρωτέας................................................. 11
6ΑρίωνΠτολεμαΐδας................................... 9
7Αρχέλαος.................................................. 9
8Μακεδονικός............................................. 7
9ΑλέξανδροςΑξιούπολης........................... 4
10Κύκλωπες............................................... 2

Επόμενηαγωνιστική
Σάββατο3/2

Ζαφειράκης-Πυλαία
ΑρίωνΠτ.-ΑλέξανδροςΑλεξ.
Αρχέλαος-Μακεδονικός
Κυριακή4/2
Κύκλωπες-Φαίακας
Κιλκίς-ΠρωτέαςΆρτας

Η ετήσια γιορτή του στίβου, όπου 
βραβεύτηκαν οι αθλητές της 
Γυμναστικής Ένωσης Νάουσας 

που διακρίθηκαν στους Πανελλήνιους 
αγώνες Στίβου του 2017, έγινε την 
Κυριακή στην κατάμεστη, από αθλη-
τές, γονείς και φίλους του Στίβου, 
αίθουσα της Ταβέρνας ΜΠΡΟΥΒΑΛΗ « 
ΠΕΣΤΡΟΦΑ». Οι αθλητές που βραβεύ-
τηκαν ήταν: Καϊσίδου Σοφία, Ιωάννου 
Ιωάννα, Λογδανίδης Κώστας, Λογδα-
νίδου Ιλζε, Φειδάντσης Βασίλης, Ευδο-
ξία Λίγγου, Εξηντάρας Γιώργος, Σαρα-
ντινός Σαράντης,  Ιωάννου Πηνελόπη,  
Δραγουμάνου Βάσω, Μπόλας Βασίλης, 
Ελπίδα Λίγγου, Σέπκα Ελένη,  Πίπιλας 
Κωνσταντίνος,  Ιωαννίδης Γιώργος,  
Μπλιάτκα Φανή. 

Αξίζει  νασημειωθεί  ότι με την αγωνιστικήπα-
ρουσίαόλωντωναθλητώνστο2017,ηΓυμναστική
ΈνωσηΝάουσας κατέλαβε την27ηθέση  ανάμεσα
σε320σωματείαπουείναιηδύναμητουΣ.Ε.Γ.Α.Σ.
καιτην3ηθέσηστηνπεριφέρειατηςΠιερίας–Ημαθί-
ας-Πέλλας-Κιλκίς.

Παράλληλαέγινεκαιηκοπήτηςπίταςτουσυλλό-
γουμετυχερούςαπότηνακαδημίατουστίβουτους
μικρούςαθλητές: ΙωάνναΚασάπη,Ασημένια Χ»νι-
κολάου , ΣοφίαΜητσιάνη, ΓιωργίαΤζαλίλη , Γρη-
γόρηςΤζίτζας ,ΣταύροςΜητσιάνης ,ΕλένηΨαρά ,
ΣωτήρηςΚελεμουρίδης

καιαπότηναγωνιστικήομάδατους:ηΠηνελόπη
ΙωάννουκαιΒασωΔραγουμάνου.

Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο
ΑντιδήμαρχοςΑθλητισμούκαιΠαιδείαςΣτέλιοςΔάγ-
γας,οΔ/ντηςτου3ουΓυμνασίουΝίκοςΚύρου,οΔ/
ντηςτου8ουΔημοτικούσχολείουΣωτήρηςΣταμάτης
καιηΔ/ντριατουΕΕΕΕΚΝάουσαςΆνναΑσλανίδου.

Οσύλλογος έχει την υποχρέωση να ευχαριστεί
τους ιδιοκτήτες της ταβέρνας ΜΠΡΟΥΒΑΛΗ«ΠΕ-
ΣΤΡΟΦΑ»γιατηνπαραχώρησητουχώρου,δείχνο-
νταςέμπρακταότιαναγνωρίζουνκαιστηρίζουντο
έργοτουσυλλόγου.

ΧάντμπολΑ2Ανδρών
Στο τέλος έχασε ο Ζαφειράκης 26-24 

στην Κέρκυρα

Ετήσιαγιορτήστίβου
τηςΓ.Ε.Νάουσας

ΈγινετηνΚυριακή28/1/18στοπαλιόστρατόπεδο
τουΚαρατάσουστηνΠολίχνη -Θεσ/κης  τοπεριφε-
ρειακοίπρωτάθλημαανωμάλουδρόμουόπουσυμ-
μετείχαναθλητές απόόλατασωματεία τωννομών
της κεντρικής και ανατολικήςΜακεδονίας.ΟΦΙΛΙΠ-
ΠΟΣ Βέροιαςσυμμετείχεμε μικροαριθμόνεαρών
κυρίωςαθλητών που ανκαιοιπερισσότεροιαγω-
νιζόταν γιαπρώτηφορά κατάφεραν να διακριθούν
και νααφήσουν πολλέςυποσχέσειςγια τομέλλον.

Μετάλλιαπήραν οΑθανασάκηςΠαναγιώτης
καιηΙωαννιδουΕλένη

ΤααποτελέσματατωνΑθλητών/τριών
τουΦιλίππου

1000μ.παμπαιδωνΒ’
1οςΑθανασακηςΠαναγιωτης2’46’’5

3000μ.παμπαιδωνΑ’
5οςΠαπανικολαουΔημητρης10’14’’5

4000μ.παιδων-εφηβων
10οςΣτεργιουΑντωνης13’25’’0
15οςΒλαχοςΓιωργος13’38’’0

1000μ.παγκορασιδωνΒ’
10ηΓρατσιανουΧριστινα3’35’’0
19ηΤζημαΑγγελικη3’52’’0

4000μ.κορασιδων-νεανιδων
2ηΙωαννιδουΕλενη14’07’’0

Στις 25Φεβρουαρίου στα Τρίκαλα θα γίνει το
Παν/νιοΠρωτάθλημαΑνωμάλουΔρόμου

ΔιακρίσειςτωνΑθλητών/τριωντου
ΦιλίππουΒέροιαςστουςΠεριφερειακούς

αγώνεςανωμάλουδρόμου

Μόνο η Νάουσα πήρε την 
νίκη και τους τρεις βαθ-
μούς και ανέβηκε ακόμη πιο 

ψηλά στην βαθμολογία . Μάλιστα ο 
Κώστας Κωτσόπουλος στο 90’ πέτυ-
χε το δεύτερο γκολ για την ομάδα 
του και τελευταίο με τα χρώματα της 
ιστορικής ομάδας αφού πήρε μετα-
γραφή στον Ατρόμητο. Τα Τρίκαλα 
γνώρισαν την ήττα στην έδρα τους 
με 0-2 από τον Εδεσσαικό, ενώ ο 
Φίλιππος Αλεξάνδρειας στην Αριδαία 
3-1 από τον Αλμωπό.
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 

Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2018 
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκατά

τοδιάστημααπό29-01-2018 μέχρι04-02-
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

Σεμιαπερίοδοπουηξενοφοβία,ορατσισμός
και ο νεοναζισμόςσημειώνουν άνοδοσεπολλές
τηςΕυρώπης,οικοινωνίεςοφείλουνναθυμούνται
ταπρωτοφανή εγκλήματα τωνΓερμανών εθνικο-
σοσιαλιστών, στο όνομα της φυλετικής καθαρό-
τηταςκαιάρνησης τηςπολυθρησκευτικότηταςκαι
πολυπολιτισμικότητας” σημειώνει σε ανακοίνωσή
του.Ιστορικά, ο αντισημιτισμός ευθύνεται για με-
γάλαπογκρόμκαι«κυνήγιαμαγισσών»ειςβάρος
τωνΕβραίων.Ωστόσο με την άνοδο τουΧίτλερ
στην εξουσία, το 1933, επιβλήθηκαν αντιλήψεις
γιατηνπλήρηεξόντωσητωνΕβραίων,μεαποτέ-
λεσμα, τοΟλοκαύτωμαπουσε όλη την διάρκεια
τουΒ΄ΠαγκοσμίουΠολέμουοδήγησεστηναπώ-
λειαέξιεκατομμυρίωνζωών.

Μετηνευκαιρίατηςημέραςαυτής,θυμόμαστε
τηνπροειδοποίησητηςαριστεράςκατάτονμεσο-
πόλεμοότι«φασισμόςσημαίνειπόλεμος».Άραη

ΗμέραΜνήμηςγιαταθύματατουΟλοκαυτώματος
πρέπειναείναικαιαντιπολεμικήημέρα.

ΗΕλλάδα είχε ταδικά τηςολοκαυτώματαστη
διάρκεια της ναζιστικής κατοχής, την περίοδο
1941-44, μεπρώταθύματα τις εβραϊκές κοινότη-
τες, ιδιαίτερα εκείνη τηςΘεσσαλονίκης,που είχε
συνεισφέρει τα μέγισταστηνανάδειξη τηςπόλης
ωςπολυπολιτισμικούκέντρουτωνΒαλκανίων,κα-
θώςκαι κοιτίδας του εργατικούκινήματος,με την
Φεντερασιόν.Εκφράζουμετοναποτροπιασμόμας
για τηνβεβήλωσημνημείων τουΟλοκαυτώματος
ήεβραϊκώννεκροταφείωνστηχώραμας.

Ακόμα μίαφορά να αντηχήσει στις κοινωνίες
στοπροσκήνιο τοσύνθημαπου υψώθηκεπάνω
από τα ερείπια και τηνφρίκη τουΒ’Παγκοσμίου
Πολέμου, «Ποτέπιαφασισμός –ποτέπιαπόλε-
μος».

ΣΥΡΙΖΑΗΜΑΘΙΑΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΡΙΖΑ ΗΜΑΘΙΑΣ

Ποτέπιαφασισμός
ποτέπιαπόλεμος

Φαρμακεία
Τρίτη 30-01-2018

13 :30 -17 :00  ΜΑΤΑΤΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΚΑΡΑΚΩΣΤΗ
18 (μπροστάαπόπιάτσα ταξί)
23310-63102

20:30-01:00+διαν.ΜΠΟΥ-
ΛΑΣΙΚΗΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 117 ΚΑΙ
ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΓΩΝΙΑ23310-60340

Το Σάββατο στις 7 το βράδυ η
Ο.ΜΝάουσας έκοψε τηπίττα τους
στα γραφεία του κόμματοςπαρου-
σίατωντριώνβουλευτών,Φρόσως
Καρασαρλίδου, ΧρήστουΑντωνί-
ου και ΓιώργουΟυρσουζίδη, του
συντονιστή τηςΝΕΤάσουΚωστό-
πουλου καιπολλώνμελών της ορ-
γάνωσης.Ακολούθησεμιαπολιτική
συζήτηση για τα τελευταίαπολιτικά
γεγονότα αλλά και για την πορεία
της οργάνωσηςστοάμεσο χρονικό
διάστημα.

ΣτηνΑλεξάνδρειατηνΚυριακήτο
μεσημέρι έκοψε τηνπίττα της ηΟ.

Μ. ,παρουσία τωνδύοβουλευ-
τώνΚαρασαρλίδου καιΑντωνί-
ου, του συντονιστήΤάσουΚω-
στόπουλου , στελεχών, μελών
και φίλων του κόμματος Μετά
την κοπή τηςπίττας ακολούθη-
σεμιαευχάριστηνόταμεπολλά
σουβλάκιακαιποτό.

Το Σάββατο 3Φεβρουαρίου
στις 8:30 το βράδυ στο καφέ
BELUGA ηΝΕ του ΣΥΡΙΖΑ θα
κόψει τηνπίττα και θα ακολου-
θήσει χορός με μουσική ορχή-
στρα, όπουθατιμηθούναγωνι-
στέςτηςΑριστεράς.

Οι οργανώσεις μελών του ΣΥΡΙΖΑ Νάουσας και Αλεξάνδρειας 
έκοψαν το Σαββατοκύριακο την πίττα τους



ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ :  1 )

Διαμέρισμα 26 τ.,μ.

στον 3ο όροφο ευ-

ήλιο και ευάερο, σε

πολύκαλήκατάσταση

πλησίον της πλατείας

Ωρολογίου. 2) Οικό-

πεδο 1.100 τ.μ. στα

Παλατίτσια. Από τον

ιδ ιοκτήτη .  Μεσ ί τες

αποκλείονται .  Τηλ.:

6937226223.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ από ι-

διώτη καινούργιο κα-

τάστημα 45 τ.μ. στο

κέντρο της Βέροιας

(Κεντρική 5 - δίπλα

στο Επιμελητήριο) ,

μεπατάρι30τ.μ.,αυ-

τόνομη θέρμανση και

θέση πάρκιγκ. Τηλ.:

6936870915.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-

ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωρά-

φι 12 στρ. στο δρό-

μο Βέροια-Λαζοχώρι,

σε παραγωγή ρόδια

8 ετών, 960 δένδρα,

με 25 τόνους παρα-

γωγής, περίφραξη,

ν ερό .  Τηλ . :  6984

704671.

Π Ω Λ Ε Ι ΤΑ Ι  α -

γρός  με  ροδάκ ινα

και πομώνα στην ά-

σφαλτο 7.500 τ .μ. ,

κοντά στην.Αγ. Μα-

ρίνα καιΑγ. Γεώργιο.

Τηλ. :  6945 122583

Euromesitiki.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΑΠΟΘΗΚΕΣ-

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ-

ΓΡΑΦΕΙΑ-

ΓΚΑΡΑΖ-

ΧΩΡΑΦΙΑ

ΠΑΣΤΕΡ  8  Β έ -

ρο ι α ,  ε νο ι κ ι ά ζ ε τα ι

γκαρσονιέρα 1ΔΧΛΚ,

επ ιπλωμένη .  Εχ ε ι

κεντρική θέρμανση,

κλ ιματ ιστ ι κό ,  T.V. ,

ψυγείο, ηλ. κουζινάκι

(φούρνο-εστίες) ,  ε-

γκατάσταση internet

κ . λπ .  Πληρ .  τηλ . :

23310 24939, 6973

015833.
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ επι-
χείρηση καφέ-μπαρ

επίτηςοδούΕληάς

πλήρως  εξοπλ ι -

σμένη. Τηλ.: 6945

013461.

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

κέντρο,Αστικά,γκαρ-

σονιέρα3ουορόφου,

δωμάτιο, σαλοκου-

ζίνα, μπάνιο,  ανα-

καινισμένη, ατομική

θέρμανση πετρελαί-

ου,  α ιρ  κοντ ίσ ιον,

πλήρωςεπιπλωμένη,

ευχάριστη, φωτεινή.

Ενοίκιο 180,00 ευ-

ρώ.Μεσιτικόγραφείο

«ΣΤΟΧΟΣ» .  Τηλ . :

23310 68080, 6973

735020.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΝΟ ΙΚ ΙΑΖΕΤΑ Ι

πρώην εξουσιοδο-

τημένο  συνεργε ίο

OPEL, πλήρως εξο-

πλισμένο, με πολύ

καλό ενοίκιο. Τηλ.:

6944860080.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρο

άτομο για το κυλικείο

στο Νοσοκομείο Βέ-

ρο ιας .  Β ιογραφικά

αυτοπροσώπως στο

κυλικείο.

BIOMHXANIA του

ΝομούΗμαθίαςζητά-

ειΜηχανικό.Αποστο-

λή βιογραφικών στο:

guru.recruits@gmail.

com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: οδο-

ντίατρος για συστέ-

γαση και κοπέλα για

ναεργασθείσανβοη-

θός οδοντιάτρου στη

Βέροια. Τηλ.: 6946

145626.

Η  Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α

inoxcon sofkos

αναζητεί βοηθό ψυ-

κτ ικού γ ια  μόν ιμη

εργασία και επίσης

αναζητε ί  άτομο με

γνώσεις σε β ιομη-

χανικό σχέδιο.Απο-

στολή βιογραφικών

info@inoxcon.gr. Τηλ

2332024771.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  αρτο-

ποιόςγιαφούρνοστη

Νάουσα. Τηλ. επικοι-

www.laosnews.gr

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700
τμ.μεκτίσμαδυόροφοσε τιμή
ευκαιρίας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφιποτιστι-
κό11στρέμματαστηΜελίκη(πε-

ριοχήΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα

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

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

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

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

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

-ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ10στρέμματαστηΦυτειάσεπολύκαλήτοπο-
θεσίαμόνο15.000ευρώ.
-ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμακοντάστοκέντρο110τ.μ.,3Υ/Δ,σα-
λοκοζίνα,W.C.,τζάκι,γκαράζ,αποθήκη,καινούργιαοικοδομή
130.000ευρώ.
-ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμαστοκέντρο105τ.μ.με3Υ/Δ,σαλόνι,
κουζίνα,W.C.,1οςόρ.,50.000ευρώ.
-ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμαεπίτηςΜητροπόλεως75τ.μ.,4οςόρ.,
ασανσέρ28.000ευρώ.
-Πωλείται στο κέντρο τηςΘεσ/νίκης κοντά στοΤουρκικό
Προξενείογωνιακόκατάστημα190τ.μ.με190τ.μ.πατάρι,
νοικιασμένο600ευρώ.Τιμή75.000ευρώ.
-Πωλείται οικόπεδο1.200 τ.μ.στηΛευκόπετρα εντόςοικι-
σμού,τιμή9.500ευρώ.
-Πωλείταιχωράφι3,5στρ.στηΛευκόπετρα.Τιμή3.800ευρώ.
-Πωλείται για επένδυση 3 στρ. προςΛαζοχώρι πριν τις
γραμμέςμεπολύμεγάληπρόσοψηστον κεντρικό δρόμο.
Τιμή60.000ευρώ.
-Πωλείταικατάστημα173τ.μ.Θεσ/νίκης110.000€
-Πωλείται μονοκατοικία 60 τ.μ. σε οικόπεδο 110 τ.μ. στο
κέντρο65.000€
-Πωλείται διαμέρισμα γωνιακό στηΝάουσα 65 τ.μ., 1ος
όροφος,2Υ/Δ,σαλόνι,κουζίνα,W.C.,σεπολύκαλήκατά-
στασηΠ.Δ.150Α
-Πωλείταιισόγειο50τ.μ.στηΝάουσα12.000€,χρίζειανα-
καίνισηςΠΔ150Β
-Πωλείται κατάστημα 150 τ.μ. στηνΠλατείαΑγ.Αντωνίου
120.000€ΠΚ169
-Πωλείται κατάστημα 148 τ.μ. επί της Θεσσαλονίκης,
120.000€ΠΚ172
-Πωλείται χωράφι στο τρίτο πόδι Χαλκιδικής 3.780 τ.μ.
πρώτοστηθάλασσα,χτίζει90τ.μ.Τιμή100.000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφι5στρ.,κοντάστοΠ.Σκυλίτσι,ποτιστι-
κό,10.000ευρώ.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙαποθήκηκοντάστκάντρο220τ.μ.,50.000ευρώ.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙμονοκατοικίαστοΚαλοχώρι 120 τ.μ. σε 1.250
τ.μ.οικόπεδο,50.000ευρώ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΓΡΑΦΕΙΩΝ
-Ενοικιάζεται κατάστημα 220 τ.μ. επί τηςΜητροπόλεως
1000€ΕΚ70
-ΕνοικιάζεταικατάστημαεπίτηςΘεσσαλονίκηςσε3επίπεδαμε
εξοπλισμόγιαταβέρνα,BARμεπολύκαλόενοίκιοΕΚ77
-Ενοικιάζεται κατάστημα επί τηςΘεσσαλονίκης 100 τ.μ.
350€ΕΚ74
-Ενοικιάζονται4καταστήματαΠλατείαΑγίουΑντωνίουαπό
200έως300€
-Ενοικιάζεταικατάστημα35τ.μ.επίτηςΒενιζέλου350€ΕΚ81
-Ενοικιάζεται γραφείοσε ημιόροφο 40 τ.μ.Μητροπόλεως
200€Ε217
-Ενοικιάζεται γραφείοστο κέντρο 27 τ.μ., 2ος όροφος με
W.C.150€Ε219
-Ενοικιάζονται 2 γραφεία επί τηςΜητροπόλεως 60 τ.μ.
και42τ.μ.ΤιμήσυζητήσιμηΕ220
-Ενοικιάζεται γραφείο 36 τ.μ., 4ος όροφος, βλέπειΒενιζέ-
λου200€Ε221
-ΕνοικιάζεταικατάστημαεπίτηςΠιερίωνπερίπου500τ.μ.1100€

Τα ακίνητα που δημοσιεύονται είναι ένα μικρό
δείγμα της ποικιλίας ακινήτων που διαθέτουμε

Ζητούνται για αγορά από τους πελάτες μας χωράφια, 
κεντρικά καταστήματα, μονοκατοικίες, διαμερίσματα

Προσφορά της εβδομάδας
-ΕΥΚΑΙΡΙΑπωλείταιοικοδομή επί τηςΘεσσαλο-

νίκης,αποτελούμενηαπόυπόγειο,ισόγειο,όροφος,
160.000€

-ΕΥΚΑΙΡΙΑπωλείταιχωράφι23στρ.στο«66»γωνια-
κό.Τιμή35.000ευρώ.

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

-ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα 85 τ.μ. επό της Θεσ/νίκης
30.000ευρώ.

-Κατάστημαπωλείταισεκαινούργιαοικοδομήστοκέ-
ντρο40τ.μ.Τιμή19.000ευρώ

www.mesitikoveria.gr

Από το Θεραπευτήριο 
«ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ» ζητούνται:

-Ειδικός ιατρόςπαθολόγος ή γενικός γιατρός
γιαπρωϊνόωράριο-πλήρηαπασχόληση

-Νοσηλευτές-τριεςγιαπλήρηαπασχόληση
-ΕργοθεραπεύτριαήΕργοθεραπευτήςγιαπρω-

ϊνόωράριοεργασίαςμε4ώρεςεργασίας

Παράδοση βιογραφικών και συμπλήρωση αί-
τησης καθημερινάαπό8.00π.μ. - 4.00μ.μ. στη
ΓραμματείατουΘεραπευτηρίου.

Πληροφορίες τηλέφωνο: 23310 78200
e-mail: asklipiosae@hol.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ολοκληρωμένες
ανακαινίσεις σπιτιών, καταστημάτων μεπροσοχή
στηλεπτομέρεια,πολύκαλέςτιμέςκαισυνέπειαστο
χρόνο.Τηλ.:6944764477κ.Δημήτρης.
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νωνίας:6982643134.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ  άνδρες

για εργασία σε συσκευα-

στήριοτροφίμωνστοΜα-

κροχώρι Ημαθίας. Τηλ.:

2331070401.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  άτομο για

delivery έως 40 ετών για

μόνιμη εργασία για το κα-

τάστημα«Κρεπούλης»στη

Βέροια.Τηλ.:2331504753.

ΑΠΟ ΤΟ ΨΗΤΟΠΩ-

ΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΗΣ  ζητού-

νταικοπέλεςγιαεργασία.

Τηλ.: 6984 472747, κος

Γιώργος.

ΖΗΤΟΥΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΥΡΙΑαναλαμβάνειτη

φύάλη και περιποίηση η-

λικιωμένωνσε24ωρηβά-

ση.Τηλ.:6993678697.

ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ κυρία

μονογονικής οικογένει-

ας, ζητάει εργασία, για

φύλαξη ηλικιωμένων και

καθαρισμό σπιτιών. Τηλ.

εφωνο:6999262565.

ΚΥΡΙΑ ζητεί εργασία

για φύλαξη μωρού ή κα-

θαρίστρια σε σπίτι  και

γραφεία. Τηλ. επικοινωνί-

ας:2331073642.

ΚΥΡΙΑ  αναλαμβάνει

την φροντίδα ηλικιωμέ-

νων & καθαρισμα σπι-

τιών, γραφείων και σκά-

λες.Τηλ.:6946479828.

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κρεβατάκι

ΒΕΒΕ σε άσπρο χρώμα,

με στρώμα και υφασμα-

τάκ ια  προστατευτ ι κά ,

σχεδόν αχρησιμοποίητο.

Τιμήευκαιρίας150,00ευ-

ρώ.Τηλ.:6977430658.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ εξοπλισμός

καφετέριας (καφετιέρα

ASTORIAMONH),πλυντή-

ριο πιάτων (DIHR-Ιταλι-

κό),φραπιέρα (επαγγελ-

ματική-βαρέως τύπου),

τοστιέρα (επαγγελματική

2 εστιών), 2 στρογγυλά

τραπέζια, 7 καρέκλες (με

κουπαστή)και8ψηλάσκα-

μπό.Πωλούνταισετιμήευ-

καιρίας.Τηλ.:6974867093.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ

ΕΥΚΑΤΑΣΤΑΤΟΣ κύρι-

ος 50 ετών ψάχνει εμφα-

νίσιμη κυρία ως 50 ετών

για γνωριμία. Τηλ.: 6972

371446.

ΚΥΡΙΟΣ 72 ετών ζητεί

κυρια από 50 ετών έως

70 για σοβαρή σχέση.

Τηλ.:6989007541.

42ΧΡΟΝΟΣ  εμφανί -

σιμος με ανώτερη μόρ-

φωση ζητε ί  γνωρ ιμ ία

με κοπέλα ευχαρίστου

χαρακτήρα. Τηλ.: 6942

274316.

ΚΥΡΙΟΣ ζητά να βρει

κυρίαχωρίςυποχρεώσεις,

φτωχειά, για σοβαρήσχέ-

ση.Τηλ.:2331026934.

ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χω-

ρίςυποχρεώσειςζητάκυ-

ρίαμέχρι50ετώνγιασο-

βαρή σχέση. Τηλ.: 6984

040769.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:23841 -ΩΡΟΛΟΙΚέντροΕΝΟΙΚΙ-

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

Κωδ.23015ΚΕΝΤΡ0,ενοικιάζεταιχωρίς
κοινόχρηστα ,αυτόνομηγκαρσονιέραstudio
35τ.μ.,κατασκευή1972,ενιαίοςχώρος,έχει
καινούργιααλουμινίουκουφώματαμεδιπλά
τζάμια, η θέρμανση είναι μεA/C και ξυλό-
σομπα ,1οςόροφος , ενοίκιομόνο130€,
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιδιαχείρισηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:24092-ΑΓΙΑΚΥΡΙΑΚΗΩραιότατη
Γκαρσονιέρασυνολικήςεπιφάνειας40τ.μ.ευ-
ρίσκεταιστον2οόροφοσχετικάκαινούργιας
οικοδομήςμε έτοςκατασκευής το1990.Α-
ποτελείταιαπό1Υπνοδωμάτιο,Σαλοκουζίνα
καιΜπάνιο . Διαθέτειανεξάρτητηθέρμανση
Κλιματισμό Inverter.Βλέπεισεανοιχτωσιά
,έχειΚουφώματαΑλουμινίουμεδιπλάτζάμια
,πολύφωτεινή.Τιμή:180€.

Κωδ23751ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ,Διαμέρισμα
65τ.μ.,1οςορ.,βλέπεισεανοιχτωσιά,ανα-
καινισμένομερικώς ,μεκαινούργιακουζίνα,
σε εξαιρετική κατάστασηκαιμε καινούργια
συνθετικά κουφώματαμε διπλά τζάμια, α-
τομικήθέρμανσηπετρελαίουκαι τέντες ,με
κλιματιστικόκαιθωρακισμένηπόρταεισόδου,
γωνιακό,σεπολύκαλήτιμήμόνο220€.

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.23190ΚΕΝΤΡ0, επιπλωμένο κο-
μπλέδιαμέρισμα90 τ.μ., κατασκευή1976,
2υ/δ,2οςόροφος,μεευχάριστηθέα,ανα-
καινισμένο εκβάθρων,σεάψογηκατάστα-
ση,φρεσκοβαμμένο , εξωτερικάκουφώματα
καινούργια,μεωραίαδιαρρύθμιση,οιχώροι
του λειτουργικοί, ατομικήθέρμανσηπετρε-
λαίου , μεωραίες τέντεςκαικλιματισμό,με
αποθήκηταδεδάπεδατουείναιδρύινα ,με
δύοντουλάπες,εκπληκτικόσεόλατουκαιμε
κοινόχρησταελάχιστα,χωρίςανελκυστήρα,το
δεμηνιαίο τουμίσθωμα250€,Αποκλειστική
διάθεση και υπόδειξη από τηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:23702 -ΑΓΙΑΠΑΡΑΣΚΕΥΗανα-
καινισμένοΔιαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας
90 τ.μ.στον3οόροφο.Αποτελείταιαπό2
Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιοκαι
WC.Είναικατασκευασμένοτο1989καιδια-
θέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέλαιο,Κουφώ-
ματαΣυνθετικά,Διπλάτζάμια -Τιμή:210€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιδιαχείρισηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:24394-ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙΔιαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας105τ.μ.
Ημιώροφος.Αποτελείταιαπό3Υπνοδωμάτια,
Σαλονοκουζίνα,Μπάνιο .Είναι κατασκευα-
σμένοτο1978καιδιαθέτειθέρμανσηΑυτό-
νομη -Πετρελαίου,ΚουφώματαΑλουμινίου,
ΑνοιχτόΠάρκινγκ,Διπλάτζάμια,Σκαλιάεισό-
δου-Τιμή:200€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ23243ΠΙΕΡΙΩΝ,Μονοκατοικία95

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

Κωδ:23483 -ΛευκόπετραΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙνεόδμητηΜονοκατοικίακομπλέεπιπλω-
μένοσυνολικής επιφάνειας200 τ.μ.σεδύο
επίπεδα .Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,
Σαλόνι,Κουζίνα,2ΜπάνιακαιWC.Είναικα-
τασκευασμένη το1998καιδιαθέτειθέρμαν-
σηΑτομική -Πετρέλαιο,ΑπεριόριστηΘέα,
ΚουφώματαΣυνθετικά,Πάρκινγκ,Αποθήκη
,Κήπο,Τζάκι,A/C,Συναγερμό,Έπιπλα,Ηλ.
Συσκευές,Διπλάτζάμια-Τιμή:280€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:14101-ΚΑΤΩΕΛΗΑΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

ΤΑΙκατάαποκλειστικότητανεόδμητηαποθή-
κησυνολικήςεπιφάνειας212τ.μ.και5μ.ύψος
ισόγειαμεεξαιρετικάεύκολη πρόσβαση.Α-
ποτελείταιαπόένανενιαίοχώρο,κατασκευής
το2004-Τιμή:200€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 22767 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

νεόδμητοΓραφείοσυνολικήςεπιφάνειας35
τ.μ.στον4οόροφο.Αποτελείταιαπόέναν
ενιαίοχώρου.Είναικατασκευασμένοτο1999
καιδιαθέτειθέρμανσηΑυτόνομη-Πετρελαίου,
ΚουφώματαΣυνθετικάκαινούργιακαιΑνελκυ-
στήρα-Τιμή:180€.

Κωδ:22769-ΣτοΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείοσυνολικής επιφάνειας38 τ.μ. 1ος
ορ..Αποτελείταιαπό2Χώρους,Είναικατα-
σκευασμένοτο1980καιδιαθέτειΚουφώματα
Αλουμινίουσυρόμεναμεδιπλάτζάμιακαιμία
αποθήκη-Τιμή:150€.

Κωδ: 22754 - ΣΤΗΝΠΛΑΤΕΙΑΩΡΟ-
ΛΟΓΙΟΥΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙσπάνιαςπροβολής
γραφείοσυνολικής επιφάνειας 38 τ.μ. 1ος
Υπερυψωμένος.Αποτελείταιαπό2χώρους
καιέχειδικότουWC.ΈχεικουφώματαΑλου-
μινίουσυρόμενα,μεανελκυστήρακαινούργιο
,διαθέτειεπίσηςκαιA/C-Ενοίκιο200€.Το
γραφείομαςδιαθέτειτηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙ-
ΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:22814 -ΩΡΟΛΟΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

σεάκρωςεμπορικόσημείοκατάστημασυνο-
λικήςεπιφάνειας36τ.μ. ισόγειο.Αποτελείται
από1Χώρομεκαλήβιτρίνα.Είναικατασκευ-
ασμένο το1965  καιμεπολύκαλόμίσθω-
μαστα300€.Τογραφείομαςδιαθέτει την
ΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτου
αυτού.

Κωδ:13564 -ΚοντάσταΚΤΕΛ σπάνιο
γωνιακό , εξαιρετικήςπροβολήςΚατάστημα
συνολικήςεπιφάνειας60τ.μ.στο ισόγειο.Α-
ποτελείταιαπό1ενιαίοχώρομεπολύμεγάλη
βιτρίνακαιμεδικότουWC.Πρόκειταιγιαένα
πολύαξιόλογοακίνητοπουαπευθύνεταιμόνο
σεσοβαρόμισθωτήκαιμετιμήενοικίουστα
500€αρχικήκαιτελική.

Κωδ:22761-ΣτηνΑγίαΒαρβάραΕΝΟΙ-
ΚΙΑΖΕΤΑΙκατάαποκλειστικότηταΚατάστημα
επίτουκεντρικούδρόμουσυνολικήςεπιφάνει-
ας65τ.μ.Ενοίκιομόνο:160€.

Κωδ:22849 -ΣτονΚόμβο τηςΒέροιας
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙνεόδμητοΚατάστημασυνολι-
κήςεπιφάνειας600τ.μ.Ισόγειοσεοικόπεδο4
στρ.σετιμήεξαιρετικάχαμηλήστα2.000€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ:23469ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ ενοικιάζεται

Πάρκινγκ15τ.μ.κλειστόμεάνετηπρόσβαση
μεμηνιαίομίσθωμαμόνο50€.

Κωδ.105283ΠΙΕΡΙΩΝ,στηναρχήκαι
κάτω ,  ενοικιάζεταιανεξάρτητοατομικό ισό-
γειο κλειστόπάρκινγκ  με γκαραζόπορτα ,
στεγανόκαικαθαρόενοικιάζεταικαιωςαπο-
θήκη,μηνιαίομίσθωμα50€.ΑποκλειστικήΔΙ-
ΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:12742-ΚΑΛΛΙΘΕΑΠΩΛΕΙΤΑΙΔι-

αμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας78τ.μ.καθ.
στον2οόροφο.Αποτελείταιαπό2Υπνοδω-
μάτια,Σαλοκουζίνα,Μπάνιο.Είναικατασκευ-
ασμένο το1995, έχειΚουφώματαΑλουμινί-
ου,Ανελκυστήρα,Πάρκινγκ,Αποθήκη4τ.μ.,
Διπλά τζάμια,Ηλιακόθερμοσίφωνα -Τιμή:
35.000€

Κωδ:12743-ΚΑΛΛΙΘΕΑΠΩΛΕΙΤΑΙΔι-
αμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.στον
2οόροφο.Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,
ΣαλονοκουζίνακαιΜπάνιο .Είναικατασκευ-
ασμένο το 1995 και διαθέτει θέρμανσημε
σόμπαηότιάλλοθελήσειοαγοραστής,έχει
καινούργιακουφώματααλουμινίουμεδιπλά
τζάμια,καιανελκυστήρα,έχειεπίσηςπάρκινγκ
πυλωτής,αποθήκημέσακαιηλιακόθερμοσί-
φωνα-Τιμή:50.000€.

Κωδ:12805 -ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΔιαμέ-
ρισμασυνολικήςεπιφάνειας104τ.μ.στον2
οόροφο.Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,
Σαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιο .Είναικατασκευα-
σμένοτο1977καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομι-
κή -Πετρέλαιο,ΚουφώματαΑλουμινίουκαι
με Ανελκυστήρα.Χρήζειανακαίνισης -Τιμή:
40.000€.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 13262 -ΠΑΝΟΡΑΜΑΠΩΛΕΙΤΑΙ

κατάαποκλειστικότητανεόδμητημονοκατοικία
συνολικήςεπιφάνειας120τ.μ.σε2επίπεδα.
Αποτελείταιαπό3Υπνοδωμάτια,Σαλονοκου-
ζίνα,ΜπάνιοκαιWC.Είναικατασκευασμένη
το2001καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πε-
τρέλαιο,έχειαπεριόριστηΘέα,τακουφώματα
αλουμινίου και μία  αποθήκη.Έχει κήπο ,
Τζάκι,BBQ,καιηλ.Συσκευές,Μπαλκόνια24
τ.μ.-Τιμή:210.000€.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:12824-ΠΩΛΕΙΤΑΙκατάαποκλειστι-

κότηταΑποθήκησυνολικής επιφάνειας200
τ.μ.Ημιυπόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώρο, .
Είναικατασκευασμένητο1977-Τιμή:25.000
€.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:12735 -ΩΡΟΛΟΙΠΩΛΕΙΤΑΙΓρα-

φείοσυνολικήςεπιφάνειας50τ.μ.1οςΥπερυ-
ψωμένος.Αποτελείταιαπό1Χώρο,καιWC.
Είναι κατασκευασμένο το1974καιδιαθέτει
θέρμανσηΑτομική -Ηλεκτρικό,Κουφώματα
Αλουμινίου,A/C,Διπλάτζάμια-Τιμή:28.000€.

Κωδ:1114 -ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΠΩΛΕΙΤΑΙ
Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας51τ.μ.στον1ο
όροφο.Αποτελείταιαπό1Χώρο,καιWC.Είναι
κατασκευασμένο το1975καιδιαθέτειΚου-
φώματαΑλουμινίουκαιΑνελκυστήρα -Τιμή:
25.000€.ΤογραφείομαςδιαθέτειτηνΠΛΗΡΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ ,πλησίονΑγίωνΑναργύρων

πωλείταιΚατάστημα56τ.μ.Ισόγειοκαι50τ.μ.
Υπόγειο,κατασκευή1972,σεπολύκαλήκα-
τάσταση,ξεχωριστόακίνητο,σεπρονομιακή
τοποθεσία ,γωνιακό, εξαιρετικήςπροβολής,
κατάλληλο γιαπολλαπλές χρήσεις και για
υγειονομικού ενδιαφέροντος, σε εμπορικό
δρόμο , ευκαιρίαχωρίςαμφιβολία,σε τιμή
προσφοράς58.000€,Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙ-
ΝΗΤΩΝ.

ΚΕΝΤΡΟ ,πωλείταιΚατάστημα65 τ.μ.
Ισόγειο, κατασκευή1974,οι χώροι τουλει-
τουργικοί, σεπρονομιακή τοποθεσία , κα-
τάλληλογιαπολλαπλέςχρήσεις ,μεμεγάλη
βιτρίνα ,σεπολύκαλή τιμήμόνο30.000€,
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
κωδ.12789ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ,Χωραφο-

οικόπεδο5.000τ.μ.,άρτιοκαιοικοδομίσημο,
μεεκπληκτικήκαιανεμπόδιστηθέα,αμφιθε-
ατρικό ,σεμοναδικήτοποθεσίακαισίγουρα
σεπρονομιακήθέση,κατάλληλογιαανέγερση
Βίλλας,τιμή130.000€.

Κωδ:12931.ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑ,πωλείταιΕ-
λαιώνας11.500 τ.μ., σεπλήρηπαραγωγή
για οικονομικούς λόγους τιμή 3.000€/στρ
η34.500€,συνολικά , εξαιρετικήευκαιρία .
Υπόδειξημόνοσεσοβαρά ενδιαφερόμενο.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:12756ΕΡΓΟΧΩΡΙ,Οικόπεδο120

τ.μ.,άρτιοοικοδομήσιμο,ελαφρώςεπικλινές

, σε απίστευτα χαμηλή τιμή,Αποκλειστική
διάθεσηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,ευ-
καιρίαχωρίςαμφιβολία,μόνο15.000€.

Κωδ:12764ΑΚΡΟΠΟΛΗπωλείταιοικό-
πεδο505τ.μ.γωνιακόανατολικόμεσ/δ0,8
κατάλληλοκαιγιαοικοδομή,τιμή75.000€.

Κωδ.12902ΟικόπεδοστοΜακροχώρι
972τ.μ.Ευρίσκεται στημέσητουχωριού ,
με ευχάριστηθέα,πράγματι εκπληκτικόοι-
κόπεδο,σεάριστοσημείοκαισετιμήεκπλη-
κτικάσυμφέρουσα,σχεδόνχαρίζεται,μόνο
48.000€.

Κωδ:12823-Τρίλοφοσεπολύκαλόση-
μείοΠΩΛΕΙΤΑΙΟικόπεδοσυνολικήςεπιφάνει-
ας1520τ.μ.Τιμή:20.000€

Κωδ:12745-ΚοντάστηνοδόΣαλαμίνος
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟικόπεδοσυνολικής επιφάνειας
2183τ.μ.Τιμή:33.000€.

Κωδ.12878ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ, κοντάστην
εκκλησία τουΑγίουΓεωργίου ,πωλείταιμε-
γάλοχωραφοοικόπεδο6.850 τ.μ., τοοποίο
ευρίσκεταιστην επέκταση τουσχεδίου και
μάλισταστο2οστάδιο,μετατρέπεταισεδύο
οικοδομικάτετράγωναεξαιρετικόγιαεπένδυ-
ση,ευρίσκεταισεδύοδρόμουςκαιπάνωσε
άσφαλτο,τιμήόλοαπό85.000€,τώραμόνο
18.000€.

ΠΩΛΗΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ:12793ΩΡΟΛΟΙ,κοντάστηνπλα-

τεία ,πωλείταιυπόγειοπάρκινγκκλειστό62
τ.μ. χωράει μέσα3αυτ/τασεσειρά , τιμή
22.000€,

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣΓΙΑΤΟΛΜΗΡΟΥΣ
Κωδ.12860Προβολήςκατάστημα , ισό-

γειο,ανακαινισμένο25τ.μ.κοντάσταΚΤΕΛ
μεδικότουWC.Σεπολύκαλήκατάσταση,σε
λίγοθαείναιελεύθερο,μίσθωμα180€.

Κωδ:13482-ΛευκόπετραΠΩΛΕΙΤΑΙνε-
όδμητηΜονοκατοικίασυνολικής επιφάνειας
200 τ.μ.2 επιπέδων.Αποτελείταιαπό2Υ-
πνοδωμάτια,Σαλοκουζίνα,3ΜπάνιακαιWC.
Είναι κατασκευασμένη το1998καιδιαθέτει
θέρμανσηΑτομική -Πετρέλαιο,Απεριόριστη
Θέα,ΚουφώματαΣυνθετικά,Αποθήκη ,Κή-
πο,Τζάκι,A/C,Συναγερμό,Έπιπλα,Σίτες,Δι-
πλάτζάμια,Προαύλιο,BBQ-Τιμή:79.000€.

Κωδ:12815 ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙ,Οικόπεδο
1.300τ.μ.,προνομιούχοτρίφατσοοικόπεδο,
γίνεταικαιδύοοικόπεδαάρτιαοικοδομήσιμα,
σετιμήμοναδικήςευκαιρίας,Αποκλειστικήδι-
άθεσηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,πολύ
σπάνιαευκαιρία,8.000€.

www.laosnews.gr

ΕΔΡΑ:ΕΛΗΑΣ14ΒΕΡΟΙΑ

Τα παραπάνω αποτελούν μέρος του χαρτοφυλακίου μας

Για να τα δείτε όλα μπείτε στο     www.mesitiki.www.mesitiki.gr

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ τριόροφο κατάστημαστο κέ-
ντρο τηςαγοράςμέσαστονπεζόδρομο,πλήρες
εξοπλισμένομεασανσέρ,κλιματισμόκ.λπ.Πλη-
ροφορίεςστοτηλ.:6945541642κ.Ζαφείρης.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ η επιχείρησηπαιδικών ενδυμάτων
«OLE-OLA»,Αριστοτέλους21,στονπεζόδρομοτης
Βέροιας.Πληροφορίες6945541642κ.Ζαφείρης.
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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.μΑ.ΘΚοπλαμ,ασανσερ,ρετιρε43000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙανω,οικόπεδο.600τ,μ24000€
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ93τ.μ1ος2ΔΣΚΑτ.αεριο52000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ καιν.4ος 120 τ.μ με parkigk,Α.Θ 3ΔΣΚ
τζακιαναμ.140000€
ΠΑΥΣΑΝΙΟΥοικ.375τ,μμεπαλιακατοικια28000
ΚΕΝΤΡΟ95τ.μ,2ΔΣΚτου200380000€
ΚΕΝΤΡΟ120τ.μ2ΔΣ-ΚΘέα,αποθ.Α.Θανακαιν.75000€
ΜΕΖΟΝΕΤΤΑμεΘεα,Α.Θ ,τζακιπαρκιγκ, 150 τ.μ 3ΔΣΚ
wc130000€
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝΣτουντιο-Γραφειο 30 τ.μ με θεα,προσο-
ψηςΕυκαιρία10000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙΜονοκατοικια 68 τ.μ του 75΄με οικοπ.270
μετρα30000€
EΛΗΑ1ΔΚουζινακιWC38τ.μευχαριστο,10000€
ΟΙΚΟΠΕΔΟ380Τ.Μκεντροσ.δ1,2καλητιμη
ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗκαινουριομεθεα,3ος92τ.μ+γκαραζ,Α.Θ85000€
N.ΠΡΟΔΡΟΜΟΣΜον/κια ημιτελης με 3ΔΣΚ +900 τ.μ
οικοπεδο0100€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑΜονοκατοικιαδιατηρητεασεοικοπεδο190τ.μ60000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ

ΑΝΟΙΞΕΩΣπλησιον2ΔΣ-ΚΑ.Θ.επιπλωμενο250€
ΑΝΟΙΞΕΩΣΣτουντιοΛουξεπιπλωμενοΑ.Θ.230€
Π.ΜΕΛΑ3ος.3ΔΣΚ2WCΑ.Θπανελ,καλό300€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ4ος1ΔΣ-ΚWCΚ.Θ170€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ1ΔΣΚ4oςΘερμ/τεςμεθεα170€
Π.ΜΕΛΑ2ΔΣΚΑ.ΘΚοπλαμ,μωσαικο-ξυλο220€
ΚΕΝΤΡΟ2ος3ΔΣΚ2WCΑ.Θηλιακος,280€
ΩΡΟΛΟΙΣτουντιο,χωριςΘερμανση1ος-100€
ΠΑΠΑΓΟΥ1ΔΣΚΑ.Θχωριςκοιν.ισογειοκαι3ος120€
ΠΑΠΑΚΙΑ80τ.μ2ΔΣΚΑ.Θ.1οςανακαινις.2017-250€
ΚΕΝΤΡΟ2ΔΣΚ.Α.Θ.ΡΕΤΙΡΕΚοπλαμ,260€
ΚΕΝΤΡΟ3ΔΣ-ΚουζιναχωρισταΑ.Θ,Κοπλαμ300€
ΑΓ.ΠΑΤΑΠΙΟ25ετιαςδιαμπερεςμε3ΔΣΚΩρ/ση300€
ΚΕΝΤΡΟ1ΔΣΚΕπιπλωμενολουξΑ/C270€
ΚΕΝΤΡΟ3ΔΣ/ΚΑ.Θεπιπλωμενο400€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΠΕΡ/ΚΗΒεροιαςΦιλέτο16στρ.πανωστηνάσφ.σ.δ0216€
ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ 8500 τ.μ με πομωνα  στην ασφ 3000 το
στρέμμα

ΕΡΓΟΧΩΡΙ10500τ.μαγροοικοπεδοΕυκαιρια25000€
ΑΓΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ κονταστουΤσεσμελη 19στρ.με επι-
τραπεζια,μετοχήΠομόναςκμπεκακια2800€τοστρεμμα
ΤΕΛΩΝΕΙΟΒιομηχανικη αποθηκη και μεταλικο στεγα-
στρο200τ.μεντοςγηπεδου1500τ.μ30000€
Π.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ10στρεμ.μεπομωνα+ροδακ.25000€
ΠΡΟΣΑγ.Γεωργιο7500τ.μστηνασφαλτο35000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ κτημα 21 στρ. με βιομηχανικα τα 8στρ
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.μ30.000
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€
ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙΔιώροφοΝεοκλασικό κεντρο γιαΚαφε-Ρε-
στωράν
ΠΩΛΕΙΤΑΙστον ΠΡΟΜΗΘΕΑυπογεια αποθηκη 80Τ.μ
7000€
ΩΡΟΛΟΙΓκαραζκλειστοενοικιο50€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕπαγγελματικοςχωρος100τ.μ200€
ΚΑΤΩΑΠΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣΧΩΡΟΣ
1300τ.μ
Για διαλογητηριο ηπαρομοιες χρησεις,μεψυκτικους θα-
λαμους..

ΠΩΛΕΙΤΑΙφρεζάκι
καινούργιομε33ώρες

εργασίας.
Τιμή400,00ευρώ.

ΤΕΧΝΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

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

Τηλ.: 23310 21210 Κιν.: 6978 004183

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ έπιπλα και ηλεκτρικές συ-
σκευέςσεπολύχαμηλέςτιμές.

Πληρ. τηλ.: 6989 391872

ΕΤΑΙΡΙΑμεσταθερήανάπτυξηπουεδρεύειστηνΒέροια
με αντικείμενο τις κατασκευές μηχανημάτων και τονπρο-
γραμματισμόσυστημάτωναυτοματισμού, αναζητεί νέο έως
30 ετών, με καλή γνώσηαγγλικών,Η/Υ και δίπλωμαοδή-
γησης.Απαραίτητα χαρακτηριστικά, ανήσυχοπνεύμα, αντί-
ληψηκαιέφεσηστιςκατασκευέςκαιτηντεχνολογία.Σχετικά
πτυχίαδενείναιαπαραίτητααλλάθαπροσμετρηθούνθετικά.

Αποστολήβιογραφικώνστοemail:efi.kantsadou@gmail.
com, πληροφορίες στο τηλ.6932133510.Υπόψιν ΚαΚα-
ντσάδου.

ΧΑΡΙΖΟΝΤΑΙ

Πανέμορφα γκριφονάκια 6 μηνών που γεννήθηκαν
καιμεγάλωσανσεορεινόχωριότηςπεριοχήςαναζητούν
σπίτι καθώςοισυνθήκεςδιαβίωσης τους είναιπολύδύ-
σκολες- ειδικά τον χειμώνα, όταν ηπρόσβαση για τους
φιλόζωουςπουταφροντίζουνδυσχεραίνειακόμηπερισ-
σότερο.

Θα δωθούν με πλήρως ενημερωμένο βιβλιάριο εμ-
βολίων και ήδη έχει προγραμματιστεί η στείρωση των
θηλυκών.

Τηλ. Επικοινωνίας 6943671469

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
•OΔΗΓΟΣμεδίπλωμαΕκατηγορίας
•ΠΡΑΚΤΙΚΟΣΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
•ΧΕΙΡΙΣΤΗΣΚΛΑΡΚ
Προϋπηρεσίαθαεκτιμηθεί
Υποβολή βιογραφικώνσημειωμάτωνστο ergasiamrk@

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

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

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

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

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

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

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

Τογραφείομαςβρίσκεται:ΑγίουΑντωνίου1
στονπρώτοόροφο

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

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

Ζητούνται ακίνητα προς πώληση - ενοικίαση

www.laosnews.gr

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙέπιπλαγραφείουσεεξαιρετικήκατάστασηκαιτιμή(4
γραφεία,1τραπέζισυνεδριάσεων,2βιβλιοθοκήκες,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.

ΖΗΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
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.



P Σήμερα λίθοι, πλίνθοι, κέ-
ραμοι, με τη χορηγία μιας αγαπη-
μένης φίλης...

P Ο χρόνος είναι ο καλύ-
τερος γιατρός. Γι’ αυτό στο ΙΚΑ 
σου κλείνουν ραντεβού για μετά 
από 4  μήνες.

P Όταν με  παίρνουν στο 
σταθερό του σπιτιού  και με ρωτά-
νε «που είσαι;»  τους λέω «κλείσε, 
οδηγάω θα σε  πάρω σε λίγο».

P Ζω επικίνδυνα. Ζω τη 
ζωή μου στα άκρα. Μέσα στην 
αδρεναλίνη. Τρώω  κουραμπιέ 
χωρίς πιάτο στο σαλόνι.

P Ένα παιδικό μου παράπο-
νο είναι πως η  μάνα μου ποτέ δεν 

μου είπε: «Έλα, ένα ακόμα σου-
βλάκι, είναι η δύναμή σου».  Όλο 
για φακές και για σπανακόρυζα μου 
το έλεγε.

 
P Τα  καλύτερα κατοικίδια 

είναι τα ψαράκια. Δύο βδομάδες 
ξέχασα να τα ταΐσω κι αυτά εκεί, 
ακούνητα στη γυάλα ανάσκελα 
κοιμούνται.

P Το εγκεφαλικό προϋποθέτει 
εγκέφαλο, μην αγχώνεστε μερικοί. 

P Αν μαζέψω τα «ναι βρε, 
να κανονίσουμε κανά καφέ» που 
έχουμε πει με γνωστούς, είμαι 
κλεισμένος μέχρι το 2019.

P Σημασία δεν έχει ούτε το 
ταξίδι ούτε ο προορισμός. Σημασία 
έχει να βρεις πάρκινγκ όταν φτά-

σεις.

P Ποτέ δε 
θα καταλάβω 
πώς χορταί -
νουν με σα-
λάτες, πώς οι 
περικοπές θα φέρουν ανάπτυξη 
και πώς απ’ το Δημήτρης βγαί-
νει το «Μήτσος».

P -Ρε μάναααα.. .έπεσε το 
internet!

-Να πάρεις μια σκούπα και να 
το μαζέψεις! Μ’ έχετε κάνει υπηρέ-
τρια εδώ μέσα... 

P Προσέχω πολύ τη δια-
τροφή μου. Τρώω μόνο μαύρο 
ψωμί. Ή τέλος πάντων, αυτό το 
χρώμα που παίρνει όταν είναι 
γεμάτο μερέντα!

 
P Χθες, στην Κίνα ει-

σέβαλαν και λήστεψαν μια 
τράπεζα. Δόθηκε το σκίτσο 
των ληστών στην αστυνο-
μία και έχουν ήδη συλληφθεί 
1.173.852 ύποπτοι.

P Οι ώρες 6, 7, 8 θα 
έπρεπε να βγαίνουν μόνο 
σε απόγευμα.

P Αυτά τα πε-
λάγη ευτυχίας προς 
τα πού πέφτουν, να 
πάω να αρμενίσω;

P Έλληνες, έ-
νας λαός που όλη 
μέρα βλέπει φα-
νατικά εκπομπές 
μαγειρικής και το 
βράδυ παραγγέλ-
νει ντιλίβερι.

P Πήγα σε ένα 
φαρμακείο να πάρω 
αντιβηχικό. 30 ευρώ 
μου λέει ο φαρμα-
κοποιός και μου κό-
πηκε ο βήχας.

P -Εισιτήριο έ-
χετε;

-Υγεία να έχου-
με κι όλα τ’ άλλα 
έρχονται κύριε ε-

λεγκτή μου!

P Και:

Μια πολύ πλούσια, όμορφη και 
μοναχική 65αρα κυρία δημοσιεύει 
μια αγγελία ζητώντας σύντροφο: 
«Κυρία σεβαστής ηλικίας με αμύ-
θητα πλούτη (ακίνητα, καταθέσεις 
κ.λπ.) ζητά κύριο να τη συντροφέ-
ψει στο υπόλοιπο της ζωής της ο ο-
ποίος θα τηρεί απαραίτητα τις εξής 
3 προϋποθέσεις:

• Δεν θα την εγκαταλείψει 
ποτέ,

• Δεν θα την χτυπήσει ποτέ,
• Θα έχει μεγάλα «προσό-

ντα».
Η αγγελία δημοσιεύεται σε εφη-

μερίδες, η κυρία περιμένει 10 μέ-
ρες, 1 μήνα, 3 μήνες, 6 μήνες… 
Και εκεί που έχει πια απελπιστεί 
ξαφνικά  χτυπάει το κουδούνι της 
πόρτας. Η κυρία  ακούει το κου-
δούνι και τρέχει να ανοίξει. Έκπλη-
κτη αντικρίζει έναν κύριο σε αναπη-
ρικό καρότσι χωρίς χέρια και πόδια.

 – Γεια σας, λέει ο κύριος. Ήρθα 
για την αγγελία!

Η κυρία τα έχει χαμένα, αλλά 
προσπαθεί να φανεί ψύχραιμη.

– Δεν ξέρω αν το προσέξατε αλ-
λά υπήρχαν και κάποιες απαραίτη-
τες προϋποθέσεις.

– Το γνωρίζω κυρία μου…
– Ναι, αλλά χωρίς να θέλω να 

σας προσβάλω, εσείς δεν έχετε 
πόδια.

– Άρα δεν πρόκειται να φύγω 
ποτέ μακριά σας

– Ε, ναι….Ίσως έχετε δίκιο αλλά 
και πάλι χωρίς να θέλω να σας  
στενοχωρήσω εσείς δεν έχετε και 
χέρια…

– Συνεπώς  δεν πρόκειται ποτέ 
να σας χτυπήσω!

– Ίσως έχετε και πάλι δίκιο αλλά 
δεν ξέρω αν προσέξατε ότι υπήρχε 
και τρίτη προϋπόθεση! Τα μεγάλα 
«προσόντα»...

– Και με τι νομίζεις ότι χτύπησα 
το κουδούνι;

Κ.Π.
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