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Χώρα υπό κατάσχεση
  Υπό τον φόβο κατάσχεσης ή δέσμευσης της περιουσίας 
τους βρίσκονται περισσότεροι από 1,7 εκατομμύρια 
Έλληνες, που έρχονται να προστεθούν στους άνω του 
ενός εκατομμυρίου που ήδη έχουν ζήσει τον εφιάλτη 
των κατασχέσεων τραπεζικών λογαριασμών, μισθών, 
συντάξεων, λοιπών περιουσιακών στοιχείων.
  Τα χθεσινά στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων είναι αποκαλυπτικά: τον εφιάλτη των κατασχέσεων 
έχουν ήδη ζήσει 1.050.077 φορολογούμενοι, ενώ 
ανοιχτοί σε αναγκαστικά μέτρα βρίσκονται ακόμη 
1.744.115 οφειλέτες. Την ίδια στιγμή, με χρέη στην 
εφορία εμφανίζονται 4.068.857 φορολογούμενοι.
  Η κατάσταση των νοικοκυριών είναι απελπιστική 
και αποδεικνύει ότι μπορεί τα μακροοικονομικά 
νούμερα να ευημερούν, η καθημερινότητα ωστόσο, είναι 
εντελώς διαφορετική. Ασφαλώς ούτε οι -μνημονιακές- 
κατασχέσεις δεν μπορούν να ανακόψουν την πορεία 
των απλήρωτων οφειλών που αυξάνονται μήνα με τον 
μήνα, διογκώνοντας το ιδιωτικό χρέος και απειλώντας να 
τινάξουν στον αέρα την οικονομία.
  Η χώρα μας πληρώνει τα αχαλίνωτα “πάρτι” των 
προηγούμενων ετών που υπερδιόγκωσαν το ελληνικό 
χρέος και την έλλειψη παραγωγικότητας, αλλά και 
την απερίγραπτη δυστοκία στην άσκηση σοβαρών και 
αποτελεσματικών πολιτικών στο διάστημα της κρίσης. 
Πληρώνουμε τα λάθη μας, χωρίς να έχουμε να 
πληρώσουμε τίποτε άλλο.
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ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
+ Η ΥΠΑΠΑΝΤΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ

…Και τώρα, καινοτομία
και έρευνα!

Σε έτος καινοτομίας και έρευναςανακηρύσσει το2018, το
ΥπουργείοΑγροτικήςΑνάπτυξηςκαιΤροφίμων.Καιπολύλο-
γικό…Αφούέχουνλυθείόλαταπρακτικάκαιουσιαστικάπρο-
βλήματα,τηςπαραγωγήςκαιτωναγροτών,απότοχωράφιμέ-
χριτοράφι,αςαναφωνήσουμεόλοιμαζί,ζήτωοικαινοτομίες
στονπρωτογενήτομέα!

Γλυκιές αναμνήσεις από το Γρα-Γρου της Καστανιάς
Ιδιαίτερα μεγάλη ήταν η προσέ-

λευση του κόσμουστηνπαρουσίαση
τουκόμικΓρα-Γρου,πουαφηγείταιμια
ιστορία μεφόντο το θρυλικό εστιατό-
ριο,σύμβολοτηςΚαστανιάςκαισημα-
ντικόοδόσημογιατουςαυτοκινητιστές
και καλοφαγάδες, όχι μόνο της ευ-
ρύτερηςπεριοχής, αλλά και όλης της
Ελλάδας. Στα ιδιαίτερα τηςπαρουσί-
ασηςπουφιλοξενήθηκεστηΔημόσια
ΚεντρικήΒιβλιοθήκητηςΒέροιας,ήταν
τορυζόγαλοπουπροσφέρθηκεστους
παρόντες, καθώςη κουζίνα του Γρα-
Γρουφημιζότανκαιγιαυτό,αλλάκαιη
υπογραφήτουσκιτσογράφουΘανάση
Πέτρου,που δενπεριορισθηκε μόνο
στηναφιέρωση,αλλάσελιγότεροαπό
ένα λεπτό σχεδίαζε κάποιο από τα
στοιχείατουκόμικ.

Άρχισεναπληρώνεταιτοεπίδομαθέρμανσης
Νωρίτεραπληρώθηκετοεπίδομαπετρελαί-

ουθέρμανσηςσεόσουςείχανκάνειαίτησηέως
15 Ιανουαρίου και είχαν βάλειπετρέλαιο έως
τηνίδιαημερομηνία.

Όσοιπληρούσαν τακριτήριακαιυπέβαλαν
αίτηση διαπιστώνουν ότι τα χρήματα από το
επίδομαθέρμανσηςκατατέθηκανστοντραπεζι-
κόλογαριασμόπουέχουνδηλώσειενώσχετικά
μετούψοςτουεπιδόματοςείδαντομισόποσό
σε σύγκριση με τοπερυσινό ενώ όσοι έχουν
κάνει αίτηση έως τις 15 Ιανουαρίου και δεν
πρόλαβαν να αγοράσουνπετρέλαιο έως την
ημερομηνίααυτήδενπληρώθηκαν.

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση η
πληρωμή του επιδόματος γίνεται ανάλογα τα
λίτραπουέχουνπρομηθευτείτανοικοκυριάκαι
όχιστοσύνολοαυτώνπουδικαιούνται.

Όσοι έχουν κάνει αιτήσεις μετά τις 15 Ιανουαρίουήπρομηθευτούνπετρέλαιοθέρμανσηςμετά τησυγκεκριμένη
ημερομηνίαθαπληρωθούντοεπίδομαθέρμανσηςέωςτέληΙουνίουκαθώςδενπρόκειταιναυπάρξειάλληενδιάμεση
πληρωμή.

Οι παραβάσεις του ΚΟΚ πρώτες,
στον απολογισμό της Δημοτικής Αστυνομίας

Οιπαραβάσεις (452) τουΚώδικαΟδικήςΚυ-
κλοφορίας (ΚΟΚ) κατέχουν τηνπρωτιά στον α-
πολογισμό τηςΔημοτικήςΑστυνομίας Βέροιας
για τη χρονική περίοδοΟκτωβρίου-Δεκεμβρίου
του 2017.Ακολουθούν -σε δράσεις- οι βεβαιώ-
σεις γνησίου της υπογραφής (140), οι καταγγε-
λίεςπολιτών (76), οι κάρτες γιαπεζοδρομημένες
περιοχές (50), η σήμανση εγκαταλελειμμένων
οχημάτων(16),οιπαραβάσειςκαθαριότητας(11),
κατασχέσεις(2)κ.ά.

Επίσης έγιναν αρκετές συστάσεις που αφο-
ρούν θέματα ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευ-
σης,υπαίθριαςδιαφήμισης,ζώωνσυντροφιάςκαι
αδέσποτων…

Σεκάθεπερίπτωση, το τηλέφωνοπουμπορεί
νααπευθυνθείοπολίτηςείναιτο2331350610για
οτιδήποτε…Καταγγελία, αναφορά, πρόταση ή
σχετικήερώτησηκαιενημέρωση.

ΟΆγιοςΤρύφωναςναβάλειτοχέριτου...
Γιορτήαλλάκαιπροβληματισμόςστιςχθεσινές εκδηλώσειςμνήμης τουπροστάτη τωναγροτώνΑγίουΤρύφωνασε

πολλέςπεριοχέςτουνομού.ΠαρώνστιςπερισσότερεςαπόαυτέςοαντιπεριφερειάρχηςΚώσταςΚαλαϊτζίδης,γνώστης
τηςκατάστασηςστονχώρο,πουθυμήθηκετιςτιμές...Ρωσίαςσταροδάκιναστηνπροεμπάργκοεποχή.«Οιμικρότερες
ήταν80λεπτάτοκιλό...»τόνισεστηνεκδήλωσητουΑΣΕΠΟΠ,επαναλαμβάνονταςτηνπολλέςφορέςεκφρασμένηάποψή
τουγιαάρσητουεμπάργκο.

ΕκείόπουθαχρειαστείστασίγουραηβοήθειακαιτουαγίουΤρύφωνα.Αλλιώςδενβλέπουμεφως...

ΘέσειςπάρκιγνκSOS

Μιαδιέξοδος για αρκετό κόσμο είναι η (παράνομη)στάθμευσηστο δρομάκι από τηνΑνοίξεωςπρος τηΛεωφόρο
Στρατού,πίσωαπότηνεκκλησίατωναγίωνΑναργύρων.ΌπουτοπρωίτηςΤετάρτηςπαρατηρήθηκανκλήσειςσεόλατα
αυτοκίνητα.ΑςτελειώνειεπιτέλουςοδήμοςμετοπάρκινγκκάτωαπότηΣτρατού.Ηκατάστασημετιςθέσειςπάρκινγκ
είναιανυπόφορη.Καιηεναλλακτική...οικλήσεις!
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Για τη νέα νομοθεσία, τις αλλαγές στη διαδικασία αδειο-
δότησης των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, 
αλλά και για την επιβολή διοικητικών μέτρων για διάφορες 
παραβάσεις, ενημερώνει ο Δήμος Βέροιας, με ανακοίνωση 
του αντιδημάρχου Στέλιου Ασλάνογλου.

 Σύμφωνα με τη αυτή, στο άρθρο 14 της ΚΥΑ 
16228/2017 προβλέπεται η επιβολή διοικητικών προ-
στίμων σε κάθε περίπτωση που κάποιο κατάστημα θα 
βρεθεί να λειτουργεί χωρίς άδεια ή γνωστοποίηση, χωρίς 
άδεια μουσικής ή γνωστοποίηση χρήσης μουσικής κ.λπ. 
Τα πρόστιμα υπολογίζονται με συντελεστή βάσης 100€, 
συντελεστή βαρύτητας της παράβασης από 1 έως 6 ανά-
λογα με το είδος της παράβασης και συντελεστή μεγέθους 
της επιχείρησης από 1 έως 8, ανάλογα με τη δυναμικότητα 
για τα καταστήματα με τραπεζοκαθίσματα και ανάλογα με 
τον αριθμό των εργαζομένων για τα καταστήματα λιανικού 
εμπορίου ή παροχής υπηρεσιών. 

Για παράδειγμα, εάν μια καφετέρια με συνολική δυνα-
μικότητα 145 εξυπηρετούμενα άτομα βρεθεί να λειτουργεί 
χωρίς άδεια ή γνωστοποίηση λειτουργίας το πρόστιμο 
θα είναι 100Χ6Χ8=4800€ κι επιπλέον το κατάστημα θα 
σφραγιστεί, ενώ εάν έχει άδεια λειτουργίας ΚΥΕ αλλά δεν έχει άδεια ή 
γνωστοποίηση για τη μουσική, δεν σφραγίζεται αλλά θα επιβληθεί πρό-
στιμο 100Χ3Χ8=2400€. 

Τονίζεται επίσης ότι σε περίπτωση βεβαίωσης της ίδιας παράβασης 
εντός δύο ετών από την πρώτη φορά, το πρόστιμο προσαυξάνεται κατά 
50%.

Επίσης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την απαγόρευση 
του καπνίσματος, εάν βεβαιωθούν τέσσερις παραβάσεις για το κάπνι-
σμα σε κάποια επιχείρηση, εκτός από το πρόστιμο που επιβάλλεται, 
αφαιρείται προσωρινά η άδεια λειτουργίας του και σφραγίζεται για 10 
μέρες. Εάν βεβαιωθούν πέντε παραβάσεις των διατάξεων αυτών αφαι-

ρείται οριστικά η άδεια λειτουργίας και σφραγίζεται το κατάστημα. 
Ο δήμος εφιστά την προσοχή όλων των ενδιαφερομένων με την 

παράκληση να τηρείται η νομοθεσία, διότι σε περίπτωση βεβαίωσης 
παραβάσεων από οποιαδήποτε ελεγκτική αρχή, είναι υποχρεωμένος να 
επιβάλει τα διοικητικά μέτρα που προβλέπονται. 

Για κάθε απορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο 
Γραφείο Αδειών Καταστημάτων του Δημαρχείου (τηλ. 2331350640 και 
2331350564).

Καταστηματάρχες: «Είναι άδικο να έρχονται βαριά πρόστιμα …
Θα θέλαμε τα ελεγκτικά όργανα, να μας  δίνουν ένα περιθώριο 

λίγων ημερών, γιατί η έκδοση της άδειας είναι χρονοβόρα»
Τι λέει η πλευρά των ιδιοκτητών καταστημάτων υγειονομικού εν-

διαφέροντος; Σύμφωνα με τους επιχειρηματίες, η  άδεια μουσικών 
οργάνων είναι απαραίτητη για τη λειτουργία του καταστήματος για να 
είναι νόμιμη η επιχείρηση. Η άδεια προσκομίζεται ανά τριετία ανάλογα 
με το αντίτιμο του παράβολου (από ένα έτος έως αορίστου χρόνου που 
είναι και μεγαλύτερο το παράβολο). Αυτοί οι οποίοι βγάζουν κάθε χρόνο 
άδεια μουσικών οργάνων, είναι καταρχάς υποχρεωμένοι να πληρώνουν 
και την ΑΕΠΙ για να προσκομίσουν το αντίστοιχο έγγραφο ώστε να τους 
εκδοθεί η άδεια μουσικών οργάνων. Μετά την αλλαγή του χρόνου και 
κάθε 1η του μηνός του επόμενου έτους, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να α-
πευθυνθεί  στην ΑΕΠΙ και στο Δήμο και να έχει μαζί του και τα χρήματα 
να πληρώσει και το παράβολο και την ΑΕΠΙ. Στη συνέχεια του  δίνεται 
μία χρονική προθεσμία προκειμένου να παραλάβει την άδεια μουσικών 
οργάνων ώστε να είναι νόμιμος. Η διαδικασία αυτή χρειάζεται κάποιο 
χρόνο… «Όμως από την πρώτη ημέρα που θα μπει κάποιο ελεγκτικό 
όργανο να ζητήσει την άδεια, το μαγαζί θα είναι εκτεθειμένο,  όχι γιατί 
δε θέλει ο καταστηματάρχης να πληρώσει ή να μην έχει την άδεια, αλλά 
γιατί δεν έχει το απαραίτητο χρονικό περιθώριο για να την βγάλει. Αυτό 
που θέλαμε, είναι να γίνεται από τα ελεγκτικά όργανα, καταρχάς μία 
σύσταση και να δίνεται ένα περιθώριο χρόνου, λίγων ημερών, ώστε να 
μπορέσει ο επιχειρηματίας στο πλαίσιο της νομιμότητας να πάρει την 
άδειά του. Καμία άδεια εξάλλου λειτουργίας ή μουσικών οργάνων δεν 
βγαίνει ούτε από την πρώτη ημέρα ούτε σε μία εβδομάδα. Είναι άδικο 
να έρχονται βαριά πρόστιμα γιατί δεν πρόλαβε ο καταστηματάρχης με 
την αλλαγή του χρόνου να ολοκληρώσει τη διαδικασία. Πόσο μάλλον οι 
επιχειρηματίες που επί χρόνια έχουν καταστήματα που λειτουργούν με 
μουσική. Δεν είναι θέμα διάθεσης ή πρόθεσης, αλλά στενών χρονικών 
ορίων», επισημαίνει στο «Λαό» ο πρόεδρος του Σωματείου στον οποίο 
απευθυνθήκαμε μετά την ανακοίνωση του Δήμου...

«Δεν είναι θέμα του Δήμου…Από τη στιγμή που θα υπάρξει παρά-
βαση, το πρόστιμο είναι συγκεκριμένο. Εξοντωτικό, αλλά συγκεκριμέ-
νο…Ούτε μειώνεται, ούτε αυξάνεται…» πρόσθεσε ο κ. Κ. Σαμανίδης.

Βαριά τα πρόστιμα για τα καταστήματα υγειονομικού 
ενδιαφέροντος χωρίς άδεια λειτουργίας ή χρήσης μουσικής

-Με ανακοίνωσή του ο Δήμος Βέροιας εφιστά την προσοχή των επιχειρηματιών
-Καταστηματάρχες: “Είναι άδικα τα πρόστιμα, θα θέλαμε τα ελεγκτικά όργανα να μας δίνουν 

λίγες μέρες περιθώριο για τις χρονοβόρες διαδικασίες των αδειών”

«Ούτε σκληρά ούτε μαλακά / όχι σε 
όλα τα ναρκωτικά» φώναζαν μέλη του 
ΚΚΕ, του Εργατικού Κέντρου και του Α.Σ. 
Μαρίνου Αντύπα, στην εκκίνηση της χθε-
σινής συνεδρίασης του δημοτικού συμ-
βουλίου Νάουσας. Η κινητοποίηση έγινε 
με αφορμή τη συζήτηση θέματος που 
αφορούσε την εκμίσθωση χώρου με δια-
γωνισμό στην περιοχή Ρουντίνα μεταξύ 
Επισκοπής και Πολυπλατάνου, όπου υ-
πάρχει ενδιαφέρον για ανάπτυξη κάθετης 
μονάδας φαρμακευτικής κάνναβης.

Στη συνεδρίαση βρέθηκαν και περί-
που 30 κάτοικοι των δύο χωριών, εκφρά-
ζοντας με ένταση τη διαφοροποίησή τους 
στους σχεδιασμούς εκμίσθωσης.

Στην εισήγησή της η αντιδήμαρχος 
Οικονομικών Νάντια Τάκη-Τζέπου μίλη-
σε για προσπάθεια από την πλευρά της 
διοίκησης για αύξηση των εσόδων  του 
δήμου και της απασχόλησης μέσω της προσπάθειας, ενώ ενημέρωσε 
για τη διαφωνία των τοπικών συμβουλίων των δύο τοπικών κοινοτήτων, 
χωρίς όμως αιτιολόγηση ψήφου, όπως είπε.

Πρόταση αναβολής και απόσυρσης του θέματος έκανε ο κ. Λακηνά-
νος της ΛΑΣ, «και ει δυνατόν να μην έλθει ποτέ ξανά…» συμπλήρωσε 
ο κ. Καραμπατζός της μείζονος μειοψηφίας. Την πρόταση αναβολής 
ψήφισαν επίσης οι κ.κ. Μπίλης, Τζουβάρας και Πασχούλα, καθώς και οι 
πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων. Η πρόταση καταψηφίστηκε με 16-13 
και η συζήτηση συνεχίστηκε.

Αιχμές εναντίον του δημάρχου Νίκου Κουτσογιάννη ασκήθηκαν 
στο πεδίο των ερωτήσεων από συμβούλους της μειοψηφίας, καθώς 
σε συνεντεύξεις σε εφημερίδες εμφανίζονται επαφές του δημάρχου με 
συγκεκριμένη εταιρεία, ενώ ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας κ. Ορ-
δουλίδης ανέφερε ότι η Ρουντίνα θα πρέπει να παραμείνει βοσκότοπος.

 Ν.Κουτσογιάννης: Παραπληροφόρηση των κατοίκων
Για παραπληροφόρηση των κατοίκων μίλησε απαντώντας ο δήμαρ-

χος Νίκος Κουτσογιάννης, εστιάζοντας στην ενημέρωση που έγινε στο 
Αγγελοχώρι και στην άρνηση του προέδρου να γίνει γενική συνέλευση 
στην Επισκοπή κατόπιν πιέσεων από συγκεκριμένους κύκλους, όπως 
είπε, ενώ για το θέμα των βοσκότοπων τόνισε ότι υπάρχουν στην περι-
οχή ακόμη 600 στρέμματα αρκετά για τις συγκεκριμένες ανάγκες. «Προ-
σωπικά θεωρώ καλή ευκαιρία για τον τόπο τη φαρμακευτική κάνναβη» 
τόνισε ο δήμαρχος, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για μια ανοικτή 
διαγωνιστική διαδικασία εκμίσθωσης. «Δεν παντρευόμαστε κανέναν. 
Ό,τι γίνει μετά θα προκύψει μέσα από ανοικτές, ξεκάθαρες και διάφανες 
διαδικασίες» σημείωσε.

 
Τοποθετήσεις φορέων

Πριν πάρουν τον λόγο οι δημοτικοί σύμβουλοι τοποθετήθηκαν οι εκ-
πρόσωποι των φορέων.

Δ. Τσιουλάκος (Α.Σ. «Μαρίνος Αντύπας» και Εργατικό Κέντρο): 
Αντίθετοι στο σχέδιο παράδοσης γης σε επιχειρηματικούς ομίλους. Επι-
χειρείται η πλήρης απελευθέρωση της χρήσης των ναρκωτικών.

Εκπρόσωπος Ένωσης Γονέων: Είμαστε τελείως αρνητικοί στο εγ-
χείρημα.

Ιορδάνης Παυλίδης (εκπρόσωπος Τ.Κ. Επισκοπής): Χρησιμο-
ποιείτε τη δύναμη που σας έδωσε ο λαός εναντίον του. Παράγουμε 
χρυσάφι οι αγρότες, αυτό πρέπει να αξιοποιήσουμε. Εσείς δεν κάνατε 
τίποτε γι’ αυτό.

Τοποθετήσεις δημοτικών συμβούλων
Τ. Καραμπατζός: Τρίζουν τα κόκκαλα των αγροτών που πέρασαν 

από τον τόπο. Κρυφή η ατζέντα του δημάρχου. Προκαθορισμένες οι 
συμφωνίες. Χωρίς νομοθετικό πλαίσιο. Δεν αντιλαμβάνεστε την κοινω-
νία; Να εξηγήσετε γιατί αυτή η βιασύνη. Δεν είναι τα πάντα χρήμα και 
επιχειρήσεις, είναι ο άνθρωπος και η κοινωνία.

Δ. Ρίζος (Κοινωνία Πολιτών): Τεκμηριωμένες οι φαρμακευτικές 
ιδιότητες της φαρμακευτικής κάνναβης. Υπάρχει εθισμός στη μορφίνη;

Γ. Καρτσιούνης: Απόπειρα πλήρους αποποινικοποίσης της κάννα-
βης. Μόνο από κρατικό μονοπώλιο έπρεπε να γίνει η προσπάθεια.

Εντάσεις χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας για την 
καλλιέργεια φαρμακευτικής κάνναβης στην περιοχή

Φορείς και πολίτες φώναζαν «όχι στα ναρκωτικά»



Ποιος αλήθεια θα φανταζό-
ταν ότι το θρυλικό εστιατόριο 
Γρα – Γρου της Καστανιάς θα 
αποτελούσε πηγή έμπνευσης 
για τη συγγραφή ενός ιδιαίτε-
ρου ατμοσφαιρικού graphic 
novel και θα «δανειζόταν» και 
το όνομά του;

Η έκδοση με τίτλο Γρα- 
Γρου και με δημιουργούς τους 
Τάσο Ζαφειριάδη και Γιάννη 
Παλαβο που έγραψαν το σενά-
ριο της ιστορίας και τον Θανά-
ση Πέτρου, σχεδιαστή κόμικ, 
παρουσιάσθηκε στη Δημόσια 
Βιβλιοθήκη Βέροιας, σε μια α-
σφυκτικά γεμάτη αίθουσα, την περασμένη Τετάρτη 31 
Ιανουαρίου, σε συνεργασία με το βιβλιοπωλείο Ηλιο-
τρόπιο.

Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΙΚΑΡΟΣ και 
συνοδεύεται από πρωτότυπη μουσική, με τον συνθέτη 
Μιχάλη Σιγανίδη ν’ ακολουθεί παραδοσιακούς δρόμους 
αλλά και τζαζ. Και δεν ήταν μόνο οι κάτοικοι της Κα-
στανιάς και της Βέροιας που έδειξαν ενδιαφέρον για το 
βιβλίο, αλλά και πολύς κόσμος από τη γειτονική Κοζά-
νη, καθώς το Γρα-Γρου έχει αποτυπωθεί ως καταφύγιο 
στη μνήμη πολλών αυτοκινητιστών που ακολουθώντας 
μια δύσκολη διαδρομή σ’ έναν στενό και απόκρημνο 
δρόμο, από στροφή, σταματούσαν για λίγη ξεκούρα-
ση για ν’ ανάψουν ένα κεράκι στο εκκλησάκι του Αγ. 
Χριστόφορου – προστάτη των οδηγών – για να πιουν 
έναν καφέ, ένα αναψυκτικό ή να γευτούν τη ζεστή φα-
σολάδα.

Το εστιατόριο που πήρε το όνομα Γρα-Γρου α-
πό το θόρυβο της μηχανής των αυτοκινήτων που 
κινούνταν στον ανηφορικό δρόμο, φημιζόταν για την 
κουζίνα του.

Αν και ήταν ένας μικρός χώρος, η κουζίνα του – 
που υπηρετούσε τις κλασικές γεύσεις – ήταν ονομαστή 
σ’ όλη την Ελλάδα.

Χοιρινό με λάχανο, φασολάδα, κοκκινιστό με πα-
τάτες στον ξυλόφουρνο, τα κεφτεδάκια της Ντίνας 
και το γευστικό ρυζόγαλο, ήταν μερικά από τα πιάτα 
που σέρβιραν οι ιδιοκτήτες, κερδίζοντας τις καρδιές 
όλων με την καλή ποιότητα των πρώτων υλών και τη 
νοστιμάδα.

Η παρουσίαση του κόμικ ξεκίνησε μ’ ένα promo 
video φωτογραφίες του εστιατορίου που κάλυπταν μια 
μεγάλη χρονική περίοδο λειτουργίας του, αλλά και φω-
τογραφίες του χωριού Καστανιά.

Ο συγγραφέας Γιάννης Καισαρίδης αναφέρθηκε 
στην ιστορία του χωριού και του εστιατορίου, χαρακτη-
ρίζοντάς το ως εμβληματικό τοπόσημο.

«Ξεκίνησε να λειτουργεί ως χάνι το 1925, στη συ-
νέχεια ως κουρείο και στο τέλος ως εστιατόριο. Για 
πολλά χρόνια λειτούργησε από την οικογένεια του 
Χρήστου Χειμωνίδη, στη συνέχεια πέρασε στα χέρια 
της οικογένειας Λιανίδη και τέλος στην οικογένεια 
Τριανταφυλλίδη μέχρι το 2004, χρονιά λειτουργίας 
της Εγνατίας οδού που είχε σαν αποτέλεσμα τη μείω-
ση της κυκλοφορίας».

Όπως είπε ο Γιάννης Καισαρίδης το εστιατόριο 
υπήρξε επί 80 χρόνια , καταφύγιο των αυτοκινητιστών 
και ταξιδιωτών αλλά και ιστορικών συμβάντων και γευ-
στικών απολαύσεων και αναζητήσεων.

«Όμως τα τοπόσημα καταντούν νεκρόσημα όταν 
δεν τους αποδίδεται η αξία που έχουν. Σήμερα όμως  
το Γρα-Γρου «άνοιξε» πάλι και γίνε-
ται εκ νέου καταφύγιο μέσα από τις 
προσπάθειες των δημιουργών του 
κόμικ που ενσωματώνουν ιστορίες 
φαντασίας και μυστηρίου με ήχους, 
τεχνοτροπίες και γεύσεις. Μ’ αυτόν 
τον τρόπο το βιβλίο συμβάλει στην 
ανασύσταση της συλλογικής μνήμης. 
Αν και ο αριθμός των πελατών μει-
ώνεται σημαντικά καθώς η Εγνατία 
οδός παρακάμπτει το Γρα-Γρου, ο 
ηλικιωμένος ιδιοκτήτης «παραμένει» 
εκεί για όλους εκείνους που τολμούν 
ν’ αφουγκραστούν τα αδυσώπητα  
γρα-γρου γρανάζια του χρόνου» είπε 
μεταξύ άλλων ο Γ. Καισαρίδης υπογραμμίζοντας πως 
το Γρα-Γρου παραμένει εκεί, φυλάκιο και γέφυρα για 
όποιον θέλει να περάσει απέναντι και πρέπει να παρα-
μείνει ανοικτό σαν ένας πυρήνας, μια αόρατη γέφυρα, 
μια μνήμη που θα περιβάλλει τον τόπο «για να μη 
συντελέσουμε σε μια ακόμα ιστορία αφανισμού» όπως 
χαρακτηριστικά είπε.

Κλείνοντας την ομιλία του ο συγγραφέας διάβα-
σε ένα απόσπασμα δικού του διηγήματος (τελευταία 
διαδρομή) αφιέρωμα σ’ όλου στους αυτοκινητιστές 
που στο παρελθόν διέσχισαν το δύσκολο δρόμο της 
Καστανιάς.

Στη συνέχεια οι συγγραφείς της ιστορίας Τάσος Ζα-

φειριάδης και Γιάννης Παλαβος  αναφέρθηκαν στο 
τι σημαίνει γι’ αυτούς το θρυλικό εστιατόριο, τι μνήμες 
κουβαλούν από εκεί, πως εμπνεύσθηκαν και «έστη-
σαν» την ιστορία αλλά και την έρευνα που έκαναν 
μιλώντας με κατοίκους της Καστανιάς.

«Το Γρα-Γρου έχει κάτι από την αύρα του μαγικού, 
είναι ένα τοπόσημο για πολύ κόσμο, ήταν ένας φάρος 
στην ομίχλη, ένα καταφύγιο όπου έβρισκες τη ζεστασιά 
και το καλό φαγητό. Θελήσαμε όλη αυτή την αίσθηση 
της ζεστασιάς και της μητρικής αγκαλιάς να τη μετα-
δώσουμε στον αναγνώστη, μέσα από το κείμενο και τα 
σκίτσα.

Η αρχική εικόνα που έχουμε στο μυαλό μας ήταν 
μια γέφυρα που χάνεται κάπου απέναντι, μέσα 
στην ομίχλη που κυριαρχεί στο Βέρμιο. Παρότι η 
ιστορία είναι φανταστική, υπάρχει μια πραγματικότητα 
που καταφέραμε να εντάξουμε στο κείμενο. Το Γρα-
Γρου είναι «ανοικτό» αφού έτσι το νοιώθουν όσοι είναι 
σήμερα εδώ και παρακολουθούν την παρουσίαση του 
βιβλίου» είπαν οι συγγραφείς ευχαριστώντας όλους 
όσοι έδωσαν χρήσιμες πληροφορίες και φωτογραφικό 
υλικό για τον τόπο και το εστιατόριο.

Στις δυσκολίες που αντιμετώπισε προσπαθώντας 
να απεικονίσει το εστιατόριο και τα πρόσωπα καθώς 
και οι πληροφορίες που ήταν λίγες, αναφέρθηκε ο εικο-
νογράφος Θανάσης Πέτρου.

Πολλοί από τους παρόντες επισκέπτες και κάτοικοι 
του χωριού Καστανιάς αλλά και απόγονοι των ιδιοκτη-
τών του εστιατορίου, μίλησαν με νοσταλγία για τις προ-
σωπικές τους εμπειρίες και θύμησες με τον Δημήτρη 
Λιανίδη ή θυμόταν γνωστούς επώνυμους καλλιτέχνες 
όπως ο Γ. Νταλάρας αλλά και πολιτικούς που γευμάτι-
σαν στο Γρα-Γρου την περίοδο που το λειτουργούσαν 
οι γονείς του και οι οποίοι εκφράσθηκαν με ιδιαίτερα 
κολακευτικά λόγια για την κουζίνα του. «Υπήρξε ένα 
στέκι που λατρεύτηκε πολύ».

Η παρουσίαση ολοκληρώθηκε με τη φράση ενός 
από τους συγγραφείς «Το Γρα-Γρου είναι μια περ-
γαμηνή όπου γράφτηκε η τοπική ιστορία της Βέ-
ροιας».

Όσο για τις γευστικές μνήμες αυ-
τές εντάθηκαν ακόμα περισσότερο με 
το παραδοσιακό ρυζόγαλο που προ-
σφέρθηκε στους παρευρισκόμενους, 
σαν αυτό που χιλιάδες κόσμου έκανε 
μια στάση απόλαυσης στο Γρα-Γρου.

Ο Αρίστος Αμοιρίδης, Καστανιώ-
της και πολύ καλός γνώστης της τοπι-
κής ιστορίας του χωριού κατά τη διάρ-
κεια παρουσίασης του κόμικ Γρα-Γρου 
που έγινε στη Δημόσια Βιβλιοθήκη 
εξέπληξε τους συγγραφείς λέγοντας 
ότι η γέφυρα – πέρασμα που οι ίδιοι 
χρησιμοποιούν ως στοιχείο μυθοπλα-
σίας, υπήρχε στην περιοχή. Μάλιστα 

οι γέφυρες ήταν δύο όπως ανατινάχθηκαν από τον 
ελληνικό στρατό, σε μια προσπάθεια ν’ αποκοπεί η δι-
έλευση των Γερμανών κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Πολλοί ήταν εκείνοι που μοιράστηκαν με το κοι-
νό γλυκιές αναμνήσεις, όπως ο Σούλης Στάντζος, 
αρχηγός επί σειρά ετών της εκεί Προσκοπικής Κατα-
σκήνωσης, που θύμισε πως το φημισμένο ρυζόγαλο 
του Γρα-Γρου ήταν το γλυκό που προσφερόταν στους 
κατασκηνωτές.

Εύστοχη και η τοποθέτηση της Δέσποινας Παπα-
γιαννούλη «Στο Γρα-Γρου νοιώθαμε  την θαλπωρή 
της οικογένειας και στην κουζίνα του συναντούσαμε τις 
γεύσεις της μαμάς και της γιαγιάς».
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Αόρατη Κλωστή- 
Phantom Thread 

του Πολ Τόμας Α-
ντερσον

Κάθε μέρα : 19.15 
και 21.45 (Πεμπτ-Πα-
ρασκ-Σαββα-Κυριακ)

Δευτέρα 5/2 Τρίτη 
6/2  Τετάρτη 7/2  μόνο 
στις 21.15 

1968 
(Συνεχίζει για 2η εβδομάδα)
 Ώρα προβολής:  19.15
Πρωταγωνιστούν: Ιεροκλής Μιχαηλίδης, Α-

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

Σκηνοθεσία: Τάσος Μπουλμέτης
Σενάριο: Τάσος Μπουλμέτης
Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΩΝ ΣΠΗΛΑΙΩΝ (ΜΕΤΑΓΛ.)
EARLY MAN
Ώρα προβολής:  17.30
Σκηνοθεσία: ΝΙΚ ΠΑΡΚ

Σενάριο: ΜΑΡΚ ΜΠΑΡΤΟΝ

Η Ληστεία του Αιώνα - Den of Thieves      
(Τζέραρντ Μπάτλερ, 50 Cent)

Ώρα προβολής:  21.15
Σκηνοθεσία: Κρίστιαν Γκούντεκαστ
Σενάριο: Κρίστιαν Γκούντεκαστ
Πρωταγωνιστούν: Τζέραρντ Μπάτλερ, Πά-

μπλο Σράιμπερ, Μορίς Κομπτ, Εβαν Τζόουνς, 
Κέρτις “50 Cent” Τζάκσον

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"     1/2/18 - 7/2/18

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Τα τσορνοβίτικα 
συνεχίζονται στη Φυτειά…
Ο Εκπολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Φυτειάς και οι κυ-

νηγοί του χωριού σας προσκαλούν στην 1η γουρουνοχαρά στη 
Φυτειά που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 4 Φεβρουαρίου 
και ώρα 12:30 μμ στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού 
Αγίου Αθανασίου Φυτειάς. Ελάτε να δοκιμάστε δωρεάν μαγει-
ρευτό αγριογούρουνο με τη συνοδεία ζωντανής παραδοσιακής 
μουσικής.

Ο   Πρόεδρος  
Σωτήριος Περηφανόπουλος 

Η παιδική σκηνή 
του Χρήστου Τριπό-
δη και η Εταιρεία Μέ-
θεξις, παρουσιάζουν 
το “ΧΑΝΑ ΖΟΟ” στην 
Βέροια στο Κιν/θέα-
τρο ΣΤΑΡ το Σάββατο 
3 Φεβρουαρίου στις 
11:30 και στις 17:00 
το απόγευμα για δυο 
παραστάσεις. 

Στην παράσταση “ 
XANA ZOO 10 Χρό-
νια μαζί!” παρουσιά-
ζονται όλες οι μεγάλες 
επιτυχίες του Μάνου 
Βαφειάδη που λάτρε-
ψαν τα παιδιά μέσα 
από το “Mazoo an 
the Zoo” και το “XANA 
ZOO”.

Είναι ένα ξέφρενο 
πάρτι γεμάτο τραγού-
δι και χορό. Οι θεατές 
με έναν μαγικό τρόπο 
βλέπουν να έρχονται για να τραγουδήσουν και 
να χορέψουν μαζί τους όλοι οι αγαπημένοι τους 
ήρωες.

Η Τερέζα, ο Βασίλης και η Νίκη ανεβαίνουν 
στο Μαγικό χαλί του XANA ZOO και ταξιδεύουν 
σε όλη την Χοραλία. Πρώτος σταθμός η Ινδία για 
να συναντήσουν την Τίγρη που είναι “μπουρλότο 
και όλες ζηλεύουν το λυγερό κορμί της”. Επό-
μενος σταθμός η  Αφρική για να συναντήσουν 

την αγαπημένη τους 
Καμήλα και τον μαλλια-
ρό Γορίλα. Το ταξίδι δεν 
έχει τελειωμό! Να σου 
και η Κατσίκα που εί-
ναι γλύκα και μοιάζει με 
την Μόνικα Μπελούτσι, 
να σου και ο Σκαντζό-
χοιρος, να σου και η Α-
γελάδα που είναι η πιο 
ωραία στην Ελλάδα, να 
σου και ο Παπαγάλος, 
να σου και όλη η υπό-
λοιπη τρελοπαρέα. Οι 
μικροί μας (..και όχι μό-
νο) φίλοι συμμετέχουν 
από το πρώτο μέχρι το 
τελευταίο λεπτό, χορεύ-
οντας και τραγουδώ-
ντας, σε μια ονειρεμέ-
νη παράσταση που θα 
τους μείνει αξέχαστη!

Πρωταγωνιστούν: 
Τερέζα Σάσσου, Πιερ-
ρόπουλος Παύλος, Νί-

κη Λάππα.
Σκηνοθεσία: Παπαγάλος
Κείμενα: Μπουμπού η Αλεπού
Μουσική: Ντρούλης Ντρούλης χοντρούλης
Χορογραφίες: Αστακός
Καλλιτεχνική διεύθυνση: Χρήστος Τριπόδης
Προπώληση εισιτηρίων 7€: Κιν/θέατρο ΣΤΑΡ
Γενική είσοδος 8€
Διάρκεια: 80 λεπτά  Παραγωγή ΜΕΘΕΞΙΣ

Το Σάββατο 3 Φεβρουαρίου στο ΣΤΑΡ 
«XΑΝΑ ΖΟΟ» 10 Χρόνια
μαζί για δύο παραστάσεις 

στη Βέροια

To Γρα-Γρου της Καστανιάς, ένα καταφύγιο 
στη μνήμη πολλών ταξιδιωτών



Το νέο Σύστημα διαχείρισης προβλημάτων 
δημοσίου ενδιαφέροντος ξεκίνησε τη λειτουργία 
του στο Δήμο Αλεξάνδρειας. Το σύστημα αυτό 
είναι μια ολοκληρωμένη συμμετοχική πλατφόρμα 
διαχείρισης προβλημάτων δημοσίου ενδιαφέρο-
ντος, επικοινωνίας και διάδρασης Δήμου-Δημό-
τη. Μέσω αυτού, οι δημοτικές υπηρεσίες γίνονται 
προσβάσιμες και αποτελεσματικές έχοντας στο 
επίκεντρο το Δημότη!

Μια δωρεάν εφαρμογή για έξυπνα κινητά τη-
λέφωνα (app) επιτρέπει στο Δημότη να αναφέρει 
σε πραγματικό χρόνο τα προβλήματα καθημερι-
νότητας που αντιμετωπίζει, να ενημερώνεται για 
σημαντικά γεγονότα και να εκφράζει την άποψη 
του για θέματα του Δήμου του μέσα από σύντο-
μες δημοσκοπήσεις.

Το διαχειριστικό σύστημα επιτρέπει στις δη-
μοτικές υπηρεσίες να λαμβάνουν ζωντανά τα αιτήματα των 
Δημοτών, να δρομολογούν την επίλυση τους προς τα αρ-
μόδια τμήματα ενημερώνοντας σε πραγματικό χρόνο τον 
Δημότη (μέσω SMS, push notifications, μηνύματα εφαρμογής, 
emails και άλλα διαθέσιμο κανάλια επικοινωνίας) για την εξέ-

λιξη της αναφοράς του μέχρι την οριστική διευθέτηση. Μέσω 
αυτής της αυτοματοποίησης της διαδικασίας, εξοικονομούνται 
πόροι και παρέχονται καλύτερες υπηρεσίες προς τους Δημό-
τες.

 Η χρήση της εφαρμογής από τους δημότες είναι δωρεάν, 
η υποβολή αναφοράς προβλήματος προϋποθέτει την εγγρα-
φή του Δημότη ως χρήστη του συστήματος και την ταυτοποί-
ησή του, μέσω του email του και του κινητού του τηλεφώνου.

 Πλεονεκτήματα για τον Δημότη
• Όλα τα προβλήματα που ο πολίτης συναντά στην καθη-

μερινότητά του, τώρα μπορούν να φτάσουν απευθείας στις 
υπηρεσίες του Δήμου και να επιλυθούν. Ο κάθε πολίτης που 
αναφέρει ένα πρόβλημα, ενημερώνεται αυτόματα για την 
επίλυση του ζητήματός του.

• Δεκάδες σύντομες απαντήσεις για διαδικασίες και δικαι-
ολογητικά, με μία κίνηση.

• Ενημερώσεις και νέα για σημαντικά δρώμενα, εκδη-
λώσεις, ανακοινώσεις ακόμα και έκτακτα συμβάντα στην 
ευρύτερη περιοχή του Δήμου, όλα με μια κίνηση στη φορητή 
συσκευή που πλέον διαθέτουμε όλοι: Το έξυπνο κινητό τηλέ-
φωνο!

• Ο χάρτης θα εμπλουτίζεται συνεχώς με νέα σημεία ενδι-
αφέροντος.

Χρήση του Συστήματος από τους Δημότες 
 Η είσοδος των πολιτών στο σύστημα του Novoville είναι 

δυνατή μέσω της εφαρμογής που θα εγκαταστήσουν στο κι-
νητό τους τηλέφωνο ή μέσω της ιστοσελίδας www.novoville.
com.

Η διαδικασία με την οποία ο δημότης μπορεί να αναφέρει 
ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει είναι η εξής:

1. Ανοίγει την εφαρμογή
2. Ορίζει την ακριβή τοποθεσία με στίγμα στο χάρτη
3. Επιλέγει την κατηγορία του προβλήματος
4. Εισάγει μια σύντομη περιγραφή (προαιρετικά)
5. Φωτογραφίζει με την κάμερα το πρόβλημα (προαιρε-

τικά)
6. Καταχωρεί την αναφορά!
Ακολουθεί άμεση ενημέρωση του δημότη για την πορεία 

του αιτήματός του.
Το Novoville στο Δήμο Αλεξάνδρειας
Πλέον, μετά την περίοδο δοκιμαστικής λειτουργίας του 

Novoville, του συστήματος διαχείρισης προβλημάτων Δημο-
σίου ενδιαφέροντος που επέλεξε ο Δήμος Αλεξάνδρειας, αυ-
τό πλέον χρησιμοποιείται και για την εσωτερική ενημέρωση 
του αρμόδιου προσωπι-
κού για όλα τα αιτήματα 
των πολιτών, ενώ μέλη 
της Διαχειριστικής ομά-
δας έχουν οριστεί και υ-
πάλληλοι της Δημοτικής 
Επιχείρησης Ύδρευσης 
Αποχέτευσης όπως και 
της Κοινωφελούς Επι-
χείρησης του Δήμου. 

 Η εφαρμογή για 
τους δημότες είναι δι-
αθέσιμη για τα δύο 
ευρέως διαδεδομένα 
λειτουργικά συστήματα 
Έξυπνων κινητών συ-
σκευών και θα τη βρείτε 
στους παρακάτω συν-
δέσμους:

i O S  A p p s t o r e : 
ht tps: / / i tunes.apple.
com/gr/app/novoville/
id836634305?mt=8

A n d r o i d  G o o g l e 
P l a y :  h t t p s : / / p l a y.
g o o g l e . c o m / s t o r e /
apps/details?id=com.
novoville

«Το οδυνηρό αποτύπωμα της τριετούς διακυβέρνησης Τσίπρα - Καμμένου περιλαμβά-
νει 102 δις ευρώ ληξιπρόθεσμες οφειλές, με έναν στους δύο φορολογούμενους να χρω-
στούν στις εφορίες και 130 χιλιάδες πλειστηριασμούς κατοικιών μέσα στα επόμενα χρό-
νια» δηλώνουν  ο Τομεάρχης Οικονομικών της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Φθιώτιδας, 
κ. Χρήστος Σταϊκούρας και ο αναπληρωτής Τομεάρχης Οικονομικών, βουλευτής Ημαθίας, 
κ. Απόστολος Βεσυρόπουλος, για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές ιδιωτών προς το Δημόσιο. 
Συγκεκριμένα στη δήλωσή τους  αναφέροιυν:

«Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των πολιτών προς τις εφορίες συνεχίζουν να διογκώνο-
νται, αγγίζοντας πλέον τα 102 δις ευρώ, με περισσότερους από 1 στους 2 φορολογούμε-
νους να χρωστούν στο Δημόσιο.

Ενδεικτικό της φοροδοτικής εξάντλησης νοικοκυριών και επιχειρήσεων είναι ότι μόνο 
το Δεκέμβριο, προστέθηκαν 1,3 δις ευρώ νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές,  φτάνοντας συνο-
λικά τα 13 δις ευρώ για το 2017. 

Απέναντι σε αυτή την αδιέξοδη πολιτική, η πρακτική της Κυβέρνησης είναι ο πολλα-
πλασιασμός των κατασχέσεων περιουσιών και η δρομολόγηση μαζικών πλειστηριασμών.

Η εφορία έχει ήδη επιβάλει μέτρα αναγκαστικής είσπραξης σε πάνω από 1 εκατομ-
μύριο οφειλέτες της οι οποίοι αυξήθηκαν κατά 15 χιλιάδες μόνο το Δεκέμβριο του 2017. 
Συνολικά, 750 χιλιάδες 
οφειλέτες κινδυνεύουν 
άμεσα με κατασχέσεις. 
Την ίδια στιγμή η Κυ-
βέρνηση έχει δεσμευ-
θεί να δρομολογήσει 
130 χιλιάδες πλειστη-
ριασμούς κατοικιών.

Αυτά είναι τα απο-
τελέσματα της συνει-
δητής επιλογής της 
Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ 
- ΑΝΕΛ να υπερφορο-
λογήσει τους πολίτες 
οι οποίοι βρίσκονται 
σε πολύ δυσμενέστερη 
θέση σε σχέση με το 
2014».
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Tραγικός θάνατος 
82χρονης όταν πήρε 
φωτιά το σπίτι της 

Τραγικό θάνατο βρήκε 82χρονη γυναίκα στην Επισκοπή 
Νάουσας από πυρκαγιά που ξέσπασε στο σπίτι της λίγο 
πριν τα μεσάνυχτα της Τετάρτης. Παρότι τη φωτιά κατάφε-
ραν να σβήσουν οι συγγενείς του θύματος, στο σημείο με-
τέβησαν δύο οχήματα της πυροσβεστικής με 5 άντρες, οι ο-
ποίοι εντόπισαν μέσα στη μονοκατοικία την άτυχη 82χρονη.

Η Ένωση Απόστρατων 
Αξιωματικών Στρατού

συμμετέχει στο συλλαλητήριο 
της Αθήνας για τη Μακεδονία

Την 21η Ιανουαρίου διαδηλώσαμε εντυπωσιακά την 
πεποίθησή μας ότι το όνομα της Μακεδονίας είναι ελληνική 
και όχι αλλόφυλη κληρονομιά. Τα Μέλη του Παραρτήματός 
μας, ενώθηκαν με άλλους τουλάχιστον Πεντακόσιες Χιλιά-
δες Έλληνες που όλοι μαζί δώσαμε εντυπωσιακό παρόν 
και συμβάλαμε στην ιστορική, βροντόφωνη καταγραφή 
του εθνικού αισθήματος, για αποτροπή της σχεδιαζόμενης 
παραχώρησης του ονόματος της Μακεδονίας στους παγκό-
σμιους πάτρωνες των Σλαύων και Αλβανών της πΓΔΜ. Οι 
προσπάθειες  αποτροπής, καπήλευσης και απαξίωσης των 
Συλλαλητηρίων, έχουν ήδη πέσει στο κενό. 

Τα μέλη του Παραρτήματός μας θα συμμετάσχουν και 
στο Συλλαλητήριο των Αθηνών της 4ης Φεβρουαρίου 2018 
στο Σύνταγμα, με λεωφορεία που μισθώνει η Ιερά Μονή 
Προδρόμου Γιαννακοχωρίου. Αναχώρηση των λεωφορεί-
ων από Νάουσα και Βέροια. Στο σύνολο των λεωφορείων 
υπάρχουν ακόμη 25 διαθέσιμες θέσεις, για ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑ-
ΦΕΡΟΜΕΝΟ. Το συμβολικό αντίτιμο είναι περί τα 20 ευρώ 
ανά άτομο.

Όσοι επιθυμούν να μετάσχουν, πρέπει να το δηλώ-
σουν το δυνατόν ταχύτερα στην Ιερά Μονή, στο τηλέφωνο 
23320-51168 ή 6948661900 ή στο Παράρτημά μας στο 
τηλέφωνο 23310-27463 ή 6980292023. 

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

Ανχης εα Ιωάν. Πανταζής, Γραμματέας

Χρήστος Σταϊκούρας  
Απόστολος Βεσυρόπουλος:
«Οδυνηρό το αποτύπωμα 

της τριετούς διακυβέρνησης 
Τσίπρα – Καμμένου»

Στο Δήμο Αλεξάνδρειας
Ξεκίνησε τη λειτουργία του το νέο Σύστημα 

διαχείρισης προβλημάτων δημοσίου ενδιαφέροντος
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ΚΗΔΕΙΑ
Kηδεύεται το Σάββατο 3 

Φεβρουαρίου 2018 στις 11.30 
π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων 
Αναργύρων Βέροιας η Άννα 
Δημητρουλοπούλου, το γέ-
νος Δημητρίου Τσαλέρα, σε 
ηλικία  87 ετών.

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Παρα-

σκευή 2 Φεβρουαρίου 2018 στις 
11.30 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγ. 
Αθανασίου Βέροιας η Μαργα-
ρίτα Παπαδοπούλου (Μπλα-
τσιώτη) σε ηλικία 79 ετών.

Ανακοίνωση
Ανακοινώνουμε στους αγαπητούς  Συγγενείς και Φίλους 
του Γηροκομείου Βέροιας, ότι οι ώρες επισκεπτηρίου  
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

Πανηγυρίζει σήμερα Παρασκευή 
 η Υπαπαντή Βέροιας

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

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018. ΩΡΑ 07.30-10.30 Ὄρθρος καί πανηγυρική 
ἑόρτια  Θεία Λειτουργία.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018. ΩΡΑ 17.30-18.30 Ἑσπερινός καί παρά-
κλησις εἰς τόν Ἅγιον Συμεών τόν Θεοδόχο προστάτη τῶν ἐγκύων γυναικῶν καί τῶν 
βρεφῶν. ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018. ΩΡΑ 07.30-10.00 

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

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

σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.κ. Παντελεήμονος.

ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ  
ΒΕΡΟΙΑΣ     

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 4 

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

ΜΙΧΑΗΛ

ΝΤΕΛΛΑ
και καλούμε όλους όσους τιμούν τη μνήμη του να 

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

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

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

ETHΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 4 

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

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΕΥΑΓ.

ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΑ
και καλούμε όλους όσους τιμούν τη μνήμη της να 

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

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

Δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 3 Φε-

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

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡ.
ΑΝΔΡΕΑΔΗ

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

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

Οι λοιποί συγγενείς  και φίλοι

Το  Σάββατο 10 Φεβρουαρίου 
από τη Ι Μεραρχία Πεζικού

Μνημόσυνο 
για τους πεσόντες 

και θανόντες 
Αξιωµατικούς
 και Οπλίτες  

Το  Σάββατο 10 Φεβρουαρίου 2018 στις  11:00 π.μ., η  
Ι Μεραρχία Πεζικού θα τελέσει στο Στρατιωτικό Κοιµητήριο 
Βέροιας, (Τµήµα Πολιτικού Νεκροταφείου), επιµνηµόσυνη 
δέηση υπέρ ανάπαυσης των ψυχών των υπέρ πατρίδας 
πεσόντων και των θανόντων Αξιωµατικών και Οπλιτών σε 
περίοδο ειρήνης.  

 Από τη Διοίκηση της Μεραρχίας καλούνται οι συγγε-
νείς, οι αρχές και οι κάτοικοι της Βέροιας, εφόσον επιθυ-
µούν  να τιµήσουν τη µνήµη των νεκρών µε την παρουσία 
τους.    

Πρόσκληση σε εκδήλωση
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ.κ. Παντελε-

ήμων σας προσκαλεί στην εκδήλωση-γιορτή της οικογένειας που διοργανώνει η Ιερά 
μας Μητρόπολη σε συνεργασία με τον Σύλλογο Πολυτέκνων Ν. Ημαθίας, την Κυριακή 
4 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 11.30 π.μ. στο Παύλειο Πολιτιστικό Κέντρο.

Στην εκδήλωση θα ομιλήσει η καθηγήτρια Ιατρικής κ. Βασιλική Κώστα με θέμα: 
«Μάνα Ουρανόσταλτη» και θα συμμετέχει η σχολική χορωδία Βεροίας υπό τη διεύθυν-
ση της Ελένης Αναγνώστου.

Η εκδήλωση «ΜΑΝΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΟΥ» σήμερα στο 4Ε 
Από την Ιερά Μητρόπολη Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας ανακοινώνεται οτι ο 

τηλεοπτικός σταθμός 4Ε θα μεταδώσει ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ στις 
21.20 το βράδυ μαγνητοσκοπημένη την εκδήλωση «ΜΑΝΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΟΥ» που 
πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στο Χώρο Τεχνών του Δήμου Βεροίας.

Λίγα λόγια για έναν φίλο που μας έφυγε 
για τον Γιατρό Σίμο Δερέ

Μας άφησε για πάντα ένας παλιός μας φίλος και σύντρο-
φος από τα ιδρυτικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ που εδώ και χρό-
νια έδινε την μάχη για την υγεία με τη δική του  ψυχιατρική 
κλινική στην Βέροια. Είναι ο  Σίμος  Δερές ΓΙΑΤΡΟΣ Ψυχία-
τρος νευρολόγος. Ο Σίμος που με όλη την φτώχεια της οικο-
γένειας του ξεκίνησε από το Πλατύ Ημαθίας και  κατόρθωσε 
στα δύσκολα μάλιστα χρόνια της Χούντας να σπουδάσει εδώ 
στην Θεσσαλονίκη και να γίνει ένας κορυφαίος Γιατρός στην 
ειδικότητά του και αργότερα να δημιουργήσει τη δική του Ψυ-
χιατρική Κλινική Μονάδα ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ Α.Ε. στη Βέροια.

Η λειτουργία της Ιδιωτικής Ψυχιατρικής Κλινικής «Ασκληπιός», συνεχίστηκε με την 
βοήθεια των δυο παιδιών του και της σύζυγου του.

Σίμο που μας έφυγες και δεν ενημερωθήκαμε οι εδώ φίλοι σου δεν μπόρεσαμε να 
σου πούμε το μεγάλο και τελευταίο αντίο. Για την Τούμπα ήταν μέλος του Συλλόγου 
Κατοίκων Τούμπας και συμμετείχε σε όλους τους αγώνες της περιοχής, όταν ζούσε 
εδώ στην Θεσσαλονίκη.

Τι να πρωτοθυμηθώ από τον φίλο μου Σίμο Δερέ και τι να πω…Για χρόνια  ήμα-
σταν δεμένοι για δημοκρατία και ανάπτυξη  από τις πρώτες εκλογές, όταν ήταν υπο-
ψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και μάλιστα με μηδέν έσοδα.

Αργότερα ως πρόεδρος του Νοσοκομείου της Βέροιας όταν πηγαίναμε μας ξενα-
γούσε για την δουλειά που έκανε για να γίνει ένα σύγχρονο νοσοκομείο.

Η τελευταία του κατοικία η Βέροια εκεί έδωσε όλες τις μάχες για την δουλειά του, 
αλλά και για την πολιτική. Σίμο ότι και να πω είναι λίγο μας ξάφνιασες που έφυγες. Με 
τον Χρήστο Σιδηρόπουλο όλο λέγαμε να έρθουμε να σε δούμε και όλο δεν τα καταφέρ-
ναμε. Στέλνουμε από εδώ από την Θεσσαλονίκη  στα παιδιά σου και στην γυναίκα σου 
τα θερμά μας  συλλυπητήρια και ένα μεγάλο Αντίο 

 Ανέστης Αναστασιάδης



Στο κατάμεστο 
από φίλους της 
Εταιρείας , ιδι-
όκτητο Αριστο-

τελικό Πολιτιστικό Κέντρο 
«Χρήστος Λαναράς» στην 
πλατεία Πουλιάνας έκοψε 
τη βασιλόπιτα της η Πολι-
τιστική Εταιρεία Μελέτης 
της Ιστορίας της Νάουσας 
και της περιοχής «Αριστο-
τέλης», στις 12 το μεση-
μέρι της Κυριακής 28ης 
Ιανουαρίου. 

Μετά τον αγιασμό και 
τις ευλογίες για «καλή 
χρονιά» του εκπροσώπου  

της Ιεράς μας 
Μητροπόλεως, 
πατρός Στυλι-
ανού Μακρή, 
έγινε από τον 
ίδιο η κοπή της 
πίτας, η οποία 
ήταν μια κλασι-
κή ναουσαίικη 
πρασοκρεατό-
πιτα, όπως και τα ατομικά πρασοπιτάκια 
και τυροπιτάκια. Το φλουρί στην «κεντρι-
κή» πίτα «έπεσε» στα Μ.Μ.Ε. Στη συνέ-
χεια απηύθυναν σύντομο χαιρετισμό οι 
παριστάμενοι βουλευτής του νομού κ. 
Απόστολος Βεσυρόπουλος και δήμαρ-
χος κ. Νίκος Κουτσογιάννης. 

Ο πρόεδρος της  πολιτιστικής εται-
ρείας κ. Γιάννης Ευθυμιάδης μίλησε για 
την κατάσταση που βρίσκεται σήμερα 
το κτίριο. Αναφέρθηκε στην υλοποίηση 

της αποπεράτωσης 
των εργασιών του 
ισόγειου και πρώ-
του ορόφου, που 
επιτεύχθηκε με κα-
θημερινές προσπά-
θειες και μένει η 
αποπεράτωση του 
δευτέρου ορόφου. 

Αμέσως μετά, 
για πρώτη φορά, 
παρουσιάστηκαν 
σε βίντεο οι δρα-
στηριότητες της 
εταιρείας από την 
ίδρυσή της μέχρι 
σήμερα. Την πα-
ρουσίαση και την 
επεξήγηση  των 
εικόνων που περι-
ελάμβανε, έκανε ο 
γ. γραμματέας κ. 
Γρηγόρης 
Αντιφάκος. 
Ήταν μια 
πραγματι-
κά σημα-

ντική σειρά από εκδηλώσεις αφιερωμένες 
στους αρχαιολογικούς μας χώρους, αλλά 
και στα πρόσωπα που πρωταγωνίστη-
σαν, όπως ο Μέγας Αλέξανδρος και ο 
μέγας των φιλοσόφων Αριστοτέλης. Πα-
ράλληλα γινόταν και η προβολή της ίδια 
μας της πατρίδας.  

Τελειώνοντας η αντιπρόεδρος κ. Στέλ-
λα Αραμπατζή αναφέρθηκε στις τελευταί-
ες μεγάλες διοργανώσεις, που πραγμα-
τοποιήθηκαν από τον «Αριστοτέλη», σχε-

τικά με τους δεσμούς που συνδέουν την περιοχή 
μας με την αρχαιότητα. Επίσης, η κ. Αραμπατζή 
έκανε μια περιληπτική αναφορά στο πρόγραμμα 
των εκδηλώσεων, που πρόκειται να πραγματο-
ποιήσει ο «Αριστοτέλης» το έτος 2018, που, με 
απόφαση του Δ.Σ , θα είναι αφιερωμένο στον με-
γάλο ευεργέτη και επίτιμο πρόεδρο της εταιρείας 
Χρήστο Λαναρά. 

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, 
εκτός των άλλων, ο αντιδήμαρχος καθαριότητας 
και πρασίνου Δήμου Νάουσας  κ. Καρανάτσιος, 
ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού Δήμου Νάουσας κ. 
Βαλσαμίδης, ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπη-
ρεσίας Νάουσας κ Παλαμούτης , οι δημοτικοί σύμ-
βουλοι  κα. Αραμπατζή και κ Μάντσιος,  η κα Ιλια 
Ιωσηφίδου,  ο πολιτευτής της ΝΔ κ. Μπαρτζώκας, 
ο πρώην πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ Ημαθίας κ Ανδρε-
ανίδης,  η πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου 
Του Κάμπου κα Τρεμπελή, τα πρώην μέλη του ΔΣ 
της εταιρείας κ Κύρου , κ Σταματόπουλος καθώς 
και πολλά μέλη και αγαπητοί φίλοι της εταιρείας 
τους οποίους ευχαριστούμε θερμά.
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ 
ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ»

Ανακοίνωση
Η Γενική Συνέλευση και εκλογές του Συλλόγου θα τελε-

σθούν την 7-2-2018 (5-9 μ.μ.) στην αίθουσα των συνεδριά-
σεων του Δήμου Βέροιας.

Θα προηγηθεί ομιλία του κ. Τσιτλακίδη για την ιστορία, 
γεωγραφία και τις χρήσεις του ποταμού.

Από το Δ. Συμβούλιο

Τ.Ο.Ε.Β. ΒΕΡΟΙΑΣ
ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ 4
ΤΗΛ. 23310-24669
ΦΑΞ. 23310-72931
59131 ΒΕΡΟΙΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Τ.Ο.Ε.Β. Βέροιας σύμφωνα με την απόφαση της 

31-01-2018 του Δ.Σ. προκηρύσσει την 19-02-2018 ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 11-12 π.μ. στη Βέροια στα γραφεία του 
Αγ. Αντωνίου 4 μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες 
προσφορές για την ανάδειξη μειοδότη τιμής ανά ώρα εργα-
σίας σκαπτικού μηχανήματος.

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος θα 
επαναληφθεί στον ίδιο τόπο την ίδια ώρα και ημέρα της 
επόμενης εβδομάδας.

Περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Τ.Ο.Ε.Β. 
Βέροιας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΣΑΝΑΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Από την τουριστική επιχείρηση «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΗΜΑ-

ΘΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» που εδρεύει στη Βέροια, 
οδός Τρεμπεσίνας 10 ανακοινώνεται ότι προκειμένου να 
προσληφθεί υπάλληλος για το γραφείο της εταιρείας στη 
Βέροια οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν από 
την 2 Φεβρουαρίου 2018 μέχρι και την 6 Φεβρουαρί-
ου 2018 βιογραφικό σημείωμα στα γραφεία της ΤΟΥΡΙ-
ΣΤΙΚΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ από 9 π.μ. - 11 π.μ. 

Για την ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΕΠΕ
ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΘΕΑΤΡΟΥ 
ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ

Πρόσκληση σε γενική 
συνέλευση και εκλογές 

 Το Δ.Σ. του Ομίλου Φίλων Θε-
άτρου και Τεχνών Βέροιας καλεί τα 
μέλη και τους φίλους του σε Γενι-
κή Τακτική Συνέλευση τη Δευτέ-
ρα 5 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 
7:00 μ.μ. στο Ισόγειο της Στέγης 
Γραμμάτων και Τεχνών Βέροιας 
με τα παρακάτω θέματα:

1. Απολογισμός απερχομένου 
Διοικητικού Συμβουλίου

2. Συζήτηση και προτάσεις για την λειτουργία του Ομίλου
3. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής
4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου με διετή θητεία

Πρόσκληση σε τακτική 
αιμοδοσία Αγάπης

Ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Νέας Νικομήδειας 
προσκαλεί όλα τα μέλη του, παλαιούς και νέους αιμοδότες 
σε τακτική αιμοδοσία την Κυριακή 11-2-2018 στα γραφεία 
του Συλλόγου με τη συνεργασία του Γ.Ν.Βέροιας και από 
τις 09:00 π.μ. εως τη 1.00 μ.μ.

Επίσης μετά το τέλος της αιμοδοσίας θα ακολουθήσει η 
καθιερωμένη κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συλ-
λόγου.

Ημερίδα για τα Μαθηματικά 
προσανατολισμού της Γ’ Λυκείου

Το  παράρτημα της ΕΜΕ Ημαθίας διοργανώνει την Κυριακή 11 Φεβρουαρίου 
στις 11:00π.μ. ημερίδα για τα Μαθηματικά προσανατολισμού της Γ’ Λυκείου. 

Τοποθεσία: Αίθουσα επιμελητηρίου Ημαθίας
Ομιλητές: 
Θανάσης Ξένος
«Το αντιπαράδειγμα σε δράση» 11:00-12:00
Γιώργος Κωτσάκης
«Εμπλουτισμένα θέματα σχολικού βιβλίου στα Μαθηματικά Γ’ Λυκείου προσανατο-

λισμού» 12:00-13:00 
Η ημερίδα απευθύνεται σε καθηγητές και σε μαθητές της Γ’ Λυκείου.

Κατά 20% 
μειώνει η 
ΚΕΠΑ το 

ενοίκιο του 
πάρκινγκ στο 
Χώρο Τεχνών

H KEΠΑ Δήμου Βέροιας με απόφαση του ΔΣ 
μειώνει την τιμή μηνιαίας στάθμευσης στο υ-
πόγειο χώρο του Χώρου Τεχνών από 1/1/2018 
από 95 σε 76€ (μείωση κατά 20%). 

Σε περίπτωση εφάπαξ 12μηνης εξόφλησης 
η τιμή μηνιαίας στάθμευσης καθορίζεται σε 69€ 
(μείωση κατά 9,21% επιπλέον). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν 
αίτηση στον 3ο όροφο του Χώρου Τεχνών.

Διανομή χυμών σε 
πολύτεκνους στη Νάουσα
Δωρεάν παροχή φρουτοχυμών στους δικαιούχους πο-

λύτεκνους γονείς θα κάνει ο δήμος Νάουσας σήμερα 
Παρασκευή και τη Δευτέρα 11 με 1 στο υπόγειο πάρκινγκ 
του «Χρήστος Λαναράς». Η διανομή αφορά πολύτεκνους 
με προστατευόμενα τέκνα των οποίων το ετήσιο φορολο-
γητέο εισόδημα δεν ξεπερνά τις 17.280 ευρώ, για κάθε ένα 
προστατευόμενο τέκνο πέρα των 4 το εισόδημα προσαυ-
ξάνεται κατά 2.880 και στους τρίτεκνους των οποίων το ε-
τήσιο φορολογητέο εισόδημα δεν ξεπερνά τις 14.400 ευρώ. 
Απαραίτητη προϋπόθεση η προσκόμιση πιστοποιητικού 
οικογενειακής κατάστασης και το εκκαθαριστικό.

Η βασιλόπιτα της Πολιτιστικής 
Εταιρείας Μελέτης της Ιστορίας της Νάουσας 

και της περιοχής «Αριστοτέλης»



Τον προστάτη των 
αγροτών Άγιο Τρύφωνα 
γιόρτασαν και τίμησαν 
χθες οι παραγωγοί και α-
μπελουργοί. Ο Αγροτικός 
Συνεταιρισμός Νάουσας 
και ο ΑΑΟΣ Vaeni στο ξε-
νοδοχείο «Βέρμιον» και 
ο ΑΣΕΠΟΠ στο κέντρο 
«Πέστροφα» στον Άγιο 
Νικόλαο.

Στους παρόντες πα-
ραγωγούς μίλησαν και 
ευχήθηκαν οι πρόεδροι 
των συνεταιρισμών κ.κ. 
Ταμπακιάρης, Φουντού-
λης και Πασχούλας αντι-
στοίχως, αναφερόμενοι 
στα προβλήματα του κλά-
δου τα τελευταία χρόνια, 
αλλά και στις προσπάθει-
ες που πρέπει να συνεχιστούν από όλους για τη διατήρηση του προϊόντος και των αγορών. Για το ροδάκινο εκφράστηκε ο 
προβληματισμός από τα αποτελέσματα του εμπάργκο στη Ρωσία, παράλληλα όμως τονίστηκε το ενδιαφέρον που παρου-
σιάστηκε φέτος στα μήλα και στα ακτινίδια. μας αξίζει να πάνε καλύτερα τα πράγματα. Ακολούθησε γλέντι υπό τους ήχους 
του ζουρνά.

Παρουσίες στον Άγιο Τρύφωνα Καρασαρλίδου, Καλαϊτζίδης, Κουτσογιάννης κ.ά.
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Αποκριάτικη εκδήλωση 
του Ομίλου Προστασίας 

Παιδιού Βέροιας
Ο Όμιλος Προστασίας Παιδιού Βέροιας σας προσκαλεί 

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

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

Το Δ.Σ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΪΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ       Νάουσα  1-2-2018 
Διεύθυνση Οικονομικών      Αρ. Πρωτ. :2673
Γραφειο Προμηθειών
Πληροφορίες Bαταντζή Α.Λαπαβίτσας Γ.
Δημαρχίας 30, Τ.Κ. 5 92 00  Νάουσα
Τηλ.: 2332350367 ,328 Fax: 2332024260 

Ο Δήμαρχος Ηρωικής Πόλης Νάουσας
προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης 

την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής  για την α-
νάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  YΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ  ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ» Ενδεικτι-
κού  προϋπολογισμού  29.691,42 άνευ   ΦΠΑ 24%.  

Σύνολο  36.817,35  ευρώ με το Φ.Π.Α.                                     Κωδικός CPV: 39800000-0

Προσφορές: Γίνονται δεκτές προσφορές για ένα  ή περισσότερα τμήματα  της προμήθειας. 
Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται οι προσφορές για μέρος μόνον τμήματος.

Χρόνος παράδοσης προμήθειας: Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης  ορίζεται σε ένα  έτος.     
Η παράδοση της προμήθειας  θα είναι τμηματική  καθ’ όλη τη  διάρκεια  της σύμβασης στις εγκα-
ταστάσεις του Δήμου Νάουσας και των αντίστοιχων Νομικών Προσώπων.

Δικαιούμενοι συμμετοχής: 1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 
σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, 
σύμφωνα με το αρθρο 12 της διακήρυξης.

 α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
 β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
 γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 

δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του 
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και 
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 
δημοσίων συμβάσεων.

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρ-
θρου 19 του Ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την 
υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή 
πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου 
για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

3. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης 

απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο και το αντικείμενο δραστηριό-
τητας που ασκούν να είναι συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας. 

Παραλαβή προσφορών: Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφο-
ρών στον διαγωνισμό, ορίζεται η Τετάρτη  14-2-2018 .Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών 
ορίζεται η 11.00  π.μ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δημαρχιακού καταστήματος του Δήμου Η.Π. Νάουσας, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν.4412/2016. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφρά-
γισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

Χρόνος ισχύος προσφορών: έξι (6) μήνες από την ημερομηνία διαγωνισμού.
Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 02.10.6634  του προϋπολογισμού του έτους 

2018 Δήμου Νάουσας  και  τον  ΚΑΕ 15.6634  του Ν.Π.ΚΚΠΑ  (υπ’ αριθ.139/2017 απόφαση του 
ΚΚΠΑ  για την ανάληψη της υποχρέωσης και τη διάθεση της πίστωσης) τους αντίστοιχους του  
2019 και τους αντίστοιχους προϋπολογισμούς των Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών.

Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.
promitheus.gov.gr),  η περίληψη διακήρυξης στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο site του Δή-
μου www.naoussa.gr (στο σύνδεσμο Προσκλήσεις – Προκηρύξεις) και σε μία  εφημερίδα του 
Νομού. Σημεία επικοινωνίας Δήμος Νάουσας  Οδός: Δημαρχίας  30, Ταχ.Κωδ.: 59200,Τηλ.: 
2332350367,2332350328 Telefax: fax2332024260, E-mail vatantzi@naoussa.gr, lapavitsas@
naoussa.gr. Ιστοσελίδα: www.naoussa.gr

 Ο Δήμαρχος Ηρωικής Πόλης Νάουσας
Κουτσογιάννης Νικόλαος

Πρόσκληση 
σε ετήσιο χορό

Ο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΞΗΡΟΛΙΒΑΔΟΥ προσκαλεί όλα τα μέλη του και τους 
φίλους του χωριού στον Ετήσιο Χορό του και την Κοπή της Πίτας που θα γίνει το Σάβ-
βατο 10 Φεβρουαρίου 2018 στο «Κτήμα Αλέξανδρος» στις Σαραντόβρυσες, με τη 
συνοδεία της παραδοσιακής ορχήστρας των ΜΗΝΑΔΩΝ.

Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 20:00. Η πρόσκληση κοστίζει 20 Ευρώ και περιλαμβά-
νει πλήρες μενού, απεριόριστο ποτό και συμμετοχή στην κληρώσεις των δώρων με 
τον αριθμό της κάρτας (δε θα διατίθενται λαχεία). Σας καλούμε να διασκεδάσετε σε ένα 
γνήσιο Ξηρολιβαδιώτικο γλέντι με πολύ κέφι και ακόμη περισσότερη μουσική. 

Εύξεινος Λέσχη Επισκοπής

Πρόσκληση 
στην κοπή πίτας

Η Εύξεινος Λέσχη Επισκοπής καλεί τα μέλη και τους 
φίλους της στην κοπή της βασιλόπιτας που θα πραγμα-
τοποιηθεί το Σάββατο 3 Φεβρουαρίου και ώρα 18:00 το 
απόγευμα στο σύλλογο.

Γιόρτασαν χθες τον Άγιο Τρύφωνα 
παραγωγοί και αμπελουργοί
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«Η Μεγάλη Στιγμή για την 
Παιδεία» αποτελεί το μακρο-
βιότερο πρόγραμμα  Εταιρικής 
Κοινωνικής Ευθύνης του ομίλου 
Eurobank, ο οποίος εδώ και χρό-
νια εστιάζει την κοινωνική του 
δράση στους τομείς της Παιδείας, 
της Κοινωνικής Αλληλεγγύης, της 
Καινοτομίας και της Νεανικής Ε-
πιχειρηματικότητας.

Το πρόγραμμα επιβράβευσης 
πραγματοποιείται με την υποστή-
ριξη του Υπουργείου Παιδείας, Έ-
ρευνας και Θρησκευμάτων και από το 2003 που ξεκίνησε μέχρι και σήμερα έχει βραβεύσει συνολικά 16.835 αριστούχους μαθη-
τές από όλη τη Ελλάδα. Η Παιδεία αποτελεί επί 15 συνεχόμενα χρόνια προτεραιότητα για τη Eurobank, με ισχυρό συμβολισμό 
και μεγάλη αξία για την κοινωνία που θεωρεί την Παιδεία πολύτιμο αγαθό. Ακριβώς αυτό επέτρεψε στο πρόγραμμα «Η Μεγάλη 
Στιγμή για την Παιδεία» να εξελιχθεί σε ένα θεσμό με ιδιαίτερη αναγνώριση στην εκπαιδευτική κοινότητα, τους καθηγητές, τους 
μαθητές και τους γονείς τους σε όλη την Ελλάδα.

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

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

Σήμερα στο Χώρο Τεχνών Βέροιας

Τους αριστούχους μαθητές από όλη τη χώρα 
βραβεύει για 15η συνεχή χρονιά η Eurobank

Τα Κέντρα Ξένων 
Γλωσσών «ΛΕΞΙΣ» 

έκοψαν την πίτα του 2018
-Με την μαζική συμμετοχή όλων των 

καθηγητών και καθηγητριών του
Τιμώντας την 

γιορτή των Τριών 
Ιεραρχών αλλά 
και τις  Επιτυχίες 
του 27 συναπτών 
ετών (σε πτυχία 
μαζί με τις  πολ-
λές άλλες δραστη-
ριότητες, χορηγίες 
σε διάφορα σω-
ματεία , κοινωνική 
προσφορά στην 
πόλη της Βέροι-
ας),   γιόρτασαν  
τα Κ.Ξ.Γ. «ΛΕΞΙΣ» 
την περασμένη 
Δευτέρα 30 Ιανου-
αρίου, κόβοντας 
την πρωτοχρονιά-
τικη πίτα.

 Ο  γ εν ι κό ς 
Διευθυντής των 
φροντ ισ τηρ ίων 
«ΛΕΞΙΣ», κ. Γε-
ράσιμος Καλλιγάς 
είχε την ευκαιρία 
να συγχαρεί τους 
καθηγητές και το 
προσωπικό των 
φροντιστηρίων για 
την άριστη δου-
λειά που γίνεται, με την ολόψυχη και συνειδητή συμμετοχή όλων στα ΚΞΓ ΛΕΞΙΣ, αλλά  
και την αφοσίωση τους και την αγάπη που δείχνουν στα παιδιά με το εκπαιδευτικό έργο 
τους.

Στη συνέχεια κόβοντας την πίτα προσέφερε εδέσματα αναψυκτικά και ευχήθηκε 
ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ για το νέο έτος 2018, και προσωπικές και οικογενειακές επιτυχίες σε 
όλους.

 Τυχερή της φετινής χρονιάς ήταν η κα Δήμητρα Σιδηροπούλου, μία από τις 
πιο έμπειρες και πιο παλιές καθηγήτριες των Φροντιστηρίων ΛΕΞΙΣ.

«Ομάδα συνύπαρξης» 
μεταξύ των  Παιδιών της Άνοιξης

 και του 1ου ΕΠΑΛ Κουφαλίων
Τη  Δ ε υ τ έ ρ α 

29 Ιανουαρίου 
«Τα Παιδιά της 
Άνοιξης» και το 
1ο ΕΠΑΛ Κουφα-
λίων πραγματο-
ποίησαν για δεύ-
τερη συνεχόμενη 
χρονιά «Ομάδα 
συνύπαρξης» με 
σκοπό τη γνωρι-
μία, την αλληλε-
πίδραση, την επι-
κοινωνία, τη συ-
μπερίληψη καθώς 
επίσης και την ευαισθητοποίηση των μαθητών αλλά και της ευρύτερης εκπαιδευτικής 
κοινότητας σε θέματα που αφορούν τα ΑμεΑ.

Η συνάντηση έγινε στο 1ο ΕΠΑΛ Κουφαλίων και διεξάχθηκαν δύο παράλληλες 
δράσεις. Η πρώτη αφορούσε την περιποίηση των ωφελούμενων από τους μαθητές και 
τους καθηγητές του τμήματος αισθητικής του ΕΠΑΛ και η δεύτερη στην κατασκευή ζω-
γραφιάς με σύνθετες τεχνικές (κολάζ και ζωγραφική με τύπωμα) από τους μελλοντικούς 
βρεφονηπιοκόμους και τους καθηγητές τους. Οι ωφελούμενοι του κέντρου διασκέδασαν 
και απόλαυσαν την εμπειρία.

Ευχαριστίες
Ευχαριστούμε θερμά το Διευθύντή του ΕΠΑΛ Κουφαλίων κύριο Γιαλατζή Ιωάννη, το 

Διευθυντή του ΕΚ κύριο Χατζόπουλο Δημήτριο, την κυρία Πιπερίδου Αργυρώ και τον 
κύριο Μήτσο Παναγιώτη από το τμήμα Αισθητικής, τις κυρίες Παπαδοπούλου Φωτεινή 
και Βοσκίδου Έφη από το τμήμα Βρεφονηπιοκομίας και την κυρία Δορούκα Σταματία 
ιδιοκτήτρια του κυλικείου του σχολείου. Τέλος, ευχαριστούμε το ηλεκτρονικό μέσο ενη-
μέρωσης e-koyfalia.gr και τους κυρίους Νοβάκη Γιώργο και Ηλιάδη Στέφανο. Κυρίως 
όμως ευχαριστούμε τους μαθητές που μας υποδέχτηκαν και μας χάρισαν τα πιο μεγάλα 
και φωτεινά τους χαμόγελα!!!

 ΤΟ Δ.Σ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
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Ο γκολκίπερ της «βασίλισσας 
του Βορρά» μίλησε στην εκπο-
μπή «Στη Σέντρα» για τα προ-

βλήματα που αντιμετωπίζει η ομάδα 
του όπως για τη μάχη της ανόδου στη 
Superleague.

ΑναλυτικάόσαείπεοΓιώργοςΓιαγκιόζηςγια:
-τηνεμφάνισήτουκόντραστονΆρη:«Ήμουνσε

καλή μέρα καιπροσπάθησα να κάνω το καλύτερο
για την ομάδαμου.Το ξέραμε ότι θα ήταν ένα δύ-
σκολοματς,προσωπικάήμουν έτοιμος για το τι θα
αντιμετωπίσω, ξέραμε ότι οΆρης είναι μια από τις
καλύτερεςομάδεςστοΠρωτάθλημα»


- τηναπόκρουσηστοπέναλτι τουΔιαμαντόπου-

λουκαιαν είχε«μελετήσει» τονφορ τουΑρη:«Τον

είχαπαρακολουθήσειαλλάπροβλέπωπουθαχτυ-
πήσειοκάθεπαίκτης τοπέναλτικαιπροσπαθώνα
τοαποκρούσω».


-τηδύσκοληκατάστασηπουβρίσκεταιηΒέροια:

«Ταπράγματαείναιπολύδύσκολαστηνομάδα,δεν
υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες, έχουμεπολλά
προβλήματαείτεοικονομικά, είτεδιοικητικά.Ελπίζω
ναβρεθείλύσηγιατίπραγματικάαυτήηομάδακαιο
κόσμοςτηςαξίζουνπολλά.Είναιοργανωμένηομάδα
αλλάτώρααντιμετωπίζεικάποιαπροβλήματα».


-τοποιονβλέπειφαβορίγιατηνάνοδο:«ΟΆρης,

οΟΦΗκαι ηΠαναχαϊκή είναι οι τρεις ομάδεςπου
έχουν ξεχωρίσει.ΤοΠρωτάθλημα είναι δύσκολο, ό-
λεςοιομάδεςείναιανταγωνιστικέςκαικάθεπαιχνίδι
είναιδύσκολο.Όπωςείδατεκιεμείςπουείμαστεστις
τελευταίες θέσεις, κοιτάξαμε τονΆρηστα μάτια και
χρειάστηκετοπέναλτιγιαναμαςκερδίσει».

Από την ΚΕΔ ανακοι-
νώθηκαν οι διαιτη-
τές και βοηθοί που 

θα διευθύνουν τα παιχνίδια 
της 15ης αγωνιστικής. Το 
Σάββατο στο Δημοτικό Στά-
διο η Βέροια αντιμετωπίζει 
μία ακόμη ιστορική ομαδα 
την Δόξα Δράμας στα πλαί-
σια της 15ης αγωνιστικής 
με διαιτητή τον κ. Τεβεκέλη 
και το παιχνίδι θα ξεκινήσει 
στις 3 μ.μ.

Αναλυτικάοιορισμοί:
Βέροια – Δόξα Δράμας (03/02,

15:00):Τεβεκέλης(Μακεδονίας),Παπα-
δόπουλος (Μακεδονίας), Παπαδάκης
(Ηρακλείου),Γκορτσίλας(Μακεδονίας).

Αρης – Σπάρτη (04/02, 15:00):
Τζουμαλάκης (Σερρών), Καμπούρης
(Σερρών), Κρυωνάς (Σερρών),Δρα-
γούσης(Κιλκίς).

ΑπόλλωνΛάρισας –ΑπόλλωνΠόντου (04/02,
15:00): Πουλημάς (Κέρκυρας), Καραλής (Ηπεί-
ρου),Φραγκούλης (Πρέβεζας), Καρατέρπος (Κο-
ζάνης).

Εργοτέλης –Αναγέννηση Καρδίτσας (04/02,
15:00): Κακριδής (Πειραιά),Αδαμόπουλος (Μεσ-
σηνίας), Καραθανάσης (Αν.Αττικής),Φώτης (Εύ-
βοιας).

Παναχαϊκή –Πανσερραϊκός (04/02, 15:00):Α-
νούσος (Λακωνίας), Καρβούνης (Μεσσηνίας),Νι-

δριώτης(Αθηνών),Αντιπαριώτης(Αν.Αττικής).

Καραϊσκάκης –Παναιγιάλειος (05/02, 15:00):
Τσέτσιλας (Γρεβενών), Στεφούλης, Μωυσιάδης
(Γρεβενών),Αδαμόπουλος(Ζακύνθου).

Καλλιθέα –Αιγινιακός (05/02, 15:00): Γρατσά-
νης (Τρικάλων), Ζησιμόπουλος (Πειραιά),Τρουλι-
νός(Ηρακλείου).

ΑΟΧ Κισσαμικός – Τρίκαλα (07/02, 15:00):
Τσουκαλάς (Αθηνών), Ζήρδας (Αθηνών),Φαρμά-
κης(Δυτ.Αττικής),Μπακογιάννης(Αθηνών).

ΓιώργοςΓιαγκιόζης:«Κοιτάξαμε
τονΆρησταμάτια»

Το Σάββατο στις 3 μ.μ. Βέροια-Δόξα 
Δράμας με διαιτητή

τον κ. Τεβεκέλης (Μακεδονίας)

ΟΑναστάσιοςΠαπαπέτρου ορίστηκε από την
ΚΕΔ να διευθύνει το ντέρμπι της αγωνιστικήςανά-
μεσαστονΟλυμπιακόκαιτηνΑΕΚπουθαδιεξαχθεί
στο«Γ.Καραϊσκάκης».

ΟΑναστάσιοςΠαπαπέτρουαπότοσύνδεσμοτης
Αθήνας θα είναι ο διαιτητής του ντέρμπι ανάμεσα
στονΟλυμπιακό και τηνΑΕΚπου θα διεξαχθεί τη
Κυριακήστο«Γ.Καραϊσκάκης»στοπλαίσιοτης20ης
αγωνιστικής.Βοηθοί του θα είναι οι Κωσταράς και
Καμπούρης και 4ος θα είναι ο Σιδηρόπουλοςπου
ήταν άρχων της αναμέτρησης στο ματςΚυπέλλου
τωνδυοομάδων.

Αναλυτικάοιορισμοίέχουνωςεξής:
Σάββατο3/2
Αστέρας-Ξάνθη
Διαιτητής:ΙωάννηςΝεοφυτιάδης(Κορινθίας)
Βοηθοί:Α.Κολοσιώνης (Αιτ/νίας),Α. Σινιοράκης

(Χανίων)
4ος:ΝικόλαοςΡατσιάτος(Αργολίδας)

Παναθηναϊκός-Παναιτωλικός
Διαιτητής:ΑθανάσιοςΤζήλος(Λάρισας)
Βοηθοί:Α.Δίπλαρης (Καρδίτσας),Π.Σπυρόπου-

λος(ΑνατολικήςΑττικής)
4ος:ΓεώργιοςΤζοβάρας(Φθιώτιδας)

ΑΕΛ-Πανιώνιος
Διαιτητής:ΣτέφανοςΚουμπαράκης(Θράκης)
Βοηθοί: Ι. Καραγκιζόπουλος (Ημαθίας), Σ.Βασι-

λόπουλος(Έβρου)
4ος:ΑλέξανδροςΚατσικογιάνης(Ηπείρου)

Κυριακή4/2
Ολυμπιακός-ΑΕΚ
Διαιτητής:ΑναστάσιοςΠαπαπέτρου(Αθηνών)
Βοηθοί:Π.Κωσταράς (Αιτ/νίας), Β. Καμπούρης

(Ευβοίας)
4ος:ΑναστάσιοςΣιδηρόπουλος(Δωδεκανήσου)

Λεβαδειακός-Κέρκυρα
Διαιτητής:ΣταύροςΜάνταλος(Καβάλας)
Βοηθοί:Α.Χουσκόγλου (Θράκης),Α.Φωτόπου-

λος(Αθηνών)
4ος:ΆγγελοςΕυαγγέλου(Αθηνών)

Λαμία-Ατρόμητος
Διαιτητής:ΕμμανουήλΣκουλάς(Θεσσαλίας)
Βοηθοί: Ρ.Μπούξμπαουμ (ΑνατολικήςΑττικής),

Κ.Κωνστάντιος(Ευβοίας)
4ος:ΑντωνίουΚωνσταντίνος(Αθηνών)

ΠΑΣΓιάννινα-ΠΑΟΚ
Διαιτητής:ΑριστομένηςΚουτσιαύτης(Άρτας)
Βοηθοί: Η.Αλεξέας (Μεσσηνίας), Ε. Καλφάκης

(Χανίων)
4ος:ΓεώργιοςΚομίνης(Θεσπρωτίας)

Δευτέρα5/2
Πλατανιάς-ΑπόλλωνΣμύρνης
Διαιτητής:ΑλέξανδροςΑρετόπουλος(Τρικάλων)
Βοηθοί: Τ. Πετρόπουλος (Αρκαδίας),Μ.Δημό-

πουλος(ΔυτικήςΑττικής)
4ος:ΑλέξανδροςΤσαλμούρης(Πειραιά)

ΟΑν.Παπαπέτρουσφυρίζει
στοΟλυμπιακός-ΑΕΚ

Σε μία ακόμη αλλαγή προπο-
νητού προχώρησε το ΔΣ του 
Φίλιππου Αλεξάνδρειας και 

ανακοίνωσε και τρεις μεταγραφές 
νέων παικτών.  Αναλυτικά η ανακοί-
νωση:

«ΟΑ.Σ.Φ.Αλεξάνδρειαςανακοινώνει τηνπρό-
σληψητουΓιώργουΜαϊδάτσηστηντεχνικήηγεσία
τηςομάδας.

Οέμπειροςπροπονητήςέχεισημαντικήπαρου-
σίαστουςπάγκουςομάδωντηςΕΠΣΜακεδονίας,

ενώέχειδιατελέσειστοπαρελθόνσυνεργάτηςτου
ΚυριάκουΑλεξανδρίδηστατμήματαυποδομήςτου
ΠΑΟΚ.

Παράλληλα,ανακοινώνεταιηαπόκτησητεσσά-
ρωννεαρώνποδοσφαιριστών.

ΟιΦερίτ Χουσεΐνογλου (18 ετών, επιθετικός),
Μαλίς Μπουντάνι (19 ετών, δεξί μπακ),Αντώ-
νηςΑρβανιτίδης (17 ετών, μέσος) καιΘανάσης
Τσιουμτσιούδας (17 ετών, μεσοεπιθετικός) είναι
απόσήμεραπαίκτεςτουΑ.Σ.Φ.Αλεξάνδρειας,που
επενδύειστοταλέντοτουςγιατουπόλοιποτηςσε-
ζόνστηΓΕθνική.

Ευχόμαστεσε όλους καλή δύναμη καιπολλές
επιτυχίεςμετηνομάδαμας»

Νέος προπονητής (4ος)
στον Φίλιππο Αλεξάνδρειας

και τρεις μεταγραφές



CMYKCMYK
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Ο Ο.Ε.Α.ΒΕΡΟΙΑΣ δεν τα κατά-
φερε για ένα βαθμό να ανε-
βεί στην β κατηγορία. Το 

Σάββατο 27/1/2018. παίχτηκαν οι 
τρεις τελευταίοι αγώνες του πρωτα-
θλήματος όλων των κατηγόριων .ο 
Α.Σ.Ε.Α.Β παρότι έχασε μόλις τον 
δεύτερο αγώνα από τους 18 που 
έδωσε στο πρωτάθλημα τερμάτισε 
πρώτος και ανεβαίνει στην β εθνική 
.έχασε 4-1 από τον φάρο Αλεξαν-
δρούπολης και νίκησε την Καστοριά  

4-1 και τον α.σ.ε.α. Δράμας 
χρησιμοποιώντας και τούς 
αναπληρωματικους.

Στηνφώτοαπόδεξιά οπροπονη-
τής και παίχτηςΤσιαλτζούδης Γιώρ-
γος,ΤσιαλτζούδηςΔημήτρης Σιδηρό-
πουλος Παναγιώτης Τσιαλτζούδης
Βαγγέλης,Αλμπανάκης Κωνσταντί-
νος,καιΠαζαρτζικλήςΔιονύσης


Τελικήβαθμολογία

1)Α.Σ.Ε.Α.ΒΕΡΟΙΑΣ
2)Α.Σ.ΠΕΡΑΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
3)Α.Σ.ΑΛΕΞΑΝΔΟΥΠΟΛΗΣ
4)Α.Σ.ΜΑΝΙΑΚΩΝΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
5)Γ.Σ.ΒΟΛΟΥ
6)Φ.Ε.Α.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

7)ΑΚΑΔΗΜΙΑΕ.Α.ΚΑΒΑΛΑΣ
8)ΑΘΛΗΤΙΚΟΦΥΤΩΡΙΟΑΔΩΝΙΣ
9)Ε.Φ.Ε.Α.ΑΠΟΛΛΩΝΒΟΛΟΥ
10)Α.Σ.Ε.Α.ΔΡΑΜΑΣ

ΟΟ.Ε.Α.Β τερμάτισε τέταρτος κερδίζοντας τον

Φ.Ο.ΑΝεάποληςμε4-2ενώστονπρώτογύροείχε
ηττηθείαπότηνίδιαομάδαηοποίαπήρετηντρίτη
θέσηκαιτηνάνοδοστηνΒ’κατηγορία.

ΑξίζεινασημειωθείότιηομάδατουΟ.Ε.Α.Βα-
γωνίζεταιμετρειςπαίδεςκαιασφαλώςέχειτηνπιο
νεανική ομάδα στην Γ’ κατηγορία ανδρών. στην
φώτοαπόδεξιάΒαφείδηςΣταύρος,Χατζηιωννίδης
Δανιήλ,καιΚαραμούτηςΑνδρέας

Την 1η θέση στο 
βαθμολογουμε-
νο πρωταθλημα 
JUNIOR Ε3 4ης 
εβδομαδας 2018 
στη κατηγορία 
της - Κορίτσια 14 χρόνων- κατέλαβε 
η αθλήτρια του Α.Σ. Νηρέα Βέροιας 
Μαριαλίνα Σιδηροπούλου,, που πραγ-
ματοποιήθηκε στη Κατερινη απο 27 
εως 28 Ιανουαριου 2018.

Στονβεροιώτικο«εμφύλιο»τελικόεπικράτησετης
Τατιάνας Γιτοπούλου με σκορ 2-0(6-1 6-1).ΗΜα-
ριαλίνα ετοιμάζεται για τουςπανελλήνιους αγώνες
Ε2γιακορίτσια14,πουθαπραγματοποιηθούνστο
Βόλοαυτό τοσαββατοκύριακο, ενώηΤατιάναΓιτο-
πούλουθασυμμετάσχειστοαντίστοιχοτουρνουάΕ2
γιακορίτσια12στηΛαμία.Καλήεπιτυχίαστιςνεαρές
τενίστριες!

ΠΙΓΚ-ΠΟΓΚ 
Μετά από δύο χρόνια

ο Α.Σ.Ε.Α. ΒΕΡΟΙΑΣ στην Β’ εθνική

Τεννις Ε3 Γ Ενωσης
ΕντυπωσίασεηΜαριαλίνα

Σιδηροπούλουστοβαθμολογούμενο
πρωτάθλημαJuniorΕ3τηςΓ΄Ένωσης

Συμμετοχήπέντεαθλητών
τηςομάδαςχάντμπολτουΦιλίππου
στοκλιμάκιοτηςΕθνικήΠαίδων

Μεγάλη τιμή για την
οικογένειατουΦΙΛΙΠΠΟΥ
Βέροιας Filippos Verias
Handball η συμμετοχή
πέντε αθλητών της ομά-
δας χάντμπολ Παίδων
στο κλιμάκιο της Εθνική
Παίδωνπουαυτέςτιςμέ-
ρεςπραγματοποιεί camp
στηνπόλημας.Πρόκειται
για τους αθλητές:Παπα-
γιάννη Χ,Πετρομελίδη Ι,
ΣαράφηΣ,ΣτανκίδηΚ.και
ΤζωρτζίνηΝ.

Τουςσυγχαίρουμε και
τουςευχόμαστεναέχουν
επιτυχίες με την φανελα
τηςΕθνικήςμας!

Οι 9οΙΠτολεμαϊκοί
Αγώνες κολύμβησης
πραγματοποιήθηκαν
στις 20 και 21 Ιανου-
αρίου 2018, στοΔη-
μοτικό κολυμβητήριο
Πτολεμαϊδας, με την
συμμετοχή 320 αθλη-
τών από 16 ομάδες.
Οι 7 αθλητές και α-
θλήτριεςτουΠήγασου
απέδειξανγιαμιαακό-
μη φορά το επίπεδο
δουλειάς που γίνεται
από τον προπονητή
της ομάδας ΣτέλιοΑ-
μπατζίδη, κερδίζοντας
τις εντυπώσεις όχι
μόνομε τιςδιακρίσεις
τους, αλλά και με την
σωστήεκτέλεσηόλων
των στυλ κολύμβη-
σης.

Σημαντικό ρόλο
στο τελικό αποτέλε-
σμα παίζουν και οι
γονείς των αθλητών,
που τους συμπαρα-
στέκονται ηθικά από
την κερκίδα. Στους αγώνεςσυμμετείχαν οι αθλητές
καιοιαθλήτριεςμεταπαρακάτωαποτελέσματα:

12ετών:
ΜπαϊρακτάρηΣτέλλα:2ηστα200μέτραμικτήμε

χρόνο3:01.97,4ηστα200μέτραελεύθερομεχρό-
νο2:45.57και7ηστα50μέτραελεύθερομεχρόνο
0:34.12.

Αναγνωστόπουλος Γιώργος: 2ος στα 50 μέτρα
ύπτιομεχρόνο0:44.90,4οςστα100μέτραύπτιομε
χρόνο1:37.97και10οςστα100μέτραελεύθερομε
χρόνο1:26.69.

Παναγιωτίδης Γιώργος: 3οςστα200μέτραπρό-
σθιομεχρόνο3:33.41,4οςστα400μέτραελεύθερο
μεχρόνο5:49.85και5οςστα200μέτραελεύθερομε
χρόνο2:52.39.

11ετών:
ΓιαννιώτηςΝικόλαος:5οςστα50μέτραπρόσθιο

μεχρόνο0:58.65,7οςστα100μέτραύπτιομεχρόνο
1:39.43και11οςστα100μέτραελεύθερομεχρόνο
1:36.34.

10ετών:
ΖέζιουΚωνσταντίνα: 5ηστα100μέτραπρόσθιο

μεχρόνο2:12.64και5ηστα50μέτραελεύθερομε
χρόνο0:42.06.

ΠασίδουΔέσποινα: 1η στα 50 μέτρα ύπτιο με
χρόνο0:37.11(ρεκόραγώνων)και1ηστα200μέτρα
ελεύθερομεχρόνο2:44.40(ρεκόραγώνων).

9ετών:
ΡογγότηΑντωνία: 3ηστα 50 μέτραπρόσθιο με

χρόνο 1:02.30 και 3η στα 100 μέτρα ελεύθερο με
χρόνο1:49.72.

Εξαιρετική εμφάνιση του Πήγασου στους 
9ους Πτολεμαϊκούς Αγώνες κολύμβησης



Συνεδρίασε χθες η Εκτελεστική Επι-
τροπή της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής 
Ομοσπονδίας, παρουσία της Επιτροπής 

Παρακολούθησης της FIFA (ΧέρμπερτΧού-
μπελ, Ιβάν Βέλα) και του εκπροσώπου της 
UEFA κ. Άντζελο Ρηγόπουλου.

Στην συνεδρίαση παρέστη και το νέο μέλος της
Ε.Ε. τηςΕ.Π.Ο. κ. ΓεώργιοςΠανίδης,πρόεδρος της
ΕΠΣΞάνθης.

ΗΕπιτροπή έλαβε τις ακόλουθες αποφά-
σεις:

Ε ν ε κ ρ ί θ η  η  σ υ μ φω ν ί α  μ ε  τ η
FootballLeague, στοπλαίσιο όσων υλοποιή-
θηκανήδημε τηνSuperLeague,προκειμένου
ηΟμοσπονδίαναδιευκολύνειοικονομικάστην
επίλυση του προβλήματος με τις καταβολές
τωναμοιβών των διαιτητών τωναγώνων της
F.L.ΗΕ.Π.Ο. θασυνεισφέρει άμεσα τα έξοδα
διαιτησίας των αγώνων του πρώτο διμήνου
τουπρωταθλήματος και η FootballLeague θα
αποδώσει τοποσόαυτόστο τέλοςΦεβρουα-
ρίου2018.

ΕνεκρίθητοαίτηματηςFootballLeagueγια
παράτασηπροθεσμίας για την υποβολή της
1ηςφάσης επιτήρησης τωνΠΑΕ, έως τις 15
Φεβρουαρίου2018.Μεπρόταση τηςFootball
League,πουενεκρίθη,ηποινήσεπερίπτωση
μηαδειοδότησηςΠΑΕ για τηνπερίοδο 2018-
2019 είναι η αφαίρεση 3 βαθών, όπως ίσχυε
καιφέτος.

Παρατείνεταιημεταγραφικήπερίοδοςελευ-
θέρων/ανέργων επαγγελματιώνποδοσφαιρι-
στών έως τις 09Φεβρουαρίου 2018 καιώρα
15.30. Ως ελεύθεροι/άνεργοι επαγγελματίες
ποδοσφαιριστές λογίζονται όσοι τοσυμβόλαιό
τους έχει λήξει πριν από το τέλος μιας μετα-
γραφικής περιόδου. Ως «λήξη» εννοείται η
λύση τουσυμβολαίου είτε μέσωπροσφυγής,
που έχει τελεσιδικήσει, είτε κοινη συναινέσει,
είτε η απλή λήξη ενός συμβολαίου (Κ.Ι.Μ.Π.
FIFA,άρθρο6).

Οπρόεδρος τηςΕπιτροπήςΠαρακολούθη-
σηςκ.ΧέρμπερτΧούμπελ,μετησυμπλήρωση

6μηνώνπαρουσίαςτηςMonitoringCommitteeστηνΕλ-
λάδα,παρέδωσεεκμέρουςτηςστονπρόεδροτηςΕΠΟ
κ.ΓραμμένοκαιτηνΕ.Ε.υπόμνημαπουπεριλαμβάνει
τασυμπεράσματατηςΕπιτροπήςΠαρακολούθησηςγια
τη λειτουργία τουποδοσφαίρουστηνΕλλάδα, καθώς
καισειράπροτάσεωνμεστόχο«τηνβελτίωσητωνδια-
δικασιώνσταπρότυπατηςFIFAκαιτηςUEFA».

Στο υπόμνημα τηςΕπιτροπήςπεριλαμβάνεται και
πρόταση για άμεσηπροσθήκηστηνΚΕΔδύοακόμα
μελώναπότοεξωτερικό,ωςσυνεργάτεςτουκ.Περέ-
ιρα.
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Το Σάββατο 3 
και την Κυρια-
κή 4 Φεβρουα-

ρίου θα πραγματοποι-
ηθούν στη Νάουσα οι 
6οι Αγώνες κολύμβη-
σης «ΝΑΟΥΣΑ 2018’ 
προαγωνιστικών 
κατηγοριών 9-10-11-
12 ετών, που διοργα-
νώνει η Κολυμβητική 
Ακαδημία «ΝΑΟΥΣΑ» 
για 6η συνεχή χρονιά.


Η τελετή έναρξης θα γί-

νει το Σάββατο 3/2/18 στις
16.30

ΤοΔ.Σ. της  Κ.Α.Ν σας
καλείναπαρευρεθείτεκαινα
καλύψετε το μεγάλοαθλητι-
κόδιήμερο.

Πληροφορίες στα τηλ.
6972909280  Μητσιάνης
Σωτήρης ,  6976677568
Σ ι π η τά ν ο ς  Γ εώργ ι ο ς ,
6932369394ΜιχάληςΕξη-
ντάρας

Πρόσκλησηστους6ουςΑγώνες
κολύμβησης«ΝΑΟΥΣΑ2018’

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΟΜΑΔΑ
ΗγυναικείαομάδατουΑγροτικούΑστέρα,αγωνίζε-

ται τηνΚυριακή4/2/2018στις 15:00,στο γήπεδο της
ΑγίαςΠαρασκευής,Βόλουμετηναντίστοιχηγυναικεία
ομάδα τουΜαγνησιακού , για την8ηαγωνιστική του
πρωταθλήματοςτηςΒ´Εθνικήςκατηγορίας.


ΟΜΑΔΕΣΑΚΑΔΗΜΙΑΣ
Παιδικότμήμα
ΤοΣάββατο3/2/2018 τοπαιδικό τμήμα τουΑγρο-

τικούΑστέρα,αγωνίζεταιστογήπεδοτηςΣτενημάχου
στις11:00,με τοαντίστοιχο τμήμα τουΦΑΣΝάουσα,
για την10ηαγωνιστική τουπαιδικούπρωταθλήματος
τηςΕΠΣΗμαθίας.

Ησυγκέντρωσητωνπαικτώνθαγίνειστις09:15το
πρωίστογήπεδοτηςΑγίαςΒαρβάραςκαιημετακίνη-
σηθαγίνειμειδίαμέσα.


ΤμήματαΥποδομής
ΤοΣάββατο3/2/2018τατμήματαυποδομήςτηςΑ-

καδημίας(προπαιδικό,τζούνιορ,προτζούνιορ-μπαμπί-

νο)τουΑγροτικούΑστέρα,αγωνίζονταιστις10:30,στο
γήπεδοτηςΑγίαςΒαρβάραςμετααντίστοιχατμήματα
τηςακαδημίαςΕπισκοπήςΝάουσαςγιατοπρωτάθλη-
μαυποδομών.

Ησυγκέντρωσηθαγίνειστις09:45πρωίστογήπε-
δοτηςΑγίαςΒαρβάρας.

Οιμικροίαθλητέςναέχουνμαζίτουςπράσινηστο-
λή.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΑΓΡΟΤΙΚΟΥΑΣΤΕΡΑ

Από τονΑγροτικόΑστέρα γνωρίζεται ότι αποχώ-
ρησεγια επαγγελματικούςλόγουςοπροπονητής των
τμημάτων υποδομής της ακαδημίαςΑθανάσιοςΔεδί-
νηςκαιτηθέσητουανέλαβεοΑθανάσιοςΓιάννος.

ΗΔιοίκηση τουΑγροτικούΑστέρα ευχαριστεί τον
απερχόμενοπροπονητή για τιςπολύτιμες υπηρεσίες
πουπροσέφερε όλααυτά τα χρόνιαστις ομάδες του
Συλλόγου μας και ελπίζουμε οι δρόμοι μαςπάλι κά-
ποιαστιγμήνασυναντηθούν.

Εύχεταιστονέοπροπονητήκαλήδύναμηκαιεπιτυ-
χίεςέωςτηνολοκλήρωσητηςαγωνιστικήςπεριόδου.

Αγωνιστικές υποχρεώσεις ομάδων 
Αγροτικού Αστέρα και ανακοίνωση

για προπονητή

Συμφώνησε και εντάχθηκε από χθες (31-1)
στηνομάδατουΦ.Α.Σ.ΝΑΟΥΣΑοΣωκράτηςΛα-
μπριανίδης.Ο έμπειρος μεσοεπιθετικός (ημ.γεν.
10-10-1986) επανέρχεται στην ομάδα μας μετά
τηνπερίοδο2015-16, ενώκατά τηνπερσινήπε-
ρίοδο(2016-17)αγωνίστηκεμετηνΑλεξάνδρεια.

ΟΦ.Α.Σ.ΝΑΟΥΣΑκαλωσορίζει τονΣωκράτη
και του εύχεται νασυμβάλλει στην επίτευξη των
στόχωντηςομάδαςμας.

Στον ΦΑΣ 
Νάουσας

ο Σωκράτης 
Λαμπριανίδης

FootballLeague
Αποτελέσματα

ΑπόλλωνΠόντ-Κισσαμικός.................. 0-1
Αιγινιακός-ΑΟΤρίκαλα........................ 0-0
Παναιγιάλειος-ΑπόλλωνΛάρ.............. 0-1
Αν.Καρδίτσας-Καλλιθέα..................... 2-1
Πανσερραϊκός-Εργοτέλης................... 0-1
Σπάρτη-Παναχαϊκή............................. 0-0
Βέροια-Άρης.............0-1(89’πέν.Πασάς)
ΔόξαΔράμας-Αχαρναϊκός.................Δ.Δ.
ΟΦΗ-Καραϊσκάκης............................. 3-3

ΗΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1.Άρης....................................................36
2.Παναχαϊκή..........................................33
3.ΟΦΗ...................................................30

4.ΑΟΧΚισσαμικός.................................24
5.Τρίκαλα...............................................23
6.Σπάρτη................................................22
7.ΔόξαΔράμας......................................21
8.ΑναγέννησηΚαρδίτσας.......................21
9.ΑπόλλωνΛάρισας...............................19
10.ΑπόλλωνΠόντου..............................18
11.ΑΕΚαραϊσκάκης...............................18
12.Αιγινιακός..........................................15
13)Βέροια..............................................14
14.Εργοτέλης.........................................13
15.Καλλιθέα...........................................12
16.Πανσερραϊκός...................................12
17.Παναιγιάλειος....................................10
18.Αχαρναϊκός..................................... -51

ΤααποτελέσματατηςΒ’Εθνικής
καιηΒαθμολογία

Απόφασηγιαπληρωμή
τωνδιαιτητώντηςFootballLeague



O Δήμος Ηρωικής Πόλης Νάουσας δι-
οργανώνει τις εκδηλώσεις «Νάουσα-Απο-
κριά 2018» το διάστημα από 8 έως 19 
Φεβρουαρίου. Οι αποκριάτικες εκδηλώσεις 
στη Νάουσα, έχουν ως επίκεντρο το δρώμενο 
της «Μπούλας», διαφοροποιούνται από άλ-
λες πόλεις που διοργανώνουν καρναβαλικές 
εκδηλώσεις, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη 
μοναδικότητα αυτού του εθίμου που λαμβάνει 
χώρα μόνο κατά τη διάρκεια της αποκριάς 
στη Νάουσα προβάλλοντας έτσι την παρά-
δοση, τον πολιτισμό και την κουλτούρα των 
ανθρώπων που το υποστηρίζουν, το δια-
φυλάττουν και το διαιωνίζουν μέσα από την 
πιστή τήρηση του εθιμικού. 

Παράλληλα, το έθιμο της Καθαράς Δευ-
τέρας «ΚΟΥΛΟΥΜΑ» αποτελεί κορυφαίο 
πολιτιστικό, τουριστικό και κοινωνικό γεγονός 
για το Δήμο μας. Επίσης οι επαγγελματίες 
του τόπου καθώς και οι πολιτιστικοί σύλλογοι 
που συμμετέχουν στις εκδηλώσεις, συμβάλ-
λουν στην τουριστική ανάδειξη, αλλά και στην 
προστασία της λαϊκής παράδοσης αναδεικνύ-
οντας την κοινωνική διάσταση της ζωής των 
κατοίκων, των ηθών και των εθίμων τους.

Οι φετινές εκδηλώσεις εμπλουτίζονται με 
την μεγάλη συναυλία του ΤΟΝΙS SFINOS και 
της πολυμελούς ορχήστρας του (ΤΟΝΙS 
SFINOS & THE PLAYMATES) την Τσικνο-
πέμπτη στην έναρξη της φετινής Αποκριάς, 
καθώς επίσης και τη φιλοξενία της παραδο-
σιακής κέλτικης μπάντας «Celtic Highlanders 
Band, Pipes & Drums», η οποία θα συμμετέ-
χει στις φετινές εκδηλώσεις της Αποκριάς. Οι 
μουσικοί, με τα εξωτικά όργανα και τις πολύ-
χρωμες στολές, έχουν στόχο να εντυπωσιά-
σουν και να διεγείρουν την περιέργεια για την 
Κελτική μουσική και ιστορία προς τους θεα-
τές, προσδίδοντας διαφορετικά ηχοχρώματα 
και ιδιαίτερη ατμόσφαιρα στις εκδηλώσεις της 
φετινής Αποκριάς.

Το αναλυτικό πρόγραμμα των φετινών 
εκδηλώσεων έχει ως εξής:

TΣΙΚΝΟΠΕΜΠΤΗ 08 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
• Διασταύρωση Νάουσας-Κοπανού, 

ώρα 12:00: «Τσίκνισμα στη Διασταύρωση», 
μεγάλο «τσίκνισμα» με ψητά, κρασί και παρα-
δοσιακή μουσική

• Πλατεία Καρατάσου, ώρα 19:00: ΕΠΙ-
ΣΗΜΗ ΕΝΑΡΞΗ εκδηλώσεων «Νάουσα-Α-
ποκριά 2018». Bράβευση του καλύτερου 
σχεδίου του διαγωνισμού «γίνε νονός της 
Αποκριάς», μουσική συναυλία με τον «ΤΟ-
ΝΙS SFINOS» και τη μπάντα του «ΤΟΝΙS 
SFINOS & THE PLAYMATES». Σε περίπτω-
ση κακοκαιρίας η συναυλία θα γίνει στο Δη-
μοτικό Θέατρο Νάουσας.

Παράλληλες δράσεις στην πόλη
• Ταβέρνα «4 ΕΠΟΧΕΣ», ώρα 14:00: 

Μεσημεριανό γλέντι με κρασί και ψητά με την 
ορχήστρα του Βαγγέλη Ψαθά

• Ταβέρνα «ΣΠΟΝΔΗ», ώρα 14:00: «Ρε-
μπέτικο μεσημέρι», παραδοσιακό τσίκνισμα 
με σούβλα και σχάρα

• Καφέ «BAR...RAKI», ώρα 14:30: Γλέ-
ντι με ζωντανή μουσική από το σχήμα της 
Σοφίας Προδρόμου

• Καφέ «ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ», ώρα 19:00: 
Γλέντι με ψητά και κρασί

• «MARON», ώρα 21:00: Γλέντι Τσικνο-
πέμπτης με χάλκινα και ζουρνάδες

• Ταβέρνα «ΠΕΣΤΡΟΦΑ», ώρα 14:00: 
Αποκριάτικος χορός του Σωματείου Συνταξι-
ούχων Νάουσας

• Καφέ «ΣΕΙΡΙΟΣ», ώρα 21:30: Συναυλία 
με την balkan band «ROM ROYALE»

• Καφέ «GILLAN’S BAR», ώρα 21:30: 
Disco Πάρτι

• Καφέ «LOFT», ώρα 21:30: Έναρξη 
αποκριάς με τις μουσικές επιλογές του DJ 
Fotassi

• Καφέ «ΝΕΟΝ», ώρα 21:30: Τσικνοπέ-
μπτη Dj Party

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
• Δημοτικό Θέατρο Νάουσας, ώρα 

20:30: Μουσικοχορευτική παράσταση «Χέ-
ρι-χέρι η παράδοση της Νάουσας». Συμμετέ-
χουν: Λύκειο Ελληνίδων, Αράπιτσα, Πυρσός, 
Σύλλογος Βλάχων, Άρκτος Αρκοχωρίου κ.ά. 
(Διοργάνωση: Εύξεινος Λέσχη Ποντίων, με τη 
συνεργασία του Δήμου Η.Π. Νάουσας)

Παράλληλες δράσεις στην πόλη
• «MARON», ώρα 21:00: Αποκριάτικος 

χορός του 3ου Γυμνασίου Νάουσας
• Ταβέρνα «ΠΕΣΤΡΟΦΑ», ώρα 14:00: 

Γλέντι του πολιτιστικού κέντρου του ΟΤΕ 
Ημαθίας

• Καφέ «ΣΕΙΡΙΟΣ», ώρα 21:30: Συναυλία 
με το μουσικό σχήμα «lia hide trio»

• Καφέ «ΝΕΟΝ», ώρα 21:30: Συναυλία 
με το μουσικό σχήμα «Baildsa»

• Καφέ «SOCIAL CAFE FREE», ώρα 
22:00: Συναυλία ροκ μουσικής με το μουσικό 
συγκρότημα «the skelters»

ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
• Δημοτικό Θέατρο Νάουσας, ώρα 

20:30: Θεατρική παράσταση «Εχθροί εξ αί-
ματος» του Αρκά. (Διοργάνωση: Σύλλογος 
Νεφροπαθών Ημαθίας, με τη συνεργασία του 
Δήμου Η.Π. Νάουσας)

Παράλληλες δράσεις στην πόλη
• Καφέ «ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ», ώρα 12:00: 

Μεσημεριανό γλέντι με ψητά και κρασί
• Ταβέρνα «4 ΕΠΟΧΕΣ», ώρα 21:00: 

Παραδοσιακό κρητικό χοροφαγοπότι με αυ-
θεντική κρητική μουσική, με τους Βασίλη 
Σταυρακάκη, Ιάκωβο Πατεράκη, Γιώργη Μα-
νωλάκη, Χαράλαμπο Παρασκάκη

• Ταβέρνα «ΠΕΣΤΡΟΦΑ», ώρα 21:00: 
Xορός του «Ε.Γ.Σ. Ζαφειράκης»

• «MARON», ώρα 22:00: «Souravivor», 
αποκριάτικο γλέντι

• Καφέ «ΝΕΟΝ», ώρα 22:00: Dj Party
ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΕΘΙΜΟ «ΜΠΟΥΛΕΣ 
ΤΗΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ»
• Παραδοσιακό κτήριο Ομίλου «Γενί-

τσαροι και Μπούλες», πρώην σησαμοτρι-
βείο «Μάκη», περιοχή «Μπατάνια», ώρα 
09:00: Το Ντύσιμο της Μπούλας και το μάζε-
μα του μπουλουκιού

• Δημαρχείο, ώρα 11:00: Το προσκύνη-
μα-Τα μπουλούκια παίρνουν διαδοχικά την 
άδεια από τον Δήμαρχο και ακολουθεί η κα-
θορισμένη διαδρομή τους στην πόλη

• Πλατεία Αλωνίων, ώρα 17:00: Το 
βγάλσιμο του πρόσωπου, χορός με τη συμ-
μετοχή όλου του κόσμου. Ακολουθούμε τα 
μπουλούκια στο πιο συγκινητικό μέρος του 
εθίμου από τα Αλώνια στον στραβό πλάτανο 
όπου τα παιδιά και οι συνοδοί των μπου-
λουκιών τραγουδούν τις παραδοσιακές πα-
τινάδες

• Οδός Ζαφειράκη, ώρα 12:00: «Κερνά-
με Νάουσα», ένα μεγάλο τραπέζι με τοπικά 
κεράσματα, κρασί και τσίπουρο Ναούσης 
και τη συμμετοχή του Ομίλου Περιβάλλοντος 
και Πολιτισμού «Η Αράπιτσα» (Διοργάνωση: 
Σύλλογος «Φίλοι του Καρναβαλιού»)

Παράλληλες δράσεις στην πόλη
• Καφέ «ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ», ώρα 12:00: 

Μεσημεριανό γλέντι με ψητά και κρασί
• Καφέ «ΦΙΛΙΟΝ», ώρα 12:00: Αποκριά-

τικο πάρτι με ψητά
• Καφέ «ΣΕΙΡΙΟΣ», ώρα 13:00: Συναυλία 

με τον Αποστόλη Ζαφειρίου και Ευθυμούλα 
Καραγιαννοπούλου

• Ταβέρνα «ΠΕΣΤΡΟΦΑ», ώρα 13:00: 
Μεσημεριανό γλέντι με τον ζουρνά του Νίκου 
Ψαθά

• Καφέ «BAR...RAKI», ώρα 13:30: Γλέ-
ντι με ζωντανή μουσική από το σχήμα της 
Σοφίας Προδρόμου

• Καφέ «LOFT», ώρα 13:00: Γλέντι με 
τις ελληνικές επιτυχίες του μετρ του είδους dj 
Γιάννη Χαραλαμπίδη

• «MARON», ώρα 14:00: Μεσημεριανό 
γλέντι με ζωντανή ρεμπέτικη μουσική

• Καφέ «ΣΑΣΠΕΝΣ», ώρα 17:00: Λαϊκό 
ξεφάντωμα με ζωντανή μουσική

• Καφέ «SOCIAL CAFE FREE», ώρα 
22:00: Συναυλία με το μουσικό σχήμα «Γιάν-
νης & Ραχήλ rider - live band»

• Ταβέρνα «ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ», ώρα 
22:00: Βραδιά με ζωντανή έντεχνη και λαϊκή 
μουσική

• Καφέ «ΝΕΟΝ», ώρα 21:30: Dj Party 
Sol 1+1

ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
• «ΜΑRON», ώρα 16:00: Παιδικό μασκέ 

πάρτι για όλα τα παιδιά (Διοργάνωση: Δήμος 
Η.Π. Νάουσας).

Παράλληλες δράσεις στην πόλη
• Tαβέρνα «ΦΑΕ ΠΙΕΣ ΑΡΑΞΕ», ώρα 

17:00: Γλέντι με τον «Όμιλο Γενίτσαροι & 
Μπούλες»

• Ταβέρνα «ΠΕΣΤΡΟΦΑ», ώρα 17:00: 
Απογευματινό του Συλλόγου κυριών «Μέρι-
μνα Παιδιού»

• Tαβέρνα «ΟΙΝΟΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΑ», ώρα 
21:00: «Οινομαγειρεματοπατινάδα», πατι-
νάδα από τον Σύλλογο «Φίλοι του Καρνα-
βαλιού»

ΤΡΙΤΗ 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
Παράλληλες δράσεις στην πόλη
• Λαϊκή Αγορά, ώρα 19:00: Η καθιερω-

μένη πατινάδα από παρέα της Έλσας
• Tαβέρνα «ΣΟΥΡΑ ΣΟΥΠΑ & ΚΑΦΕ», 

ώρα 21:00: Ζωντανό μουσικό πρόγραμμα με 
Γιάννη Κετάνη και Μάκη Σιταρίδη

• Καφέ «BAR...RAKI», ώρα 21:00: Απο-
κριάτικο πάρτι 80’s-90’s

• Καφέ «LIEBE», ώρα 22:00: Mουσική 
συναυλία με τους Olympians και τον Πασχά-
λη

• Tαβέρνα «ΦΑΕ ΠΙΕΣ ΑΡΑΞΕ», ώρα 
23:00: Μασκέ πάρτι

ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
• Περιοχή «Πανόραμα», ώρα 18:30: 

Αποκριάτικο παραδοσιακό γλέντι στο «Πανό-
ραμα» (Νέες Εργατικές Κατοικίες). Διοργάνω-
ση: Δημοτική Κοινότητα Νάουσας, Σύλλογος 
Πανοράματος

Παράλληλες δράσεις στην πόλη
• «ΜΑRON», ώρα 17:00: Παιδικό μασκέ 

πάρτι
• Εύξεινος Λέσχη Ποντίων Νάουσας, 

ώρα 18:00: Παιδικό μασκέ πάρτι
• Οδός Παύλου Μελά 8, ώρα 19:00: 

Αποκριάτικο παραδοσιακό γλέντι στο «Σπίτι 
του Λυκείου Ελληνίδων». Διοργάνωση: Λύ-
κειο Ελληνίδων Νάουσας

• Ταβέρνα «ΣΠΟΝΔΗ», ώρα 20:00: Η 
«Σπονδή» γιορτάζει τα 15 χρόνια της με «dj 
party retro music»

• «CITY ESPRESSO BAR», ώρα 21:00: 
«Και ερωτευμένοι και διάσημοι», μασκέ πάρτι 
από τον Σύλλογο «Φίλοι του Καρναβαλιού»

• Καφέ «LOFT», ώρα 21:00: Μουσική 
βραδιά με έντεχνο-ελαφρολαϊκό & άκρως ε-
ρωτικό live με τους Χρήστο Λένο και Ιφιγένεια 
Μακρή

• Καφέ «ΣΑΣΠΕΝΣ», ώρα 21:00: Μουσι-
κή βραδιά «Σασπένς έχεις ταλέντο»

• Κέντρο πόλης, ώρα 21:30: «Ένα τρα-
γούδι από τα παλιά», καντάδες στα σοκάκια 
της πόλης από τη χορωδία του Λυκείου Ελλη-
νίδων και των μελών του

• Καφέ «ΣΕΙΡΙΟΣ», ώρα 21:30: Μουσική 
βραδιά με τους Sabrina Matola και Σωκράτη 
Παπαϊωάννου love… live

• Καφέ «SOCIAL CAFE FREE», ώρα 
22:00: Συναυλία με το μουσικό σχήμα «deep 
gia deep»

• Καφέ «LIEBE», ώρα 22:00: Bραδιά με 
την Ματθίλδη Μαγγίρα

ΠΕΜΠΤΗ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
• Κέντρο Πόλης, ώρα 21:00: Η παρα-

δοσιακή κέλτικη μπάντα «Celtic Highlanders 
Band, Pipes & Drums» σε καφέ, μπαρ και 
δρόμους της πόλης με τον Σύλλογο «Φίλοι 
του Καρναβαλιού»

Παράλληλες δράσεις στην πόλη
• Καφέ «GILLAN’S BAR», ώρα 12:00: 

Ολοήμερο γλέντι και μασκέ πάρτι
• Καφέ «ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ», ώρα 19:00: 

Mασκέ πάρτι
• «MARON», ώρα 21:00: Μασκέ πάρτι
• Καφέ «ΣΑΣΠΕΝΣ», ώρα 21:00: Μασκέ 

πάρτι
• Καφέ «BAR...RAKI», ώρα 21:00: Μα-

σκέ πάρτι
• Tαβέρνα «ΦΑΕ ΠΙΕΣ ΑΡΑΞΕ», ώρα 

21:00: Mουσική βραδιά με τα χάλκινα της 
Γουμένισσας

• «CITY ESPRESSO BAR», ώρα 21:30: 
Retro party με τους Ανδρέα Αποστόλου και 
Chris Chreece

• Καφέ «LOFT», ώρα 21:30: «Μασκέ 
πάρτι από άλλο πλανητη! Έρχεται το Loft να 
αλλάξει τα δεδομένα!»

• Καφέ «ΣΕΙΡΙΟΣ», ώρα 21:30: Μασκέ 
πάρτι «Streampunk»

• Καφέ «LIEBE», ώρα 22:00: Μασκέ 
πάρτι

• Καφέ «ΝΕΟΝ», ώρα 22:00: Μασκέ 
πάρτι «Βollywood»
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• Κέντρο Πόλης, ώρα 20:00: Η παρα-

δοσιακή κέλτικη μπάντα «Celtic Highlanders 
Band, Pipes & Drums» σε καφέ, μπαρ και 
δρόμους της πόλης.

Παράλληλες δράσεις στην πόλη
• Οδός Δημ. Βλάχου (πρ. Δημαρχίας), 

ώρα 14:00: Ποντιακή γαστρονομία με ζουρ-
νά και ποντιακή λύρα. (Διοργάνωση: Εύξει-
νος Λέσχη Ποντίων Νάουσας)

• «MARON», ώρα 16:00: Πάρτι του 9ου 
Δημοτικού Σχολείου

• Πολυχώρος «Βέτλανς», ώρα 19:00: 
Πατινάδα στους δρόμους της πόλης με τους 
χορευτές, τα μέλη και τους φίλους της Συλλό-
γου της «Αράπιτσας»

• Ταβέρνα «ΠΕΣΤΡΟΦΑ», ώρα 21:00: 
Αποκριάτικος Χορός του Λυκείου Ελληνίδων 
Νάουσας

• Καφέ «LIEBE», ώρα 22:00: Eλληνική 
βραδιά

• Καφέ «ΝΕΟΝ», ώρα 22:00: Μουσική 
συναυλία με τον Διογένη Δασκάλου και τους 
«Monie & monie conniente» 

• Ταβέρνα «4 ΕΠΟΧΕΣ», ώρα 00:00: 
Mεταμεσονύκτιο γλέντι με την ορχήστρα του 

Βαγγέλη Ψαθά
ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
«Μια πόλη, μια γιορτή» Ολοήμερο ξέ-

φρενο γλέντι σε όλη την πόλη, προσφορά 
των καταστημάτων υγειονομικού ενδια-
φέροντος και ανοιχτό σε όλο τον κόσμο. 
Συμμετέχει η παραδοσιακή κέλτικη μπά-
ντα «Celtic Highlanders Band, Pipes & 
Drums»

Παράλληλες δράσεις στην πόλη
• «CITY ESPRESSO BAR», ώρα 

12:00: Ολοήμερο πάρτι «Πιάσε με αν 
μπορείς»

• Καφέ «ΤΟUCAN», ώρα 12:00: Γλέ-
ντι με τη μπάντα της Γουμένισσας

• Καφέ «LIEBE», ώρα 12:00: Oλοή-
μερο γλέντι με DJ’s

• Καφέ «ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ», ώρα 
12:00: Γλέντι με ψητά

• Καφέ «ΣΟΥΛΑ», ώρα 12:00: Γλέντι 
με τα χάλκινα του Αντώνη Δίγγα

• Καφέ «ΑLLOU», ώρα 12:00: Παραδο-
σιακό γλέντι με τον Βαγγέλη Ψαθά και τους 
αδελφούς Ράλλη

• Καφέ «ΣΕΙΡΙΟΣ», ώρα 13:00: Παραδο-
σιακό γλέντι με τον Δημήτρη Ψαθά

• Ταβέρνα «ΣΠΟΝΔΗ», ώρα 13:00: Να-
ουσαίικο γλέντι με τον dj Κώστα Τούμπα

• Καφέ «BAR...RAKI», ώρα 13:30: Oλο-
ήμερο γλέντι

• Καφέ «SOCIAL CAFE FREE», ώρα 
14:00: Γλέντι με παραδοσιακή μουσική

• Καφέ «LOFT», ώρα 14:00: Ολοήμερο 
γλέντι με με χάλκινα και dj

• Καφέ «ΣΑΣΠΕΝΣ», ώρα 14:00: Παρα-
δοσιακό ξεφάντωμα με ψητά

• Ταβέρνα «ΠΕΣΤΡΟΦΑ», ώρα 21:00: 
Αποκριάτικος χορός του «Αχιλλέα Νάουσας»

• Ταβέρνα «4 ΕΠΟΧΕΣ», ώρα 21:00: 
Αποκριάτικος χορός του συλλόγου «Ο Πυρ-
σός» με την ορχήστρα του Βαγγέλη Ψαθά

• «MARON», ώρα 22:00: Βραδιά με ζω-
ντανή μουσική

• Καφέ «ΝΕΟΝ», ώρα 22:00: Dj Party
ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΕΘΙΜΟ «ΜΠΟΥΛΕΣ ΤΗΣ ΗΡΩΙΚΗΣ 
ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ»
• Παραδοσιακό κτήριο Ομίλου «Γενί-

τσαροι και Μπούλες», πρώην σησαμο-
τριβείο «Μάκη», περιοχή «Μπατάνια», 
ώρα 09:00: Το Ντύσιμο της Μπούλας και το 
μάζεμα του μπουλουκιού

• Δημαρχείο, ώρα 11:00: Το προσκύνη-
μα. Τα μπουλούκια παίρνουν διαδοχικά την 
άδεια από τον Δήμαρχο και ακολουθεί η κα-
θορισμένη διαδρομή τους στην πόλη

• Πλατεία Αλωνίων, ώρα 17:00: Ακο-
λουθούμε τα μπουλούκια στο πιο συγκινητικό 
μέρος του εθίμου από τα Αλώνια στον στρα-
βό πλάτανο όπου τα παιδιά και οι συνοδοί 
των μπουλουκιών τραγουδούν τις παραδοσι-
ακές πατινάδες

• Πλατεία Διοικητηρίου («Καμμένα»), 
ώρα 21:00: «Ο τελευταίος χορός της η-
μέρας», η κορύφωση του εθίμου όπου τα 
μπουλούκια χορεύουν τον τελευταίο χορό 
πριν αποχωρήσουν. Προσφέρονται κουλού-
ρια με την αυθεντική  συνταγή από το 1927 
και άλλα εδέσματα από το «ΤΖΕΠΟΣ DAILY 
BAKERY»  

ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ, ΩΡΑ 13:00: «Α-
ΠΟΚΡΙΑΤΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ»

Συμμετέχουν: η Φιλαρμονική Εταιρεία 
Νάουσας, η παραδοσιακή κέλτικη μπάντα 
«Celtic Highlanders Band, Pipes & Drums», 
οι λαογραφικοί σύλλογοι της Νάουσας (Λύ-
κειο των Ελληνίδων, Πυρσός, Σύλλογος 
Βλάχων). Μετά το τέλος της εκδήλωσης θα 
ακολουθήσει μεγάλο αποκριάτικο γλέντι στην 
Πλατεία Καρατάσου με μουσική από DJ για 
όλο τον κόσμο. O Σύλλογος «Φίλοι του Καρ-
ναβαλιού» θα συμμετέχει με σατιρικό άρμα 
«Οι Ζουρλού» στην οδό Μ. Αλεξάνδρου.

Παράλληλες δράσεις στην πόλη
• Καφέ «ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ», ώρα 10:00: 

Γλέντι με ψητά
• Καφέ «ΤΟUCAN», ώρα 12:00: Γλέντι 

με τη μπάντα Γουμένισσας
• Καφέ «LOFT», ώρα 12:00: Γλέντι με 

χάλκινα και dj’ς
• Καφέ «LΙΕΒΕ», ώρα 12:00: Ολοήμερο 

πάρτι με dj’ς
• Καφέ «ΣΕΙΡΙΟΣ», ώρα 13:00: Ολοήμε-

ρο πάρτι με dj’ς της πόλης
• 7o Δημοτικό Σχολείο, ώρα 14:00: Πο-

ντιακό γλέντι με τον Αλέξη Παρχαρίδη από 
την Εύξεινο Λέσχη Ποντίων Νάουσας

• Καφέ «ΝΕΟΝ», ώρα 14:00: Dj Party
• «MARON», ώρα 21:00: Αποκριάτικος 

χορός του «Ομίλου Γενίτσαροι & Μπούλες» 
• Ταβέρνα «4 ΕΠΟΧΕΣ», ώρα 22:00: 

Γλέντι με την οικογένεια Ψαθά
• Ταβέρνα «ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ», ώρα 

22:00: Βραδιά με ζωντανή λαϊκή μουσική
• Ταβέρνα «ΠΕΣΤΡΟΦΑ», ώρα 22:00: 

Γλέντι με χάλκινα και τον ζουρνά του Νίκου 
Ψαθά

ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
Το έθιμο «ΜΠΟΥΛΕΣ ΤΗΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟ-

ΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ» στην πόλη χωρίς τον πρό-
σωπο

ΓΙΟΡΤΕΣ ΚΑΘΑΡΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ «ΚΟΥ-
ΛΟΥΜΑ»

• Δημοτική Ενότητα Ανθεμίων, περιοχή 
«Ρουντίνα» Επισκοπής, ώρα 10:00: «Κού-
λουμα» με φασολάδα, λαγάνα, σαρακοστιανά 
και πλούσιο μουσικοχορευτικό πρόγραμμα

• Δημοτική Ενότητα Ειρηνούπολης, 
περιοχή «Ροδίνα» Αγγελοχωρίου, ώρα 
10:00: «Κούλουμα» με φασολάδα, λαγάνα, 
σαρακοστιανά και πλούσιο μουσικοχορευτικό 
πρόγραμμα

• Τοπική Κοινότητα Στενημάχου, ώρα 
11:00: «Κούλουμα» με φασολάδα, λαγάνα, 
σαρακοστιανά και πλούσιο μουσικοχορευτικό 
πρόγραμμα. Διοργάνωση: Πολιτιστικός Σύλ-
λογος Στενημάχου

Παράλληλες δράσεις στην πόλη
• Πλατεία Καρατάσου, ώρα 11:00: Γιορ-

τή της Φασολάδας με σαρακοστιανά εδέσμα-
τα και κρασί. Συμμετέχει η παραδοσιακή κέλ-
τικη μπάντα «Celtic Highlanders Band, Pipes 
& Drums». (Διοργάνωση: Σύλλογος «Φίλοι 
του Καρναβαλιού»)

• Κτήριο «Μούγγρη», περιοχή «Που-
λιάνα», ώρα 12:00: Παραδοσιακό γλέντι 
από την Πολιτιστική Εταιρεία Νάουσας και 
Περιοχής «Αριστοτέλης»

• Καφέ «ΣΕΙΡΙΟΣ»: Σαρακοστιανά εδέ-
σματα με κέρασμα το κρασί και την μπύρα

• Καφέ «BAR...RAKI», ώρα 13:00: Γλέ-
ντι Κ. Δευτέρας «πάμε για νηστεία...»

• Καφέ «LIEBE», ώρα 13:00: Jagermeister 
party

• Ταβέρνα «ΣΠΟΝΔΗ», ώρα 13:00: Σα-
ρακοστιανές γεύσεις και άφθονο τσίπουρο με 
ρεμπέτικη μουσική

• Ταβέρνα «4 εποχεσ», ώρα 13:00: Το 
γλέντι της Κ. Δευτέρας με τους αδελφούς 
Ράλλη και τα παιδιά του Βασίλη Αλιάτση

• «MARON», ώρα 13:00: Γλέντι με το 
μπουλούκι του «Ομίλου Γενίτσαροι και Μπού-
λες»

• Καφέ «ΝΕΟΝ», ώρα 14:00: Dj Party
• Καφέ «LΟFT»: Γλέντι με το μπουλούκι 

του «Ομίλου Γενίτσαροι και Μπούλες»
• Καφέ «SOCIAL CAFE FREE», ώρα 

14:00: Παραδοσιακό γλέντι με τους αδελφούς 
Γκαντίδη

• Καφέ «ΣΑΣΠΕΝΣ», ώρα 17:00: Λαϊκό 
ξεφάντωμα 

ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
• 1ο-2ο Δημοτικό Σχολείο Νάουσας: Ει-

καστική παρέμβαση της ομάδας «Lobart», 
με street art από θέματα της ναουσαίικης 
αποκριάς σε τοίχους του 1ου-2ου Δημοτικού 
Σχολείου (Διάρκεια: Δευτέρα 12 έως Καθα-
ρά Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου)

• Αίθουσα Περιοδικών Εκθέσεων «Πολυ-
χώρου Πολιτισμού «Χρ. Λαναράς» (ΕΡΙΑ): 
Έκθεση ζωγραφικής του Κώστα Καλδάρα 
(Διάρκεια: Τσικνοπέμπτη 08 έως Καθαρά 
Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου)

• Ταβέρνα «ΣΟΥΡΑ-ΣΟΥΠΑ ΚΑΙ ΚΑΦΕ»: 
Απεικόνιση σε ξύλο του εθίμου «Μπούλες της 
Νάουσας»

(Διάρκεια: Παρασκευή 09 έως Καθαρά 
Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου)

*Επίσης το διάστημα από 8-19 Φεβρουα-
ρίου διοργανώνονται σε όλη την πόλη δεκά-
δες εκδηλώσεις από καφέ, μπαρ, ταβέρνες, 
συλλόγους, φορείς κλπ.
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Νάουσα-Αποκριά 2018, «μια πόλη, ένα δρώμενο, εμπειρία ζωής»
Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων



14 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018www.laosnews.gr

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

Φεβρουάριος 2018 
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκατά

τοδιάστημααπό29-01-2018 μέχρι04-02-
2018 θαείναιτοεξής:Αυτόματοςτηλεφωνη-
τήςβλαβών:τηλ.2331021814.

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

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

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Οι μαθητές του ΕΕΕΕΚ Αλε-
ξάνδρειας, συνοδευόμενοι 
από τους εκπαιδευτικούς 

και το βοηθητικό προσωπικό του 
Σχολείου, πραγματοποίησαν στις 
29 Ιανουαρίου 2018 εκκλησιασμό 
στον Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευ-
ής στη Ραψομανίκη Αλεξάνδρειας 
για να τιμήσουν την  μνήμη των 
Τριών Ιεραρχών.  

ΣτονΙερόΝαότουςμαθητές,τόσοτουΕΕΕΕΚ
ΑλεξάνδρειαςόσοκαιτουΕΕΕΕΚΝάουσαςπου
παραβρέθηκανκαιαυτοί για τον ίδιολόγο,υπο-
δέχθηκε ο ιερέας της ενορίαςπατήρΝικόλαος
Γιοβάνοςοοποίοςτυγχάνεικαιεκπαιδευτικόςτου
ΕΕΕΕΚΑλεξάνδρειας.

ΜετάτοτέλοςτηςΘείαςΛειτουργίαςπραγμα-
τοποιήθηκεστην αίθουσα δεξιώσεων τουΝαού
εορταστική εκδήλωσησχετικήμε τηνημέρα των
Τριών Ιεραρχώναπό τουςμαθητές και τους εκ-
παιδευτικούςτουΕΕΕΕΚΑλεξάνδρειας.

ΜετάτοπέραςτηςεκδήλωσηςοΠατήρΝικό-

λαος,μετηβοήθειατωνμελώντηςΕκκλησιαστι-
κήςΕπιτροπήςτουΝαούαλλάκαικατοίκωντου
χωριού,προσέφερεπλούσιαεδέσματασεόλους
τουςμαθητέςκαιεκπαιδευτικούςτωνδύοσχολεί-
ωνκαιεξέφρασετηνδιάθεσήτουναεπαναλάβει
τηφιλοξενίαγιαόλαταΕΕΕΕΚτηςΗμαθίαςμέσα
από κατάλληλα εκπαιδευτικάπρογράμματα και
σχετικήπροετοιμασία.

ΟιμαθητέςκαιοιεκπαιδευτικοίτουΕΕΕΕΚΑ-
λεξάνδρειας ευχαριστούνγια τηθερμήφιλοξενία
στον ΙερόΝαό τηςΑγίαςΠαρασκευήςΡαψομα-

νίκης:
α)τονπατήρΠαλαμά,απότηνΙ.ΜΘεοτόκου

Καλλίπετρας, ο οποίος και τέλεσε τηνΘείαΛει-
τουργία,

β)ταμέλητηςΕκκλησιαστικήςΕπιτροπήςτου
Ναούαλλάκαι τουςκατοίκους τηςΡαψομανίκης
γιαόλαόσατουςπροσέφεραν,και

γ)τονπατήρΝικόλαοΓιοβάνοκαιτονυιότου,
πατήρΧρήστο,γιατηνυπέροχηφιλοξενίατους.

Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί τουΕΕΕΕΚ
Αλεξάνδρειας

ΕΕΕΕΚ Αλεξάνδρειας

ΕυχαριστήριαΕπιστολή

Φαρμακεία
Παρασκευή 02-02-2018

13:30-17:00ΤΣΙΑΜΗΤΡΟΥ
ΑΘΗΝΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 6
23310-22017

20:30-01:00+διαν.ΜΟΥΡ-
ΤΖΙΛΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΤΡΕΜΠΕ-
ΣΙΝΑΣ20-ΚΤΕΛ23310-27355

ΗΕύξεινοςΛέσχηΠοντίωνΝάουσας διοργα-
νώνειμουσικοχορευτικήπαράσταση,φιλανθρωπι-
κούχαρακτήρα,μετίτλο«ΧΕΡΙΜΕΧΕΡΙ,ηπαρά-
δοσητηςΕλλάδας»,ηοποίαθαπραγματοποιηθεί
τηνΠαρασκευή9Φεβρουαρίουκαιώρα8:30μ.μ.
στοΔημοτικόΘέατροΝάουσας.

Στην εκδήλωσησυμμετέχουν τοΛύκειοΕλλη-
νίδωνΝάουσας,οΌμιλοςΠεριβάλλοντοςκαιΠο-

λιτισμού «ΑΡΑΠΙΤΣΑ», οΠολιτιστικός Σύλλογος
«ΠΥΡΣΟΣ»,οΌμιλοςΑρκοχωρίου«ΑΡΚΤΟΣ»,,ο
ΣύλλογοςΒλάχωνΝάουσας,οΣύλλογοςΠοντίων
Μακροχωρίου,οΣύλλογοςΚρητώνΩραιοκάστρου
“ΟΕρωτόκριτος”, τοΤμήμαΠανελληνίωνΧορών
τηςΕυξείνουΛέσχηςΝάουσας και τοΤμήμαΠο-
ντιακώνΧορών της ΕυξείνουΛέσχηςΝάουσας.
Τηνπαράσταση θαπλαισιώσει μουσικάπλήθος

καλλιτεχνών,ενώ,αυτή,γίνεταιμετηνυποστήριξη
τουΔήμουΗρωικήςΠόληςΝάουσας.Ηεκδήλωση
πραγματοποιείταιγιατηνστήριξητουΓηροκομείου
Νάουσας.Οικ.Ενίσχυση4€(Ταέσοδαθαδιατε-
θούνστοΓηροκομείοΝάουσας).

ΕισιτήριαδιατίθενταισταγραφείατηςΕυξείνου
ΛέσχηςΝάουσας και στο κατάστημαΑέναη γη
(Δημαρχίας6).

ΜΟΥΣΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
«ΧΕΡΙ ΜΕ ΧΕΡΙ» για φιλανθρωπικό σκοπό



ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ :  1 )

Διαμέρισμα 26 τ . ,μ.

στον  3ο  όροφο ευ-

ήλιο και ευάερο, σε

πολύ καλή κατάστα-

ση πλησίον της πλα-

τε ίας Ωρολογίου.  2)

Οικόπεδο 1.100 τ.μ.

στα Παλατίτσια. Από

τον  ι δ ι ο κ τή τη .  Με -

σ ί τες  αποκλε ίοντα ι .

Τηλ.:6937226223.

ΠΩΛΕΙΤΑΙαπόιδιώ-

τη καινούργιο κατάστη-

μα 45 τ.μ. στο κέντρο

της Βέροιας (Κεντρική

5 - δίπλα στο Επιμε-

λητήριο), μεπατάρι 30

τ.μ., αυτόνομη θέρμαν-

ση και θέση πάρκιγκ.

Τηλ.:6936870915.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-

ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΑΝΟΡΑΜΑ  στο

κέντρο, πωλείται οι-

κόπεδο, σε κεντρικό

δρόμο, απεριόριστη

θέα, 320 τ.μ.  Τηλ.:

6947 263810 κ. Μα-

ρία.

Π Ω Λ Ε Ι ΤΑ Ι  α -

γρός  με  ροδάκ ι να

και πομώνα στην ά-

σφαλτο 7.500 τ .μ. ,

κοντά στην.Αγ. Μα-

ρίνα καιΑγ. Γεώργιο.

Τηλ. :  6945 122583

Euromesitiki.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΑΠΟΘΗΚΕΣ-

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ-

ΓΡΑΦΕΙΑ-

ΓΚΑΡΑΖ-

ΧΩΡΑΦΙΑ

ΠΑΣΤΕΡ 8 Βέροια,

ενοικιάζεται γκαρ-

σον ι έρα  1ΔΧΛΚ,

επιπλωμένη. Εχει

κεντρική θέρμανση,

κλιματιστικό, T.V.,

ψυγείο, ηλ. κουζινά-

κι (φούρνο-εστίες),

εγκατάσταση internet

κ.λπ.Πληρ.τηλ.:23310

24939,6973015833.

Ε ΝΟ Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι

κέντρο, Αστικά, γκαρ-

σονιέρα 3ου ορόφου,

δωμάτιο, σαλοκουζίνα,

μπάνιο, ανακαινισμένη,

ατομική θέρμανση πε-

τρελαίου, αιρ κοντίσιον,

πλήρως επιπλωμένη,

ευχάριστη, φωτεινή.

Ενοίκιο 180,00 ευρώ.

Μεσιτικόγραφείο«ΣΤΟ-

ΧΟΣ». Τηλ.:  23310

68080,6973735020.
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ επι-
χείρηση καφέ-μπαρ

επίτηςοδούΕληάς

πλήρως  εξοπλ ι -

σμένη. Τηλ.: 6945

013461.

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ πρώην

εξουσιοδοτημένο συνερ-

γείο OPEL, πλήρως εξο-

πλισμένο, με πολύ καλό

ενοίκιο.Τηλ.:6944860080.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ:  βοηθός

μάγειρα κα άτομα για την

κουζινα σε γνωστή τα-

βέρνα στη Βέροια. Τηλ.:

23310 70846 μετά  τ ις

10.00π.μ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρο ά-

τομο για το κυλικείο στο

Νοσοκομείο Βέροιας. Βιο-

γραφικά αυτοπροσώπως

στοκυλικείο.

BIOMHXANIA του Νο-

μού Ημαθίας ζητάει Χημι-

κό Μηχανικό. Αποστολή

βιογραφικών στο: guru.

recruits@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ:  οδοντί-

ατρος για συστέγαση και

κοπέλα για να εργα-

σθεί σανβοηθόςοδο-

ντιάτρου στη Βέροια.

Τηλ.:6946145626.

Η  Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α

inoxcon sofkos α-

ναζητεί βοηθό ψυκτι-

κού για μόνιμη εργα-

σίακαιεπίσηςαναζητεί

άτομο με γνώσεις σε

βιομηχανικό σχέδιο.Α-

ποστολή βιογραφικών

info@inoxcon.gr. Τηλ

2332024771.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άνδρες

για εργασίασεσυσκευ-

αστήριο τροφίμων στο

Μακροχώρι Ημαθίας.

Τηλ.:2331070401.

ΖΗΤΕΙΤΑΙάτομογια

delivery έως 40 ετών

γιαμόνιμη εργασία για

το κατάστημα «Κρε-

πούλης» στη Βέροια.

Τηλ.:2331504753.

ΑΠΟΤΟΨΗΤΟΠΩ-

ΛΕΙΟΓΙΑΝΝΗΣ ζητού-

νται κοπέλες για εργα-

σία.Τηλ.:6984472747,

κοςΓιώργος.

ΖΗΤΟΥΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ  με

πολευτή εμπειρία στον

αυτισμό αναλαμβάνει

παράλληληστήριξη σε

όλες τις βαθμίδες εκ-

παίδευσης κατ’ οίκον

εκπαίδευση καθώς και

ψυχοεκπαίδευση και

συμβουλευτική γνέων

στον αυτισμό. Τηλ.:

6977980922.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβά-

νειτηφύάληκαιπερι-

ποίηση ηλικιωμένων

σε24ωρηβάση.Τηλ.:

6993678697.

Α Ξ Ι Ο Π Ρ Ε Π Η Σ

κυρ ία  μονογον ικής

ο ικογένε ιας ,  ζητάε ι

εργασία, για φύλαξη

ηλικιωμένων και κα-

θαρισμόσπιτιών.Τηλ.

εφωνο:6999262565.

ΚΥΡΙΑ ζητεί εργα-

σίαγιαφύλαξημωρού

ήκαθαρίστριασεσπί-

www.laosnews.gr

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700
τμ.μεκτίσμαδυόροφοσε τιμή
ευκαιρίας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφιποτιστι-
κό11στρέμματαστηΜελίκη(πε-

ριοχήΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα

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

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

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙαποθήκηκοντάστκάντρο220τ.μ.,50.000ευρώ.

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

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

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

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

Προσφορά της εβδομάδας
-ΕΥΚΑΙΡΙΑπωλείταιοικοδομή επί τηςΘεσσαλο-

νίκης,αποτελούμενηαπόυπόγειο,ισόγειο,όροφος,
160.000€

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

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

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

-Κατάστημαπωλείταισεκαινούργιαοικοδομήστοκέ-
ντρο40τ.μ.Τιμή19.000ευρώ

www.mesitikoveria.gr

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

νωνίας:2331073642.

ΚΥΡΙΑ  αναλαμβάνε ι

την φροντίδα ηλικιωμέ-

νων&καθαρισμασπιτιών,

γραφε ίων  κα ι  σκάλες .

Τηλ.:6946479828.

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  κρεβατάκι

ΒΕΒΕ σε άσπρο χρώμα,

με στρώμα και υφασματά-

κιαπροστατευτικά,σχεδόν

αχρησιμοποίητο. Τιμή ευ-

καιρίας150,00ευρώ.Τηλ.:

6977430658.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ εξοπλισμός

καφετέρ ιας  (καφετ ιέρα

ASTORIAMONH),πλυντή-

ριο πιάτων (DIHR-Ιταλικό),

φραπιέρα (επαγγελματι-

κή-βαρέως τύπου), τοστιέ-

ρα (επαγγελματική 2 εστι-

ών), 2στρογγυλά τραπέζια,

7 καρέκλες (με κουπαστή)

και8ψηλάσκαμπό.Πωλού-

νταισε τιμήευκαιρίας.Τηλ.:

6974867093.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ

ΕΥΚΑΤΑΣΤΑΤΟΣκύριος

50ετώνψάχνει εμφανίσιμη

κυρίαως50 ετώνγιαγνω-

ριμία.Τηλ.:6972371446.

ΚΥΡΙΟΣ 72 ετών ζητεί

κυρια από 50 ετών έως

70 για σοβαρή σχέση.

Τηλ.:6989007541.

42ΧΡΟΝΟΣ εμφανίσι-

μος με ανώτερη μόρφωση

ζητεί γνωριμία με κοπέλα

ευχαρίστου χαρακτήρα.

Τηλ.:6942274316.

ΚΥΡΙΟΣ ζητάναβρει

κυρία χωρίς υποχρεώ-

σεις,φτωχειά,γιασοβα-

ρή σχέση. Τηλ.: 23310

26934.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:23841 -ΩΡΟΛΟΙΚέντροΕΝΟΙΚΙ-

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

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

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

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ23243ΠΙΕΡΙΩΝ,Μονοκατοικία95

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:14101-ΚΑΤΩΕΛΗΑΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 22767 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:22814 -ΩΡΟΛΟΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ:23469ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ ενοικιάζεται

Πάρκινγκ15τ.μ.κλειστόμεάνετηπρόσβαση
μεμηνιαίομίσθωμαμόνο50€.

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

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:12742-ΚΑΛΛΙΘΕΑΠΩΛΕΙΤΑΙΔι-

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 13262 -ΠΑΝΟΡΑΜΑΠΩΛΕΙΤΑΙ

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

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:12824-ΠΩΛΕΙΤΑΙκατάαποκλειστι-

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

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:12735 -ΩΡΟΛΟΙΠΩΛΕΙΤΑΙΓρα-

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

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

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ ,πλησίονΑγίωνΑναργύρων

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

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

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
κωδ.12789ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ,Χωραφο-

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

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

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:12756ΕΡΓΟΧΩΡΙ,Οικόπεδο120

τ.μ.,άρτιοοικοδομήσιμο,ελαφρώςεπικλινές

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

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ:12793ΩΡΟΛΟΙ,κοντάστηνπλα-

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

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣΓΙΑΤΟΛΜΗΡΟΥΣ
Κωδ.12860Προβολήςκατάστημα , ισό-

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

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

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

www.laosnews.gr

ΕΔΡΑ:ΕΛΗΑΣ14ΒΕΡΟΙΑ

Ταπαραπάνωαποτελούνμέροςτουχαρτοφυλακίουμας

Γιαναταδείτεόλαμπείτεστοwww.mesitiki.www.mesitiki.gr

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ τριόροφο κατάστημαστο
κέντρο της αγοράς μέσα στονπεζόδρομο,
πλήρεςεξοπλισμένομεασανσέρ,κλιματισμό
κ.λπ.Πληροφορίεςστοτηλ.:6945541642κ.
Ζαφείρης.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ η επιχείρηση παιδικών ενδυ-
μάτων «OLE-OLA»,Αριστοτέλους 21, στον
πεζόδρομο της Βέροιας. Πληροφορίες 6945
541642κ.Ζαφείρης.
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ25τ.μ.επιπλωμένο120ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ30τ.μ.επιπλωμένο160ευρώ
ΠΑΠΑΚΙΑ35τ.μ.επιπλωμένο150ευρώ
ΡΟΛΟΪ35τ.μ.καλό130ευρώ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ35τ.μ.επιπλωμένο160ευρώ
ΠΑΤΡΙΔΑ40τ.μ.120ευρώ
ΠΙΕΡΙΩΝ45τ.μ.καινούργιο220ευρώ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ45τ.μ.15ετώνεπιπλωμένοθέα250ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ45τ.μ.επιπλωμένο140ευρώ
ΡΟΛΟΪ50τ.μ.ανακαινισμένο190ευρώ
ΡΟΛΟΪ50τ.μ.ανακαινισμένοεπιπλωμένο200ευρώ
ΡΟΛΟΪ50τ.μ.15ετώνκαλό180ευρώ
ΤΣΕΡΜΕΝΙ55τ.μ.10ετών220ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ60τ.μ.1ΔΣΚκαλό180ευρώ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ60τ.μ.επιπλωμένο10ετών250ευρώ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ2δωμάτια,καλή220ευρώ
ΤΣΕΡΜΕΝΙ70τ.μ.15ετώνεπιπλωμένο250ευρώ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ80τ.μ.ατομικήθέρμανση180ευρώ
ΡΟΛΟΪ90τ.μ.ατομικόςλέβηταςκαλό200ευρώ
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ80τ.μ.ανακαινισμένο240ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ90τ.μ.15ετώνηλιακό,πάρκιγκ250ευρώ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ90τ.μ.ανακαινισμένοεπιπλωμένο250ευρώ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙδιαμέρισμα100τ.μ.σεμονοκατοικίαατομι-
κήθέρμανση250ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ110τ.μ.ατομικήθέρμανση300ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ110τ.μ.ατομικήθέρμανσητζάκι350ευρώ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ110τ.μ.ατομικήθέρμανση,θέα320ευρώ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ130τ.μ.4δωμάτια,10ετών250ευρώ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ150τ.μ.4δωμάτια,10ετών,θέα,γκαράζ,400ευρώ
ΕΛΙΑ120τ.μ.επιπλωμένο,400ευρώ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ100τ.μ.10ετώντζάκι,ατομικήθέρμανση,
επιπλωμένο400ευρώ

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

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

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

www.laosnews.gr

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΦοιτητικεςΓκαρσ.Στοκεντρο.
ΛΑΔΟΜΥΛΟΙΜονοκατοικια65τ.μμεοικοπεδο200τ,μ50000€
ΙΚΑ95τ.μΑ.ΘΚοπλαμ,ασανσερ,ρετιρε43000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙανω,οικόπεδο.600τ,μ24000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ καιν.4ος 120 τ.μ με parkigk,Α.Θ 3ΔΣΚ
τζακιαναμ.140000€
ΠΑΥΣΑΝΙΟΥοικ.375τ,μμεπαλιακατοικια28000
ΚΕΝΤΡΟ95τ.μ,2ΔΣΚτου200380000€
ΚΕΝΤΡΟ120τ.μ2ΔΣ-ΚΘέα,αποθ.Α.Θανακαιν.75000€
ΜΕΖΟΝΕΤΤΑμεΘεα,Α.Θ ,τζακιπαρκιγκ, 150 τ.μ 3ΔΣΚ
wc130000€
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝΣτουντιο-Γραφειο 30 τ.μ με θεα,προσο-
ψηςΕυκαιρία10000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙΜονοκατοικια 68 τ.μ του 75΄με οικοπ.270
μετρα30000€
EΛΗΑ1ΔΚουζινακιWC38τ.μευχαριστο,10000€
ΟΙΚΟΠΕΔΟ380Τ.Μκεντροσ.δ1,2καλητιμη
ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗκαινουριομεθεα,3ος92τ.μ+γκαραζ,Α.Θ
85000€
N.ΠΡΟΔΡΟΜΟΣΜον/κια ημιτελης με 3ΔΣΚ +900 τ.μ
οικοπεδο0100€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑΜονοκατοικιαδιατηρητεασεοικοπεδο190
τ.μ60000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΠΕΡ/ΚΗΒεροιαςΦιλέτο16στρ.πανωστηνάσφ.σ.δ02
16€

ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ 8500 τ.μ με πομωνα  στην ασφ 3000 το
στρέμμα
ΕΡΓΟΧΩΡΙ10500τ.μαγροοικοπεδοΕυκαιρια25000€
ΑΓΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ κονταστουΤσεσμελη 19στρ.με επι-
τραπεζια,μετοχήΠομόναςκμπεκακια2800€τοστρεμμα
ΤΕΛΩΝΕΙΟΒιομηχανικη αποθηκη και μεταλικο στεγα-
στρο200τ.μεντοςγηπεδου1500τ.μ30000€
Π.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ10στρεμ.μεπομωνα+ροδακ.25000€
ΠΡΟΣΑγ.Γεωργιο7500τ.μστηνασφαλτο35000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ κτημα 21 στρ. με βιομηχανικα τα 8στρ
42000€
ΑΣΩΜΑΤΑ5στρ.αρτιομεΘέα25.000€ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΣΥΚΙΕΣπανωαπό66΄35στρεμ.70000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣδιπλαστοχωριομπαξες3στρ.10000€
ΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ6500τ.μ.κονταστοχωριο30.000€ΤΩΡΑ
24000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ10στρ20000€-ΣΤΑΥΡΟΣ15στρ.45000€
ΜΟΝΟΣΠΙΤΑθεσηΤουμπα,4στρ4000€
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ.10στρ,πανωστηνασφαλτοκονταστην
Πατριδα.

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣχωροςπροσοψη,400+400τ.μ700€
ΙΑΤΡΕΙΟδιχωροκονταστηνΒενιζελου250€
ΚΤΕΛστηνεισοδο,καταστημα60τ.μ+60υπογειο5€
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΓΡΑΦΕΙΟεναςχωρος+wc80€
ΑΠΟΘΗΚΗισόγειαεπιτηςΑνοίξεως180τ.μ200€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΓραφειο50τ.μΛουξπρό-
σοψη300€
ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙΔιώροφοΝεοκλασικό κεντρο γιαΚαφε-Ρε-
στωράν
ΠΩΛΕΙΤΑΙστονΠΡΟΜΗΘΕΑυπογειααποθηκη80Τ.μ7000€
ΩΡΟΛΟΙΓκαραζκλειστοενοικιο50€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕπαγγελματικοςχωρος100τ.μ200€
ΚΑΤΩΑΠΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣΧΩΡΟΣ
1300τ.μ
Γιαδιαλογητηριοηπαρομοιεςχρησεις,μεψυκτικουςθαλαμους..

ΠΩΛΕΙΤΑΙφρεζάκι
καινούργιομε33ώρες

εργασίας.
Τιμή400,00ευρώ.

ΤΕΧΝΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

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

Τηλ.: 23310 21210 Κιν.: 6978 004183

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ έπιπλα και ηλεκτρικές συ-
σκευέςσεπολύχαμηλέςτιμές.

Πληρ. τηλ.: 6989 391872

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

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

ΧΑΡΙΖΟΝΤΑΙ

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

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

Τηλ. Επικοινωνίας 6943671469

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

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

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

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

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

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

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

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

Τογραφείομαςβρίσκεται:ΑγίουΑντωνίου1
στονπρώτοόροφο

Site:www.stoxosrealestate.gr
Τηλέφωναεπικοινωνίας:
2331068080,6973735020
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Ζητούνται ακίνητα προς πώληση - ενοικίαση
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ΠΩΛΟΥΝΤΑΙέπιπλαγραφείουσεεξαιρετικήκατάστασηκαιτιμή(4
γραφεία,1τραπέζισυνεδριάσεων,2βιβλιοθοκήκες,4συρταριέρεςμε
ρόδες,1καναπές,2καρέκλεςγραφείου,7καρέκλεςαπλές,όλαμαζί
ήκαιμεμονωμένα).Τηλ.:6973777747.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ 
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ (ΕΥΚΑΙΡΙΑ)

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

νατότηταναεπεξεργαστούνταεσπεριδοειδήκαιμε
φύλλακαινακηρωθούν100%.Τηλ.:2331021063.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Πωλείτα ι  κομπλέ

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

ΖΗΤΗΣΗΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΗΕταιρεία «TSIFLIDIS SECURITY» ζη-

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



P Το καλό με τον 
Φεβρουάριο είναι ότι είναι 
πιο κοντά ο Μάρτιος...

P Αρκεί να φλεβί-
σει και να έλθουν ευω-
δίες.

P Αλλιώς θα τις κό-
ψουμε τις φλέβες μας με 
τις φετινές τιμές στο πε-
τρέλαιο.

P Που οδήγησαν και τον 
φετινό χειμώνα το πιο ζεστό ση-
μείο του σπιτιού να είναι το αυ-
τοκίνητο.

P Να δείτε που η νέα τεχνο-
λογία στην αυτοκινητοβιομηχανία 
θα περιλαμβάνει και μπάνιο.

P Γιώτα χι, όπου χι το χο-
ντρό.

P Μιας και η... χοντρική α-
ναφορά. Πρέπει να αρχίσω δίαιτα 
γιατί δεν θα χωράω στο φέρετρο 
και όλοι θα λένε: «Θεός χώρε-
στον».

P Στην κυβέρνηση μετρούν 
τα λάθη τους και πάλι λάθος 
τούς βγαίνουν.

P Ούτε να μετρούσαν συμ-
μετέχοντες σε συλλαλητήριο ένα 
πράμα.

P Και να αβγατίζει μέρα με 

τη μέρα ο κόσμος. Κάτι σαν συμ-
μετοχή αναδρομική.

P Ο κλέφτης και ο ψεύτης τον 
πρώτο χρόνο χαίρονται. Εκτός από 
την Ελλάδα, που χαίρονται μέχρι 
νεοτέρας.

P Κατά τα άλλα. Να έχουν 
βιταμίνες μόνο το σπανάκι, το 
καρότο και οι φακές. Τάχα μου 
όλα εν σοφία εποίησε.

P Παράγινε το κακό με τα 
τούρκικα. Ακούω Βολταρέν Εμουλ-
τζέλ και σκέφτομαι κόρη σουλτά-
νου.

P Μόλις χθες έμαθα ότι η 
δεκάκιλη συσκευασία της μερέ-
ντας δεν είναι ατομική.

P Ο άνθρωπος έφτασε στην 
Άρη, τα κομπιούτερ κάνουν όλες 
τις δουλειές, η τεχνολογία είναι 
στα ύψη, κι όμως το Ζβαν ανοίγει 
ακόμα με κλειδάκι, που αν σπά-
σει, η κονσέρβα δεν ανοίγει ούτε 
με κομπρεσέρ.

P Ας κά-
νει κάτι Σερν 
επ’ αυτού πλιζ.

P Το σω-
ματίδιο της ζω-
ής και το κλειδί του παραδείσου.

P Το «τρώω τα πάντα» εί-
ναι προστατευμένο είδος.

P Οι αντικαπνιστές που ισχυ-
ρίζονται ότι το παθητικό κάπνισμα 
είναι πιο επικίνδυνο απ’ το κανο-
νικό, ας ξεκινήσουν για λόγους υ-
γείας το κάπνισμα και να μη μας 

πρήζουν.

P Στο δημοτικό έπαιρνα 
συνέχεια Άλφα. Στο γυμνάσιο 
ανακάλυψα και άλλες μάρκες 
μπύρας.

P Οι αληθινές γυναίκες έχουν 
καμπυλωτό μυαλό. 

P Σταλόνε: Πόσες κάμψεις 

κάνεις;
Τσακ Νόρις: Όλες!

P Και:
-Παππού, όλος ο κόσμος ανη-

συχεί μήπως η σεξουαλική σχέση 
σου με την πιτσιρικά αποβεί μοι-
ραία...

-Τι να κάνουμε παιδί μου; Αν πε-
θάνει... πέθανε!

Κ.Π.
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CMYK

Εγκαίνια με κινητοποιήσεις 
αγροτών στη φετινή Agrotica

Τα δικά τους «εγκαίνια» στην 
27η Agrotica πραγματοποίησαν το 
απόγευμα της Πέμπτης οι αγρό-
τες, που διοργάνωσαν συλλαλη-
τήριο στην πλατεία της ΧΑΝΘ, στη 
Θεσσαλονίκη.

Οι αγρότες άφησαν τα 
τρακτέρ τους στον κόμβο 
της ΧΑΝΘ όπου είχαν συ-
γκεντρωθεί και πέρασαν 
πεζοί στις τρεισήμισι το με-
σημέρι στο χώρο της ΔΕΘ, 
φτάνοντας μπροστά στο πε-
ρίπτερο 8, όπου συμβολικά 
έκοψαν μια κορδέλα, «εγκαι-
νιάζοντας, όπως κάθε χρό-
νο» την κλαδική έκθεση που 
χαρακτήρισαν «γιορτή της 
αγροτιάς» και «απαρχή των 
αγώνων» τους.

Στο σημείο, νωρίτερα, ε-
πικράτησε μικρή ένταση με 
τις αστυνομικές δυνάμεις, κατά την προσπάθεια ορισμένων να μπουν στο περίπτερο, αλλά στη συνέχεια η επιτροπή 
τους κάλεσε έξω για να κόψουν την κορδέλα και τελικά χωρίς προβλήματα πέρασαν όλοι στο εσωτερικό του περι-
πτέρου. Οι αγρότες στη συνέχεια κινήθηκαν προς τη νότια πύλη της ΔΕΘ για να ανοίξουν τον κόμβο της ΧΑΝΘ, τον 
οποίο είχαν κλείσει συμβολικά με τρακτέρ στη μία και μισή 
το μεσημέρι.

Πηγή: thestival.gr
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