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Η τρύπα της βελόνας
   Την άμεση αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης 
και όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης πρέπει να 
προκαλέσει το χθεσινό απαράδεκτο καλωσόρισμα της 
Άγκελα Μέρκελ στον «Μακεδόνα» πρωθυπουργό Ζάεφ. 
Αν η Γερμανίδα καγκελάριος γνωρίζει τόσο καλά την 
ευρωπαϊκή οικονομία όσο και την ιστορία, τότε αργά ή 
γρήγορα θα έχουμε πρόβλημα και στην οικονομία της 
ένωσης. Η προσφώνηση «Μακεδόνα» στον πρωθυπουργό 
του γειτονικού κρατιδίου σ’ αυτή τη συγκυρία δηλώνει 
απόλυτη έλλειψη σεβασμού στην Ελλάδα της Ε.Ε. και 
στον ελληνικό λαό.
   «Η υψηλή διπλωματική τέχνη είναι να βρεθεί “η 
τρύπα της βελόνας”, και αυτό θα έπρεπε να γίνεται 
εμπιστευτικά παρά σε συνεντεύξεις τύπου», δήλωσε λίγο 
αργότερα η κ. Μέρκελ, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά 
με την πλευρά εκείνη που αυτή θεωρεί ότι πρέπει να 
ασκηθεί πίεση για τη λύση. Η ίδια ωστόσο ασκεί με 
την προσφώνησή της διάφορη πολιτική, αφού αρκεί ο 
επιθετικός (και ιστορικός) προσδιορισμός «Μακεδόνας» 
στον πρωθυπουργό της γειτονικής χώρας, για να πάρει η 
ίδια ευθέως θέση σε ένα τόσο κρίσιμο θέμα, που αφορά 
μάλιστα μία από τις συμμάχους χώρες της πατρίδας της. 
Η κ. Μέρκελ άφησε στην άκρη την τρύπα της βελόνας και 
ασχολήθηκε με τη μύτη της.
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ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
Των εν τοις Ευγενίου Μαρτύρων,

Θαλασίου οσίου

Στις27Φεβρουαρίου
πληρώνονταιοιδικαιούχοι

τουΚΕΑ

Υπογράφηκε από την αρμόδια υπουργό η μεταφοράπί-
στωσηςσυνολικούποσού64.256.843,74 € για τηνπληρωμή
μηνόςΦεβρουαρίουσε294.685δικαιούχουςτουπρογράμμα-
τοςΚοινωνικόΕισόδημαΑλληλεγγύης.Ηπληρωμήαναμένεται
ναγίνειστις27Φεβρουαρίουστουςδικαιούχουςενώσταδιακά
ηπληρωμήθαξεκινήσειαπότοαπόγευματηςπροηγούμενης
ημέρας.ΝαυπενθυμίσουμεότιοιαιτήσειςγιατοΚοινωνικόΕι-
σόδημαΑλληλεγγύης (ΚΕΑ)που εγκρίθηκαν τονΦεβρουάριο
του2017καιέκτοτεδενέχουντροποποιηθείμέχρι31Ιανουα-
ρίου2018, έχουνανακληθείτην1ηΦεβρουαρίου2018λόγω
συμπλήρωσης12μηνώναπότομήναέγκρισηςκαιπρέπειοι
δικαιούχοι να υποβάλλουν νέες αιτήσεις,προσκομίζοντας τα
απαραίτηταδικαιολογητικά.

Επετειακέςεκδηλώσειςγιατα100χρόνια
απότηνίδρυσητηςΒέροιας

ΈναεπετειακόδιήμεροστιςαρχέςΜαΐου θαδιοργανώσειοδήμοςΒέροιας,μεαφορμή
τησυμπλήρωση100χρόνωναπότην ίδρυσητουδήμου,πουέγινεστις5Μαΐου του1918.
Γι’αυτότοθέμαενημέρωσεστηχθεσινήσυνεδρίασητουδημοτικούσυμβουλίουοδήμαρχος
ΚώσταςΒοργιαζίδης,σημειώνονταςότιστοπλαίσιοτωνεκδηλώσεωνθαπροσκληθούνκαιοι
δήμαρχοιάλλωνπόλεωνπουεπίσηςιδρύθηκαντηνίδιαημερομηνία(Θεσσαλονίκης,Νάουσας
κ.ά.),ενώθαγίνεικαιημερίδαμεθέμα«100χρόνια ιστορίας,διαμορφώνονταςτοαύριο».Ο
δήμαρχοςείπε επίσηςότιθαγίνειπροσπάθειανα τεθούνοι εκδηλώσειςυπό τηναιγίδα του
υπουργείουΕσωτερικών.

Παράταση στον διαγωνισμό για τα 3-5 Πηγάδια
Μικρή παράταση θα

δοθεί -όπως μαθαίνουμε-
στον διεθνή διαγωνισμό
για το χιονοδρομικό κέ-
ντρο των 3-5 Πηγαδιών.
Οι ενδιαφερόμενοι (μέχρι
στιγμής είναι σίγουρα
δύο) έχουν τηδυνατότητα
ενημέρωσης και κατάθε-
σηςπρότασηςτολιγότερο
ένανμήναακόμηαπότην
αρχική τελική ημερομηνία
(28Φεβρουαρίου), ίσως
και παραπάνω, αφού έ-
πεται επ’ αυτούησχετική
απόφαση τηςοικονομικής
επιτροπής.

Με«καρφί»
ηενημέρωση
τουδημάρχου
γιατηγέφυρα

«Καρφί» από τον δήμαρχοΚώσταΒορ-
γιαζίδη στη χθεσινή συνεδρίαση του δημο-
τικού συμβουλίου για το θέμα της γέφυρας
Κούσιου.Μετά την ενημέρωσηπου έκανε για
τονπρόσφατο διαγωνισμό του έργου και τον
προσωρινόανάδοχομετοποσοστόέκπτωσης
στο47%,οδήμαρχοςσχολίασε:«Κάποιοιστε-
ναχωρήθηκαν για τοποσοστό έκπτωσης και
τοότιδενθακληθείναβάλειχρήματαοδήμος
στοέργο,αλλάέτσιείναιαυτά…»

Και πάλι ένταση για το Σκοπιανό
Ένταση και διαπλη-

κτισμοί για μια ακόμη
φορά στο δημοτικό
συμβούλιο Βέροιας
χθες, με αφορμή την
πρόταση έγκρισης ψη-
φίσματος για το όνομα
τηςΜακεδονίαςπου έ-
θεσανεκνέουδημοτικοί
σύμβουλοι της μειοψη-
φίας (Καραπαναγιωτί-
δης, Παπαγιάννης, Κα-
γκελίδης).Ο δήμαρχος
απάντησε ότι το θέμα
τέθηκεσεπροηγούμενη
συνεδρίαση,ενώηέντα-
σηκορυφώθηκεόταντο
προεδρείοδενέθεσεσε
ψηφοφορία την πρότα-
ση για νέα ψηφίσματα

επίτουθέματος.Κάτιπουέγινεαμέσωςμετά,χωρίςηπρότασηναλάβειτηναπαραίτητηπλειοψηφία.
«Τοθέμαθαέλθεικαιστοεπόμενοσυμβούλιο,ίσωςκαιμεκόσμο,ναδούμετότεπώςθατοαντιμετωπίσετε…»σχολί-

ασεαμέσωςμετάοκ.Καγκελίδης.

Τί
θα γίνει

με τη νέα
ΚΑΠ;
Δικαίως έθεσαν

θέμα για τη νέα
ΚΑΠοιβοοτρόφοι
τουνομούμας,κα-
τά τη χθεσινή τους
συνάντησημεαντι-
περιφερειάρχες για
ταπροβλήματα του
κλάδου τους, που
ακόμα κυριαρχεί
πανελλαδικά στην
εκτροφήβοοειδών.

Κι αυτό διότι, ο
χρόνοςπερνάει και
ουδείς γνωρίζει α-
κόματίμέλλειγενέ-
σθαιμετάτο2020.

Ζήτησαν λοιπόν
από τους εκπρο-
σώπους της περι-
φέρειαςναπιέσουν
τοΥπουργείο διότι,
ευλόγως, ανησυ-
χούν για το μέλ-
λον…
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Το πρόβλημα των παιδικών σταθμών στη χθεσινή συνεδρίαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας

Το επίκαιρο ζήτημα των δημοτικών παιδικών σταθμών συζητήθηκε στη χθεσινή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Βέροιας, παρουσία ερ-
γαζομένων που ήταν εκεί με πανό διαμαρτυρίας. Την αντίθεσή του με την ένταξη των νηπίων στην εκπαίδευση εξέφρασε στην εκκίνηση της συνε-
δρίασης ο δήμαρχος Κώστας Βοργιαζίδης. «Θα επιφέρει προβλήματα λόγω της μείωσης των παιδιών, που δεν ξέρουμε πού θα οδηγήσει ως προς 
το προσωπικό. Σε συνδυασμό με τον προγενέστερο πιο αυστηρό πια νόμο για τις αδειοδοτήσεις των αυλών των παιδικών, κάνουν ένα κράμα που 
θα προκαλέσει προβλήματα» τόνισε ο δήμαρχος.

Ο πρόεδρος του ΚΑΠΑ Στέργιος Διαμάντης εισηγήθηκε το θέμα αναφερόμενος στον νόμο Φωτίου που «κλείνει παιδικούς εξαιτίας της τεράστιας 
μείωσης των παιδιών» όπως είπε, ζητώντας μια μεταβατική περίοδο τριών χρόνων για να προσαρμοστούν οι δήμοι. «Αν τα προνήπια πάνε στα 
νηπιαγωγεία, αυτό οδηγεί πολλούς σταθμούς σε κλείσιμο ή υπολειτουργία» υπογράμμισε ο κ. Διαμάντης, αναφερόμενος και στη διαφορά του ωρα-
ρίου (στις 12.30 θα φύγει το προνήπιο από το νηπιαγωγείο από τις 4 του παιδικού, 11 μήνες λειτουργούν οι παιδικοί και τρεις μήνες είναι κλειστά 
το καλοκαίρι τα νηπιαγωγεία). «Μόνο στην Κορέα εφαρμόζεται αυτό το σύστημα. Και δεν είδαμε καμία αντίδραση και από την αντιπολίτευση…» 
είπε κλείνοντας ο κ. Διαμάντης, προτείνοντας να επιλέγουν οι γονείς πού θα πάνε τα παιδιά τους.

Τη διαφωνία τους με την κεντρική επιλογή της κυβέρνησης εξέφρασαν στη συνέχεια δημοτικοί σύμβουλοι όλων των παρατάξεων, συμφωνώ-
ντας παράλληλα στο επίπεδο της δουλειάς που γίνεται. Το σώμα στη συνέχεια ενέκρινε ομόφωνα ψήφισμα που συντάχθηκε στη διάρκεια της συ-
νεδρίασης.

Τέσσερα μεγάλα 
ζητήματα του κλάδου 

τους έθεσαν 
οι βοοτρόφοι 

στη χθεσινή σύσκεψη 
της ΠΕ Ημαθίας

Θέματα που αφορούν στον κλάδο τους έθεσαν οι βοοτρόφοι 
της Ημαθίας στη σύσκεψη που έγινε χθες το πρωί στο γραφείο του 
αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας Κώστα Καλαϊτζίδη, παρουσία και του 
θεματικού αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας της ΠΚΜ Φάνη 
Παππά και της θεματικής αντιπεριφερειάρχη Δημόσιας Υγείας Γε-
ρακίνα Μπισμπινά. Ο πρόεδρος των Βοοτρόφων Δημ. Κόβας, οι 
κ.κ. Φώτης Κόβας, Δημ. Κουτσιώφτης, Στέλιος Σίμου, Θόδωρος 
Γιωργιτζίκης και ο ιδιοκτήτης του Σφαγείου Δημ. Μπέλλας, έθεσαν 
τέσσερα βασικά ζητήματα του κλάδου: Το πρώτο αφορά στην έλλειψη 
κτηνιάτρων και την στελέχωση της κτηνιατρικής υπηρεσίας σε ένα νο-
μό που εκτρέφει το 75% του συνόλου της παραγωγής σ’ όλη τη χώρα. 
Οι ανάγκες είναι αυξημένες και το σφαγείο δουλεύει κάθε μέρα λόγω 
του μεγάλου ζωικού πληθυσμού, πράγμα που σημαίνει ότι είναι αδύ-
νατον να εξυπηρετηθούν αυτές οι ανάγκες με τέσσερις κτηνιάτρους. 
Οι βοοτρόφοι ζήτησαν από τον κ. Παπά να προβεί σε κάποιες ενέρ-
γειες ώστε να καλυφθούν με κάποιο τρόπο αυτές οι θέσεις.

Το δεύτερο ζήτημα αφορά την ύπαρξη ελέγχων στη διακίνηση του 
κρέατος και των σφάγειων, καθ’ ότι σύμφωνα με τον νόμο, στις ταμει-
ακές μηχανές των κρεοπωλείων θα πρέπει να αναγράφεται το είδος 
του κρέατος και η προέλευσή του.

Το τρίτο ζήτημα, που τέθηκε αφορά τις εισαγωγές από τη Γαλλία 
και τον καταροϊκό πυρετό που παρουσιάζεται στα νεαρά μοσχάρια 
της Γαλλίας και τον εμβολιασμό τους σε σχέση με τον ευρωπαϊκό 
κανονισμό. Η χρονική περίοδος που υποχρεούται να περιμένει η 
Ελλάδα για την εισαγωγή τους (60 ημέρες μετά τον εμβολιασμό) είναι 
μεγάλη, ενώ αντίθετα η Ιταλία και η Ισπανία μπορούν να εισάγουν σε 
31 ημέρες κάτι που βγάζει την χώρα μας εκτός αγοράς. «Αυτό μας 
φέρνει σε πολύ δυσχερή θέση», δήλωσε στο «Λαό» ο κ. Φώτης Κό-
βας για το συγκεκριμένο ζήτημα. «Και βέβαια οι Γάλλοι δεν θα περι-
μένουν εμάς… Πουλάνε το ζωικό τους εμπόρευμα στις άλλες χώρες», 
πρόσθεσε.

Τέλος, οι βοοτρόφοι έθεσαν στην κα Μπισμπινά ένα θέμα που 
αφορά τους ψεκασμούς για τα κουνούπια, τα οποία αποτελούν φορείς 
μετάδοσης του ιού της ζωώδους δερματίτιδας, ζητώντας να προβεί 
νωρίτερα η περιφέρεια και οι Δήμοι σε ψεκασμούς, μόλις εντοπιστούν 
προνύμφες.

Οι κ.κ. Καλαϊτζίδης, Παπάς και η κα. Μπισμπινά εξέφρασαν την 
απόλυτη στήριξη του Απόστολου Τζιτζικώστα στον ζωτικό κλάδο της 
εκτροφής βοοειδών και δήλωσαν από κοινού, ότι  θα προβούν σε συ-
ντονισμένες ενέργειες προς το αρμόδιο υπουργείο Αγροτικής ανάπτυ-
ξης για την άμεση διευθέτηση των ζητημάτων που απασχολούν τον 
κλάδο, για τα οποία οφείλει να βρει λύση η κεντρική διοίκηση.

Παρόντες στη χθεσινή σύσκεψη ήταν και οι  περιφερειακοί σύμ-
βουλοι Νίκη Καρατζιούλα και Θεόφιλος Τεληγιαννίδης καθώς και οι 
κ.κ. Μιχαλιάς και Κουβακάς.

Σοφία Γκαγκούση

Το θέμα των φωτογραφιών, στις νέες βιομετρικές ταυτότητες, 
που προτίθεται να φέρει με σχέδιο νόμου η κυβέρνηση, προς 
αντικατάσταση των υφισταμένων, οι οποίες θα βγαίνουν στα 
αστυνομικά Τμήματα και όχι σε φωτογραφεία, θέτουν οι φωτο-
γράφοι της χώρας επισημαίνοντας την  αρνητική πτυχή για τον 
κλάδο τους, με την επερχόμενη αυτή μεταβολή. «Με την έκδοση 
των φωτογραφιών εντός των αστυνομικών τμημάτων από μία 
και μόνο εταιρεία πανελλαδικά σηματοδοτείται μια καταστροφή 
για τον κλάδο του φωτογράφου. Η διαχρονική σχέση εμπιστο-
σύνης μεταξύ των πολιτών και του φωτογράφου καταργείται στα 
αντισυνταγματικά όρια μιας μονοπωλιακής παροχής», τονίζουν 
ο Δημήτρης Κοντσίδης και ο Γιάννης Ζιώρης,  πρόεδρος και 
γραμματέας  αντίστοιχα της Ένωσης Φωτογράφων Κεντροδυτι-
κής Μακεδονίας, που εδρεύει στη Βέροια.

Κοντσίδης - Ζιώρης στον ΑΚΟΥ 99.6
Για το πρόβλημα που προέκυψε στην επαγγελματική τους 

δραστηριότητα μίλησαν χθες στον ΑΚΟΥ 99.6, στις «Πρωινές 
σημειώσεις» με τη Σοφία Γκαγκούση

«Καταρχάς κινητοποιούνται από την προηγούμενη εβδομάδα 
όλα τα σωματεία και οι ενώσεις σε όλη την Ελλάδα όπως και η Πανελ-
λήνια Ομοσπονδία Φωτογράφων. Υπάρχει πρόθεση της κυβέρνησης 
να γίνει αντικατάσταση των ταυτοτήτων με καινούριες που είναι βιομε-
τρικές, όπως είναι τα γνωστά σε όλους διαβατήρια. Αυτό γίνεται πιο πο-
λύ από πίεση από την Ευρωπαική Ένωση και από τρίτες χώρες για να 
αυξηθεί το επίπεδο ασφάλειας και εσωτερικά για να υπάρχει καλύτερη 
ασφάλεια και μείωση διοικητικού κόστους.

Τι εννοείτε;
Η ταυτότητα μας γενικά δεν είναι πολύ ασφαλής. Με την καινούρια 

υποτίθεται ότι θα μειωθεί και το διοικητικό κόστος, θα είναι δηλαδή  
πλήρως ασφαλής, θα πηγαίνει κάποιος θα την δείχνει, άρα θα είναι 
ο ίδιος, θα υπάρχει ταυτοποίηση. Γενικά τίθεται ένα θέμα ασφάλειας 
από τους φωτογράφους για την φωτογραφία και για την καινούρια 
ταυτότητα. Όμως δεν το αντιλαμβανόμαστε ακριβώς, γιατί υπάρχει το 
«δεδικασμένο» της ήδη υπάρχουσας κατάστασης των διαβατηρίων, 
που είναι πλήρως ασφαλή . Τα δέχονται όλες οι χώρες, οι φωτογραφίες 
βγαίνουν από τους φωτογράφους. δεν υπάρχουν πολλές επιστροφές 
φωτογραφιών, άρα ο κλάδος των φωτογράφων έχει περάσει εδώ και 
10 χρόνια το τεστ. 

Πλέον οι φωτογράφοι είναι σχεδόν καλλιτέχνες 
και  καταρτισμένοι στο αντικείμενό τους..

Και όχι μόνο αυτό… Οι περισσότεροι επαγγελματίες έχουν επενδύ-
σει σε μηχανήματα για τη συγκεκριμένη δουλειά, άρα οι επενδύσεις μας  
θα πέσουν στο κενό γιατί όλες οι ταυτότητες θα βγαίνουν μέσα στο 
αστυνομικό τμήμα.Είναι μεγάλο κομμάτι της δουλειάς μας και υπάρχει 
κίνδυνος να κλείσουν φωτογραφεία, να  μειώσουν  προσωπικό , έχου-
με ασφαλιστικές εισφορές που από εδώ και πέρα είναι σύμφωνα με 
τους τζίρους που κάνει ο καθένας,  ΦΠΑ , φόρους. Όλα αυτά είναι χρή-
ματα που θα χαθούν από το κράτος. Οι νόμιμοι επαγγελματίες κόβουν 
αποδείξεις, αποδίδεται το ΦΠΑ και αντίστοιχα αποδίδοντια και οι φόροι 
και οι ασφαλιστικές εισφορές. Σκεφτείτε ότι πρόκειται για  τεράστιο 
κόστος διότι σε ένα βάθος 5ετίας, 10.000.000 Έλληνες θα αλλάξουμε 
ταυτότητες, Όλα αυτά τα έχει θέσει η Πανελλήνια Ομοσπονδία μαζί με 
την ΓΣΕΒΕΕ, η οποία εμπλέκεται, και βάζει και ερωτήματα: ποιος θα 
αναλάβει όλο αυτό το εγχείρημα, ποια εταιρεία θα δώσει τα μηχανή-
ματα στα αστυνομικά τμήματα, πόσα χρήματα…Δεν υπάρχει κάποια 
ενημέρωση. 

Οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες πως λειτουργούν;
Η πλειοψηφία των χωρών έχει ένα μεικτό σύστημα. Οι πιο πολλές 

χώρες εμπιστεύονται τον φωτογράφο. Ιδιαίτερα ο πολίτης έχει μια σχέ-
ση εμπιστοσύνης απέναντι στον φωτογράφο οπότε απευθύνεται περισ-
σότερο σε αυτόν. Φυσικά υπάρχουν και τα αυτόματα photo booth, αλλά 
όλες οι χώρες Ευρωπαικής Ένωσης έχουν ένα μεικτό σύστημα μαζί με 
τον φωτογράφο και τα photo booth. Η μοναδική Ευρωπαική χώρα αν 
την θεωρούμε Ευρωπαική αφού είναι υπό ένταξη, η οποία έχει καταρ-

γήσει πλήρως τον φωτογράφο είναι η Αλβανία,  αλλά κυρίως γιατί δεν 
έχει εκτεταμένο δίκτυο φωτογράφων και ο πολίτης πηγαίνει στο αστυ-
νομικό τμήμα και εξυπηρετείται από μια μόνο εταιρεία σε όλη την χώρα. 
Θεωρούμε ότι είναι παράλογο, γιατί προσπαθούν να δημιουργήσουν 
πανελλαδικά κάτι που θα ελέγχουν αποκλεισιτκά αυτοί και κυρίως θα 
πλήξουν κατευθείαν την ιδιωτική οικονομία.Πάντως σε όλες τις χώρες 
και στην Γαλλία και στη Γερμανία ο πολίτης είναι ελεύθερος να επιλέξει 
που θα βγάλει τις φωτογραφίες του, δεν είναι δηλαδή ότι εμείς θα ανα-
καλύψουμε τον τροχό και κάπως έτσι λειτουργεί.

Υπήρξε κάποιος διάλογος με την κυβέρνηση και το αρμόδιο 
Υπουργείο; 

Η Ομοσπονδία προσπάθησε να επικοινωνήσει και είχε μια συ-
νάντηση με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κ.Τόσκα  που 
είναι άμεσα υπεύθυνος για αυτό.  Από όσα έχουμε πληροφορηθεί από 
την Ομοσπονδί,α η συνάντηση δεν πραγματοποιήθηκε. Δυστυχώς το 
Υπουργείο προσπαθεί να το περάσει στα θέματα της προστασίας του 
Πολίτη, με αποτέλεσμα να μην είναι κάποιος ανοιχτός διαγωνισμός ή 
να ενημερωθούμε για το ΦΕΚ ή για το τι προϋποθέσεις βάζει. Υπήρξε 
συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών ο οποίος ήταν θετικός στο να 
δει την Ομοσπονδία μας. Δυστυχώς εμείς σαν τοπικός σύλλογος ενη-
μερώνουμε τους τοπικούς και τους βουλευτές. Αυτό που ξέρουμε είναι 
ότι στην Βουλή έχει τεθεί ερώτηση 3 φορές για το θέμα Πάντως δεν 
έχει υπάρξει επίσημη απάντηση στο τι θέλουν να κάνουν. Δεν είναι κάτι 
το οποίο θα περάσει στην Βουλή για να ψηφιστεί, είναι μια υπουργική 
απόφαση, η οποία δυστυχώς θα πλήξει άμεσα τον δικό μας κλάδο. Ε-
κτός τούτου, φανταστείτε ότι όλοι οι πολίτες του νομού θα έρχονται στο 
τμήμα της Βέροιας για  την διαδικασία , οι υπάλληλοι της αστυνομίας 
θα γίνουν και φωτογράφοι και γραμματείς. Με τα διαβατήρια στην αρχή 
γινόταν ένας χαμός, έπαιρνες τηλέφωνο ,έκλεινες ραντεβού και σου 
έλεγαν μετά από δυό βδομάδες. Φανταστείτε τι θα γίνει τώρα που θα 
αλλάξει ταυτότητα όλος ο κόσμος. Η συσσώρευση θα είναι τεράστια. 
Προσπαθούμε να έρθουμε σε επικοινωνία με το τοπικό Τμήμα για να 
δούμε και τις δικές τους προθέσεις, γιατί πέρα από εμάς, θα έχουν ένα 
τεράστιο όγκο δουλειάς και οι ίδιοι. 

Συνάντηση με τον αντιπεριφερειάρχη
Εν τω μεταξύ, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της  Ένωσης 

Καλλιτεχνών Φωτογράφων Κ-Δ Μακεδονίας, χθες Τετάρτη , το πρωί, 
επισκέφθηκαν τον  αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας Κώστα Καλαϊτζίδη και 
του έθεσαν το πρόβλημά τους.

Στη συζήτηση  ο Αντιπεριφερειάρχης στάθηκε θετικός στα αιτήματα 
τους, τονίζοντας ότι εν μέσω της μνημονιακής κρίσης δεν πρέπει να 
πληγούν οι επαγγελματίες φωτογράφοι της χώρας μας, την στιγμή 
μάλιστα που έχει επενδύσει σημαντικά ποσά σε υλικοτεχνική υποδομή, 
για την παραγωγή φωτογραφιών , με τις προϋποθέσεις που πρέπει να 
πληρούν οι νέες ταυτότητες.

Κινητοποιείται η Ένωση Φωτογράφων Κεντροδυτικής Μακεδονίας
Δημήτρης Κοντσίδης και ο Γιάννης Ζιώρης στον ΑΚΟΥ 99.6
«Καταστροφή για τον κλάδο μας, να γίνεται στα Αστυνομικά 

Τμήματα  η φωτογράφιση  για τις νέες ταυτότητες»
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ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΙΣΙ 15:17
THE 15:17 TO PARIS
του ΚΛΙΝΤ ΙΣΤΓΟΥΝΤ 
Προβολές : 
Πέμπτη 22/2 στις 19.15 και 21.15
Παρασκευή 23/2 στις 19.15
Σάββατο 24/2 στις 19.15 και 21.15
Κυριακή 25/2 19.15 και 21.15
Δευτέρα 26/2 στις 20.30
Τρίτη 27/2 στις 19.15
Τετάρτη 28/2 στις 20.30
Σκηνοθεσία: ΚΛΙΝΤ ΙΣΤΓΟΥΝΤ
Σενάριο: ΝΤΟΡΟΘΙ ΜΠΛΙΣΚΑΡ
Ηθοποιοί: ΤΟΜΑΣ ΛΕΝΟΝ, ΤΖΕΝΑ ΦΙΣΕΡ, 

ΤΖΟΥΝΤΙ ΓΚΡΙΡ, ΤΟΝΙ ΧΕΪΛ, ΑΝΤΟΝΙ ΣΑΝΤΛΕΡ, 
ΑΛΕΚ ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ, ΣΠΕΝΣΕΡ ΣΤΟΟΥΝ, ΡΕΪ ΚΟ-
ΡΑΣΑΝΙ

ΜΑΖΙ ΤΑ ΦΑΓΑΜΕ
το «ΜΑΖΙ ΤΑ ΦΑΓΑΜΕ» θα είναι μια από τις κα-

λύτερες κωμωδίες της χρονιάς
Σκηνοθεσία: ΣΤΡΑΤΟΣ ΜΑΡΚΙΔΗΣ
Σενάριο: ΜΑΝΟΣ ΨΙΣΤΑΚΗΣ
Προβολές : Πέμπτη 22/2 στις 19.15 και 21.15
Παρασκευή 23/2 - εκτός  
Σάββατο 24/2 στις 19.15 
Κυριακή 25/2 19.15 
Δευτέρα 26/2 στις 19.15 και 21.15
Τρίτη 27/2 - εκτός
Τετάρτη 28/2 στις 19.15 και 21.15
Κ.ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ, Μ.ΜΑΛΦΑ,  Σ.ΚΑΛΥΒΑΤΣΗΣ,   

Α.ΚΑΦΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ,  Θ.ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ, Δ.ΜΑΥΡΟ-
ΠΟΥΛΟΣ, Κ.ΕΥΡΙΠΙΩΤΗΣ, Κ.ΣΤΙΚΟΥΔΗ, Σ.ΝΙΚΟΛΑΪ-

ΔΗΣ, Α.TΣΙΛΙΜΠΙΟΥ, Μ.ΨΙΣΤΑΚΗΣ, Ν.ΛΑΜΗ, Κ.ΜΕ-
ΤΑΞΑ, Α.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Μ.ΜΟΥΣΤΑΚΑ, A.DALLAS        

ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: Γ.ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗΣ, 
Τ.ΤΡΥΠΗ, Γ.ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, Μ.ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΡΑΓΟΥΔΙ: Κ.ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ ΣΕ ΜΟΥΣΙΚΗ Χ.ΠΑ-
ΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Το Γατοξόρκι - Lino (ΜΕΤΑΓΛ.)
Ώρα προβολής:  17.30 (προβολές μόνο   Παρα-

σκευή 23/2 – Σάββατο 24/2 – Κυριακή 25/2)

Black Panther   (Marvel )
του Ράιαν Κούγκλερ 
Προβολές  Μόνο : Παρασκευή 23/2 – Σάββατο 

24/2 – Κυριακή 25/2 στις 21.15 
Σκηνοθεσία: Ράιαν Κούγκλερ
Σενάριο: Ράιαν Κούγκλερ, Τζο Ρόμπερτ Κόουλ
Πρωταγωνιστούν: Τσάντγουικ Μπόουζμαν, Μά-

ικλ Μπ. Τζόρνταν, Λουπίτα Νιόνγκ’ο, Ντανάι Γκου-
ρίρα, Αντζελα Μπάσετ

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

http://www.facebook.com/cinestarveria 

Νέες προβολές στο "ΣΤΑΡ"     22/2/18 - 28/2/18

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Την Τρίτη 27 Φεβρουαρίου στο ΣΤΑΡ της Βέροιας
Τα τετράδια της Ανζέλ Κουρτιάν

με την Χριστίνα Αλεξανιάν
-Μια παράσταση για την  

γενοκτονία 
των Αρμενίων και την 

μικρασιατική καταστροφή
Τα τετράδια της Ανζέλ Κουρτιάν… Μια αληθινή ιστο-

ρία. Μια συγκλονιστική μαρτυρία. 
Η Ανζέλ Κουρτιάν θυμάται τα γεγονότα που σημάδε-

ψαν τη ζωή της...
Μέσα από τα μάτια της βλέπουμε την ιστορία του Αρ-

μενικού λαού και του Ελληνισμού της Μικράς Ασίας. 
Όπως τα έζησε η ίδια... Όπως τα βίωσε ένα μικρό 

παιδί.
Όπως τα έγραψε αργότερα, στα μαθητικά τετράδια 

των εγγονιών της...
Η παράσταση που έχει ήδη παρουσιαστεί με μεγάλη 

επιτυχία σε Αθήνα, Σύρο, Χαλκίδα, Πάτρα, Κρήτη και Σκι-
άθο έρχεται στη Βέροια την Τρίτη 27 Φεβρουαρίου στις 
9.15 μ.μ. στο Κινηματοθέατρο ΣΤΑΡ.

Τιμή εισιτηρίου: 10€  Συντελεστές: Θεατρική διασκευή του ομότιτλου βιβλίου – Σκηνοθεσία: 
Χριστίνα Αλεξανιάν Φωνή-Ούτι: Haig Yazdjian Βοηθός Σκηνοθέτη-Βοηθός Παραγωγής: Κώστας Καρα-

σαββίδης Σκηνικά-Κοστούμια: Μυρτώ Καραπιπέρη Μοδίστρα: Πέννυ Τσομπανάκη Φωτογραφία: Δημήτρης 
Καλογερής

Λευκές νύχτες από τον Εμπορικό Σύλλογο Βέροιας

Μέχρι τα μεσάνυχτα ανοιχτή η Αγορά 
στις 22 Μαρτίου και 30 Αυγούστου

Με  απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας, μετά από πρόταση του Εμπορικού 
Συλλόγου Βέροιας και θετική εισήγηση του αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας Κώστα Καλαϊτζίδη,  εγκρίθηκε η  πα-
ράταση ωραρίου λειτουργίας εμπορικών καταστημάτων πέραν του εθνικού πλαισίου ωραρίου ,την Πέμπτη 
22 Μαρτίου 2018 έως και την 24.00΄ στην πόλη της Βέροιας, με την υποχρέωση της τήρησης της εργατικής 
νομοθεσίας ως προς τα δικαιώματα των εργαζομένων, στα πλαίσια της διοργάνωσης δράσης «Λευκή Νύ-
χτα» στην αγορά της Βέροιας από τον Εμπορικό Σύλλογο Βέροιας.

Επίσης η  παράταση  του  ωραρίου λειτουργίας εμπορικών καταστημάτων πέραν του εθνικού πλαισίου 
ωραρίου την Πέμπτη 30 Αυγούστου 2018 έως και την 24.00΄ στην πόλη της Βέροιας, με την υποχρέωση της 
τήρησης της εργατικής νομοθεσίας ως προς τα δικαιώματα των εργαζομένων, στα πλαίσια της διοργάνωσης 
δράσης «Λευκή Νύχτα» στην αγορά της Βέροιας από τον Εμπορικό Σύλλογο Βέροιας.

Ο ετήσιος αποκριάτικος χορός
 του Λυκείου των Ελληνίδων Βέροιας

Το Σάββατο 17 Φεβρουαρίου 
2018 πραγματοποιήθηκε ο ετή-
σιος αποκριάτικος χορός του Λυ-
κείου των Ελληνίδων Βέροιας στο 
κέντρο « Ακρόπολη».

Ο χορός στέφθηκε με απόλυτη 
επιτυχία μιας και η ορχήστρα του 
Τ. Ασαρτζή και ο Βασίλης Καρα-
κούσης με τη θρακιώτικη γκάιντα 
κατάφεραν να ξεσηκώσουν όλο 
τον κόσμο και να φτάσει το κέφι 
στο ζενίθ.

Η πρόεδρος του Λυκείου α-
πηυθυνε χαιρετισμό και χορευτές 
από τα τμήματα ενηλίκων και νέων έδωσαν το έναυσμα για χορό μπαίνοντας στο χώρο καρναβαλι-
στές ακολουθώντας τους ‘’Δροσινούς’’ που κερνούσαν τσιπουρο σε όλους. Ο κόσμος ανταποκρίθηκε 
και η διασκέδαση κράτησε έως τις πρώτες πρωινές ώρες.

Το Δ.Σ. και η Πρόεδρος προσωπικά θα ήθελαν να ευχαριστήσουν τον κόσμο της Βέροιας που α-
νταποκρίνεται πάντα σε κάθε κάλεσμα του Λ.Ε.Β.

ΤΟ Δ.Σ.

Το «Δίκτυο Διαχείρισης Πο-
λιτισμού» σε συνεργασία με την 
«Κοινωφελή Επιχείρηση Πολλα-
πλής Ανάπτυξης Βέροιας» και 
το Δήμο Βέροιας παρουσιάζουν 
τη διοργάνωση «Veria Dance 
2018», η οποία θα πραγματοποι-
ηθεί στο Χώρο Τεχνών Βέροιας 
στις 1-2-3 και 4 Μαρτίου 2018. 
Η Βέροια φιλοξενεί την πανελ-
λήνια αυτή «γιορτή» του χορού 
και πρόκειται για μια τριπλή δι-
οργάνωση, η οποία αποτελείται 
από τα «Veria Dance Seminars», 
το «Veria Dance Gala» και τον 
«Veria Dance Competition». Όλη 
η Ελλάδα θα συναντηθεί στη Βέροια, καθώς έχει 
ήδη εκδηλωθεί ενδιαφέρον εκτός από σχολές χο-
ρού της περιοχής και από Θεσσαλονίκη, Αθήνα, 
Βόλο, Δράμα, Τρίκαλα, Καβάλα, Κρήτη, κ.α..

Από πλευράς διοργανωτών ο πήχης έχει τε-
θεί ψηλά και αυτό έχει παγιωθεί στη συνείδηση 
των συμμετεχόντων. Η δομή της διοργάνωσης 
είναι έτσι, ώστε οι συμμετέχοντες έχουν τη δυ-
νατότητα να αναδείξουν τη δουλειά τους, να 
επιμορφωθούν από καταξιωμένους καθηγητές 
χορού, να διαγωνισθούν και να λάβουν διακρί-
σεις και υποτροφίες και κυρίως να ανταλλάξουν 
χορευτικές εμπειρίες με χορευτές από όλη την 
Ελλάδα.

Η έναρξη θα γίνει στις 1 Μαρτίου 2018 με τα 
«Veria Dance Seminars». Πρόκειται για σεμινά-
ρια στον κλασσικό και σύγχρονο χορό από τους 
κριτές του διαγωνισμού και τα οποία απευθύ-
νονται σε μαθητές των ερασιτεχνικών σχολών 
χορού 14 ετών και άνω.

Την ίδια μέρα, με τη λήξη των σεμιναρίων, 
θα πραγματοποιηθεί το «Veria Dance Gala». 
Πρόκειται για ένα Gala Χορού με φιλανθρω-
πικό χαρακτήρα, προς ενίσχυση των σκοπών 
της «Φλόγας» Συλλόγου Γονέων Παιδιών με 
Νεοπλασματική Ασθένεια. Στο Gala θα συμμε-
τάσχουν σχολές χορού από όλη την Ελλάδα, οι 
οποίες θα παρουσιάσουν χορογραφίες κλασσι-
κού, σύγχρονου, καρακτέρ και νεοκλασσικού χο-
ρού , με ιδιαίτερη αναφορά στην Ομάδα Χορού 
Αέναον με τo έργο “ Baroque , είπατε ; “

Στις 2 Μαρτίου 2018 ξεκινά ο «Veria Dance 
Competition». Πρόκειται για Πανελλήνιο Διαγω-
νισμό χορού και ειδικότερα στο κλασσικό, σύγ-
χρονο, καρακτέρ και νεοκλασσικό χορό. Ο δια-
γωνισμός αφορά σε Ερασιτέχνες των ηλικιακών 
κατηγοριών από 7 ετών και άνω, Φοιτητές Ανώ-
τερων Σχολών Χορού και Επαγγελματίες Xορευ-
τές οι οποίοι μπορούν να διαγωνιστούν σε σόλο, 
ντουέτο και ομαδική χορογραφία. Ο διαγωνισμός 
για τις ηλικιακές κατηγορίες 12 ετών άνω θα διε-
ξαχθεί σε δύο φάσεις : ημιτελικός – τελικός. Για 
τις ηλικιακές κατηγορίες 7-12 ετών θα διεξαχθεί 
σε μια φάση – τελικός. Στο κοινό είναι ανοικτές 
οι φάσεις των τελικών, δηλ το Σάββατο 3 και την 

Κυριακή 4 Μαρτίου. Η φάση 
του ημιτελικού αναμεταδίδε-
ται ζωντανά στο φουαγιέ μέ-
σω οθόνης.

Η κριτική επιτροπή α-
παρτίζεται από τον Daniel 
L o m m e l ,  Αν τ ι π ρ ό ε δ ρ ο 
του Τμήματος Χορού της 
UNESCO και Καλλιτεχνι-
κό Διευθυντή της Ομάδας 
ΑΕΝΑΟΝ, τη Gaia Lemmi, 
Καλλιτεχνική Διευθύντρια του 
Διεθνούς Διαγωνισμού Χο-
ρού Livorno in Danza και της 
Σχολής Χορού Areadanza 
Livorno και το Θανάση Σο-

λωμό Καθηγητή Χορού, Χορευτή της Εθνικής 
Λυρικής Σκηνής. Την Καλλιτεχνική Διεύθυνση 
έχει η Κατερίνα Τσιάρα και την παρουσίαση του 
προγράμματος ο Αχιλλέας Λέρας.

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
Πέμπτη 1 Μαρτίου 2018 – Χώρος Τεχνών
«Veria Dance Seminars». Σεμινάρια κλασικού 

και σύγχρονου χορού από τα μέλη της κριτικής 
επιτροπής του «Veria Dance Competition» για 
παιδιά ηλικίας 14 ετών και άνω.

«Veria Dance Gala». 
Αναλυτικό πρόγραμμα θα ανακοινωθεί ανά-

λογα με τη δήλωση συμμετοχής και την πλήρω-
ση των θέσεων.

Παρασκευή 2 Μαρτίου 2018 – Χώρος Τεχνών
Τελετή Έναρξης του διαγωνισμού χορού 

«Veria Dance Competition»
Ημιτελικός για τις κατηγορίες 14-16 ετών, 16-

18 ετών, 18 και άνω Ερασιτεχνών, 18 και άνω 
Φοιτητές Ανώτερων Σχολών Χορού, Ενήλικες 
Επαγγελματίες

Σάββατο 3 Μαρτίου 2018 – Χώρος Τεχνών
Συνέχεια Ημιτελικού 14-16 ετών, 16-18 ετών, 

18 και άνω Ερασιτεχνών, 18 και άνω Φοιτητές 
Ανώτερων Σχολών Χορού, Ενήλικες Επαγγελ-
ματίες και

Ημιτελικός στις κατηγορίες 12-14 ετών.
Τελικός για όλες τις παραπάνω κατηγορίες, 

παρουσία κοινού. 
Τελετή Απονομής Βραβείων
Κυριακή 4 Μαρτίου 2018
Τελικός ηλικιακές κατηγορίες 7-8, 8-10, 10-12  

σε όλες τις κατηγορίες χορού, παρουσία κοινού.
Τελετή Απονομής Βραβείων
Οι δηλώσεις συμμετοχής γίνονται ηλεκτρο-

νικά μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2018. Περισσότε-
ρες πληροφορίες και λεπτομέρειες σχετικά με 
τη διοργάνωση, τους όρους και τις δηλώσεις 
συμμετοχής μπορείτε να αναζητήσετε στην ι-
στοσελίδα : www.veriadancecompetition.weebly.
com, στη σελίδα στο facebook : Veria Dance 
Competition ή να επικοινωνήσετε ηλεκτρονικά με 
: veriadance @gmail.com.

Η Οργανωτική Επιτροπή

1-2-3 και 4 Μαρτίου 2018
 «Veria Dance 2018» 

 Η άνοιξη έρχεται «χορεύοντας»…



Με επιτυχία έγινε η εκδήλωση 
«Η παρουσία του θεού μέσα στο σύμπαν”

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η εκδήλωση που οργάνωσε η ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ Βέροιας, σε συνεργασία 
με την Ιερά Μητρόπολη Βεροίας, την ένωση θεολόγων νομού Ημαθίας και την ένωση γονέων και κηδεμόνων Α’βάθμιας 
εκπαίδευσης  Βεροίας με θέμα  ¨Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΣΥΜΠΑΝ¨. Ομιλητής ήταν  ο πατήρ Επιφάνιος Χα-
τζηγιάγκου,αρχιμανδρίτης της Ιερά Μητροπόλεως Φλώρινας, και 
φυσικός. Ο πατήρ Επιφάνιος μας παρουσίασε τη μαρτυρία του 
Σύμπαντος για την ύπαρξη του Θεού .

Η αίθουσα ήταν κατάμεστη από πλήθος κόσμου και ήταν μια 
ευχάριστη έκπληξη η παρουσία πολλών νέων  στο ακροατήριο.

Ευχαριστίες
Ευχαριστούμε πολύ τον πατέρα Επιφάνιο, ο οποίος αν και άρ-

ρωστος, έκανε τον κόπο να έρθει από την Φλώρινα. Ευχαριστούμε 
πολύ την Ιερά Μητρόπολη για την βοήθειά της, την ένωση θεολό-
γων και την ένωση γονέων και κηδεμόνων α’ βάθμιας εκπαίδευσης 
Βέροιας.

Για την ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΗΣ
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Επισκοπή 21-2-2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
  
  Ο Αγροτικός Συν/σμός Επισκοπής Ο.Π. δέχεται προσφορές 

για την κατασκευή και εγκατάσταση πλήρους συγκροτήματος 
επεξεργασίας και μηχανικής ταξινόμησης κερασιών, δυναμικό-
τητας 2,5 τ/h.

   Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές από 21-2-2018 έως και 
28-2-2018 και ώρα 3.00 μ.μ. στα γραφεία του συν/σμού.

Για τον Α.Σ. Επισκοπής
Ο Πρόεδρος

ΛΟΓΓΙΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Στο πλαίσιο στο-
χευμένων αστυνο-
μικών δράσεων για 
την καταπολέμηση 
της διάδοσης των 
ναρκωτικών, συνελή-
φθη στις 20 Φεβρου-
αρίου, σε περιοχή 
της Θεσσαλονίκης, 
από αστυνομικούς 
της Ομάδας Δίωξης 
Ναρκωτ ι κών  του 
Τμήματος Ασφάλειας 
Βέροιας, 23χρονος 
ημεδαπός. Σε έρευνα 
που πραγματοποι-
ήθηκε στο σπίτι του 
και σε όχημα που 
χρησ ιμοπο ιούσε , 
βρέθηκαν και κατα-
σχέθηκαν:   

• ποσότητες κάν-
ναβης συνολικού βάρους 901 γραμμαρίων και

• χρηματικό ποσό των 1.790 ευρώ, ως προερχόμενο από 
τη διακίνηση κάνναβης.

Επιπλέον, κατασχέθηκε το παραπάνω όχημα του 23χρο-

νου, ως μέσο που χρησιμοποιούσε για την παράνομη δρα-
στηριότητά του.

Ο συλληφθείς, με την κακουργηματικού χαρακτήρα 
δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του, oδηγήθηκε 
αρμοδίως.

Η Ομάδα Δίωξης 
Ναρκωτικών Βέροιας 

συνέλαβε 23χρονο 
στη Θεσ/νίκη 

για διακίνηση κάνναβης

Συνάντηση του προέδρου 
του Επιμελητηρίου Ημαθίας με τον 
Εμπορικό Ακόλουθο της Τουρκίας

-Συζητήθηκαν μελλοντικές συνεργασίες 
για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας

Συνάντηση με-
ταξύ του Προέδρου 
του Επιμελητηρίου 
Ημαθίας κ. Μπίκα 
Γεώργιου και με-
λών της Διοικητικής 
Επιτροπής με τον 
Εμπορικό Ακόλου-
θο της Τουρκικής 
Δημοκρατ ίας  κ . 
Mehmet Serkan 
Burali, πραγματο-
ποιήθηκε την Τρίτη 
20  Φεβρουαρίου 
στα γραφεία του 
Επιμελητηρίου Η-
μαθίας.  

Κατά τη διάρ-
κεια της συνάντη-
σης, η συζήτηση 
επικεντρώθηκε σε 
θέματα ενίσχυσης 
της επιχειρηματικό-
τητας μεταξύ των 
δύο χωρών με τη 
συμμετοχή επιχει-
ρήσεων σε εμπο-
ρικές εκθέσεις και 
επιχειρηματικές α-
ποστολές.

Ο Εμπορικός Α-
κόλουθος αναφέρ-
θηκε επίσης στην 
πρόταση που υπάρχει από το Εμπορικό Επιμελητήριο της Σόκε (Söke) για υπογραφή 
Μνημονίου Συνεργασίας με το Επιμελητήριο Ημαθίας, η υπογραφή του οποίου θα ενισχύ-
σει τις σχέσεις των δύο Επιμελητηρίων αλλά και των δύο χωρών γενικότερα. Ο κ. Μπίκας 
διαβεβαίωσε τον εμπορικό ακόλουθο ότι η νέα Διοίκηση του Επιμελητηρίου ασφαλώς θα 
εργαστεί προς την κατεύθυνση αυτή και επιθυμεί τη συνεργασία και με άλλα Επιμελητήρια 
της Τουρκίας.

Το Επιμελητήριο Ημαθίας προσκλήθηκε να συμμετέχει στις εκδηλώσεις που προγραμ-
ματίζονται το προσεχές διάστημα και συγκεκριμένα στο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας 
Ελλάδας Τουρκίας που θα πραγματοποιηθεί παρουσία των πρωθυπουργών στη Θεσσα-
λονίκη, στην οποία θα συμμετέχουν και επιχειρηματίες από την Τουρκία, στο Φόρουμ που 
διοργανώνει το Συμβούλιο Διεθνών Σχέσεων στις 16 Μαρτίου στην Κομοτηνή με κρατική 
συμμετοχή και από την Τουρκία και από την Ελλάδα και τέλος, στην αποστολή που θα 
πραγματοποιήσουν 12 Πρόεδροι Αγροτικών Επιμελητηρίων της Τουρκίας στη Βόρεια Ελλά-
δα για να επισκεφτούν αγροτικές περιοχές και αγροτικές επιχειρήσεις και να γνωρίσουν την 
τρόπο λειτουργίας τους και να ανταλλάξουν τεχνογνωσία. Ο Πρόεδρος του επιμελητηρίου 
Ημαθίας ευχαρίστησε για τις προσκλήσεις αυτές, διαβεβαίωσε για την υποστήριξη και τη 
βοήθεια που θα προσφέρει το Επιμελητήριο Ημαθίας και ενημέρωσε ότι στην επιτυχία των 
δράσεων θα συνδράμει και το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας που θα συ-
σταθεί το αμέσως επόμενο διάστημα.

Αφού ολοκληρώθηκε η συνάντηση με την υπόσχεση ότι και το Επιμελητήριο Ημαθίας 
αλλά και ο Εμπορικός Ακόλουθος θα εργαστούν προς όφελος των επιχειρηματιών και των 
δύο χωρών, με την κοινή διαπίστωση ότι είναι περισσότερα αυτά που ενώνουν τους δύο λα-
ούς από αυτά που τους χωρίζουν, ο Πρόεδρος κ. Μπίκας χάρισε μια αναμνηστική λάρνακα 
του Φιλίππου Β΄ στον εμπορικό ακόλουθο και αυτός με τη σειρά του προσέφερε τα δικά του 
δώρα στον Πρόεδρο.

Ο κ. Μπίκας, με την ιδιότητά του ως επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στην Ημαθία, 
παρέθεσε στη συνέχεια γεύμα προς τιμή του Εμπορικού Ακόλουθου κου Mehmet Serkan 
Burali. 

26 Φεβρουαρίου στην «Ελιά»
«Πολιτικές 

εξελίξεις και η 
θέση του ΚΚΕ»

Η Τομεακή Επιτροπή Ημαθίας του ΚΚΕ θα 
διοργανώσει την Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου, στις 
6:30μμ στο πολυχώρο Ελιά, πολιτική εκδήλωση 
με θέμα «Πολιτικές εξελίξεις και η θέση του ΚΚΕ».

Ομιλητής στην εκδήλωση θα είναι ο Σωτήρης 
Ζαριανόπουλος, ευρωβουλευτής του ΚΚΕ.

Ενημερωτική 
εκδήλωση και 

την καλλιέργεια
του ροδάκινου

Στο πλαίσιο του προγράμματος ‘ΕΥΔΟΚΙΜΗ 
ΓΗ’, θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική εκδήλωση 
στην αίθουσα του πνευματικού κέντρου Σκύδρας 
σήμερα Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου στις 6.00 μ.μ. 
με  θέμα ‘Η καλλιέργεια του ροδάκινου, μοχλός 
ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής της Σκύδρας’. 
Μεταξύ άλλων, θα συμμετάσχει και το Τμήμα 
φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων Νάουσας με 
ομιλίες των Θ. Σωτηρόπουλου και Κ. Καζαντζή με 
θέμα την ορθολογική λίπανση της ροδακινιάς και  
το πολλαπλασιαστικό υλικό της ροδακινιάς.
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ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ  
ΒΕΡΟΙΑΣ     

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Όσοι Συμπολίτες 
μας έχουν φάρμακα 
που δεν χρειάζονται, 
μπορούν να τα  προ-
σφέρουν για το Γηρο-
κομείο Βέροιας στο υ-
πόγειο της  Δημοτικής 
Αγοράς  καθημερινά 
από 11.00 έως 13.00.    
Το Δ.Σ. Αδελφάτου 
Γηροκομείου Βέροι-
ας Tηλ.επικ. 6980 
683443.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ 
ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

ΒΕΡΟΙΑΣ
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ 

ΒΕΡΟΙΑΣ

Πρόγραμμα 
ακολουθιών 

για το 
ψυχοσάββατο

Φέρεται εις γνώ-
σιν των ευσεβων 
χριστιανων, ο,τι το 
Σάββατο 24-2-2018

Ειναι το Ψυχο-
σάββατο του δια 
κολλυβων Θαυμα-
τος.

Το πρόγραμμα 
των ιερων ακολου-
θιων στα κοιμητηρια 
βεροιας εχει ως εξής:

Παρασκευή 23-
2-2018

17:00-18:00 Τρι-
σαγια επι των μνη-
ματων.

18:00-18:30 Νε-
κρωσιμος κανων και 
επιμνημόσυνη δέη-
ση.

19:00-20:15 Α’ 
Στάσεις Χαιρετισμων 
εις την.Υπεραγια Θε-
οτοκο

Σαββατο 24-2-18

7:00-9 :30  Ορ -
θρος-Θεια Λειτουρ-
γία- Επιμνημόσυνη 
δέηση.

9:30-12-00 Τρισα-
για επι των μνημα-
των.

16:00-17:00 Τρι-
σαγια επι των μνη-
ματων.

Προς διευκόλυν-
ση των πιστων την 
Παρασκευή το από-
γευμα θα κατασκευ-
άστει απο το Ιερο 
Ναο ενας κοινος δι-
σκος κολλυβων.

40NΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 24 

Φεβρουαρίου 2018 στον Ιε-
ρό Ναό Αγ. Αθανασίου (Κοιμη-
τήρια) Βέροιας 40ΝΘΗΜΕΡΟ 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανά-
παυση της ψυχής του πολυα-
γαπημένου μας συζύγου, πα-
τέρα και παππού

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 
ΔΑΜΙΑΝΙΔΗ

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

Η σύζυγος, 
Τα παιδιά,  Τα εγγόνια, 

Οι λοιποί συγγενείς

40NΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 24 

Φεβρουαρίου 2018 στον Ιε-
ρό Ναό Αγ. Kων/ου και Ελένης  
(Εργατικά) Βέροιας 40ΝΘΗ-
ΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την 
ανάπαυση της ψυχής του πο-
λυαγαπημένου μας συζύγου, 
πατέρα, παππού, αδελφού και 
θείου

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΑ

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

Η σύζυγος, 
Ο γιος - Η νύφη 

Τα εγγόνια, Τα αδέλφια, Τα ανήψια 
Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 25 

Φεβρουαρίου 2018 στον Ιερό 
Ναό Aγίου Αντωνίου Βέροιας 
40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
για την ανάπαυση της ψυχής 
του πολυαγαπημένου μας πα-
τέρα, παππού, αδελφού και 
θείου

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΕΡ. 
ΚΟΥΚΟΥΔΗ
(ζωέμπορου) 

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 δισέγγονος

Η αδελφή, Τα ανήψια
Οι λοιποί συγγενείς

Δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 24 

Φεβρουαρίου 2018 στον Ιερό 
Ναό Αγ. Αθανασίου (Κοιμητή-
ρια) Βέροιας ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗ-
ΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση 
της ψυχής του πολυαγαπη-
μένου μας συζύγου, πατέρα,  
παππού, αδελφού και θείου

ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΟΣΧΟΥ 

ΕΥΘΥΜΟΥΔΗ
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, Ο εγγονός
Ο αδελφός, Τα ανήψια

Οι λοιποί συγγενείς

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 24 

Φεβρουαρίου 2018 στον Ιερό 
Ναό Αγ. Αναργύρων Βέροιας 
40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
για την ανάπαυση της ψυχής 
της πολυαγαπημένης μας μη-
τέρας και γιαγιάς

ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ 

ΣΚΟΥΦΙΑ
και καλούμε όλους όσους τιμούν τη μνήμη της να 

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

Τα παιδιά, 
Τα εγγόνια, Τα δισέγγονα

Οι λοιποί συγγενείς

Η κίνηση 
του Μητροπολίτη

Ο Σεβασμιώ-
τατος :

Την Παρα -
σκευή 23 Φε-
βρουαρίου το 
πρωί θα τελέσει 
Προηγιασμένη 
Θεία Λειτουρ-
γία στον Ιερό 
Ναό Αγίας Πα-
ρασκευής και 
Αγίου Χαραλά-
μπους Κυδωνι-
άς.

Την Παρα -
σκευή 23 Φε-
βρουαρίου στις 
7:00 μ.μ. θα χο-
ροστατήσει στην 
Α’ Στάση των Χαιρετισμών της Υπεραγίας Θεοτόκου στον 
Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Χαλάστρας.

Το Σάββατο 24 Φεβρουαρίου το πρωί θα ιερουργήσει 
στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής και Αγίου Πολυκάρπου 
Πρασινάδας.

Το Σάββατο 24 Φεβρουαρίου στις 6:00 μ.μ. θα χορο-
στατήσει στον Μέγα Αναστάσιμο Εσπερινό στον Ιερό Ναό 
Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χριστού Ναούσης όπου εν 
συνεχεία θα ομιλήσει ο ιερομόναχος π. Αντίπας Αγιορείτης.

Την Κυριακή της Ορθοδοξίας 25 Φεβρουαρίου το πρωί 
θα ιερουργήσει στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Ναούσης 
και εν συνεχεία θα τελέσει Δοξολογία επί τη ενάρξη της Ε-
παναστάσεως του 1822 στην πόλη της Νάουσας.

Την Κυριακή 25 Φεβρουαρίου στις 6:00 μ.μ. θα χορο-
στατήσει στον Κατανυκτικό Εσπερινό στον Ιερό Ναό Αγίου 
Αντωνίου Πολιούχου Βεροίας όπου εν συνεχεία θα ομιλήσει 
ο ιερομόναχος π. Αντίπας Αγιορείτης.

ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΙ
Την Κυριακή της Όρθοδοξίας, 25 Φεβρουαρίου, στις 6 

το απόγευμα στον Κατανυκτικό Εσπερινό πού θα τελεσθή 
στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου, Πολιούχου Βέροιας, θα χο-
ροστατήση ό Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελε-
ήμων. Όμιλητης θα είναι ό Όσιολογιώτατος Ιερομόναχος Ά-
ντίπας Αγιορείτης. με θέμα: «Μακροθυμείτε προς πάντας».

ΚΤΗΤΟΡΙΚΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ
Την Κυριακή της «Ορθοδοξίας θά τελεσθει στον Ιερό 

Μητροπολιτικό Ναό Βέροιας τό άπό του 1841 καθιερωμένο 
κτιτορικά μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως των ψυχών πά-
ντων των κτιτόρων και δωρητών του Ιερού Ναού. Οι ακο-
λουθίες θα τελεσθούν κατά τό ακόλουθο πρόγραμμα:

7:00-10:10π.μ.: Όρθρος και πανηγυρική Θεία Λειτουρ-
γία,

10:10-10:30π.μ.: Τελετή της Άναστυλώσεως τών εικό-
νων,

10:30-11:15π.μ.: Κτιτορικό Μνημόσυνο.

ΔΙΠΛΗ ΤΕΛΕΣΗ 
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
Στό πλαίσιο τών κατανυκτικών ακολουθιών της Μεγάλης 

Τεσσαρακοστής, ή Ιερά μας Μητρόπολη λαμβάνει ειδική 
μέριμνα γιά τους πιστούς πού λόγω άλλων επαγγελματικών 
ή οικογενειακών υποχρεώσεων δεν μπορούν νά παρακο-
λουθήσουν την ακολουθία τών Χαιρετισμών της Ύπεραγίας 
Θεοτόκου.

Κάθε Παρασκευή τελείται δεύτερη ακολουθία τών Χαι-
ρετισμών (ώρα έναρξης 9 μ.μ.) στους παρακάτω Ιερούς 
Ναούς τής Βέροιας:

- Αγίου Αντωνίου Πολιούχου
- Αγίων Αναργύρων
- Αγίου Σάββα Κυριωτίσσης
- Παναγίας Χαβιαρά (ενορίας Υπαπαντής)
- Παναγίας Δεξιάς (ενορίας Αγίου Γεωργίου)
- Αγίας Παρασκευής



Το Νομικό Πρόσωπο Κέντρο 
Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγ-
γύης, Αθλητισμού, Παιδείας και 
Προσχολικής Αγωγής (ΚΑΠΑ) του 
Δήμου Βέροιας γνωστοποιεί ότι 
διοργάνωσε ένα ταξίδι – προσκύ-
νημα στην Κωνσταντινούπολη, την 
αιώνια Πόλη και μια μεγάλη πα-
ρέα εκδρομέων ξεκίνησε το βράδυ 
της Παρασκευής 16 Φεβρουαρίου 
2018, με επικεφαλής τον Πρόεδρο 
του ΚΑΠΑ, Στέργιο Διαμάντη και 
αρχηγό εκδρομής τον ακούραστο 
και εξυπηρετικότατο ταξιδιωτικό 
πράκτορα κ. Απόστολο Εμμανου-
ηλίδη. 

Περνώντας την Ανατολική Μα-
κεδονία και Θράκη και με ενδιάμεσες στάσεις 
για καφέ, φαγητό και ξεκούραση οι εκδρομείς 
έφτασαν στο συνοριακό σταθμό των Κήπων 
όπου διασχίζοντας τη γέφυρα των Κήπων, πέ-
ρασαν στον τούρκικο συνοριακό σταθμό των 
Υψάλων. Μπαίνοντας στην Ανατολική Θράκη, 
περνώντας έξω από την Κεσσάνη – Μάλγα-
ρα – Ραιδεστό και ταξιδεύοντας παράλληλα 
με την ακτή της Θάλασσας του Μαρμαρά, 
έφτασαν στην Κωνσταντινούπολη το πρωί του 
Σαββάτου 17 Φεβρουαρίου 2018. 

Κάνοντας έναν οδικό περίπλου των τειχών 
του Θεοδοσίου, επισκέφθηκαν την εκκλησία 
της Ζωοδόχου Πηγής στο Μπαλουκλί (που 
σημαίνει τόπος με τα ψάρια) με το θαυματουρ-
γό αγιασμό και τους τάφους των Πατριαρχών, 
αρχιερέων και ευεργετών.    

Στην συνέχεια ακολούθησε επίσκεψη στη 
μεγάλη σκεπαστή αγορά της πόλης, το Κα-
παλί Τσαρσί και το απογευματάκι επίσκεψη το 
Φανάρι όπου τα μέλη του ομίλου προσκυνη-
τών του ΚΑΠΑ παρακολούθησαν τον Εσπερι-
νό στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου 

στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, 
την κιβωτό της Ορθοδοξίας με 
τις σπάνιες ιστορικές εικόνες, 
λαμβάνοντας την πατριαρχι-
κή ευλογία του Παναγιωτάτου 
Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. 
Βαρθολομαίου.  

Μάλιστα, ο Οικουμενικός 
Πατριάρχης καλωσόρισε τους 
προσκυνητές από τη Βέροια 
με λόγια αγάπης, εγκωμιάζο-
ντας τα αγαθά αισθήματα και 

το έργο αλληλεγγύης που επιτελεί το 
ΚΑΠΑ, και δίνοντας την ευλογία του, 
προσέφερε σε κάθε ένα από τα μέλη 
της ομάδας, ως αναμνηστικό δώρο, 
ένα σταυρουδάκι του Πατριαρχείου.

Το βράδυ, περιηγήθηκαν στη γρα-
φική Μεγάλη Οδό του Πέραν, στα ό-
μορφα και γραφικά στενά όπου παλιά 
έκαναν τους περιπάτους τους οι Ελλη-
νίδες αρχόντισσες.

Την Κυριακή 18 Φεβρουαρίου, 
πραγματοποιήθηκε προαιρετική κρου-
αζιέρα στα στενά του χιλιοτραγουδι-
σμένου Βοσπόρου, όπου από θαλάσ-
σης, οι εκδρομείς θαύμασαν τα παλιά 
χωριά αλλά και τις σύγχρονες αριστο-
κρατικές συνοικίες, φτάνοντας μέχρι 

την δεύτερη κρεμαστή γέφυρα του Βοσπόρου.    
Στη συνέχεια μετέβησαν στον 1ο και ση-

μαντικότερο λόφο της Βυζαντινής Επτάλοφης 
Πόλης και επισκέφτηκαν το αξεπέραστο Βυ-
ζαντινό Μνημείο,  την Αγία Σοφία. Ό,τι και να 
γράψει κάποιος για την ιερή κιβωτό των θρύ-
λων και των ονείρων του ελληνισμού είναι λίγο 
καθώς σε πιάνει ρίγος όταν σκέφτεσε τη θεία 
λειτουργία που έμεινε ατελείωτη στο χειρουβι-
κό ύμνο κατά την άλωση…

Το βράδυ της Κυριακής περιελάμβανε 
προαιρετική βόλτα και δείπνο στη φημισμένη 
γραφική περιοχή του Kumkapi, με ντόπιους 
μουσικούς και χορούς στην παλιά ελληνική 
συνοικία του Κοντοσκαλίου.  

Το πρωί της Καθαράς Δευτέρας, έλαβε χώ-
ρα επίσκεψη στην Αιγυπτιακή Αγορά με τους 
περίφημους παστουρμάδες και την ποικιλία 
των μπαχαρικών και ξηρών καρπών, καθώς 
επίσης και επίσκεψη στο Αγίασμα της Πανα-
γίας των Βλαχερνών, όπου εψάλει για πρώτη 
φορά το 626 μ.Χ , το κοντάκιο του Ακάθιστου 
Ύμνου, «Τῇ ὑπερμάχῷ στρατηγῷ τὰ νικητή-

ρια» και ξεκίνησε η αναχώρηση 
για την Ελλάδα.

Το ΚΑΠΑ του Δήμου Βέροι-
ας ευχαριστεί θερμά όλους τους 
εκδρομείς που συμμετείχαν στο 
ταξίδι-προσκύνημα στην Κωνστα-
ντινούπολη καθώς και όλους ό-
σοι εργάστηκαν για την επιτυχή 
πραγματοποίηση του ταξιδιού και 
ιδιαίτερα τον αρχηγό της εκδρομής 
κ. Απόστολο Εμμανουηλίδη, άξιο 
πρεσβευτή της χώρας μας αλλά 
πρωτίστως της 
πόλης μας, που 
με την συντονι-
σμένη ομάδα του 
φρόντισε τα πάντα 
για το ταξίδι.  
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ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΦΕΔΡΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ Ν.Π.Δ.Δ

Εκλογές για ανάδειξη νέου 
Διοικητικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 9/25-1-2018 έγγραφο της Α.Π.Ο.Ε.Α., το άρθρο 5 του 
Ν. 1301/82 και της υπ’ αριθμ. 1 πράξη το ΔΣ. Του Σ.Ε.Α.Ν. Ημαθίας, προκηρύσσο-
νται δια του Προέδρου εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου του 
Σ.Ε.Α.Ν. Ημαθίας στις 4-3-2018 και για την ανάδειξη εκπροσώπου στην Α.Π.Ο.Ε.Α. 
στα Γραφεία του Συνδέσμου από 9η πρωινή μέχρι 14η μεσημβρινή της Κυριακής.

Σε περίπτωση μη απαρτίας οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν την επόμενη Κυρια-
κή 11 Μαρτίου 2018 στον ίδιο χώρο και τις ίδιες ώρες.

Οι υποψηφιότητες για τη συμμετοχή στο νέο Δ.Σ. θα υποβάλλονται μέχρι τις 2-3-
2018 ημέρα Παρασκευή.

Παρακαλούνται τα μέλη, που δεν έχουν τακτοποιήσει τις συνδρομές να προσέλ-
θουν στα Γραφεία για την εξόφλησή των, ώστε να έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και 
εκλέγεσθε.

Ο Πρόεδρος
Χρήστος Φράγκος

ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ 2014-2015
Υποβολή αιτήσεων για 

χορήγηση ενίσχυσης ΚΟΕ  
Οι Ανταποκριτές ΕΛΓΑ του Δήμου Βέροιας καλούν τους 

παραγωγούς που είχαν καταθέσει αρχικές αιτήσεις ζημιάς 
από βροχή ή και πλημμύρα στο φυτικό κεφάλαιο, τα έτη 
2014 και 2015, να υποβάλουν αιτήσεις χορήγησης ενίσχυ-
σης μέχρι την Πέμπτη 1 Μαρτίου 2018. 

Όσοι παραγωγοί είχαν υποβάλλει αρχικές αιτήσεις πα-
ρακαλούνται να προσέρχονται στους Ανταποκριτές ΕΛΓΑ 
των Δημοτικών Ενοτήτων Αποστόλου Παύλου, Βεργίνας, 
Βέροιας, Δοβρά και Μακεδονίδος του Δήμου Βέροιας για να 
ενημερωθούν για τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκο-
μίσουν με την υποβολή των οριστικών αιτήσεων του προ-
γράμματος ΚΟΕ ‘ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ 2014-2015 ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΟ 
ΦΥΤΙΚΟ ΚΑΦΑΛΑΙΟ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ΄.

Βασική προϋπόθεση για την καταβολή των ενισχύσεων 
είναι το επίπεδο των ζημιών να φθάνει ένα κατώτατο όριο, 
το οποίο καθορίζεται στο 30% των ομοειδών ειδών σε ε-
πίπεδο παραγωγού. Οι ενισχύσεις καταβάλλονται εφάπαξ, 
εφόσον διαπιστωθεί και βεβαιωθεί η αποκατάσταση των 
ζημιών. 

Οι Ανταποκριτές
 ΕΛΓΑ Δ. ΒΕΡΟΙΑΣ

Αναρτήθηκαν πίνακες 
εκτιμήσεων 

για ζημίες από χαλάζι
Από το Δήμο Βέροιας ανακοινώνε-

ται ότι παρελήφθησαν από τον ΕΛΓΑ, 
οι πίνακες εκτιμήσεων για τις ζημίες 
που προκλήθηκαν από τη χαλαζόπτω-
σης της 25ης Μαΐου 2017.

Για περισσότερες πληροφορίες ή 
ενστάσεις οι ενδιαφερόμενοι θα πρέ-
πει να απευθύνονται στον ανταπο-
κριτή του ΕΛΓΑ, κ. Σιδηρόπουλο Α-
θανάσιο, γραφείο 3 (Δημαρχείο), τηλ. 
2331350535, μέχρι τις 28/02/2018.

Γενική Συνέλευση του Συλλόγου  
Φίλων της Μουσικής Ν. Ημαθίας

Ο Σύλλογος  Φίλων της Μουσικής Ν. Ημαθίας ανακοινώνει ότι την 
Κυριακή 4 Μαρτίου 2018 και ώρα 12:30 μ. στο Πνευματικό Κέντρο 
του Ιερού Ναού της Παναγίας Ναούσης, θα πραγματοποιηθεί γενική 
συνέλευση για αρχαιρεσίες εκλογής Διοικητικού Συμβουλίου και ελε-
γκτικής επιτροπής.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί 
την Κυριακή 11 Μαρτίου 2018 την ίδια ώρα στον ίδιο τόπο και με τα 
ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.

Παρουσιάστηκε σε συνέδριο στη Βιέννη
Επιστημονική εργασία 

με θέμα την Κουρκουμίνη, 
από ομάδα φαρμακοποιών 

με τη συμμετοχή 
και του Βεροιώτη 

Αντώνη Τροχόπουλου
Ο Βεροιώτης φαρμακο-

ποιός Αντώνης Τροχόπου-
λος , συμμετείχε σε ομάδα 
επιστημόνων υπό τον κα-
θηγητή της Φαρμακολογίας 
του Πανεπιστημίου Σόφιας 
Spiro M. Konstantinov, η 
οποία παρουσίασε επιστη-
μονική εργασία με θέμα την 
Κουρκουμίνη, στα πλαίσια 
του 4ου Διεθνούς Ευρωπα-
ϊκού Συνεδρίου Έκθεσης, 
Φαρμακολογίας και Εθνο-
φαρμακολογίας στις 9/11/17 
στην Βιέννη της Αυστρίας.

Ο Φαρμακοποιός Αντώ-
νης Τροχόπουλος - που εί-
ναι γιος του γνωστού φαρ-
μακοποιού της Βέροιας Γιώργιου Ξάνθιππου Τροχόπουλου- συ-
νεχίζει την διδακτορική του διατριβή (που ξεκίνησε στη Σόφια) 
στην Χαϊδελβέργη της Γερμανίας και συγκεκριμένα στο Γερμανικό 
Αντικαρκινικό Ερευνητικό Κέντρο που υπάρχει αποκλειστικά σε 
αυτήν την ιστορική πόλη, με θέμα:  «Δυνατότητα διαμόρφωσης της 
πρωτεϊνικής κιννάσης Β και του μεταγραφικού παράγοντα NFB για 
επαγωγή κυτταρικού θανάτου σε κακοήθη αιμοποιητικά κύτταρα» με 
υποτροφία του Γερμανικού Κράτους. 

Ταξίδι – προσκύνημα στην Κωνσταντινούπολη 
από το ΚΑΠΑ Δήμου Βέροιας



Ο Σύλλογος «ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΤΡΙΠΟΤΑ-
ΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑς» διοργανώνει διαγωνισμό ζωγρα-
φικής με θέμα το ποτάμι της πόλης μας, τον Τρι-
πόταμο,  ο οποίος έχει εγκριθεί με το υπ’ αρ. Φ.14/
ΦΜ/202230/218092/Δ1/12-12-2017 έγγραφο του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. 

Απευθύνεται σε δυο ηλιακές ομάδες. Η 1η ο-
μάδα περιλαμβάνει παιδιά που φοιτούν το σχολικό 
έτος 2017-2018 στην Τετάρτη, Πέμπτη και Έκτη 
δημοτικού και η 2η ομάδα σε παιδιά που φοιτούν 
στην Πρώτη, Δευτέρα και Τρίτη Γυμνασίου. Ο δι-
αγωνισμός απευθύνεται αποκλειστικά στα παιδιά 
που φοιτούν στα δημοτικά και Γυμνάσια του Δήμου 
Βέροιας καθώς και στα ΕΕΕΕΚ Βέροιας, Νάουσας, 
Αλεξάνδρειας.

Τα έργα θα πρέπει να έχουν διαστάσεις 30Χ42 
εκατοστά (cm) (Μέγεθος Α3) και ως υλικά μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν, μολύβια γραφίτη, ξυλομπο-
γιές, τέμπερες, παστέλ, νερομπογιές, ακρυλικά 
κ.α.. Θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί και να κατα-
τεθούν προς αξιολόγηση από πενταμελή επιτροπή, 
από 1η  έως και 15ή Μαρτίου 2018, σε κατάλληλα 
διαμορφωμένο κουτί στο ισόγειο της Δημόσιας Κε-
ντρικής Βιβλιοθήκης της Βέροιας. Η συγκέντρωση 
των έργων και στη συνέχεια η κατάθεσή τους  θα 
γίνει με την εποπτεία των σχολείων. Κάθε έργο θα 
είναι ΕΝΟΣ ΜΟΝΟ ΜΑΘΗΤΗ. Ομαδικά έργα δεν 
θα γίνουν δεκτά από την κριτική επιτροπή. Επίσης 
κάθε μαθητής θα μπορεί να συμμετέχει στον δια-
γωνισμό με ένα ΜΟΝΟ έργο. 

Τα έργα δεν θα πρέπει να έχουν οποιοδήποτε 
διακριτικό σημάδι (π.χ. δεν θα είναι τσαλακωμένα, 
δεν θα υπάρχει γραμμένο το όνομα του παιδιού ε-
πάνω τους ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο σχετίζεται 
με την ταυτότητα του). Κάθε έργο θα τοποθετηθεί 
σε φάκελο επάνω στον οποίο θα υπάρχει το ονο-
ματεπώνυμο του παιδιού, η τάξη του, το σχολείο 
του και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας. Μέσα στον 
φάκελο θα εσωκλείεται μαζί με το έργο και μια υ-
πεύθυνη δήλωση από τον γονέα/κηδεμόνα που θα 
δηλώνει ότι συμφωνεί το παιδί του να λάβει μέρος 
στον διαγωνισμό. Η διενέργεια του διαγωνισμού 
θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους κανόνες 
δεοντολογίας για τη διασφάλιση των προσωπικών 
δεδομένων των συμμετεχόντων μαθητών.

Τα έργα όλων των παιδιών θα εκτεθούν. 
Ο χρόνος και ο χώρος όπου θα πραγματοποιη-

θεί η έκθεση των έργων ζωγραφικής θα ανακοινω-
θούν την Άνοιξη του 2018 από το Σύλλογο.

Τα μέλη της πενταμελούς κριτικής επιτροπής 
που θα κρίνουν τα έργα ζωγραφικής των μαθητών 
θα είναι τα εξής:

1. Αρώνης Κωνσταντίνος, Αρχιτέκτο-
νας-Ζωγράφος

2. Λιάκου Ασπασία, Δασκάλα Πρωτοβάθμι-

ας Εκπαίδευσης
3. Μαυροκεφαλίδης Δημήτριος, Ζωγράφος
4. Τσόλη Κωνσταντίνα, Καθηγήτρια Εικαστι-

κών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
5. Χειμωνοπούλου Μαρία, Βιολόγος-Ιχθυο-

λόγος, μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Συλ-
λόγου «Φίλοι του ποταμού Τριπόταμου Bέροιας».

Σε όλους  τους μαθητές που θα συμμετέχουν 
στον διαγωνισμό θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής. 
Στους μαθητές που θα καταλάβουν τις τρεις πρώτες 
θέσεις θα δοθούν έπαινοι, αναμνηστικά μετάλλια 
συμμετοχής, καθώς και χρηματικό έπαθλο. Στους 
μαθητές που θα καταλάβουν την 4η έως και τη 
10η θέση θα δοθούν αναμνηστικά δώρα.  Η ανα-
κοίνωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και 
η απονομή των βεβαιώσεων-επαίνων-μεταλλί-
ων-χρηματικών επάθλων-αναμνηστικών δώρων 
θα πραγματοποιηθεί την Άνοιξη του 2018 μετά 
από σχετική ανακοίνωση από το Σύλλογο. 

 Η συμμετοχή των μαθητών/τριών είναι δω-
ρεάν και προαιρετική και απαιτείται πέραν της 
σύμφωνης γνώμης των γονέων και κηδεμόνων 
τους η οποία θα συνοδεύει το έργο κάθε παιδιού 
και η σύμφωνη γνώμη του Συλλόγου Διδασκό-
ντων και του/της Διευθυντή/ντριας του σχολείου 
οι μαθητές/τριες του οποίου προτίθενται να πά-
ρουν μέρος.

Εξυπακούεται ότι δεν θα υπάρχουν έσοδα 
από τα υποβληθέντα έργα με εμπορία ή διαφή-
μιση, ότι ο διαγωνισμός δεν εμπλέκεται με τη 
δωρεάν διακίνηση πάσης φύσεως υλικού που 
κρίνεται ως διαφημιστικό και ότι η χρήση θα γίνει 

μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Οι 
μαθητές μπορούν να δουλέψουν τα 
έργα τους είτε στο πλαίσιο σχολικών 
γνωστικών αντικειμένων σε ενότητες 
που προσφέρονται για ανάλογες προ-
εκτάσεις ή και στον ελεύθερο χρόνο 
τους.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙ-
ΣΜΟΥ

Facebook: «www.facebook.com/
filoi.tripotamou

Ιστοσελίδα Συλλόγου:  ht tp: / /
tripotamos.wix.com/filoitripotamou

E-mail: mcheimon@gmail.com
Κατάθεση έργων 1 - 15 Μαρτίου 

2018 Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέ-
ροιας
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πρωτοβουλίας για το Παιδί ευχαριστεί 

θερμά:
1.Τον Δήμο Σκύδρας και τα Σχολεία της περιοχής του, για τη δράση 

«Χάρισε ένα δώρο στον φίλο σου», που απέφερε μεγάλη ποσότητα παι-
χνιδιών που χαρίστηκαν στα παιδιά του Σπιτιού της Βεργίνας.

2.Την «Μπουτζόλα Δ. & ΣΙΑ ΟΕ» για την παροχή κρεάτων.
3.Τον Σύλλογο εργαζομένων ΙΚΑ Ημαθίας για τη δωρεά ποσού 100€.
4.Ανώνυμη κυρία για τη δωρεά ποσού 100€ στη μνήμη Γιώργου και 

Μαρίας Μπάλογλου.
5.Ανώνυμη κυρία για τη δωρεά ποσού 50€ στη μνήμη Άκη Ψωμιάδη.
6.Ανώνυμη φίλη για τη δωρεά ποσού 50€ στη μνήμη Γεωργίας Ιντζβίδου.
7.Το Market «ΜΑΖΙ» (Χατζημασούρα) για την παροχή τροφίμων.
8.Την οικογένεια Κυριάκου Παπαϊωάννου, για την παροχή των τροφί-

μων μηνός στο Σπίτι της Βεργίνας στη μνήμη Ευθύμη Παπαϊωάννου.
9.Τα ανήψια της Αθηνάς Χατζή, για την παροχή φαγητού στο Σπίτι της 

Βεργίνας, στη μνήμη της.
10.Ανώνυμη κυρία για τη δωρεά ποσού 20€.
11.Τον κ. Θωμά Χαρελά για την προσφορά ποσότητας πατάτας.
12.Το κατάστημα του κ. Γρηγοριάδη για την παροχή κορν-φλέϊκς.
13.Ανώνυμους φίλους για την παροχή τροφίμων.
14. Ανώνυμο φίλο, για την προσφορά φαγητού, στη μνήμη προσφιλούς 

προσώπου.
ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Όμιλος Προστασίας Παιδιού ευχαριστεί θερμά:
1. Τον κ. Μπαλή Παύλο για τη δωρεά των 100 ευρώ στη μνήμη του πα-

τέρα του Νικολάου Μπαλή με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατό 
του.

2. Την κ. Κορδοκαγγέλη Μαρία για τη δωρεά των 50 ευρώ ως οικονομι-
κή βοήθεια του Ομίλου.

3. Την κ. Ευαγγελία Βαρνάβα και τις οικογένειες Σεργίδη κα Χατζηκων-
σταντίνου από την Κύπρο για τη δωρεά των 50 ευρώ στη μνήμη της Άννας 
Δημητροπούλου.

4. Την οικογένεια Θεοδωρίδου για τη δωρεά των 70 ευρώ στη μνήμη 
της φίλης Άννας Δημητρολοπούλου.

5. Την κ. Ελένη Αναστασοπούλου για τη δωρεά των 50 ευρώ στη μνή-
μη της φίλης Άννας Δημητρολοπούλου.

6. Την Ι Μεραρχία Πεζικού για τη δωρεά ποσότητας λαδιού στη μνήμη 
της μητέρας του Δημήτρη, Ελευθερίας Βοργιαζίδου, αντί στεφάνου.

Το Δ.Σ.

Επιστολές στο «ΛΑΟ»
ΝΤΡΟΠΗ 

ΚΑΙ ΑΙΣΧΟΣ
   Ντροπή είναι το μόνο που αισθά-

νεται όποιος αντικρίζει την κατάσταση 
που επικρατεί στα Κοιμητήρια Βέροιας 
και αίσχος η μόνη λέξη που την χαρα-
κτηρίζει. Ένας χώρος που θα πρέπει  
να είναι ιερός αποτυπώνει καθημερινά 
την πλήρη ασέβεια του Δήμου Βέροιας 
στους πολίτες του. Καθημερινά εντα-
φιάζονται πολίτες του Δήμου Βέροιας 
με διάρκεια ταφής τα 5 έτη γιατί έτσι 
έχει καθοριστεί λόγω έλλειψης χώ-
ρου. Μετά το πέρας της πενταετίας 
εν έχει επέλθει η πλήρης αποστέωση 
ο νεκρός τοποθετείται στο οστεοφυ-
λάκιο εάν όμως δεν έχει ολοκληρωθεί 
πλήρως η αποστέωση μεταφέρεται σε 
άλλο σημείο ταφής. Σε οποιοδήποτε 
σημείο με οποιοδήποτε τρόπο,  με 
απόλυτη ασέβεια στο νεκρό και με α-
πίστευτο πόνο για τους συγγενείς. 

   Ποιος άραγε από τους υπεύθυ-
νους έχει ορίσει τι θα πει σεβασμός 
στους νεκρούς, σε ανθρώπους  που 
έζησαν μια ζωή  με αξιοπρέπεια, σε 
ανθρώπους που ήταν τυπικοί στις υ-
ποχρεώσεις τους απέναντι  στο Δή-
μο, σε ανθρώπους που άφησαν πίσω 
τους  παιδιά , γονείς, αδέλφια , συγγε-
νείς που πονάνε βλέποντας αυτή την 
κατάσταση. Είναι πραγματικά λυπηρό 
σε μία πολιτισμένη κατά τα άλλα το-
πική κοινωνία να μην μπορούμε να τι-
μήσουμε τους νεκρούς μας όπως τους 
αρμόζει. Πότε επιτέλους θα σταματή-
σει αυτή η τακτική που μόνο ο Δήμος 
Βέροιας χρησιμοποιεί θεωρώντας την 
απαραίτητη;

Θα πρέπει να βρεθεί μια ουσιαστι-
κή λύση για την έλλειψη χώρου στα 
Κοιμητήρια Βέροιας, γιατί η απλή διαπίστωση του προβλήματος δεν αποτελεί λύση.    

Με την ελπίδα να είμαστε οι τελευταίοι που πονάμε. 
Δημότισσα  Βέροιας        

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΠΑΝ. ΕΝ. ΓΟΝΕΩΝ «Η ΧΡ. ΑΓΩΓΗ»
(Γ.Ε.Χ.Α.) ΤΜΗΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Την Κυριακή 25 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 11.30 π.μ. στην αίθουσά 

μας, Αντ. Καμάρα 25, οι Σύλλογοί μας, θα έχουν ομιλία με θέμα: «Άγιος Μάρ-
κος ο Ευγενικός. Ο πρόμαχος της Ορθοδοξίας». Ομιλητής: ο κ. Αβραάμ 
Κοκκάλης, Θεολόγος-Ιεροκήρυξ. Σας καλούμε να προσέλθετε.

Με τιμή
Τα Διοικ. Συμβούλια

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Όμιλος Προστασίας Παιδιού 

ευχαριστεί θερμά:
1. Τον Στρατηγό Διοικητή της Ι  

Μεραρχίας Πεζικού για τη διάθεση 
της αίθουσας της Λέσχης Αξιωμα-
τικών Βέροιας για την πραγματο-
ποίηση του παιδικού χορού του 
Ομίλου μας.

2. Την Κοινωνική Αλληλεγγύη 
του Δήμου μας και τα ΦΟΔΣΑ Κε-
ντρικής Μακεοδνίας και τους υπεύ-
θυνους κ. Γκυρίνη και τον κ. Κα-
ραγαβριηλίδη για την προσφορά 
παιχνιδιών.

3. Τον κ. Νούσιο Αντώνη για την 
μεγάλη ποσότητα ντόνατς και γλυκών 
για τις ανάγκες του παιδικού χορού.

4. Το ζαχαροπλαστείο Τριζώνη 
για την προσφορά γλυκών τα ο-
ποία προσφέρθηκαν στον παιδικό 
χορό.

5. Την Δημ. Τοπική Οργάνωση 
Βεροίας της Ν.Δ. (ΔΗΜΤΟ) για την 
προσφορά μεγάλης ποσότητας ε-
δεσμάτων (πεϊνιρλί, σπανακόπιτες, 
μπουγάτσα, κρουασάν και πίτσες).

6. Τον κ. Ζήση Πατσίκα, τον ήχο 
Ζορμπά και τον κ. Μανωλόπουλο 
για το μουσικό πρόγραμμα που 
παρουσίασαν στον παιδικό χορό 
του Ομίλου αφιλοκερδώς.

ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
Μαθητικός Διαγωνισμός 

Ζωγραφικής: «Ο Τριπόταμος, 
το ποτάμι της Βέροιας»



Δημοσιεύτηκε η 
δράση της βιολογι-
κής κτηνοτροφίας 
του Μέτρου 11 «Βι-
ολογικές Καλλιέργει-
ες» του Προγράμμα-
τος Αγροτικής Ανά-
πτυξης 2014 – 2020, 
ύψους 200 εκατ. ευ-
ρώ, με πρώτο έτος 
εφαρμογής το 2018. 

Επισημαίνεται ότι 
η πρόσκληση εκδί-
δεται με νέα κριτήρια 
επιλογής που δίνουν 
βαρύτητα σε ό,τι α-
φορά  τη δράση της 
μετατροπής από 
συμβατική σε βιο-
λογική, στην ηλικία  
του υποψηφίου στη-
ρίζοντας τους νέους 
γεωργούς δίνοντας 
τους την προοπτική 
και τη διέξοδο μέσα 
από τη βιολογική 
κτηνοτροφία ταυτόχρονα με την ώθηση προς την ιδιο-
παραγωγή βιολογικών ζωοτροφών. Αντίστοιχα τα νέα 
κριτήρια επιλογής για  τη δράση της διατήρησης της βι-
ολογικής κτηνοτροφίας δίνουν βαρύτητα σε αυτούς που 
είναι κατ’ επάγγελμα κτηνοτρόφοι και συνειδητά ασκούν 
τη βιολογική κτηνοτροφία (παλαιότητα) και παράγουν 
μόνοι τους βιολογικές ζωοτροφές. 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ έχουν τα φυσικά και νομι-
κά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων, 
τα οποία είναι ενεργοί γεωργοί.

Οι προκηρυσσόμενες δράσεις αφορούν σε ενισχύ-
σεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και με-
θόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία και ενισχύσεις 
για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους 
παραγωγής στην κτηνοτροφία

Το  Μέτρο 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» έχει στόχο να 
προσφέρει δημόσια αγαθά που  συμβάλλουν στη προ-
στασία του περιβάλλοντος και την καλή διαβίωση των 
ζώων. Ειδικότερα όσον αφορά την επίτευξη περιβαλλο-
ντικών στόχων συμβάλλει:

• στην προστασία του εδάφους και της βιοποικιλότη-
τας μέσω αύξησης της οργανικής ουσίας και μείωσης 
των ρύπων·

• στην  προστασία των νερών μέσω της μείωσης των 
ρύπων·

• στην βελτίωση του ισοζυγίου των αερίων θερμοκη-
πίου μέσω αύξησης της οργανικής ουσίας των εδαφών 
και της μείωσης των εκπομπών Ν2Ο και CH4·

• στο μετριασμό και την προσαρμογή στην κλιματι-
κή αλλαγή

• στην  πρόληψη της διάβρωσης του εδάφους και 
στη βελτίωση της διαχείρισης του εδάφους.

Πεδίο και γεωγραφικές περιοχές εφαρμογής
Το Μέτρο εφαρμόζεται σε ολόκληρη την ελληνική 

επικράτεια, σε βοσκοτόπους που έχουν δηλωθεί, μαζί 
με τα εκτρεφόμενα ζώα, στην  Ενιαία Αίτηση Ενίσχυ-
σης (ΕΑΕ) του υποψηφίου για το έτος 2017.

Πιστώσεις – Χρηματοδότηση – Κατανομή 
Η Δημόσια Δαπάνη (Εθνική + Κοινοτική συμμετοχή) 

της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται σε διακόσια εκα-
τομμύρια (200.000.000) ευρώ.

Το ανωτέρω ποσό κατανέμεται ενδεικτικά στις δρά-
σεις ως εξής:

• Δράση 11.1.2: σαράντα εκατομμύρια (40.000.000) 
ευρώ

• Δράση 11.2.2: εκατόν εξήντα εκατομμύρια  
(160.000.000) ευρώ

Η κατανομή του ποσού που θα γίνει στην Περιφέ-
ρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι 18.000.000,00 € 
4.500.000,00 € 13.500.000,00 €

Για την κατανομή του ποσού ανά Περιφέρεια ελή-
φθησαν υπόψη η έκταση των ορεινών βοσκοτόπων, ο 
αριθμός των εκμεταλλεύσεων με ζωικό κεφάλαιο, η υ-
πάρχουσα δυναμικότητα σε βιολογικές εκμεταλλεύσεις 
καθώς και η νέα προοπτική όπως αποτυπώθηκε στην 

1η πρόσκληση. 
Η κατανομή είναι ενδεικτική και στην περίπτωση που 

σε κάποια Περιφέρεια μετά την οριστικοποίηση των 
παραδεκτών και μη παραδεκτών αιτήσεων στήριξης 
παραμείνει αδιάθετο ποσό, το ποσό αυτό δύναται να κα-
τανεμηθεί από το Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής 
και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του ΥπΑΑΤ σε  άλλη  
Περιφέρεια.

Οι δράσεις της βιολογικής κτηνοτροφίας μπορούν να 
συνδυαστούν με  τις δράσεις της «Καλής μεταχείριση 
των ζώων στα Βοοειδή,  Αίγες και Πρόβατα», της «Πε-
ριβαλλοντικής αναβάθμισης υποβαθμισμένων βοσκοτό-
πων»  και της «Διατήρησης απειλούμενων αυτόχθονων 
φυλών αγροτικών ζώων»

Η υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο της πα-
ρούσας πρόσκλησης, θα πραγματοποιείται κατά το διά-
στημα από 19/03/2018 έως και 11/04/2018 ώρα 00:00.

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι, προκειμένου να ενταχθούν 
στις προκηρυσσόμενες δράσεις του Μέτρου 11 της 
παρούσας πρόσκλησης, υποβάλλουν προς τον ΕΦΔ, 
ηλεκτρονικά την αίτηση στήριξής τους, μέσω του Πλη-
ροφοριακού Συστήματος (ΠΣ). Η εγγραφή στο εν λόγω  
σύστημα γίνεται στον ιστότοπο :

 https://registration.dikaiomata.gr/user_registration 
και η επεξεργασία των αιτήσεων,  στον ιστότοπο :  
https://p2.dikaiomata.gr/Organics16/.
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Βέροια, 21-02-2018                                                                                            Αρ. Πρωτ. 931/2018 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 931/2018 

Επωνυμία και Διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής 
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας, Ρήγα Φεραίου 16-18, Τ.Κ. 59 132, ΒΕΡΟΙΑ 
Κωδικός NUTS: EL521, Τηλέφωνο: 2331029737, 2331092347, Fax: 2331071725, 2331092347, 
E-mail: efahma@culture.gr, Ιστότοπος: www.aigai.gr  
Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την Αναθέτουσα Αρχή 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ - ΤΜΗΜΑΤΩΝ 1, 3, 4, 7, 8, 9, 

10, 11, 13 ΚΑΙ 16» για τις ανάγκες του έργου «Πολυκεντρικό Μουσείο Βεργίνας – Κεντρικό Μουσειακό 
Κτίριο - Φάση Β’» (Κωδ. Πράξης 2016ΕΠ00810025) (MIS 5000989) και συγκεκριμένα για το ΥΠΟΕΡΓΟ 
8: Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού εργαστηρίων, στο πλαίσιο του  Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟ-
ΝΙΑΣ 20014-2020. 

Τόπος παράδοσης υλικών 
Πολυκεντρικό Μουσείο Αιγών - Κεντρικό Μουσειακό κτήριο, Τ.Κ. 590 31, ΒΕΡΓΙΝΑ ΗΜΑΘΙΑΣ, Τηλέ-

φωνο & Fax: 23310 92580 Κωδικός NUTS: EL521 
Προϋπολογισμός  
Ο  προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των (πενήντα επτά χιλιάδων διακοσί-

ων εβδομήντα τεσσάρων ευρώ και τριάντα έξι λεπτών (#57.274,36# €)  (προϋπολογισμός χωρίς 
Φ.Π.Α.) 

Αναλυτικά:

Πηγή χρηματοδόσης : Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ,  Κωδ. ΣΑΕ ΕΠ0081. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τις πι-
στώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2016ΕΠ00810025).

Διάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία εκτέλεσης  
Ολοκλήρωση της προμήθειας σε χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. 
Παροχή ασφάλειας και εγγυήσεις που απαιτούνται 
Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στον διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή απο-

κλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής της οποίας το ποσό θα πρέπει να κα-
λύπτει σε Ευρώ (€) ποσοστό 2% της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας (μη συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α.) του έργου.  Γίνονται   δεκτές   προσφορές   είτε α) για το σύνολο  των προκηρυχθέντων 
τμημάτων είτε β) για ένα ή περισσότερα τμήματα αλλά για το σύνολο των προϊόντων κάθε τμήματος. 
Δεν γίνονται εναλλακτικές προσφορές. 

Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή / και αναφορά στις εφαρμοζόμενες συναφείς 
διατάξεις 

Το Έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους.Οι πληρω-
μές του αναδόχου θα γίνουν σύμφωνα με τα τεύχη του διαγωνισμού. 

Είδος Διαδικασίας –Kριτήρια ανάθεσης 
Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά τμήμα 
Συμβατικά τεύχη και συμπληρωματικά έγγραφα – τρόπος απόκτησης 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα τεύχη της αναλυτικής προκήρυξης του έργου από 

την διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr . 
Η προκήρυξη θα αναρτηθεί επιπλέον στο www.diavgeia.gov.gr και στο www.yppo.gr  
Τόπος – χρόνος διενέργειας διαγωνισμού 

Γλώσσα (ες) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην προφορά ή στην αίτηση συμμετοχής: 
Ελληνικά 
Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό για εκατόν ογδόντα 

μέρες (180) μέρες από την επόμενη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. 
Υποβολή προσφυγών 
Μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών αφότου έλαβε πλήρη γνώση της παράνομης πράξης ή πα-

ράλειψης  
Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται στα τηλ.23310 

923472331029737 , Fax 2331092347-2331071725, αρμόδιοι υπάλληλοι Κηρυττοπούλου Κική, Ελένη 
Τουπαρλάκη, Ρήγα Φεραίου 16-18 – 59 132 Βέροια. 

Ημερομηνία ανακοίνωσης της παρούσας προκήρυξης στο τεύχος της ΕΕΕΕ 
2018-028643/21-02-2018 
Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία στο τεύχος της ΕΕΕΕ 
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2017/S 133-271797 

  Η Νόμιμος εκπρόσωπος
Η Προϊσταμένη της ΕΦΑ ΗΜΑΘΙΑΣ

Αγγελική Κοτταρίδη
Αρχαιολόγος

Πρόσκληση για το μέτρο 
βιολογικής κτηνοτροφίας 
ύψους 200 εκατ. ευρώ



Συνέντευξη στον ΑΚΟΥ 
996 και στην εκπομπή 
«Σιγά τον πολυέλαιο 

«έδωσε ο Στέφανος Γαιτάνος 
σχετικά με τα προβλήματα 
που αντιμετωπίζει τον τελευ-
ταίο καιρό η ομάδα της Βέροι-
ας και την πιθανή αποβολή  
της από το πρωτάθλημα.

Δύσκολες στιγμές για την ομαδα  
μας, δύσκολες στιγμές για την βασί-
λισσα του βορά, όπως φαίνεται από 
τα τελευταία γεγονότα. θα πιούμε 
ένα πικρό ποτήρι αφού η ομάδα δεν 
βλέπω να σώνεται.

Βασίλη οι εξελίξεις δείχνουν αυτό
τοπράγμα.Έγινα τις τελευταίες μέρες
σημαντικέςπροσπάθειεςαλλάφαίνεται
πως δεν καρποφορούν. Η τελευταία
μου ελπίδα είνια μήπως η παρούσα
κατάστασηεξακολουθήσειέστωμετην
όποια εικόνα να κρατήσει την ομάδα
σε εγρήγορση να μην χαθεί αλλά να
υπάρχεισανομάδαΑφούδενκαρπο-
φόρησαν οι δικές μας προσπάθειες
μήπως υπάρξει κάποια αλλαγή  από
το υπάρχον καθεστώς και συνεχίσει.
Γιατίέχουμεμπροστάμαςέναολόκλη-
ρο γύρο . Το θέμα των προσφυγών
χθεςτοβράδυειπώθηκεοτιμπορείνα
αντιμετωπιστεί ,και να επιστραφούνοι
βαθμοί.Δεν ξέρω όμως αν αυτό είνια
τελεσίδικο‘ηόχι.Καιφυσικάγιακάποια
πράγματα και εγώακούω ,βλέπω και
δεν είνια εύκολο ναβγάλειςσυμπερά-
σματα.Τοδικόμαςτοσκεπτικόήταννα
μπορέσουμε νακρατήσουμετηνομά-
δαζωντανή,καιμήπωςστηνπορείανα
μπορέσουμε ναβρούμε λύσεις, αν και
οιοικονομικέςδυνατότητεςείναι πολύ
μεγάλες Μήπως εμφανιζόταν κάποιος
που θα είχε την οικονομική δυνατότη-
τα και την διάθεση να διαχειριστή την
κατάσταση.Τοξέρειςκαισυοτιταοικο-
νομικάμεγέθηείναιπάραπολύμεγάλα
.Υπάρχουνόφειλεςπροςτοδημόσιο,
προςτρίτους.Ηομάδααυτήτηνστιγμή

είνιακατεστραμμένη.

Χθες έληξε το τελεσίγραφο, μάλ-
λον δεν θα το έλεγα τελεσίγραφο αλ-
λά μία προειδοποίηση των παικτών 
πως αν δεν πληρωθούν αύριο θα 
φύγουν. Ήδη υπάρχουν δύο προ-
σφυγές που δεν πληρώθηκαν άρα η 
ομαδα στην τρίτη αποβάλλεται από 
το πρωτάθλημα .

Άρα ποιο είνια το νόημα, τι να 
περιμένουμε

Μήπως δεν αποβληθεί η ομαδα 
από το πρωτάθλημα και μήπως πλη-
ρωθούν οι ποδοσφαιριστές. 

Μακάρι...Αν θέλουμε να το δούμε
ρεαλιστικά υπάρχει μίαπλευράη δική
μαςπουπροσπαθούμεμεόλεςμαςτις
δυνάμεις να δώσουμε κάποιες λύσεις.
Όμωςυπάρχει και η άλληπλευρά.Αν
καταστραφείηομαδακαιηάλληπλευ-
ράθαθέλει ναδώσει έστωκαιμίαμι-
κρή λύση .Έχει ανάγκη γιατί τώρα τα
πράγματα δεν είναι όπως παλιά .Έ-
χουναλλάξει οι νόμοι και κάποιος  θα
φορτωθείαυτέςτις ιστορίες.Στηνπρο-
κειμένηπερίπτωσηοΚώσταςΠαπαδό-
πουλοςδενείναιεύκολοναπειαφήνω
τηνομαδαναδιαλυθεί.  Όλααυτά τα
χρέηθατονακολουθούν.Δενξέρωσε
ποιο΄βαθμόαλλά θα τον ακολουθούν.
Μήπωςαντιληφθεί και η άλληπλευρά
οτιπρέπειναγίνεικάποιαπροσπάθεια
καιαπότηνδικήτηςπλευράγιαναδι-
ατηρηθείηομάδαζωντανή.

Από την δική μας πλευρά οΑπό-
στολοςΕμμανουηλίδης τον οποίο θε-
ώρησα έναπρόσωποπου σε τέτοιες
δύσκολεςαποστολέςμπορεί να τακα-
ταφέρεικαιεγώοτιμπορούσαμενακά-
νουμετοκάναμεΒασίλη.Μεκάποιους
ακόμημιλήσαμε ,με ισχυρούςοικονο-
μικούςπαράγοντες με τον Στέλιο τον
Μειμαρίδη.Όμωςυπάρχουνδυσκολίες
που για αυτούς τους ανθρώπους δεν
μπορούνναξεπεραστούν.

Εγώήμουνπιοαισιόδοξοςγιατίέλε-
γαοτιοκόσμοςτηνπροσπάθειααυτή
θατηναγκαλιάσει.όμωςοκόσμοςγια

να γυρίσει στο γήπεδοδεν είναι απλό
και εύκολο .Είνιαπολύαπογοητευμέ-
νοςκαιξέρειτηνκατάσταση.

Ανόμωςέβλεπεμίαεκχώρησητων
μετοχών πάνω από δέκα χρόνια και
ουσιαστικάηομάδαπερνούσεσταχέ-
ρια του. .Δημιουργείτο μία επιτροπή
με ανθρώπους αξιόπιστους, που θα
τους επέλεγαν οι ίδιοι οι φίλαθλοι .Ο
κόσμοςθαγυρνούμεκαιθαβοηθούσε
νακαλυφτούντατρέχονταέξοδα.Γιατα
μεγάλαπροβλήματαήλπιζακρατώντας
ζωντανότοκύτταρο,μήπωςεμφανιζό-
τανκάποιοςγιαναπάρειτηνομάδα.

Ανηομάδασκορπίσειπλέιστο το-
πικόπρωτάθλημαδεν είναι εύκολο να
πειςοτιξαναγεννιέται.

Στην συζήτηση που είχατε χθες 
στο ραντεβού δεν έγινε θέμα εκχώ-
ρησης των μετοχών. 

Δεν μπορούσε να γίνει εκχώρηση
από την στιγμή που δεν καλύφτηκε
τοοικονομικόσκέλος  .Διότι αυτή την
στιγμή άμεσα έπρεπε ναπληρωθούν
παίκτες ,άμεσαέπρεπενακαλυφτούν

οιπροσφυγές.
Δηλαδήόταν τρέχεις ναπληρώσεις

το ρεύμα, και ότανπροσπαθείς  τόσα
πράγματαπου είναι άμεσης ανάγκης.
Δενπληρώνονταιούτεταβασικάκαιτα
100 ευρώδεν υπάρχει κάποιος να τα
δώσει. όσοστοιχίζει το νοσοκομειακό
‘όχημα .  Επιβαρύνθηκε οΑπόστολος
σε ένα βαθμό, αλλά σε ποιο βαθμό
μπορείνασυνεχίσει.

Είναι δύο σοβαρά οικονομικά 
προβλήματα. Το ένα είναι οι πλη-
ρωμή των προσφυγών στην 3η (την 
προσεχή Δευτέρα) η ομάδα θα απο-
βληθεί από το πρωτάθλημα. Και το 
άλλο είναι η πληρωμή των παικτών 
για να μην αποχωρήσουν από την 
ομαδα.

Στην άλληπλευρά κάναμε γνωστό
καιβάλαμεκάποιεςπροϋποθέσειςπως
πρέπεινατακτοποιηθούνκάποιαοικο-
νομικά θέματαπου δεν έγιναν δεκτά.
Σεμίαμέραδενμπορούν ναβρεθούν
αυτά τα χρήματα. Παρότι υπήρχε δι-
άθεση από τον κ. Παπαδόπουλο να

εκχώρησή τις μετοχές και να φύγει ,
αλλά από την μία στιγμή στην άλλοι
δεν μπορούσαν να βρεθούν αυτοί οι
άνθρωποι.

Έτσι αφέθηκε η ομαδα στην δικιά
τους επιλογή.Δεν μπορεί να γίνει και
αλλιώς .Δεντοαποκλείωμέχρι τομε-
σημέρι ναπαρθούνδιαφορετικέςαπο-
φάσειςαπόαυτούς.

Μπορεί να συμβεί τέτοια ανατρο-
πή; 

Δεν το αποκλείω γιατί όπως είπα
δενείναισυμφέροντηςάλληςπλευράς
ναχαθείηομαδα...

Μα ήδη η ομαδα είναι πεθαμένη...
Ναιείναιπεθαμένηόπωςτολες
ΘαπάειστηνΓ’Εθνικήκαιεκείτιθα

γίνει.Θαπάειστηνγ΄εθνική‘ηθαέχου-
μεάλλεςεξελίξεις.

Τα σενάρια που λέγανε στην Ε-
ληά στην πρώτη συγκέντρωση, 
αλλά υπάρχουν και τα γκάλοπ στα 
διάφορα site που σε μία ερώτηση 
απαντούν να προχώρηση η ομάδα 
να προσπαθήσει να σωθεί, το άλλο 
αναφέρει να πέσει η ομάδα στην Γ’ 
Εθνική. όμως και εκεί το 50% των 
χρεών την ακολουθούν . Να πάει 
στο γ’ τοπικό θέλει τρία χρόνια να ε-
πανέλθει σε ένα εθνικό πρωτάθλημα

Ταπαραδείγματακαιάλλωνομάδων
δείχνουνοτιδύσκολασηκώνουνκεφά-
λι. ΕδώμιαΚαστοριά  και ακόμηβρί-
σκεταιστηνΓ’Εθνικήκαιυποβιβάζεται
καιπάλιστοτοπικό.

Εγώ είμαι αισιόδοξος οτι οι επι-
χειρηματίες που ήταν στην πρώτη 
συγκέντρωση δεν θα εγκαταλείψουν 
την ομαδα και μάλιστα ζήτησαν από 
τους νομικούς που ήταν παρόν να 
ξεκινήσουν το καταστατικό για την 
σύσταση νέας ομάδας. 

Δενυπάρχεικαμίαελπίδασωτηρίας
είτε με την μηπληρωμή της γ’ δόσης
είτεμετηναποχώρησητωνπαικτών.

CMYKCMYK
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ΣτέφανοςΓαϊτάνος:«Είχαπροειδοποιήσει
γιατηνκαταστροφήπουερχόταν»

Μόνοςτουήτανστηντελευταίαστιγμήτης ιστορίαςτηςβασίλισσατουβορράοπροπονητήςτηςΒέροιαςΤοληςΤερζήςτονοποίονχαιρέτησανοι
παίκτεςμάζεψανταπράγματατουςκαιέφυγανχωρίς...γυρισμό.Μάταιαπερίμενανκάποιοναπότηνεπιτροπήνατουςενημερώσει

ΑυλαίαλοιπόνγιατηνιστορικήομάδαπουπερνάειτονδικότηςΓολγοθάκαιδενξέρεικανείςόπωςγράψαμεκαιχθες,πότεθατηνξαναδούμεμε
ποιοόνομακαισεποιακατηγορία.

ΤίτλοιτέλουςγιατηΒέροια
Οι παίκτες πήραν τα πράγματα τους και έφυγαν!



ΟΑλέξανδροςΑρετόπουλος ο-
ρίστηκεαπότηνΚΕΔναδιευθύνει
τομεγάλοντέρμπιτης23ηςαγωνι-
στικήςτηςSuperLeague,ανάμεσα
στον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό,
που θα γίνει την Κυριακή (25/2,
19:30), στο γήπεδο τηςΤούμπας.
Ο διαιτητής από ταΤρίκαλα έχει
«σφυρίξει» άλλες δύοφορές ανα-
μετρήσειςτωνδύοομάδων,αμφό-
τερεςόμωςστο«Γ.Καραϊσκάκης»:
τηνίκη2-1τουΠΑΟΚ,τηνπερίοδο
2014-15, και την επικράτηση με
2-1τουΟλυμπιακούπέρυσι(σεζόν
2016-17).

ΒοηθοίτουθαείναιοΠολυχρό-
νης Κωσταράς από τηνΑιτωλοακαρνανία και ο Ηλίας
ΑλεξέαςαπότηΜεσσηνίακαιτέταρτοςδιαιτητήςοΓιώργος
ΚομίνηςαπότηΘεσπρωτία.

Οιδιαιτητέςκαιοιβοηθοί τωναναμετρήσεωντης23ης
αγωνιστικήςστηSuperLeague:

ΣΑΒΒΑΤΟ 24/2
15:00ΠΑΣΓιάννινα-Λεβαδειακός
Διαιτητής:Κουμπαράκης(Θράκης)
Βοηθοί:Ευθυμιάδης(Πιερίας),Χατζηνάκος(Δράμας)
4οςΔιαιτητής:Πουλήμας(Κέρκυρας)

17:15Πανιώνιος-ΑστέραςΤρίπολης
Διαιτητής:Τζήλος(Λάρισας)
Βοηθοί:Κουρομπύλια (Δυτ.Αττικής), Σπυρόπουλος

(Ανατ.Αττικής)
4οςΔιαιτητής:Βάτσιος(Δυτ.Αττικής)

19:30Παναθηναϊκός-Λαμία
Διαιτητής:Καραντώνης(Ημαθίας)
Βοηθοί:Δημόπουλος(Δυτ.Αττικής),Κοντιζάς(Πειραιά)
4οςΔιαιτητής:Ευαγγέλου(Αθηνών)

ΚΥΡΙΑΚΗ 25/2
15:00Ξάνθη-ΑπόλλωνΣμύρνης
Διαιτητής:Σκουλάς(Θεσσαλίας)
Βοηθοί: Γρεβένης (Χαλκιδικής),Μπουξμπάουμ (Α-

νατ.Αττικής)
4οςΔιαιτητής:Μάνταλος(Καβάλας)

17:15Παναιτωλικός-Κέρκυρα
Διαιτητής:Τσαμούρης(Πειραιά)
Βοηθοί: Γεωργακόπουλος (Πειραιά), Σαμοϊλης (Α-

θηνών)
4οςΔιαιτητής:Κουτσιαύτης(Αρτας)

17:15ΑΕΛ-Πλατανιάς
Διαιτητής:Σέζος(Κιλκίς)
Βοηθοί:Σάββας(Σερρών),Χού-

σκογλου(Θράκης)
4οςΔιαιτητής:Ζαχαριάδης (Μα-

κεδονίας)

19:30ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός
Διαιτητής:Αρετόπουλος (Τρικά-

λων)
Βοηθοί: Κωσταράς (Αιτωλοα-

καρνανίας),Αλεξέας(Μεσσηνίας)
4ος Διαιτητής: Κομίνης (Θε-

σπρωτίας)

ΔΕΥΤΕΡΑ 26/2
19:30Ατρόμητος-ΑΕΚ
Διαιτητής:Σιδηρόπουλος(Δωδεκανήσου)
Βοηθοί:Πετρόπουλος(Αρκαδίας),Καρσιώτης(Κορινθίας)
4οςΔιαιτητής:Τζοβάρας(Φθιώτιδας)

CMYKCMYK
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Μεγάλη διάκριση απέ-
σπασε ο 11χρονος 
μαθητής του 5ου Δημο-

τικού Σχολείου Νάουσας Καρα-

μίχος Μιχάλης 
στο 4ο Διεθνές 
Σκακιστικό Τουρ-
νουά «Vardaris», 
που πραγματο-
ποιήθηκε από 
τις 15 έως τις 
19 Φεβρουαρίου 
στο ξενοδοχείο 
Holiday Inn, στη 
Θεσσαλονίκη.

Αναδείχτηκε πρώ-
τος στην κατηγορία
τωναγοριώνκάτωτων
16ετών(Κύπελλο),και
11οςστη γενική κατά-
ταξη, ανάμεσασε 135
ισχυρούς σκακιστές
απόΕλλάδα,Βουλγα-
ρία,Ρουμανία,Σκόπια,
Ολλανδία, Αμερική,
Αλβανία και Τουρκία,
σημειώνοντας 5 νίκες
σε7αγώνες.

Τηνέναρξητου5ου
γύρου του τουρνουά

κήρυξε ο γνωστόςηθοποιόςΣτέφανοςΛη-
ναίος, παλιός σκακιστής, που έκανε μια
σύντομηομιλίαγιατηδικήτουσχέσημετο
άθλημα του σκακιού, συνοδευόμενος από
τησύζυγότου,ηθοποιόΈλληΦωτίου.

Αναλυτικάοιορισμοί:
Τρίκαλα –Παναχαϊκή (24/02, 15:00):Μαλούτας (Ημα-

θίας),Παρασίου(Ημαθίας),Γιάντσης(Ημαθίας),Τσέτσιλας
(Γρεβενών).

ΑπόλλωνΠόντου–Βέροια(25/02,15:00):Φωτιάς(Πέλ-
λας),Κεσίσογλου(Πέλλας),Βρούζος(Πιερίας),Σιδηρόπου-
λος(Πέλλας).

Αιγινιακός –Άρης (25/02, 15:00):Μπαλατσούκας (Θε-
σπρωτίας),Τζιαμπάσης (Κοζάνης),Τζιουβάρας (Κοζάνης),
Καρατέρπος(Κοζάνης).

Παναγιάλειος – Σπάρτη (25/02, 15:00): Κουναλάκης
(Ηρακλείου),Τσιλίκας(Αιτ/νίας),Μαυραντωνάκης(Ηρακλεί-
ου),Αδαμόπουλος(Ζακύνθου).

ΑναγέννησηΚαρδίτσας–ΔόξαΔράμας (25/02,15:00):
Βουρνέλης (Μακεδονίας),Τσιότσιος (Μακεδονίας), Καλύ-
βας(Φθιώτιδας),Μπλούνας(Φθιώτιδας).

ΟΦΗ -Πανσερραϊκός (25/02, 15:00):Δημητρόπουλος
(Δυτ.Αττικής),Λυμπερόπουλος (Αθηνών),Μήταρης (Αν.
Αττικής),Τσαγκαράκης(Χανίων).

ΑΕΚαραϊσκάκης-ΑΟΧΚισσαμικός(26/02,14:00):Σελί-
μος (Λακωνίας),Καλαμπόκης (Αιτ/νίας),Θανασιάς (Ηπεί-
ρου),Τάσης(Ηπείρου)

Καλλιθέα–Εργοτέλης(26/02,15:00):Ρατσιάτος(Αργο-
λίδας),Πρέντζας(Δυτ.Αττικής),Παπανικολάου(Κορινθίας),
Δραγάτης(Αν.Αττικής).

Μεγάλη διάκριση Ημαθιώτη 
μαθητή σε Διεθνές Σκακιστικό 

Τουρνουά

Τουςδιαιτητέςπουθαδιευθύνουν
τιςαναμετρήσειςτης18ηςαγωνιστικής
τηςFootballLeagueανακοίνωσεηΕΠΟ

Τη μνήμη του πρώην ποδο-
σφαιριστή της ομάδας, 
Παναγιώτη Κατσούρη, 

τίμησε ο Φ.Α.Σ. ΝΑΟΥΣΑ με 

αφορμή τη συμπλήρωση 20 χρό-
νων από τον τραγικό θάνατό του.

Με πρωτοβουλία της διοίκησης, πριν
από την έναρξη τουαγώναμε τονΚαμπα-
νιακό, οι ποδοσφαιριστές και παράγοντες
τωνδύοομάδωνκατέθεσανλουλούδιαστη
φωτογραφία του αείμνηστουποδοσφαιρι-
στή και τηρήθηκε ενός λεπτούσιγή.Ήταν
μία συγκινητική εκδήλωσηστη μνήμη του
Παναγιώτη, ο οποίος ξεκίνησε την ποδο-
σφαιρικήτουκαριέρααπότηΝάουσα,στην
οποίααγωνίσθηκετηνπερίοδο1993-96και
συνέχισε στην ομάδα τουΠΑΟΚ, μέχρι τα
ξημερώματα της 9ηςΦεβρουαρίου 1998
όταν βρήκε τραγικό θάνατο σε αυτοκινητι-
στικόδυστύχημα.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΖΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ ΣΤΙΣ
ΚΑΡΔΙΕΣΤΩΝΝΑΟΥΣΑΙΩΝ.

ΑπότονΦ.Α.Σ.ΝΑΟΥΣΑ

ΟΦ.Α.Σ.ΝΑΟΥΣΑΤίμησετην
μνήμητουΠαναγιώτηΚατσούρη

Ο Αλέξανδρος Αρετόπουλος στον αγώνα 
ΠΑΟΚ - Ολυμπιακού
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Εκδόθηκε η Ειδική προκήρυξη του 
Πρωταθλήματος παίδων της αγω-
νιστικής περιόδου 2017/18, για 

την ανάδειξη της τέταρτης ομάδας που 
θα συμμετάσχει στο Final Four. Σύμφω-
να με αυτή, θα πραγματοποιηθούν αγώ-
νες μπαράζ μεταξύ των τριών ομάδων 
που κατέλαβαν την δεύτερη θέση στην 
βαθμολογία την κανονικής περιόδου 
των τριών ομίλων και συγκεκριμένα οι 
ΑΓΕ Πιερίας, ΑΟΚ Βέροιας και ΑΣ Σκυ-
δραϊκός.

Οιομάδεςθασυναντηθούνμεταξύ τουςμίαφορά
σεουδέτερογήπεδοσύμφωναμετοπρόγραμμαπου
καταρτίσθηκεμετάαπόκλήρωσηπουπραγματοποίη-
σεηΕπιτροπήΠρωταθλημάτωντηςΕΚΑΣΚΕΜ.

Αναλυτικά:
25/02/2018 (14:00,ΔημοτικόΑθλητικόΚέντροΝά-

ουσας)ΑΣΣκυδραϊκός–ΑΟΚΒέροιας
04/03/2018(12:00,ΔημοτικόΑθλητικόΚέντροΑιγι-

νίου)ΑΟΚΒέροιας-ΑΓΕΠιερίας
11/03/2018 (12:00,ΔημοτικόΑθλητικόΚέντροΒέ-

ροιαςΔημήτριοςΒικέλας)ΑΓΕΠιερίας–ΑΣΣκυδρα-
ϊκός

Οπρώτος της βαθμολογίας τωναγώνωνμπαράζ
κατάταξηςθακαταλάβειτηντέταρτηθέσηστηνημιτελι-
κήφάσητουFinalFourτουπρωταθλήματος.

Στα Καλάβρυτα πραγματοποιη-
θηκε το 3ο Κύπελλο Ελλάδας 
Αλπικου Σκι Παίδων κορασί-

δων το Σαββατοκύριακο και Κ Δευ-
τέρα 17-18 και 19 Φεβρουαρίου. Οι 
αθλητές του ΕΟΣ Νάουσας έδωσαν 
το παρόν με τα κορίτσια να κερδί-
ζουν και πάλι τις εντυπώσεις.

Στην κατηγορία των μικρώνΚορασίδωνστο
αγώνισμα της γιγαντιαίας τεχνικής κατάβασης η
ΜαρίαΖαχαροπουλουκέρδισετοαργυρόμετάλ-
λιο,τηνΚυριακή.

Στην ίδια κατηγορία ηΜαριταΜουλια στο
αγώνισματηςγιγαντιαίαςτεχνικήςκατάβασηςτη
Δευτέρατερμάτισεστηνέκτηθέση.

Στην κατηγορία τωνΚορασίδων στο αγώνι-
σμα της γιγαντιαίας τεχνικής κατάβασης ηΕυα
Τρουπκου κέρδισε το χάλκινομετάλλιο τερματι-
ζονταςστηντρίτηθέση.

Αγώνεςμπαράζγιατοπαιδικότμήμα
μπάσκεττουΑΟΚΒέροιας

ΕΟΣΝΑΟΥΣΑΣ

3ο Κύπελλο Ελλάδας Αλπικού 
Σκι _FIS

Αναδείχτηκε χθες το ζευ-
γάρι του μεγάλου τελικού στο
φετινό Κύπελλο Ημαθίας. Έ-
πειτααπό14 χρόνια, οΜέγας
ΑλέξανδροςΤρικάλωνθααγω-
νιστεί στον τελικό του θεσμού
αυτή τηφοράμεαντίπαλο τον
ΠΑΟΚΑλεξάνδρειας (τησεζόν
2003/2004 είχε αντιμετωπίσει
τη συντοπίτισσαΑΕΑ) για τον
οποίο θα είναι η τέταρτη πα-
ρουσίατουστατελευταίαπέντε
χρόνια!

Τοματςτηςημέραςωστόσο
διεξήχθηστοΔΑΚΑλεξάνδρει-
ας.ΟΦίλιπποςως τυπικά γη-
πεδούχος, όφειλε να ταπαίξει
όλα για όλα κόντρα στον συ-
ντοπίτηΠΑΟΚ, ο οποίος είχε
επικρατήσειστοπρώτοπαιχνί-
δι με 1-0.Το γκολ του νεαρού
Τριανταφυλλόπουλουστο14′έδωσενέοενδιαφέρον
στηναναμέτρηση, όμωςοΆγγελοςΚαραντουλαμάς
είχεδιαφορετικήάποψηκαιμετέρματαστοτέλοςτου
πρώτουμέρουςαλλάκαιστο63′,έστειλεμετο…ενά-
μισηπόδιτονδικέφαλοστονμεγάλοτελικό.

Στο76′ οΦίλιπποςμπήκε καιπάλιστοπαιχνίδι
της πρόκρισης με γκολπου σημείωσε ο Καραχα-
λίδης, ενώ η αποβολή του Βασιλείου λίγα λεπτά
αργότερα,έβαλε…φωτιάστις τελευταίεςστιγμέςτου
αγώνα.ΩστόσοηομάδατουΦερέιραΚινγκκράτησε
τουπέρ τηςαποτέλεσμακαιπανηγύρισεμίαακόμη
πρόκρισησε τελικό,δημιουργώνταςπαράλληλαμια
εντυπωσιακήπαράδοσηστονθεσμό.

Αναλυτικάτααποτελέσματακαιοισκόρερς
ΜέγαςΑλέξανδροςΤρικάλων–ΜέγαςΑλέξαν-

δροςΑγίαςΜαρίνας2-1(45+1′Κουκουράκης,66′
Καφές/8′ΣυμεωνίδηςΧ.)

Διαιτητήςτηςαναμέτρησηςοκ.Παρασίου,μεβο-
ηθούςτουςκ.κ.ΠίτοκαιΜοσχόπουλο

Συνθέσεις
ΜέγαςΑλέξανδροςΤρικάλων:Γιαβάσης,Συμπε-

θέρης,Τσουλχάη(58′Καπετάνος),Κουκουράκης(46′
Βλάχος),Τσιότρας,Κιρκιλιανίδης,Πατσιαβούρας(46′

Κίτσας Γ.), Καφές,Παρσόπουλος (46′Φετεινίδης),
Ποτουρίδης,Τερζής.

ΜέγαςΑλέξανδροςΑγίαςΜαρίνας :Λιακόπου-
λος, Τηλκερίδης, Κολίτσης,Λιάπης, Σερασκιέρης,
Νιογκάνα,Μουχτάρης,Κεχαΐδης,ΣυμεωνίδηςΧ.(53′
Αράπης),Τεπετός(46′Δημοσθένους),ΚούβαροςΜ.
(60′Λούκα)

ΦίλιπποςΑλεξάνδρειας–ΠΑΟΚΑλεξάνδρειας
2-2(14′Τριανταφυλλόπουλος,76′Καραχαλίδης/
45+2′-66′Καραντουλαμάς)

Διαιτητήςτηςαναμέτρησηςοκ.Μαλούτας,μεβο-
ηθούςτουςκ.κ.ΝατσιούρακαιΠαζαρτζικλή

Αποβολή:Βασιλείου(84′)
Συνθέσεις
ΦίλιπποςΑλεξάνδρειας :  Κούζας,Αβραμόπου-

λος,Δημητρίου, Καραχαλίδης, Κιβρακίδης,Μπου-
ντάνι,Ταλαίπωρος,Τσιουμτσούδας (70′Αρβανίτης),
Κούμπουλα,Ηλίου,Τριανταφυλλόπουλος

ΠΑΟΚΑλεξάνδρειας : Ευαγγελόπουλος,Μπε-
κτάς, ΚούκλαςΑρ., Πατατούκας (25′ Καραντουλα-
μάς),ΚίτσαςΝ.(62′Χαρισούδης),Πετράι(46′Κίτσας
Κ. / 82′Αθανασιάδης),Βασιλείου,Καρατάσιος, Ζω-
γράφος,ΚίτσαςΘ.,Αργυρόπουλος

ΕΠΣΗΜΑΘΙΑΣ
Στον τελικό του Κυπέλλου Μ. Αλέξανδρος 

Τρικάλων-ΠΑΟΚ Αλεξάνδρειας

Το προσεχές Σαββατο και Κυριακή
24-25Φεβρουαρίου στο χιονοδρομικό
κέντροΣελίου,οΣύλλογοςΧιονοδρόμων
Ορειβατών Βεροίας διοργανώνειΑγώ-
νες Κυπέλλου Ελλάδος της Ελληνικής
ΟμοσπονδίαςΧειμερινώνΑθλημάτων(Ε-
ΟΧΑ),γιατηνκατηγορίαΠαμπαίδων-Πα-
γκορασίδωνστοΑλπικόΣκί (combiGS/
combiSL)καιτηνκατηγορίαΠαίδων-Κο-
ρασίδων, Παμπαίδων-Παγκορασίδων,
ΠροαγωνιστικώνκαιΚοινούστοΣκίΔρό-
μωνΑντοχής(XCCross).

Περισσότεροι από 200 αθλητές από
όλουςτουςΣυλλόγουςτηςΕλλάδαςανα-
μένεταιναβρεθούνσεαυτήντηνγιορτή
της Χιονοδρομίας, στο κατάλευκο μετά
τιςπρόσφατεςχιονοπτώσειςΣέλι.

Μετάαπόχρόνια,οΣΧΟΒεπιστρέφει
ωςδιοργανωτήςΑγώνωνστο καλεντάρι
τηςΕΟΧΑκαισαςκαλείνασυμμετέχετε
με την παρουσία σας. Η διοργάνωση
τέτοιωναγώνων είναι τιμή για τηνπόλη
μαςπουέχειμακράπαράδοσηστηνΧιο-
νοδρομία-65χρόνιασυμπληρώνειφέτος
ο ιστορικός ΣΧΟΒ- την οποία συνεχίζει
έχοντας αναπτύξει πρότυπο αθλητικό
φυτώριο,αναγνωρισμένοακόμηκαιαπό
την ΠαγκόσμιαΟμοσπονδία Σκί (FIS)
στοπρόγραμμα«FISSnowkids»!

Αναλυτικό πρόγραμμα τωνΑγώνων
θαβρείτεστην ιστοσελίδατουΣυλλόγου
www.sxo.gr

ΚύπελλοΕλλάδοςΑλπικούΣκι
καιΣκιΔρόμωνΑντοχής

ΕΘΝΙΚΟ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΕΛΙΟΥ 24-25/2 2018
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΩΝ ΟΡΕΙΒΑΤΩΝ 

ΒΕΡΟΙΑΣ (ΣΧΟΒ)

ΧάντμπολΑ1Ανδρών
«Τρόμαξε» ο Φίλιππος να κερδίσει 32-31

τον Χιλιώτη Δράμας 86
ΠαράλίγοναγίνειηέκπληξηστοΦιλίππειοτηςΒέροιαςαφούηομάδατουΦιλίππουπαρότιστο

πρώτοημίχρονοπροηγήθηκεμέχρικαι8-9γκολ,στοδεύτεροημίχρονοχαλάρωσεμεαποτέλεσμαοι
φιλοξενούμενοιναμειώσουντοσκορκαιναισοφαρίσουνγιαπρώτηφορά28-28στο55΄.35΄΄.

Περισσότεραστοαυριανόφύλλο.
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H Αριστοτελική αστρονομική 
θεώρηση του σύμπαντος 

 με τη ματιά της σύγχρονης αστρονομίας
Συνεχίζεται για 18η χρονιά η σειρά των 

ομιλιών «Αστέρια και Άνθρωποι στη Νέα Χιλι-
ετία», που διοργανώνει το Παράρτημα Νάου-
σας της Εταιρείας Αστρονομίας και Διαστήμα-
τος Βόλου. Το ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  
και ώρα 20:00 στην αίθουσα του Πολυχώρου 
Πολιτισμού του Δήμου Νάουσας ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΛΑΝΑΡΑΣ –«ΒΕΤΛΑΝΣ», δίπλα από το νο-
σοκομείο της Νάουσας, ο καθηγητής  Αστρο-
νομίας    Α.Π.Θ. Σταύρος Αυγολούπης θα 
μιλήσει με θέμα: Η αριστοτελική αστρονομική 
θεώρηση του Σύμπαντος  με τη ματιά της 
σύγχρονης αστρονομίας

Η UNESCO με πρόταση και του «Διε-
πιστημονικού Κέντρου Αριστοτελικών Με-
λετών» του ΑΠΘ,  ανακήρυξε το 2016 σε 
«Παγκόσμιο Έτος Αριστοτέλη», διότι συμπλη-
ρώθηκαν 2400 χρόνια από τη γέννηση του 
φιλοσόφου Αριστοτέλη στα Αρχαία Στάγειρα 
της Χαλκιδικής το 384 π.Χ. Η Αστρονομία 
ανήκει στις Φυσικές Επιστήμες και ο Αριστο-
τέλης θεωρείται ως ο πιο γνωστός φυσικός 
φιλόσοφος. Ο δάσκαλός του ο Πλάτωνας 
συμπεριελάμβανε μάλιστα την Αστρονομία 
στους τέσσερις κλάδους των Μαθηματικών 
και τη θεωρούσε κύριο συστατικό της Εκπαί-
δευσης. Από το «Περί Ουρανού»  έργο του Α-
ριστοτέλη επιλέχθηκαν μερικά αποσπάσματα 
και έτσι  δημιουργήθηκαν  τέσσερις ενότητες 
που αναφέρονται  :

- στο Αριστοτελικό Γεωκεντρικό – Ανθρωποκεντρικό Κοσμολογικό    Σύστημα
-    στην σφαιρικότητα της Γης
-   στις περί μεσότητας αντιλήψεις του Αριστοτέλη, και
-    στην ¨πεμπτουσία ¨ του Αριστοτέλη ως Πέμπτη Θεμελιώδη Δύναμη, που κυβερνά το Σύμπαν.  
 Οι  ενότητες αυτές σχολιάζονται, τελικά, με τη ματιά της σύγχρονης Αστρονομίας.

«Τα Παιδιά της Άνοιξης» στον  Avena 97.7
Την Τετάρτη 14 Φεβρουαρί-

ου μια ομάδα ωφελούμενων του 
ΚΔΗΦ ΑμεΑ «Τα Παιδιά της Άνοι-
ξης» με αφορμή την ημέρα του 
Αγίου Βαλεντίνου, επισκέφτηκαν 
τον ραδιοφωνικό σταθμό Avena 
97.7 στην Αλεξάνδρεια, προκει-
μένου να μιλήσουν για την αγάπη 
και τη σημασία της στις ζωές των 
ανθρώπων αλλά και να αφιερώ-
σουν τραγούδια σε αγαπημένα 
τους πρόσωπα. Παράλληλα, τους 
δόθηκε η ευκαιρία να ενημερώ-
σουν το κοινό για τον ετήσιο χορό 
του συλλόγου, ο οποίος θα πραγ-
ματοποιηθεί το Σάββατο 24/2 στο 
κέντρο διασκέδασης Music Hall 
Σείριος στο Μακροχώρι Ημαθίας και ώρα 8:30 μ.μ καθώς επίσης και να τους πληροφορήσουν ότι 14 
Φεβρουαρίου είναι η παγκόσμια  ημέρα ενημέρωσης - αφύπνισης για τις συγγενείς καρδιοπάθειες. Μέ-
σω του ραδιοφώνου λοιπόν, έστειλαν μήνυμα αγάπης και αισιοδοξίας, στα παιδιά που γεννιούνται με 
καρδιακά προβλήματα.

Οι ωφελούμενοι απόλαυσαν την εμπειρία καθώς τους δόθηκε η ευκαιρία να γίνουν για λίγο ραδιο-
φωνικοί παραγωγοί και να αφεθούν στην μαγεία του ραδιοφώνου.

Δύο μουσικές 
παραστάσεις από 

το «Μουσικό κουτί»
Το ‘’ΩΔΕΙΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ’’ παρουσιάζει 

σε συνεργασία με τα παιδικά τμήματα (χο-
ρωδίες και τμήματα μουσικής προπαιδίας) 
του εργαστηρίου τεχνών ‘’ΜΟΥΣΙΚΟ ΚΟΥΤΙ’’ 
δύο μουσικές παραστάσεις το Σάββατο 24 και 
Κυριακή 25 Φεβρουαρίου 2018 στο Δημοτικό 
Θέατρο Νάουσας στις 20:00μ.μ.

Η μεγάλη ορχήστρα του Ωδείου που απο-
τελείται από σπουδαστές που ήδη έχουν κάνει 
μια μουσική διαδρομή συμπράτουν με παιδιά 
που τώρα γνωρίζουν το μεγαλείο της μουσι-
κής.Στην αρχή θα παρουσιάσουν αγαπημένα 
τραγούδια της προσχολικής ηλικίας.Τη σκυ-
τάλη πέρνουν παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας με 
μελωδίες κορυφαίων ελλήνων συνθετών.Τέλος 
τραγούδια από το μουσικό ανθολόγιο κλείνουν 
την εκδήλωση.

Ευχαριστήριο
Τη Δευτέρα  12 Φεβρουαρίου 

έπειτα από ιδιωτική πρωτοβου-
λία του ΜπαρμΠέρη, Περικλή 
Φεζόπουλου, 10 ωφελούμενοι 
του ΚΔΗΦ ΑμεΑ «Τα Παιδιά 
της Άνοιξης» επισκέφτηκαν το 
«παραδοσιακό» κουρείο. Εκεί 
κουρεύτηκαν και ξυρίστηκαν 
δωρεάν, έχοντας μια ξεχωριστή 
εμπειρία χαλάρωσης και περι-
ποίησης, καθώς ο ιδιοκτήτης, με 
την ευχάριστη διάθεση του έκανε 
τους ωφελούμενους περισσότε-
ρο όμορφους αλλά και χαρού-
μενους.

Ευχαριστούμε πολύ ΜπαρμΠέρη…. 
Το Δ.Σ. του Συλλόγου

«Ανοιξιάτικες Καλλιτεχνικές Δράσεις»
από την  Εύξεινο Λέσχη Χαρίεσσας

«Ανοιξιάτικες Καλλιτε-
χνικές Δράσεις» για παιδιά, 
νέους και ενήλικες, από την  
Εύξεινο Λέσχη Χαρίεσσας. 
Τα προγράμματα θα πραγ-
ματοποιούνται τις Κυρια-
κές εντελώς δωρεάν από 
τις 11π.μ έως τις 14:00 
μ.μ στην αίθουσα του συλ-
λόγου, με διάφορες θεμα-
τικές. 

Σκοπός τους είναι η μύ-
ηση των νέων στις τέχνες, 
τη δημιουργική απασχόλη-
ση, την ανάπτυξη και την 
καλλιέργεια δεξιοτήτων δη-
μιουργικής φαντασίας, σε 
δράσεις που προάγουν τον 
Πολιτισμό και διατηρούν 
την Πολιτιστική κληρονομιά.

Η έναρξη των τμημάτων θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 25 Φεβρουαρίου 2018, στις 11:00 π.μ.  

«Συνάντηση Γεύσεων» στην Εύξεινο 
Λέσχη Ποντίων Νάουσας

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε 
το απόγευμα της Παρασκευής 16 Φε-
βρουαρίου, η εκδήλωση «Συνάντηση 
Γεύσεων» από την Εύξεινο Λέσχη 
Ποντίων Νάουσας, επί της οδού Δη-
μητρίου Βλάχου (Δημαρχίας), σε συ-
νεργασία με τα καταστήματα «Αέναη 
γη - Φανιάδης Φώτης» και «Τζέπος 
Daily Bakery». Οι περαστικοί είχαν 
την ευκαιρία να γευτούν μία ποικιλία 
Ναουσαίικων και Ποντιακών προϊόντων, αλλά και ταυτόχρονα να παρακολουθήσουν ζωντανά την παρα-
σκευή Ποντιακών εδεσμάτων, όπως Σοβρά και Σιρόν. Στην μουσική η ανεπανάληπτη ορχήστρα του Βαγγέ-
λη Ψαθά, που απογείωσε το κέφι και τον χορό, με τις μελωδίες της.



Το Σάββατο 10 και την 
Κυριακή 11 Φεβρουαρίου 
2018 πραγματοποιήθηκε στη 
Θεσσαλονίκη  ο προκριματι-
κός αγώνας για το διαγωνι-
σμό ρομποτικής First Lego 
League. Στο διαγωνισμό 
αυτό συμμετείχαν 50 παιδιά 
από ομάδες που δημιουργή-
θηκαν και προπονήθηκαν 
στη Δημόσια Βιβλιοθήκη της 
Βέροιας από το Νοέμβριο 
του 2017, στο πλαίσιο του 
εκπαιδευτικού προγράμμα-
τος S.T.E.A.M. yourself with 
FLL Βέροιας. 

ΤοFIRSTLEGOLeague είναι ο
πανελλήνιος διαγωνισμός Ρομπο-
τικής, που για τη σχολική χρονιά
2017 – 2018 τελεί υπό την αιγίδα
τηςΑ.Ε. τουΠροέδρου τηςΔημο-
κρατίαςΚυρίουΠροκοπίουΠαυλο-
πούλου.Διεξάγεταικάθεχρόνοαπό
το 2013.Αποκλειστικός διοργανω-
τής για τηνΕλλάδα και τηνΚύπρο
είναιτοΦιλεκπαιδευτικόΜηΚερδο-
σκοπικόΣωματείοeduACTπουέχει
σανστόχο τηνπροώθηση καινοτό-
μων εκπαιδευτικώνπρακτικών και
τηντεχνολογία.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα
S.T.E.A.M.yourselfwithFLLΒέροι-
ας, αποτελεί προϊόν συνεργασίας
της eduACTμε τοVeriaTech Lab
τηςΔημόσιαςΚεντρικής Βιβλιοθή-
κης τηςΒέροιας και την έμπρακτη
στήριξη τηςΑμερικανικήςΠρεσβεί-
αςστηνΑθήναπουχρηματοδοτείτο
πρόγραμμα.

Ο στόχος του προγράμματος
STEAMyourselfwith FLL ήταν να
εμπνεύσει παιδιά ηλικίας 9 έως
16 ετών να προσεγγίσουν έννοι-
ες τηςΦυσικής, της Τεχνολογίας,
τηςΜηχανικής,τωνΤεχνώνκαιτων
Μαθηματικών με έναν παιγνιώδη
τρόπο,βασιζόμενοιστηνκατασκευή
και τονπρογραμματισμό ενός ρο-
μπότ.Τοπρόγραμμααναπτύσσεται
στα μέρη και τις βασικές αξίες του
ΠαγκόσμιουΔιαγωνισμού FIRST
LEGOLEAGUEπουδιοργανώνεται
σε περισσότερες από 80 χώρες,
ενώ οφείλει να σημειωθεί πως α-
ποτελεί μία ολοκληρωμένη εκπαι-
δευτικήπαρέμβασηπου καλλιεργεί
έναεκτενέςεύροςδεξιοτήτωνστους
μαθητές/τριες,όπωςψηφιακές,κοι-
νωνικές, συνεργατικές και δεξιότη-
τεςπρογραμματισμούκαιέρευνας.

Από τις 5  ομάδεςπουπροπο-
νήθηκαν, 2 έλαβαν διακρίσεις α-
φού:•ΗΟμάδαAquaBotsέλαβετο
βραβείογιατοκαλύτεροTeamwork
(2ηθέση)

•και η ομάδαEliminators έλαβε
το εισιτήριο για τον τελικό της δι-
οργάνωσηςόπουθαγίνειπάλιστη
Θεσσαλονίκηστις4Μαρτίου2018.

Θερμάσυγχαρητήριασε όλα τα
παιδιά και τουςπροπονητές τους,
πουμεαμείωτο ζήλοκαιαπεριόρι-
στο ενθουσιασμό, δούλεψαν μαζί,
όλους αυτούς τους μήνες, στο ό-
μορφο ταξίδι στη γνώση και στην
καινοτομία.Δηλώνουμεπαρών και
γιατηνεπόμενηχρονιά

http://eduact.org/el/steam/
http://firstlegoleague.gr/
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 

Φεβρουάριος 2018 
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκατά

τοδιάστημααπό19-02-2018 μέχρι25-2-
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

ΔιάκρισητωνΟμάδωνΡομποτικήςτηςΔημόσιας
ΒιβλιοθήκηςτηςΒέροιας,στοδιαγωνισμόρομποτικής

FirstLegoLeague

Φαρμακεία
Πέμπτη 22-2-2018

13:30-17:00ΚΟΥΠΑΤΣΙΑΡΗ
ΜΑΡΙΑΒΙΚΕΛΑ10 -ΚΕΝΤΡΙ-
ΚΗΣΓΩΝΙΑ23310-28491

20:30-01:00+διαν.ΛΙΑΚΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΙΜΩΝΟΣ1-3
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (πιάτσα ταξί)
23310-72677



ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΟΥΝΤΑ Ι :  1 )
Δ ιαμέρ ισμα 26 τ . ,μ .
σ τον  3ο  όροφο  ευ -
ήλ ιο  κα ι  ευάερο,  σε
πολύ καλή κατάστα-
σηπλησίον τηςπλα-

τε ίας  Ωρολογ ίου .  2 )
Οικόπεδο 1.100 τ .μ.
στα Παλατίτσια. Από
το ν  ι δ ι ο κ τ ή τ η .  Με -
σ ί τ ες  αποκλε ίον τα ι .
Τηλ.:6937226223.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ από ιδιώ-
τη καινούργιο κατάστη-
μα 45 τ.μ. στο κέντρο

τηςΒέροιας(Κεντρική5
- δίπλα στοΕπιμελητή-
ριο), με πατάρι 30 τ.μ.,
αυτόνομη θέρμανση
και θέσηπάρκιγκ.Τηλ.:
6936870915.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι
10 στρέμματα με δέ-
ντρα (ροδακινιές) στον
5ο χρόνο, στην περιο-
χή τηςΜέσης, 500 μέ-
τρααπό τοχωριό.Τηλ.
επ ικο ινων ίας :  6971
629160.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γωνιακό

οικόπεδοστοΆνωΜακρο-
χώρι,700τ.μ.,με2κατοικί-
ες60τ.μ.και75τ.μ.ηκάθε
μία, ενοικιαζόμενεςκαιοι
δύο, στη μία υπάρχουν
φωτοβολταϊκά,μεεισόδη-
μα7.000ευρώτοχρόνο.
Τηλ.:6976555452.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο
510 τ.μ., στοΔιαβατό.
Τιμή συζητήσιμη χω-
ρίς μεσίτες. Τηλ.: 6980
357675.

ΠΑΝΟΡΑΜΑ στο κέ-
ντρο, πωλείται οικόπε-
δο, σε κεντρικό δρόμο,
απεριόριστη θέα, 320
τ.μ. Τηλ.: 6947 263810

κ.Μαρία.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ  αγρός

με ροδάκινα και πομώ-
ναστην άσφαλτο 7.500
τ.μ.,  κοντά στην.Αγ.
Μαρίνα και Αγ. Γεώρ-
γιο. Τηλ.: 6945 122583
Euromesitiki.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΑΠΟΘΗΚΕΣ-

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ-
ΓΡΑΦΕΙΑ-
ΓΚΑΡΑΖ-
ΧΩΡΑΦΙΑ

ΠΑΣΤΕΡ 8 Βέροια,
ενοικιάζεται γκαρσονιέ-

ρα1ΔΧΛΚ, επιπλωμένη.
Εχει κεντρικήθέρμανση,
κλιματιστικό, T.V., ψυ-
γείο,ηλ.κουζινάκι(φούρ-
νο-εστίες), εγκατάστα-
ση internet κ.λπ.Πληρ.
τηλ.:2331024939,6973
015833.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκέντρο,
Αστικά, γκαρσονιέρα

3ου ορόφου, δωμάτιο,
σαλοκουζίνα, μπάνιο,
ανακαινισμένη, ατομική
θέρμανση πετρελαίου,
αιρ κοντίσιον, πλήρως
επιπλωμένη,ευχάριστη,
φωτεινή.Ενοίκιο180,00
ευρώ. Μεσιτικό γρα-
φείο «ΣΤΟΧΟΣ». Τηλ.:
23310 68080, 6973
735020.
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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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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ πρώην

εξουσιοδοτημένοσυνεργείο

OPEL, πλήρως εξοπλισμέ-

νο, με πολύ καλό ενοίκιο.

Τηλ.:6944860080.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  οδηγός με
δίπλωμαΕ&ΠΕΙ για δρο-

μολόγια εξωτερικού. Τηλ.:

6972802615.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για
εργασίασε εργαστήριο κρε-

άτων. Πληροφορίες: 23310

42680. Ώρες επικοινωνί-

ας: 09.00-12.00, κ.Λευτέ-

ρης-Γιώργος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για
παραδοσιακό καφενείο στο

κέντρο της Βέροιας. Τηλ.:

6986123486.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ηλεκτρολόγος
και μηχανικός αυτοκινήτων

για συνεργείο στη Βέ-

ροια.Πληρ.τηλ.:23310

71553&6936905040.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ:  βο-
ηθός μάγειρα κα άτο-

μα για την κουζινα σε

γνωστή ταβέρνα στη

Βέροια. Τηλ.: 23310

70846 μετά τις 10.00

π.μ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρο
άτομο για το κυλικείο

στο Νοσοκομείο Βέ-

ροιας. Βιογραφικά αυ-

τοπροσώπως στο κυ-

λικείο.

BIOMHXANIA του
Νομού Ημαθίας ζητάει

Χημικό Μηχανικό. Α-

ποστολή βιογραφικών

στο: guru.recrui ts@

gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: οδο-
ντίατροςγιασυστέγαση

και κοπέλα για να ερ-

γασθεί σαν βοηθός ο-

δοντιάτρουστηΒέροια.

Τηλ.:6946145626.

Η  Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α
inoxcon sofkos α-

ναζητεί βοηθό ψυκτι-

κούγιαμόνιμηεργασία

και επίσης αναζητεί

άτομο με γνώσεις σε

βιομηχανικό σχέδιο.Α-

ποστολή βιογραφικών

info@inoxcon.gr. Τηλ

2332024771.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άνδρες
γιαεργασίασεσυσκευ-

αστήριο τροφίμων στο

Μακροχώρι Ημαθίας.

Τηλ.:2331070401.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομογια
delivery έως 40 ετών

για μόνιμη εργασία για

το κατάστημα «Κρε-

πούλης» στη Βέροια.

Τηλ.:2331504753.

ΑΠΟΤΟΨΗΤΟΠΩ-
ΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΗΣ ζητού-
νται κοπέλες για εργα-

σία.Τηλ.:6984472747,

κοςΓιώργος.

ΖΗΤΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ  με
πολευτή εμπειρία στον

αυτισμό αναλαμβάνει

παράλληλη στήριξη σε

όλες τις βαθμίδες εκ-

παίδευσης κατ’ οίκον

εκπαίδευση καθώς και

ψυχοεκπαίδευση και

συμβουλευτ ική γνέ-

ωνστον αυτισμό.Τηλ.:

6977980922.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβά-
νει τη φύάλη και περι-

ποίηση ηλικιωμένων

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙτριόροφοκατάστημαστοκέντροτης
αγοράςμέσαστονπεζόδρομοΑριστοτέλους21,πλήρες
εξοπλισμένομεασανσέρ,κλιματισμόκ.λπ.Πληροφορί-
εςστοτηλ.:6945541642κ.Ζαφείρης.
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σε24ωρηβάση.Τηλ.: 6993

678697.

ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ κυρία μο-
νογονικήςοικογένειας, ζητάει

εργασία, γιαφύλαξη ηλικιω-

μένωνκαικαθαρισμόσπιτιών.

Τηλ.εφωνο:6999262565.

ΚΥΡΙΑ ζητεί εργασία για
φύλαξημωρούήκαθαρίστρια

σεσπίτι και γραφεία.Τηλ. ε-

πικοινωνίας:2331073642.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει την

φροντίδαηλικιωμένων&καθα-

ρισμασπιτιών, γραφείωνκαι

σκάλες.Τηλ.:6946479828.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ  κρεβατάκι

ΒΕΒΕ σε άσπρο χρώμα,

με στρώμα και υφασματά-

κια προστατευτικά, σχεδόν

αχρησιμοποίητο. Τιμή ευ-

καιρίας 150,00 ευρώ.Τηλ.:

6977430658.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ εξοπλισμός

καφετέρ ιας  ( καφετ ι έρα

ASTORIAMONH),πλυντήριο

πιάτων (DIHR-Ιταλικό),φρα-

πιέρα (επαγγελματική-βαρέ-

ως τύπου), τοστιέρα (επαγ-

γελματική2εστιών),2στρογ-

γυλά τραπέζια, 7 καρέκλες

(με κουπαστή) και 8 ψηλά

σκαμπό.Πωλούνται σε τιμή

ευκαιρίας.Τηλ.:6974867093.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΕΥΚΑΤΑΣΤΑΤΟΣ κύριος

50 ετώνψάχνει εμφανίσιμη

κυρίαως 50 ετών για γνω-

ριμία.Τηλ.:6972371446.

ΚΥΡΙΟΣ 72 ετών ζητεί
κυρια από 50 ετών έως 70

για σοβαρή σχέση. Τηλ.:

6989007541.

42ΧΡΟΝΟΣεμφανίσιμος
με ανώτερημόρφωση ζητεί

γνωριμίαμεκοπέλαευχαρί-

στουχαρακτήρα.Τηλ.:6942

274316.

ΚΥΡΙΟΣ ζητά να βρει
κυρία χωρίς υποχρεώ-

σεις, φτωχειά, για σοβα-

ρή σχέση. Τηλ.: 23310

26934.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:23841 -ΩΡΟΛΟΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

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

Κωδ:24143 -ΠΡΟΜΗΘΕΑΣΚέντροΕ-
ΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΓκαρσονιέρασυνολικήςεπιφά-
νειας28τ.μ.στον4οόροφο.Αποτελείταιαπό
1Υπνοδωμάτιο,ΣαλονοκουζίνακαΙΜπάνιο
.Είναικατασκευασμένητο1976καιδιαθέτει
θέρμανσηΜΕΚλιματισμό,τακουφώματατου
καινούργιαΑλουμινίου,Ανελκυστήρα,A/C,και
μερικάέπιπλατιμή: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.118ΣτηνΑΝΟΙΞΕΩΣενοικιάζεται
μίαπλήρωςανακαινισμένηγκαρσονιέρα1ου
ορ.38 τ.μ.μεδύοχώροςκαι εντοιχισμένη
ντουλάπα ,ηθέρμανσητηςμεδύοκλιματι-
στικάInverterκαιηπόρταΘωρακισμένη,σε
εξαιρετικάκαλήκατάσταση,ενοίκιο200€.

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

κωδ.23399ΑΓΙΑΒΑΡΒΑΡΑ,καινούργια
γκαρσονιέρα50τ.μ.1οςόροφος,βλέπεισε
ανοιχτωσιά,νεόδμητη,σεπολύκαλήκατάστα-
ση,καινούργιασυνθετικάκουφώματαμεδιπλά
τζάμια,άριστηδιαρρύθμιση,οιχώροιτηςλει-
τουργικοί,αυτόνομηθέρμανσημεογκομετρητές
,χωρίςκοινόχρηστα,μόνο180€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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.13662Πλήρωςανακαινισμένοδι-
αμέρισμαστηνΠλ.Ωρολογίου65 τ.μ. 2/υ
σαλονοκουζίνακαιμπάνιο1οςορ.χωρίςα-
σανσέρ.Με δύο αποθηκευτικούς χώρους
εντοιχιζόμενηντουλάπα,ατομική-αυτόνομη
θέρμανση,καινούργιασυνθετικάκουφώματα
μεδιπλάτζάμιακαιμεμηδενικάκοινόχρηστα.

Ενοίκιο250€.
Κωδ.23201ΚΕΝΤΡ0, ενοικιάζεται κο-

μπλέανακαινισμένοδιαμέρισμα82 τ.μ.,με
2υ/δ,σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο,3οςόροφος,
καλοδιατηρημένοπράγματι , έχειαλουμινίου
κουφώματαμεδιπλάτζάμια,καλαίσθητο,α-
τομικήθέρμανσημε4κλιματιστικά inverter,
ηλιακόθερμοσίφωνα,αποθήκηκαιμεηλε-
κτρικέςσυσκευέςστηνκουζίνα,ενοίκιο240€.
Δίνεται και επιπλωμένοκομπλέστα280€ .
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:23967 -ΠΙΕΡΙΩΝΤΕΡΜΑΕΝΟΙ-
ΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάαποκλειστικότητανεόδμητο
διαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.,βλέ-
πεισεανοιχτωσιά,1οςΥπερυψωμένος.Απο-
τελείταιαπό2Υ/Δ,μίαωραίαΣαλονοκουζίνα
καιΜπάνιο .Είναικατασκευασμένοτο2002
καιδιαθέτει θέρμανσηΑτομικήΠετρελαίου,
έχειΚουφώματαΣυνθετικάμεδιπλάτζάμια,
Ανελκυστήρακαινούργιο,κλειστόγκαράζμε-
γάλοκαιδυνατότητα2ηςθέσηςστάθμευσης,
Τέντες,Σίτες,BBQ,Μπαλκόνια16τ.μ.-Τιμή:
300€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΕΡΓ.ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ,ενοικιάζεταιμίαμονο-

κατοικία75τ.μ.,ανεξάρτητηκατασκευή1970,
στοισόγειοσαλόνιμεκουζίνακαινούργιακαι
στονόροφο2υ/δ,μεατομικήθέρμανσηπε-
τρελαίουκαιμεωραίο κήπο,θωρακισμένη
πόρταεισόδου,ναισεκατοικίδια,ενεργειακής
κλάσηςΗ, ευκαιρίαχωρίςαμφιβολίακαισε
τιμήπράγματι χαμηλή,Πληροφορίες μόνο
στηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ , ενοίκιο200€.
Θαείναιελεύθεροαπό1/03/2018.

Κωδ23243ΠΙΕΡΙΩΝ,Μονοκατοικία95
τ.μ., κατασκευή1965,2υ/δ, 1οςόροφος,
σεανοιχτωσιά, καλοδιατηρημένη , ατομική
θέρμανσηπετρελαίου,μεκαινούργιασυνθε-
τικάκουφώματα , διαθέτει ηλιακόθερμοσί-
φωνα,μεπολύάνετηβεράντακαιμεανοιχτό
parking,τοοποίοείναικαιαυλήδικήτου.Ε-
νοίκιο260€.

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:22858 -ΑΝΟΙΞΕΩΣΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

ΤΑΙΑποθήκησυνολικήςεπιφάνειας180τ.μ.
ημιυπόγεια.Αποτελείταιαπό1Χώρομεγάλο
καιδιατίθεταικαιγιαΠάρκινγκ,Τιμή:180€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:22838-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΓρα-

φείοσυνολικήςεπιφάνειας25τ.μ.1οςΥπερυ-
ψωμένος.Αποτελείταιαπό1Χώρο,καιWC.
Είναι κατασκευασμένο το1976καιδιαθέτει

θέρμανσηΑτομική-Πετρέλαιο,-Τιμή:150€.
Κωδ.22875ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ,άριστοι

χώροιγραφείωνανακαινισμένοιπολυτελώς,3
χώροι75τ.μ.,μεδικότουςκαινούργιοWC,1
οςόροφος,,ηευπρέπειατωνχώρωνδεδομέ-
νη,δομημένηκαλωδίωσηπαντού,καινούργια
συνθετικάκουφώματαμεδιπλάτζάμιακαιμε
πολύακριβάυλικάδόμησης,ατομικήθέρμαν-
σημεθερμοπομπούςηπροβολήτωνάριστη
τοδεμίσθωμα350€.Αποκλειστικήδιάθεση
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 23559 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

κατάαποκλειστικότηταΚατάστημασυνολικής
επιφάνειας30 τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείταιαπό
1Χώρο,.Είναικατασκευασμένοτο1980και
διαθέτειΚουφώματαΑλουμινίουκαινούργια
τιμή150€.

Κωδ: 23625 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
κατάαποκλειστικότηταΚατάστημασυνολικής
επιφάνειας44 τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείταιαπό
1Χώρο,καιWC.Είναι κατασκευασμένο το
1987καιδιαθέτειΚουφώματαΑλουμινίου, -
Τιμή:160€.

Κωδ:23521-ΠΙΕΡΙΩΝπερίπουστημέ-
σηΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  ισόγειο κατάστημασυ-
νολικής επιφάνειας60 τ.μ.Αποτελείταιαπό
1ΧώροκαιμεWC.Είναι κατασκευασμένο
το1976καιδιαθέτειΠροαύλιοτοδεΜίσθω-
μα του290€.Τογραφείομαςδιαθέτει την
ΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτου
αυτού.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ:23792 -ΚΕΝΤΡΟενοικιάζεταια-

νοιχτόπάρκινγκσεπυλωτή15τ.μ.μεμηνιαίο
μίσθωμαμόνο50€.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:13465-ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙΚέντροΠΩ-

ΛΕΙΤΑΙκατάαποκλειστικότηταανακαινισμένο
Διαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας69τ.μ.1ος
Υπερυψωμένος.Αποτελείταιαπό2Υπνοδω-
μάτια,Σαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιο .Είναικατα-
σκευασμένο το1987καιδιαθέτειθέρμανση
Αυτόνομη -Πετρελαίου,ΑπεριόριστηΘέα,
ΚουφώματαΑλουμινίουσυρόμενα,Πάρκινγκ,
Έπιπλα,Ηλ.Συσκευές,Διπλάτζάμια,Σκαλιά

εισόδου-Τιμή:40.000€.
Κωδ:13740 -ΣτηνΕΛΗΑμεεξαιρετική

θέαδιαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας92τ.μ.
ευρισκόμενοστον3οόροφο.Αποτελείταιαπό
2Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,ΚουζίνακαιΜπάνιο
.Είναικατασκευασμένοτο1975καιδιαθέτει
θέρμανσηΑτομικήμεπετρέλαιο,έχεικουφώ-
ματαξύλινακαιανελκυστήρακαινούργιο,έχει
επίσηςκλιματιστικάκαιτέντες,τιμή:95.000€.

Κωδ:13556 -ΣΤΑΔΙΟΥΠΩΛΕΙΤΑΙΔια-
μέρισμασυνολικήςεπιφάνειας106 τ.μ.1ος
Υπερυψωμένος.Αποτελείταιαπό2Υπνοδω-
μάτια,Σαλόνι,Κουζίνα,ΜπάνιοκαιWC.Είναι
κατασκευασμένοτο1991καιδιαθέτειθέρμαν-
σηΑτομική -Πετρέλαιο,ΑπεριόριστηΘέα,
ΚουφώματαΣυνθετικά,ΠόρταΘωρακισμένη,
Αποθήκη,Τέντες,Διπλάτζάμια,Ηλιακόθερ-
μοσίφωνα-Τιμή:75.000€.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:13725 -ΤρίλοφοΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά

αποκλειστικότηταΜονοκατοικίασυνολικής
επιφάνειας70 τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείταιαπό
1Υπνοδωμάτιο,Σαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιο .
Είναι κατασκευασμένη το1968καιδιαθέτει
ΚουφώματαΞύλινα,Αποθήκη,Κήπο-Τιμή:
20.000€.

Κωδ:13743 -ΡάχηΠΩΛΕΙΤΑΙκατάα-
ποκλειστικότηταΜονοκατοικίαεπιφάνειας85
τ.μ.οκάθεόροφος,2επιπέδων.Αποτελείται
από2Υπνοδωμάτια,Σαλοκουζίνα,2Μπάνια
καιWC.Είναικατασκευασμένη το1954και
διαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέλαιο,Απε-
ριόριστηΘέα,τακουφώματατηςσυνθετικάμε
διπλάτζάμια,Πάρκινγκ,ΑποθήκηκαιΚήπο,
A/C,Τιμή:140.000€.

Κωδ:13758ΤΡΙΛΟΦΟΣ,Μονοκατοικία
ηοποίααποτελείταιαπό ένα ισόγειοκατά-
στημα210τ.μ., 1ο και 2ο όροφοαπόδυο
διαμερίσματατων150τ.μ.οκάθεόροφος,τα
οποίαβρίσκονταισεοικόπεδο744τ.μ., είναι
κατασκευή1992,εκπληκτικήκαιανεμπόδιστη
θέα,μεπολύωραίο κήπο,οι χώροι τουλει-
τουργικοί,σεαμφιθεατρικήθέση,διαμπερές,
Μόνοσοβαρέςπροτάσειςθασυζητηθούν.,σε
πολύκαλήτιμήμόνοόλομαζίμόνο120.000€
,Αποκλειστικήδιάθεσηκαι υπόδειξημόνο
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13151-ΩΡΟΛΟΙπωλείταιαποθή-

κησυνολικήςεπιφάνειας420τ.μ.Ημιυπόγειο.
Αποτελείται από6Χώρους, καιWC.Είναι
κατασκευασμένητο1974-Τιμή:80.000€.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:12947-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙνεόδμη-

τοΓραφείοσυνολικήςεπιφάνειας42τ.μ.στον
2οόροφο.Αποτελείταιαπό2Χώρους,.Είναι
κατασκευασμένοτο1991καιδιαθέτειθέρμαν-
σηΑτομική-Ηλεκτρικό,ΚουφώματαΑλουμινί-
ου,Διπλάτζάμια-Τιμή:65.000€.

κωδ.13497.ΚΕΝΤΡΟ,Επαγγελματικήστέ-
γηκατάλληληκαιγιαφροντιστήριομεπλήρη
εξοπλισμόκαιμεάδειαενεργή95τ.μ.,καθ.και
105τ.μ.μικτάκατασκευή1971,4χώροι,2ος
όροφος,ανακαινισμένοεκβάθρων,σεπολύκα-
λήκατάστασημεκαινούργιασυνθετικάκουφώ-
ματακαιμεδιπλάτζάμια,οιχώροιτουλειτουρ-
γικοίκαιηθέρμανσηανεξάρτητη,ηπρόσβαση
τουάνετη,μεθωρακισμένηπόρτακαιμεδύο
WC,εξαιρετικήςπροβολήςκαισεκεντρικότατο
σημείο,τιμήευκαιρίας,μόνο70.000€,Υπόδειξη
μόνοσεσοβαρόενδιαφέρον.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ.13541.ΩΡΟΛΟΙπωλείται ισόγειο

κατάστημα50τ.μ.διαθέτεικαι20τ.μ.πατάρι,
μετουαλέτακανονικά,πάνωσεκεντρικόδρό-
μο,πολύκοντάστορολόικαισεπολύκαλή
τιμήμόνο25.000€.

Κωδ:13511 -πλησίονΔΕΗΠΩΛΕΙΤΑΙ
νεόδμητοΚατάστημασυνολικής επιφάνειας
95 τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώρο, .
Είναι κατασκευασμένο το1996καιδιαθέτει
Αποθήκη123τ.μ.-Τιμή:40.000€.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ.13573ΑΜΜΟΣ,Αγροτεμάχιο8.000

τ.μ.,μετομισόναέχειροδάκινα4ετώνκοντά
στοκανάλικαιμεδυνατότηταεύκολουποτί-
σματοςτιμή22.000€.

Κωδ13640ΣΤΟ7.5ΔΡ.ΒΕΡ.-,Δεύτερο
από τονκεντρικόδρόμογιαΝάουσα5.472
τ.μ.,χωραφοοικόπεδοσεπρονομιακήθέση,
σεαπίστευταχαμηλήτιμή,ευκαιρίαμόνογια
αποφασιστικό αγοραστή,Αποκλειστική δι-
άθεσηαπό τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝκαι
υπόδειξημόνοσεσοβαρά ενδιαφερόμενο,
τιμή28.000€.

Κωδ13609ΣΤΟ7.5ΔΡ.ΒΕΡΟIΑΣ-ΝΑ-
ΟΥΣΑΣ:Πωλούνταιδυοαγροτεμάχιαδίπλα
δίπλασυνολικά  9.700 τ.μ., μεδυνατότητα
άρδευσης(ηγραμμήτουνερούπερνάειμέσα
απότοχωράφι),σεεξαιρετικάχαμηλή τιμή,
μόνο22.000€.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ.12966ΠΑΝΟΡΑΜΑπωλείταιοικό-

πεδογωνιακόμεαπεριόριστηθέα,μεγέθους
419τ.μ ,κτίζει336τ.μελαφρώςεπικλινές,η
δετιμήτουστις125.000€.

Κωδ.13007ΑΚΡΟΠΟΛΗπωλείταιέναε-
ξαιρετικόοικόπεδομεγάλο1.010τ.μ.γωνιακό
ανατολικό,κατάλληλοκαιγιαοικοδομήμεσ/δ
0,8,τιμήμόνο130.000€.

Κωδ:12923 -ΒέροιαΡάχηΠΩΛΕΙΤΑΙ
κατάαποκλειστικότηταΟικόπεδοσυνολικής
επιφάνειας1033 τ.μ.Επιπλέονχαρακτηρι-
στικά:Άρτιο καιΟικοδομήσιμο   ,αποτελεί
εξαιρετικήευκαιρία.Τιμή:22.000€.

κωδ.12952ΑΚΡΟΠΟΛΗ,σεμοναδικό
σημείοκαιμεθέατονκάμποτηςΒέροιαςπω-
λείταιοικόπεδο1.090τ.μ.,μεΣ.Δ.0,8 , τιμή
90.000€.Μπορείναπουληθείκαιτομισό.

ΠΩΛΗΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ13817ΒΥΖ.ΜΟΥΣΕΙΟπωλείται

κλειστόανεξάρτητογκαράζ άνετο20τ.μ., ι-
σόγειο,μεκαλήπρόσβασηκαιτιμήεξαιρετικά
χαμηλή,μόνο7.000€.

ΠΩΛΗΣΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Κωδ.105276ΣτηΒέροιαπωλείται επι-

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

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣΓΙΑΤΟΛΜΗΡΟΥΣ
Κωδ.12951ΑΚΡΟΠΟΛΗ,μεανατολικό

προσανατολισμόοικόπεδο και με θέα τον
κάμποτηςΒέροιας,εντόςσχεδίουπόλεωςμε
Σ.Δ.0,8μεγέθους400τ.μ.,πωλείταιστηντιμή
των38.000€.

Κωδ:13574-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙκομπλέ
ανακαινισμένηΓκαρσονιέρα -Studioσυνολι-
κήςεπιφάνειας18τ.μ.σεημιώροφουπερυ-
ψωμένο.Αποτελείται απόΣαλονοκουζίνα,
καιμπάνιο.Έγινεανακαίνισητο2006καιδι-
αθέτειθέρμανσηΑτομικήμεκλιματιστικόκαι
θερμοπομπό,Κουφώματακαινούργια ,A/C,
μεέπιπλακομπλέκαι Ηλ.Συσκευές,Διπλά
τζάμια.-Τιμή:10.000€.

Κωδ.13082ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ,πωλείταιδι-
αμέρισμα84 τ.μ.σε ημιόροφο, κατασκευή
1978,2υ/δ,σαλόνι, κουζίνα,μπάνιο,ηκα-
τάστασητουείναιμέτρια,τιμήμόνο28.000€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιδιαχείρισηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

www.laosnews.gr

Ταπαραπάνωαποτελούνμέροςτουχαρτοφυλακίουμας

Γιαναταδείτεόλαμπείτεστοwww.mesitiki.www.mesitiki.gr

Ηκατασκευαστική εταιρίαΜατσάλαςΧρήστος,
μεέδρατο9οχλμ.Βέροιας-ΝάουσαςΖΗΤΑένανΗ-
λεκτρολόγο-Μηχανικό,ένανηλεκτρονικόμηχανικόκαι
ένανπωλητήγιαμόνιμηαπασχόληση.Επιθυμητήη
γνώσηΑγγλικήςγλώσσαςκαιηγνώσηΗ/Υ.Βιογρα-
φικάσταγραφεία τηςεταιρίαςκαιστοe-mail: info@
matsalas.gr.Τηλ.:2331093440&6936805053.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ η επιχείρηση παιδικών ενδυ-
μάτων «OLE-OLA»,Αριστοτέλους 21, στον
πεζόδρομο της Βέροιας. Πληροφορίες 6945
541642κ.Ζαφείρης.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ πρατήριο υγρών καυσίμων και
υγραερίουστηνπεριοχήτηςΒέροιαςμεπλυντή-
ριο,λιπαντήριο,πάρκιγκφορτηγώνκαιπελατεία
θέρμανσης.Τοενοίκιοείναικαλό.Μόνοσοβαρές
προτάσεις.Τηλ.:6940507491.
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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€
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.Θ
85000€
N.ΠΡΟΔΡΟΜΟΣΜον/κια ημιτελης με 3ΔΣΚ +900 τ.μ
οικοπεδο0100€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑΜονοκατοικιαδιατηρητεασεοικοπεδο190
τ.μ70000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ

ΑΝΟΙΞΕΩΣΣτουντιοΛουξεπιπλωμενοΑ.Θ.230€
Π.ΜΕΛΑ3ος.3ΔΣΚ2WCΑ.Θπανελ,καλό300€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ4ος1ΔΣ-ΚWCΚ.Θ170€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ1ΔΣΚ4oςΘερμ/τεςμεθεα170€
Π.ΜΕΛΑ2ΔΣΚΑ.ΘΚοπλαμ,μωσαικο-ξυλο220€
ΩΡΟΛΟΙΣτουντιο,χωριςΘερμανση1ος-100€
ΠΑΠΑΓΟΥ1ΔΣΚΑ.Θχωριςκοιν.ισογειοκαι3ος120€
ΠΑΠΑΚΙΑ80τ.μ2ΔΣΚΑ.Θ.1οςανακαινις.2017-250€
ΚΕΝΤΡΟ2ΔΣΚ.Α.Θ.ΡΕΤΙΡΕΚοπλαμ,260€
ΚΕΝΤΡΟ3ΔΣ-ΚουζιναχωρισταΑ.Θ,Κοπλαμ280€
ΑΓ.ΠΑΤΑΠΙΟ25ετιαςδιαμπερεςμε3ΔΣΚΩρ/ση300€
ΚΕΝΤΡΟ2ΔΣΚΘέα,Κοπλαμ,θωρακ.Θερμ/τεςΑ/C280€
ΚΕΝΤΡΟ3ΔΣ/ΚΑ.Θεπιπλωμενο400€
ΩΡΟΛΟΙ2ΔΣΚΑ.Θκοπαμ,επιπλωμενο250€

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.μκονταστηνασφαλτο22000€
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

ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ πωλείται σπίτι 
150 τ.μ.διώροφο σε 300 τ.μ. οικόπεδο, στο κέ-
ντροτουχωριού,25.000ευρώ,τιμήσυζητήσιμη.

Τηλ.: 6979 159954.

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

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

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

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

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

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

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

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

Τογραφείομαςβρίσκεται:ΑγίουΑντωνίου1
στονπρώτοόροφο

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

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

Ζητούνται ακίνητα προς πώληση - ενοικίαση

www.laosnews.gr

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ 
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ (ΕΥΚΑΙΡΙΑ)

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

νατότηταναεπεξεργαστούνταεσπεριδοειδήκαιμε
φύλλακαινακηρωθούν100%.Τηλ.:2331021063.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Πωλείτα ι  κομπλέ

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

ΖΗΤΗΣΗΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΗΕταιρεία «TSIFLIDIS SECURITY» ζη-

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



P Χαλεπόν άρχεσθαι υπό 
χείρονος...

P Ήτοι: είναι αβάσταχτο 
να κυβερνάσαι από άνθρωπο 
χειρότερό σου. Το έλεγε ο Δη-
μοσθένης. Τι μου θυμίζει, τι μου 
θυμίζει...

P Θυμίζω ότι ο Δημοσθένης 
έγινε δεινός ρήτορας στην αρχαιό-
τητα, παρά την αδυναμία που είχε 
στην άρθρωση.

P Σαν τους σημερινούς πο-

λιτικούς που γίνονται πρωθυ-
πουργοί και υπουργοί οικονο-
μικών, παρά την αδυναμία που 
έχουν στα μαθηματικά.

P Ο Γιουνκέρ είπε ότι θαυ-
μάζει τους Έλληνες για τον τρόπο 
που αντιμετωπίζουμε τα προβλή-
ματα. Μεγάλη η πλάνη του αν θεω-
ρεί ότι τα αντιμετωπίζουμε.

P Το "κλπ" είναι το σημά-
δι που χρησιμοποιούμε για να 
δείξουμε πως δήθεν ξέρουμε πε-
ρισσότερα από ό,τι λέμε. Κυκλο-

φορεί και σε 
ετσέτερα.

P Κάποτε 
διάβαζες Μαρξ 
κα ι  γ ινόσουν 
κομμουνιστής. 
Σήμερα Μαρξ διαβάζουν όσοι θέ-
λουν να αποφύγουν τα λάθη του.

P Αντί του κεφαλαίου του 
Μαρξ, πλέον διαβάζουν άπαντα 
Χάρι Πότερ.

P Και θεωρούν ότι έγιναν 
μάγοι.

P Συνεπώς μπορείς 
να ανακατέψεις όλες τις 
θεωρίες στο όνομα της 
πράξης.

P Στη Βουλή στο σκάν-
δαλο Νοβάρτης. Διότι δεν 
επιστρέφει στον τόπο του 
εγκλήματος μόνον ο δολο-
φόνος.

P Καλύτερα να παρα-
μένεις σιωπηλός και να σε 
περνάνε για χαζό, παρά 
να μιλάς και να διώχνεις 
όλες τις αμφιβολίες.

P Αυτός πάντως που 
χαμογελάει εν μέσω 
κρίσης, έχει βρει κά-
ποιον για να κατηγο-
ρήσει.

P Από την 
άλλη, αν δεν τα 
καταφέρεις με την 
πρώτη, η ελεύθερη 
πτώση δεν είναι για 
σένα.

P Άλλοι με ένα 
μόνο σπίρτο ξεκινούν 
μια πυρκαγιά στο δά-
σος, κι εγώ χρειάστη-

κα ένα ολόκληρο κουτί σπίρτα για 
να ανάψω χθες το τζάκι.

P Φέτος πάντως ασπάστη-
κα και τον κλιματισμό.

P Και:

Ο Τοτός ήθελε 
να κάνει εντύπωση 
στη μητέρα του με 
το ποδήλατο του. 
Εκεί λοιπόν που 
οδηγούσε το πο-
δήλατο, περνάει 
δίπλα από τη μαμά 
του και της λέει:

-Κοίτα μαμά, ο-
δηγώ το ποδήλατό 
μου χωρίς πόδια!

-Πρόσεχε παιδί 
μου! του λέει εκεί-
νη.

Λίγο αργότερα, 
ξαναπερνάει και 
της λέει:

-Κοίτα μαμά, ο-
δηγώ το ποδήλατο 
χωρίς χέρια!

-Πρόσεχε παιδί μου! του λέει ε-
κείνη.

Λίγο αργότερα, ξαναπερνάει 
μπροστά από τη μαμά του κλαίγο-
ντας:

-Κοίτα μαμά, οδηγώ το ποδήλα-
το χωρίς δόντια!

K.Π.
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