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Δημαρχεία, νοσοκομεία
και πολιτικός λόγος

  Άμεσα αντανακλαστικά επέδειξε ο δήμος Νάουσας 
στην κατάθεση πρότασης σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα για 
επανάχρηση του αναξιοποίητου τμήματος της πρώην 
Βέτλανς για κέντρο διοίκησης, χωρίς μάλιστα κόστος για τον 
δήμο. Με κυρίαρχη επιλογή τη μεταφορά του δημαρχείου, 
της ΔΕΥΑΝ και όλων των κτιρίων που μισθώνει ο δήμος, 
σε ενιαίο χώρο, πόσο μάλλον όταν η σημερινή κατάσταση 
του δημαρχείου κάθε άλλο παρά συνθήκες εργασίας και 
αποτελεσματικότητας μαρτυρά. Όσο κι αν από την πλευρά 
της μείζονος μειοψηφίας η νέα πρόταση μεταφράστηκε 
ως... κωλοτούμπα (επειδή ο προηγούμενος σχεδιασμός 
αφορούσε τη μεταφορά του δημαρχείου στο Λόγγου-
Τουρπάλη), η ουσία είναι πρόκειται για μια καλή ευκαιρία 
για τον δήμο να αποκτήσει ένα πλήρες διοικητικό κέντρο, 
σε κεντρικότερο χώρο από την επιλογή Λόγγου. Χωρίς να 
ξεχνάμε ότι η Βέτλανς ήταν και τότε η πρώτη επιλογή, αλλά 
δεν υπήρχαν τα χρήματα.
   Από την άλλη, οι πολύ σοβαρές οι καταγγελίες δημάρχου 
και αντιδημάρχου στην πρόσφατη συνεδρίαση του 
δημοτικού συμβουλίου Νάουσας (σελ. 3) αναφορικά με 
την πρόταση του διοικητή του Νοσοκομείου Ημαθίας για 
Κέντρο Αποκατάστασης στο περί ου ο λόγος αναξιοποίητο 
τμήμα της πρώην Βέτλανς, πρέπει να απαντηθούν επαρκώς 
από τους έχοντες τη συγκεκριμένη πρόταση. Αναφορές για 
προσπάθειες εκβιασμού και ψευτοδιλήμματα, σχετικές με 
τα περί κλεισίματος του νοσοκομείου, είναι πολύ σοβαρές 
για να περάσουν αβρόχοις ποσί.
  Είναι δεδομένο ότι, λιγότερο από 1,5 χρόνο πριν από 
τις εκλογές οι καιροί είναι αρκούντως πονηροί. Οι όποιες 
αναφορές από κάθε πλευρά για τόσο σοβαρά ζητήματα 
πρέπει να διαθέτουν το στοιχείο της υπεθυνότητας και 
της τεκμηρίωσης, χωρίς ίχνος προσπάθειας κομματικής 
εκμετάλλευσης, πόσο μάλλον αντιπερισπασμών.
  Όσο κι αν δημαρχεία και νοσοκομεία ανεβάζουν ή ρίχνουν 
διοικήσεις, το ίδιο ισχύει για τον πολιτικό λόγο.
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Διονυσίου εν Ολύμπω

Πολύςκόσμος
σταχιονοδρομικάκέντρα

Ξεπέρασετις6.000άτομαοκόσμοςπουανέβηκετοπερα-
σμένοδιήμεροσταχιονοδρομικάκέντραΣελίουκαι3-5Πηγα-
διών.ΣτοΣέλιμάλισταγιορτάστηκεηπαγκόσμιαμέραχιονιού,
μεπολύμεγάλησυμμετοχή.Άξιοαναφοράςότιταξημερώματα
τηςΔευτέρας έριξε στο βουνό ακόμη 10 εκατοστάφρέσκου
χιονιού!

Μια βραδιά με ελληνικά
και «ειπωμένα» πλέον τραγούδια

ΓέμισεοΧώροςΤεχνώντοβράδυτηςΠαρασκευής,απόφίλουςτηςελληνικήςμουσικήςκαιτουΓιάννηΚότσιραο
οποίοςξεκίνησεαπότηΒέροιατηνπεριοδείατουμετα«Ανείπωτα»καιοκόσμοςπουήρθεστηΒέροιαμέχρικαιαπό
τουςγειτονικούςνομούς,τίμησεταδικάτουαγαπημένατραγούδιαπουδενέχουνειπωθείπολύστιςσυναυλίες,αλλά
καιτραγούδιαλαϊκάαγαπημέναπουδενπαίζουνπλέονστις«λίστες»τωνραδιοφώνων,όπωςχαρακτηριστικάείπε…
«Ταραδιόφωνατελευταίαέχουναλλεργίαμετομπουζούκι…».Κιόμωςαυτάτατραγούδιαήτανπουτραγούδησεο
κόσμοςστοΧώροΤεχνώνκαιταχειροκρότησε,μεκριτήριομόνοτηνκαρδιάκαιτοσυναίσθημα.

Μιαβραδιάαπόαυτέςπουσεβγάζουναπότηναίθουσαμ’αυτήτηγλυκιάαίσθησητηςελληνικήςμουσικήςστα
κύτταράσου!

Μια καθημερινότητα που πληγώνει

Έναακόμηστιγμιότυποκάκιστηςλειτουργίαςδημοτώνστοζήτηματηςκαθαριότηταςκαιστηδιαχείρισητουδημό-
σιουχώρου.Τζάμια,απολύτωςανακυκλώσιμακαιαρκούντωςεπικίνδυναγιαπαιδιά,μαζίμεάλλασκουπίδια,δίπλασε
πράσινουςκάδουςαπορριμμάτωνστοκέντροτηςΒέροιας.Γιαναμηνμιλήσουμεγιατοντεκόρστοντοίχο,δείγμαότι
κακομαθημένοιυπάρχουνσεόλεςτιςηλικίες.

Επαναλαμβάνουμε:Δήμοςείμαστεόλοιμας.Νατοκαταλάβουμεκάποτε,μήπωςκαιλειτουργήσουμεμεγνώμονα
τοδημόσιοσυμφέρον.Γιατίμόνοτηνευκολίαμαςκοιτάμε...

Πρωτοστάτεςστηνεξέδρα

Από τουςπρωτοστάτεςστην εξέδρα τουσυλλαλητηρίουοΜητροπολίτηςΒεροίας,Ναούσης καιΚαμπανίαςκ.Πα-
ντελεήμων.Καιεπειδήοιφωτογραφίεςμπορείναείναι«προφητικές»,μετηναποχώρησητουΜητροπολίτηΘεσ/νίκης
Άνθιμου,στηνίδιακαρέκλακάθισεοΒεροίας…Πέραντηςπολύωρηςορθοστασίας,μπορείκάτινα«προβλέπει»ηδημο-
σιογραφικήματιά…

Ώρα...πατινάδας!
Δενπάνε λίγες μέρεςπου τελείω-

σανοι γιορτές τωνΧριστουγέννων και
μπήκαμεκιόλαςστην τελικήευθείαγια
τοάνοιγματουΤριωδίου,πουείναιτην
ερχόμενη Κυριακή. Και για όσες και
όσους επιθυμούν να συνδυάσουν τη
γιορτή αυτή με το γλέντιπουσήμαινε
ταπροηγούμενα χρόνια, η λύση είναι
απλή καιπολύ κοντινή.Μια επίσκεψη
στηΝάουσα,όπουστις6τοαπόγευμα
τηςΚυριακής,όπωςκάθεχρόνοτέτοια
μέρα, οι Φίλοι του Καρναβαλιού Νά-
ουσας κόβουνβασιλόπιτα και αμέσως
μετάανοίγουντοΤριώδιομε...τιάλλο;
Μεπατινάδα!
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Σε πρόγραμμα χρηματοδότησης ο Δήμος Νάουσας για τη μεταφορά του δημαρχείου στην πρώην Βέτλανς 
- Ένταση για την πρόταση δημιουργίας Κέντρου Αποκατάστασης στον ίδιο χώρο

Εκατοντάδες χιλιάδες κόσμου συγκεντρώθηκαν το μεσημέρι της 
Κυριακής 21 Ιανουαρίου 2018, στη παραλία της Θεσσαλονίκης στο συλ-
λαλητήριο για τη Μακεδονία. Σύμφωνα  με εκτιμήσεις των διοργανωτών 
στο αποκορύφωμα της συγκέντρωσης οι συμμετέχοντες έφτασαν πάνω 
από τους 500.000 πολίτες, που φώναζαν  «η Μακεδονία είναι Ελλάδα», 
όλοι μαζί ενωμένοι. Απο το συλλαλητήριο δεν έλειψαν και τα επεισόδια, 
θύμα των οποίων έπεσε και ο Κ. Ζουράρις.

Κεντρικοί ομιλητές στην εκδήλωση ήταν οι: Στέργιος Καλόγηρος, 
Δημοσιογράφος, Κώστας Καραΐσκος, Δημοσιογράφος, π. Ανδρέας Κε-
φαλογιάννης, Νίκος Λυγερός, Στρατηγικός Σύμβουλος, Φραγκούλης Σ. 
Φράγκος, Στρατηγός ε.α. Επίτιμος Αρχηγός ΓΕΣ.

Το παρών στο συλλαλητήριο έδωσαν ο Μητροπολίτης Θεσσσαλο-
νίκης κ. Άνθιμος, ο οποίος απηύθυνε και χαιρετισμό, αλλά και άλλοι 
Ιεράρχες, οι Μητροπολίτες Βρυούλων κ. Παντελεήμων, Μιλήτου κ. 
Απόστολος, Βεροίας κ. Παντελεήμων, Ξάνθης κ. Παντελεήμων, Σερρών 
κ. Θεολόγος, Ζιχνών κ. Ιερόθεος, Ιερισσού κ. Θεόκλητος, Μαρωνείας κ. 
Παντελήμων, Κίτρους κ. Γεώργιος και Καβάλας κ. Στέφανος.

Μεγάλη εκπροσώπηση αιρετών, συλλόγων και πολιτών κατέγραψε 
και η Ημαθία στο συλλαλητήριο της Κυριακής.

Αντιδράσεις υπουργών και εκπροσώπων κομμάτων
«Η προσέλευση στο συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης ήταν μια έκ-

φραση της δημοκρατικής λειτουργίας του πολιτεύματος της χώρας, ήταν 
έκφραση της αγωνίας πολλών Ελλήνων που καμιά φορά λανθασμένα 
ταυτίζουν τη διαπραγμάτευση για το όνομα της ΠΓΔΜ με την τύχη της 
ελληνικής Μακεδονίας» δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Κο-
τζιάς, σημειώνοντας πως «το συλλαλητήριο δεν έχει επίπτωση για το 
ζήτημα της ονομασίας και του αλυτρωτισμού της γείτονος χώρας».

«Η κυβέρνηση αγνοεί το λαϊκό αίσθημα για την ΠΓΔΜ και κάνει 
εν κρυπτώ διπλωματία» τόνισε η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ Μαρία 
Σπυράκη προσθέτοντας ότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης 
«ακούει την ευαισθησία των πολιτών».

«Πληροφορούμαστε ότι θα έρθει ο κ. Νίμιτς εδώ και θα έχει και 

την ευκαιρία να δει και τις δύο όψεις της 
κυβέρνησης. Και αυτή που λέει «ναι» 
στον συμβιβασμό, τον κ. Κοτζιά, και αυτή 
που λέει «όχι» στον όρο Μακεδονία, τον 
υπουργό Εθνικής Άμυνας. Και εν τέλει ο 
πρωθυπουργός επέλεξε να κάνει μυστι-
κή διπλωματία» τόνισε η κ. Σπυράκη.

«Μεγαλειώδες, με μαζικότητα που α-
πέδειξε ότι το ένστικτο του Έλληνα πα-
ραμένει ζωντανό» χαρακτηρίζουν δια 
της Μανταλένας Παπαδοπούλου οι Ανε-
ξάρτητοι Έλληνες το συλλαλητήριο που 
πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, 
σημειώνοντας πως «είναι ντροπή ότι κά-
ποιοι επιχείρησαν να υποβαθμίσουν το γεγονός ή να του προσδώσουν 
άλλο χαρακτήρα». Ακόμη, υπογραμμίζουν πως «η χρήση του όρου 
«Μακεδονία» ταυτίζεται με τον αλυτρωτισμό». 

Για παράταση του τέλματος και του αδιεξόδου σε περίπτωση που 
δεν επιλυθεί το ζήτημα της ονομασίας της ΠΓΔΜ κάνει λόγο η επικεφα-
λής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, Φώφη Γεννηματά. Παράλληλα, 
επαναλαμβάνει τη θέση του κόμματος για λύση με σύνθετη ονομασία, 
ενώ εξαπολύει «πυρά» κατά της κυβέρνησης για εν κρυπτώ διπλωματία 
και κατά της Νέας Δημοκρατίας για ασαφή θέση στο ονοματολογικό.

«Η μη λύση παρατείνει το τέλμα και το αδιέξοδο και ενέχει τον κίνδυ-
νο να εξυπηρετεί τελικά μόνο τα Σκόπια», προειδοποίησε σε παρέμβα-
σή της για το ζήτημα.

Το ψήφισμα του συλλαλητηρίου
Με ψήφισμα για την μη χρήση του όρου «Μακεδονία» από την γει-

τονική ΠΓΔΜ, ολοκληρώθηκε το συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στο 
τέλος της συγκέντρωσης διαβάστηκε και το ψήφισμα το οποίο, για την 
ιστορία, αναφέρει τα εξής:

 «Σήμερα, την 21η Ιανουαρίου 2018, ο Ελληνικός Λαός, ο κατά το 

Σύνταγμα κυρίαρχος του κράτους και εντολέας 
της Βουλής και της Κυβέρνησης, συνελθών σε 
μεγαλειώδη Λαϊκή Συνέλευση στην πρωτεύ-
ουσα της Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, για να 
αποφασίσει για τη θέση τού έθνους επάνω στο 
θέμα της εκχώρησης του ονόματος Μακεδονία 
στη γείτονα χώρα που θέλει να το υφαρπάσει 
καταπατώντας κάθε ιστορική και λογική τεκμη-
ρίωση της πατρότητας τού μεγάλου αυτού ονό-
ματος του, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΙ ΕΝΤΕΛΛΛΕΤΑΙ 
προς την, κατά το Σύνταγμα, εντολοδόχο του 
Βουλή και Κυβέρνηση της Χώρας, να αποκλεί-
σει κάθε ενδεχόμενο αποδοχής της χρήσης τού, 
από αρχαιοτάτων χρόνων, Ελληνικού ονόματος 

«Μακεδονία» και των παραγώγων του, που είναι ταυτόσημο με το όνομα 
«Ελλάς».

Το όνομα αυτό, που είναι η ταυτότητα του έθνους, αποτελεί ταυ-
τόχρονα την ιερά κιβωτό και φορέα των ενδοξότερων σελίδων στην 
παγκόσμια ιστορία. Η σημερινή, εδώ, Λαϊκή Συνέλευση, δηλώνει αποφα-
σισμένη, να το υπερασπισθεί μέχρις εσχάτων, κατά τον Ελληνικό τρόπο, 
με τον οποίο η Ελλάδα γράφει πάντοτε την ιστορία της.

Η μη συμμόρφωση των εντολοδόχων τού Λαού στην εντολή αυτή του 
Λαού, θα αποτελέσει κατάφωρη παραβίαση και αντιστροφή των ρόλων 
εντολέα και εντολοδόχου που ορίζει τη Δημοκρατία.

Ο Λαός δεν θα μείνει απαθής θεατής. Είναι αποφασισμένος να επι-
βάλλει την απόφαση του και την ομαλή λειτουργία της Δημοκρατίας που, 
με το Σύνταγμα, ορίζει ρητά και ξεκάθαρα, ποιος είναι εντολέας και ποιος 
εντολοδόχος.

Το ψήφισμα, εγκρίθηκε και ψηφίστηκε ομοφώνως από την Ανοικτή 
Λαϊκή Συνέλευση που έλαβε χώρα στη Θεσσαλονίκη, την 21η Ιανουαρί-
ου 2018.

Για το «Συλλαλητήριο για τη Μακεδονία 21 Ιανουαρίου 2018»

Την πρόταση του δημάρχου Νίκου Κου-
τσογιάννη για τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα επανάχρησης παλιών κτιρίων 
με 100% χρηματοδότηση για τον χώρο της 
πρώην Βέτλανς, με σχεδιασμό για μετα-
φορά εκεί του δημαρχείου και της ΔΕΥΑΝ, 
ψήφισε κατά πλειοψηφία το δημοτικό συμ-
βούλιο Νάουσας το βράδυ της περασμέ-
νης Παρασκευής σε έκτακτη συνεδρίασή 
του.

«Η σκέψη μας είναι η δημιουργία ενός 
σύγχρονου κέντρου διοίκησης με τις συνο-
δές χρήσεις του, μέσω ενός ευρωπαϊκού 
προγράμματος χωρίς καμία επιβάρυνση 
του δήμου. Με 2,5 εκατ. ευρώ, κάλυψη όλων των χρήσεων, αν φυσικά 
εγκριθεί», είπε εισηγούμενος το θέμα ο δήμαρχος.

Απαντώντας σε ερωτήσεις για τον προγενέστερο σχεδιασμό μεταφο-
ράς του δημαρχείου στο κτίριο Λόγγου-Τουρπάλη, ο κ. Κουτσογιάννης 
θύμισε παλαιότερη δήλωσή του ότι το κτίριο της Βέτλανς ήταν ιδανικό, 
ωστόσο τότε δεν υπήρχαν τα λεφτά. «Μάννα εξ ουρανού μάς ήλθε το 
πρόγραμμα. Να το αφήναμε;» σημείωσε.

Κουτσογιάννης: Χωρίς πρόταση το Κέντρο Αποκατάστασης
Για την πρόταση για Κέντρο Αποκατάστασης στον ίδιο χώρο του 

πρώην εργοστασίου, που κατέθεσε ο διοικητής του νοσοκομείου Ημα-
θίας Δημήτρης Μαυρογιώργος (παρών στη συνεδρίαση), ο κ. Κουτσο-
γιάννης τόνισε πως δεν υπάρχει πρόταση, παρά μόνο μια προφορική 
κουβέντα με τον διοικητή. «Αφήσαμε το υπαρκτό πρόβλημα του νοσο-
κομείου με τις τόσες ελλείψεις και πάμε να κάνουμε το μεγάλο άλμα; 
Εμείς παλεύουμε για ένα νοσοκομείο με υψηλές παροχές υγείας με 
βασικές ανάγκες. Εξάλλου δεν στηρίζει το νοσοκομείο μας ένα Κέντρο 
Αποκατάστασης, είναι τελείως διαφορετικά πράγματα. Μιλάμε για κτίσι-
μο Κέντρου Αποκατάστασης, στελέχωση, εξοπλισμό και λειτουργία από 
το δημόσιο στην παρούσα συγκυρία; Αν υπάρχει πράγματι η επιθυμία, 
είναι στη διάθεση του υπουργείου Υγείας δύο μεγάλοι χώροι στην πρώ-
ην Σχολή Αστυφυλάκων με άμεση παραχώρηση» τόνισε ο δήμαρχος.

Δ. Μαυρογιώργος: Τελευταία ευκαιρία για επέκταση
Από την πλευρά του ο Δημήτρης Μαυρογιώργος σημείωσε ότι αν το 

νοσοκομείο Νάουσας δεν επεκταθεί στα επόμενα χρόνια θα έχει θνησι-
γενή πορεία και σε 5-10 χρόνια πιθανόν και να κλείσει. «Το νοσοκομείο 
Νάουσας είναι εγκλωβισμένο, χωρίς δυνατότητα επέκτασης, ενώ η 
μετανοσοκομειακή αγωγή είναι αναγκαιότητα. Πιθανόν να μην έχουμε 
άλλη δυνατότητα επέκτασης του νοσοκομείου στο μέλλον. Δεν υπάρχει 
Κέντρο Αποκατάστασης στην Κ. Μακεδονία» τόνισε ο κ. Μαυρογιώρ-
γος, προσδιορίζοντας το κόστος της σχετικής μελέτης στα 7 εκατ. ευρώ 
και σημειώνοντας ότι μέχρι τέλος του μήνα στην πόλη θα έλθει στην 
πόλη ο υπουργός Υγείας κ. Ξανθός. Πρότεινε μάλιστα αν βοηθήσει να 
γίνει δημοψήφισμα.

Στ. Βαλσαμίδης: Απειλή τα περί κλεισίματος του νοσοκομείου
Για εμπαιγμό του δημοτικού συμβουλίου μίλησε αμέσως μετά την 

τοποθέτηση του διοικητή φανερά εκνευρισμένος ο αντιδήμαρχος Σταύ-

ρος Βαλσαμίδης, αναφερόμενος σε δηλώσεις 
του ΥΠΕάρχη στο δημοτικό συμβούλιο ότι το 
νοσοκομείο δεν πρόκειται να κλείσει. «Πότε 
προέκυψε το πρόβλημα και μας λέτε ότι θα 
κλείσει το νοσοκομείο; Να το πείτε στον λαό. 
Αλλιώς το θεωρώ σαν απειλή. Να μας πείτε 
από πού προκύπτει το κλείσιμο. Η διοίκηση 
της 3ης ΥΠΕ δεν είναι σε θέση να φέρει τρεις 
γιατρούς, θα φέρει 30 άτομα στο Κέντρο Α-
ποκατάστασης; Παίρνετε εσείς την ευθύνη αν 
χαθεί το πρόγραμμα για τον δήμο;» ανέφερε 
απευθυνόμενος στον διοικητή του νοσοκομεί-
ου ο κ. Βαλσαμίδης.

Τοποθετήσεις συμβούλων
Στη συνέχεια τοποθετήθηκαν οι δημοτικοί σύμβουλοι ως εξής:
Τ. Καραμπατζός: Μνημείο ασυνέπειας και προχειρότητας η πρότα-

ση. Αναποτελεσματικότητα και ανικανότητα του δήμου. Χωρίς στρατηγι-
κό σχεδιασμό. Υπάρχει όμως ετοιμότητα; Υπάρχει ωριμότητα; Ευτελίζε-
ται το δημοτικό συμβούλιο. Κωλοτούμπα με την αλλαγή του χώρου του 
δημαρχείου. Να δώσουμε ώθηση στο νοσοκομείο μας. Εκ των ων ουκ 
άνευ. Κι άλλες συνεδριακές αίθουσες από αυτές που έχουμε; («Αμιγείς 
δεν υπάρχουν», απάντησε ο κ. Μάντσιος.) Ένα σωρό χρήματα δόθηκαν 
στη ΔΕΥΑΝ. Απαξιώνετε ό,τι έγινε στο παρελθόν. Ούτε το πάρκινγκ 
είναι καλή πρόταση. Στο Περιφερειακό Συμβούλιο να τεθεί το θέμα 
παρουσία του πρωθυπουργού. Να δώσουμε ζωή στο νοσοκομείο. Να 
παραχωρηθεί στο νοσοκομείο ο χώρος.

Δ. Ρίζος: Διαφωνώ με την πρόταση του δημάρχου. Καμία ταυτότητα 
δεν υπάρχει στα σημερινά κτίρια της πρώην Βέτλανς. Σούπερ μάρκετ 
υπηρεσιών και εκδηλώσεων. Η πρόταση επιδεινώνει την κατάσταση.

Γ. Καρτσιούνης: Αντιπαράθεση χωρίς νόημα. Πολύ ακριβό και πο-
λύπλοκο το Κέντρο Αποκατάστασης σήμερα. Δεν είναι ρεαλιστικό. Το 
νοσοκομείο να κάνει επέκταση στο πάρκινγκ απέναντι. Θετική εξέλιξη η 
μεταφορά των υπηρεσιών του δήμου σε ένα κτίριο. Είμαι θετικός στην 
πρόταση του δημάρχου.

Ν. Τσαγκαλίδου: Καλή η πρόταση του δημάρχου, αλλά θα χάσουμε 
την ευκαιρία ανάπτυξης του νοσοκομείου.

Δ. Μπαλτατζίδου: Δεν με αφήνει αδιάφορη η πρόταση του δημάρ-
χου. Άλλες οι προτεραιότητες. Προέχει το νοσοκομείο. Να βγει από τη 
δεινή θέση.

Γ. Γιαννούλης: Θετική η πρόταση για το κέντρο διοίκησης στη Βέτ-
λανς, αλλά ο μόνος χώρος επέκτασης του νοσοκομείου είναι αυτός. 
Τεράστια πολυτέλεια το Κέντρο Αποκατάστασης. Προσφέρει ιατρικό 
τουρισμό. Θα διατηρούσε και όλα τα βασικά τμήματα στο νοσοκομείο.

Δ. Καρανάτσιος: Μένουμε πάντα πίσω γιατί δεν πάμε στο εφικτό. 
Έχουμε και άλλα δημοτικά κτίρια για Κέντρο Αποκατάστασης. Ας γίνου-
με λίγο πιο πρακτικοί.

Χ. Πασχούλα: Θα δώσω εμπιστοσύνη στο συμβούλιο του νοσοκο-
μείου. Μήπως και αυτή τη φορά το καταφέρουμε.

Β. Τζουβάρας: Έπρεπε να ανοίξετε τα χαρτιά σας νωρίτερα δή-
μαρχε και να κάνατε διαβούλευση. Να μπει το Πολιτιστικό Κέντρο στην 

Ειρηνούπολη στο πρόγραμμα. Υπέρ της πρότασης Μαυρογιώργου, 
ακόμη κι αν υπάρχει πιθανότητα 1%.

Π. Μπίλης: Και μία στις 1.000 πιθανότητες να υπάρχει για το Κέ-
ντρο Αποκατάστασης, παίρνω την πολιτική ευθύνη να μην υποβληθεί η 
πρόταση του δήμου για το κτίριο. Αν και συμφωνώ με την πρόταση. Δεν 
υπήρχε πιθανότητα να πάει το δημαρχείο στο Λόγγου. Αλλιώς καταδικά-
ζουμε το νοσηλευτικό μας ίδρυμα.

Σ. Βαλσαμίδης: Δεν υφίσταται το δίλημμα: πρόγραμμα ή νοσο-
κομείο, δεν το δέχομαι. Γίνονται προτάσεις μόνο για να γίνονται. Πού 
είναι η πρόταση του υπουργείου και γιατί τώρα; Γιατί δεν το ζήτησε ο 
ΥΠΕάρχης όταν είχε έλθει; Προφανώς επειδή δεν υπήρχε καμία σκέ-
ψη. Χλευάστηκε η πρόταση για το δημαρχείο στο Λόγγου. Τώρα να 
απεμπολήσουμε αυτή τη νέα δυνατότητα έναντι ενός αβέβαιου και ανύ-
παρκτου σχεδίου. Πλησίαζε τον εκβιασμό η αναφορά για κλείσιμο του 
νοσοκομείου.

Μ. Τορορή: Με την πρόταση του δημάρχου γιατί δεν υπάρχει μελέτη 
για το Κέντρο Αποκατάστασης.

Δ. Δημησκής: Δυναμική η πρόταση για το Κέντρο, αλλά μόνο για 
δέσμευση. Κατοχυρώνει τη θέση του νοσοκομείου. Σκιαμαχούμε. Στο 
τέλος δεν θα πάρουμε τίποτε. Αν ήταν να διαλέξω ένα από τα δύο, θα 
διάλεγα το Κέντρο Αποκατάστασης. Θέλει αγώνα όμως. Παρότι θα μας 
πολεμήσουν τα συμφέροντα.

Ν. Κουτσογιάννης: Ψευτοδίλημμα και εκβιασμοί
«Πλεονέκτημα είναι η ευελιξία στην αξιοποίηση προγραμμάτων, όχι 

μειονέκτημα. Προέκυψε νέο πρόγραμμα και θα το αφήσουμε;» τόνισε 
κλείνοντας το θέμα ο δήμαρχος και συνέχισε. «Ποτέ δεν συμμετείχαν σε 
διαβούλευση αυτοί που σήμερα τη ζητάνε. Κάναμε διαβούλευση και δεν 
είχαμε ούτε μία πρόταση για τον κανονισμό καθαριότητας, για το ΣΒΑΑ, 
για τους κοινόχρηστους χώρους, για τους όρους διακήρυξης στον δια-
γωνισμό για τα 3-5 Πηγάδια. Είναι ψευτοδίλημμα το ότι το νοσοκομείο 
θα επιβιώσει με το Κέντρο Αποκατάστασης. Το σωματείο εργαζομένων 
το ακούει κανείς; Εν μέσω άγριου μνημονιακού ξύλου, η κυβέρνηση κά-
νει βήματα, προσπαθεί να συμμαζέψει τα ασυμμάζευτα, και θεωρούμε 
δεδομένο το Κέντρο Αποκατάστασης; Τα 7 εκατ. του 1999 σήμερα πόσα 
είναι; Μαξιμαλιστική προσέγγιση το Κέντρο. Τουλάχιστον απρεπές να το 
συνδέσουμε με τον χώρο. Η πρότασή μου για τη Σχολή Αστυφυλάκων 
ισχύει. Να σώσουμε το νοσοκομείο και να αφήσουμε τα μαξιμαλιστικά 
προς ώρας. Δεν μπορέσαμε να φέρουμε έναν αξονικό 200.000 ευρώ 
και θα φέρουμε Κέντρο Αποκατάστασης;»

Δήμαρχος: Επανάσταση αν κλείσει το νοσοκομείο!
«Αν έχει και μία δόση αλήθειας το ότι θα κλείσει το νοσοκομείο θα 

γίνει επανάσταση, συνέχισε ο κ. Κουτσογιάννης. (Ο κ. Μαυρογιώργος 
απάντησε: «Δεν το ακούσατε καλά δήμαρχε…») «Είναι αδιανόητο! Αν υ-
πάρχει κρυφός σχεδιασμός να κλείσει το νοσοκομείο και να το φορτωθεί 
η διοίκηση του δήμου, θα γίνει χαμός. Με πράξεις να απαντάμε, όχι με 
λόγια. Αν μας πουν Τσίπρας και Ξανθός ότι έχουν μελέτη και τα λεφτά, 
τότε χαλάλι τους το κτίριο της Βέτλανς!» τόνισε ο δήμαρχος, μιλώντας 
για ενορχηστρωμένη προσπάθεια να φύγει το θέμα από την ουσία του. 
«Ας αφήσουμε τους αποπροσανατολισμούς. Υπάρχει μια ευκαιρία για 
το νέο δημαρχείο, ας μη τη χάσουμε»!

Αδιαμφισβήτητο το μήνυμα του κόσμου
στο συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης για τη Μακεδονία
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The Post: Απαγορευμένα 
Μυστικά

Κάθε μέρα 19.00 και 
21.15

(Συνεχίζει για 2η εβδο-
μάδα)

Σκηνοθεσία: Στίβεν Σπίλ-
μπεργκ

Σενάριο: Λιζ Χάνα, Τζοζ 
Σίνγκερ

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

Ο Επιβάτης - The Commuter        (Λίαμ Νί-
σον)

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

γκα, Πάτρικ Γουίλσον, Σαμ Νιλ

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

Μπλάσι, Ράιαν Ενγκλε

Jumanji: Καλωσήρθατε στη Ζούγκλα
Ώρα προβολής:  19.00 

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

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

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

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

Black, Karen Gillan, Missy Pyle

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

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

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

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Συνάντηση Επαγγελματιών 
Φωτογράφων- Εικονοληπτών 

Ημαθίας για θέματα του κλάδου τους
Την  πρώτη συνά-

ντηση για το 2018 είχαν 
τα μέλη της Ένωσης 
Επαγγελματιών Φωτο-
γράφων- Εικονοληπτών 
Ν. Ημαθίας . Η συνά-
ντηση είχε ως σκοπό 
τη δρομολόγηση των 
διαδικασιών για την ε-
κλογή νέου ΔΣ αλλά και 
τη συζήτηση πάνω σε 
προβλήματα που αντι-
μετωπίζουν οι επαγγελ-
ματίες του νομού μας.

Απόφαση όλων, ή-
ταν να γίνουν πράξεις οι σκέψεις και οι προτάσεις για την προστασία του επαγγέλματος του επαγγελματία 
φωτογράφου - εικονολήπτη. Για αυτό το λόγο στο άμεσο μέλλον δρομολογούνται κινήσεις τόσο σε τοπικό 
όσο και σε πανελλαδικό επίπεδο.

O ετήσιος χορός του ΚΑΠΗ 
Δήμου Βέροιας

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

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

ντανή, μουσική. Προσκλήσεις θα διατίθενται στα ΚΑΠΗ.

Η δικτατορία των ΜΜΕ….
Γράφει ο Αλέξανδρος Τρομπούκης

  Ημουν παρών στο συλ-
λαλητήριο της 21 Ιανουαρίου 
2018,για τη ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ μας. 
Στο συλλαλητήριο που ζητού-
σε την ΜΗ ονομασία του γει-
τονικού κρατιδίου με ονομασία ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ή παράγωγο της λέξης. 

Ένα μεγαλειώδες συλλαλητήριο 400.000 και πλέον ανθρώπων που τα ελληνικά ΜΜΕ ανέφεραν στα 
δελτία ειδήσεων για μερικές δεκάδες χιλιάδες!!! ανθρώπων. (Η Ε3 στο βραδυνό δελτίο ανέφερε 90.000 
κόσμο).

 Μάλλον τα κρατικά κανάλια και τα πανελλήνιες εμβέλειας ιδιωτικά ήσαν εκτός τόπου, που σίγουρα ήταν, 
καθόσον δεν συγκινήθηκαν να αναφέρουν  σαν πρώτη είδηση , το γεγονός που συνετάραξε τη Βόρειο Ελ-
λάδα και όχι μόνον.  Όμως οι  ιδιωτικές εναέριες  κάμερες (rc drones)s διέψευσαν τους ‘’έγκυρους’’ δημοσι-
ογράφους τους. 

Το διαδίκτυο γέμισε από αεροφωτογραφίες που πείθουν και τον πλέον δύσπιστο για την κοσμοσυρροή. 
Και φυσικά ήμασταν παρόντες άπαντες. Όλος ο λαός της Μακεδονίας!! Πάνω από κόμματα και ιδεολογίες. 
Κόσμος όλων των τάξεων και αποχρώσεων. Ολοι μας απαιτήσαμε να μη αναγνωριστεί το γειτονικό κράτος 
από τους έλληνες κρατούντες με ονομασία που εμπεριέχει τη λέξη Μακεδονία. Οι ξένοι μπορεί να τον ονο-
μάζουν όπως θέλουν. Εμείς όμως δεν πρέπει να το παραχωρήσουμε…

 Διότι αν εμείς παραχωρήσουμε το όνομα σήμερα, αύριο οι γείτονες θα απαιτήσουν συνδιαχείριση των 
τάφων της Βεργίνας!!!

«Βερμιώτικο» 
Και στη Βέροια γάλα ημέρας 

όλο το 
24ωρο
Τώρα και στη πόλη μας, 

τη Βέροια,  η νέα συνήθεια 
στο να επιλέγουμε γάλα είναι 
πραγματικότητα!

Το πλέον ποιοτικό.
Το γάλα προέρχεται από 

ομάδα αγελαδοτρόφων του 
ορεινού Βερμίου, συλλέγεται 

και μεταφέρεται με δικά μας βυτιοφόρα και πάει για επεξεργασία: παστερίωση,φιλτράρισμα, αποσμιοποιη-
ση στο κέντρο επεξεργασίας και σε λίγες ώρες έρχεται φρεσκότατο στους αυτόματους πωλητές μας!

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

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

Κοπή βασιλόπιτας από τη ΜΙΕΖΑ
Ο Μορφωτικός σύλλογος Κοπανού ‘’Η ΜΙΕ-

ΖΑ’’ εύχεται <<Καλονχρονίαν και Καλοτυχίαν>> 
και προσκαλεί τον κόσμο στην ΚΟΠΗ ΠΡΩΤΟ-
ΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ την Κυριακή 27 
Ιανουαρίου 2018 στις 5 μ.μ. με πανηγυρικό χα-
ρακτήρα, στην φιλόξενη αίθουσα του συλλόγου 
στην Κεντρική Πλατεία Κοπανού Νάουσας.Η 
εκδήλωση περιλαμβάνει:

-Χαιρετισμό της Προέδρου του συλλόγου 
κα. Στάρχου Γιώτα

-Τιμητική διάκριση σε πρόσωπο για την 
προσφορά του στον σύλλογο

-Βραβεύσεις νέων του συλλόγου για τις 
εξαίρετες μαθητικές και αθλητικές επιδόσεις 
τους.

-Πρωτοχρονιάτικα Κάλαντα του Πόντου απο 
τα τμήματα λυρας,νταούλι και χορευτικού του 
συλλόγου. -Ευχές και κοπή Πρωτοχρονιάτικης 
Βασιλόπιτας. -Χορευτικά τμήματα του συλλό-
γου  θα ακολουθήσει Ποντιακό γλέντι!!

Οι Φαρμακοποιοί έκοψαν την πίτα τους
Παρουσία του προέ-

δρου του Πανελλήνιου 
Φαρμακευτικού Συλλό-
γου κ. Κυριάκου Θεο-
δοσιάδη πραγματοποι-
ήθηκε το Σάββατο 20 
Ιανουαρίου η κοπή της 
πρωτοχρονιάτικης πίτας 
του Φαρμακευτικού Συλ-
λόγου Ημαθίας και του 
Λ.Ε.Α.Φ.Η. για το 2018.

Η πρόεδρος  του 
Φαρμακευτικού Συλλό-
γου Ημαθίας κ. Κατή Σο-
φία πρόσφερε ενθύμιο 
στον Πρόεδρο του Πα-
νελλήνιου Φαρμακευτι-
κού Συλλόγου ενώ πα-
ράλληλα τιμήθηκαν οι αποχωρήσαντες από το επάγγελμα φαρμακοποιοί κ. Θέμελης Απόστολος και κ. 
Ορφανίδης Ιωάννης και καλοσώρισαν τα νέα μέλη του Συλλόγου κ. Θέμελη Θωμά, κ. Θεοδώρου Κων-
σταντίνο, κ. Καλαϊτζίδη Παναγιώτη, κ. Καραγεωργίου Ελευθερία και την κ. Κεμπαπίδου Νίκη.
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Κατά την ομιλία του στην κατάμεστη «Εληά»
Σάββας Καλεντερίδης: «Εάν δοθεί
 το όνομα Μακεδονία, την επoμένη 

θα υπάρξει Μακεδονικό έθνος
 και μακεδονική γλώσσα»

-Προσέξτε: θα απαιτήσουν συνδιαχείριση της Βεργίνας, της Πέλλας 
και της Αμφίπολης, ως Μακεδονικό κράτος…, επεσήμανε

Για ένατη χρονιά 
ολοκληρώθηκε με 
επιτυχία η ημερίδα 

Καρδιολογίας στη Βέροια

Για θέματα που αφορούν στη Μέση Ανατολή, στο πώς 
χαράχθηκαν τα σύνορα στην περιοχή πριν από ένα αιώνα 
περίπου και στις συνέπειες που μπορεί να προκύψουν  σε 
περίπτωση μιας νέας αλλαγής συνόρων (Μεσοποταμία, Ιράκ, 
Συρία…), κάτι  που θα επηρεάσει  τις ισορροπίες σε Ανατολική 
Μεσόγειο, Αιγαίο, Θράκη, Βαλκάνια αλλά και Ελλάδα- Κύπρο, 
μίλησε το πρωί του Σαββάτου 20 Ιανουαρίου στο πολυπληθές 
κοινό της αίθουσας της «Εληάς»  ο Σάββας Καλεντερίδης.

Την εκδήλωση διοργάνωσε στη Βέροια, ο Σύνδεσμος  
Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Νομού Ημαθίας (Αστυνο-
μικών-Λιμενικών-Πυροσβεστών) Σ.Α.Σ.Α.Ν.Η.,με καλεσμένο 
ομιλητή τον εκδότη-συγγραφέα Σάββα Καλεντερίδη για τις 
γεωπολιτικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή.

Ο κ. Καλεντερίδης μίλησε επίσης για τις σχέσεις Ρωσίας-Α-
μερικής –Τουρκίας και για την γεωπολιτική αξία της Ελλάδας, 
με την οποία δεν ασχολείται  το πολιτικό μας σύστημα,  δεν 
διεκδικεί και δεν υπερασπίζεται, όπως είπε, τα εθνικά μας 
συμφέροντα, προσηλωμένο μόνο στην εξουσία. Για το σκο-
πιανό και τους πολιτικούς χειρισμούς της χώρας μας, ανέφερε: 
«Ξεκινούν διαπραγματεύσεις με το όνομα Μακεδονία στο τρα-
πέζι… Μας κοροϊδεύουν; Το όνομα της Μακεδονίας είναι στοι-

χείο της εθνικής μας ταυτότητας και δεν έχει δικαίωμα κανένας 
να το πουλήσει, ούτε καν να το διαπραγματευτεί. Προσέξτε 
και μην εμπιστεύεστε κανέναν πολιτικό… Το μόνο που τους 
ενδιαφέρει είναι η εξουσία και ότι λένε για το σκοπιανό είναι μια 
επιχείρηση εξαπάτησης του ελληνικού λαού. Το όνομα είναι η 
αστείρευτη πηγή του αλυτρωτισμού των Σκοπιανών. Εάν δοθεί 
το όνομα Μακεδονία, ότι και αν έχουν υπογράψει, θα υπάρξει 
την επόμενη μέρα Μακεδονικό έθνος και μακεδονική γλώσσα. 
Αυτό σημαίνει ότι θα αρχίσουν να διεκδικούν τους έλληνες 
πολίτες που μιλούν αυτό το σλαβικό ιδίωμα… Και προσέξτε: 
θα απαιτήσουν συνδιαχείριση της Βεργίνας, της Πέλλας και 
της Αμφίπολης, ως Μακεδονικό κράτος. Θα έχουν εδώ επί-
τροπο και θα έχουν τον πρώτο λόγο για ότι γίνεται σε σχέση 
με τη Μακεδονία» υπογράμμισε με έμφαση ο κ. Καλεντερίδης, 
προτρέποντας το κοινό να συμμετάσχει στο συλλαλητήριο 
της Θεσσαλονίκης, το οποίο, όπως τόνισε,  αυτή τη φορά δεν 
στρέφεται προς τους σκοπιανούς και τον υπόλοιπο κόσμο, ό-
πως το 1992, αλλά στέλνει μηνύματα στους έλληνες πολιτικούς 
που χειρίζονται τα εθνικά μας θέματα.

Σ. Γκ.

Πραγματοποι-
ήθηκε το Σάββατο 
20 Ιανουαρίου στη 
Βέροια, στο ξενο-
δοχείο Veriopolis, 
η 9η Επιστημονι-
κή Ημερίδα Καρ-
διολογίας, που δι-
οργανώθηκε  από 
την Καρδιολογική 
Κλινική του Νοσο-
κομείου Βέροιας, 
σε συνεργασία με 
τη Β΄ Καρδιολο-
γική Κλινική του 
Α.Π.Θ., με θέμα: 
«Θέσεις και αντι-
θέσεις στην Καρ-
διολογία» Οι ερ-
γασίες που είχαν 
απόλυτη επιτυχία  
ως προς το ενδι-
αφέρον και την 
προσέλευση των 
συνέδρων και ως 
προς τη θεματική 
τους,  περιλάμ -
βαναν  διαλέξεις 
κα ι  στρογγυλά 
τραπέζια, που α-
φορούν στην  α-
ναγκαιότητα των 
ε μ β ο λ ι α σ μ ώ ν 
στον ασθενή με 
χρόνια καρδιαγ-
γειακή, στις μυο-
καρδίτιδες και τις 
μυοκαρδιοπάθει-
ες, στην καρδιακή 
ανεπάρκεια και τις 
συνοσηρότητες, 
στην επεμβατική 
Καρδιολογία,  την 
ηχοκαρδιογραφία,  
την επαναιμάτω-
ση στο οξύ έμ-
φραγμα κ.ά.

Πριν από την 
έναρξη των ερ-
γασιών απεύθυ-
ναν  χαιρετισμό, 
ο δήμαρχος Βέ-
ρο ιας  Κώστας 
Βοργιαζίδης και ο 
διοικητής του Νο-
σοκομείου Ημαθίας Δημ. Μαυρογιώργος, 
ενώ τους προσκεκλημένους καλωσόρισε 
ο διευθυντής της Καρδιολογικής Κλινικής 
του Νοσοκομείου Βέροιας κ. Γιάννης Βο-
γιατζής.  Των εισηγήσεων  προηγήθηκε 
μια νοσηλευτική ημερίδα με στρογγυλό 

τραπέζι σχετικά με τον νοσηλευτή και 
τους καρδιολογικούς ασθενείς, αλλά και 
διάλεξη για την καρδιολογική νοσηλευτική 
ως ξεχωριστή ειδικότητα.

Η ημερίδα ολοκληρώθηκε  αργά το 
απόγευμα του Σαββάτου.

Σ. Γκ.

Συνεχίζει στην προεδρία 
της ΕΛΜΕ 

ο Θόδωρος Κακαγιάννης 
- Το νέο Δ.Σ.
Συγκροτήθηκε σε σώμα το 

νέο ΔΣ της ΕΛΜΕ Ημαθίας ως 
εξής:

Πρόεδρος: Θόδωρος Κακα-
γιάννης

Αντιπρόεδρος: Νίκος Μπέκης
Ταμίας: Μιχάλης Γαλουζής
Οργανωτικός Γραμματέας: 

Γιώτα Τζουνοπούλου
Μέλος: Αλέκος Μόσχος
Μέλος: Τάσος Παντζαρτζίδης



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

Εκ της Δ/νσεως 
 του 

Γηροκομείου 
Βέροιας
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ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Δευτέρα 

22 Ιανουαρίου 2018 από τον 
Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου Βέ-
ροιας ο Κων/νος Δημ. Ντα-
ντάμης σε ηλικία 93 ετών.

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Κυριακή 21 Ιανουαρίου 2018 από 

τον Ιερό Ναό Υπαπαντής Κυρίου Βέροιας ο Σαπα-
νίδης Γεώργιος σε ηλικία 60 ετών. 

O Σεβασμιώτατος :
Την Τρίτη 23 Ιανουα-

ρίου το πρωί θα ιερουρ-
γήσει στον Ιερό Ναό 
Αγίου Δημητρίου στο 
Νεοχώρι Ημαθίας, επί 
τη εορτή του Αγίου Διο-
νυσίου του εν Ολύμπω.

Την Τρίτη 23 Ιανου-
αρίου στις 6:00 μ.μ. 
θα χοροστατήσει στον 
εσπερινό και στην πα-
ράκληση του Αγίου Λου-
κά του ιατρού αρχιεπ. 
Συμφερουπόλεως (στον 
υπό κατασκευή ναό του) 
στην Ιερά Μονή Παναγί-
ας Δοβρά στην Βέροια.

Την Τετάρτη 24 Ια-
νουαρίου το πρωί θα ιερουργήσει 
στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στην 
Κυψέλη Ημαθίας, επί τη εορτή της 
Οσίας Ξένης.

Την Πέμπτη 25 Ιανουαρίου το 
πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό Ναό 
Αγίας Μαρίνης του ομωνυμου δη-
μοτικού διαμερίσματος Βεροίας, επί 
τη εορτή του Αγίου Γρηγορίου του 
Θεολόγου.

Την Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 
στις 10:30 θα παραστεί και θα ομιλή-
σει στην Σύναξη Ιερέων στο Παύλειο 
Πολιτιστικό Κέντρο Βεροίας.

Το Σάββατο 27 Ιανουαρίου το 
πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό Ναό 
Κοιμήσεως της Θεοτόκου στα Πα-
λατίτσια Ημαθίας, επί τη εορτή της 

Ανακομιδής των Ιερών Λειψάνων του 
Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου.

Την Κυριακή 28 Ιανουαρίου το 
πρωί θα ιερουργήσει και θα τελέσει 
xειροτονία Διακόνου στον Ιερό Ναό 
Αγίου Μηνά Ναούσης.

Την Κυριακή 28 Ιανουαρίου στις 
11:00π.μ. θα παραστεί στην εκδήλω-
ση του Σωματείου «Παναγία Σουμε-
λά» προς τιμήν των Τριών Ιεραρχών 
στο Μητροπολιτικό Κέντρο Πολιτι-
σμού “ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ” στην Νάουσα.

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

Έκοψαν τη  Βασιλόπιτα 
του 2018 στο 

Γηροκομείο Βέροιας

Τα Δ.Σ. του Αδελφάτου Γηροκομείου Βέροιας και της Μ.Φ.Η. 
``Σωσσίδειο Γηροκομείο Βέροιας``,πραγματοποίησαν την κοπή 
της βασιλόπιτας για το έτος 2018 ,στην αίθουσα εκδηλώσεων 
του Γηροκομείου Βέροιας.

 Την βασιλόπιτα ευλόγησε ο Πρωτοσύγκελος της Ι.Μητρο-
πόλεως μας , Αρχιμανδρίτης Αθηναγόρας Μπίρδας ως εκπρό-
σωπος του Μητροπολίτη Βεροίας ,Ναούσης και Καμπανίας 
κ.κ.Παντελεήμων.

Από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη και Πνευματικό Πατέρα 
αλλά και επίτιμο Πρόεδρο της Μ.Φ.Η. ``Σωσσίδειο Γηροκο-
μείο Βέροιας`` ,που απουσίαζε στην Θεσσαλονίκη λόγω του 
συλλαλητηρίου για την Μακεδονία ,παραδώθηκε δια χειρός 
του πατέρα Αθηναγόρα Μπίρδα,στην Πρόεδρο του Αδελφάτου 
Γηροκομείου Βέροιας κ.Ευδοξία Μούρτζιου-Χατζηευστρατιάδου 
,φάκελλο με το ποσό των 4.500 Ε,που ήταν προιόν του Δίσκου 
της Αγάπης των Χριστουγέννων ,που περιήχθη εις τους Ιερούς 
Ναούς της πόλης μας.

Τα Δ.Σ. του Αδελφάτου Γηροκομείου Βέροιας και της Μ.Φ.Η. 
``Σωσσιδείου Γηροκομείου Βέροιας``,οι Τρόφιμοι , η Διεύθυνση 
και το Προσωπικό του 

Γηροκομείου Βέροιας,ευχαριστούν από καρδιάς τόσο τον 
Σεβασμιότατο που είναι πάντοτε ηθικός και υλικός συμπαρα-
στάτης του Γηροκομείου μας,όσο και όλον τον κόσμο που με 
την ευαισθησία και την ανθρωπιά, στηρίζει το Γηροκομείο Βέ-
ροιας.

Παρόντες στην κοπή της βασιλόπιτας ήταν ο Δήμαρχος 
Βέροιας κ.Βοργιαζίδης Κων/νος,ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Ημαθίας 
κ.Γιώργος Ουρσουζίδης,η εκπρόσωπος της βουλευτού ΣΥΡΙΖΑ 
Ημαθίας κ.Φ.Καρασαρλίδου κ.Κυριακή Καλλιάνη,ο Διοικη-
τής 1ης Μ.Π. Υποστράτηγος κ.Γεώργιος Βύνιος ,ο Διοικητής 
της Σχολής Μετεκπαίδευσης κ Επιμόρφωσης της Ελληνικής 
Αστυνομίας Β.Ελλάδος Αστυνομικός Δ/ντής κ.Διονύσιος Κού-
γκας,ο εκπρόσωπος του Αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας κ.Νικόλα-
ος Τσιούντας,ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας 
κ.Φώτης Καραβασίλης ,ο Πρόεδρος του Ιατρικού  Συλλόγου 
Βέροιας κ.Βασίλης Διαμαντόπουλος,ο Αιδεσιμολογιώτατος 
π.Παναγιώτης Χαλκιάς,δωρητές φίλοι και συνδρομητές του Γη-
ροκομείου Βέροιας.

Εκ της Δ/νσεως 

Eυχαριστήριο 
του Γηροκομείου 

Βέροιας
Το Διοκητικό Συμβούλιο και οι Τρόφιμοι της 

Μ.Φ.Η.``Σωσσίδειο Γηροκομείο Βέροιας``,ευχαρι-
στούν θερμά:

-Τον κ.Αντώνιο Νούσιο,για την ευγενική προ-
σφορά βασιλόπιτες και το Ζαχαροπλαστείο LIDO 
,για την ευγενική προσφορά προφιτερόλ,για την 
εκδήλωση της κοπής της βασιλόπιτας του Γηροκο-
μείου Βέροιας.

-Τους κ.Σπύρο και κ.Πόπη Κουσίδου,για την 
ευγενική προσφορά ενός πλήρους γεύματος,εις 
μνήμη της μητέρας τους Δήμητρας Κουσίδου,με 
την συμπλήρωση 40 ημερών από τον θάνατό της.

-Την κ.Στέλλα Γιαννακάκη,για την δωρεά του 
ποσού των 200 Ε,εις μνήμη του πατέρα της Πανα-
γιώτη Γιαννακάκη,με την συμπλήρωση 2 ετών από 
τον θάνατό του.

-Τον Δερματολόγο κ.Αναστάσιο Κατσαμάκα και 
τον Ουρολόγο κ.Τάκη Γεωργίου,για την αφιλοκερ-
δή ιατρική προσφορά τους στο Ίδρυμα.

-Την κ.Ελένη Μπάκη,για την δωρεά του ποσού 
των 50 Ε,εις μνήμη των γονέων της.

-Τον κ.Κυριάκο Τσαλουχίδη,για την ευγενική 
προσφορά 13 μερίδς έτοιμου φαγητού,εις μνήμη 
της μητέρας του Μαρίας Τσαλουχίδου.

-Το Κατάστημα ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ-
Σ,για την ευγενική προσφορά 50 τεμ.πετσέτες 
προσώπου,εις μνήμη των γονέων των Μπαλτζή 
Αικατερίνης,Βασιλικής Καραγιάννη και Δημητρίου 
Καραγιάννη.

-Ανώνυμη Κυυρία,για την ευγενική προσφορά 
24 Kgr Πορτοκάλια για τις ανάγκες του Γηροκομεί-
ου Βέροιας.

-Την Οικογένεια κ.Καλλιόπης Σουλιώτου,για 
την ευγενική προσφορά ενός πλήρους γεύματος 
,εις μνήμη της μητέρας και γιαγιάς τους Καλλιόπης 
Σουλιώτου.

-Το Ιχθυοπωλείο κ.Ιωάννη Τσιλιγκερίδη,για την 
ευγενική προσφορά 10 Kgr Γαλεό,για τους Ηλικιω-
μένους του Γηροκομείου Βέροιας.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
  Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός  Σύλλογος Φίλων   Κέντρου Μέρι-

μνας Ατόμων  Ειδικών Δεξιοτήτων  Δ. Βέροιας ευχαριστεί θερμά τους κάτωθι 
για τις δωρεές του:

1.    Την κ. Σταμούλα Τσαλέρα για την οικονομική δωρεά της υπέρ αναπαύ-
σεως Χρυσούλας Μωραιτοπούλου – Τσαλέρα για την συμπλήρωση 3 ετών από 
το θάνατο της (αντί μνημόσυνου)

Ο Θεός ας την αναπαύσει.  
2.    Την κ. Πολυξένη  Τσαλέρα για την οικονομική δωρεά της υπέρ αναπαύ-

σεως Χρυσούλας Μωραιτοπούλου – Τσαλέρα για την συμπλήρωση 3 ετών από 
το θάνατο της (αντί μνημόσυνου)

Ο Θεός ας την αναπαύσει.  
3.    Την επιχείρηση ΚΑΝΔΥΛΑΣ για την δωρεά προϊόντων τους  για το  γεύ-

μα  των παιδιών.
 Η Πρόεδρος του Συλλόγου και Εθελόντρια Διευθύντρια

 Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα

Η κίνηση 
του Μητροπολίτη



Του Στάθη 
Σαρηγιαννίδη*

Είναι η οργανωμένη, 
καθολική προσπάθεια 
του συστήματος που κα-
τάφερε τελικώς να δημι-
ουργήσει το μαθηματικό 
παράδοξο. Ποιο είναι 
αυτό; 

Μετά από την συνε-
χή προσπάθεια του συ-
νόλου σχεδόν των πο-
λιτικών κομμάτων, των 
πανελλαδικής εμβέλειας 

τηλεοπτικών καναλιών αλλά και λοιπών φορέων της κοινωνίας 
που φαίνεται να τελούν σε σχέση εξάρτησης από την πολιτεία 
(αν και δεν θα έπρεπε), έλαβε χώρα το μαθηματικό αδύνατο. 
Ναι φίλες και φίλοι, το συλλαλητήριο αυτό είχε μεγαλύτερη 
επιτυχία από το συλλαλητήριο του 1992. Οι εκατοντάδες χιλιά-
δες που συμμετείχαν στο συλλαλητήριο της 21η Ιανουαρίου 
2018, άλλως μερικές δεκάδες χιλιάδες κατά τα λεγόμενα των 
εκπροσώπων - δημοσιογράφων της κυβέρνησης, κατάφεραν 
να είναι περισσότεροι από το 1,5 εκατομμύριο του 1992. Φτά-
νει μόνο να σκεφτούμε πως τον καιρό εκείνο, το συλλαλητήριο 
έλαβε χώρα με τις ευλογίες της κυβέρνησης και των πολιτικών 
κομμάτων, με το κλείσιμο των σχολείων και την παρότρυνση 
των μαθητών σε συμμετοχή, με τα μέσα μαζικής μεταφοράς 
δωρεάν προς και από Θεσσαλονίκη, και με τα ΜΜΕ να εκθειά-
ζουν και να επαινούν τους απανταχού συμμετέχοντες. 

Η συστηματική καλλιέργεια ενός αρνητικού κλίματος για το 
συλλαλητήριο της 21ης Ιανουαρίου του 2018 και υποβάθμισης 
αυτού, με χαρακτηρισμούς και κινδυνολογίες είναι και η αιτία 
της μεγάλης επιτυχίας της συγκέντρωσης. Μήπως δεν έγινε 
έτσι;

Είναι πλέον γνωστή η τακτική του πολιτικού συστήματος 
να χαρακτηρίζει ως ακραίο, φασίστα και γραφικό, κάθε έναν 
που θα τολμήσει να αναφερθεί σε πατρίδα, θρησκεία, ένοπλες 
δυνάμεις και εθνική αξιοπρέπεια. Αναφέρομαι λοιπόν στα μη-
νύματα τα οποία ακουγόταν σε όλο το προηγούμενο διάστημα 
αλλά και σε περιστατικά τα οποία έλαβαν χώρα και κατά την 
διάρκεια του συλλαλητηρίου.

 Μέρες πριν γινόταν αναφορές για επεισόδια που αναμέ-
νονταν να λάβουν χώρα από ακραία στοιχεία, με παράλληλη 
σκόπιμη μη αναφορά στους οργανωτές, στον ενθουσιασμό 
που επικρατούσε και στη θετική στάση του κόσμου απέναντι 
στο συλλαλητήριο. Κανένα κανάλι πανελλαδικής εμβέλειας 
(ούτε αυτά που άμεσα πληρώνονται από τον ελληνικό λαό) 
δεν κάλυψε με απευθείας σύνδεση την συγκέντρωση, με μο-
ναδικό σκοπό να μην παροτρυνθεί ο κόσμος (και κυρίως ο 
κόσμος της Θεσσαλονίκης)  από τον ενθουσιασμό αυτής και 
κατέβει στους δρόμους. Θυμίζω πως μιλάμε για τα ίδια ΜΜΕ 
που σε οποιαδήποτε συγκέντρωση άνω των 20 ατόμων με 
στόχο π.χ. την σωτηρία του κολεόπτερου του Αμαζονίου, βγά-
ζουν απευθείας σύνδεση και ανταποκρίσεις.

Χωρίς ξεκάθαρη θέση εμφανίστηκε το σύνολο σχεδόν των 
κομμάτων, τα οποία  δεν δέχτηκαν να δηλώσουν ότι παρί-
στανται στη συγκέντρωση δια εκ-
προσώπων βουλευτών αλλά όσοι 
εκ των βουλευτών βρέθηκαν εκεί, 
παρίσταντο μόνο ως φυσικά πρό-
σωπα. Και διευκρινίζω, δεν εννοώ 
σε καμία περίπτωση να λάβουν 
τον λόγο στην συγκέντρωση, αλλά 
να δηλώσουν απλά την παρουσία 
τους. 

Τραγικότερη όλων η αδυνα-
μία να βρεθεί παρκινγκ για τα λε-
ωφορεία που μετέφεραν κόσμο 
στην συγκέντρωση, με παράλλη-
λο μπλοκάρισμα των λεωφορεί-
ων στα διόδια Μαλγάρων. Αυτή η 
φθηνή δικαιολογία αποτέλεσε, κατ’ 
εμέ, την πιο ωμή παρέμβαση και 
την μεγαλύτερη προσπάθεια πα-
ρεμπόδισης του συλλαλητηρίου. 
Δεν είμαι κακοπροαίρετος απλά 
απορώ, πώς ανάλογη δυσκολία 
δεν υπήρξε ποτέ και σε καμία κομ-
ματική συγκέντρωση – ομιλία στη 
Θεσσαλονίκη; Πώς μόνο 90.000 
κόσμος, κατ’ εκτίμηση της αστυ-
νομίας, δημιούργησε τόσο μεγάλο 
πρόβλημα; Πώς δεν σκέφτηκε κα-
νείς πως η προσέλευση του κό-
σμου θα δημιουργούσε ανάλογο 
πρόβλημα; Πιθανές απαντήσεις: 
1)Πίστευαν πως η προσπάθεια υ-

ποβάθμισης του συλλαλητηρίου θα «πιάσει» 2) Εσκεμμένη 
ενέργεια για να μποϋκοτάρουν το συλλαλητήριο και 3) Τελικά 
η εκτίμηση της αστυνομίας δεν έχει καμία σχέση με την πραγ-
ματικότητα αλλά απέχει πολλές εκατοντάδες χιλιάδες από 
αυτή. Η επιλογή δική σας…

Προσωπικά το μόνο που έχω να πω, είναι συγχαρητήρια 
σε όλους τους συλλόγους, σε όλες τις οργανώσεις, σε όλους 
τους φορείς που διοργάνωσαν το επιτυχημένο συλλαλητήριο 
της 21ης Ιανουαρίου 2018. 

Τέλος ναι φίλες και φίλοι, σύμφωνα με όλα τα παραπάνω οι 
μερικές εκατοντάδες χιλιάδες υπό αυτές τις αντίξοες συνθήκες, 
σε αντίθεση με τις ευνοϊκές του 1992 μπορούν και είναι περισ-
σότεροι από το 1,5 εκατομμύριο του 1992 και αν υπάρχει κά-
ποιος που το γνωρίζει καλά είναι ο Στρατηγός Φράγκος Φρα-
γκούλης. Είναι κοινό μυστικό Στρατηγέ πως σε κοιτάζει πάρα 
πολύς κόσμος στα μάτια και περιμένει ένα νεύμα. Γιατί μπορεί 
οικονομικά να έχει εξαθλιωθεί η χώρα και να μην υπάρχουν 
λεφτά για τις οικονομικές υποχρεώσεις, αλλά ο Έλληνας ιδρώ-
τα και αίμα για την Πατρίδα, την εδαφική ακεραιότητα της χώ-
ρας, για την Μακεδονία και κάθε άλλη περιοχή αυτής, πάντα 
είχε, πάντα έχει και πάντα θα έχει να δώσει. 

Με την ελπίδα πως το συλλαλητήριο αυτό θα αποτελέσει 
το έναυσμα για τον καθένα από εμάς, να πραγματοποιήσει 
ένα προσωπικό, εσωτερικό συλλαλητήριο των αρχών, των α-
ξιών του και της αγάπης του για την Πατρίδα, ώστε εφεξής να 
επαινούμε, να τιμούμε και να υποστηρίζουμε την αλήθεια και 
την αριστεία, αναφέρω το αυτονόητο: 

Ο όρος ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ δεν θα πρέπει υπό κανέναν προσδι-
ορισμό, περιγραφή, μετάφραση ή επεξήγηση να εμπεριέχεται 
στην ονομασία των ΣΚΟΠΙΩΝ. Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ είναι μία και 
είναι αυτή που κατοικούμε, καλλιεργούμε, τιμούμε, σεβόμαστε 
και υπερασπιζόμαστε όποτε χρειαστεί.           

           
*Αντιπρόεδρος

Περιφερειακού Συμβουλίου
Κεντρικής Μακεδονίας

Περιφερειακός Σύμβουλος  Ημαθίας
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ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

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

Ο ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 
του Βασιλείου και της Ελισάβετ, 
το γένος Δήμου, που γεννήθη-
κε και κατοικεί στη Βέροια και η 
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του Ιω-
άννη και της Παρθένας, το γένος 
Βοργιατζίδου, που γεννήθηκε και 

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

Ραντεβού με τον Υπουργό στην Αθήνα 
σήμερα οι Γεωργοί της Βέροιας
Ζητούν επίσημη και 

τελεσίδικη ενημέρωση για 
τις αποζημιώσεις από τις 

βροχοπτώσεις του Ιουλίου
Την Πέμπτη τα τρακτέρ στην Κουλούρα

Ραντεβού με 
τον Υπουργό Α-
γροτικής Ανάπτυ-
ξης έχει σήμερα, 
στις 12.00 το με-
σημέρι στο Υπουρ-
γείο, το Δ.Σ. του Α-
γροτικού Συλλόγου 
Γεωργών Βέροιας, 
μετά από χθεσινό 
τηλεφώνημα του κ. 
Αποστόλου στον 
πρόεδρο του Συλ-
λόγου.

Ο ι  α γ ρ ό τ ε ς 
είχαν χθες το α-
πόγευμα γενική 
συνέλευση  στο 
Πολιτιστικό Κέντρο 
της Μέσσης, για 
να αποφασίσουν, 
μεταξύ άλλων, την 
μορφή των κινητο-
ποιήσεων που εί-
χαν εξαγγείλει πριν 
από λίγες ημέρες, 
πανελλαδικά.

Στη χθεσινή συνέλευση αποφασίστηκε να βγάλουν τα τρακτέρ στον κόμβο 
της Κουλούρας την ερχόμενη Πέμπτη, ασχέτως με την εξέλιξη της σημερινής 
συνάντησης στο Υπουργείου. «Ζητάμε από τον κ. Αποστόλου να ξεκαθαρίσει 
σήμερα επίσημα, τι θα γίνει με τις αποζημιώσεις από τις βροχοπτώσεις του Ιου-
λίου και με ποιον τρόπο θα πληρωθούν, κατ’ ευθείαν, οι παραγωγοί» τόνισε στο 
«Λαό» ο πρόεδρος του Συλλόγου Τάσος Χαλκίδης, βάζοντας επιπροσθέτως και 
θέμα αποζημίωσης του ρωσικού εμπάργκο.

Η χθεσινή συνέλευση είχε μεγάλη συμμετοχή και ο Σύλλογος απευθύνει κάλε-
σμα σε όλους τους αγρότες της Ημαθίας να κατέβουν την Πέμπτη με τα τρακτέρ 
τους στην Κουλούρα.

Το εθνικό μαθηματικό 
παράδοξο του συλλαλητηρίου

Το συλλαλητήριο της 
Θεσσαλονίκης ήταν ένα 

ισχυρό μήνυμα προς 
κάθε κατεύθυνση

Του Τάσου Μπαρτζώκα
Δικηγόρου – Πολιτευτή ΝΔ 

Όπως το 1992, ως μαθητής, έτσι και 
χθες συμμετείχα στη μεγαλύτερη διαδήλω-
ση των τελευταίων δεκαετιών. Στο χθεσινό 
συλλαλητήριο, των εκατοντάδων χιλιάδων 
πολιτών, είδα ανθρώπους κάθε ηλικίας, 
κάθε κοινωνικής και επαγγελματικής προ-
έλευσης και το συγκινητικότερο απ’ όλα, 
είδα πάρα πολλούς νέους. Χιλιάδες νέοι και 
παιδιά, το αύριο αυτού του τόπου, βροντο-
φώναξαν ότι η ¨Μακεδονία είναι μία και είναι 
ελληνική¨.

Το αυτονόητο, δηλαδή, αυτό που η ιστορία χιλιάδων ετών καταμαρτυρά χωρίς 
καμιά αμφισβήτηση να μπορεί να σταθεί, παρά μόνο στη νοσηρή φαντασία των 
Σλάβων γειτόνων. Το χθεσινό συλλαλητήριο ήταν μια δυναμική απάντηση εκατοντά-
δων χιλιάδων πολιτών, στις αλυτρωτικές δηλώσεις, πράξεις και συμπεριφορές τους, 
όπως και απέναντι στην παραχάραξη της Ιστορίας.

Αυτός ο κόσμος χθες μίλησε. Έστειλε ένα ισχυρό και άδολο πατριωτικό μήνυμα 
προς πάσα κατεύθυνση, ξεπερνώντας τις διαχωριστικές κομματικές γραμμές, πέρα 
από ιδεολογίες. Χθες ο Έλληνας απέδειξε πως, όσες δύσκολες στιγμές κι αν πέρασε  
τα τελευταία χρόνια, δεν έχασε την ψυχή του. 

Ας ελπίσουμε το μήνυμα αυτό η ελληνική κυβέρνηση να το σεβαστεί, επιτέλους, 
και να το χρησιμοποιήσει στις διαπραγματεύσεις της, αντί να προσπαθεί με κατά-
πτυστες δηλώσεις να το απαξιώσει! 

Ο κόσμος αυτός, έπραξε το ελάχιστο χρέος του… ας ελπίσουμε να το πράξει κι 
αυτή!



Η 17η Ιανουαρίου 2018, ημέρα εορτασμού του πολιούχου της πόλης μας της Βέροιας αποδείχθηκε ιδιαίτερα σημα-
ντική για τους κατοίκους και τους φίλους του Ξηρολιβάδου, αλλά και για το σύνολο των κατοίκων του Δήμου Βέροιας.

Έπειτα από 11 ολόκληρα χρόνια δικαστικής διαμάχης με την εταιρία «ΟΜΥΑ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ», ακυρώθηκε επιτέλους 
από το Συμβούλιο της Επικρατείας η Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών ΠΕΧΩΔΕ, Ανάπτυξης και Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με την οποία είχε εγκριθεί η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τη δημιουρ-
γία υπέρ-λατομείου στην ευρύτερη περιοχή του Ξηρολιβάδου και σε χώρο που βρίσκεται εντός της ζώνης Natura 2000. 

Από την πρώτη στιγμή οι κάτοικοι του χωριού με μπροστάρη τον Πολιτιστικό Όμιλο Ξηρολιβάδου και τα προηγού-
μενα κυρίως συμβούλια ξεκίνησαν ένα άνισο δικαστικό αγώνα με μια εταιρεία κολοσσό, όσο επέτρεπαν τα οικονομικά 
του Ομίλου. Τη σκυτάλη πήρε επάξια η προηγούμενη Δημοτική Αρχή με τη κυρία Ουσουλτζόγλου και η νυν με τον κύ-
ριο Βοργιατζίδη και τελικά η δικαίωση αποτελεί σήμερα το μεγαλύτερο παράσημο για όσους δεν άφησαν την υπόθεση 

στην τύχη της. 
Εκπροσωπώντας τους κατοίκους του Ξηρολιβάδου 

το ΔΣ του ΠΟΞ θέλει να εκφράσει τα συγχαρητήρια και 
τις ευχαριστίες του στις προηγούμενες διοικήσεις του 
Ομίλου και τους νομικούς τους εκπροσώπους –κυρίως 
το συγχωριανό μας δικηγόρο Γιώργο Γεωργίου- που α-
νέδειξαν το πρόβλημα και ξεκίνησαν τον τιτάνιο αγώνα.

 Ευχαριστούμε το συγχωριανό μας Γιάννη Σιμανίκα 
που με τη βοήθειά του, τις τεχνικές και επιστημονικές 
του γνώσεις, τις υποδείξεις και τη συμπαράστασή του 
συνέβαλε τα μέγιστα σε αυτή την ευτυχή για το Ξηρολί-
βαδο κατάληξη της υπόθεσης.

 Εκφράζουμε τις θερμές ευχαριστίες των κατοίκων 
και των μελών του ΠΟΞ στην πρώην και τη νυν Δημο-
τική Αρχή που με τη νομική της εκπροσώπηση ολοκλή-
ρωσε με επιτυχία την ακύρωση της απόφασης για τη 
δημιουργία του λατομείου. 

 Τέλος, συγχαίρουμε και ευχαριστούμε το νομικό εκ-
πρόσωπο του Δήμου Βέροιας κύριο Γιώργο Παπαστερ-
γίου για τους νομικούς του χειρισμούς που οδήγησαν 
στο αποτέλεσμα αυτό.

 Η ευόδωση των προσπαθειών μας αποτελεί και 
φόρο τιμής στους συγχωριανούς μας που αγωνίστηκαν 
για την υπόθεση αλλά έφυγαν από τη ζωή πριν την τε-
λική δικαίωση.       

      Το Δ.Σ. του Π.Ο.Ξ.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
-------------
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ
-------------

Αλεξάνδρεια 18/1/2018
Αριθμ.πρωτ:1813

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας
για την μίσθωση ακινήτου για την στέγαση 

 του Τμήματος Δημοτικής Κατάστασης & Ληξιαρχείου 
του Δήμου Αλεξάνδρειας

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Προκηρύσσει δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου που 

θα χρησιμοποιηθεί για την στέγαση  του Τμήματος Δημοτικής 
Κατάστασης & Ληξιαρχείου του Δήμου Αλεξάνδρειας. Το ακί-
νητο να βρίσκεται μέσα στα όρια της πόλεως Αλεξάνδρειας 
του Δήμου Αλεξάνδρειας και να καλύπτει τα εδαφικά όρια που 
ορίζονται από τις οδούς: Εθνικής Αντίστασης – Μακεδονομά-
χων – Ταγμ. Γεωργούλη – Ευαγγελά Ν. αποκλειστικά σε ισόγειο 
όροφο, με δύο (2) εισόδους (κεντρική είσοδο και έξοδο κινδύ-
νου), δυνατότητα πρόσβασης και σε άτομα με ειδικές ανάγκες 
(Α.Μ.Ε.Α.), τουαλέτα για Α.Μ.Ε.Α. , να έχει  πλήρη αυτόνομη 
θέρμανση και να έχει ωφέλιμη επιφάνεια από 80 τμ. έως 100 
τμ. για χώρους χρήσης γραφείων ή σε χώρους κύριας χρήσης 
που μπορούν να δεχτούν την αλλαγή σε χώρους γραφείων. Να 
υπάρχουν τουλάχιστον δύο (2) χώροι υγιεινής (W.C) Το ακίνητο 
θα πρέπει να διαθέτει Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης 
(ΠΕΑ).

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε 
προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακή-
ρυξης.

Οι προσφορές ενδιαφέροντος αποστέλλονται στην αρμόδια 
δημοτική υπηρεσία, στη διεύθυνση που αναφέρεται παρακάτω, 
και παραδίδονται στη συνέχεια στην αρμόδια επιτροπή του άρ-
θρου 7 του ΠΔ 270/81, η οποία με επιτόπιο έρευνα, κρίνει περί 
της καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων και περί 
του αν ταύτα πληρούν τους όρους της οικείας διακηρύξεως, συ-
ντασσόμενης σχετικής εκθέσεως, εντός δέκα (10) ημερών από 
της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ακινήτου 
τινός αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση. 

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρα-
σίας  παρέχονται από το Γραφείο Εσόδων ημέρες Δευτέρα – 
Παρασκευή και ώρες  07:00-15:00 ,  Τηλέφωνο 2333 3 50123.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 Γκυρίνης Παναγιώτης

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΛΑΧΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 

Πρόσκληση 
Το Τμήμα Γυναι-

κών του Συλλόγου 
Βλάχων Βέροιας δι-
οργανώνει , στο σπίτι 
του Συλλόγου, την Τε-
τάρτη  24/1/2018 και 
ώρα 6:00 μ.μ.,   την  
‘’ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ’’  για 
το έτος 2018.

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

Από το  Τμήμα Γυναικών 
του Συλλόγου Βλάχων Βέροιας

Ευχαριστήρια
Το Διοικητικό Συμβούλιο και οι τρόφιμοι της Φιλοπτώχου Αδελφότητος Κυριών Βέροιας, 

ευχαριστούν για την ευγενική τους προσφορά:
1) Το Ροταριανό Όμιλο « ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΣΑΛΑΜΙΣ ΚΥΠΡΟΥ» για τη δωρεά  των 50  ΕΥΡΩ, 

στη μνήμη του Βασίλη Ιατρόπουλου, με τη συμπλήρωση σαράντα ημερών από το θάνατό 
του.

2) Την κ. Βαφειάδου Χρυσούλα για τη δωρεά των 90 ΕΥΡΩ, στη μνήμη των γονέων της 
Δημήτρη και Μαρίας.

3) Τον κ. Καλλιγά Νικόλαο για τη δωρεά των 60 ΕΥΡΩ για τις ανάγκες του Συσσιτίου.
4) Την κ. Μαζαράκη Κατερίνα, για ένα πλήρες γεύμα στη μνήμη της αγαπημένης μητέ-

ρας της, Τούλας  Δαβόρα, με τη συμπλήρωση έξι μηνών από το θάνατό της.
5) Τον κ. Παπαναστασόπουλο Αθανάσιο, για τα 30 κιλά ρύζι, 10 κιλά κριθαράκι, 10 κιλά 

φασόλια και 10 κιλά φακές.
6) Τον κ. Καλλιγά Νικόλαο για τα οκτώ κιλά φασόλια.
7) Ανώνυμο κύριο για τα δύο κιλά ρύζι και πέντε κιλά μακαρόνια.
8) Τον κ. Παπαγιάννη Νικόλαο για τα πέντε λίτρα λάδι.
9) Το ψητοπωλείο Πράπα για την μεγάλη ποσότητα ψημένου γύρου.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ της υπ. αρ. 263/2018 διακήρυξης
Ο φορέας Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού – Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηµαθίας – διενεργεί 

Ηλεκτρονικό ∆ιεθνή  ∆ηµόσιο Ανοικτό ∆ιαγωνισµό, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέ-
ρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά επί τη βάσει της τιµής, για την παροχή υπηρεσιών µε 
τίτλο «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΠΡΑΝΟΥΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΟΠΟΥ Ε∆ΡΑΖΕΤΑΙ 
ΤΟ ΜΝΗΜΕΙΟ» (cpv 45212314-0 «Κατασκευαστικές εργασίες για ιστορικά µνηµεία ή µνηµεία»). 

Ο προϋπολογισµός είναι 161.290,32 € (µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.) 
Τόπος – χρόνος διενέργειας διαγωνισμού    

Ειδικοί περιορισµοί συµµετοχής ορίζονται στην διακήρυξη.  Κάθε προσφορά αυτών που 
συµµετέχουν στον διαγωνισµό πρέπει υποχρεωτικά και µε ποινή αποκλεισµού να συνοδεύεται 
από Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε Ευρώ (€) 
ποσοστό 2% της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας (µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.). 

Η ολοκλήρωση των εργασιών θα γίνει µε τµηµατικές παραδόσεις και η ολοκλήρωσή της έως 
31-12-2019.  

Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους συµµετέχοντες στον διαγωνισµό για εκατόν ογδό-
ντα µέρες (180) µέρες από την επόµενη ηµέρα της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής τους. 
∆εν γίνονται εναλλακτικές προσφορές. 

Το Έργο χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους 
ΕΣΠΑ- Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηµατικότητα και Καινοτοµία 2014-2020  «Στερέωση, 
Συντήρηση, Αναστήλωση και Ανάδειξη του Ανακτότου Αιγών – Φάση ∆.1» (mis 5002588) κωδ.: 
2017ΣΕ11410000 

Οι πληρωµές του αναδόχου θα γίνουν σύµφωνα µε τα τεύχη του διαγωνισµού. 
Η διακήρυξη εστάλη στην Ε.Ε.Ε.Κ. την 16-01-2018 
Περ ισσότερα στο ιχε ία  κα ι  πληροφορίες  γ ια  τη  δ ιακήρυξη δ ίδοντα ι  στα 

τηλ.2331092347-2331029737 , Fax 2331092347-2331071725, αρµόδιοι υπάλληλοι Ολυµπία 
Φελεκίδου, Ελένη Τουπαρλάκη, Ρήγα Φεραίου 16-18 – 59 132 Βέροια.     

   
ΒEΡΟΙΑ, 17-01-2018                                                                                                           

Η Νόμιμος εκπρόσωπος                                                                                                  
Η Προϊσταμένη της ΕΦΑ ΗΜΑΘΙΑΣ   

Αγγελική Κοτταρίδη
Αρχαιολόγος

 Συγχαρητήρια και  ευχαριστίες 
για το αίσιο τέλος του δικαστικού 

αγώνα για ακύρωση της εγκατάστασης 
υπέρ-λατομείου στο Ξηρολίβαδο



Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,
Τό τελευταῖο διάστημα ἔχει 

ἐπανέλθει στήν ἐπικαιρότητα 
τό φλέγον καί μείζον ἐθνικό θέ-
μα τῆς ἀνιστόρητης καπίλευσης 
τοῦ ὀνόματος τῆς Μακεδονίας 
μας. Ἡ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ εἶναι ΕΛ-
ΛΑΔΑ. Ὡς γνήσιοι Ἕλληνες καί 
Μακεδόνες πρέπει νά φανοῦμε 
γι’ ἀκόμη μία φορά ἀντάξιοι τῆς 
ἱστορίας καί τῶν ἡρώων προ-
γόνων μας καί νά διακυρήξουμε παντοιοτρόπως τήν 
ἑλληνικότητα καί μοναδικότητα τῆς Μακεδονίας μας.

Σ’ αὐτό τό πλαίσιο ἡ Ἱερά μας Μητρόπολη διοργα-
νώνει τήν Κυριακή 28 Ἰανουαρίου καί ὥρα 6 μ.μ. στό 
«Χῶρο Τεχνῶν» τοῦ Δήμου Βεροίας ἐκδήλωση μέ θέ-
μα «Μάνα  Μακεδονία μου» προκειμένου νά δώσει τήν 
εὐκαιρία στόν πιστό καί φιλόπατριν λαό τῆς ἐπαρχίας 
μας νά ἐνώσει τήν φωνή καί τή διαμαρτυρία του μέ τόν 
ἀπανταχοῦ ἑλληνισμό καί νά διακηρύξει ἀπό τήν μακε-
δονική Βέροια, ἀπό τήν πατρίδα τοῦ Φιλίππου καί τοῦ 
Ἀλεξάνδρου ὅτι ἡ Μακεδονία εἶναι Ἑλλάδα.

Στήν ἐκδηλώση θά ὁμιλήσει ὁ πολιτικός ἐπιστή-
μων καί συνεργάτης τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ τῆς 
Ἐκκλησίας κ. Κωνσταντῖνος Χολέβας, ἐνώ θά πλαι-
σιώσουν μουσικά οἱ χορωδίες «Χριστιανική Ἐλπίς», 
«Μουσική Πολυφωνία» καί ἡ Φιλαρμονική τοῦ Δήμου 
Βεροίας. Στό τέλος θά συνταχθεῖ ψήφισμα κατά τῆς 
χρήσης τοῦ ὄρου Μακεδονία σέ ὁτιδήποτε μή ἑλληνι-
κό.

Σᾶς καλῶ ὅλους πατρικά νά συμμετάσχετε στήν 
ἐκδήλωση. Κανείς δέν πρέπει νά ἀπουσιάσει. Ἡ Μα-
κεδονία εἶναι μία καί εἶναι ἑλληνική.

 Μετὰ πατρικῶν εὐχῶν καὶ ἀγάπης
Ὁ Μητροπολίτης

† Ὁ Βεροίας, Ναούσης 
καὶ Καμπανίας Παντελεήμων
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Θεσσαλονίκη , 22  Ιανουαρίου 2018  
Αρ. Πρ. : 38551(67)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Κ.Μ. έχο-

ντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4014/2004 (ΦΕΚ 209 τ.Α) 
σε συνδυασμό με την  Κ.Υ.Α. 1649/45/2014 (ΦΕΚ 45 τ.Β) 
ανακοινώνει στους πολίτες και τους φορείς εκπροσώπη-
σης τους για να λάβουν γνώση θέτοντας στη διάθεση τους 
κάθε περιβαλλοντική πληροφορία, περί του με αρ. πρ..:  
8396/06-12-2017 έγγραφο του Τμήματος Περιβαλλοντικού 
και Χωρικού Σχεδιασμού Κ.Μ. της ΑΔΜΘ που αφορά την 
«Τροποποίηση της υπ’ αριθ. Πρωτ. 9189/11-12-2014, 
Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ΄αριθ. Πρωτ. 8490/23-11-16 
Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της υφι-
στάμενης δραστηριότητας “Κονσερβοποιία φρούτων” 
της εταιρίας με την επωνυμία “ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ 
ΒΕΡΟΙΑΣ VENUS GROWERS” η οποία είναι εγκατε-
στημένη στην εκτός σχεδίου περιοχή της Δημοτικής 
Ενότητας Βέροιας του Δήμου Βέροιας, Π.Ε. Ημαθίας, 
Π.Κ.Μ., λόγω προσθήκης γραμμής χυμοποίησης με 
μηχανολογική επέκταση και λόγω προσθήκης κωδικών 
του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων (υποκατηγο-
ρία Α2 - ομάδα 9η, Βιομηχανικές και συναφείς εγκατα-
στάσεις –  με α/α 09)» 

Φορέας υλοποίησης του έργου ή της δραστηριότητας: 
A.Σ. ΒΕΡΟΙΑΣ “VENUS GROWERS”

 Αρμόδια υπηρεσία το Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρι-
κού Σχεδιασμού Κ.Μ. της ΑΔΜΘ (Τηλ. 2313309274  Δρ. Μ. 
Ψαλτικίδου, εργάσιμες ημέρες και ώρες).

 Αρμόδια υπηρεσία για παροχή πληροφοριών και στοι-
χείων :

1. Γραμματεία Περιφερειακού Συμβουλίου Κ.Μ. (Τηλέ-
φωνο 2313319831 κ. Μ. Δημούτσικου εργάσιμες ημέρες και 
ώρες)

2. Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Ημα-
θίας (Τηλ. 2331353634)

Η παρούσα ανακοίνωση είναι αναρτημένη στην επίσημη 
ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, http://
www.pkm.gov.gr και ειδικότερα στη διαδρομή Ενημέρωση/
Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Έργων και Δραστηριοτήτων/
Δημοσιοποιήσεις Περιφερειακού Συμβουλίου/Α.Ε.Π.Ο.

Η παρούσα ανακοίνωση να δημοσιευθεί στην εφημερίδα 
«ΛΑΟΣ» στις  23 Ιανουαρίου 2018. 

Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης στον 
Τύπο, βαρύνουν το φορέα υλοποίησης του έργου ή της 
δραστηριότητας, (Άρθρο 19, παρ. 8 του Ν. 4014/2011 ΦΕΚ 
209 τ. Α).

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.Κ.Μ.
Παναγιώτης  Θ.  Σπυρόπουλος

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑ-
ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΜΑΘΙΑΣ / 

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Για τη συμμετοχή 
στο συλλαλητήριο 
της Θεσσαλονίκης

Την 21η Ιανουαρίου διαδηλώσαμε εντυπωσιακά 
την πεποίθησή μας ότι το όνομα της Μακεδονίας εί-
ναι δική μας και όχι σλάβικη κληρονομιά. Το Παράρ-
τημά μας, μαζί με τα άλλα όμοια, έδωσε εντυπωσια-
κό παρόν και συνέβαλε στην ιστορική, βροντόφωνη 
καταγραφή του εθνικού αισθήματος της ημέρας, 
για αποτροπή του σχεδιαζόμενου ξεπουλήματος 
του ονόματος της Μακεδονίας στους παγκόσμιους 
πάτρωνες και τους Σκοπιανούς. Οι προσπάθειες 
αφενός αποτροπής (από αριστερά) και καπήλευσης 
(από δεξιά) ΕΠΕΣΑΝ ΣΤΟ ΚΕΝΟ.

Καλούμε όλους τους φορείς της Ημαθίας να συ-
νεχίσουν αμείωτο τον αγώνα μέχρι την τελική δικαί-
ωση και αποκατάσταση της ιστορικής αλήθειας (μη 
λήθης).

Tο Τοπικό Συμβούλιο του Παραρτήματος Ημα-
θίας της ΕΑΑΣ, καλεί τα μέλη του να μετάσχουν 
σύσσωμα στο νέο συλλαλητήριο που διοργανώνεται 
στις 04 Φεβρουαρίου 2018 στην Αθήνα.  

Σχεδιάζουμε να ζητήσουμε από την ΕΑΑΣ να μας 
συνδράμει για τη μίσθωση κατάλληλων λεωφορείων 
ή εξεύρεση άλλου τρόπου μεταφοράς.

 Όσοι επιθυμούν να πάρουν μέρος, πρέπει να 
το δηλώσουν υπεύθυνα στο Παράρτημα μέχρι την 
Παρασκευή, 26 Ιαν 2018, το μεσημέρι. Έχοντας συ-
γκεκριμένο αριθμό επιθυμούντων να συμμετάσχουν, 
θα προσπαθήσουμε να βρούμε τη βέλτιστη λύση για 
τη μετακίνηση, εφόσον αυτή πραγματοποιηθεί. 

Ούτε πεινασμένοι έχουμε δικαίωμα να  αποποι-
ηθούμε ή να παραχωρήσουμε την κληρονομιά  μας. 
Δεν είναι δική μας. Τη ΧΡΩΣΤΑΜΕ στα παιδιά μας, 
όχι στους αλλόφυλους.

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

Ανχης εα Ιωάν. Πανταζής, Γραμματέας

Μέχρι τις 
7 Φεβρουαρίου οι 

αιτήσεις αποζημίωσης 
για τις βροχοπτώσεις

Μέχρι τις 7 Φε-
βρουαρίου θα ολο-
κληρωθεί η διαδι-
κασία συγκέντρω-
σης στοιχείων για 
τις ζημιές από τις 
βροχοπτώσεις του 
περασμένου Ιουλί-
ου σε ροδάκινα και 
νεκταρίνια Ημαθίας 
και Πέλλας, από 
την υπό σύσταση Διεπαγγελματική Πυρηνόκαρπων. Για 
τον σκοπό αυτό η Διεπαγγελματική δημιούργησε σχετική 
Ιντερνετική Ηλεκτρονική πλατφόρμα η οποία λειτουργεί και 
τίθεται στη διάθεση των Αγροτικών Συνεταιρισμών και των 
δομών τους, για την καταχώρηση των στοιχείων των πα-
ραγωγών μελών που υπέστησαν ζημίες, καθώς και αυτών 
που δεν είναι μέλη (μεμονωμένοι).

Για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται καθώς και τις 
προϋποθέσεις για τη χρήση της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας, 
οι ενδιαφερόμενοι Συνεταιρισμοί μπορούν να απευθύνονται 
στα Γραφεία της Διεπαγγελματικής στη Βέροια, στα τηλέ-
φωνα 2331076488 και 6972956372.

«Λόγω της εφαρμογής για πρώτη φορά ενός τέτοιου συ-
στήματος, τα όποια προβλήματα πιθανόν παρουσιαστούν 
θα επιλυθούν με τη στενή συνεργασία και κατανόηση όλων. 
Οι Συνεταιριστικές Οργανώσεις για πρώτη φορά αναλαμβά-
νουν ένα τέτοιο ρόλο και μόνο με στενή και καλοπροαίρετη 
συνεργασία θα τον φέρουν με επιτυχία σε πέρας προς το 
κοινό συμφέρον» αναφέρει η ανακοίνωση της Διεπαγγελ-
ματικής.

Ο ΧΟΡΟΣ ΤΩΝ ΞΗΡΟΛΙΒΑΔΙΩΤΩΝ
Ανακοινώνεται ότι ο ετήσιος χορός των Ξηρολιβαδιωτών θα πραγματοποιηθεί στο 

κτήμα ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ στις Σαραντόβρυσες της Βέροιας, το Σάββατο βράδυ 10 Φε-
βρουαρίου 2013.

Στον χορό θα τηρηθεί και η παράδοση της βασιλόπιτας των Ξηρολιβαδιωτών.
Καλούνται όλοι οι Ξηρολιβαδιώτες και οι φίλοι του χωριού να συμμετάσχουν στο ξε-

χωριστό αυτό χειμωνιάτικο γλέντι.
Το Δ.Σ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ της υπ. αρ. 278/2018 διακήρυξης
Ο φορέας Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού – Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηµαθίας – διενεργεί 

Ηλεκτρονικό ∆ιεθνή  ∆ηµόσιο Ανοικτό ∆ιαγωνισµό, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέ-
ρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά επί τη βάσει της τιµής, για την προµήθεια σκυροδέµα-
τος (cpv 44114000-2 «Σκυρόδεµα»). 

Ο προϋπολογισµός είναι 137.096,77 € (µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.).  
 Τόπος – χρόνος διενέργειας διαγωνισμού 

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

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

 Η παράδοση των υλικών θα γίνει µε τµηµατικές παραδόσεις και η ολοκλήρωσή της έως 31-
12-2019. 

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

Το Έργο χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους 
ΕΣΠΑ- Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηµατικότητα και Καινοτοµία 2014-2020  «Στερέωση, 
Συντήρηση, Αναστήλωση και Ανάδειξη του Ανακτότου Αιγών – Φάση ∆.1» (mis 5002588) κωδ.: 
2017ΣΕ11410000 

Οι πληρωµές του αναδόχου θα γίνουν σύµφωνα µε τα τεύχη του διαγωνισµού. 
Η διακήρυξη εστάλη στην Ε.Ε.Ε.Κ. την 16-01-2018 
Περ ισσότερα στο ιχε ία  κα ι  πληροφορ ίες  γ ια  τη  δ ιακήρυξη δ ίδοντα ι  στα 

τηλ.2331092347-2331029737 , Fax 2331092347-2331071725, αρµόδιοι υπάλληλοι Ολυµπία Φε-
λεκίδου, Ελένη Τουπαρλάκη, Ρήγα Φεραίου 16-18 – 59 132 Βέροια.         

ΒEΡΟΙΑ, 17-01-2018
Η Νόμιμος εκπρόσωπος

Η Προϊσταμένη της ΕΦΑ ΗΜΑΘΙΑΣ  
Αγγελική Κοτταρίδη

Αρχαιολόγος           

Την Τετάρτη 24 Ιανουαρίου στη «Στέγη»

Ενημερωτική εκδήλωση 
για την πρόληψη 

καρκίνου του προστάτη
Το ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ Δήμου Βέροιας σε συνεργασία με το Γ.Ν. Ημαθίας (Μονάδα Βέροιας) 

διοργανώνει ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: «πρόληψη καρκίνου του προστάτη».
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24 Ιανουαρίου 5.30μ.μ. στην Αντωνιά-

δειο Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Δήμου Βέροιας.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:
- Έναρξη – Χαιρετισμός Δημάρχου Βέροιας Κων/νου Βοργιαζίδη
- Ομιλία « Πρόληψη Καρκίνου του Προστάτη», με εισηγητή τον Κεκιδάκη Δημήτρη- Επι-

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

Βιοπαθολόγο – Μικροβιολόγο
 Συντονιστής: Χρήστος Κούτρας Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος του Δημοτικού 

Ιατρείου Βέροιας, «Συντονιστής Δ/ντής Παθολογικής κλινικής Γ.Ν. Ημαθίας (Μονάδα Βέρο-
ος)».

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ 
ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

† ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
ἐλέῳ Θεοῦ Ἐπίσκοπος καὶ Μητροπολίτης  τῆς 

Ἱερᾶς καὶ Ἀποστολικῆς Μητροπόλεως Βεροίας, 
Ναούσης καὶ Καμπανίας

ΠΡΟΣ
τὸν ἱερὸν κλῆρον καὶ τὸν εὐσεβῆ λαὸν
τῆς καθ’ ἡμᾶς θεοσώστου Ἐπαρχίας.



Την πρώτη τους νίκη πήραν οι 
Κρητικοί στην έδρα της Βέροι-
ας και ανάσαναν βαθμολογικά. 

Σπουδαία νίκη πήρε ο Εργοτέλης, 
στην προσπάθεια που κάνει για παρα-
μονή, με τον Κάιπερς να πετυχαίνει 
και τα δύο τέρματα της ομάδας του. Οι 
δυο ομάδες δημιούργησαν ευκαιρίες 
στο πρώτο μέρος με τον Εργοτέλη να 
είναι πιο αποτελεσματικός. Συγκεκρι-
μένα μόλις στο 3’ η Βέροια έκανε την 
πρώτη της φάση με την κεφαλιά του 
Βανκεβάι, αλλά ο Λαδάς μπλόκαρε τη 
μπάλα. Μετά από δέκα λεπτά οι Κρη-
τικοί απείλησαν με τον Κάιπερς στην 
κόντρα, με τον Γιαγκιόζη να αποκρού-
ει. Στο 25’ έχασαν νέα ευκαιρία οι 
φιλοξενούμενοι με το σουτ του Σταμα-
τάκου καθώς ο Γιαγκιόζης απέκρουσε 
τη μπάλα.

ΩστόσοοτερματοφύλακαςτηςΒέροιαςτραυματί-
στηκεκαιπήρετηθέσητουοΤριαντάφυλλος.Τελικά
στο44ολεπτόοΕργοτέληςπετυχαίνειτογκολμετο
πλασέ τουΚάιπερς κάνοντας το 1-0 στοΔημοτικό
ΣτάδιοΒέροιας.

Στο δεύτερο μέρος οι φιλοξενούμενοι μπήκαν
δυνατά δημιουργώνταςφάση (54’) με το σουτ του
Βογιατζή με τονΤριαντάφυλλο να απεκρούει, ενώ
στο64’οΚάιπερςέχασεευκαιρίαγιατο2-0.Στο71’
είχεδοκάριοΕργοτέληςμετονΚάιπερς.Εντέλειτο
δεύτερο γκολ ήρθε στο 85’ για τουςΚρητικούς με
σκόρερτονΟύγκοΚάιπερςγιαδεύτερηφορά.

ΣΚΟΡΕΡ:/Κάιπερς(44’,85’)
ΚΟΚΚΙΝΗ:
Βέροια (ΑπόστολοςΧαραλαμπίδης): Γιαγκιόζης

(25’Τριαντάφυλλος),Σουλιώτης,Καψάλης,Κοζάκης,
Δαμιανάκης,Λάσκαρης,Λίταινας,Δόρης,Μπαστιά-
νος,Βανκεβάι,Ουνγιαλίδης

Εργοτέλης: (Τάκης Γκώνιας):Λαδάς, Μπουρ-
σέλης, Βογιατζής, Νικολακάκης,Μπάτζιος,Μπου-
τσάκης, Σταμόπουλος,Μαζουλουξής, Σταματάκος,
Μπούζας,Κάιπερς

Διαιτητής:Αγγελάκης(Μακεδονίας)

ΠαραίτησηΓ.Κικερίδη
Ηπροχθεσινή ήττα με 0-2 από τον Εργοτέλη

έφερε στην επιφάνεια ταπολλάπροβλήματαπου
αντιμετωπίζουνοιπαίκτες τηςΒέροιας , καιφυσικά
έχουν αντίκτυπο και στην αγωνιστική δράση των
νεαρώνπαικτών.

Έτσιπριν ακόμη τελειώσει ο αγώναςο τεχνικός
διευθυντής ΓιώργοςΚικερίδης είχε αποχωρίσει  α-

πό τον πάγκο της ομάδας και με δηλώ-
σεις του στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ,
ανέφερεοτιπαραιτείτεαπότηνομαδαγια
προσωπικούςλόγουςαφούδενμπορείνα
προσφέρει υπ’ αυτές τις συνθήκες τίποτε
περισσότερο.

Στο ίδιομήκοςκύματοςκαιοπροπονη-
τήςτηςΒέροιαςΑπόστολοςΧαραλαμπίδης
ο οποίος ούτε λίγο ούτεπολύστις δηλώ-
σειςτουείπεότιόλααυτάπουσυμβαίνουν
στογήπεδοείναι απόρροιατηςεγκατάλει-
ψηςαπό τουςανθρώπους της ομάδας.Ο
ίδιοςφέρεταιέτοιμοςνααποχωρήσειαφού
όπωςδήλωσεδεν έχειπάρει ούτε έναμι-
σθόκαικαθημερινάπηγαινοέρχεταιμεδικά
τουέξοδααπότηνΘεσν/νίκη.

Όμωςαναποχωρήσει από την τεχνική
ηγεσίαθαακολουθήσει«ομαδική»αποχώ-
ρησηπαικτώνκαιτότεθαφθάσουμεπιθα-
νόνκαιστηνδιάλυσητηςομαδας.!!

Ότανρωτήθηκεγιατίδενζητάειτηνβοή-
θειατουμεγαλομετόχουτηςομάδαςδήλω-
σεάγνοιακαιοτιδενγνωρίζειτίποτε.Μόνο
οΓιώργοςΚικερίδηςήτανδίπλατουκαιμε
αυτόνμιλούσακαθημερινά.

ΘαπουληθείηΠΑΕΒέροια;
Σύμφωνα με έγκυρεςπληροφορίες τις

τελευταίες ημέρεςπαρατηρείται στα γρα-
φείατηςΠΑΕΒέροιαμίακινητικότηταόπου

γίνονται συναντήσεις μεσκοπό να γίνει γνωστό το
οικονομικό άνοιγμα της ομάδας αφού υπάρχει εν-
διαφέρονγια τηνπώληση τουπακέτου τωνμετοών
τηςΠΑΕΒέροια.Είναι μίαπληροφορίαη οποίασε
διασταύρωσηπου κάναμε είναι αληθής αλλά είναι
άγνωστοανκαιπότεοιδύοπλευρέςθακαταλήξουν
σεσυμφωνίαήόχι.Εμείςπάντωςπαρακολουθούμε
στενάτοθέμακαιανγίνεικάτιγνωστόθαενημερώ-
σουμετονφίλαθλοκόσμοτηςβασίλισσαςτουβορρά
ποπερνάειδύσκολεςώρεςμε τηνκακήπορεία της
ομάδας τόσοστο αγωνιστικό όσο και στον οικονο-
μικό τομέα.Είναι ευκαιρία ναδοθείΤΩΡΑμία λύση
ώστεκαιονέοςιδιοκτήσηςαφούτακτοποιήσειτιςεκ-
κρεμότητεςναπροχωρήσειστηναπόκτησηκάποιων
παικτών λόγω και της μεταγραφικήςπεριόδουπου
περνάμε.Οκαιρόςθαδείξει.
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Μέτρια η Βέροια δίκαια έχασε 0-2
από τον Εργοτέλη

Παραίτηση Γ. Κικερίδη - Δηλώσεις Α. Χαραλαμπίδη
Football League

Τααποτελέσματα
Αναγέννηση-Αιγινιακός............................2:0
Αχαρναϊκός-Παναχαΐκή............................0:3
Βέροια-Εργοτέλης.................................0:2
ΔόξαΔράμας-ΑπόλλωνΛάρισας.............2:2
ΟΦΗ-ΑπόλλωνΠόντου...........................3:1
Παναιγιάλειος-Α.Ο.ΧανιάΚισσαμικός.....0:4
Πανσερραϊκός-Τρίκαλα............................1:1
Σπάρτη-Καλλιθέα.....................................1:0
ΆρηςΘεσσαλονίκης-Καραϊσκάκης..........0:0

Ηβαθμολογία
1.ΆρηςΘεσσαλονίκης................................30
2.Παναχαΐκή...............................................29
3.ΟΦΗ.......................................................27
4.Τρίκαλα...................................................22
5.Σπάρτη....................................................20
6.Α.Ο.ΧανιάΚισσαμικός...........................18
7.ΔόξαΔράμας...........................................17
8.Καραϊσκάκης...........................................17
9.ΑναγέννησηΚαρδίτσας...........................17
10.ΑπόλλωνΠόντου..................................15
11.Βέροια..................................................14
12.Αιγινιακός..............................................14
13.ΑπόλλωνΛάρισας.................................13
14.Πανσερραϊκός.......................................12
15.Παναιγιάλειος........................................10
16.Εργοτέλης...............................................9
17.Καλλιθέα.................................................9
18.Αχαρναϊκός.........................................-51

Ηεπόμενηαγωνιστική
Α.Ο.Χανιά-ΚισσαμικόςΑιγινιακός
Απόλλων-ΛάρισαςΟΦΗ
ΑπόλλωνΠόντου-Παναιγιάλειος
Εργοτέλης-Σπάρτη
Καλλιθέα-Πανσερραϊκός
Καραϊσκάκης-ΔόξαΔράμας
Παναχαΐκή-Βέροια
Τρίκαλα-ΑναγέννησηΚαρδίτσας



Μεγάλη εκτός έδρας νίκη πέτυ-
χε ο Φίλιππος Βέροιας, ο οποί-
ος αντιμετώπισε στην τελευ-

ταία αγωνιστική του πρώτου γύρου 
της Γ’ Εθνικής (3ος όμιλος) τον Πρω-
τέα Γρεβενών. Οι παίκτες του Δημήτρη 
Γκίμα από την αρχή του αγώνα πήραν 
προβάδισμα στο σκορ (12-20 στο 10’) 
ενώ στο δεύτερο δεκάλεπτο αύξησαν 
την διαφορά στο +12 (30-42).

Στην επανάληψη οι γηπεδούχοι κατάφεραν να
ροκανίσουν την διαφορά και να μειώσουν στο 26’
σε42-44καιστο34’σε60-61.ΟιπαίκτεςτουΓκίμα
αντέδρασανκαιμεσερί0-8(60-69)πήρανανάσαε-
νώστησυνέχειαανέβασανκαιπάλιτηνδιαφοράστο
+10(65-75στο37’)και«κλείδωσαν»τοπαιχνίδιπου
έληξεμεσκορ68-80.

Διαιτητές : Παπαδόπουλος Χ καιΑγραφιώτης
Ιωάννης

Δεκάλεπτα:12-20,30-42,54-57,68-80

Πρωτέας Γρεβενών (Μουρουζίδης): Μαρκό-
πουλος 7(1), Τζήμου 9(2), Τακίδης 6,Μιχαηλίδης
10(2),Γραβάς2,Ρίγκος7(1),Κολοβος,Μπόζιαρης,
Σιλακός,Καλογεράτος7(1),Κλωναράς20(2)

ΦίλιπποςΒέροιας (Γκίμας -Μπλατσιώτης):
Μόρας4,A.Τόκας,Π.Τόκας,Τσεσμετζίδης,Π.Βάλ-
λιος 14(4),Τσιακλαγκάνος,Μαρκόπουλος
5(1), Καβαργύρης, Κόθρας 23(4), Παρα-
πούρας6(2),Σουτζόπουλος16(1),Κάνταρ-
κος10.

Δ.Γκίμας.«Ανταποκριθήκαμεστις δυ-
σκολίες  τουαγώνα.»ΟΔημήτρηςΓκίμας
μετά το τέλος του αγώνα με τονΠρωτέα
Γρεβενώνμίλησεστο filipposbc.gr : «Συγ-

χαρητήρια στην ομάδα των Γρεβενών για τοπολύ
καλόπαιχνίδι που έγινε σήμερα.Πολλά συγχαρη-
τήριαόμωςαξίζουνκαιστουςπαίκτεςμαςοιοποίοι
ανταποκρίθηκανστις δυσκολίες του αγώνα.Η νίκη
μαςήτανπιστεύουμεδίκαιη.

Όπωςέχουμεπειχαιρόμαστεγια24ώρεςκιαπό
τηνΤρίτηξεκινάμεγιατοπολύδύσκολοπαιχνίδιπου
έχουμεσταΔιαβατά.»
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Δεν κατάφερε να συνεχίσει το 
σερί νικών που ξεκίνησε να 
«χτίζει» ο ΑΟΚ Βέροιας στα 

τελευταία του παιχνίδια. Η ομάδα 
του Κωνσταντίνου Ηλιάδη έχασε 
στα σημεία από τον Εύαθλο Πολυκά-
στρου και δεν κατάφερε να κερδίσει 
ακόμη περισσότερο έδαφος στη βαθ-
μολογία και την επόμενη Κυριακή 
(28/1) δίνει έναν ακόμη «τελικό» με 
αντίπαλο τον Ίκαρο Τρικάλων.

Τοπαιχνίδι είχεδραματικόχαρακτήρακαθόλη
τη διάρκεια του και κρίθηκε από λάθηστα τελευ-
ταία λεπτά, ενώοι γηπεδούχοι έχασαν την αυτο-
συγκέντρωση τουςστα τελευταία λεπτά, εκνευρι-
σμένοι για διαιτητικές αποφάσεις.Οι γηπεδούχοι
είχανπροβάδισμαδυοπόντων,δευτερόλεπταπριν
τηλήξητουαγώνααλλάμιαλάθοςμεταβίβασηκαι
έναφάουλσεαντίπαλοτηνώραπουεπιχειρούσε
σουτ τριώνπόντων, ήταν καθοριστικά.Η ομάδα
τουΠολυκάστρου ευστόχησε σε τρεις βολές και
πήρε τη νίκη, που της δίνει βαθιά βαθμολογική
ανάσαενόψειτουδεύτερουγύρου,πουξεκινάτην
ερχόμενηεβδομάδα.

Δεκάλεπτα:17-23,41-44,49-49,62-63

ΑΟΚΒέροιας (Ηλιάδης):Ουσουλτζόγλου, Σι-
σμάνης 16 (3), Βλάχος 9 (1),Μαυρίδης 23 (1),
Ντουλαβέρης,Τρομπούκης,Λέφας,Χατζηλαμπρι-
νός2,Γιαννουζάκος12(1).

ΕύαθλοςΠολυκάστρου (ΠαπαδόπουλοςΓ.):
ΠαπαδοπουλοςΣ. 3 (1),Ημεριδης 18,Τσινοπου-

λος14(1),Τσελεκης4,Σιδηροπουλος16(4),Κου-
τουλας8(2),Τασουδης.

Αναλυτικάτααποτελέσματ
της13ηςαγωνιστικής

ΝικόποληΠρέβ-ΦαίακαςΚέρκ................60-58
ΠρωτέαςΓρεβ-ΦίλιπποςΒέρ..................68-80
Ιωνικός-ΝίκηΒόλου.................................61-81
Ζέφυρος-ΙκαροιΤρικ................................67-52
ΑΟΚΒέροιας-ΕύαθλοςΠολυκ.................62-63
ΑΠΣΠτολεμαϊδα-ΓΕΑγρινίου73-74(παράταση)
Ρεπό:ΑΓΣΙωαννίνων

Επόμενηαγωνιστική(14η,28/1)
ΠρωτέαςΓρεβενών-ΦαίακαςΚέρκυρας
Ιωνικός-ΦίλιπποςΒέροιας
Ζέφυρος-ΝίκηΒόλου
ΑΟΚΒέροιας-ΙκαροιΤρικάλων
ΑΠΣΠτολεμαϊδα-ΕύαθλοςΠολυκάστρου
ΑΓΣΙωαννίνων-ΓΕΑγρινίου
Ρεπό:ΝικόποληΠρέβεζας

Ηβαθμολογία
1.ΦίλιπποςΒέροιας.....................................22
2.ΦαίακαςΚέρκυρας...................................21
3.ΝίκηΒόλου...............................................20
4.ΑΓΣΙ..........................................................19
5.ΠρωτέαςΓρεβενών...................................19
6.ΝικόποληΠρέβεζας..................................19
7.Ζέφυρος....................................................18
8.ΊκαροιΤρικάλων.......................................17
9.Εύαθλος....................................................17
10.ΑΟΚΒέροιας..........................................16
11.ΙωνικόςΙωνίας.........................................16
12.Πτολεμαΐδα.............................................15
13.ΓΕΑγρινίου.............................................15

Μπάσκετ Γ’ Εθνική

ΑΟΚ Βέροιας - Εύαθλος 
Πολυκάστρου 62-63

Μπάσκετ Γ’ Εθνική

ΠρωτέαςΓρεβενών-Φίλιππος
68-80

Δηλώσεις Δ. Γκίμα

Τηνπιο μέτρια ίσως εμφάνισηστοφετινόπρωτάθλημαπραγ-
ματοποίησανσήμεραοΑετοίΒέροιας,στηνπρεμιέρα τουδεύτερου
γύρουγιατηΒΕΚΑΣΚΕΜ.ΗομάδατουΝτάνηΤυριακίδηπέτυχεμεν
τονσκοπότης(επικράτησεμε71-59τουΓΑΣΒαφύρας)ωστόσοείχε
πτωτικήαπόδοσηκατάτηδιάρκειατουματςκαιεπέτρεψετουςφιλο-
ξενούμενουςναμειώσουνσταδιακάτοσκορστοδεύτεροημίχρονο.
ΟιΗμαθιώτεςαγωνίστηκανχωρίςτουςΜάκη Ιωσηφίδη(προφυλά-
χτηκελόγωτουτραυματισμούπουτοναπασχολεί)καιΧάρηΧρυσά-
φη(θαείναικατάπάσαπιθανότηταέτοιμοςγιατοεπόμενοπαιχνί-
δι), έφτασανόμωςστηνίκηπουήταναυτοσκοπόςκαιδιατήρησαν
τοαήττητοσερίαπότηναρχήτηςσεζόν.

Πρώτοςσκόρερ τηςομάδαςήτανοΓιώργοςΠάππου,πουση-
μείωσε 18 και τον ακολούθησαν οιΔημήτρηςΠαπαδόπουλος και
ΚώσταςΓκεκόπουλοςπουέφτασαντους14.

ΕπόμενοπαιχνίδιτωνΑετώνΒέροιας,τοΣάββατο27/1στηΝέα
ΣάνταμεαντιπάλουςτουςΑτρόμητους.

Ταδεκάλεπτα:25-8,45-24,59-38,71-59
Οιπόντοι τωνΑετών :Τσιμτσιρίδης7.Παπαδόπουλος14 (4),Ουζού-

νης10 (2), Γκεκόπουλος,Πάππου18,Βλαχάκης2,Κασάπης6, Ιατρού,
Ντιπτένης,Κλωνάρας

ΕΚΑΣΚΕΜ Β’
Μέτριαεμφάνισηαλλά...12x12γιατουςΑετούςΒέροιας
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Με νίκη μπήκε στο 2018 ο 
Φίλιππος. Μετά από ένα 
νωθρό πρώτο μέρος και ανε-

βάζοντας την απόδοσή του στο δεύ-
τερο ημίχρονο, ξέφυγε στο σκορ και 
έφτασε σε μια άνετη επικράτηση επί 
του Καματερού με 27-22. Στο πρώτο 
μέρος ο Φίλιππος είχε ένα ελαφρύ 
προβάδισμα στο σκορ αλλά δεν μπό-
ρεσε να ξεφύγει. Ήταν πολύ καλός 
στην άμυνα και κράτησε το Καματερό 
κάτω από τα δέκα γκολ αλλά ήταν 
κακός στην επίθεση, με πολλά λάθη 
και άστοχα σουτ. Ο Φίλιππος πήρε το 
προβάδισμα στο σκορ αλλά το Καμα-
τερό ισοφάρισε 6-6 στο 16’. Οι Βεροι-
ώτες πήρε και πάλι το πάνω χέρι στο 
σκορ, προηγήθηκαν 10-7 στο 23’ αλλά 
δεν μπόρεσαν να διευρύνουν την δια-
φορά τους.

Στοξεκίνηματουβ’μέρουςοΦίλιπποςμπήκεπιο
φρέσκοςαπότοναντίπαλοκαιπροηγήθηκεμε16-9
στο37’.Απόεκείκαιμετάταπράγματαέγινανεύκο-
λαγιατονΦίλιππο.Δενεπέτρεψεστοναντίπαλονα
πλησιάσειστοσκορ.

Πεντάλεπτα: 3-1, 5-3, 6-5, 8-7, 10-8, 11-9 (ημ),
14-9,17-11,18-14,22-16,26-18,27-22

ΦΙΛΙΠΠΟΣ (ΤεοΠαυλίδης): Ζλατάνος, Ζευγαρό-
πουλος 2, Κότσιφας, Χαραλαμπίδης 4, Σεϊρεκίδης
5,Κωστακίδης5,Αποστολίδης,Αρσενασβίλι9,Γρη-
γοριάδης, Κουκουτσίδης,Τριανταφυλλίδης,Μπαλ-
τατζής,Παπαδόπουλος,Τζίμπουλας, Καλλιαρίδης,
Σιαματάς2.

ΓΑΣΚ (ΠαναγιώτηςΜεσσήνης):Λαδάκης3,Σκο-
δριάνος1,Καμπουράκης1,Μελετάκος4,Ακάλεστος
6,Πιτερός,Ταουσάνης3,Τότος2,Μιμήκος,Μαγκα-
φουράκης,Βορύλλας,Κότσιρας,Κουρέτας2,Καρα-
μασιώτης,Βλαχοθανάσης.

Διαιτητές:Νάσκος- Χαρίτσος,Δίλεπτα: 3-6,Πέ-
ναλτι:3/3-5/7

Τααποτελέσματα
Α.Ε.Κ.-ΔΙΟΜΗΔΗΣΑΡΓ.......................24-17
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ..........18-32
ΔΟΥΚΑΣ-Χ.Α.Ν.Θ................................31-26
ΦΟΙΒΟΣΣΥΚ-ΔΡΑΜΑ86....................30-29
ΦΙΛΙΠΠΟΣΒΕΡ-ΚΑΜΑΤΕΡΟ..............27-22
Π.Α.Ο.Κ-ΑΕΡΩΠΟΣΕΔΕΣ..................35-25

Ηβαθμολογία
1ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ...........................................23
2Π.Α.Ο.Κ.....................................................21
3Α.Ε.Κ.........................................................18
4Α.Σ.ΕΔΟΥΚΑ.............................................17
5ΔΙΟΜΗΔΗΣΑΡΓΟΥΣ.................................16
6ΑΕΡΩΠΟΣΕΔΕΣΣΑΣ................................14
7Χ.Α.Ν.Θ.....................................................10
8ΦΙΛΙΠΠΟΣΒΕΡΟΙΑΣ................................10
9Π.Α.ΣΦΟΙΒΟΣΣΥΚΕΩΝ............................8
10ΓΣΔΡΑΜΑ86............................................4
11Γ.Α.ΣΚΑΜΑΤΕΡΟΥ....................................3
12ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣΓ.Σ...................................0

Ηεπόμενηαγωνιστική
ΑΕΡΩΠΟΣΕΔΕΣ-ΦΟΙΒΟΣΣΥΚΕΩΝ
ΓΣΔΡΑΜΑ86-Α.Ε.Κ.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-Π.Α.Ο.Κ
Χ.Α.Ν.Θ-ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ
ΔΟΥΚΑΣ-ΦΙΛΙΠΠΟΣΒΕΡ
ΔΙΟΜΗΔΗΣΑΡΓ-ΚΑΜΑΤΕΡΟ

Απαραίτητηπροσθήκηστηνοροφή
τουΦιλίππειου

Στην οροφή τουΦιλίππειου γυμναστηρίουστην
Βέροια,προστέθηκανάλλεςδυοσημαίεςτροπαίων.
Όχι, οΦίλιπποςδεν κατέκτησε νέοπρωτάθλημαή
κύπελλο. Πρόκειται για τις σημαίες που θυμίζουν
τους τίτλουςπου κατακτήθηκαν το 2016 και μέχρι
τώραδενείχαναναρτηθεί.

ΔημήτρηςΜπαντής,ΔημήτρηςΤζιμούρτος και
Νίκος  Νούλας, φρόντισαν να τακτοποιηθεί αυτή
η...παράλειψη και τοΣάββατο καμαρώσαμε τις δυο
νέεςσημαίες τροπαίωνπουαπό εδώ καιπέρα θα
κοσμούντογυμναστήριο.

Με κεκτημένη ταχύτητα από 
την πρόκρισή του στο φάι-
ναλ φορ, ο Φίλιππος Βέροιας 

νίκησε και τον Μ.Αλέξανδρο Γιαννι-
τσών με 24-19, ξεκινώντας με το δεξί 
τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις 
και στο πρωτάθλημα για το 2018. 
Όπως αναφέρει το e-handball.gr, οι 
γηπεδούχοι έχοντας καλό ρυθμό και 
ανεβάζοντας σταδιακά την απόδοσή 
τους κατάφεραν να πάνε στα αποδυ-
τήρια με το υπερ τους 14-7.

Στηνεπανάληψη,οιφιλοξενούμενοιμεένακαλό
ξεκίνημα κατάφεραν να φέρουν τη διαφορά στα
4 τέρματα, ωστόσο οΦίλιππος Βέροιας έδειξε
ψυχραιμίακαιδενάφησαντηνομάδααπόταΓιαν-

νιτσάναδιεκδικήσεικάτιαπότοναγώνα.ΟΦίλιπ-
πος διαχειρίστηκε σωστά την διαφοράπου είχε
φτάνονταςτελικάστηννίκη.

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ – Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ24-19

Ταπεντάλεπτα: 2-1, 4-2, 7-3, 10-4, 12-7, 14-7
(ημχ.)15-9,15-11,18-13,21-14,22-17,24-19

ΦΙΛΙΠΠΟΣΒΕΡΟΙΑΣ(ΓιώργοςΤσικίνας):Νάκο
2,Κατσικαρώνη,Εμμανουηλίδου5,Ντόβα,Παπα-
δοπούλου 1,Ανθίτση, Καραχαρίση 4,Θεοδοσο-
πούλουΒ.,Σπυριδοπούλου2,Μπατζαρακούδη9,
γεωργιάδου 1,ΘεοδοσοπούλουΣ.,Νοχουσίδου,
Πιτούλια.

Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ (Αλέξανδρος
Ταρινίδης):Παρασκευαΐδου,ΤροχίδουΧ. 4,Πλιό-
γκα, Παντζαρτζή, Πυριτίδου, Ντιμτσούδη 5, Ξη-
ρίδου 2, Τρελοπούλου,Αναστασίου 3, Παύλου,
Λαζαρίδου2,ΤροχίδουΕ.3,Παπαδοπούλου,Σπυ-
ρίδου,Χατζησαββίδου,Μαυροπούλου.

Διαιτητές:Λινάρδος-Μαυρίδης,Δίλεπτα: 6-8,
Πέναλτι:7/7-0/1

Χάντμπολ Α1 Ανδρών

ΕύκολαοΦίλιππος27-22
τοΚαματερό

Χάντμπολ Α1 Γυναικών

ΔενδυσκολεύτηκεοΦίλιππος24-19
τονΜ.ΑλέξανδροΓιαννιτσών

Με το δεξί ξεκίνησε τις αγωνι-
στικές του υποχρεώσεις για το 
2018 ο Ζαφειράκης Νάουσας 

καθώς επικράτησε του Μακεδονικού 
με 31-28 και έτσι παρέμεινε στην τρίτη 
θέση της βαθμολογίας του δευτέρου 
ομίλου του πρωταθλήματος της Α2.

Οιγηπεδούχοικατάφερανναξεφύγουνστοσκορ
με 8 τέρματαστα τελευταία λεπτά τουπρώτουημι-
χρόνου.Στοδεύτερομέροςέπρεπεναδιαχειριστούν
τηδιαφοράαυτή,πράγμαπουκατάφερανμεεπιτυ-
χία, καθώςοιφιλοξενούμενοι ναι μεν κατέβασαν τη
διαφοράστα4γκολ,ωστόσοηομάδατηςΝάουσας
δεν τους επέτρεψαν να διεκδικήσουν κάτι από το
σημερινόπαιχνίδι έχονταςπρώτοσκόρερ τονΘεο-

δωρόπουλομε11τέρματα.Ταπεντάλεπτα:1-2,3-4,
7-4,6-6,13-8,18-10(ημχ.)20-14,23-18,25-21,27-
23,29-25,31-28

ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (Γιώργος Γιούπης):
Βλάχος 3,Πίτος,Θεοδωρόπουλος 11,Διδασκάλου,
Ρότζιος5,Τζουβάρας1,ΚορωνάςΚ.,Αρβανιτίδης6,
Μαυροδουλάκης,Παντελίδης2,Πετρίδης,Δεληχρή-
στοςΘ.,Τσιγαρίδας 1,Καραμπέλκος,Δεληχρήστος
Α.,ΚορωνάςΘ.2.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ(ΣτέλιοςΥέτιων):Τσινασλανίδης,
Κατσαρός,Πίνο2,Μεταλίδης,Ρωμανίδης1,Θωμα-
ΐδης 1,Κοπαΐδης 1, Γιαννακόπουλος 5,Φουρνατζί-
δης,Αργυρόπουλος 1,Μέλλιος 2,Πούλκος,Μπεϊ-
λής,Τραϊανός4,Λυμπούδης2,Βότσης9.Διαιτητές:
Τέμης-Γιάννου,Δίλεπτα:2-6,Πέναλτι:6/6-5/5

Διαιτητές:Τέμης-Γιάννου,Δίλεπτα: 2-6,Πέναλτι:
6/6-5/5

ΧάντμπολΑ2ανδρών
Ζαφειράκης - Μακεδονικός 31-28
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Ένα  συγκλονιστικό ματς διε-
ξήχθη στο γήπεδο της Μητρό-
πολης ανάμεσα στην Ανα-

γέννηση Νέων και τη Βέροια για την 
4η αγωνιστική του Βορείου Ομίλου 
της Football League. Οι γηπεδούχοι 
κρατούσαν μέχρι το 85′ τη νίκη, έχο-
ντας προβάδισμα στο σκορ με 2-1, η 
Βέροια όμως ήταν αυτή που πάτησε…
γκάζι στα τελευταία λεπτά και με δύο 
τέρματα πήρε τη μεγάλη νίκη.

Σεέναανοιχτόματςπουείχεδυναμισμό,πάθος
και αρκετές εκατέρωθεν φάσεις στα καρέ, ηΑνα-
γέννησηπροηγήθηκε με τονΠλούμηστο 19′ όταν
οΧατζήςαπότααριστεράέκανετηνκάθετημπαλιά
και έδωσε έτοιμο  γκολστον υψηλόσωμο επιθετικό
τωνγηπεδούχων.

Ακολούθησε ένασουτ τουΠλιάσσαπου έδιωσε
σεκόρνερμευπερέντασηοΠάνουκαιστησυνέχεια
ηΒέροιαπέρασεστηναντεπίθεση,ισοφαρίζονταςμε
εξαιρετικόφαλτσαριστόσουττουΜατελόπουλουέξω
απότηνπεριοχήστο33′.Μάλιστα,οιφιλοξενούμενοι
είχανστοεπόμενολεπτόνέακαλήστιγμήαλλάίδιος
παίχτηςδενμπόρεσενανικήσει τονΠαπαευθυμίου
σετετ-α-τετπουαπέκρουσεεντυπωσιακάμετο1-1
ναπαραμένειστοα’μέρος.

Στο β’ ημίχρονο το ματς
ήταν μοιρασμένο και ο ρυθ-
μός ανέβηκε στα τελευταία
10 λεπτά, με τηνΑναγέννηση
να ελέγχει το παιχνίδι και να
προσπαθεί με τους Κορέλα,
Χαντζή να δημιουργήσει χώ-
ρουςγιαδεύτεροτέρμα.Τελικά
αυτόήρθεότανστο71′οπρο-
ωθημένοςΣτράτος κέρδισε τις
κόντρες και ανατράπηκε από
τονΚαγκελίδη, με τονδιαιτητή
Μπεκιάρη να υποδεικνύει την
«άσπρηβούλα».

Την εκτέλεση ανέλαβε ο
Πλούμηςπουέστειλετηνμπά-
λαστηδεξιάγωνία τουΠάνου
γιατο2-1στο73′.

Κάπου εκεί άρχισε το κρε-
σέντο απόπλευράςΗμαθιωτών, οι οποίοι κατάφε-
ραν νασκοράρουν δις και ναπάρουν το τρίποντο.
Στο84′οΤρούπκοςξέφυγεαπόταδεξιάκαισέντρα-
ρεστοδεύτεροδοκάρικαιοΚουτσιούκηςμεκεφαλιά
έφερετοματςσταίσια.

Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων κι ενώ το
ματς βάδιζε στην ισοπαλία, μία ακόμη αντεπίθεση
έφερε τηΒέροια να κάνει την ανατροπή μεπλασέ
τουΓκιλιόπουλουμετάαπόωραίαατομικήενέργεια
τουΧατζηγεωργίου.

Συνθέσεις
ΑναγέννησηΚαρδίτσας:Παπαευθυμίου,Κιόρρας,

Στράτος, Γκαραβέλας, Κατσάρας, Ζέρβας,Κρανής,
Κορέλας,Χαντζής,Πλούμης,Πλιάσσας(54′Κέιντι).

Βέροια :Πάνου,Παρασχόπουλος(46′Λίπε),Κα-
γκελίδης(76′Λούτσης),Ταουσάνης,Τρούπκος,Κου-
τσιούκης,Τζάνης, Κουκουλιάντας (74′ Βασίλτσης),
Σοφιανίδης (82′Γκιλιόπουλος),Ματελόπουλος,Φω-
τόπουλος(87′Χατζηγεωργίου).

Όπως μας δήλωσε οπροπονητής τηςΒέροιας
Γιάννης Καψαλιάρης το παιχνίδι το «γύρισαν» οι
15άρηδεςκαι16άρηδεςπουμπήκαναλλαγή.

Τααποτελέσματατης4ηςαγωνιστικής
ΑναγέννησηΚαρδίτσας–Βέροια2-3
ΑπόλλωνΛάρισας–Πανσερραϊκός1-3
Αιγινιακός–Καραϊσκάκης0-4
ΔόξαΔράμας–ΑπόλλωνΠόντου2-0

Πολύ σημαντική νίκη, στην 
προσπάθεια που κάνει για να 
παραμείνει στην κατηγορία, 

σημείωσε ο Κιλκισιακός, που επι-
κράτησε με 3-1 του ΦΑΣ Νάουσα. Οι 
«βυσσινί» πήραν βαθιά βαθμολογική 
ανάσα με τη σημερινή τους επικρά-
τηση και μείωσαν τη διαφορά στους 
10 βαθμούς από τη γραμμή υποβιβα-
σμού, ενώ την ίδια ώρα οι Ημαθιώ-
τες έπεσαν στην 7η θέση χωρίς να 
μειωθεί η διαφορά των δύο βαθμών 
από τη γραμμή…πυρός.

ΗομάδατουΒασίληΑσλανίδηθαμπορούσενα
φύγειαπότοΚιλκίςμετοθετικόαποτέλεσμα,ανο
Κυζιρίδης ευστοχούσε στοπέναλτι που εκτέλεσε
στο78′ (τοοποίοκέρδισεοΝίκου),ότανημπάλα
χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι και στη συνέχεια
«έσκασε» στο έδαφος και απομακρύνθηκε. Οι
Ημαθιώτες διαμαρτυρήθηκαν σ αυτή τη φάση,
υποστηρίζονταςπωςημπάλαπέρασετηγραμμή.

Τοπρώτο γκολ της αναμέτρησης σημειώθηκε
στο 18ο λεπτό, όταν οΠαπαδημητρίου έγινε α-
ποδέκτης της μπάλαςστο δεύτερο δοκάρι και με
πλασέ νίκησε τον Γρηγοριάδη,που δεν μπόρεσε
νααντιδράσει.

Οι φιλοξενούμενοι όμως αντέδρασαν και στο
36′ ο Τούφας εκτέλεσε κόρνερ από δεξιά και ο
Μουρατίδηςμεκεφαλιάέστειλετημπάλαστοαπέ-
ναντι«Γ»τηςεστίαςτουΚολιοφούκα.

Στοδεύτερομέρος,οΜάκηςΚατσαβάκηςπρο-

χώρησεσεδύοαλλαγέςπουαποδείχτηκανκαίριες
για την εξέλιξη τουματς (πέρασαν εντός οιΜπε-
λίτσας καιΔοξάκης) και λίγα λεπτά αργότερα ο
Μοσχάκηςβρέθηκεστηνκαρδιάτηςάμυνας,όπου
πλάσαρειδανικάγιατο2-1.

Στο72′οιφιλοξενούμενοιπέτυχανγκολμε τον
Μουρατίδη καιπάλι αλλάακυρώθηκεως off-side
(νέες διαμαρτυρίες) ενώ στο 78′ σημειώθηκε η
φάσητουπέναλτι,όπωςπεριγράψαμεπαραπάνω.

ΚαιενώοΦΑΣείχεβγειόλοςμπροστάμεστό-
χο να ισοφαρίσει, ο Κιλκισιακός βρήκε τους χώ-
ρους στην αντεπίθεση και σε μία από αυτές, ο
Μπελίτσαςέγινεκάτοχοςτηςμπάλαςστούψοςτης
μεγάληςπεριοχήςκαιαφούελίχθηκεόμορφα,πλά-
σαρεεύστοχαγιατοτελικό3-1.

Νασημειώσουμεπωςμε τηφανέλα τουΦΑΣ
Νάουσααγωνίστηκε κανονικά και οΚώσταςΚω-
τσόπουλος,οοποίοςεπέστρεψεαπότηΓερμανία
όπου δοκιμάστηκε από τη Ντόρτμουντ. Πλέον
περιμένειμεαγωνίαστοακουστικό τουγιαναδει
ανθακάνειτοονειρεμένοβήμαστηνκαριέρατου!

ΕπόμενοπαιχνίδιγιατονΚιλκισιακό,τηνΚυρια-
κή28/1στηΧαλάστραμετονουραγόΚαμπανιακό,
ενώοΦΑΣΝάουσαυποδέχεταιστοΔΑΚ τονΑΟ
Καρδίας.

Συνθέσεις
Κιλκισιακός: Κολιοφούκας, Καρασίμος, Καρα-

μπάς (44′ λ.τ. Ραφαηλίδης),Παλάσκας,Ματετζί-
δης, Ιορδανίδης,Πιπερτζής (61′Μπελίτσας),Λογ-
γινίδης(61′Δοξάκης),Παπαδημητρίου,Μοσχάκης,
Καθάριος(86′Δρόσος).

ΦΑΣΝάουσα:Γρηγοριάδης,Περηφανόπουλος,
Τζημογιάννης, Μουρατίδης, Ζούρκος, Μουρίκι,
Τούφας,Κυζιρίδης,Παντζαρτζίδης (64′Αργυρίου),
Χατζόπουλος(73′Νίκου),Κωτσόπουλος

ΠρωτάθλημαΚ-19
Νίκη της Βέροιας 2-3 στην Καρδίτσα

Γ΄ Εθνική

ΆτυχηηΝάουσαέχασε
στοΚιλκίςμε3-1

Γ’Εθνική
Φίλιππος Αλεξάνδρειας –

Μέγας Αλέξανδρος Τρικάλων 1-1
Ισόπαλο έληξε το γειτονικό ντέρμπι

(1-1).Οι φιλοξενούμενοι φωνάζουν για
πέναλτι στονΠατσιαβούρα (67’). Ισορ-
ροπημένοήταντοπρώτοημίχρονο,ενώ
στο δεύτερομέρος ταΤρίκαλαμπήκαν
δυνατά, προηγήθηκαν με φάουλ-γκολ
τουΚιρκιλιανίδη (56’), αλλά επαναπαύ-
τηκαν.Τελικά, ο στόπερΠέικος έγινε...
φορκαιέτσιήρθετο1-1(84’).

ΑΣΦΑλεξάνδρειας (Μπελαγιάννης):
Κούζας, Σκλιοπίδης,Δημητρίου, Κου-
μπούλα,Πέικος,Πιπιλιάρης (60’Τρια-
νταφυλλόπουλος),Αβραμόπουλος,Σκο-
πελίτης,Κιβρακίδης(75’Κασλαμάς),Καραχαλίδης,Ηλίου(83’Γιοβανόπουλος).

Μ.ΑλέξανδροςΤρικάλων (Ντάμτσιος):Αργυρόπουλος, ΚίτσαςΛ,Τσιότρας (85’ Καφές),Πετκάκης,
Τσουλχάι,Ταταρίδης,Κιρκιλιανίδης(80’Καπετάνος),Κουκουράκης,Παρσόπουλος,ΚίτσαςΓ.,Πατσιαβού-
ρας(75’Βλάχος).

Αναλυτικάτααποτελέσματα:
ΓΑΣΑλεξάνδρειας–ΑΓΕΠιερίας......... 58-56
ΖαφειράκηςΝ–ΜΑλέξΓιαννιτσών...... 68-52
ΓΑΣΜελίκης–ΑετόςΚιλκίς................. 84-35
ΦΟΑριδαίας–ΚεραυνόςΆσπρου....... 74-38
ΊκαροιΓιαννιτσών–Εδεσσαϊκός......... 76-63
Βατανιακός/Σάρισα–ΑΟΚΑιγινιακός... 62-67

ΕΚΑΣΚΕΜ Α’

ΑσταμάτητηηΜελίκη84-35
τονΑετόΚιλκίς

Το σαββατοκύριακο 20-21
Ιανουαρίου διεξήχθη το 1οΕ-
νωσιακόΠρωτάθλημαΤένιςΚε-
ντροδυτικήςΜακεδονίαςεπιπέ-
δουΕ3στοΛιτόχωροκαιστην
Κατερίνη.Από τονΟΜΙΛΟΑ-
ΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ συμμετείχαν ηΜα-
νωλοπούλουΑνθή, ο Νέγκας
Χαράλαμπος και οΑνανιάδης
Μιχάλης. Μεγάλοι πρωταγω-
νιστές οι δύο μικροί αθλητές
τουΟΜΙΛΟΥΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΒΕΡΟΙΑΣ,Μα-
νωλοπούλουΑνθή καιΝέγκας
Χαράλαμπος, οι οποίοι κατά-
φεραννασυμμετέχουνστοντε-
λικό όντας μικρότεροι ηλικιακά

στην κατηγορία τους (ΑΚ12) κα-
τακτώνταςαμφότεροι  τηδεύτερη
θέση.

Στην οχτάδα της κατηγορίας
Α16έφτασεοΑνανιάδηςΜιχάλης.
Επίσης συνεχίζεται με εντατικές
προπονήσειςηπροετοιμασίατων
λιλιπούτιωναθλητών τουΟμίλου
ενόψει των προπαιδικών πρω-
ταθλημάτων που αναμένεται να
ξεκινήσουνσύντομα.

Ο πρόεδρος και τοΔ.Σ. του
ΟΜΙΛΟΥΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣΑΛΕ-
ΞΑΝΔΡΟΣΒΕΡΟΙΑΣσυγχαίρουν
τους αθλητές για τις επιτυχίες
τους καθώς και τον προπονητή
του Ομίλου, Σταύρο Κουκουλο-
μάτη.

ΕπιτυχίεςτουΟΜΙΛΟΥΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΒΕΡΟΙΑΣ
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 

Ιανουάριος 2018 
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκατά

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

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

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

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Μεμεγάλη επιτυχίαπραγματοποιήθηκε καιφέτοςαπό τον
«ΚΥΚΛΟΕΡΑΤΕΙΝΟ»ηκοπήτηςπρωτοχρονιάτικηςβασιλόπι-
ταςτωνπαιδικώντμημάτωντουσυλλόγου.

Τα120παιδιά τουσυλλόγουμε τους γονείς τους χόρεψαν
καιδιασκέδασανμετηνορχήστρατωνΑσαρτζήδωνκαιάνοιξαν
μεκέφιτηνέαχρονιά.

ΟΣύλλογοςεύχεταισεόλαταπαιδιάτουκαλήχρονιά,καλή
πρόοδοκαιναστηρίζουνπάνταμεαγάπητηνπαράδοση!

ΑΠΟ ΤΟΝ «ΚΥΚΛΟ ΕΡΑΤΕΙΝΟ»

Κοπήβασιλόπιτας
παιδικώντμημάτων

Φαρμακεία
Τρίτη 23-01-2018

13:30-17:00ΒΕΧΤΣΑΛΗΔΗ-
ΜΗΤΡΑ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ 19 ΚΑΙ
ΜΟΡΑΒΑ (έναντι ΙΚΑ) 23310-
64102

20:30-01:00 + διαν. ΓΚΡΕ-
ΖΙΟΥΔΗΜΗΤΡΑΠΙΝΔΟΥ11(κά-
τωαπότααστικά)23310-23023

ΤοΝέοΔιοικητικό Συμβούλιο της α-
πέκτησε η «ΕύξεινοςΛέσχηΧαρίεσσας»
έπειτα από τηνπρογραμματισμένη Γενι-
κή Συνέλευση- εκλογές την Κυριακή 21
Ιανουαρίου 2018 στις 6:30μ.μ μέσα σε
όμορφοκλίμακαιμεικανοποιητικήσυμμε-
τοχήτωνμελώντης.


Μετάτηνκαταμέτρησηοιυποψήφι-

οιέλαβαντουςεξήςσταυρούς:
1)ΚαρβουνίδουΒασιλική:10
2)ΜωυσιάδηςΓεώργιος:24
3)ΜωυσιάδηςΚωνσταντίνος:10
4)ΜωυσιάδουΣοφία:14
5)ΠαμπουχίδουΑναστασία:26
6)ΠαμπουχίδουΗλιάνα:30
7)ΠαρασταστίδουΚλεονίκη:08
8)ΠαρχαρίδουΣοφία:10
9)ΤσιχλακίδηςΣάββας:10

Μετάτιςαρχαιρεσίεςπουέλαβανχώρα

τονέοΔ.Σσυγκροτήθηκεσεσώμαωςεξής:
Πρόεδρος:ΜωυσιάδηςΓεώργιος
Αντιπρόεδρος -Υπ.Δημ. Σχέσεων:

ΠαμπουχίδουΗλιάνα
Γεν.Γραμματέας:ΜωυσιάδουΣοφία

Ταμίας:ΠαμπουχίδουΑναστασία
ΥπεύθυνηΙματιοθήκης:ΠαρχαρίδουΣοφία

Mέλη:
ΚαρβουνίδουΒασιλική–ΥπεύθυνηΝε-

ολαίας.
ΜωυσιάδηςΚων/νος-ΥπεύθυνοςΠρο-

γραμμάτων&τεχν.στήριξης.
Παραστατίδου Κλεονίκη –Υπεύθυνη

Χορωδίας.
Τσιχλακίδης Σάββας-ΥπεύθυνοςΧο-

ρευτικού.

ΕξελέγηΕξελεγκτικήΕπιτροπή:
ΑκριτίδηςΣάββας, ΓαιτανίδηςΘεόδω-

ρος,ΠαμπουχίδηςΕλευθέριος.

ΕφορευτικήΕπιτροπήαποτέλεσαν:
Πρόεδρος:ΑυγέρουΚαλλιόπη, Γραμ-

ματέας:ΚεχαίδουΔέσποινα, Γραμματέας
διεξαγωγής εκλογών: ΤουμανίδουΑλε-
ξάνδρα.


Πρόεδρος Γεν. Συνέλευσης εξελέγη:

ΓάτουΑικατερίνη, Γραμματέας: Χαιτίδου
Σοφία.

Νέο Δ.Σ.
στην Εύξεινο Λέσχη Χαρίεσσας



ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ:1)Δι-

αμέρισμα26τ.,μ.στον

3ο όροφο ευήλιο και

ευάερο, σεπολύ καλή

κατάσταση πλησίον

τηςπλατείαςΩρολογί-

ου.2)Οικόπεδο1.100

τ.μ. στα Παλατίτσια.

Από τον ιδιοκτήτη.

Μεσίτες αποκλείονται.

Τηλ.:6937226223.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ από ι-

διώτηκαινούργιοκα-

τάστημα 45 τ.μ. στο

κέντρο της Βέροιας

(Κεντρική 5 - δίπλα

στο Επιμελητήριο),

με πατάρι  30 τ .μ. ,

αυτόνομη θέρμανση

κα ι  θέση πάρκ ιγκ .

Τηλ.:6936870915.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-

ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  χω-

ράφι 12 στρ. στο

δ ρ ό μ ο  Β έ ρ ο ι -

α -Λα ζοχώρ ι ,  σ ε

παραγωγή ρόδια

8 ετών, 960 δέν-

δρα, με 25 τόνους

παραγωγής, περί-

φραξη, νερό. Τηλ.:

6984704671.

ΠΩΛΕ Ι ΤΑ Ι  α -

γρός με ροδάκινα

και πομώνα στην ά-

σφαλτο 7.500 τ.μ.,

κοντά στην.Αγ. Μα-

ρίνα καιΑγ. Γεώργιο.

Τηλ.: 6945 122583

Euromesitiki.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΑΠΟΘΗΚΕΣ-

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ-

ΓΡΑΦΕΙΑ-

ΓΚΑΡΑΖ-

ΧΩΡΑΦΙΑ

ΕΝΟ ΙΚ ΙΑΖΕΤΑ Ι

πάρκιγκστοκέντροτης

πόλης,περιοχήΑστικά,

κοντά στο 6ο και 13ο

ΔημοτικόΣχολείο.Τηλ.:

6976845732.

ΕΝΟ ΙΚ ΙΑΖΕΤΑ Ι

κέντρο,Αστικά, γκαρ-

σονιέρα 3ου ορόφου,

δωμάτιο,σαλοκουζίνα,

μπάνιο, ανακαινισμέ-

νη, ατομική θέρμανση

πετρελαίου, αιρ κοντί-

σιον,πλήρωςεπιπλω-

μένη, ευχάριστη, φω-

τεινή. Ενοίκιο 180,00

ευρώ. Μεσιτικό γρα-

φείο«ΣΤΟΧΟΣ».Τηλ.:

23310 68080, 6973

735020.

ΣΤΟ ΡΕΤΙΡΕ της

πολυκατοικ ίας Πα-

στέρ 8 στη Βέροια,

ενο ικ ιάζετα ι  γκαρ-

σονιέρα 1ΔΧΛΚ, ε-

πιπλωμένη και έχει

εγκατάσταση  γραμ-

μή Internet, κεντρική

θέρμανση, T.V., κλι-

ματιστικό, ηλ. κου-

ζινάκι  με φούρνο,

ψυγείο κ.λπ. Πληρ.

τηλ.: 23310 24939,

6973015833.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΝΟΙΚ ΙΑΖΕΤΑ Ι

πρώην εξουσιοδο-

τημένο συνεργε ίο

OPEL, πλήρως εξο-

πλισμένο,μεπολύκα-

λό ενοίκιο.Τηλ.: 6944

860080.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: οδο-

ντίατρος για συστέ-

γαση και κοπέλα για

να εργασθεί σαν βοη-

θός οδοντιάτρου στη

Βέροια. Τηλ.: 6946

145626.

Η  Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α

inoxcon sofkos

αναζητεί βοηθό ψυ-

κτ ικού  γ ια  μόν ιμη

εργασία και επίσης

αναζητε ί  άτομο με

γνώσεις σε βιομη-

χανικό σχέδιο. Απο-

στολή βιογραφικών

info@inoxcon.gr. Τηλ

2332024771.
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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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ΖΗΤΕΙΤΑΙ  αρτο-

ποιός  γ ια  φούρνο

στη Νάουσα. Τηλ.

επικοινωνίας: 6982

643134.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ  άν-

δρες για εργασία σε

συσκευαστήριοτροφί-

μων στοΜακροχώρι

Ημαθίας.Τηλ.: 23310

70401.

ΖΗΤΕ ΙΤΑ Ι  ά το -

μο για delivery έως

40 ετών για μόνιμη

εργασία για το κατά-

στημα «Κρεπούλης»

στη Βέροια.  Τηλ. :

2331504753.

ΑΠΟ ΤΟ ΨΗΤΟ-

ΠΩΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΗΣ

ζητούνταικοπέλεςγια

εργασία. Τηλ.: 6984

472747,κοςΓιώργος.

ΖΗΤΟΥΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΥΡΙΑ  αναλαμ-

βάνει τη φύάλη και

περιποίησηηλικιωμέ-

νωνσε24ωρηβάση.

Τηλ.:6993678697.

Α Ξ Ι Ο Π Ρ Ε Π Η Σ

κυρία μονογονικής

οικογένειας, ζητάει

εργασία, για φύλαξη

ηλικιωμένων και κα-

θαρισμόσπιτιών.Τηλ.

εφωνο:6999262565.

ΚΥΡΙΑζητείεργασία

γιαφύλαξημωρούήκα-

θαρίστριασεσπίτι και

γραφεία.Τηλ.επικοινω-

νίας:2331073642.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβά-

νει τηνφροντίδα ηλι-

κιωμένων & καθαρι-

σμα σπιτιών, γραφεί-

ων και σκάλες. Τηλ.:

6946479828.

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  κρε -

www.laosnews.gr

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700
τμ.μεκτίσμαδυόροφοσε τιμή
ευκαιρίας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφιποτιστι-
κό11στρέμματαστηΜελίκη(πε-

ριοχήΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα

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

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

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙαποθήκηκοντάστκάντρο220τ.μ.,50.000ευρώ.

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

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

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

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

Προσφορά της εβδομάδας
-ΕΥΚΑΙΡΙΑπωλείταιοικοδομή επί τηςΘεσσαλο-

νίκης,αποτελούμενηαπόυπόγειο,ισόγειο,όροφος,
160.000€

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

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

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

-Κατάστημαπωλείταισεκαινούργιαοικοδομήστοκέ-
ντρο40τ.μ.Τιμή19.000ευρώ

www.mesitikoveria.gr

Από το Θεραπευτήριο 
«ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ» ζητούνται:

-Ειδικός ιατρόςπαθολόγος ή γενικός γιατρός
γιαπρωϊνόωράριο-πλήρηαπασχόληση

-Νοσηλευτές-τριεςγιαπλήρηαπασχόληση
-ΕργοθεραπεύτριαήΕργοθεραπευτήςγιαπρω-

ϊνόωράριοεργασίαςμε4ώρεςεργασίας

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

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

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



17ΤΡΙΤΗ 23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

βατάκι ΒΕΒΕ σε άσπρο

χρώμα, με στρώμα και

υφασματάκιαπροστατευ-

τικά, σχεδόν αχρησιμο-

ποίητο. Τιμή ευκαιρίας

150,00ευρώ.Τηλ.:6977

430658.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  εξοπλι-

σμός καφετέριας (κα-

φ ε τ ι έ ρ α  ASTOR IA

MONH) ,  πλυντήρ ιο

π ιά των  (D IHR- Ι τα -

λ ικό) ,  φραπιέρα (ε-

παγγελματική-βαρέ-

ως τύπου), τοστιέρα

(επαγγελματική 2 ε-

στιών), 2 στρογγυλά

τραπέζια, 7 καρέκλες

(με κουπαστή) και 8

ψηλά σκαμπό.  Πω-

λούνται  σε τ ιμή ευ-

καιρ ίας.  Τηλ. :  6974

867093.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ

ΕΥΚΑΤΑΣΤΑΤΟΣ

κύριος 50 ετώνψάχνει

εμφανίσιμηκυρίαως50

ετώνγιαγνωριμία.Τηλ.:

6972371446.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:105722 -.ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

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

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.24335ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ,Μονοκατοικία

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

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ.105074ΩΡΟΛΟΙ,Γραφειακόςχώ-

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:105165 -ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επί της

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

ΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.
Κωδ:115776-ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣΚέντρο

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ:105078-ΕΡΓ.ΚΑΤΟΙΚΙΕΣενοικιά-

ζεταικατάαποκλειστικότηταΠάρκινγκσυνολι-
κήςεπιφάνειας13τ.μ.Τιμή:50€.

ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 115718 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗ  ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 105856 -ΜακροχώριΠΩΛΕΙΤΑΙ

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

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

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 14101 -ΚΑΤΩΕΛΗΑΠΩΛΕΙΤΑΙ

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

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:114902-ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΠΩΛΕΙΤΑΙ

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:115708-ΣπάνιαΕυκαιρία ,επί της

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

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

ΠΩΛΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ:115728ΜΑΚΡΟΧΩΡΙπεριοχήΓα-

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:115478 -ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑεντόςσχε-

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗ ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ:105141-ΠΩΛΕΙΤΑΙΠάρκινγκστο

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

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΛΜΗΡΟΥΣ
Κωδ.105440ΚΕΝΤΡΟ,Διατηρητέαμο-

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

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

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

www.laosnews.gr

ΕΔΡΑ:ΕΛΗΑΣ14ΒΕΡΟΙΑ

Ταπαραπάνωαποτελούνμέροςτουχαρτοφυλακίουμας

Γιαναταδείτεόλαμπείτεστοwww.mesitiki.www.mesitiki.gr

ΖΗΤΗΣΗΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΗΕταιρεία«TSIFLIDISSECURITY»ζητάειγιαΆμεσηΠρόσληψη

άτομα (γυναίκες ή άνδρες) μεΆδειαΕργασίαςΠροσωπικούΑσφα-
λείας για μόνιμηαπασχόληση.Απαραίτηταπροσόντα είναι : όρεξη
για δουλειά , δίπλωμααυτοκινήτου και συνεργασίαμε την εταιρεία
γιαεξέλιξη .Βιογραφικάκαισυνέντευξησταγραφείατηςεταιρείας ,
Θεσσαλονίκης45-Βέροια59131.Τηλ.:2331027102.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΣτηνοικοδομήΚονίτσης12–Βέροια,ρετιρέοροφοδι-

αμέρισμα,3δωμάτια,σαλόνιμετζάκι,κουζινοτραπεζαρία,
λουτρό.Εξοπλισμένομε:

-κεντρική θέρμανση (ωρομετρητές) καιπλήρη κλιμα-
τισμό

-κουζίναμε εντοιχισμένα:ψυγείο, ηλ.Φούρνο, ηλ.Ε-
στίες,συσκευήμικροκυμάτων,πλυντήριοπιάτων

-ηλιακό150LκαιΘ.Σ.120L
-δάπεδαδωματίωνξύλιναπαρκέ,2ντουλάπες
-στο λουτρό: καμπινάτη μπανιέρα, έπιπλο μπάνιου,

λεκάνηW.C.,σεταξεσουάρ
-βεράντα:πίσωμεγάλημεκλειστόχώρομεντουλάπια

καιπαροχέςγιαπλυντήριορούχων
-βεράντα στηνπρόσοψη μεγάλη με τηλεχειριζόμενη

τέντακαικιγκλιδώματααλουμινίου
-εσωτερικέςπόρτεςαπόμαόνιέπιπλο
-εξωτερικά κουφώματααλουμινίου βαρέως τύπουμε

θερμογέφυρα,ρολάκαισίτες
Κλειστήθέσηπάρκιγκκαιμεγάληαποθήκη

Πληρ. τηλ.: 23310 24939, 6973 015833

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

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

ergasiamrk@gmail.com

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ έπιπλα και ηλεκτρικές συ-

σκευέςσεπολύχαμηλέςτιμές.

Πληρ. τηλ.: 6989 391872
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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
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΦοιτητικεςΓκαρσ.Στοκεντρο.
ΛΑΔΟΜΥΛΟΙΜονοκατοικια65τ.μμεοικοπεδο200τ,μ50000€
ΙΚΑ95τ.μΑ.ΘΚοπλαμ,ασανσερ,ρετιρε43000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙανω,οικόπεδο.600τ,μ24000€
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ93τ.μ1Ος2ΔΣΚΑτ.αεριο52000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ καιν.4ος 120 τ.μ με parkigk,Α.Θ 3ΔΣΚ
τζακιαναμ.140000€
ΠΑΥΣΑΝΙΟΥοικ.375τ,μμεπαλιακατοικια28000
ΚΕΝΤΡΟ95τ.μ,2ΔΣΚτου200380000€
ΚΕΝΤΡΟ120τ.μ2ΔΣ-ΚΘέα,αποθ.Α.Θανακαιν.75000€
ΜΕΖΟΝΕΤΤΑμεΘεα,Α.Θ ,τζακιπαρκιγκ, 150 τ.μ 3ΔΣΚ
wc130000€
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝΣτουντιο-Γραφειο 30τ.μμεθεα,προσο-
ψηςΕυκαιρία10000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙΜονοκατοικια 68 τ.μ του 75΄με οικοπ.270
μετρα30000€
EΛΗΑ1ΔΚουζινακιWC38τ.μευχαριστο,τελικητιμη10000€
ΟΙΚΟΠΕΔΟ380Τ.Μκεντροσ.δ1,2καλητιμη
ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗκαινουριομεθεα,3ος92τ.μ+γκαραζ,Α.Θ85000€
N.ΠΡΟΔΡΟΜΟΣΜον/κια ημιτελης με 3ΔΣΚ +900 τ.μ
οικοπεδο0100€

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ -ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ 

ΠΕΡ/ΚΗΒεροιαςΦιλέτο16στρ.πανωστηνάσφ.σ.δ0216€

ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ8500τ.μμεπομωναστηνασφ3000τοστρέμμα
ΕΡΓΟΧΩΡΙ10500τ.μαγροοικοπεδοΕυκαιρια25000€
ΑΓΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ κονταστουΤσεσμελη 19στρ.με επι-
τραπεζια,μετοχήΠομόναςκμπεκακια2800€τοστρεμμα
ΤΕΛΩΝΕΙΟΒιομηχανικη αποθηκη και μεταλικο στεγα-
στρο200τ.μεντοςγηπεδου1500τ.μ30000€
Π.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ10στρεμ.μεπομωνα+ροδακ.25000€
ΠΡΟΣΑγ.Γεωργιο7500τ.μστηνασφαλτο35000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣκτημα21στρ.μεβιομηχανικατα8στρ42000€
ΑΣΩΜΑΤΑ5στρ.αρτιομεΘέα25.000€ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΣΥΚΙΕΣπανωαπό66΄35στρεμ.70000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣδιπλαστοχωριομπαξες3στρ.10000€
ΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ6500τ.μ.κονταστοχωριο30.000€ΤΩΡΑ24000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ10στρ20000€-ΣΤΑΥΡΟΣ15στρ.45000€
ΠΑΤΡΙΔΑ7500τ.μκοντασεασφαλτοποτιστικο,24000€
ΜΟΝΟΣΠΙΤΑθεσηΤουμπα,4στρ4000€
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ10στρ,πανωστηνασφαλτοκονταστηνΠατριδα

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ. ΧΩΡΩΝ –ΓΚΑΡΑΖ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
Στηνπολυκατοικία επί της οδούΜ.Μπότσαρη87,περιοχή

ΠασάΚιόσκι στηΒέροια, ιδιοκτήτης διωρόφου οικοδομής με
ανεξάρτητη ιδιόκτητηείσοδοστουςχώρους,υπάρχεισεπλήρη
διαμόρφωσησύμφωναμε τις διατάξεις τουΠ.Δ. 219/2006 για
τη λειτουργία γυμναστηρίου με την ακόλουθη διάρθρωσησε
χώρους:

-Χώροςιδιαίτεροςεπιφάνειας30τ.μ.(γιαμασάζκλπ)
-Σαλόνιγυμναστηρίουεπιφάνειας200τ.μ.
-ΑποκλειστικήςανάπτυξηςΣΠΑκλπ
-ΤουαλέτεςκαιαποδυτήριαΑ-Γκαιντουζιέρεςκαμπινάτες
-Επαγγελματικήσάουναενλειτουργίακαιπροεργασίαεγκα-

ταστάσεωνγιαχαμάμ(ανδρών-γυναικών)καιυδρομασάζ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ
Μεπλήρεςσετεπαγγελματικώνοργάνωνγυμναστικής
Υποδομές
-Κλιματισμός
-Ζεστόκαικρύονερό
-Τριφασικήπαροχήρεύματος
-Άνετοςχώροςστάθμευσηςαυτοκινήτων
-Δίκτυοτηλεφωνίας
-Φωτισμός
-Εγκατάστασηηλιακούθερμοσίφωναμεγάληςχωρητικότητας(400

λίτρων)
Ενκρίσεις
-ΑπότηνΠυροσβεστικήΥπηρεσία
-ΠροέγκρισηαπότηναρμόδιαΥπηρεσίαΑδειοδότησης
ΖΗΤΕΙΤΑΙΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗαπόγνώστη τουκλάδουγιαλει-

τουργία τουσυγκροτήματος (σύμφωναμε τις διατάξεις τουΠΔ
219/2006

Γιαεπιτόπουσυνάντησηκαιενημέρωση:
Τηλ.2331024939και6973015833

ΠΩΛΕΙΤΑΙφρεζάκι
καινούργιομε33ώρες

εργασίας.Τιμή400,00ευρώ.
ΤΕΧΝΙΚΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Σκαπτικό βενζίνηςΜΒ6500. Ι-

σχύς6,5Ηρ,Πλάτος εργασίας50
cm, βάθος εργασίας 17,5-35 cm,
ταχύτητες 1 εμπρός/1 όπισθεν,
μαχαίρια6+6,κωδ.009597.

Τηλ.: 23310 21210 Κιν.: 6978 004183
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ΚΥΡΙΟΣ 72 ετών ζητεί

κυριααπό50ετώνέως70

για σοβαρή σχέση. Τηλ.:

6989007541.

42ΧΡΟΝΟΣ εμφανίσι-

μοςμεανώτερημόρφωση

ζητεί γνωριμία με κοπέλα

ευχαρίστου χαρακτήρα.

Τηλ.:6942274316.

ΚΥΡΙΟΣ ζητά να βρει

κυρία χωρίς υποχρεώ-

σεις, φτωχειά, για σοβα-

ρή σχέση. Τηλ.: 23310

26934.

ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χω-

ρίςυποχρεώσειςζητάκυρία

μέχρι50ετώνγιασοβαρή

σχέση.Τηλ.:6984040769.

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

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

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

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

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

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

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

Τογραφείομαςβρίσκεται:ΑγίουΑντωνίου1
στονπρώτοόροφο

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

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

Ζητούνται ακίνητα προς πώληση - ενοικίαση

www.laosnews.gr

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ 
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ (ΕΥΚΑΙΡΙΑ)

Συσκευαστήριοεσπεριδοειδώνσεάριστηκατάστασημε:
Νο1τράπεζαδιαλογής
Νο2μεταφορικήταινία
Νο3κηρωτικό
Νο4τουρμπίνα
Νο5μηχανικόςταξινομητήςμεσταδιακόανοιγμα
Νο6λεκάνησυσκευασίας.
Δυνατότηταπαραγωγής5τόνουςτηνώραδυνατότη-

ταναεπεξεργαστούνταεσπεριδοειδήκαιμεφύλλακαι
νακηρωθούν100%.Τηλ.:2331021063.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Πωλείται κομπλέ σύ-

στημα λέβητα πέλετ ,
μάρκας TOPLING, ισχύς
30KW, ελαφρώςμεταχει-
ρισμένο, σε άριστη κατά-
σταση, μαζί με δοχείο α-
δρανείας [μπάφερ]500 litr
για ακόμηπιο οικονομική
καύση, σε τιμή ευκαιρίας.
Τηλ.6944997269.



PΝαι, για κάποιους πρέπει 
να απαγορευτεί η χρήση του ο-
νόματος Μακεδονία. Και για κά-
ποιους άλλους η χρήση του ο-
νόματος Αριστερά...

PΕντέλει «μαύρο» στην ΕΡΤ 
γίνεται και με ανοικτά τα κανάλια.

PΤώρα κατάλαβα γιατί τη λέ-
νε ΕΡΤ3. Γιατί βασικά στα τρία 
της.

P Την Κυριακή την ώρα του 
συλλαλητηρίου τα κρατική κανάλια 
είχαν πάει στο χωριό για να μαζέ-
ψουν το αλάτι της γης.

PΔιότι το πιπέρι καίει.

PΤην άλλη φορά, όσοι θυμώ-
νουν με τις κακές πολιτικές να μην 
σπεύδουν να κάνουν κόμμα. Ας 
κάνουν καμιά δουλειά καλύτερα.

PΑς διαμαρτυρηθούμε κάπο-
τε και δια της εργασίας. Χορτά-
σαμε από αποχή.

PΈνα κουνελάκι ρωτάει το που-
λί που κάθεται επάνω στο δέντρο: 
«Μπορώ κι εγώ να κάθομαι όλη 
μέρα χωρίς να κάνω τίποτα;» «Φυ-
σικά», του λέει το πουλί. Ξαφνικά 
μια τίγρης εμφανίζεται, αρπάζει το 
κουνέλι και το τρώει! Συμπέρασμα: 
Για να κάθεσαι χωρίς να κάνεις τί-
ποτα, πρέπει να κάθεσαι στα ψηλά.

PΝαι, η Μακεδονία είναι ελ-
ληνική. Να μην αμελούμε ωστό-
σο ότι τα αεροδρόμιά μας είναι 
γερμανικά, τα λιμάνια μας κινέ-
ζικα, τα τρένα ιταλικά, η Χαλκιδι-
κή ρώσικη, και όλα τα άλλα του 
Σαββίδη.

PΤι πα να πει πόσο κόσμο είχε 
το συλλαλητήριο Σαλονίκη. Μετρή-
στε τους φραπέδες και διαιρέτε διά 

δύο.

P (Σιγά να 
μην χορτάσα-
με με έναν τό-
σες ώρες...)

PΚαι εσχάτως τους φρένους 
καπουτσίνους και εσπρέσους.

PΚαφέδες Αμερικάνους πά-
ντως δεν πρέπει να παρήγγει-
λαν την Κυριακή. Θα ήταν προ-
δοτικοί.

PΉθελα να ήξερα πόσοι από 
αυτούς που έβριζαν τα κανάλια 
που δεν μετέδωσαν το συλλαλητή-
ριο, το ίδιο βράδυ ρούφηξαν το νέο 
Σαρβάιβορ.

PΠοσοστό δικαιολογημένο το 
60% για έναν λαό που παλεύει 
να επιβιώσει.

PΠατριώτες και Σαρβάι-
βορ μέχρι μεδούλι.

PΟλοι personal trainer, 
αθλητές, πρωταθλητές, 
γυμνασμένοι, φιτ και φέ-
τες στο Σαρβάιβορ. Έναν 
χοντρό δε έβαλαν τα λα-
μόγια για να ταυτιστούμε 
λιγουλάκι.

PΚι άμα θέλαμε να βλέ-
πουμε γυμνασμέ-
νους να τρέχουν σε 
στίβο μάχης, βλέ-
παμε και τα Τσικλη-
τήρεια.

PΣχεδόν άσχε-
το:

Όταν οι Γερμα-
νοί μπήκαν στο 
Παρίσι κατά τον 
Β΄ Παγκόσμιο Πό-
λεμο, στην προ-
σπάθειά τους να 
βρουν καλλιτεχνι-
κούς θησαυρούς 
και να τους κα-
τασχέσουν, ένας 
Γερμανός αξιω-
ματικός έδειξε σε 
φωτογραφία την 
«Γκουερνίκα» (ο 
γνωστός πίνακας 
για την απανθρω-
πιά, τη βιαιότητα 
και την απόγνωση 
του πολέμου) στον 
ίδιο τον Πικάσο 

που είχε προσαχθεί, ρωτώντας 
τον:

-Αυτόν τον πίνακα εσείς τον 
κάνατε;

Κ ι  ε κ ε ί ν ο ς 
απάντησε με 
θάρρος:

-Όχι, ...εσείς!

PΚαι:

Ο σύζυγος και 
η σύζυγος είχαν 
έναν καβγά στην 
ημέρα της 40κο-
στής επετε ίου 
γάμου τους! Ο 
σύζυγος ουρλιά-
ζει:

-Όταν θα πε-
θάνεις, θα σου 
βάλω μία ταφό-
πλακα που θα 
γράφει: ‘Εδώ κεί-
τεται η σύζυγός 
μου. Κρύα όπως 
πάντα!’

-Α, ναι; απα-
ντά αυτή. Όταν 
πεθάνεις εσύ, ε-
γώ θα σου βάλω 
μία ταφόπλακα 

που θα γράφει: ‘Εδώ κείτεται ο σύ-
ζυγός μου, σκληρός επιτέλους!’

Κ.Π.
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