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Σκάνδαλα επί σκανδάλων
  Ακόμη ένα σκάνδαλο ταράζει τα έτσι κι αλλιώς 
διόλου λιμνάζοντα νερά της πολιτικής ζωής στη χώρα 
μας. Κι ένας ακόμη λόγος προστίθεται στο να μην 
μπορέσουν ποτέ οι πολιτικές μας δυνάμεις να βρουν 
πεδίο σύνθεσης, σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο για τα 
εθνικά ζητήματα και την οικονομία, όπου μάλλον η 
απόπειρα συνθέσεων θα έπρεπε να ήταν αυτονόητη 
επιλογή. Θα λέγαμε μάλιστα ότι ο τρόπος και ο χρόνος 
που ήλθε στην επιφάνεια το σκάνδαλο της Novartis, 
κλείνει κάθε πιθανότητα μιας τέτοιας ελπίδας.
  Για την ταμπακιέρα της υπόθεσης. Το σκάνδαλο 
Novartis δεν είναι το μόνο που πρέπει να διερευνηθεί 
και να αποδειχθεί. Και φυσικά να κλείσει με την 
τιμωρία των ενόχων. Σκανδαλώδης είναι και ο τρόπος 
με τον οποίο διασύρονται άνθρωποι με ιδιαίτερη θέση 
στη δημόσια ζωή της χώρας, κατά παραβίαση του 
τεκμηρίου αθωότητας, το οποίο πρέπει να ισχύει 
για όλους. Η εκάστοτε κυβέρνηση οφείλει πρώτη να 
σέβεται το τεκμήριο αθωότητας για τους πολιτικούς της 
αντιπάλους και όχι πρώτη να το παραβιάζει.
   Κρίσιμο λοιπόν σημείο στην υπόθεση Novartis για 
τη συνέχεια, το πώς αρμόδιοι και αναρμόδιοι υπουργοί 
έχουν ήδη εκδώσει καταδικαστικές αποφάσεις για 
μια υπόθεση, το δικαστικό σκέλος της οποίας δεν 
δικαιούνται να γνωρίζουν. Ούτε τους μάρτυρες.
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ΗΣοφίασημαιοφόρος
στηντελετήέναρξης
τηςΠιονγκτσάνγκ

ΜιαΗμαθιώτισσαπρωταθλήτρια τουσκι θα είναι σήμερα
η σημαιοφόρος των χειμερινών ολυμπιακών αγώνων στην
PyeongChangτηςΝότιαςΚορέας.ΗΣοφίαΡάλλη,πρωταθλή-
τρια τουαλπικούσκι τουΕΟΣΝάουσας,θαανοίξει τηφετινή
διοργάνωσηπαγκόσμιαςακτινοβολίας,αφούπάνταηελληνική
αποστολήανοίγειτουςολυμπιακούςαγώνες.

«ΕίναιμεγάλημουτιμήπουηΕλληνικήΟλυμπιακήΕπιτρο-
πήμεεπέλεξενακρατήσωτοεθνικόμαςσύμβολοστομεγαλύ-
τεροαθλητικόγεγονόςτηςχρονιάς,αναγνωρίζονταςτιςθυσίες
καιτονκόποπουέκαναμέχρικαισήμερα,τόσοεγώ,όσοκαιη
οικογένειάμου»ανέφερεμεταξύάλλωνηαθλήτρια.

Μεγάλη τιμή για τηΣοφία, μεγάλη και για τη χιονοδρομία
τηςΗμαθίας.Καλή επιτυχία σε όλες τις αθλήτριες και όλους
τουςαθλητές.

Απόβαση στο Βερολίνο
Πραγματική απόβαση τηςΗμαθίας και στηφε-

τινή Fruit Logistica τουΒερολίνου, 7-11Φεβρου-
αρίου.Με την Κοινοπραξία, τηΔιεπαγγελματική,
συνεταιρισμούςκαιομάδεςπαραγωγών, ιδιώτεςε-
ξαγωγείςκαιαγρότες,αλλάκαιτονπρόεδροτηςΚε-
ντρικήςΛαχαναγοράςΔημήτρηΧαμπίδη.Κι όπως
βλέπετεκαιστηφωτογραφία,μετονγραμματέαΠο-
λιτικήςΕπιτροπής τηςΝέαςΔημοκρατίαςΛευτέρη
Αυγενάκη, τον βουλευτήΑπόστολοΒεσυρόπουλο
και τηνπεριφερειακήσύμβουλοΝίκηΚαρατζιούλα,
στοπερίπτερο τηςTastyFruit τουΣτέφανουΑπο-
στολίδη.

Καλές επιτυχίες να φέρει η πολυπληθής αυτή
συμμετοχή.Τοέχειανάγκηοαγροτικόςκόσμοςτης
Ημαθίας.

Έρχεται πολύ νέο χιόνι στο βουνό
ΠάνωαπόμισόμέτροχιόνιστοΒέρμιογιατοεπόμενοτριήμεροκαισχεδόνέναμέτρογιατοεπόμενοδεκαήμερο

δίνουνταπρογνωστικάτωνεπίσημωνχιονοδρομικώνιστοσελίδωνπαγκόσμιαςεμβέλειας.Μακάριναγίνειέτσικαινα
συνεχιστείμεκόσμοκαικίνησηηχρονιάσταχιονοδρομικάμαςκέντρα.Τοέχουνανάγκηταίδια,τοέχειανάγκηκαιη
τοπικήοικονομία.

Με λίγες ώρες διαφορά
Λίγες ώρες πριν στον ίδιο χώρο

βρίσκονταν αγρότες του «ΜαρίνουΑ-
ντύπα»που διαδήλωναν για ταπρο-
βλήματά τους.Χθεςσταδιασταύρωση
τηςΝάουσαςστήθηκε το ετήσιοσκη-
νικό για τη γιορτή τηςΤσικνοπέμπτης
απότονδήμοΝάουσας.Κιέτσι,ηζωή
συνεχίζεται μεαστραπιαίες εναλλαγές
απόαπεργίεςκαιγιορτές,διαμαρτυρίες
καιμουσικές, νηστείεςκαι τσικνίσματα.
Όλααναγκαία...γιαναμηντρελαθούμε
στοτέλος.

Ταπαρατράγουδατωνκαθυστερημένωνελέγχων
Τοσημερινό κύριοθέμα του«Λαού»,αναδεικνύει τοφαι-

νόμενο της ρευματοκλοπής, για το οποίοπαρατηρώντας τις
πολλέςυποθέσειςπουκαταλήγουνστιςδικαστικέςαίθουσες,
διαπιστώνεται αδυναμία άμεσης αντιμετώπισης των  εκατο-
ντάδων καταγεγραμμένων καιποιος ξέρει πόσων αδιευκρί-
νιστωνπεριστατικών…Αυτό έχειωςσυνέπεια, νασχηματί-
ζονται δικογραφίες εις βάρος ανθρώπωνπουαπεβίωσαν ή
έχουν εγκαταλείψει τις ελεγχόμενες κατοικίες.Προφανώς οι
έλεγχοιπουδιενεργούνταιαπότεχνικόκλιμάκιοκαιμεδεδο-
μένητηνκαθυστέρησήτους,δενείναι ικανοίνααποτρέψουν
τοφαινόμενο,ενώστοιχείατεχνικώνεκθέσεωνπουπροσκο-
μίζονταιστηνυπηρεσίαδενγνωστοποιούνποιοςκατοικείκαι
χρησιμοποιείτηνπαροχή.Γιαπαράδειγμα,είδαμεπερίπτωση
γυναίκαςπουαποδεδειγμέναείχεκλειστότοσπίτικαιδιέμενε
αλλού τα τελευταία χρόνια,ωστόσο λόγωπαραβίασης του
μετρητήαπότρίτους,βρέθηκεστοσκαμνίωςκατηγορούμενη
για κλοπήρεύματοςαξίας χιλιάδων ευρώ.Ας ελπίσουμε ότι
με τα νέασυστήματασυναγερμού και ενημέρωσης, θα γίνει
πιοεύκολοτοέργοτουΔΕΔΔΗΕμεάμεσουςελέγχους,όπου
χρειάζεταικαιθαπεριοριστείδραστικάτοφαινόμενο.

ΤσίκνησεχθεςόληηΒέροια!

Όσοπιοδύσκολοιοικαιροί,τόσοπερισσότεροοκόσμοςεκδηλώνειτηνανάγκηνατορίξειέξωκαιναγλεντήσειμε
τηνπρώτηαφορμή.Καιητσικνοπέμπτηείναιεθιμοτυπικάαπότιςκαλύτερεςμέρες!Όληηπόληαπότημεσημέριχθες,
έψηνεπαντού,έπινε,χόρευεκαιδιασκέδαζε,ξορκίζονταςτηνκρίση,όχιμόνοτηνοικονομικήαλλάκαιτηνκοινωνικήκαι
τηνπροσωπικήτουοκαθένας.Μιαμεγάληπαρέαέγινανόλοικαιαπόνωριςτακάρβουναγιαταεκατοντάδεςσουβλάκια
φούντωσανκαιταχάλκιναβγήκανστουςδρόμους…

ΚαλήΑποκριάκαιτουχρόνουμευγεία!
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Έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ για επιδείνωση 
του καιρού το Σαββατοκύριακο

Από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος – Καθαριότητας και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Βέροιας, ανακοινώνεται ότι 
εκδόθηκε σήμερα από την ΕΜΥ, έκτακτο δελτίο καιρού, το οποίο, μεταξύ άλλων αναφέρει ότι:

Πρόσκαιρη επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός από  αύριο Σάββατο έως και τν Κυριακή. Πιο αναλυτικά
Το Σάββατο θα επηρεαστούν τα Ηπειρωτικά από ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελώδεις ανέμους, ενώ στα ορεινά 

της ηπειρωτικής χώρας θα σημειωθούν πυκνές χιονοπτώσεις.
Την Κυριακή θα επηρεαστεί η Κεντρική Μακεδονία από ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους, ενώ πυ-

κνές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.

Yποβολή οριστικών αιτήσεων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά 
του προγράμματος κ.ο.ε. “πλημμύρες 2014-2015”

Από τους ανταποκριτές ΕΛ.Γ.Α. Τ.Κ. Καμποχωρίου, Σταυρού, Ξεχασμένης, Καβασίλων & Κεφαλοχω-
ρίου, γνωστοποιείται ότι οι αναγγελίες ζημίας από πλημμύρες-έντονες βροχοπτώσεις κατά την περίοδο 
02-09-2014 έως 06-04-2015 εντάχθηκαν στο πρόγραμμα Κρατικών Οικονομικών ενισχύσεων: “Μέτρα 
υπέρ των παραγωγών της χώρας που οι γεωργικές τους εκμεταλλεύσεις ζημιώθηκαν από πλημμυρι-
κά φαινόμενα λόγω ισχυρών βροχοπτώσεων κατά την περίοδο 2 Σεπτεμβρίου 2014 έως 6 Απριλίου 
2015”-Πρόγραμμα Κ.Ο.Ε “Πλημμύρες 2014-2015”.

Όσοι παραγωγοί είχαν υποβάλει αρχικές αιτήσεις, παρακαλούνται να προσέρχονται στους Ανταπο-
κριτές του ΕΛΓΑ των Τ. Κ. Καμποχωρίου, Σταυρού, Ξεχασμένης, Καβασίλων & Κεφαλοχωρίου για την 
παραλαβή των εντύπων για την υποβολή των οριστικών αιτήσεων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά του 
προγράμματος εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας υποβολής (έως την 01-03-2018).

Σε περίπτωση που δεν προσέλθουν εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων 
χορήγησης ενίσχυσης, θα συνταχθεί σχετικό πρακτικό διαγραφής με την ημερομηνία που ειδοποιήθη-
καν.

Σημειωτέον ότι δεν καταβάλλονται κρατικές ενισχύσεις για ζημιές στο φυτικό κεφάλαιο μικρότερες 
από το 30% ανά είδος (το σύνολο ανά είδος σε δέντρα, υπολογίζεται από τα δηλωθέντα στο ΟΣΔΕ, το 
έτος της ζημιάς).

Δεν επιτρέπεται η αλλαγή της καλλιέργειας κατά την ανασύσταση του φυτικού κεφαλαίου.
Οι δικαιούχοι κρατικής ενίσχυσης, προκειμένου να τους καταβληθούν οι αντίστοιχες οικονομικές 

ενισχύσεις, οφείλουν να προβούν στην ανασύσταση της καλλιέργειάς τους με το ίδιο είδος, το αργότερο 
μέχρι 6 Δεκεμβρίου 2018. 

Εκατοντάδες κλοπές ρεύματος 
το χρόνο στην Ημαθία

-Διευθυντής  ΔΕΔΔΗΕ: «Εκτός από νομικές και οικονομικές συνέπειες, 
θέτουν σε κίνδυνο τη δική τους ζωή  και των γειτόνων τους»

Τα κρούσματα κλοπής ρεύματος στην Ημαθία, έ-
χουν πολλαπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια και παίρ-
νουν όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις αφού εκατοντά-
δες περιπτώσεις φτάνουν στα δικαστήρια, λόγω της 
ποινικής δίωξης του φαινομένου. Η οικονομική κρίση 
και ανέχεια οδηγεί πολλούς από τους «ένοχους» 
στην παραβίαση του μετρητή, κάτι που ενέχει πολ-
λούς κινδύνους τόσο για τους ίδιους όσο και για τους 
συγκατοίκους μιας πολυκατοικίας ή τους γείτονες, 
όπως τονίζει ο ΔΕΔΔΗΕ.

Χθες το πρωί, στα Δικαστήρια της Βέροιας οι 
περισσότερες δικάσιμες υποθέσεις αφορούσαν κλο-
πή ρεύματος, ενώ αρκετοί υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ 
ήταν παρόντες στο ακροατήριο. Να σημειωθεί ότι 
με το νέο πλαίσιο νόμου και το σχετικό εγχειρίδιο, η 
ρευματοκλοπή τιμωρείται πολύ αυστηρά, με βαριές 
οικονομικές συνέπειες.

«Η ρευματοκλοπή δεν έχει καμία απολύτως έν-
νοια, καθώς  δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση  να 
διαφύγει κάποιος , χάρη στα μηχανογραφικά συστή-
ματα που υπάρχουν. Μπορεί να καθυστερήσει να 
εντοπιστεί ένα περιστατικό, αλλά αργά ή γρήγορα θα 
συμβεί» επεσήμανε μιλώντας στο «Λαό» για το θέ-
μα, ο διευθυντής του ΔΕΔΔΗΕ περιοχής Βέροιας 
κ. Παύλος Τσακαλίδης.

 «Το πιο άσχημο όμως, είναι ότι ο ρευματοκλέ-
φτης, επειδή κάνει επέμβαση στο δίκτυο, προκαλεί 
κινδύνους ατυχήματος, τόσο για τον ίδιο όσο και για 
κάποιο γείτονα», προσθέτει.

Πολλές φορές, ωστόσο, κάποιοι πολίτες οδη-
γούνται σ’ αυτό, διότι αδυνατούν να ανταπεξέλθουν 
στους λογαριασμούς του ρεύματος λόγω οικονομι-
κών προβλημάτων. 

 «Όποιο κι αν είναι  το πρόβλημα του πολίτη, η 

ρευματοκλοπή εκτός από πα-
ράνομη είναι και παράλογη ε-
νέργεια. Εκτός του ότι θα εντο-
πιστεί οπωσδήποτε, θέτει σε 
κίνδυνο την εγκατάσταση του 
σπιτιού του και τη ζωή του, αλ-
λά και των διπλανών του. Οι 
επεμβάσεις στο δίκτυο είναι 
εξαιρετικά επικίνδυνες. Όχι μό-
νο κατά τη στιγμή που κάνει τη 
ρευματοκλοπή, αλλά και κατά 
τη διάρκεια που αυτή συνεχί-
ζεται, διότι ανά πάσα στιγμή  
μπορεί να εμφανιστεί κάποιο 
πρόβλημα στην εγκατάσταση, 
που θα βάλει σε κίνδυνο τη 
ζωή του ίδιου, των παιδιών 
του ή των γειτόνων», τονίζει 
με έμφαση ο διευθυντής.

200 περιστατικά κλοπής 
ρεύματος 

το χρόνο στην Ημαθία
Στην Ημαθία, σύμφωνα με 

τα στοιχεία της επιχείρησης, 
εντοπίζονται τουλάχιστον 200 
περιστατικά ρευματοκλοπής 
το χρόνο. Η διαδικασία που 
ακολουθείται μετά τον εντοπι-
σμό, είναι η χρέωση της κλα-
πείσας ενέργειας, μήνυση και βαριά πρόστιμα.

Μάλιστα με το νέο σύστημα μετρητών που σύντο-
μα θα αρχίσει να εφαρμόζεται, θα υπάρχουν αρκετές 
δικλίδες ασφαλείας, ώστε με την επιχειρούμενη ρευ-

ματοκλοπή, να χτυπάει αμέσως ο συναγερμός στο 
κέντρο και να επεμβαίνει άμεσα η υπηρεσία.

Όσο για το οικονομικό και την αδυναμία πληρω-
μής των λογαριασμών, αυτό, όπως διευκρινίζεται,  
πρέπει να το αντιμετωπίσει ο καταναλωτής με τον 

προμηθευτή του, την εταιρία δηλαδή με την οποία 
έχει συμβόλαιο ρεύματος, ώστε  να συμφωνηθεί  ένα 
πλαίσιο ευνοϊκών ρυθμίσεων.

Σοφία Γκαγκούση
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Αόρατη Κλωστή- Phantom Thread 
του Πολ Τόμας Αντερσον
(συνεχίζει για 2η εβδομάδα)
Κάθε μέρα : 20.15

Πενήντα αποχρώσεις του γκρι: 
Απελευθέρωση 
( Fifty Shades Freed ) 
το φινάλε της τριλογίας ...
Σκηνοθεσία: Τζέιμς Φόλεϊ
Σενάριο: Νίαλ Λέοναρντ
Ηθοποιοί: Ντακότα Τζόνσον, Τζέιμι Ντόρναν
Κάθε μέρα : 19.30 και 21.45
Σασπένς, έρωτας, πάθος, σεξ, ψυχανάλυση, 

εκδίκηση, δικαίωση, ολοκλήρωση, απελευθέρωση!

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΩΝ ΣΠΗΛΑΙΩΝ (ΜΕΤΑΓΛ.)
EARLY MAN
Ώρα προβολής:  18.00 (προβολές μόνο Παρα-

σκευή 9/2 – Σάββατο 10/2 – Κυριακή 11/2)

Σκηνοθεσία: ΝΙΚ ΠΑΡΚ
Σενάριο: ΜΑΡΚ ΜΠΑΡΤΟΝ

Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλο 
το πρόγραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ παρα-
κάτω: 

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

Νέες προβολές στο "ΣΤΑΡ"     8/2/18 - 14/2/18

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

«Εικόνες που περνούν 
φευγαλέα πίσω από τα κλει-
στά βλέφαρα, σπαράγματα 
αναμνήσεων που συνδέο-
νται με τρόπους αναπάντε-
χους. Μια γραμμή εκτείνεται 
στο χρόνο, μπροστά από 
την οποία ζουν μορφές. Μια 
γραμμή ως νοητό σύμβολο 
του ορίζοντα όπου η παρου-
σία ενός παιδιού είναι το 
παιδί που κάποτε υπήρξε. Το 
χρώμα του περιβάλλοντος 
στηρίζει τις φιγούρες από τις 
οποίες απουσιάζει, ενώ η α-
φήγηση συνεχίζεται σε χρόνο 
αέναο.»

Αυτές είναι οι λέξεις της 
ζωγράφου κυρίας Φωτεινής 
Χαμιδιελή που μας καλωσό-
ρισαν στα εγκαίνια της ατομι-
κής, ζωγραφικής της έκθεσης 
με τον τίτλο «Χρονογραμμή». 
Μια  έκθεση που πραγματο-
ποιήθηκε σε συνεργασία με 
την Εφορεία Αρχαιοτήτων, το 
βράδυ της Τετάρτης, στο ισό-
γειο του Βυζαντινού Μουσεί-
ου της πόλης μας.  

Αθρόα η προσέλευση του 
φιλότεχνου κοινού, που α-
νταμείφθηκε για άλλη μια φο-
ρά από την ομορφιά και την 
ποιότητα της ζωγραφικής της 
δημιουργού. Ένα κοινό που 
στάθηκε να «συνομιλήσει» με 
τις γυναικείες φιγούρες κάτω από τον υπέροχο υπο-
βλητικό φωτισμό που υπογράμμιζε τόσο τη ζεστή,  
χρωματική πανδαισία, όσο και τη δυνατή, ονειρική, 
σχεδόν, παρουσία τους σε 44 έργα. Μια καλά δο-
σμένη αφηγηματολογική προσέγγιση που την ενί-
σχυε ακόμη περισσότερο η εξαίσια μουσική των δύο 
μαθητών του Μουσικού Σχολείου Βέροιας.

 Γυναίκες κάθε ηλικίας αιώνια σύμβολα ζωής 
μπροστά στη δύναμη του πανδαμάτορα χρόνου. 
Γυναίκες της προσφοράς, κόρες και παιδιά, άλλοτε 
παιδιά και κόρες κι οι ίδιες, σε μια δυνατή εσωτερι-
κή αναπόληση. Άνθη που ανοίγονται εμπρός τους 
οι αναμνήσεις κι οι επιθυμίες τους. Άλλοτε πάλι, 
σκιάζονται από κινήσεις απόγνωσης και πόνου που 
συνεχίζουν να διαγράφουν τη γραμμή του χρόνου, 
ασταμάτητα. Βλέφαρα πότε ανοιχτά, πότε κλειστά 
που γίνονται αυλαίες σε μια εικονική αναπαράσταση 
της αναζήτησης του Χαμένου Χρόνου. Γυναικείες 

φιγούρες που ξεπηδούν από φωτεινές γραμμές-στιγ-
μές μιας θνητής ζωής κι αποτυπώνονται στο διηνε-
κές του κοσμικού χρόνου όπου το τέλος είναι πάντα 
κι η αρχή... 

Τη ζωγράφο παρουσίασε η κα Αγγελική Κοττα-
ρίδη, προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων, η 
οποία υπογράμμισε πως με τη Φωτεινή Χαμιδιελή  
αισθάνεται ότι ζωγραφίζει μια γυναίκα και μάλιστα 
μια γυναίκα στρατευμένη, και πρόσθεσε: «Την Φω-
τεινή θα την έχουμε μέχρι το τέλος Απριλίου, με μια 
έκθεση έκπληξη, που δεν θα είναι ζωγραφική, αλλά 
ποίηση».

Ο κόσμος περιηγήθηκε με ενδιαφέρον στα έργα 
της Χρονογραμμής, υπο τον ήχο του σαξόφωνου και 
του ηλεκτρικού πιάνου των μαθητών του Μουσικού 
Σχολείου Βέροιας, Τάσου Σαρίογλου και Σπύρου 
Καλατζόπουλου.

Η παρούσα έκθεση στο Βυζαντινό Μουσείο θα 
διαρκέσει μέχρι τις 15 Απριλίου 2018.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

Πρόσκληση στην κοπή πίτας
Το Δ.Σ. της Εταιρείας Μελετών Ιστορίας και Πολιτισμού Ν. Ημαθίας 

(Ε.Μ.Ι.Π.Η.) με αφορμή τη συμπλήρωση δέκα ετών από την ίδρυση της 
προσκαλεί τα μέλη και τους φίλους της στην κοπή της Πρωτοχρονιάτικης 
Βασιλόπιτας και την κήρυξη της έναρξης του επετειακού έτους.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 11 Φεβρουαρίου 2018, 
ώρα 18:00 στην έδρα της Εταιρείας στο Αρχοντικό Μπέκα, Όλγάνου 22 

(περιοχή Μπαρμπούτα).
 Θα ακολουθήσει για τα μέλη η ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, κατά τη διάρκεια της οποί-

ας θα γίνει ο απολογισμός του προηγούμενου έτους (2017). 

Έρευνα-Επιμέλεια: 
Μάκης Δημητράκης

Είναι βέβαιο ότι τα αγα-
πημένα μας πρόσωπα, αυτά 
που έχουμε «χάσει», ζουν στις 
αναμνήσεις μας. Είναι καλό 
όμως να τα τιμούμε κάπου-κά-
που και ο τρόπος που μπο-
ρούμε να το κάνουμε αυτό 
είναι τα μνημόσυνα. Εκτός ό-
μως από αυτά που γίνονται σε 
κάποια συγκεκριμένα χρονικά 
διαστήματα (40 ημέρες, ετήσιο, τριετές) έχου-
με και άλλες δεήσεις και ακολουθίες όπως τα 
τρισάγια αλλά κυρίως τα Ψυχοσάββατα που 
είναι αφιερωμένα στους νεκρούς.

Όπως η Κυριακή είναι η ημέρα της Ανά-
στασης του Κυρίου έτσι έχει καθιερωθεί το 
Σάββατο να είναι η ημέρα των κεκοιμημένων. 
Τότε πρέπει να τους μνημονεύσουμε αλλά και 
να ζητήσουμε και τις προσευχές της εκκλησί-
ας μας γι’ αυτούς.

Αν και όλα τα Σάββατα του χρόνου είναι 
αφιερωμένα στις ψυχές των χριστιανών, που 
έζησαν με την ελπίδα της ανάστασης κατά τη 
Δευτέρα Παρουσία σύμφωνα με τις γραφές, 
η Εκκλησία μας τιμά ειδικά τη μνήμη τους, τα 
δύο Ψυχοσάββατα.

Το πρώτο την παραμονή της Κυριακής της 
Αποκριάς και το δεύτερο την παραμονή της 
Κυριακής της Πεντηκοστής.

Και στα δύο αυτά – μεγάλα θα μπορού-
σαμε να χαρακτηρίσουμε – Ψυχοσάββατα η 
Εκκλησία μας μνημονεύει:

-Όσους πέθαναν πρόωρα σε ξένη γη και 
χώρα, σε στεριά και θάλασσα

-Όλους εκείνους που πέθαναν από λοιμώ-
δες νόσημα ή έχασαν τη ζωή τους σε πολέ-
μους ή πέθαναν σε σεισμούς, παγετούς και 
άλλες θεομηνίες

-Όλους εκείνους που χάθηκαν ή κάηκαν
-Όσους επειδή ήταν φτωχοί και άποροι και 

δεν φρόντισε κανείς να τους τιμήσει με ανάλο-
γες ακολουθίες και μνημόσυνα.

Θα μπορούσαμε να πούμε πως το Ψυ-
χοσάββατο τελείται ένα είδος ανεπίσημου 
μνημόσυνου, που το αναλαμβάνει η Εκκλη-
σία μας, για όλους όσους δεν μπορούν, για 
οποιοδήποτε λόγο να τελέσουν τα καθιερω-
μένα μνημόσυνα και αυτό γιατί όλοι έχουν τη 
δυνατότητα να συγχωρεθούν και να κριθούν 
κατά τη Δευτέρα Παρουσία.

Το Ψυχοσάββατο πριν την Κυριακή της 
Αποκριάς είναι αφιερωμένο στη Δευτέρα Πα-
ρουσία του Κυρίου που γιορτάζεται την επό-
μενη ημέρα ενώ σ’ αυτό πριν την Κυριακή της 
Πεντηκοστής διατρανώνεται η πίστη μας για 
την καθολικότητα της εκκλησίας, την ίδρυση 
της οποίας γιορτάζουμε την Πεντηκοστή.

Εκτός όμως από τα δύο αυτά Ψυχοσάββα-
τα που προαναφέρθηκαν σε πολλά μέρη της 
πατρίδας μας έχουμε και τέσσερα ακόμη που 
δεν περιλαμβάνονται στο τυπικό της εκκλησί-
ας. Αυτά είναι: α) Το Σάββατο, παραμονή της 
Κυριακής της Τυρινής, β) Το Σάββατο, πα-
ραμονή της Α΄ Κυριακής των Νηστειών που 
γιορτάζουμε το δια των κολλύβων θαύμα του 

Αγίου Θεοδώρου του Τήρωνος, 
γ) Το Σάββατο του Λαζάρου και 
δ) Το Σάββατο πριν την εορτή 
του Αγίου Δημητρίου που είναι 
γνωστό και σαν το Ψυχοσάβ-
βατο των Θεσσαλονικέων αφού 
τηρείται κυρίως στη συμπρωτεύ-
ουσα και σε άλλες βορειοελλαδί-
τικες πόλεις.

Το Ψυχοσάββατο των Αγίων 
Θεοδώρων τιμώνται μαζί ο Άγιος 
Θεόδωρος ο Στρατηλάτης και ο 
Άγιος Θεόδωρος ο Τήρων που 

υπήρξε στρατιώτης την εποχή των αυτοκρα-
τόρων Μαξιμιανού και Γαλέριου και ο οποίος 
υπηρετούσε στο Τάγμα των Τηρώνων (νεο-
συλλέκτων). Λίγο αργότερα ο Ιουλιανός ο Πα-
ραβάτης, γνωστός εχθρός του χριστιανισμού 
για να μιάσει (μολύνει) τους χριστιανούς, έ-
δωσε μυστικά διαταγή να ραντίσουν με αίμα 
ζώων που είχαν θυσιαστεί σε ειδωλολατρικές 
τελετές, τα τρόφιμα που θα αγόραζαν και θα 
έτρωγαν οι χριστιανοί κατά τη διάρκεια της 
πρώτης εβδομάδας της νηστείας. Πίστευε ο 
Ιουλιανός πως με τον τρόπο αυτό θα μπο-
ρούσε να συκοφαντήσει τους χριστιανούς. Ο 
Άγιος Θεόδωρος όμως παρουσιάσθηκε στον 
Πατριάρχη Ευδόξιο, φανέρωσε το σατανικό 
σχέδιο του αυτοκράτορα και ο Πατριάρχης 
προέτρεψε τους πιστούς της περιοχής των 
Ευχαΐτων της Γαλάτιας να μην αγοράσουν 
τρόφιμα – αποφεύγοντας το μίασμα – και να 
φάνε βρασμένο σιτάρι (κόλλυβα). Σε ανάμνη-
ση του γεγονότος αυτού μοιράζονται κόλλυβα 
στην εκκλησία ανήμερα της γιορτής του Αγίου.

Τα κόλλυβα είναι σιτάρι βρασμένο και συμ-
βολίζουν την κοινή μας ανάσταση. Όπως ο 
σπόρος του σιταριού πέφτει στη γη, θάβεται, 
χωνεύεται, σαπίζει και στη συνέχεια  φυτρώ-
νει καλύτερος και ωραιότερος έτσι και το νε-
κρό σώμα του ανθρώπου, θάβεται στη γη, 
λιώνει και σαπίζει για να αναστηθεί και πάλι 
άφθαρτο, ένδοξο και αιώνιο.

Αυτή την εικόνα μας δίνει ο Απ. Παύλος 
αλλά και ο Χριστός με την Ανάστασή του.

Τα Ψυχοσάββατα μπορούμε να πάμε τα 
κόλλυβα είτε στον Εσπερινό της Παρασκευ-
ής (παραμονή), είτε στη Θεία Λειτουργία του 
Σαββάτου είτε στα Κοιμητήρια ανήμερα του 
Ψυχοσάββατου. Σε κάθε περίπτωση διαβάζε-
ται η ίδια ακολουθία. Τα κόλλυβα δεν πρέπει 
να αντικαθίστανται από άλλα υποκατάστατα 
(πίτες, κουλουράκια, ψωμάκια, γλυκά, φρού-
τα), ούτε τα πετάμε παρά τα μοιράζουμε σε 
συγγενείς, γνωστούς, φίλους για τη συγχώρε-
ση των αποθανόντων.

Αξίζει να αναφερθεί πως και κατά την αρ-
χαιότητα τα κόλλυβα ήταν συνδεδεμένα με 
τους νεκρούς. Στην αρχαία Αθήνα, μεγάλη 
γιορτή ήταν τα Ανθεστήρια, προς τιμή του 
Διονύσου που διαρκούσαν τρεις ημέρες. Η 
τρίτη ημέρα της γιορτής ονομαζόταν «Χύτροι» 
και ήταν αφιερωμένη αποκλειστικά στους νε-
κρούς. Ήταν η ημέρα των ψυχών και κατ’ 
αυτήν έβραζαν σε μεγάλες χύτρες την παν-
σπερμία (ποικιλία διαφόρων σπόρων) την 
οποία πρόσφεραν στους νεκρούς ενώ έκαναν 
και σπονδές από νερό πάνω στους τάφους.

ΤΑ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΑΣ

Τα Ψυχοσάββατα
ΧΡΟΝΟΓΡΑΜΜΗ στο Βυζαντινό Μουσείο Βέροιας
Φωτεινή Χαμιδιελή: Ζωγραφίζοντας τον 
κοσμικό  μέσα από το βιωματικό χρόνο



Από τον αντιδήμαρχο οικονομικών Δήμου Βέροιας 
γνωστοποιείται ότι σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 
59 του Νόμου 4497/17, « Όσοι επαγγελματίες πωλητές 
λαϊκών αγορών δεν έχουν μέχρι τη δημοσίευση του 
ανωτέρω νόμου,  ανανεώσει την άδειά τους βάσει της 
παρ. 2 του άρθρου 39 του Ν. 4264/2014 και των κατ’ 
εξουσιοδότηση αυτής εκδιδομένων υπουργικών απο-
φάσεων, δύνανται να θεωρήσουν αυτή έως τις 31 Μαρ-
τίου 2018 με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Νόμου 
4497/17. Σε περίπτωση που οι άδειες δεν θεωρηθούν 
εντός της ως άνω ημερομηνίας ανακαλούνται οριστικά 
και αυτοδικαίως». 

Επιπλέον σύμφωνα με την παρ. 17 του άρθρου 59 
του Νόμου 4497/17, «Οι επαγγελματικές άδειες πλα-
νόδιου και στάσιμου εμπορίου που έχουν ανανεωθεί, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4264/2014 με ετήσια 
διάρκεια, ανανεώνονται εφεξής πριν τη λήξη τους για 
χρονικό διάστημα τριών (3) ετών, σύμφωνα με το άρ-
θρο 22 του Νόμου 4497/17. Τυχόν μη ανανεωθείσες 
άδειες στάσιμου και πλανόδιου εμπορίου βάσει του ν. 
4264/2014 ανανεώνονται με τις διατάξει του άρθρου 22 του παρόντος μέχρι την 31η Μαρτίου 2018. Μετά την παρέλευση του ως άνω χρονικού διαστήμα-
τος οι εν λόγω άδειες ανακαλούνται οριστικά και αυτοδικαίως».

Επίσης όσοι επαγγελματίες ή παραγωγοί  λαϊκών αγορών, πλανοδίου και στάσιμου εμπορείου δεν έχουν απογραφεί στο σύστημα ΟΠΣΠΑ, (τα ονό-
ματα όσων έχουν είδη απογραφεί είναι αναρτημένα σε πίνακες στην ιστοσελίδα του Δήμου Βέροιας ),  να προσέλθουν στο Δήμο Βέροιας για να απογρα-
φούν.    

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθύνεται για περεταίρω πληροφορίες στο 
Τμήμα Αδειών, Εμπορίου και Καταστημάτων, της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανά-
πτυξης & Τουρισμού του Δήμου Βέροιας (Γραφείο 10, Μητροπόλεως 46, Βέροια, τηλ. 
2331350517).

Έκτακτη συνεδρίαση σήμερα 
της Οικονομικής Επιτροπής

Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βέροιας  θα γίνει  σή-
μερα Παρασκευή  09-02-2018 στις  11:00 π.μ., με μοναδικό θέμα  τηνέγκριση ή 
μη πρακτικού Επιτροπής Ενστάσεων, επί ένστασης κατά της αριθμ.35/2018 από-
φασης Ο.Ε. για «Έ-
γκριση πρακτικών 
διαγωνισμού ανά-
δειξης προσωρινών 
αναδόχων για την 
«Προμήθεια ηλε-
κτρομηχανολογικού 
υλικού»». 

Η Συνεδρίαση 
είναι κατεπείγουσα 
προκειμένου να επι-
σπευστεί η διαδικα-
σία για την «Προμή-
θεια ηλεκτρομηχα-
νολογικού υλικού» 
με την έγκαιρη και ε-
μπρόθεσμη εξέταση 
του πρακτικού της 
Επιτροπής Ενστά-
σεων και τη συνέχι-
ση της διαδικασίας 
του διαγωνισμού για 
την απρόσκοπτη και 
εύρυθμη λειτουργία 
των υπηρεσιών του 
Δήμου.
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ «ΕΡΑΣΜΟΣ» 

Πρόσκληση σε Γενική συνέλευση
Καλούνται τα  μέλη του Συλλόγου Κοινωνι-

κής Παρέμβασης, με τον διακριτικό τίτλο «Ε-
ΡΑΣΜΟΣ», σε τακτική Γενική Συνέλευση, στις 
δέκα επτά (17) Φεβρουαρίου του έτους 2018, 
ημέρα Σάββατο και ώρα 12.00 μ.μ. στην επάνω 
αίθουσα της πιτσαρίας «Παπαγάλος» (Ανοίξε-

ως 104-Βέροια), με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.  Έγκριση του Απολογισμού 2017 και του Προϋπολογι-

σμού 2018 
2.  Διάφορες προτάσεις των μελών
Διευκρινίζεται, ότι σε περίπτωση, που δεν θα υπάρχει α-

παρτία στην παραπάνω ημερομηνία, η Γενική Συνέλευση θα 
πραγματοποιηθεί το Σάββατο στις είκοσι τέσσερεις (24) Φε-
βρουαρίου 2018, την ίδια  ώρα, στον ίδιο χώρο και με τα ίδια 
θέματα. Η παρουσία των μελών κρίνεται απαραίτητη. 

Για το Δ.Σ.
Η Πρόεδρος

Νόπη Σκεντερίδου

Έξτρα κάδοι 
απορριμμάτων στο κέντρο 

της Νάουσας κατά τη 
διάρκεια της Αποκριάς

Η  υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Νάουσας, για να 
ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες λόγω της μεγάλης 
προσέλευσης κόσμου για τις Απόκριες, θα τοποθετήσει στο 
κέντρο της Νάουσας (Πλατεία Καρατάσου, Βενιζέλου, Μεγ. 
Αλεξάνδρου, Βασιλέως Φιλίππου, Ζαφειράκη, Σολωμού) 
έξτρα κάδους απορριμμάτων των 1100lt, από την Τσικνοπέ-
μπτη έως και την Καθαρά Δευτέρα. Είναι στο χέρι όλων μας 
να κρατήσουμε την πόλη μας καθαρή. 

Συνελήφθησαν στη Δράμα για κλοπές 
που έκαναν και στη Νάουσα

Και η Νάουσα βρέθηκε στο στόχαστρο τριών ανδρών ηλικίας 43, 41 και 28 ετών, 
που συνελήφθησαν για κλοπές από επιχειρήσεις σε διάφορες πόλεις της χώρας 
από τις 22 Ιανουαρίου του 2017 έως 7 Φεβρουαρίου φέτος. Οι τρεις δράστες συνε-
λήφθησαν την Τετάρτη στη Δράμα, όπου προσποιούμενοι τους πελάτες επιχείρησης 
κατάφεραν να αποσπάσουν 100 ευρώ. Από την αστυνομική έρευνα που ακολούθη-
σε μετά τη σύλληψή τους, προέκυψε ότι οι δράστες κατά το χρονικό διάστημα Ια-
νουαρίου-Απριλίου 2017 μετέβησαν σε έξι ακόμη επιχειρήσεις σε Δράμα, Έδεσσα, 
Κατερίνη, Νάουσα και Αθήνα, όπου με τον ίδιο τρόπο, κατάφεραν να αφαιρέσουν 
610 ευρώ και ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου.

Μητρόπολη Βεροίας 
και Μητροπολίτης, παρόντες 

στον αγώνα για 
το Εθνικό θέμα του ονόματος 

της Μακεδονίας
Παίρνοντας αφορμή από τα πρόσφατα συλλαλητήρια που 

έγιναν στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα για το ζήτημα του ονό-
ματος της Μακεδονίας αισθάνομαι την ανάγκη να διατυπώσω 
σήμερα μερικές σκέψεις.

Στην πορεία της ιστορίας υπάρχουν γεγονότα εξαιτίας των 
οποίων αναδεικνύονται φωτισμένες προσωπικότητες και χα-
ρισματικοί ηγέτες που ορθώνουν το ανάστημά τους, γίνονται 
μπροστάρηδες και καθοδηγούν το λαό.

Ένας τέτοιος πνευματικός ηγέτης αναδείχθηκε στις ημέρες 
μας, με αφορμή το «Σκοπιανό ζήτημα» και ο μητροπολίτης μας 
κ. Παντελεήμων. Με πολλούς τρόπους που ο ίδιος θεώρησε 
πρόσφορους, χωρίς ακρότητες, προσπάθησε να ενημερώ-
σει και να καθοδηγήσει το ποίμνιό του, με εγκυκλίους που 
διαβάστηκαν στις εκκλησίες, με διάφορες εκδηλώσεις που 
πραγματοποίησε, με την παρουσία του στο συλλαλητήριο για 
τη Μακεδονία. Με τις παρεμβάσεις του, τις δηλώσεις του στα 
μέσα μαζικής ενημέρωσης προσπάθησε να τονώσει και να 
διατηρήσει υψηλό το φρόνημα και τον πατριωτισμό του λαού. 
Με αυτούς και με άλλους τρόπους επιδιώκει να ενημερώσει το 
ποίμνιό του για την επιχειρούμενη παραχάραξη της ιστορικής 
αλήθειας και να σηματοδοτήσει την πορεία που πρέπει να 
ακολουθεί. Στους δύσκολους καιρούς που περνούμε σήμερα, 
δεχόμαστε τα μηνύματα που στέλνει και αντλούμε δύναμη για 
να μην υποστείλουμε τη σημαία και να μη καμφθεί το αγωνι-
στικό μας φρόνημα. Η Μακεδονία είναι Ελληνική, μακεδονική 
εθνότητα και μακεδονική γλώσσα δεν υπάρχουν. Δεν παραχω-
ρούμε το όνομα ή παράγωγό του στους σφετεριστές και στους 
παραχαράκτες της ιστορικής αλήθειας.

Είναι ιδιαίτερη τιμή για τη Μητρόπολή μας και επαινετή η 
ενέργεια, που ο Μητροπολίτης μαζί με τον κλήρο και το ποίμνιό 
του, βρέθηκαν μεταξύ των πρωτοπόρων του αγώνα για το 
μεγάλο εθνικό μας θέμα. Ελπίζουμε και ευχόμαστε ολόψυχα ο 
αγώνας και η προσπάθεια που γίνεται να αποφέρουν τα προσ-
δοκόμενα αποτελέσματα.

Τσιομεσίδης Νικήτας
Συνταξιούχος Εκπαιδευτικός

Καταγραφή και ανανέωση αδειών 
πωλητών Λαϊκών Αγορών, 

πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου 
-Αφορά όσους  δεν έχουν ανανεώσει την άδεια τους σύμφωνα 

με την παλιά νομοθεσία λαϊκών Αγορών
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ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ

 ΒΕΡΟΙΑΣ 
Ανακοινώνεται, ότι λειτουργεί κάθε πρωί το Γρα-

φείο στο Γηροκομείο Βέροιας τηλ. 23310 24891 και 
συχνά το Γραφείο του Αδελφάτου στο Υπόγειο Δημο-
τικής Αγοράς. 

Για πληροφορίες στον κ. Ιωάννη Μούρτζιο τηλ. 
6979 221678, 23310 72525.Για οικονομική ενίσχυση 
επίσης υπάρχουν Λογαριασμοί στην ALPHA BANK. 1. 
Αδελφάτο Γηροκομείο  Βέροιας Αρ. Λογ.: 8 30 00 20 
01 00 00 70 , 

ΙΒΑΝ: GR 80 01 40 83 00 83 00 02 00 10 00 0 70
2. Σωσσίδειο Γηροκομείο Βέροιας Αρ. Λογ.:8 2 9 

00 20 01 00 00 24 , 
IBAN:  GR 78 0140 82 90 82 90 02 00 10 00 024

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

Εκ της Δ/νσεως  
του  Γηροκομείου Βέροιας

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

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Την Κυριακή 11 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 11.30 

π.μ. στην αίθουσά μας Αντ. Καμάρα 25, οι Σύλλογοί 
μας, θα έχουν ομιλία με θέμα: «Ασυμβίβαστοι σε και-
ρούς αποστασίας». 

Ομιλητής: ο κ. Σταύρος Μποζοβίτης, Θεολόγος-Ιερο-
κήρυξ. Σας καλούμε να προσέλθετε.

Με τιμή
Τα Διοικ. Συμβούλια

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.

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 11 

Φεβρουαρίου 2018 στον Ιερό 
Ναό Κυριωτίσσης - Αγ. Σάββα 
Βέροιας 40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗ-
ΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση 
της ψυχής της πολυαγαπημέ-
νης μας συζύγου, μητέρας και 
γιαγιάς

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΝΙΑΔΟΥ
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, Η εγγονή 

Τα αδέλφια, Τα ανήψια
Οι λοιποί συγγενείς

Δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 11 

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

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΟΥ
και καλούμε όλους όσους τιμούν τη μνήμη της να 

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

Τα τέκνα, 
Τα εγγόνια 
Τα ανήψια

Οι λοιποί συγγενείς

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 Πολιτι-
κού Νεκροταφείου), επιµνηµόσυνη 
δέηση υπέρ ανάπαυσης των ψυχών 
των υπέρ πατρίδας πεσόντων και 
των θανόντων Αξιωµατικών και Οπλι-
τών σε περίοδο ειρήνης.  

 Από τη Διοίκηση της Μεραρχίας 
καλούνται οι συγγενείς, οι αρχές και 
οι κάτοικοι της Βέροιας, εφόσον επι-
θυµούν  να τιµήσουν τη µνήµη των νεκρών µε την παρουσία τους.    

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
 ΝΑΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Φέρεται εις γνώσιν των ευσεβών χριστιανών ότι το 

Σάββατο 10 Φεβρουαρίου 2018 είναι το ΜΕΓΑ ΨΥΧΟ-
ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΩΝ ΑΠΟΚΡΕΩ.

Το πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών έχει ως εξής:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9-2-108
16.00-17.00 Τρισάγια επί των μνημάτων
17.00-18.30 Μέγας Εσπερινός μετά του νεκρώσιμου 

κανόνος, και επιμνημόσυνη δέηση
ΣΑΒΒΑΤΟ 10-2-2018
07.00-09.30 Όρθρος – Θεία Λειτουργία – Επιμνημό-

συνη δέηση
09.30-12.00 Τρισάγια επί των μνημάτων
16.00-7.00 Τρισάγια επί των μνημάτων
Προς διευκόλυνση των πιστών θα κατασκευαστεί 

από τον Ιερό Ναό ένα κοινός δίσκος κόλλυβων.
Εκ του Ιερού Ναού

Όπως έγινε γνωστό στο Κέντρο Υγεί-
ας Βέροιας λειτουργούν τα παρακάτω 
Ιατρεία και  τμήματα σε πρωινό ωράριο 
με ραντεβού:

1. Ιατρεία: Γυναικολογικό  
2.  Γενικής Ιατρικής                                          
3. Καρδιολογικό    
4. Οδοντιατρικό                                                                                                    
5. Ορθοπεδικό  
6.  Παθολογικό  
7. Χειρουργικό  
8. Ψυχιατρικό 
10. ΩΡΛ 
11.Ακτινολογικό Εργαστήριο (
υπερηχογραφήματα- μαστογραφί-

ες-ακτινογραφίες)
12. Μικροβιολογικό Εργαστήριο
13.Τμήμα Εμβολίων με Παιδίατρο 
14.Τμήμα Ενεσοθεραπείας 
15.Τμήμα προετοιμασίας γονεϊκότη-

τας και θηλασμού 
-Μαθήματα  Ψυχοπροφυλακτικής  
-Τμήμα Μητρικού θηλασμού- Επι-

σκέψεις κατ΄ οίκον 
16.Φυσικοθεραπείες κατ΄οίκον 
17. Κοινωνική Λειτουργός
-από το μήνα Ιούλιο 2017 ξεκινήσα-

με μια νέα δράση, σε συνεργασία με το 
ΚΕΔΜΟΠ

«Χάρισε Ζωή» (Κέντρο Ενημέρωσης 
και Προσέλκυσης Εθελοντών Δοτών 
Μυελού των Οστών του Πανεπιστημίου 

Πατρών) με σκοπό την ενημέρωση του 
πληθυσμού και την εγγραφή εθελοντών 
δοτών μυελού των οστών για την κατα-
πολέμηση της λευχαιμίας.

Οι ενδιαφερόμενοι (ηλικίας από 18 έ-
ως 50 ετών) μπορούν να ενημερωθούν 
και με μια απλή  και ανώδυνη διαδικα-
σία (που περιλαμβάνει τη συμπλήρωση 
της αίτησης εγγραφής  και δειγματολη-
ψία με λήψη σάλιου) να γίνουν εθελο-
ντές δότες. 

Για περισσότερες πληροφορίες ε-
πικοινωνήστε στο τηλ.: 23310 24661 
(από τις 9:00 έως τις 13:00) κατά τις 
εργάσιμες ημέρες, ή επισκεφθείτε μας 
στο Γραφείο 7 (γραφείο Κοινωνικής Λει-
τουργού) στο ισόγειο. 

- από τον μήνα Φεβρουαρίου θα 
λειτουργεί το Ιατρείο ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟΥ 
ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ δύο φορές κάθε μήνα. 

Τα ραντεβού θα προγραμματίζονται 
κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας στο 
: 2331071954

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ : 
2331062985 ΚΑΙ 2331062198

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 
2331022332 – 2331024661- 

2331021863
      

ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ιατρεία και  τμήματα που 
λειτουργούν στο 

Κέντρο Υγείας Βέροιας 
(πρώην ΠΕΔΥ-ΙΚΑ) 



Γράφει ο Λευτέρης 
Αυγενάκης*

Τα τρία χρόνια της διακυ-
βέρνησης ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ σημα-
τοδοτούν την αρχή του τέλους 
για την πιο αποτυχημένη κυ-
βέρνηση της μεταπολίτευσης. 
Με τις εκλογές να βρίσκονται 
προ των πυλών και την συ-
ντριβή του πολιτικού συνον-
θυλεύματος Αριστεράς και α-
κροδεξιάς να μοιάζει βέβαιη, 
η Κυβέρνηση επιστρατευτεί το 
οπλοστάσιο της προπαγάνδας 
με στόχο να καλύψει τα ολέ-
θρια αποτελέσματα των πολι-
τικών της.

Ο κ. Τσίπρας, ο πιο αναπο-
τελεσματικός Πρωθυπουργός των τελευταίων χρόνων 
είναι και ο πιο επικίνδυνος πολιτικός της Χώρας, κα-
θώς με σκοπό να παραμείνει στην καρέκλα χειρίζεται 
θέματα οικονομίας, ακόμα και εθνικά θέματα με όρους 
επικοινωνιακούς, δίχως να διστάζει να προβεί σε εξό-
φθαλμη παραβίαση της δημοκρατικής νομιμότητας και 
της ανεξαρτησίας των θεσμών. 

Οι τακτισμοί  αποπροσανατολισμού της κοινής 
γνώμης συνεχίζονται και στην «υπόθεση Novartis» 
με την Κυβέρνηση να χειρίζεται θεσμούς και 
διαδικασίες κατά το δοκούν, να συκοφαντεί 
πολιτικούς αντιπάλους και να προσπαθεί να 
χειραγωγήσει την δικαιοσύνη μέσω δήθεν 
«προστατευόμενων μαρτύρων». Πρακτικές 
που πρόσφατα εφάρμοσαν και στα σκάνδαλα 
Καμμένου, αναφορικά με το Noor – 1 και την 
«σκιώδη» υπόθεση της πώλησης εξοπλιστι-
κών στην Σαουδική Αραβία μέσω του καταδι-
κασμένου κ. Παπαδόπουλου.

Αναφορικά με το δήθεν «μεγαλύτερο 
σκάνδαλο της μεταπολίτευσης»-παραπέτα-
σμα καπνού που ακολούθησε, τυχαία, τα α-
ντικυβερνητικά συλλαλητήρια, δεν προκύπτει 
κανένα συγκεκριμένο αντικειμενικό εύρημα. 
Δεν υπάρχει λογαριασμός ή έγγραφο που να 
δικαιολογεί τις εσπευσμένες αξιολογικές κρί-
σεις της Κυβέρνησης, η οποία έχει προδικά-
σει ακόμη και το αποτέλεσμα της εν εξελίξει 
διαδικασίας. Όλες οι κατηγορίες στηρίζονται 
σε τρεις ανώνυμες μαρτυρικές καταθέσεις 
οι οποίες δόθηκαν τις τελευταίες τρεις εβδο-
μάδες με εξαίρεση μία μαρτυρία από τον 
προηγούμενο Νοέμβριο. Επιπλέον, από τους 
μάρτυρες ούτε ένας ισχυρίζεται ότι μετείχε σε 
διαδικασία χρηματισμού. Αντίθετα και οι τρεις 
υποστηρίζουν ότι «άκουσαν», «τους είπαν», 
«υποθέτουν», «εικάζουν».

Ενώ, ο Πρόεδρος της Βουλής αρνείται 
να δοθούν αντίγραφα ακόμη και στους βου-

λευτές της αρμόδιας εξεταστικής 
επιτροπής, παρά το γεγονός ότι 
τα μέλη της ομόφωνα το ζήτησαν.

Απέναντι στις μισές αλήθειες 
και τα υπονοούμενα που σκοπό 
έχουν τον πολιτικό αφανισμό α-
ντιπάλων, η Ν.Δ. προτάσσει την 
άμεση διερεύνηση του επονομα-
ζόμενου «σκανδάλου Novartis». 
Η θέση μας είναι ξεκάθαρη. Όλα 
στο φως. Χωρίς κουκούλες. Χω-
ρίς λάσπη.

Παρά τις «φιλότιμες» προ-
σπάθειες των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, η Ελ-
λάδα παραμένει Δημοκρατική Πο-
λιτεία και καμία Κυβέρνηση δεν 
θα μπορέσει να γίνει καθεστώς. 
Οι δημοκρατικοί θεσμοί είναι πο-
λύ πιο ισχυροί από αυτούς που 

επιδιώκουν να τους υπονομεύσουν. Το Κράτος Δικαίου 
πάντα επιβάλλεται στο παρακράτος και οι «μνηστή-
ρες» της θεσμικής εκτροπής σύντομα θα λογοδοτή-
σουν ενώπιον του ελληνικού Λαού, αλλά και της ελλη-
νικής Δικαιοσύνης.

* Ο κ. Λευτέρης Αυγενάκης είναι Γραμματέας 
της Πολιτικής Επιτροπής 

της Ν.Δ. και Βουλευτής Ηρακλείου
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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.

Αποκριάτικο γλέντι του 
Λυκείου Ελληνίδων Βέροιας 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Λυκείου των Ελληνίδων 
Βέροιας σας προσκαλεί στο Αποκριάτικο γλέντι του, που 
θα γίνει στις 17 Φεβρουαρίου 2018 ημέρα Σάββατο και 
ώρα 8.30 μμ. στο κέντρο «Ακρόπολη». Η παρουσία σας θα 
μας τιμήσει. Την εκδήλωση πλαισιώνουν «η κομπανία του 
Τριαντάφυλλου Ασαρτζή» και «Θρακιώτικη Γκάϊντα με τον 
Βασίλη Καρακούση».

Με τιμή το Δ.Σ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ 
ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

(Αρθρο 135 ΚΠολΔ)
Με τιην υπ’αριθμ. 6045 Γ’/8-2-2018 εκθεση επίδοσης 

μου , εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής του Εφετείου Θεσσα-
λονίκης (Πρωτοδικείου Βέροιας)  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Δ. ΤΣΟΡ-
ΜΠΑΤΖΙ-ΔΗΣ . με έδρα την Βέροια ,οδός Δ.Σολωμού αρ. 
10 , επέδωσα στην κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βέροιας κ. 
Συμέλα Καρακασίδου,  για την καθ’ης η αγωγή ROSITSA 
(Ροσίτσα) ATANASOVA (Ατανάσοβα) του Στεφάνοβα Α-
ΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ, κατόπιν της σχετικής παραγγελίας 
προς επίδοση του Δικηγόρου Βέροιας, κ. Δημητρίου Μπα-
κάλη πληρεξούσιος του Γεωργίου Τσολερίδη του Χαρα-
λάμπους, κατοίκου Διαβατού Βέροιας  ακριβές αντίγραφο 
της από 3-1-2018 ΑΓΩΓΗΣ με αριθμό κατάθεσης 22/ΓΔ-
ΔΖ/2018.

Η πιο πάνω αγωγή απευθύνεται στο Μονομελές Πρω-
τοδικείο Βέροιας με την οποία ορίστηκε ημέρα συζήτησης 
η 16η Ιανουαρίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ωρα 09.00 στο 
κατάστημα του Πρωτοδικείου Βέροιας. 

Η δημοσίευση γίνεται για να λάβει γνώση και για τις 
νόμιμες συνέπειες, η Ροσίτσα Ατανάσοβα του Στεφάνοβα, 
ή κάθε τρίτος που γνωρίζει αυτήν, καλούμενη συγχρόνως 
να παραστεί στη συζήτηση της αγωγής όταν και όπου πιο 
πάνω ορίζεται.. 

Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Δ.ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΙΔΗΣ

Τις δαπάνες για τις συντάξεις 
δημοσιοποιεί το Υπουργείο

Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ανακοινώνει τη δημο-
σίευση των εκθέσεων του Ενιαίου Συστήματος Ελέγχου και Πληρωμών Συντάξεων «ΗΛΙΟΣ» για την 
αποτύπωση της δημοσιονομικής δαπάνης των χορηγούμενων συντάξεων για τους μήνες Σεπτέμβριο, 
Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2017. 

Μετά την οριστικοποίηση όλων των κωδικών πληρωμών των συντάξεων των πρώην ΦΚΑ και του 
ΓΛΚ που ενοποιήθηκαν στον ΕΦΚΑ, και για την ορθή τους απεικόνιση, οι πίνακες ροών συντάξεων του 
έτους 2017 αναρτώνται εκ νέου. 

Με βάση την τελευταία έκθεση του Δεκεμβρίου του 2017, πληρώθηκαν συνολικά 4.496.290 συντά-
ξεις, από τις οποίες οι 2.851.060 ήταν κύριες, οι 1.237.924 επικουρικές και 407.306 μερίσματα. 

Η μηνιαία δαπάνη που κατέβαλλαν τα ταμεία ανήλθε σε 2.311.605.665,79 € και περιλαμβάνει τις 
κρατήσεις φόρου, τις κρατήσεις υπέρ υγείας και ΑΚΑΓΕ  ενώ δεν περιλαμβάνει την παροχή ΕΚΑΣ. 

Το πλήθος των συνταξιούχων ήταν 2.586.480. Το μέσο εισόδημα από κύριες συντάξεις ανήλθε 
σε 722,26€, το μέσο εισόδημα από επικουρικές σε 171,67€ και το μέσο εισόδημα από μερίσματα σε 
97,93€ διαμορφώνοντας έτσι το μέσο εισόδημα όσων δικαιούνται κύρια και επικουρική σύνταξη στα 
894€.

Υπεγράφησαν από τον Υπουργό Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων Βαγγέλη Αποστόλου 
και τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Βασίλη 
Κόκκαλη οι Υπουργικές Αποφάσεις που αφορούν 
στον καθορισμό του ύψους της συνδεδεμένης ε-
νίσχυσης για το έτος 2017 (άρθρο 52 Κανονισμός 
Ε.Ε. 1307/2013) για την καλλιέργεια των οσπρίων 
που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, 
των πρωτεϊνούχων κτηνοτροφικών ψυχανθών, 
των πρωτεϊνούχων σανοδοτικών ψυχανθών, των 
σπαραγγιών και των καρπών με κέλυφος. 

Πιο αναλυτικά,  ο καθορισμός του ύψους ενί-

σχυσης, ανά καλλιέργεια, έχει ως εξής: 
-καλλιέργεια οσπρίων για ανθρώπινη κατα-

νάλωση, συνδεδεμένη ενίσχυση  ύψους 163,66 
ευρώ/εκτάριο,  -καλλιέργεια πρωτεϊνούχων κτη-
νοτροφικών ψυχανθών, συνδεδεμένη ενίσχυση 
ύψους 87,22 ευρώ/εκτάριο, -καλλιέργεια πρωτε-
ϊνούχων σανοδοτικών ψυχανθών, συνδεδεμένη 
ενίσχυση  ύψους 154,07 ευρώ/εκτάριο,  -καλλιέρ-
γεια σπαραγγιών, συνδεδεμένη ενίσχυση ύψους 
602,00 ευρώ/εκτάριο, -καλλιέργεια καρπών με 
κέλυφος, συνδεδεμένη ενίσχυση ύψους 125,74 
ευρώ/εκτάριο.

 Από το “ηθικό πλεονέκτημα” 
στον πολιτικό χαφιεδισμό και τις 

δολοφονίες προσωπικοτήτων

Καθορισμός συνδεδεμένων 
ενισχύσεων 2017

 για  όσπρια, κτηνοτροφικά - σανοδοτικά 
ψυχανθή, σπαράγγια και καρπούς με κέλυφος



Γράφει η Σοφία Πιστοφίδου-Τσόγκα
Καθηγήτρια Φιλόλογος

Με τον τίτλο «Η κυρία Τσαγερό» η αξιότιμη συμπολίτισ-
σά μας κυρία Όλγα Κουτμηρίδου-Μεταξά παρουσίασε το 
πρώτο ολοκληρωμένο βιβλίο, με το οποίο εμφανίζεται στα 
πολιτιστικά ενδιαφέροντα της πόλεως μας. 

«Η κυρία Τσαγερό, μέσα από τις περιπέτειές της, α-
νακαλύπτει τις σημαντικές αξίες της φιλίας, της αγάπης 
και της αλληλεγγύης, …την ομορφιά της ζωής, την ‘συμ-
βίωση’ με την φτώχεια, αλλά και την αγάπη, στην πόλη 
και στο ορεινό χωριό». Το στίγμα της δίνει η συγγραφεύς 
με την αφιέρωση, η οποία συνοψίζει το νόημα της ζωής ενός 
ολοκληρωμένου ανθρώπου, μέσα από τις «στάσεις» της δι-
αδρομής: οικογένεια ευρύτερη και ιδιαίτερη, παιδιά, εγγόνια, 
συνεργάτες, φίλοι. Λέξεις, τονισμένες και με τον προσδιορι-
σμό της η καθεμιά, «λατρεμένα», «χαρισματικούς», «πο-
λύτιμους», έχουν ήδη στήσει τον καμβά πάνω στον οποίο 
θα «κεντηθεί» το εργόχειρο.

«…Πάνω στη σόμπα έβραζε το τσάι στο τσαγερό, 
δίπλα, σε μια κατσαρολίτσα, το γάλα, και οι δυο κυρίες 
πιάσανε κουβέντα». Προσωποποιήσεις εύστοχες συνηθι-
σμένων σκευών μιας απλής συνηθισμένης κουζίνας, δίνουν 
την ευκαιρία για μια πιο «σοβαρή εκτίμηση» της προσφοράς 
των άψυχων αντικειμένων, τσαγιέρας, γαλατιέρας, φουφούς, 
θερμάστρας, καθώς αυτές οι «συσκευές» είναι απαραίτητα 
στοιχεία της κουζίνας σ’ ένα νοικοκυριό, όπως τουλάχιστον 
αυτό παρουσιάζεται στο λογοτέχνημα. «Η κυρία Τσαγερό 
έβγαζε το καπέλλο της και έριχνε με χάρη και προσοχή 
το γευστικό τσαγάκι στα φλυτζάνια. Η κυρία Γαλατιέρα 
πάλι πρόσεχε, μη χυθεί το γάλα στο τραπεζομάντηλο. 
Μετά γυρίζανε και οι δυο στην θέση τους πάνω στην κυ-
ρία Φουφού, την σόμπα μας». 

Τα σκεύη της κουζίνας μπορούν, στην εποχή που τοπο-
θετείται η «δράση» τους, να μετακινηθούν και εκτός οικίας. 
Δεν υπήρχαν τότε οι, γνωστές σήμερα σε όλους σχεδόν, 
ευκολίες, όπως η βρύση του νερού, μέσα στα σπίτια. Τότε 
μεταφερόταν με κόπο, είναι αλήθεια, από κάποια πηγή ή 
κρήνη, με στάμνες νερού, πήλινες για πιο δροσερό πόσιμο, 
ή με κουβάδες και στάμνες τσίγκινες.

Η διαδρομή προς την βρύση ή την πηγή πρόσφερε 
πλούσιες εμπειρίες. «Εγώ και ο Νίκος πήραμε την κυρία 
Τσαγερό και μια μικρή στάμνα και πήγαμε για νερό. 
Πάνω στις ασημί πετρούλες, πηδούσαμε κουνώντας 
πέρα-δώθε την κυρία Τσαγερό και την στάμνα. Γεμίζαμε 
γρήγορα παγωμένο νεράκι από την πέτρινη βρυσούλα 
μας και αρχίζαμε το παιχνίδι με τα βατράχια της γούρ-
νας, …,ώσπου η φωνή της γιαγιάς διέκοπτε πάντα αυτό 
το πρωϊνό ξέφρενο κυνήγι των βατράχων». Οι παιδικές 
ζωηράδες και αταξίες -μεγάλη ποικιλία- δεν έχουν τελειωμό 
σ’ ένα τόσο «ευρύχωρο» πεδίο. Όχι ζωηράδες σ’ ένα α-
σφυκτικό αστικό διαμέρισμα, αλλά σε λοφίσκους, συστάδες 
θάμνων, πρασινάδες και δασάκια, κάτω από σκιερές κλημα-
ταριές, δίπλα στα σαπουνόχορτα της βρύσης και στα λιθάρια 
των χωμάτινων, ευτυχώς!! δρομίσκων του χωριού.

«ΟΙ μέρες κυλούσαν μέσα σε μια πανδαισία από 
χρώματα, αρώματα, κίνηση, φωνές ζώων και ανθρώ-
πων». Και βέβαια, αγκαλιασμένες, πορεύονταν οι αταξίες 
με τα κακαρίσματα και τα κικιρίκου των πουλερικών, τα 
μουκανητά των αγελάδων, τα χλιμιντρίσματα των αλόγων 
και τα ογκανητά των συμπαθέστατων γαϊδαράκων, συν τα 
κελαηδήματα των πουλιών, τα τζιτζικίσματα των τεττίγων και 
τα ζουζουνίσματα των ποικίλων εντόμων.

Δροσερό, χαριτωμένο, ζωηρό και γοργό το ύφος, περνά 
σαν τρεχάτο πουλαράκι στο λειβάδι, από το ένα «ενσταντα-
νέ» στο άλλο, καταϊδρωμένο και ξεφυσώντας ευχαριστημένο 
από την γεμάτη υγεία διαδρομή.

Παραμυθάκι και πραγματικότητα, φαντασία και «ρεαλι-
σμός», εναλλάσσονται διασκεδαστικά, αλλά και διδακτικά, 
συμβοηθούμενα και από τις ζωγραφιές και τις φωτογραφίες, 
στα εξώφυλλα και στις μέσα σελίδες. Και ανταποκρίνονται 
όλα μαζί, στοργικά, στις περιγραφές της λογοτέχνιδος πα-
ρακολουθώντας με συνέπεια τα κατορθώματα !! των μικρών 
ηρώων, καθώς και τον μικρόκοσμο, ως βάση, ενός ορεινού 
χωριάτικου, απλοϊκού, συμπαθητικού νοικοκυριού, απόλυτα 
σεβαστού και καταξιωμένου.

Λες και μας προετοιμάζει να σχεδιάσουμε καλοκαιρινές 
διακοπές, για εκεί που ξέραμε παλιά, στα χωριουδάκια μας, 
με τις αναμνήσεις μας. Εκεί, ίσως βρούμε πάλι κάποια κομ-
μάτια παιδικότητας, εφηβικών ονειροπολημάτων, νεανικών 
προσδοκιών.

Βέβαια, σήμερα, σχεδόν σε όλην την ύπαιθρο έχει νερό 
στα σπίτια, άσφαλτο στους δρόμους, cd στην «διαπασών», 
ραδιόφωνα και τηλεόραση, και πολλά άλλα του σύγχρονου, 
τρομάρα μας, τεχνικού πολιτισμού!! Μα, όλο και κάπου θα 
βρεθεί μια «ρομαντική» γωνίτσα, δίπλα στο πουρνάρι, πά-
νω σ’ ένα βραχάκι, μια πατημασιά θύμπερι και σβουνιά!!, 
ένα ογκάνισμα του δυσεύρετου πια γαϊδουράκου. Σίγουρα 
όμως θα έχει φεγγάρι και αστέρια, αυτά τουλάχιστον γλύτω-
σαν από την μανία του ανθρώπου. Ας ετοιμαστούμε λοιπόν!

«Πέρασαν δυο ώρες παιχνιδιού. Εγώ και ο Νίκος 
μαζέψαμε λουλουδάκια, ανεβήκαμε στην ξινομηλιά μας, 
ξαπλώσαμε κάτω από το αμπέλι μας, ακούσαμε τα που-
λάκια να κελαηδάνε, κλωτσήσαμε την μπάλα μας μέσα 
στο χορτάρι, συναντηθήκαμε με μια χελώνα, βρήκαμε 
μια φωλίτσα από μυρμήγκια και κυνηγήσαμε έναν σκί-
ουρο που έκλεβε τα φρούτα μας».

Συγχαίρουμε την κυρία Όλγα Κουτμηρίδου-Μεταξά για το 
βιβλίο της και την ευχαριστούμε για την ομορφιά, την ανεμε-
λιά και την ξενοιασιά που μας χάρισε.

Της ευχόμεθα υγεία και χαρά και έμπνευση, ώστε να μας 
προσφέρει και άλλα λογοτεχνικά «κ ε ν τ ή μ α τ α  ».
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ 
ΞΗΡΟΛΙΒΑΔΟΥ

Ετήσιος χορός και κοπή πίτας
    

Ο Πολιτιστικός Όμιλος Ξηρολιβάδου προσκαλεί όλα τα μέλη του και τους φίλους του χωριού 
στον Ετήσιο Χορό του και την Κοπή της Πίτας που θα γίνει το Σάββατο 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 περιλαμβάνει πλή-
ρες μενού, 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 ακό-
μη περισσότερη μουσική. 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ στα τηλέφωνα:
6970446480 – 6946798126 – 6986549070

ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ

Ημερήσια εκδρομή στην Καστοριά
Η Λέσχη μας στα πλαίσια του προγράμματός μας διοργανώνει ημερήσια εκδρομή την 

Καθαρά Δευτέρα 19-2-2018 στην Καστοριά και καλούμε τα μέλη και τους φίλους της Λέσχης. 
Θα επισκεφθούμε το μουσείο κέρινων ομοιωμάτων, καφέ παραλία, φαγητό Καστοριά, από-
γευμα καφέ στην Κοζάνη.

Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνείστε μας ή περάστε από τα γραφεία μας Ανοίξε-
ως 90, τηλ.: 23310 25654.

Η Λέσχη μας είναι ανοικτή Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή ώρες 10.30-12.30. Ώρα αναχώ-
ρησης 8 π.μ. και τιμή εισιτηρίου 15,00 ευρώ.

Το Δ.Σ.

ΜΟΥΣΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΗ 
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «ΧΕΡΙ ΜΕ ΧΕΡΙ» 

για φιλανθρωπικό σκοπό
Η Εύξεινος Λέσχη Ποντίων Νάουσας διοργανώ-

νει μουσικοχορευτική παράσταση, φιλανθρωπικού 
χαρακτήρα, με τίτλο «ΧΕΡΙ ΜΕ ΧΕΡΙ, η παράδοση 
της Ελλάδας», η οποία θα πραγματοποιηθεί την 
Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου και ώρα 8:30 μ.μ. στο 
Δημοτικό Θέατρο Νάουσας. 

Στην εκδήλωση συμμετέχουν το Λύκειο Ελλη-
νίδων Νάουσας, ο Όμιλος Περιβάλλοντος και Πο-
λιτισμού «ΑΡΑΠΙΤΣΑ», ο Πολιτιστικός Σύλλογος 
«ΠΥΡΣΟΣ», ο Όμιλος Αρκοχωρίου «ΑΡΚΤΟΣ», , 
ο Σύλλογος Βλάχων Νάουσας, ο Σύλλογος Ποντίων Μακροχωρίου, ο Σύλλογος Κρητών 
Ωραιοκάστρου “Ο Ερωτόκριτος”, το Τμήμα Πανελληνίων Χορών της Ευξείνου Λέσχης Νά-
ουσας και το Τμήμα Ποντιακών Χορών της Ευξείνου Λέσχης Νάουσας. Την παράσταση θα 
πλαισιώσει μουσικά πλήθος καλλιτεχνών, ενώ, αυτή, γίνεται με την υποστήριξη του Δήμου 
Ηρωικής Πόλης Νάουσας. Η εκδήλωση πραγματοποιείται για την στήριξη του Γηροκομείου 
Νάουσας. Οικ. Ενίσχυση 4 € (Τα έσοδα θα διατεθούν στο Γηροκομείο Νάουσας). Εισιτήρια 
διατίθενται στα γραφεία της Ευξείνου Λέσχης Νάουσας και στο κατάστημα Αέναη γη (Δη-
μαρχίας 6). 

Το Καραβάνι του Τσίρκου Θέατρου 
Dromocosmicas σταθμεύει στην Εληά

O Vagor και η Bellavita , οι Muamba, 
Κλόουν, Ζογκλέρ και Ακροβάτες , το Κα-
ραβάνι Βαριετέ και ...δυο περιπλανώμε-
νες τσιγγάνες θα μας θυμίσουν πως -ναι!- 
έρχονται Απόκριες! Το Καραβάνι του Τσίρ-
κου Θέατρου Dromocosmicas σταθμεύει 
στην Εληά και θα υποδεχθεί τους μικρούς 
μας φίλους. Αναλυτικά το πρόγραμμα πα-
ραστάσεων:

Πρόγραμμα Παραστάσεων:
Παρασκευή 9/01- 2 πρωινές παρα-

στάσεις για Σχολεία
• 09.30 π.μ. Gypsy Moth Puppet 

Theatre
«Ο γύρος της μπουγάδας σε 30λεπτά» 

(Κουκλοθέατρο)
• 11:30π.μ «Vagor & Bellavita(Τσίρκο 

θέατρο)
• 20.00 Καραβάνι Βαριετέ (Τσίρκο θέ-

ατρο)
Σάββατο 10/01
• 12.00-14.00 Αποκριάτικη Παρέλαση στους δρόμους της πόλης
• 18.00 Καραβάνι Βαριετέ (Τσίρκο θέατρο)
Κυριακή 11/01
• 12.00μ «Muamba» (Τσίρκο θέατρο)
• 18.00 «Vagor & Bellavita» (Τσίρκο θέατρο)
Οι πρωινές παραστάσεις για μαθητές Σχολείων του Δήμου Βέροιας είναι δωρεάν , οι 

απογευματινές έχουν είσοδο 5€.

Παρουσίαση βιβλίου
«Η κυρία Τσαγερό» της Όλγας Κουτμηρίδου-Μεταξά



Σε οικογενειακό κλίμα πραγματοποιήθηκε η κοπή πίτας  της Παθολο-
γικής Κλινικής του Νοσοκομείου της Βέροιας  παρουσία του ιατρικού και 

νοσηλευτ ικού 
προσωπικού . 
Η  ε κδ ή λω σ η 
ξεκίνησε με τις 
ευχές του Διευ-
θυντή της κλινικής , κ. Χρήστου Κούτρα για καλή χρονιά 
,   ο οποίος αφού  ευχαρίστησε γιατρούς και νοσηλευτικό 
προσωπικό για τις προσπάθειες που καταβάλουν , τόνισε 
ότι ο δικός τους ρόλος είναι κυρίαρχος, στην αναβάθμιση 
των υπηρεσιών υγείας του νοσοκομείου . Ακολούθησε 
φαγοπότι και χορός , σε  ευχάριστο κλίμα !
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10 Φεβρουαρίου στον  
ΣΕΙΡΙΟ ο χορός των 
Κρητικών Ημαθίας

Ο σύλλογος Κρητικών Νομού Ημαθίας σας 
προσκαλεί στον ετήσιο χορό του, που θα πραγ-
ματοποιηθεί στις 10 Φεβρουαρίου 2018 στο κέ-
ντρο ΣΕΙΡΙΟΣ στο Μακροχώρι Ημαθίας.

  Τη βραδιά πλαισιώνουν οι καλλιτέχνες Νί-
κος, Ζήνος και Στέλιος Περουλάκης με το συ-
γκρότημά τους.

  Γενική είσοδος: 20€ - Παραδοσιακό κέρα-
σμα, Πλήρες μενού, βραστό και πιλάφι, απε-
ριόριστα αναψυκτικά, μπύρες, τσικουδιά και 
Κρητικό κρασί

Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΕΑΝ.   
Πληρ. 6944 450764

Ο χορός και η πίτα του 
ΚΑΠΗ Δήμου Βεροίας

Το ΚΑΠΗ Δήμου Βεροίας του Ν.Π. ΚΑΠΑ Δήμου Βέ-
ροιας πραγματοποίησε τον ετήσιο χορό του και  έκοψε 
την βασιλόπιτα του για τα μέλη του την Πέμπτη 1 Φε-
βρουαρίου 2018 στην κατάμεστη αίθουσα του πολυχω-
ρου ‘’ΕΛΙΑ’’ Βεροίας.

 Την εκδήλωση χαιρέτησε ο Πρόεδρος του Ν.Π.ΚΑΠΑ 
Βέροιας Κος Στέργιος Διαμαντής και ο Δημ.Σύμβουλος 
Χρήστος Κούτρας.

 Το φλουρί το έτυχε η Κα Ζιαμπούλη Ευδοξία στην 
οποία δόθηκε μια μπιζουτιέρα, την κατασκευή της οποίας 
επιμελήθηκε το τμήμα  Εργοθεραπειας  του ΚΑΠΗ. 

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του καταστατικού 
και  την 1η/ 11-1-2018 απόφαση του Διοικη-
τικού Συμβουλίου   ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ τα μέλη του 
Συνδέσμου μας σε τακτική εκλογοαπολογιστική  
Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την 
Κυριακή 25 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 11π.μ.,  
στην αίθουσα του Συνδέσμου πάροδος Βερμίου 
3 Βέροια, με θέματα:

1. Εκλογή προεδρείου.
2. Εκλογή εφορευτικής επιτροπής.
3. Έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ. έτους 2017 

και αναφορά σε θέματα που απασχολούν την 
τάξη των Συνταξιούχων.

4. Οικονομικός απολογισμός έτους 2017.
5. Έκθεση ελεγκτικής επιτροπής.
6. Προϋπολογισμός οικ. έτους 2018.
7. Κριτική επί των πεπραγμένων.
8. Έγκριση ή μη του απολογισμού 2017, προ-

ϋπολογισμού 2018 και πεπραγμένων του Δ.Σ. 
έτους 2017.

9. Προτάσεις μελών, ερωτήσεις, διευκρινίσεις.
10.  Δευτερολογία προέδρου.
11. Σύντομη τοποθέτηση και παρουσίαση των 

υποψηφίων από τους επικεφαλείς των Συνδυα-
σμών.

12.  Οι αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου Δ.Σ., 
Ελεγκτικής Επιτροπής και αντιπροσώπων στην 
Π.Ο.Π.Σ., θα αρχίσουν στις 1:30μ.μ. και θα δι-

αρκέσουν μέχρι 6:30μ.μ. ενώπιον δικαστικού 
αντιπροσώπου.     

Απαραίτητη η επίδειξη Α.Τ. ή άλλου αποδει-
κτικού στοιχείου. Δικαίωμα ψήφου έχουν όσα 
μέλη είναι ταμειακά τακτοποιημένα μέχρι και 
τοοικ. έτος 2017. Έχουν τη δυνατότητα να τακτο-
ποιηθούν ή να εγγραφούν  νέα μέλη μέχρι Παρα-
σκευή 23 Φεβρουαρίου 2018 και σε περίπτωση 
μη  απαρτίας έως Παρασκευή 2 Μαρτίου 2018.

 Όσοι επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα 
για τα όργανα του Συνδέσμου, παρακαλούνται 
να υποβάλουν αίτηση στο γραφείο του Συνδέ-
σμου, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέχρι 
23 Φεβρουαρίου 2018.

Εάν για διάφορους λόγους δεν θα έχουμε α-
παρτία την πρώτη Κυριακή, η εκλογοαπολογιστι-
κή συνέλευση  θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 
4 Μαρτίου 2018, την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο και 
με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Για περισσότερες πληροφορίες στο Γραφείο 
του Συνδέσμου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Για έκτακτες περιπτώσεις στο τηλέφωνο 
6974297043.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος 

ΓΚΟΓΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Ο Γεν. Γραμματέας

  ΤΟΠΑΛΤΖΙΚΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ

«Εχθροί εξ αίματος» 
του Αρκά

 στο Δημοτικό θέατρο Νάουσας 
-Με τη στήριξη του  Συλλόγου Νεφροπαθών Νομού Ημαθίας

 Η  θεατρική ομάδα εκπαιδευτικών ΕΠΑΛ Βέροιας θα δώσει παράσταση στο Δημοτικό Θέατρο Νάουσας με 
το έργο του Αρκα  «ΕΧΘΡΟΙ ΕΞ ΑΙΜΑΤΟΣ».

Η παράσταση έχει τη στήριξη του Συλλόγου Νεφροπαθών και θα γίνει στις 10 Φεβρουαρίου στις 20:30 υπο  
την αιγίδα του Δήμου Νάουσας με ελεύθερη είσοδο. 

Θα υπάρχει στην είσοδο ένα κυτίο όποιος θέλει να προσφέρει υπέρ των φίλων του Νοσοκομείου

«ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΟΥ
Εκδήλωση της 1ης 

Μεραρχίας Πεζικού στη 
Λέσχη Αξιωματικών Βέροιας

  Την Κυριακή  11 Φεβρουαρίου 2018, από τις 5.00 μ.μ.  θα 
πραγματοποιηθεί εκδήλωση της 1ης Μεραρχίας Πεζικού, στη 
Λέσχη Αξιωματικών Βέροιας, με την ονομασία «ΓΝΩΡΙΣΤΕ 
ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΟΥ» (δια μέσου του τόπου καταγωγής των στε-
λεχών της Μεραρχίας), με σκοπό την προβολή διαφορετικών 
γεωγραφικών περιοχών της πατρίδας μας και την παρουσί-
αση των χαρακτηριστικών της κάθε περιοχής. Ιδιαίτερα θα 
προβληθεί η Ημαθία και η Βέροια.

  Η εκδήλωση φιλοδοξεί να αναμείξει χρώματα, εικόνες και 
γεύσεις από όλη την Ελλάδα και θα περιλαμβάνει μεταξύ των 
άλλων, προβολή τοπικών προϊόντων, καθώς και παραδοσι-
ακά τραγούδια και χορούς από πολιτιστικούς συλλόγους της 

ευρύτερης περιοχής.  Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό.

Η Παθολογική Κλινική
 του Νοσοκομείου Βέροιας 

έκοψε την πίτα 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

Πρόσκληση εκλογοαπολογιστικής γενικής συνέλευσης



CMYKCMYK
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Η κατάσταση του αρχηγού Δημή-
τρη Σουλιώτη θα καθορίσει 
τον ακριβή αριθμό των παι-

κτών που θα μετέχουν στην αποστολή 
της Βέροιας νια το ματς με τον ΟΦΗ. 
Ενοχλήσεις στον τετρακέφαλο έχει 
ο Δημήτρης Σουλιώτης και από την 
κατάσταση του αρχηγού της Βέροιας 
θα καθοριστεί ο ακριβής αριθμός των 
παικτών που θα μεταβούν στο Ηρά-
κλειο ακτοπλοϊκώς νια το σαββατιάτι-
κο παιχνίδι με τον ΟΦΗ (1072: 15:00, 
WEBTV EPT).

Ανο 23χρονοςαμυντικός κριθεί ετοιμοπόλεμος,
οΤόληςΤερζής θα έχει στη διάθεση του 1θποδο-
σφαιριστές,ειδάλλωςοκόουτςθαπεριοριστείσε15
επιλογές

Γενικότερα το έργο του είναι δύσκολο, αφού κα-
λείταιναχρησιμοποιήσεικαιπαίκτεςσεδιαφορετικές

θέσειςσεμίαπροσπάθειαναπαρουσιάσειένααντα-
γωνιστικόσύνολομεαξιοπρεπείςεμφανίσεις

Θυμίζουμε ότι στο ράστερ της Βέροιας έχουν
απομείνειαυτήτηστιγμή19παίκτεςεκτωνοποίων
οι τρεις είναι τερματοφύλακες.Ανσυνυπολογιστούν
καιοιαπουσίεςτωνΔημήτρηΟυνγιαλίδη(πρόβλημα
στον έσω πλάγιο). ΠαύλουΛάσκαρη (πρόβλημα
στους κοιλιακούς) και το ερωτηματικόμε τονΔημή-
τρηΣουλιώτη, τότεπροκύπτει ο αριθμός 15 (αφαι-
ρώνταςκαιτονέναντερματοφύλακα).

Οι ετοιμοπόλεμοιπαίκτες είναι: Γιαγκιόζης.Τρι-
αντάφυλλος, Σοϊλεμέζογλου (τερματοφύλακες), Κο-
ζάκης,Δαμιανάκης Καψάλης,Δόρης,Μπλέτσας,
Γιαμόα,Λίταινας,Λαζόπουλος.Μέξης,Μπαστιάνος,
Ζυγκερίοης,Οφέι,Βανκεβάι

ΕκτίειμεΑπόλλωναΠόντουοΜπαστιάνος
Εν τωμεταξύ, ο ΓιάννηςΜπαστιάνος δηλώθηκε

να εκτίσει τηνποινή τουστοματς της 18ηςαγωνι-
στικής (25/2,πρεμιέραΕ1 γύρου) με αντίπαλο τον
ΑπόλλωναΠόντουστηνΚαλαμαριά.Είναιξεκάθαρο
Βέβαια ότιπροτιμήθηκε ναπαίξει στην 17ηαγωνι-
στικήεντόςμεΠαναιγιάλειο,αλλάκαιτη19ημετον
ΑπόλλωναΛάρισαςπάλιστηνΗμαθία.

Δείπνο στην ομάδα του Φ.Α.Σ. 
ΝΑΟΥΣΑ παρέθεσε το βράδυ 
της Τετάρτης (7-2) ο φίλα-

θλος της ομάδας κ. Γιάννης Δούμος 
στο παραδοσιακό εστιατόριο «Το 
βαγονάκι του Πετράκη». Ποδοσφαι-
ριστές, προπονητικό τιμ και μέλη 
της διοίκησης είχαν την ευκαιρία να 
χαλαρώσουν από την ένταση των 
προπονήσεων και να απολαύσουν τα 

γευστικά πιάτα και τους μεζέδες που 
ετοίμασε ο Πέτρος Μπασιούρης στο 
φιλόξενο περιβάλλον του εστιατορί-
ου.

ΗΔιοίκησητουΦ.Α.Σ.ΝΑΟΥΣΑευχαριστείτον
κ. ΓιάννηΔούμο για τηνπροσφορά του δείπνου
που αποδεικνύει έμπρακτα την υποστήριξή του
στην ομάδα μας. Εύχεται η ευγενικήπράξη του
Γιάννη να γίνει παράδειγμα και για άλλουςφιλά-
θλους, τους οποίους χρειάζεται ο Σύλλογος μας
στηδύσκοληπροσπάθειαπουγίνεταιώστεηομά-
δαςμαςναείναιδυνατήκαιανταγωνιστική.

ΣήμερααναχωρείγιαΗράκλειο
ηαποστολήτηςΒέροιας

Δείπνο στους παίκτες παρέθεσε 
ένθερμος φίλος της ομάδας

Μετά τη σημειρνή πρωινή προπόνηση η αποστολή που θα ανακοινώσει ο προπονητής Τόλης Τερζής θα 
αναχωρήσει οδικώς για τον Πειραιά με το πούλμαν της ομάδας και από εκεί με το καράβι στο Ηράκλειο!

Ένα 24ωρο μετά την 
παραίτηση του Δημήτρη 
Μπενίσκου, η ΑΕ Σχοινά 

συμφώνησε και ανακοίνωσε τον 
νέο προπονητή της ομάδας. Πρό-
κειται  για τον Τάσο Χουρσουζί-
δη, γιό του Κώστα Χουρσουζίδη 
ιδρυτή του Αστέρα Αλεξάνδρειας, 
ο οποίος συναντήθηκε με τους 
διοικούντες του  συλλόγου  και 
έδωσε τα χέρια για τη συνεργα-
σία (τουλάχιστον) για το υπόλοι-
πο της σεζόν.

Ο29χρονοςτεχνικός(κάτοχοςδιπλώματος
UEFAA)στα τμήματα υποδομής τουΑστέρα
Αλεξάνδρειας καιπαλαιότεραστο τεχνικό τιμ
τηςΑΕΑλεξάνδρειαςανακοινώθηκεεπίσημα.

Αναλυτικά:
«ΗΑθλητικήΈνωσηΣχοινάβρίσκεταιστην

ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη
τηςσυνεργασίαςτηςμετονπροπονητήΧουρ-
σουζίδηΤάσο.

Ο29χρονοςcoachείναι ιδιαίτεραγνωστός
στο ποδόσφαιρο της Ημαθίας για την ενα-
σχόληση του με τα τμήματα υποδομώναλλα
καιμετηναντρικήομάδατουΑστέραΑλεξάν-
δρειας.

Τουευχόμαστεκαλήεπιτυχίαστοδύσκολο
έργοτουκαιπάνωαπόόλαυγεία»

ΝέοςπροπονητήςστονΑΕΣχοινά
οΤάσοςΧουρσουζίδης

ΑΝΔΡΙΚΗΟΜΑΔΑ
Ηανδρική ομάδα τουΑγροτικούΑστέρααγωνί-

ζεταιτηνΚυριακή11/2/2018,στις15:30στογήπεδο
τηςΑγίαςΒαρβάρας, με την αντίστοιχη ομάδα του
Α.ΟΜαρίναςγιατην13ηαγωνιστικήτηςΑ2ερασιτε-
χνικήςκατηγορίαςτηςΕΠΣΗμαθίας.

ΟΜΑΔΕΣΑΚΑΔΗΜΙΑΣ
Παιδικότμήμα
ΤοΣάββατο 10/2/2018 τοπαιδικό τμήμα τουΑ-

γροτικούΑστέρα,αγωνίζεταιστογήπεδοΡάχηςστις
11:00,μετοαντίστοιχοτμήματηςΑ.Ε.ΠΒέροιας,για
την 11η αγωνιστική τουπαιδικούπρωταθλήματος
τηςΕΠΣΗμαθίας.

Ησυγκέντρωσητωνπαικτώνθαγίνειστις09:15
τοπρωίστογήπεδοτηςΑγίαςΒαρβάραςκαιημετα-
κίνησηθαγίνειμειδίαμέσα.

ΤμήματαΥποδομής
Το Σάββατο 10/2/2018 τα τμήματα υποδομής

τηςΑκαδημίας (προπαιδικό, τζούνιορ, προτζούνι-
ορ-μπαμπίνο) τουΑγροτικούΑστέρα, αγωνίζονται
στις10:30,στογήπεδοτωνΤρικάλωνμετααντίστοι-
χα τμήματα της τοπικής ακαδημίας, για τοπρωτά-
θλημαυποδομών.

Ησυγκέντρωσητωντμημάτωνθαγίνειστις09:00
πρωί στο γήπεδο τηςΑγίαςΒαρβάρας και η μετα-
κίνηση θα γίνει με λεωφορείο με αναχώρηση στις
09:15.Όσοιγονείςεπιθυμούνμπορούννασυνοδεύ-
σουντηναποστολή.

Οι μικροί αθλητές να έχουν μαζί τουςπράσινη
στολή.

ΟΑγροτικόςΑστέραςκαλείτοφίλαθλοκόσμοτου
Ν.Ημαθίαςκαιτηςγύρωπεριοχής,γιαναβοηθήσει
στιςπροσπάθειες τωνομάδων,πουαγωνίζονται το
προσεχέςΣαββατοκύριακο.

Αγωνιστικές δραστηριότητες
του Αγ. Αστέρα Αγ. Βαρβάρας



Απομένουν 8 αγωνιστικές  για 
να ολοκληρωθεί η κανονική 
περίοδος στη Β ΕΚΑΣΚΕΜ και 

οι πρωτοπόροι Αετοί Βέροιας 
θα μεταβούν στην Αλεξάνδρεια 
για την αναμέτρηση της 15ης 
αγωνιστικής με τον τοπικό 
Άθλο. Η ομάδα του Ντάνη 
Τυριακίδη, που έχει διαμορ-
φώσει πλέον μια σημαντική 
διαφορά από τη δεύτερη θέση 
και φαντάζει ως το απόλυτο 
φαβορί για την κατάληψη 
της κορυφής για τη regular 
season, προετοιμάστηκε κατά 
τη διάρκεια της εβδομάδας με 
στόχο να συνεχίσει τα θετικά 
αποτελέσματα και να εδραιω-
θεί στην πρώτη θέση ενόψει 
των play off.

Αγωνιστικάπροβλήματα δεν υπάρχουν
και άπαντες είναι διαθέσιμοι για το ματς
τουΣαββάτου(10/2)πουέχειώραέναρξης
στις20.00

Αναλυτικάτοπρόγραμματης15ηςαγω-
νιστικής:

ΚούπαΚιλκίς-ΑΣΚολινδρού(16.00)
ΜέγαςΑλέξανδροςΛεπτοκαριάς -AΟΚ

Γουμένισσας(18.00)
Εργόναθλος-ΓΑΣΒαφύρας(18.00)
ΦίλιπποςΝέαςΠέλλας-ΑτρόμητοςΝέ-

αςΣάντας(18.00)
ΓΑΣΠΠάνθηρες-ΑΚΕΠιερίας(20.00)
ΆθλοςΑλεξάνδρειας-ΑετοίΒέροιας(20.00)

CMYKCMYK
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Τοπικό ντέρμπι την Κυριακή 11 
Φεβρουαρίου στο Δ.Α.Κ «Δημή-
τριος Βικέλας» με το συγκρό-

τημα του Δημήτρη Γκίμα να αντιμε-
τωπίζει τον γηπεδούχο ΑΟΚ Βέροιας 
του Κωνσταντίνου Ηλιάδη για την 16η 
αγωνιστική της Γ’ Εθνικής κατηγορίας. 
Το παιχνίδι θα ξεκινήσει στις 17:00 
και διαιτητές ορίστηκαν οι κ.κ. Πετανί-
δου και Κουκουλεκίδης.

ΟΔημήτρης Γκίμας δήλωσε για τοπαιχνίδι της
Κυριακής : «Ηπορεία μαςστοπρωτάθλημασυνε-
χίζεται με έναδύσκολοπαιχνίδι.Ηαντίπαληομάδα
παλεύει για την παραμονή ,είναι ανεβασμένη τον
τελευταίο καιρό κι έρχεται από καλή εμφάνιση.Θα
προετοιμαστούμε,όπωςκάνουμεπάντα,μεπροσή-
λωση και μεπίστηστοπλάνομας για τη νίκηπου
θα μας φέρει ένα βήμαπιο κοντά στο στόχο της
ανόδου.»

ΠΡΟΣΟΧΉ!!!!ταεισιτήριαδιαρκείαςτηςομάδας
τουΦιλίππουΒέροιαςδενισχύουνγιατοπαιχνίδι.

Με μεγάλη επιτυχία, η Κολυμ-
βητική Ακαδημία «Νάου-
σα» διοργάνωσε τους  οι 

6ους Αγώνες Κολύμβησης «Νάουσα 
2018» στις 3 και 4 Φεβρουαρίου 
στο δημοτικό κολυμβητήριο Νάου-
σας. Την έναρξη των αγώνων έκανε 
ο Δήμαρχος της Νάουσας κ. Νίκος 
Κουτσογιάννης παρουσία εκατοντά-
δων αθλητών και  επισκεπτών που 
γέμισαν κάθε γωνιά του κολυμβητη-
ρίου. 

Στους αγώνες συμμετείχανπερισσότεροι από
420 αθλητές από Ιωάννινα, Καρδίτσα,Πτολεμαΐ-
δα,Κοζάνη,Βέροια,Θεσσαλονίκη, Σέρρες,Βόλο,
Λάρισα και Βουλγαρία δημιουργώντας τον απα-
ραίτητοσυναγωνισμό. Για λογαριασμό τηςΚ.Α.Ν.
συμμετείχαν 32 αθλητές των κατηγοριών 9-10-
11-12 ετών.Η μεγάληπροσπάθεια τωναθλητών
τηςΚ.Α.Ν.πουκολυμπούσανεντόςέδραςείχεως
αποτέλεσμα5χρυσά,11ασημένια,13χάλκιναμε-
τάλλιακαθώςκαι63νέαατομικάρεκόρ.

  Ηδιοργάνωσηαγώνωντέτοιουμεγέθουςα-
παιτείκαλήπροετοιμασίααπότονσύλλογοκαισυ-
νεργασίαδεκάδωνανθρώπων,κυρίωςεθελοντών.
Ηπροσπάθειά τους είχε επιτυχία χάρηστη βοή-
θεια,τουΔήμουΝάουσας,τουΔημάρχουκ.Νίκου
Κουτσογιάννη,τουαντιδημάρχουκ.ΣτέλιουΔάγγα,
τηνΠΕΚΚΔΜ, τουςπροπονητές τηςΚ.Α.Ν. –Λα-
ζαρίδηΒασίλειο,ΑβεριάνοβαΑναστασία,Τριαντα-
φυλλίδουΡίτσα,ΜπίτζιουΛητώ,ΠαπαλεξίουΝίκο
καιτωνχορηγών,ΒοοτροφίαΣτούκα,ΥιοιΓαλλίκα,
κυλικείοWatermania, ταβέρναΠαραδοσιακό, τε-
χνικόπολυκατάστημαΓιαννακίδης,HotelDellagio,
Filippos Café, HotelΑμπελώνας Βαλταδώρου,
ταβέρνα Η Πέστροφα, το βαγονάκι του Πετρά-
κη,Grill houseΜπούκτσης,  caféΦίλιον ,ΒΙ.ΜΕ.
ΚΑ.ΜπαξεβάνουΜ.,Υιοι  Ιωαννίδη,πρακτορείο
Μαυροματίδη-Μουρατίδου στη Σκύδρα, οπτικά
Χριστοδούλου, οινοποιείοVAENI, Ιδ.Διαγνωστικό
εργαστήριοΈδεσσαςΦανοβαφείο Παπαλεξίου,
Κ&ΚΑ.Ε. frozen foods,ΔημήτρηΔούμουπ.πλη-
ροφορικής,ψυγείαΤσαχαλίδης Γεώργος,Σπονδή,
χρώματαΧατζηπαυλίδη,Gas serviceΤζουβάρας,
μεταφορέςΚαλαιτζίδης,Realwood pellet,Nilfisk
ΚυδωνάκηγραφικέςτέχνεςΠαναγιωτίδης,.

Ραντεβού του χρόνου για τους 7ουςΑγώνες
«ΝΑΟΥΣΑ2019»

Μπάσκετ Γ’ Εθνική

Τοπικόντέρμπι
ΑΟΚΒέροιας-Φίλιππος

6οι ΑΓΩΝΕΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ 
«ΝΑΟΥΣΑ 2018»

ΟιδραστηριότητεςτηςΑκαδημίαςΒέροιας
γιατηνΚυριακή11Φεβρουαρίου

ΟιαθλητέςτηςΑκαδημίαςΠοδοσφαίρουΒέροιαςθααγωνιστούνσεφιλικούςαγώνεςστογήπεδοΚουλού-
ραςμετουςαθλητέςτουΠΑΟΚΚουλούραςτηνΚυριακή11/2

ΟιποδοσφαιριστέςτηςΑκαδημίαςθαπρέπειναβρίσκονταιστογήπεδοΚουλούραςστις:10.30’.
Ώραέναρξηςαγώνων:11.00’
Ώραλήξηςαγώνων:12.45’
ΑναχώρησηαπόγήπεδοΚουλούρας:13.15’
ΌσοιαθλητέςδενέχουνμέσομετακίνησηςγιατοναγώνατηςΚυριακήςπαρακαλούνταιναβρίσκονταιστα

ΓραφείατουΣυλλόγουμαςστις9.45’

Στη Αλεξάνδρεια με Άθλο αγωνίζονται 
οι Αετοί Βέροιας το Σάββατο
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Πολύ καλό το φινάλε του 
Νίκου Τζιόβα και του Βασίλη 
Μάντσιου στο Παγκόσμιο Πρω-

τάθλημα χιονοδρομίας, στα αλπικά 
αγωνίσματα, στο Νταβός της Ελβετίας. 
Ο Τζιόβας τερμάτισε στην 22η θέση ο 
Μάντσιος στην 27η. Μια πολύ ελπιδο-
φόρα εμφάνιση αν λάβουμε υπ’ όψιν 
μας ότι συμμετείχαν 134 αθλητές από 
47 χώρες. Είχαν προηγηθεί τρεις αγω-
νιστικές ημέρες που οι δύο αθλητές 

έδειχναν να βρίσκονται σταθερά σε 
ανοδική πορεία.

Στηνπρεμιέρα τουΠαγκοσμίου για τα αγόρια ο
Τζιόβαςείχεκατακτήσειτην55ηθέσηκαιοΜάντσιος
την61ηανάμεσασε95συμμετέχοντες.Τηνδεύτερη
ημέραστοsupercombineδενκατάφεραννατερματί-
σουνκαιοιδύοαθλητέςμαςστοπρώτοσκέλοςτου
αγώνα.

Την τρίτη αγωνιστική μέραοΤζιόβας είχεπάρει
την49ηθέσηανάμεσασε129αθλητέςκάνονταςδύο
πολύ καλές διαδρομέςσε μια τεχνική χάραξη γιγα-
ντιαίουσλάλομ.ΗμέραπουοΜάντσιοςεγκατέλειψε
στην1ηδιαδρομήλόγωαπώλειαςσκι.

Πραγματοποιήθηκε την Κυρια-
κή 4 Φεβρουαρίου 2018 στην 
πόλη της Πτολεμαΐδας, το 11ο 

Ομαδικό Σχολικό Πρωτάθλημα Σκάκι 
ΚΔ.Μακεδονίας  2018, που διορ-
γάνωσαν οι σκακιστικοί σύλλογοι 
Πτολεμαΐδας Σ.Ο.Π. «Πτολεμαίος», 
Σ.Α.Π.«Σκακιστάκος» και Σ.Ο.Π.«-
Δούρειος Ίππος» σε συνεργασία με 
την Ε.Σ.Σ.ΚΕ.ΔΥ.Μ. Στους αγώνες 
συμμετείχαν τετραμελείς ομάδες 
μαθητών Δημοτικών και Γυμνασίων  
που προκρίθηκαν από τα αντίστοιχα 
τοπικά σχολικά πρωταθλήματα των 
9 νομών της Κεντροδυτικής Μακεδο-
νίας.

Οιαγώνεςπουαποτελούσαντηνπροκριματική
φάσηγιαταΠανελλήνιαπρωταθλήματα,διεξήχθη-
σανστο ξενοδοχείο «Pantelidis» και συμμετείχαν
συνολικά27 ομάδεςΔημοτικών και 4 Γυμνασίων.
Ο αριθμός των αγωνιζομένων έφτασεστους 135
μαθητές και μαθήτριες, ενώμαζί με τους γονείς,
συνοδούς,προπονητέςκαιδιαιτητέςοιπαριστάμε-
νοιξεπέρασανσυνολικάτα250άτομα.

Αναλυτικάοι θέσειςπου κατέλαβαν τασχολεία
καιοιβαθμοί:

ΔΗΜΟΤΙΚΑ
1η2οΔΗΜΟΤΙΚΟΚΟΖΑΝΗΣΑ΄...........16,0
2η1οΟΛΟΗΜΕΡΟΔΗΜΟΤΙΚΟΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ14,0
3η1οΔΗΜΟΤΙΚΟΚΑΤΕΡΙΝΗΣ.............12,5
4η11οΔΗΜΟΤΙΚΟΚΟΖΑΝΗΣΑ΄..........15,0
5η2οΔΗΜΟΤΙΚΟΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣΑ΄...14,5
6η11οΔΗΜΟΤΙΚΟΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣΑ΄.13,5

7η1οΔΗΜΟΤΙΚΟΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣΑ΄...12,0
-2οΔΗΜΟΤΙΚΟΒΕΡΟΙΑΣΒ΄................12,0
9ηΔΗΜΟΤΙΚΟΠΑΤΡΙΔΑΣΒΕΡΟΙΑΣ....13,0
10η1οΔΗΜΟΤΙΚΟΣΕΡΒΙΩΝ...............11,0
-11οΔΗΜΟΤΙΚΟΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣΒ΄....11,0
12η2οΟΛΟΗΜΕΡΟΔΗΜΟΤΙΚΟΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ10,5
13η6οΔΗΜΟΤΙΚΟΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣΑ΄10,5
14η2οΔΗΜΟΤΙΚΟΚΟΖΑΝΗΣΓ΄...........9,5
15η5οΔΗΜΟΤΙΚΟΝΑΟΥΣΑΣΑ΄..........9,0
16η1οΔΗΜΟΤΙΚΟΒΕΡΜΙΟΥ................9,0
-5οΔΗΜΟΤΙΚΟΒΕΡΟΙΑΣ.......................9,0
18η2οΔΗΜΟΤΙΚΟΚΟΖΑΝΗΣΒ............8,5
19η11οΔΗΜΟΤΙΚΟΚΟΖΑΝΗΣΒ΄.........8,0
20η2οΔΗΜΟΤΙΚΟΒΕΡΟΙΑΣ΄Α..............7,5
21ηΔΗΜΟΤΙΚΟΠΟΝΤΟΚΩΜΗΣ............5,5
22η5οΔΗΜΟΤΙΚΟΝΑΟΥΣΑΣΒ΄...........8,5
23η2οΔΗΜΟΤΙΚΟΚΟΖΑΝΗΣΔ΄...........8,0
24η1οΔΗΜΟΤΙΚΟΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣΒ΄..7,5
25η6οΔΗΜΟΤΙΚΟΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣΒ...5,5
26η11οΔΗΜΟΤΙΚΟΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣΓ.8,0
27η7οΔΗΜΟΤΙΚΟΒΕΡΟΙΑΣ.................3,5

ΓΥΜΝΑΣΙΑ
1η5οΓΥΜΝΑΣΙΟΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ.......17,5
2η1οΓΥΜΝΑΣΙΟΦΛΩΡΙΝΑΣ..............17,0
3ηΓΥΜΝΑΣΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥΑ΄...........12,5
4ηΓΥΜΝΑΣΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥΒ΄.............1,0

Τηνπρόκρισηγιατο16οΠανελλήνιοΟμαδικό
ΣχολικόΠρωτάθλημα, που θα διεξαχθεί από 31
Μαρτίου έως 2Απριλίου 2018στοΠεριστέριΑτ-
τικής, κατέκτησαν το 2οΔημοτικόΚοζάνης, το 1ο
ΟλοήμεροΔημοτικό Γιαννιτσών, το 1οΔημοτικό
Σχολείο Κατερίνης, το 11οΔημοτικόΚοζάνης, το
2οΔημοτικόΠτολεμαΐδας, το5οΓυμνάσιοΠτολε-
μαΐδας,το1οΓυμνάσιοΦλώριναςκαιτοΓυμνάσιο
Ανατολικού.

Φινάλεμε27ηθέσηγιαΒασίλη
ΜάντσιοτουΕΟΣΝάουσας

Το 11ο Ομαδικό Σχολικό Πρωτάθλημα 
Σκάκι ΚΔ. Μακεδονίας 2018

Τους διαιτητές της 21ης αγωνι-
στικής της Superleague ανα-
κοίνωσε η επιτροπή διαιτησίας 

της ΕΠΟ (ΚΕΔ), με τον Θανάση Τζήλο 
να ορίζεται για την αναμέτρηση του 
Ατρομήτου με τον Ολυμπιακό, ενώ ο 
Τάσος Σιδηρόπουλος θα διευθύνει το 
ΠΑΣ Γιάννινα-Παναθηναϊκός. Αναλυ-
τικά οι ορισμοί της 21ης αγωνιστικής 

στη Super League:

ΣΑΒΒΑΤΟ
15:00Ξάνθη-Κέρκυρα
Διαιτητής:Τζοβάρας
Βοηθοί: Κελάζογλου, Κουντουρέ-

λης

17:15Πανιώνιος-Λαμία
Διαιτητής:Τσαμούρης
Βοηθοί:Δημητριάδης, Νικολακά-

κης

19:30 ΠΑΣ Γιάννινα-Παναθηνα-
ϊκός

Διαιτητής:Σιδηρόπουλος
Βοηθοί:Δημητριάδης, Φραγκια-

δάκης

ΚΥΡΙΑΚΗ
15:00Απόλλων Σμύρνης-Λεβα-

δειακός
Διαιτητής:Θάνος
Βοηθοί:Σίπκας,Γκάγκας

17:15Παναιτωλικός-Πλατανιάς
Διαιτητής:Κατσικογιάννης
Βοηθοί:Τάτσης,Πυλαρινός

17:15ΑΕΚ-ΑστέραςΤρίπολης
Διαιτητής:Ευαγγέλου

Βοηθοί:Βλάσσης,Μεϊντάνας

19:30Ατρόμητος-Ολυμπιακός
Διαιτητής:Τζήλος
Βοηθοί:Μερκενίδης,Ποντίκης

ΔΕΥΤΕΡΑ
19:30ΠΑΟΚ-Λάρισα
Διαιτητής:Διαμαντόπουλος
Βοηθοί:Πετρόπουλος,Μπαλτάς

Super League: Oι διαιτητές 
της 21ης αγωνιστικής
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O Δήμος Ηρωικής Πόλης Νά-
ουσας διοργανώνει τις εκδηλώσεις 
«Νάουσα-Αποκριά 2018» το διάστη-
μα από 8 έως 19 Φεβρουαρίου. Οι 
αποκριάτικες εκδηλώσεις στη Νάου-
σα, έχουν ως επίκεντρο το δρώμενο 
της «Μπούλας», διαφοροποιούνται 
από άλλες πόλεις που διοργανώ-
νουν καρναβαλικές εκδηλώσεις, 
δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη μο-
ναδικότητα αυτού του εθίμου που 
λαμβάνει χώρα μόνο κατά τη διάρ-
κεια της αποκριάς στη Νάουσα προ-
βάλλοντας έτσι την παράδοση, τον 
πολιτισμό και την κουλτούρα των 
ανθρώπων που το υποστηρίζουν, 
το διαφυλάττουν και το διαιωνίζουν 
μέσα από την πιστή τήρηση του ε-
θιμικού. 

Παράλληλα, το έθιμο της Καθα-
ράς Δευτέρας «ΚΟΥΛΟΥΜΑ» απο-
τελεί κορυφαίο πολιτιστικό, τουρι-
στικό και κοινωνικό γεγονός για το 
Δήμο μας. Επίσης οι επαγγελματί-
ες του τόπου καθώς και οι πολιτι-
στικοί σύλλογοι που συμμετέχουν 
στις εκδηλώσεις, συμβάλλουν στην 
τουριστική ανάδειξη, αλλά και στην 
προστασία της λαϊκής παράδοσης 
αναδεικνύοντας την κοινωνική διά-
σταση της ζωής των κατοίκων, των 
ηθών και των εθίμων τους.

Οι φετινές εκδηλώσεις εμπλουτί-
ζονται με την μεγάλη συναυλία του 
ΤΟΝΙS SFINOS και της πολυμελούς 
ορχήστρας του (ΤΟΝΙS SFINOS & 
THE PLAYMATES) την Τσικνοπέ-
μπτη στην έναρξη της φετινής Α-
ποκριάς, καθώς επίσης και τη φι-
λοξενία της παραδοσιακής κέλτικης 
μπάντας «Celtic Highlanders Band, 
Pipes & Drums», η οποία θα συμμε-
τέχει στις φετινές εκδηλώσεις της Α-
ποκριάς. Οι μουσικοί, με τα εξωτικά 
όργανα και τις πολύχρωμες στολές, 
έχουν στόχο να εντυπωσιάσουν και 

να διεγείρουν την περιέργεια για την 
Κελτική μουσική και ιστορία προς 
τους θεατές, προσδίδοντας διαφορε-
τικά ηχοχρώματα και ιδιαίτερη ατμό-
σφαιρα στις εκδηλώσεις της φετινής 
Αποκριάς.

Το πρόγραμμα του τετραημέρου 
έχει ως εξής:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
09 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
• Δημοτικό Θέατρο Νάουσας, ώ-

ρα 20:30: Μουσικοχορευτική παρά-
σταση «Χέρι-χέρι η παράδοση της 
Νάουσας». Συμμετέχουν: Λύκειο Ελ-
ληνίδων, Αράπιτσα, Πυρσός, Σύλ-
λογος Βλάχων, Άρκτος Αρκοχωρίου 
κ.ά. (Διοργάνωση: Εύξεινος Λέσχη 
Ποντίων, με τη συνεργασία του Δή-
μου Η.Π. Νάουσας)

Παράλληλες δράσεις στην πό-
λη

• «MARON», ώρα 21:00: Απο-
κριάτικος χορός του 3ου Γυμνασίου 
Νάουσας

• Ταβέρνα «ΠΕΣΤΡΟΦΑ», ώρα 
14:00: Γλέντι του πολιτιστικού κέ-
ντρου του ΟΤΕ Ημαθίας

•  Κα φ έ  « Σ Ε Ι Ρ Ι Ο Σ » ,  ώ ρ α 
21:30Συναυλία 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 μουσι-
κής με το μουσικό συγκρότημα «the 
skelters»

ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
• Δημοτικό Θέατρο Νάουσας, 

ώρα 20:30: Θεατρική παράσταση 
«Εχθροί εξ αίματος» του Αρκά. (Δι-
οργάνωση: Σύλλογος Νεφροπαθών 
Ημαθίας, με τη συνεργασία του Δή-
μου Η.Π. Νάουσας)

Παράλληλες δράσεις στην πό-
λη

• Καφέ «ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ», ώρα 
12:00: Μεσημεριανό γλέντι με ψητά 
και κρασί

• Ταβέρνα «4 ΕΠΟΧΕΣ», ώρα 
21:00: Παραδοσιακό κρητικό χορο-
φαγοπότι με αυθεντική κρητική μου-
σική, με τους Βασίλη Σταυρακάκη, 
Ιάκωβο Πατεράκη, Γιώργη Μανωλά-
κη, Χαράλαμπο Παρασκάκη

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

•  «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 

«Γενίτσαροι και Μπούλες», πρώ-
ην σησαμοτριβείο «Μάκη», περιοχή 
«Μπατάνια», ώρα 09:00: Το Ντύσι-
μο της Μπούλας και το μάζεμα του 
μπουλουκιού

• Δημαρχείο, ώρα 11:00: Το προ-
σκύνημα-Τα μπουλούκια παίρνουν 
διαδοχικά την άδεια από τον Δήμαρ-
χο και ακολουθεί η καθορισμένη δια-
δρομή τους στην πόλη

• Πλατεία Αλωνίων, ώρα 17:00: 
Το βγάλσιμο του πρόσωπου, χορός 
με τη συμμετοχή όλου του κόσμου. 
Ακολουθούμε τα μπουλούκια στο 
πιο συγκινητικό μέρος του εθίμου α-
πό τα Αλώνια στον στραβό πλάτανο 
όπου τα παιδιά και οι συνοδοί των 
μπουλουκιών τραγουδούν τις παρα-
δοσιακές πατινάδες

• Οδός Ζαφειράκη, ώρα 12:00: 
«Κερνάμε Νάουσα», ένα μεγάλο 
τραπέζι με τοπικά κεράσματα, κρα-

σί και τσίπουρο Ναούσης 
και τη συμμετοχή του Ο-
μίλου Περιβάλλοντος και 
Πολιτισμού «Η Αράπι-
τσα» (Διοργάνωση: Σύλ-
λογος «Φίλοι του Καρνα-
βαλιού»)

Παράλληλες δράσεις 
στην πόλη

• Καφέ «ΣΤΑΥΡΟΔΡΟ-
ΜΙ», ώρα 12:00: Μεσημε-
ριανό γλέντι με ψητά και 
κρασί

• Καφέ «ΦΙΛΙΟΝ», ώ-
ρα 12:00: Αποκριάτικο 
πάρτι με ψητά

• Καφέ «ΣΕΙΡΙΟΣ», ώ-
ρα 13:00: Μεσημεριανό 
Γλέντι με Απ. Ζαφειρίου, 
Ευθ. Καραγιαννοπούλου, 
Τρ. Παζαρέντση κ.ά.

• Ταβέρνα «ΠΕΣΤΡΟ-
ΦΑ», ώρα 13:00: Με-
σημεριανό γλέντι με τον 
ζουρνά του Νίκου Ψαθά

• Καφέ «BAR...RAKI», 
ώρα 13:30: Γλέντι με ζω-
ντανή μουσική από το σχήμα της 
Σοφίας Προδρόμου

• Καφέ «LOFT», ώρα 13:00: Γλέ-
ντι με τις ελληνικές επιτυχίες του 
μετρ του είδους dj Γιάννη Χαραλα-
μπίδη

• «MARON», ώρα 14:00: Μεση-
μεριανό γλέντι με ζωντανή ρεμπέτι-
κη μουσική

• Καφέ «ΣΑΣΠΕΝΣ», ώρα 17:00: 
Λαϊκό ξεφάντωμα με ζωντανή μου-
σική

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

• Ταβέρνα «ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ», ώ-
ρα 22:00: Βραδιά με ζωντανή έντε-
χνη 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 (Διορ-
γάνωση: Δήμος Η.Π. Νάουσας).

Παράλληλες δράσεις στην πό-
λη

• Tαβέρνα «ΦΑΕ ΠΙΕΣ ΑΡΑΞΕ», 
ώρα 17:00: Γλέντι με τον «Όμιλο Γε-
νίτσαροι & Μπούλες»

• Ταβέρνα «ΠΕΣΤΡΟΦΑ», ώρα 
17:00: Απογευματινό του Συλλόγου 
κυριών «Μέριμνα Παιδιού»

• Tαβέρνα «ΟΙΝΟΜΑΓΕΙΡΕΜΑ-
ΤΑ», ώρα 21:00: «Οινομαγειρεματο-
πατινάδα», πατινάδα από τον Σύλ-
λογο «Φίλοι του Καρναβαλιού»

Νάουσα-Αποκριά 2018, «μια πόλη, ένα δρώμενο, εμπειρία ζωής»
Το πρόγραμμα του τετραημέρου

« Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥ-
ΝΟΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Α΄ Μιχαήλ ΤΣΙΡΙΛΑΚΗΣ Αστυνομικός 
Υποδιευθυντής, αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διε-
ξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων 
ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού, κατά 
τη διάρκεια εκδηλώσεων «Νάουσα-Αποκριά 2018» στην πόλη 
της Νάουσας, ανακοινώνει τη λήψη των παρακάτω μέτρων:

 Την απαγόρευση της κυκλοφορίας, στάσης και στάθμευ-
σης, παντός είδους οχημάτων, ως εξής: 

α)Την Πέμπτη 08-02-2018 (Τσικνοπέμπτη), κατά τις ώρες 
18:00΄ έως τη λήξη των εκδηλώσεων: -στην Πλατεία Καρατά-
σου, καθώς και -στις οδούς Θεοφίλου, Γ. Κωνσταντινίδη και 
Βασιλέως Φιλίππου, από συμβολή της με την οδό Θ. Μπι-
γκάνου έως Πλατεία Καρατάσου. - Επίσης, λόγω μεταφοράς 
της πιάτσας των ταξί «Μπιζέκη» από την Πλατεία Καρατάσου 
στην οδό Καμπίτη, από την Πλατεία Καρατάσου έως τη συμ-
βολή της με την οδό Αλεξάνδρου Χωνού και λόγω μεταφοράς 
της πιάτσας ταξί «Σπονδή» στην οδό Στουγιαννάκη, από 
Στουγιαννάκη έως την εκκλησία Αγίου Μηνά, απαγορεύεται η 
στάση και στάθμευση έτερων οχημάτων , πλην των οχημάτων 
ταξί, στα ανωτέρω τμήματα των οδών. 

β)Την Κυριακή 11-02-2018, κατά τις ώρες 08:00΄-18:00΄, 
στις οδούς: 

-Χρ. Περδικάρη, Αγίας Τριάδας, Γ. Κωνσταντινίδη,  Δη-

μήτριου Βλάχου (πρώην Δημαρχίας), Πλατείας Δημαρχίας, 
Θεοφίλου, Βασιλέως Φιλίππου, Πλατεία Τρόμπακα, Ζαφει-
ράκη από τη συμβολή της με την οδό Στουγιαννάκη μέχρι τη 
συμβολή της με την οδό Δημήτριου Βλάχου (πρώην Δημαρ-
χίας), Χρ. Λαναρά από τη συμβολή της με την οδό Δημήτριου 
Βλάχου (πρώην Δημαρχίας) μέχρι τη συμβολή της με την οδό 
Δημητριάδη, στην Πλατεία Καρατάσου (περιμετρικά), στην 
Μεγάλου Αλεξάνδρου από τη συμβολή της με την οδό Βύρω-
νος μέχρι τη συμβολή της με την οδό Μπιγκάνου, στην οδό 
Νοσοκομείου από τη συμβολή της με την οδό Αναδόλη έως τη 
συμβολή της με την οδό Βύρωνος στο ρεύμα προς Βύρωνος, 
στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως από της συμβολή της με την 
οδό Χ. Λαναρά έως τη συμβολή της με την οδό 28ης Οκτω-
βρίου (πάρκινγκ λεωφορείων).

- Κατά τις ώρες 11:30΄-18:00΄ στην οδό Χρ. Πετρίδη, από 
τη συμβολή της με την οδό Μ. Αλεξάνδρου (έμπροσθεν καφέ 
«LIEBE») μέχρι τη συμβολή της με την οδό Ζαφειράκη (έ-
μπροσθεν Σ/Μ «ΜΑΣΟΥΤΗΣ»). 

- Κατά τις ώρες 14:00΄-18:00΄ στην οδό Χατζημαλούση.
 - Κατά τις ώρες 14:00΄-22:00΄ στις οδούς: -Ανταρτών, Αγί-

ου Θεοφάνους, Τσάμη Καρατάσου στο ύψος της Χατζηκουρ-
κούτα, Αγγέλου Γάτσου, Γαρέφη και Πλήκα. 5) Επίσης, λόγω 
μεταφοράς της πιάτσας των ταξί «Μπιζέκη» από την Πλατεία 
Καρατάσου στην οδό Χρ. Λαναρά, από Χρ. Λαναρά αριθμ. 16 
και ανοδικά της οδού, καθώς και λόγω μεταφοράς της πιά-

τσας ταξί «Σπονδή» στην οδό Χρ. Λαναρά, από Χρ. Λαναρά 
αριθμ. 16 και καθοδικά της οδού, απαγορεύεται η στάση και 
στάθμευση έτερων οχημάτων , πλην των οχημάτων ταξί, στα 
ανωτέρω τμήματα της οδού. 

Η κυκλοφορία των οχημάτων, κατά τις ανωτέρω μέρες-ώ-
ρες, θα διεξάγεται από παρακαμπτήριες οδούς. -Οι ρυθμι-
στικές πινακίδες και λοιπές σημάνσεις  θα τοποθετηθούν με 
μέριμνα του Δήμου Νάουσας και θα είναι σύμφωνες με την 
ΔΜΕΟ/Ο/613/ 16-02-2011 (ΦΕΚ 905, τ.Β΄ 20-052011) Απόφα-
ση Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων. -Το Αστυ-
νομικό Τμήμα Νάουσας εξουσιοδοτείται στη λήψη επιβαλλόμε-
νων μέτρων τροχαίας και στην αστυνόμευση της τοποθέτησης 
και εφαρμογής της απαραίτητης σήμανσης, όπου ο Δήμος Νά-
ουσας θα συνδράμει σε όλα τα απαραίτητα μέτρα με ιδιωτική 
εταιρεία ασφάλειας (security) καθώς και εθελοντές. 

Οι παραβάτες της απόφασης αυτής, διώκονται και τιμω-
ρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 458 του Π.Κ., 
και τις διατάξεις των άρθρων 4, 5, 52, 103, 104 και 105 του 
Ν.2696/1999 (Α-57) «Περί Κυρώσεως του Κώδικα Οδικής 
Κυκλοφορίας». Άρθρο 4ο -Η ισχύς της παρούσας απόφασης 
αρχίζει με την δημοσίευσή της, τα δε οριζόμενα από αυτή 
μέτρα ισχύουν από της τοποθέτησης των σχετικών πινακίδων 
σήμανσης, εκτός εάν, κατά το χρόνο ισχύος του παραπάνω 
μέτρου, η κυκλοφορία ρυθμίζεται με τροχονόμους. 

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Νάουσας, 
στα πλαίσια εκδηλώσεων «Νάουσα-Αποκριά 2018»

-Πού απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 

Φεβρουάριος 2018 
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκατά

τοδιάστημααπό05-02-2018 μέχρι11-2-
2018 θαείναιτοεξής:Αυτόματοςτηλεφωνη-
τήςβλαβών:τηλ.2331021814.

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

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

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Φαρμακεία
Παρασκευή 09-02-2018

13:30-17:00 ΘΩΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣΒΕΝΙΖΕΛΟΥ82
23310-67530

20:30-01:00 + διαν.
ΜΑΣΟΥΡΑΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18 23310-
23132

Από την21ηΦεβρουαρίου, όλοι οι
πλειστηριασμοίπουσυνδέονταιμε τρά-
πεζεςθαγίνονταιμέσωδιαδικτύου. Συ-
νακόλουθα, ταΕιρηνοδικείαπλέονπερ-
νούνστην ιστορίακαιοιπλειστηριασμοί
θαδιεξάγονταιαποκλειστικάκαιμόνομε
ηλεκτρονικάμέσα,ανεξάρτητααπό τον
χρόνοεπίδοσηςτηςεπιταγήςκαιεπιβο-
λήςτηςκατάσχεσης.Οιόροιδιεξαγωγής
παραμένουνοι ίδιοι,όπωςκαιηδιαδικα-
σίαπουακολουθείτομέχρι τώρακαιοι
ηλεκτρονικοίπλειστηριασμοίθαδιενερ-
γούνταιμόνοεργάσιμηημέραΤετάρτηή
ΠέμπτηήΠαρασκευή,απότις10:00έως
τις14:00ήαπότις14:00έωςτις18:00.

Πέραν αυτών, ηΑνεξάρτητηΑρχή
Δημοσίων Εσόδων εξέδωσε την υπ’
αριθμ. 1017/2018ΠΟΛσχετικά με τη
διαδικασία διενέργειας των ηλεκτρονι-
κώνπλειστηριασμώνγιαοφειλέςπρος
τοΔημόσιο, η οποία θα ξεκινήσει την

1ηΜαΐου2018.
Ειδικότερα, σύμφωναμε τηνΠΟΛ,

οι κυριότερες μεταβολέςπου επέρχο-
νται στο δίκαιο της διοικητικής εκτέλε-
σηςείναιοιακόλουθες:

•Γίνεται εναρμόνιση τουχρόνουκαι
τουτρόπουδιενέργειαςπλειστηριασμού
(κινητών και ακινήτων)με ηλεκτρονικά
μέσακατάταπρότυπατουΚΠολΔ.

•Θεσπίζεται η ηλεκτρονική δημο-
σίευση περιλήψεων προγραμμάτων
πλειστηριασμού σε διαδικτυακό τόπο
και μεταβολή/εναρμόνιση του χρόνου
κοινοποίησης και δημοσίευσης του
προγράμματοςπλειστηριασμού (κινη-
τώνκαιακινήτων).

•Καθορίζεται το ελάχιστο/υποχρεω-
τικόπεριεχόμενο τηςπερίληψηςπρο-
γράμματος πλειστηριασμού (κινητών
και ακινήτων) και η ειδικήπροθεσμία
κατάθεσης εκπλειστηριάσματος από

τον υπάλληλο τουπλειστηριασμού με
ηλεκτρονικάμέσα.

•Αλλάζει ο χρόνος αποστολής των
σχετικώνεγγράφωνστονυπάλληλοτου
πλειστηριασμούτουλάχιστονπέντεημέ-
ρεςπριναπό τονπλειστηριασμό (κινη-
τώνκαιακινήτων).

•Η τιμή πρώτης προσφοράς σε
προγράμματαπλειστηριασμών (ακινή-
των)πουεκδίδονταιμετάτις17/1/2018
επαναπροσδιορίζεται και καθορίζεται
βάσειτηςεμπορικήςαξίαςτους.

•Γίνεται εναρμόνισημε τα ισχύοντα
περί εκτίμησης της αξίας και καθορι-
σμού τιμήςπρώτηςπροσφοράς στην
εμπορική αξία των ακινήτων, για κα-
τασχέσεις που επιβάλλονται μετά τις
18/1/2018.

•Διευρύνεταιηπροθεσμίαάσκησης
αναγγελίας τουΔημοσίου τοαργότερο
σεδεκαπέντεημέρεςαπότονπλειστη-
ριασμό.

•Εναρμονίζονται οι διατάξεις του
ΚΕΔΕπερίκατάταξηςαπαιτήσεωντου
Δημοσίου με τις σχετικές νομοθετικές
μεταβολές στον ΚΠολΔ και τονΠτω-
χευτικόΚώδικα(ν.3588/2007,Α΄153).

Πρέπειναεπισημανθεί,όπωςτονίζε-
ταιάλλωστεκαιστηνεγκύκλιο,ότιστην
παράγραφο1 τουάρθρου405 του ν.
4512/2018προβλέπεταιρητάότιοιδιε-
νεργούμενοικατάΚΕΔΕπλειστηριασμοί
διεξάγονταιαποκλειστικάμεηλεκτρονικά
μέσααπό1/5/2018καιμετά,ανεξάρτητα
απότοχρόνοεπιβολήςτηςκατάσχεσης
ήτοχρόνοέκδοσηςτουπρογράμματος
πλειστηριασμούκαιωςεκτούτουσυνά-
γεται ότι από την ημερομηνία δημοσί-
ευσηςτουν.4512/2018,ήτοι,μέχρι την
30/4/2018,είναιδυνατήηδιενέργειαπλει-
στηριασμούκαιμεηλεκτρονικάμέσα (ε-
κτόςδηλαδήτηςδυνατότηταςδιενέργειας
τουπλειστηριασμούμεφυσικό τρόπο).
Γι’αυτούςτουςπλειστηριασμούςπουθα
διενεργηθούνμεφυσικότρόπομέχρι τις
30/4/2018εφαρμόζονταιοιδιατάξεις του

ΚΕΔΕ, όπωςαυτές ισχύουνμέχρι την
έναρξηισχύοςτουνόμου4512/2018.

Ωςπρος το χρόνοδιενέργειας των
πλειστηριασμών κατάΚΕΔΕ ισχύει ε-
πίσηςότιπροβλέπεται καιστοΚώδικα
ΠολιτικήςΔικονομίας,ήτοι ισχύεικαιγια
αυτούςτοωςάνωαναφερόμενοωράριο.
Ηλεκτρονικόςπλειστηριασμόςδενμπο-
ρείναγίνειαπό1ηΑυγούστουέως31η
Αυγούστου,καθώςκαιτηνπροηγούμενη
και την επομένη εβδομάδα τηςημέρας
των εκλογών γιαανάδειξηβουλευτών,
ευρωβουλευτώνκαι εκπροσώπωνΟΤΑ.
Ηαπαγόρευσηαυτή ισχύει και για τις
επαναληπτικές εκλογέςκαιμόνογια τις
περιφέρειεςπουδιεξάγονταιτέτοιες.

Είναιπολύσημαντικόκαιπρέπει να
τονιστείότιγιαταπρογράμματαπλειστηρι-
ασμώνπουεκδίδονταιμετάτην17/1/2018,
επίκατασχέσεωνακινήτωνπουέχουνή-
δηεπιβληθείμέχριτην18/1/2018επανα-
προσδιορίζεται,χωρίςτηντήρησηάλλων
διατυπώσεων,η τιμή τηςπρώτηςπρο-
σφοράςκαισαφώςορίζεταιότιαυτήείναιη
εμπορικήαξίατωνακινήτων.

Τέλοςηεγκύκλιοςαναλύειτηνδιαδι-
κασίαμείωσης τιμήςπρώτηςπροσφο-
ράςστουςδιενεργούμενουςκατάΚΕΔΕ
πλειστηριασμούςκατόπινδικαστικήςα-
πόφασηςείτε(α)μεάσκησηςανακοπής
κατάτηςέκθεσηςκατάσχεσης,είτεαπό
τονεπισπεύδονταείτεαπότονκαθ’ου
ηεκτέλεσηείτεαπόοποιονδήποτεάλλο
έχειέννομοσυμφέρον,είτε (β)μευπο-
βολήςαίτησης,υπόπροϋποθέσεις,στο
αρμόδιοδικαστήριοπερίμείωσηςτηςτι-
μήςπρώτηςπροσφοράςοποιουδήποτε
έχειέννομοσυμφέρονστιςπεριπτώσεις
που, αν και διενεργήθηκεπλειστηρια-
σμός,δενεμφανίζονταιεντούτοιςπλειο-
δότες.Ωςπροςτηδεύτερηπερίπτωση
πρέπει να επισημανθεί ότι αντικείμενο
της αίτησης είναι η μείωση της τιμής
πρώτηςπροσφοράς, εφόσον έχουνδι-
ενεργηθείδύοτουλάχιστονάγονοιπλει-
στηριασμοίαπότοΔημόσιο.

ΕνημέρωσητηςΕΣΕΕγιατονέοθεσμικόπλαίσιο
τωνηλεκτρονικώνπλειστηριασμών

ΤηνΠαρασκευή 2Φεβουαρίου
2018, ημέρα εορτασμού τηςΥπα-
παντής τουΚυρίου και ημέρα της
μητέρας,σύμφωναμετηνεκκλησία
μαςμέλη τουΔ.Σ. τουΛ.Ε.Βέροιας

επισκεφθηκαν τη μονάδα φροντί-
δας ηλικιωμένων του Σωσσίδειου
Γηροκομείου,όπουπρόσφερανένα
πλήρεςγεύμαστουςτροφίμους.

ΤοΔ.Σ.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ Λ.Ε. ΒΈΡΟΙΑΣ 
ΣΤΟ ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ



ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: 1)Δι-
αμέρισμα26τ.,μ.στον

3ο  όροφο ευήλ ιο  κα ι

ευάερο, σε πολύ καλή

κα τάσ ταση  πλησ ί ο ν

τηςπλατείαςΩρολογί-

ου. 2) Οικόπεδο 1.100

τ .μ .  σ τα  Παλατ ί τσ ια .

Από  τ ο ν  ι δ ι ο κ τ ή τ η .

Μεσίτες αποκλείονται.

Τηλ.:6937226223.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ από ιδιώτη
καινούργιο κατάστημα 45

τ.μ. στο κέντρο της Βέ-

ροιας(Κεντρική5-δίπλα

στο Επιμελητήριο), με

πατάρι 30 τ.μ., αυτόνομη

θέρμανση και θέσηπάρ-

κιγκ.Τηλ.:6936870915.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  γωνιακό
οικόπεδο στο Μακρο-

χώρι, 700 τ.μ., με 2 κα-

τοικίες περίπου 60 τ.μ.

η κάθε μία, στη μία υ-

πάρχουν φωτοβολταϊκά,

με εισόδημα 7.000 ευ-

ρώτοχρόνο.Τηλ.:6976

555452.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο
510 τ.μ., στο Διαβατό.

Τιμή συζητήσιμη χω-

ρίς μεσίτες. Τηλ.: 6980

357675.

ΠΑΝΟΡΑΜΑ στο κέ-
ντρο, πωλείται οικόπεδο,

σεκεντρικόδρόμο,απερι-

όριστηθέα,320 τ.μ.Τηλ.:

6947263810κ.Μαρία.

ΠΩΛΕ Ι ΤΑ Ι  α γ ρ ό ς
με  ροδάκ ινα  κα ι  πο -

μώ ν α  σ τ η ν  ά σφ α λ -

τ ο  7 . 5 0 0  τ . μ . ,  κ ο -

ν τά  σ τ η ν . Αγ .  Μαρ ί -

να  κα ι  Αγ .  Γ εώργ ι ο .

Τη λ . :  6 9 4 5  1 2 2 5 8 3

Euromesitiki.
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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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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΑΠΟΘΗΚΕΣ-

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ-
ΓΡΑΦΕΙΑ-
ΓΚΑΡΑΖ-
ΧΩΡΑΦΙΑ

ΠΑΣΤΕΡ8 Βέροια, ενοικι-
άζεται γκαρσονιέρα 1ΔΧΛΚ,
επιπλωμένη. Εχει κεντρι-
κή θέρμανση, κλιματιστικό,
T.V., ψυγείο, ηλ. κουζινάκι
(φούρνο-εστίες), εγκατάστα-
ση internet κ.λπ.Πληρ. τηλ.:
2331024939,6973015833.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κέντρο,Α-
στικά,γκαρσονιέρα3ουορόφου,
δωμάτιο,σαλοκουζίνα,μπάνιο,
ανακαινισμένη,ατομικήθέρμανση
πετρελαίου,αιρκοντίσιον,πλή-
ρωςεπιπλωμένη,ευχάριστη,φω-
τεινή.Ενοίκιο180,00ευρώ.Με-
σιτικόγραφείο«ΣΤΟΧΟΣ».Τηλ.:
2331068080,6973735020.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  πρώην

εξουσιοδοτημένο συνεργείο
OPEL,πλήρως εξοπλισμένο,
με πολύ καλό ενοίκιο. Τηλ.:

6944860080.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ηλεκτρο-
λόγοςκαιμηχανικόςαυ-
τοκινήτωνγιασυνεργείο
στη Βέροια. Πληρ. τηλ.:
23310 71553 & 6936
905040.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ:βοηθός
μάγειρα κα άτομα για
την κουζινα σε γνωστή
ταβέρνα στη Βέροια.
Τηλ.: 2331070846μετά
τις10.00π.μ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙέμπειροά-
τομογιατοκυλικείοστο
Νοσοκομείο Βέροιας.
Βιογραφικά αυτοπρο-
σώπωςστοκυλικείο.

BIOMHXANIA  του
Νομού Ημαθίας ζητάει
Χημικό Μηχανικό.Απο-
στολήβιογραφικώνστο:
guru . recru i ts@gmai l .
com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ:  οδο-
ντίατρος για συστέγαση
και κοπέλα για να ερ-
γασθεί σαν βοηθός ο-
δοντιάτρου στη Βέροια.
Τηλ.:6946145626.

ΗΕΤΑΙΡΙΑ inoxcon 
sofkos αναζητεί βοη-
θό ψυκτικού για μόνιμη
εργασία και επίσης ανα-
ζητεί άτομο με γνώσεις
σε βιομηχανικό σχέδιο.
Αποστολή βιογραφικών
info@inoxcon.gr.  Τηλ
2332024771.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άνδρες
για εργασίασεσυσκευα-
στήριο τροφίμωνστοΜα-
κροχώρι Ημαθίας. Τηλ.:
2331070401.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για
delivery έως 40 ετών
για μόνιμη εργασία για
το κατάστημα «Κρεπού-
λης» στη Βέροια. Τηλ.:
2331504753.

ΑΠΟ ΤΟ ΨΗΤΟΠΩ-
ΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΗΣ ζητού-
νταικοπέλεςγιαεργασία.
Τηλ.: 6984 472747, κος
Γιώργος.

ΖΗΤΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ με πο-
λευτήεμπειρίαστοναυτισμό
αναλαμβάνει παράλληλη
στήριξησεόλεςτιςβαθμί-
δεςεκπαίδευσηςκατ’οίκον
εκπαίδευση καθώς και
ψυχοεκπαίδευσηκαισυμ-
βουλευτικήγνέωνστοναυ-
τισμό.Τηλ.:6977980922.

ΚΥΡΙΑ  αναλαμβά-
νει τη φύάλη και πε-
ριποίηση ηλικιωμένων
σε 24ωρη βάση. Τηλ.:
6993678697.

ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ κυρία
μονογονικής οικογένει-
ας, ζητάει εργασία, για
φύλαξη ηλ ικ ιωμένων
κα ι  καθαρ ισμό  σπ ι -
τιών. Τηλ.εφωνο: 6999
262565.

ΚΥΡΙΑ ζητεί εργασία
γιαφύλαξημωρούήκα-
θαρίστρια σε σπίτι και
γραφεία. Τηλ. επικοινω-

www.laosnews.gr

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700
τμ.μεκτίσμαδυόροφοσε τιμή
ευκαιρίας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφιποτιστι-
κό11στρέμματαστηΜελίκη(πε-

ριοχήΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα

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

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

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙαποθήκηκοντάστκάντρο220τ.μ.,50.000ευρώ.

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

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

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

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

Προσφορά της εβδομάδας
-ΕΥΚΑΙΡΙΑπωλείταιοικοδομή επί τηςΘεσσαλο-

νίκης,αποτελούμενηαπόυπόγειο,ισόγειο,όροφος,
160.000€

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

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

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

-Κατάστημαπωλείταισεκαινούργιαοικοδομήστοκέ-
ντρο40τ.μ.Τιμή19.000ευρώ

www.mesitikoveria.gr

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙτριόροφοκατάστημαστοκέντροτης
αγοράςμέσαστονπεζόδρομο,πλήρεςεξοπλισμένομε
ασανσέρ,κλιματισμόκ.λπ.Πληροφορίεςστοτηλ.:6945
541642κ.Ζαφείρης.
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νίας:2331073642.
ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει την

φροντ ίδα ηλ ικ ιωμένων &
καθαρισμα σπιτιών, γραφεί-
ων και σκάλες. Τηλ.: 6946
479828.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑ Ι  κρ εβα τάκ ι

ΒΕΒΕ σε άσπρο χρώμα, με
στρώμακαιυφασματάκιαπρο-
στατευτικά, σχεδόν αχρησιμο-
ποίητο.Τιμή ευκαιρίας 150,00
ευρώ.Τηλ.:6977430658.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ εξοπλισμός κα-
φετέριας(καφετιέραASTORIA
MONH), πλυντήριο πιάτων
(DIHR-Ιταλικό), φραπιέρα

(επαγγελματική-βαρέως τύ-
που), τοστιέρα (επαγγελμα-
τική 2 εστιών), 2 στρογγυλά

τραπέζια,7καρέκλες(μεκου-
παστή) και 8 ψηλά σκαμπό.
Πωλούνται σε τιμή ευκαιρίας.

Τηλ.:6974867093.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΕΥΚΑΤΑΣΤΑΤΟΣ κύρι-

ος 50 ετών ψάχνει εμφα-
νίσιμη κυρία ως 50 ετών
για γνωριμία. Τηλ.: 6972
371446.

ΚΥΡΙΟΣ 72 ετών ζητεί
κυριααπό50ετώνέως70
για σοβαρή σχέση. Τηλ.:
6989007541.

42ΧΡΟΝΟΣ εμφανίσι-
μος με ανώτερη μόρφωση
ζητεί γνωριμία με κοπέλα
ευχαρίστου χαρακτήρα.
Τηλ.:6942274316.

ΚΥΡΙΟΣ ζητά να βρει
κυρία χωρίς υποχρεώσεις,
φτωχειά, για σοβαρή σχέ-
ση.Τηλ.:2331026934.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:105722 -.ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

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

Κωδ24461ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ,Δημαρ-
χείο,γκαρσονιέρανεόδμητη50τ.μ., ισόγεια,
κατασκευή2006,σαλονοκουζίνα1 υ/δ και
μπάνιο ,σεεξαιρετικήκατάστασηκαιμεκαι-
νούργιασυνθετικάκουφώματακαιδιπλάτζά-
μια, ενεργειακής κλάσηςΓ , μεπολυτέλεια
και ζεστασιά,διαθέτειατομικήθέρμανσηπε-
τρελαίουκαιηλιακόθερμοσίφωνακαιμεθω-
ρακισμένηπόρτα ,γιααπαιτητικόενοικιαστή
σίγουρακαι καθόλουκοινόχρηστα , ενοίκιο
180€,Αποκλειστικήδιάθεσηκαι διαχείριση
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

Κωδ:115718-ΚΕΝΤΡΟΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γκαρσονιέραεπιπλωμένησυνολικήςεπιφά-
νειας 64 τ.μ.ΗμιώροφοςΥπερυψωμένος.
Αποτελείται από 1Υπνοδωμάτιο, Σαλόνι,
Κουζίνα,Μπάνιο , είναι κατασκευασμένη το
1972καιανακαινίστηκετο2010,διαθέτειθέρ-
μανσημεδύοκλιματιστικάΘέα,Κουφώματα
Συνθετικά,A/C,Έπιπλα,Ηλ.Συσκευές,Διπλά
τζάμια,Τιμή:200€.

Κωδ.105833Γκαρσονιέραμεγάληστο
κέντροτηςΒέροιας65τ.μ.με1δσξεχωριστή
κουζίνακαιμπάνιο,3οςορ.σεκαλήκατάστα-
σημερικώςανακαινισμένημεκεντρικήθέρμαν-
σηπουλειτουργείάψογα  ,διαθέτειμεγάλη
βεράντακαιμεπολύλογικόενοίκιοστα220€.

Κωδ: 24554 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
σχετικά καινούργια γκαρσονιέρασυνολικής
επιφάνειας65 τ.μ.1οςορ.Αποτελείταιαπό
1Υπνοδωμάτιο,μεγάλησαλονοκουζίνακαι
μπάνιο .Είναικατασκευασμένη το2002και
διαθέτειθέρμανσηΑτομικήμεπετρέλαιοκαι
έναA/C.Τακουφώματατηςσυνθετικάμεδι-
πλάτζάμια,μεσίτεςκαιπόρταθωρακισμένη,
ΔιαθέτειεπίσηςκαιπάρκινγκσεΠυλωτή,χω-
ρίςκαθόλουκοινόχρηστακαιμίσθωμα220€.

Κωδ:105799-ΤΣΕΡΜΕΝΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙΔιαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας87τ.μ.
βρίσκεταιστον2οόροφο,έχει2υ/δ,σαλόνι,
κουζίνα,μπάνιο,μεατομικήθέρμανσηπε-

τρελαίου,κουφώματακαινούργιασυνθετικά
μεδιπλάτζάμια,ηλιόλουστοιχώροι,γωνιακό,
διαθέτειαποθήκη , τέντεςκαιείναιχωρίςα-
νελκυστήρα,ενοίκιομόνο230€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ. 24335 ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ, Μονοκα-

τοικία112 τ.μ.,σεδύο επίπεδακατασκευή
1985,3υ/δ,εκπληκτικήκαιανεμπόδιστηθέα
,άψογασυντηρημένο,ηευπρέπειατωνχώ-
ρωνδεδομένη,ξύλινακουφώματαμεδιπλά
τζάμια, επιμελημένης κατασκευής,ατομική
θέρμανσηπετρελαίου,διαθέτειτζάκι,επιπλω-
μένηκομπλέ,μεδύοντουλάπεςκαιμεηλε-
κτρικέςσυσκευές,ιδανικόγιακατοικία,μεδύο
μπάνιακαιμεανοιχτόparking ,σεγαλήνιο
περιβάλλονσίγουρακαισεπολύκαλή τιμή
350€,Πληροφορίες μόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:22738 -ΠΡΟΜΗΘΕΑΣΕΝΟΙΚΙΑ-

ΖΕΤΑΙκατάαποκλειστικότητανεόδμητοκα-
τάστημαηαποθήκησυνολικήςεπιφάνειας37
τ.μ. ισόγεια.Είναικατασκευασμένη το2002
και

διαθέτεικουφώματασυνθετικάμεδιπλά
τζάμια-Τιμή:80€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 22832 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Γραφείοσυνολικής επιφάνειας15 τ.μ.Ημι-
ώροφοςΥπερυψωμένος.Αποτελείταιαπό1
Χώρομεδικότουwc.Είναικατασκευασμέ-
νοτο1976καιδιαθέτειΚουφώματαΑλουμινί-
ουσυρόμενα,-Τιμή:100€.

Κωδ: 22838 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείοσυνολικής επιφάνειας25 τ.μ. 1ος
Υπερυψωμένος.Αποτελείται από1Χώρο,
καιWC.Είναι κατασκευασμένο το1976και
διαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέλαιο,-Τιμή:
150€.

Κωδ: 22812 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας38τ.μ.στον2
οόροφο.Αποτελείταιαπό2Χώρους, .Είναι
κατασκευασμένοτο1971καιδιαθέτειΚουφώ-
ματαΣυνθετικάμεΔιπλάτζάμια-Τιμή:110€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

Κωδ:22965-ΣτηνΠλ.ΩρολογίουΕΝΟΙ-
ΚΙΑΖΕΤΑΙΚατάστημασυνολικήςεπιφάνειας
20τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώροκαι
μεδικότουWC.Ενοίκιο140€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

Κωδ:23146-ΕργοχώριεπίτηςΣταδίου
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΚατάστημασυνολικήςεπιφά-
νειας65τ.μ.Ισόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώρο
ενιαίο ,είναιφωτεινόκαιέχειμεγάληβιτρίνα
.-Τιμήπολύπολύχαμηλήμόνο110€.Απο-
κλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ

Κωδ: 22955 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
κατάαποκλειστικότηταΚατάστημασυνολικής
επιφάνειας69 τ.μ. ισόγειο.Αποτελείταιαπό
ένανενιαίοχώρο.Είναικατασκευασμένοτο
1975καιδιαθέτειΚουφώματαΑλουμινίουμε
Διπλάτζάμια -Τιμή:300€.Τογραφείομας
διαθέτει τηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
τουακινήτουαυτού.

Κωδ:105037-ΚέντροστηνΕδέσσηςΕ-
ΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατάστημασυνολικήςεπιφάνει-
ας70τ.μ.ισόγειο.Αποτελείταιαπόένανενιαίο
χώροστο ισόγειο ,πατάριμεγάλοκαιWC.
Ενοίκιομόνο400€.ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ:23528 -ΔΕΗενοικιάζεται κλειστό

Πάρκινγκ 15τ.μ. μεπολύ καλήπρόσβαση
μόνο50€.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ.12867 ΚΕΝΤΡ0,Καινούργιοακα-

τοίκητοδιαμέρισμα100τ.μ.,καθ.κατασκευή
2011,με2υ/δ,3οςόροφος,καταπληκτικό
απόκάθεάποψη ,μεσυνθετικάκουφώματα
καιμεδιπλάτζάμια,επιμελημένηςκατασκευ-

ής,με εξαιρετικήσυγγραφήυποχρεώσεων,
πολυτέλεια και ζεστασιά.Έχειπολύωραίο
σαλόνιμεμοντέρνααισθητική,ατομικήθέρ-
μανσηπετρελαίου ,μίααποθήκηκαιμεδύο
υπερπολυτελή μπάνια.Διαθέτει και θέση
στάθμευσηςδικήτου,όλαμαζί130.000€.

Κωδ:12813-ΚΑΛΛΙΘΕΑδιατίθεταισπά-
νιοδιαμέρισμαφανταστικόρετιρέσυνολικής
επιφάνειας200τ.μ.ευρισκόμενοστον4οό-
ροφο.Αποτελείταιαπό4Υπνοδωμάτια,Σαλό-
νι,Κουζίνα,ΜπάνιοκαιWC.Είναικατασκευα-
σμένοτο2006καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική
-Πετρέλαιο,ΑπεριόριστηΘέα,Κουφώματα
Συνθετικά,ΠόρταΘωρακισμένη,Ανελκυστή-
ρα,Πάρκινγκ,Αποθήκη,Τζάκι,Διπλάτζάμια
-Τιμή:180.000€.

Κωδ:12868ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙνεόδμητο
διαμέρισμασυνολικής επιφάνειας172 τ.μ.
στον5οόροφο.Αποτελείταιαπό4Υπνοδω-
μάτια,Σαλόνι,Κουζίνα,1Μπάνιοκαι1WC.
Διαθέτει θέρμανσηΑτομικήμεΠετρέλαιοη
ευπρέπειατωνχώρωνδεδομένηκαιμεεντυ-
πωσιακήθέα.Μεύφοςαπέριττηςπολυτέλειας
πουδιαχέεταιστοχώρο,μεκαινούργιασυν-
θετικάκουφώματαμεδιπλάτζάμικαικλειστό
πάρκινγ.Εντυπωσιακοίχώροιυποδοχήςκαι
προτείνεταισεαπαιτητικούςαγοραστές.Τιμή
260.000€.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.13681ΒΙΛΑ,σπάνιασεαπόσταση

12 χιλ. από τηΒέροιασεστυλΜεζονέτας
με170 τ.μ., κατοικήσιμοςχώροκαιμε λοι-
πούςβοηθητικούςχώρουςσυνολικά250τ.μ.
ανοδομή , διατίθεταιπροςπώληση.Πρό-
κειται γιαμίαμοναδικήπερίπτωσηκατοικί-
αςμε εκπληκτικήκαιανεμπόδιστηθέα ,με
ύφοςαπέριττηςπολυτέλειαςπουδιαχέεται
στονχώρο,διαθέτειπαραδοσιακάξύλινακου-
φώματαμεδιπλά τζάμια, κτίστηκεμεπολύ
μεράκικαιμευλικάανώτερηςποιότητας,οι
χώροιτηςλειτουργικοίκαιμεατομικήθέρμαν-
σηπετρελαίου,διαθέτει τζάκι, 3υ/δκαιδύο
υπερπολυτελήμπάνια,αναφέρεταιμόνοσε
πολύαπαιτητικούςαγοραστές , ευρισκόμενη
σεήσυχοπεριβάλλονκαισεοικόπεδο1680
τ.μ.διαθέτοντας ένανπολύωραίοκήπομε

δένδρα ,γκαζόνκαιλαχανόκηπο ,Αποκλει-
στική διάθεση και υπόδειξημόνοαπό την
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ, τιμή200.000€.Στην
παραπάνωτιμήσυμπεριλαμβάνεταιολόκλη-
ροςοεξοπλισμόςκαιηεπίπλωσητης.Μόνο
σοβαρέςπροτάσειςδεκτές.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.12885ΩΡΟΛΟΙπωλείταιαποθήκη

κοντάστοΦιλίππειο80 τ.μ., κατεβαίνεις 5
σκαλοπάτιακατασκευή1977,σεπολύχαμηλή
τιμήμόνο15.000€.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:12741-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΓραφείο

συνολικήςεπιφάνειας35τ.μ.1οςΥπερυψω-
μένος.Αποτελείταιαπό1Χώρο,.Είναικατα-
σκευασμένο το1978καιδιαθέτειθέρμανση
Ατομική-Ηλεκτρικό,-Τιμή:27.000€.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:13297 -ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΚατά-

στημασυνολικήςεπιφάνειας53τ.μ. Ισόγειο.
Αποτελείταιαπό1Χώρο, .Είναικατασκευα-
σμένοτο1956καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική
-Πετρέλαιο,A/C-Τιμή:50.000€.

Κωδ.13376ΠΕΡΙΦ.ΒΕΡ.-ΝΑΟΥΣΑ,Πω-
λείταιτο50%ενόςμεγάληςπροβολήςκαταστή-
ματοςεπίτουΠεριφερειακούμε400τ.μ.,ισόγειο
καιάλλα400τ.μ.υπόγειο ,μεμεγάλοαύλιο
χώρο,μεράμπαεκφόρτωσηςστουπόγειο,τι-
μήμεγάληςευκαιρίαςμόνο250.000€.Υπόδειξη
μόνοσεσοβαράενδιαφερόμενο.Αποκλειστική
διάθεσηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ13147ΠΑΝΟΡΑΜΑ,στοκάτωμέ-

ροςτουπροςτηΒέροιαπωλείταιχωραφοοι-
κόπεδο ,εξαιρετικό ,άρτιοκαιοικοδομήσιμο
4.875 τ.μ.,πάνωστηνάσφαλτο ,μεφάτσα
61μ. ,άμεσαοικοδομήσιμο ,κατάλληλογια
ανέγερσηπολυτελούςβίλας,τιμή220.000€,

Κωδ:13265-ΠατρίδαΠΩΛΕΙΤΑΙΑγρο-
τεμάχιοσυνολικήςεπιφάνειας6000τ.μ.Τιμή:
65.000€.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ.12920ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ,πωλείταιμι-

κρόκαι καλόοικόπεδο257 τ.μ., βλέπεισε
δρόμοπλάτους10μσε καλόσημείο , τιμή
πώλησης26.000€.

Κωδ:12904-ΆγιοςΓεώργιοςΠΩΛΕΙΤΑΙ
Οικόπεδοσυνολικήςεπιφάνειας863τ.μ.Τιμή:
20.000€.

Κωδ.12918ΑΚΡΟΠΟΛΗ ,πωλείταιμο-
ναδικόοικόπεδο941 τ.μ.,μεσ/δ0,8καιμε
ανεπανάληπτηθέα,βλέπειπάνωσεπλατεία
καιόλοντονκάμποτηςΒέροιας,ηαντικειμε-
νικήτουαξίαείναι194.000€ηδετιμήπώλη-
σηςαπό188.000€,τώρα94.000€.

Κωδ.12919ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ,ευκαιρίασπά-
νια,πωλείταιοικόπεδο1.145τ.μ.,κάτωαπό
τηναντικειμενικήηοποία είναι236.000€η
δε τιμήπώλησης τουαπό200.000€ τώρα
114.000€.

Κωδ:12917 -ΠατρίδαΠΩΛΕΙΤΑΙΟικό-
πεδοσυνολικής επιφάνειας1336 τ.μ. εντός
σχεδίουπόλεωςτιμή:60.000€.

Κωδ.12921ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ,πωλείται οι-
κόπεδοεντόςσχεδίου2.032 τ.μ.,  γωνιακό
άρτιοοικοδομίσημομεαντικειμενικήτιμήστις
418.000€σετιμήπολύπιοκάτωαπόαυτήν,
από300.000€τώρα203.000€.

ΠΩΛΗΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ:13816-ΦΙΛΙΠΠΕΙΟκοντάΠΩΛΕΙ-

ΤΑΙΠάρκινγκ ισόγειοκλειστόμεευκολότατη
πρόσβαση  ,συνολικής επιφάνειας17 τ.μ.
Τιμή:6.000€.

ΠΩΛΗΣΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Κωδ.105120ΚΕΝΤΡΟ,ΠωλείταιΕπιχεί-

ρηση-Καφέ90τ.μ.,σεπλήρηλειτουργίακαι
σεσημείοεξαιρετικό,γιαλόγουςαναχώρησης
απότηΒέροια,κομπλέωςέχεικομπλέτιμή
35.000€μόνοκαιμεπολύλογικόμίσθωμα
στα1.900€,Μόνοσοβαρέςπροτάσειςθα
συζητηθούν.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣΓΙΑΕΞΥΠΝΟΥΣ
Κωδ:12817 -ΒΙΛΑΒΙΚΕΛΑΠΩΛΕΙΤΑΙ

κατάαποκλειστικότηταΔιαμέρισμασυνολικής
επιφάνειας89τ.μ.1οςΥπερυψωμένος.Απο-
τελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,Κουζίνα,
Μπάνιο,χρήζειανακαίνισης.Είναικατασκευ-
ασμένο το1985καιδιαθέτει θέρμανσηΚε-
ντρικήμεΠετρέλαιο,ΚουφώματαΑλουμινίου
συρόμεναμεδιπλά τζάμια και Τιμήστις :
57.000€.

Κωδ.12922ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ,πωλείταιεξαι-
ρετικόοικόπεδο450τ.μ.,μεάνοιγμαπάνωσε
πλατεία σ/δ0,8 ,πολύωραίοσχήμακαισε
τιμήεκπληκτικάχαμηλήσχεδόνστηναντικει-
μενική,από90.000€τώρα45.000€.

Κωδ.13548.ΖΕΡΒΟΧΩΡΙ,Αγροτεμάχιο
17.000τ.μ., ενιαίοκαιπάνωσεάσφαλτομε
δένδρα6ετώνκαισεπλήρηπαραγωγή,τώ-
ραμόνο41.000€.

www.laosnews.gr

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.

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

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ-ΨΥΚΤΙΚΟΣ
ΖΗΤΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ηλεκτρολόγος-Ψυκτικός μεπροϋπηρεσίασε
μηχανολογικά και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις,
ζητείεργασίαανάλογη.Τηλ.:6948570020.

H ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΧΥΜΩΝΑΣΠΙΣΑ.Ε.
–ΚΩΝ/ΝΟΣΔΕΔΕΣ
ΖΗΤA ΠΤΥΧΙΟΥ-
ΧΟΥΣ Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι.-
O.A.E.Δ.ΗΛΕΚΤΡΟ-

ΛΟΓΟΥΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΗΤΕΣ–ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ
ΚΑΙΕΜΠΕΙΡΙΚΟΥΣΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ.ΠΡΟΫΠΗΡΕ-
ΣΙΑΔΕΝΘΕΩΡΕΙΤΕΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ.ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ
ΓΙΝΟΝΤΑΙΔΕΚΤΑΣΤΟΕ-maila.barakou@aspis.gr
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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

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

Ζητούνται ακίνητα προς πώληση - ενοικίαση

www.laosnews.gr

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ 
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ (ΕΥΚΑΙΡΙΑ)

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

νατότηταναεπεξεργαστούνταεσπεριδοειδήκαιμε
φύλλακαινακηρωθούν100%.Τηλ.:2331021063.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Πωλείτα ι  κομπλέ

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

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 Ή μας τελειώνει η υπομονή ή 
αυξήθηκαν οι ηλίθιοι...

P Μαζί τα φάγαμε, αλλά και μαζί 
τον ήπιαμε  μού φαίνεται.

P Και για ποια ελπίδα να μιλή-
σεις σε μια χώρα όπου ο μεγαλύτε-
ρος ασθενής είναι η Υγεία;

P Ο γιατρός μάς έδωσε χάπι να 
το πάρουμε με άδειο στομάχι, και τόσα 
χρόνια δεν σταματήσαμε να τρώμε για 
να το πάρουμε. 

P Την υγειά μας να ‘χουμε να 
ταΐζουμε αδέλφια!

P 28 δις η ζημιά του δημοσίου 
από τις φαρμακευτικές. Αλλά φταίμε κι 
εμείς που δεν παίρναμε απόδειξη από 
τον φούρνο στο χωριό.

P Κι ο καστανάς που δεν έκοβε 

αποδείξεις στο πάρκο.

P Στάχτη να γίνεις σατανά!

P Και λοιποί διαβολείς...

P Ο Έλληνας είναι προπονητής 
του καναπέ, οδηγός από τη θέση του 
συνοδηγού και πορνοστάρ χειρός.

P Τελικά με τις δίαιτες ούτε οι 
διαιτολόγοι ξέρουν τι θέλουν. Φάτε!

P Η επόμενη δίαιτα αρχίζει Καθα-
ρά Δευτέρα.

P Χθες το πρωί μού είπε η αγά-
πη ότι ήρθε η ώρα να εκπληρώσω 
τα συζυγικά μου καθήκοντα. Κι ενώ 
ξεκίνησα να γδύνομαι, μου έδω-
σε να ανοίξω ένα βάζο μαρμελάδα 
που είχε κολλήσει.

P Το λες και παραλίγο γλυκό σεξ.

P-Τι έχεις και 
δεν μου απα-
ντάς στο τηλέ-
φωνο;

-Αναγνώριση κλήσεων!

P Με την αγάπη μοιραζόμαστε το 
μαγείρεμα. Αυτή μαγειρεύει κι εγώ με 
μεγάλη συνέπεια και 100% επιτυχία 
κλείνω στο τέλος τον απορροφητήρα.

P Αν η αγάπη σού κουνάει υπο-
τιμητικά το κεφάλι όταν σε αντικρίζει 
το πρωί, πέρασες καλά το προη-
γούμενο βράδυ. Έξω.

P Και:
Μια μέρα ένας γύφτος έστειλε το 

παιδί του να πάρει ένα κουτί βιάγκρα. 
Ο φαρμακοποιός του δίνει ένα κουτί 
και του λέει να πει τον μπαμπά του να 
παίρνει ένα χάπι ανά δέκα ώρες. Φεύ-
γει το γυφτάκι και στον δρόμο για να 
μην ξεχάσει αυτό που του είπε ο φαρ-
μακοποιός, έλεγε συνεχεία «ένα χαπι 
ανά ντέκα ώρες...» Λέγε λέγε όμως, το 
γυφτάκι μπερδεύτηκε, και όταν δίνει το 
κουτί στον μπαμπά του τού λέει «ντέκα 
χάπια ανά μια ώρα»!

Ύστερα από δύο εβδομάδες συνα-

ντάει ο φαρμακοποιός το γυφτάκι και 
τον ρωτάει:

-Τι κάνει ο μπαμπάς σου;
-Και ο μικρός απαντά:
-Εσύ έντωσες πολύ καλά φάρμακα 

στον μπαμπά μου. Μαμά μου πέθα-
νε από το πολύ σεξ την πρώτη βντο-
μάντα, οι τίες μου δίπλα έχουν βρει 
μπελά τους μετά τη κηντεία, κι εμείς 
ντώντεκα αδέλφια φύγκαμε από τσαντί-
ρι γιατί μπαμπάς μάς έβαλε στο μάτι. 
Ακόμη και η μαϊμού ανέβηκε δέντρο και 
δεν κατεβαίνει!

Κ.Π.
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CMYK

«Xτίστε την επιχείρησή σας χωρίς 
κεφάλαια» και στη Βέροια

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη στο  ξενοδοχείο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ η εκδήλωση με θέμα « ΧΤΙΣΤΕ ΤΗΝ Ε-
ΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ ΧΩΡΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ». Ομιλητής ήταν ο πρόεδρος της HERBALIFE κ. Χρήστος Παπαγιαννούλης που 
κατέπληξε τους παρευρισκόμενους με την παρουσίαση του θέματος. Για όσους δεν είχαν την δυνατότητα να παρακο-
λουθήσουν, η παρουσίαση θα επαναληφθεί την επόμενη 
Τετάρτη 14/2 στον ίδιο χώρο με δωρεάν είσοδο.  
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